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االتحاد يدين مشاهد 
العنف التي طالت نائبة 

مجلس النواب عبري موسي

 األخ محمد علي البوغديري:

 منظمة األعراف تنكرت 
ملفاوضات الزيادة يف األجور

 هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي
تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل 

يكشف حجم التالعب بحقيقة 
االغتياالت والجهاز السرّي

 املنظومة السجنية يف تونس
الذي  واالكتظاظ  الغائب  اإلصالح 

يوتر عالقة السجان بالسجني
27 سجنا و6 مراكز إصالح و15 وحدة إيقاف...

بعد نهائي الكأس
الحكم محرز املالكي يحرم 

االفريقي من التتويج

 القاصّ والروائي محمد عيسى المؤدب
ستظل تونس أرض الحب 

والحرية رغم »املالعني«

سؤال غامض في شركة »نستلي«
ملاذا التفويت فيها رغم
أرباحها الكبرية جدّا؟

 اتفاقية مقر لصندوق قطر للتنمية

الفصالن  8 و9 فيهما مسّ من السيادة الوطنية واستباحة ملؤسسات الدولة

لقاء سعيّد والغنوشي بعد أشهر من الجفاء:

هل ازداد وضع البالد ضبابية وغموضا؟
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سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل

املقر : 41 شارع عيل درغوث - تونس 1001  - الهاتف : 020 255 71 - 291 330 71 / الفاكس : 139 355 71  - العنوان االلكرتوين : echaabtechnique@gmail.com - الحساب الجاري بالربيد : 51 - 300 

وطنية

الوطني  التنفيذي  املكتب  الفالحي إىل  للبنك  النقابة األساسية  سلّمت 
لالتحاد العام التونيس للشغل ممثال يف األخ االمني العام نور الدين الطبويب 
أعوان  لتربعات  مالية  كقيمة  دينار  ألف   355.084.437 بقيمة  ماليا  صّكا 
البنك الفالحي، مرفوقني باألخ جامل عبد الفتاح عضو الجامعة العامة للبنوك 

واملؤسسات املالية مساهمة منهم يف الجهد الوطني ملجابهة وباء الكوفيد.
وستوجه هذه التربعات لرشاء مستلزمات األوكسيجني باستشارة خرباء 
وزارة الصحة لتوزيعها يف الجهات األكرث ترّضرا والتي تّم فيها إعالن الحجر 

الصّحي الّشامل.

نقابة البنك 
الفالحي تسلم 

االتحاد صكا 
بـ 355 ألف دينار  

في مشهد رائع:

االتحاد يدين االعتداء على عبير موسي

األخ محمد علي البوغديري األمين العام 
المساعد المكلف بالقطاع الخاص:

منظمة األعراف تنكرت ملفاوضات الزيادة
 قال يوم الثالثاء 29 جوان األخ األمني العام املساعد باالتحاد 
األعراف  منظمة  إن  الوغديري  عيل  محمد  للشغل  التونيس  العام 

متارس  زالت  ما 
الهروب  سياسية 
إىل األمام بخصوص 

املفاوضات 
بالزيادة  املتعلّقة 
القطاع  أجور  يف 

الخاص.
األخ  وأضاف 
دعونا  البوغديري 
الجهوية  الغرف 
التفاوض  إىل 
غري  الّسلوك  أمام 
ِقبَِل  من  املسؤول 
األعراف  منظمة 
األخ  وأشار 
أن  إىل  البوغديري 

بعض الُغرف بدأت تستجيب للدعوة واملفاوضات.
وتابع قائال سوف منارس حقنا الدستوري وسنخوض كل األشكال 

النضالية من أجل منظورينا٬ وهي تحركات ستقّررها الهياكل.
الهروب  التفاوض هو  األخطر من  أن  البوغديري  األخ  وأوضح 
من التفاوض والتنكر التفاقات دولية ملنظمة هي عضو يف منظمة 

األعامل الدولية وأحد رموزها هو عضو يف مكتب الّشغل الدويل.

  ال للعنف ..ال لإلرهاب
 

وآخرها  الربملان  قّبة  تحت  واللفظي  املادي  العنف  مشاهد  تكّررت 
عبري  النائبة  ضّد  والّركل  بالرضب  اإلرهاب  كتلة  عن  نائب  اعتداء 
الوطني  التنفيذي  الحّر، وإّن املكتب  مويس رئيسة كتلة الدستوري 

لالتحاد العام التونيس للشغل،
 يدين بشّدة هذا االعتداء الجبان وينّدد بكتلة اإلرهاب التي تعّودت 
عىل مامرسة العنف ضّد كّل من يخالفها الرأي ويحّمل رئاسة مجلس 
للعمل  املسيئة  املامرسات  تكرار هذه  يف  املسؤولية  الشعب  نواب 

السيايس ولسمعة البالد.
يعرّب عن تضامنه مع رئيسة كتلة الدستوري الحّر ويعترب تعنيفها هو 

عنف موّجه ضّد املرأة.
يعترب هذا االعتداء جرمية تستوجب التتّبع القضايّئ ويطالب النيابة 
العمومية بالتعّهد التلقايئ والرصامة يف تطبيق القانون وعدم اإلفالت 

من العقاب.
يطالب بوقف املهازل التي تجري تحت قّبة الربملان باعتبارها مثاال 

سّيئا يحرّض عىل تفّش العنف يف البالد.
 

*األمني العام   نورالّدين الطّبويب

اجتامع  عىل  بعد  عن  التواصل  تقنية  عرب  الحكومة  رئيس  أرشف 
جوان   29 الثالثاء  يوم  كورونا  فريوس  انتشار  ملجابهة  الوطنية  الهيئة 
طُرحت  التي  املقرتحات  لتدارس  وذلك  بالقصبة  الحكومة  بقرص   2021
والوبايئ  الصحي  للوضع  املتسارع  بالتطور  املتعلقة  املعطيات  بناًء عىل 
التحاليل  نسبة  وعىل  الوفايات  ونسبة  الحاالت  ظهور  نسبة  عىل  وبناء 
ظهور  أفرزت  والتي  العّينات  لبعض  الجيني  التقطيع  ونتائج  اإليجابية 

سالالت جديدة بعدد من الجهات 
وقد تقّرر، بعد مداوالت اللجنة ما ييل:

أوال: التشديد يف اإلجراءات املعتمدة عىل املستوى الوطني واملقّررة 
للفرتة املرتاوحة بني 26 جوان و11 جويلية وذلك عىل النحو التايل: 

- منع الجوالن ابتداء من الساعة الثامنة مساء اىل الساعة الخامسة 
صباحا من اليوم املوايل، )بدال عن الساعة العارشة ليال(. 

الرسيعة  االستجابة  برمز  مرفوقا   PCR بتحليل  االستظهار  - رضورة 
)ينطلق  ساعة   72 مدته  تتجاوز  ال  تونس  عىل  الوافدين  لكل   )PRQ(
تطبيق اإلجراء بداية من يوم 1 جويلية 2021 عىل الساعة منتصف الليل(. 
- تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجامهريية املفتوحة ملشاركة أو 

حضور العموم وذلك سواء يف الفضاءات املفتوحة أو املغلقة. 
- االنطالق الفوري يف حمالت تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنّقلة 

تابعة لوزارة الصحة حول البؤر مبواكبة من أعضاء الحكومة.
الفضاءات  جميع  بخصوص  الربوتوكوالت  كافة  تطبيق  تشديد   -
الفوري للمحالت املخالفة  لها مواصلة نشاطها والغلق  واملحالت املخول 
ردع  لعمليات  إعالمية  مواكبة  وتنظيم  اإلجراء  يف  الفوري  )االنطالق 

املخالفات(. 

- تنظيم سري عمل املصالح العمومية عرب آلية العمل عن بعد ومنح 
عطل االسرتاحة لألعوان العموميني خالل الفرتة املمتدة من 1 جويلية إىل 
21 جويلية عىل نحو يحّد من الوجود الحضوري لألعوان يف كل مصلحة 
الداخلية  ووزارة  الصحة  وزارة  أعوان  )باستثناء  الثلث  تتجاوز  ال  بنسبة 
ووزارة الدفاع وما يتّم استثناؤه بقرار رصيح من املصالح املختصة برئاسة 

الحكومة( ودعوة القطاع الخاص إىل اعتامد املنوال نفسه. 
الخاّصة عىل مستوى باملعتمديات  العمل باإلجراءات  ثانيا: مواصلة 
والواليات حسب اإلجراءات املعلن عنها بتاريخ 25 جوان 2021 واملالمئة 
لنسبة اإلصابات )أكرث من 400 / بني 300 و400 / بني 200 و300 / أقل 
من 200 لكل 100 ألف ساكن( واملعلن عنها بتاريخ 25 جوان 2021 مع 

اعتامد ما ييل: 
- اعتامد توحيد اإلجراءات بني املعتمديات حسب معدل اإلصابات 
عىل مستوى الوالية. وال يحول ذلك دون التخاذ إجراءات موحدة لكافة 
املعتمديات بالوالية مع إمكانية التشديد يف اإلجراءات للمعتمديات التي 
تشهد  التي  للمعتمديات  التخفيف  إمكانية  دون  الوالية  معدل  تتجاوز 

نسبة إصابة أقل من املعدل العام عىل مستوى الوالية. 
التنسيق بني الوالة لضامن نجاعة اإلجرءات وخاصة إجراء  - إحكام 

منع التنقل بني املناطق يف الجهات املتجاورة )مثال إقليم تونس(.
- التطبيق الصارم ملنع التنقل بني املناطق وفقا للقرارات التي يتخذها 

الوالة ما عدا الحاالت االستثنائية. 
- تكثيف حمالت التقيص امليداين وتقيص املخالطني بطريقة مكثفة 
وواسعة النطاق خاصة يف املناطق التي تشهد انتشار رسيعا للوباء يف 14 

يوما األخرية وتعزيز حمالت التثقيف الصحي والتوعية.
مستوى  عىل  املقررة  اإلجراءات  تطبيق   -
الوالية أو املعتمدية ملدة أسبوعني عىل األقل وال 
التي  الصحة  وزارة  طرف  من  إال  املراجعة  تتم 
املعطيات  وتنرش  الوبايئ  الوضع  تقييم  تتوىل 

املتعلقة به أسبوعيا. 
جهود  معاضدة  إىل  املتطوعني  دعوة  ثالثا: 
وزارة الصحة وخاصة يف الحملة الوطنية للتلقيح 
وحمالت التقيص عرب التسجيل باملنصة املخصصة 
للغرض من خالل املوقع الرسمي لوزارة الصحة. 
فريق  تشكيل  الوطنية  اللجنة  قررت  كام 
الخصوصية  اإلجراءات  لتحديد  مشرتك  عمل 

مبناسبة عيد االضحى.

 الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا

منع الجوالن من الثامنة ليال إىل الخامسة صباحا وإلغاء كّل التظاهرات
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جاء يف الندوة الصحفية التي عقدتها أمس هيئة الدفاع عن الشهيدين 
بلعيد والرباهمي أنه تّم عزل وزیر العدل السابق يف 15 فیفري 2021 

بعد اتخاذه لقرار يف إحالة تقریر التفّقد اىٕل املجلس القطاعي العديل.
التي ّحلت محلّه حسناء بن سلیامن مبراسلة  العدل  وقامت وزیرة 
املجلس القطاعي العديل السرتجاع التقریر بتعلة إصالح بعض الھفوات 

اإلداریة التي تعلقت به.
مشددة  رقابة  تحت  ووضع  مطلقة  برسیة  التقریر  محتوى  أحیط 
حتى أن اعضاء املجلس القطاعي العديل مل یتمكنوا من االطالع علیه اإل 

يف شكل تالوة جامعیة
من  نسخة  الجمھوریة  وكیل  تسلیم  للقضاء  األعىل  املجلس  رفض 

التقریر وماطله رغم تكلیفها بفتح أبحاث جزائیة.
وسعى بعض أعضاء املجلس القطاعي العديل واملجلس االعىل للقضاء 
اىل إنقاذ بشیر العكرمي، بعد إحالته عىل مجلس التأدیب رغم خطورة 
الندوة يف إطار  التفقد وجاءت هذه  أبحاث  إلیھا  التي توصلت  النتائج 
إعالم الرأي العام حول الحقائق الخطیرة الواردة يف ھذا التقریر.  
ملكافحة  القضايئ  القطب  بعنوان:  أوىل  مداخلة  الندوة  وتضمنت 
بعنوان:  ثانیة  الفضیحة والجریمة. ومداخلة  العكرمي:  االرھاب وبشیر 
بعنوان:  ثالثة  التفقد. ومداخلة  تقریر  العكرمي من خالل  جرائم بشیر 
بشیر  إنقاذ  ومحاوالت  للقضاء  األعىل  املجلس  داخل  املداوالت  حقیقة 

العكرمي.
العكرمي:  وجاء يف املداخلة األوىل: قطب مكافحة االرھاب وبشیر 
إجراء  الفضیحة والجریمة وآثار التمكین القضايئ. رفض بشیر العكرمي 
جرد وتسلم وتسلیم املھام مع وكیل الجمھوریة الجدید. وقام يف صباح 
اىل  توجه  العديل.  القطاعي  املجلس  أعضاء  بتھدید  لنقلته  املوايل  الیوم 
بتقریر  شھادتھا  حسب  مزاري  ملیكة  العديل  القطاعي  املجلس  رئیسة 

التفقد:
»قلھم أنا عندي ملفات فساد عىل بعض أعضاء املجلس وبلغھم أنا 

باش نجبدھم يف صورة ما رجعتش لبالصتي«.

￼ الفضیحة التي تركھا وراءه 
الجاریة￼ وامللفات￼ للمحارض￼ عیني￼ جرد￼ بإجراء￼ التفقد￼ ھیئة￼ قامت￼

بقطب￼مكافحة￼اإلرھاب،￼وأنتجت￼ھذه￼العملیة:
6268￼محرضا￼جزائيا￼يف￼اإلرھاب￼غیر￼منجز.

1361￼محرضا￼متخىل￼عنھا￼للصبغة￼اإلرھابیة￼غیر￼مضمنة￼بالدفرت.
املحارض￼املذكورة￼غیر￼مضمنة￼وغیر￼مفصولة￼ویرجع￼البعض￼منھا￼اىل￼

سنة￼2016
الفضیحة التي تركھا وراءه.  

محرض￼أنجزته￼الوحدة￼األمنیة￼ومل￼یقع￼اتخاذ￼أي￼قرار￼يف￼شأنه￼من￼بشیر￼
العكرمي￼منھا￼20￼محرض￼سفر￼اىل￼بٔور￼التوتر.

محرض￼وجه￼اىل￼الوحدة￼االمنیة￼التي￼أرجعته￼لعدم￼وجود￼تعلیامت￼من￼
بشیر￼العكرمي.￼عدم￼الفصل￼يف￼بعض￼املحارض￼املحالة￼من￼طرف￼محاكم￼
الحق￼العام.￼كمثال￼لتلك￼املحارض:￼املحارض￼الواردة￼من￼املحكمة￼االبتدائیة￼

للقرصین￼وتتعلق:
الفضیحة التي تركھا وراءه  

46￼محرضا￼متعلقا￼بالجامعات￼االرھابیة.￼و￼9￼محارض￼متعلقة￼مبداھمة￼
مجموعات￼إرھابیة￼ملنازل￼مواطنین￼والقیام￼بعملیات￼رسقة￼وتھدید￼بالقتل.
ارھابیة￼ مجموعة￼ طرف￼ من￼ أمن￼ عون￼ قتل￼ مبحاولة￼ متعلق￼ محرض￼
بإطالق￼النار￼عىل￼سیارته￼أحیل￼عىل￼القطب￼يف￼18￼أفریل￼2019￼للصبغة￼

االرھابیة￼لألفعال￼ومل￼یقع￼اتخاذ￼أي￼اجراء￼يف￼شأنه￼منذ￼ذلك￼التاریخ.
بعد￼إجراء￼جرد￼عىل￼مكتب￼املساعد￼األول￼أنیس￼الغريب￼متت￼معاینة￼
وجود￼محارض￼تتضمن￼قرارات￼وال￼تتضمن￼تاریخ￼اتخاذ￼تلك￼القرارات،￼كام￼
أنھا￼غیر￼ممضاة￼ومل￼یقع￼ارجاعھا￼إىل￼الكتابة￼إلمتام￼االجراءات￼أو￼توزیعھا￼

عىل￼مكاتب￼التحقیق،￼عىل￼غرار:
الفضیحة التي تركھا وراءه  

56￼محرضا￼وقع￼اتخاذ￼قرار￼يف￼شأنھا￼بفتح￼بحث￼تحقیقي￼غیر￼مٔورخة￼
￼￼43￼محرضا￼صدر￼يف￼شأنھا￼قرارات￼حفظ. وغیر￼ممضاة.

واألبحاث￼مل￼ األعامل￼ بعض￼ بإمتام￼ قرارات￼ اتُّخذ￼يف￼شأنھا￼ 54￼محرضا￼
إىل￼ یرجع￼ املحارض￼ )تاریخ￼ املطلوب￼ إلنجاز￼ االمنیة￼ الوحدات￼ إىل￼ توجه￼

سنتي￼2017￼و2018(.
أي￼قرار￼يف￼شأنھا￼مٔورخة￼يف￼سنوات￼2016￼ 29￼محرضا￼مل￼یقع￼اتخاذ￼

و2017￼و2018￼و2019.
قرارات￼ شأنھا￼ يف￼ اتخذ￼ محارض￼ ￼9
إحالتھا￼ یقع￼ مل￼ وإلمضاء￼ لتاریخ￼ متضمنة￼
)من￼ضمنھا￼ االجراءات￼ إلمتام￼ الكتابة￼ عىل￼

قرار￼فتح￼بحث(.
￼ ￼ الفضائح￼التي￼تركھا￼وراءه

رساح الرشطة￼ مبحارض￼ املتعلق￼ الدفرت￼
￼

مبآل￼ یتعلق￼ ما￼ فی￼ محیّن￼ غیر￼ الدفرت￼
القرارات￼املتعلقة￼بجملة￼من￼املحارض.

املحارض￼ تضمین￼ عدم￼ عن￼ فضال￼
أوت￼ ￼21 بین￼ املرتاوحة￼ بالفرتة￼ املتعلقة￼

2016￼اىل￼04￼مارس￼2019.
￼ ￼ الفضیحة￼التي￼تركھا￼وراءه

القضایا￼املحالة￼من￼املحاكم￼العسكریة￼والسوابق￼واإلضافات￼املتعلقة￼
￼ بھا

للصبغة￼ التخيل￼ مبوجب￼ العسكریة￼ املحكمة￼ من￼ محالة￼ قضیة￼ ￼118
االرھابیة￼مل￼یتّم￼تضمینھا￼ومل￼یقع￼اتخاذ￼أي￼قرار￼يف￼شأنھا.

اختبارات￼ )تقاریر￼ العسكریة￼ املحكمة￼ من￼ الواردة￼ اإلضافات￼ عدید￼
فنیة￼وطبیة￼وأبحاث￼تكمیلیة(￼مل￼یقع￼إضافتھا￼للملفات￼التحقیقیة￼وھي￼
أو￼ الذخیرة￼ أو￼ باختبارات￼فنیة￼سواء￼عىل￼االسلحة￼ تتعلق￼ إضافات￼ھامة￼
متفجرات￼واختبارات￼تتعلق￼بترشیح￼جثث￼بعض￼االرھابیین٬￼كام￼أن￼ھذه￼

االضافات￼غیر￼مضمنة.
بھا￼بقطب￼اإلرھاب￼لعدم￼تضمینھا￼ املتعلقة￼ امللفات￼ یصعب￼معرفة￼
مام￼ بھا،￼ املتعلقة￼ املحارض￼ تضمین￼ وعدم￼ ورودھا￼ عند￼ الضبط￼ مبكتب￼

یتعذر￼معه￼معرفة￼مسارھا￼االجرايئ.
یرجع￼ اإلضافات￼ أو￼ العسكریة￼ املحكمة￼ من￼ املحالة￼ القضایا￼ بعض￼

تاریخھا￼إىل￼سنة￼2015.
￼ ￼ الفضیحة￼التي￼تركھا￼وراءه

من￼ عنھا￼ التخيل￼ الواقع￼ اإلرھابیة￼ الصبغة￼ ذات￼ القضایا￼ عدید￼ إن￼
عسكریة￼ معدات￼ ووجود￼ ألغام￼ بانفجار￼ تتعلق￼ العسكریة￼ املحكمة￼
وخراطیش￼وساعات￼یدویة￼تستعمل￼يف￼التفجیرات￼ورشائح￼ھواتف￼جوالة￼
وساممة￼ واملغیلة￼ السلوم￼ جبل￼ مبنطقتي￼ خاصة￼ لالنفجار￼ قابلة￼ ومواد￼
أبحاث￼ فتح￼ یقع￼ ومل￼ لالستغالل￼ قابلة￼ ھامة￼ فنیة￼ اختبارات￼ عىل￼ تحتوي￼

فیھا.
أما￼عن￼الجرائم￼األخرى￼املرتكبة￼من￼طرف￼بشیر￼العكرمي￼فتم￼التعرض￼
تقریر￼ العكرمي￼من￼خالل￼ الجرائم￼بشیر￼ بعنوان:￼ الثانیة￼ املداخلة￼ لھا￼يف￼

￼ التفقدیة￼يف￼ملف￼الشھید￼شكري￼بلعید.
املسدسین￼ بإخفاء￼ قام￼ الذي￼ البلعزي￼ عامر￼ اىل￼ االتھام￼ توجیه￼ عدم￼
من￼ تأدیبیا￼ مساءلته￼ التفقدیة￼ وقررت￼ الشھیدین￼ اغتیال￼ يف￼ املستعملین￼

أجل￼ذلك.
وعدم￼ سیانا￼ فیات￼ السیارة￼ عىل￼ املجراة￼ االختبارات￼ بنتائج￼ التالعب￼
عرض￼النتائج￼عىل￼املتھمین￼والقیام￼بحجزھا￼صوریا￼رغم￼العثور￼علیھا￼بعد￼
20￼یوم￼فقط￼من￼االغتیال.￼وقررت￼التفقدیة￼تحریك￼املساءلة￼التأدیبیة￼يف￼

شأنه
جرائم￼بشیر￼العكرمي￼من￼خالل￼تقریر￼التفقد￼بوصفه￼وكیال￼للجمھوریة￼

￼ بقطب￼مكافحة￼اإلرھاب
مارس￼بشیر￼العكرمي￼ضغطا￼غیر￼مربر￼قانونا￼عىل￼قايض￼التحقیق￼12￼
القضیة￼ يف￼ البحث￼ مواصلة￼ عن￼ التخيل￼ إىل￼ لدفعه￼ املاليك￼ محمد￼ السید￼
اإلرھابیة￼املنشورة￼مبكتبه￼واملتعلقة￼بواقعة￼التفجیر￼الحاصلة￼بشارع￼شارل￼

دیغول.￼واتجھ￼تحریك￼املسألة￼التأدیبیة￼يف￼شأنه.
التخيل￼من￼ قرار￼يف￼ التھمة￼يف￼ملف￼شفیق￼جرایة￼رغم￼وجود￼ حفظ￼
بشبھة￼ متعلقة￼ معطیات￼ ووجود￼ االرھابیة￼ للصبغة￼ املجتمعة￼ الدوائر￼

ارھابیة￼واتجه￼تحریك￼التتبعات￼التأدیبیة￼يف￼شأنه.

الشھید￼ ملف￼ يف￼ التفقدیة￼ تقریر￼ خالل￼ من￼ العكرمي￼ بشیر￼ جرائم￼
￼ شكري￼بلعید

التي￼ الثالث￼ باملكتب￼ املنشورة￼ التحقیقیة￼ القضیة￼ عىل￼ باالطالع￼ قام￼
تضمنت￼معطیات￼حول￼دور￼عامر￼البلعزي￼يف￼إخفاء￼املسدسین￼املستعملین￼
يف￼اغتیال￼شكري￼بلعید￼ومحمد￼الرباھمي،￼اإل￼انه￼مل￼یرتب￼االثر￼واتجه￼تبعا￼

لذلك￼مساءلته￼تأدیبیا.
واخفائه￼ بھا￼ املتعلقة￼ باملعطیات￼ وتالعبه￼ سیانا￼ الفیات￼ السیارة￼
لالختبارات￼الفنیة￼املتعلقة￼بھا￼وحجزھا￼صوریا￼والحال￼أنه￼تم￼العثور￼علیھا،￼

وھذه￼املسألة￼موجبة￼للتتبع￼التأدیبي٬
￼ ￼ جرائم￼بشیر￼العكرمي￼من￼خالل￼تقریر￼التفقدیة

تھدید القضاة 
بقیمة￼ ماّس￼ ترصف￼ وھو￼ العديل،￼ القطاعي￼ املجلس￼ أعضاء￼ تھدید￼
املٔوسسة￼ ھذه￼ عىل￼ ضغطا￼ ویشكل￼ دستوریة￼ كھیئة￼ االعتباریة￼ املجلس￼
مسٔوولیة￼ یتحمل￼ قاض￼ عن￼ صدر￼ أنه￼ خاصة￼ قراراتھا￼ عىل￼ التأثیر￼ بغایة￼

مهّمة￼يف￼سلم￼الخطط￼الوظیفیة،￼وھو￼ما￼یوجب￼املساءلة￼التأدیبیة٬
￼ ￼ الجرائم￼املرتكبة￼من￼بشیر￼العكرمي￼من￼خالل￼تقریر￼التفقد

￼ نتائج￼الجرد￼العیني￼للمحارض
سوء￼ من￼ قزارة،￼ إیامن￼ األستاذة￼ بالتفصیل￼ إلیه￼ تعرضت￼ أن￼ سبق￼ ما￼
املحارض￼بسبب￼ الحوكمة￼وتراكم￼ اإلرھاب￼وضعف￼ إدارة￼قطب￼مكافحة￼
إسداء￼تعلیامت￼ملساعدیه￼يف￼القطب￼بعدم￼تأریخ￼محارض￼البحث￼وبعدم￼
املساءلة￼ لتحریك￼ موجب￼ التحقیق￼ حكام￼ وعىل￼ الكتابة￼ عىل￼ إحالتھا￼

التأدیبیة￼يف￼شأنه.
إن￼اإلخالالت￼والنقائص￼املسجلة￼يف￼أداء￼الوظائف￼املوكولة￼إليه￼بوصفه￼
قايَض￼تحقیق￼أو￼وكیل￼جمھوریة￼أدت￼اىل￼تعطیل￼يف￼مسارات￼االبحاث￼ويف￼

امللفات￼موضوع￼التحري.
للقضاء￼ومحاوالت￼ املجلس￼االعىل￼ الثالثة:￼حقیقة￼مداوالت￼ املداخلة￼

￼ ￼ إنقاذ￼بشیر￼العكرمي
یحاول￼بعض￼أعضاء￼املجلس￼القطاعي￼العديل￼واملجلس￼االعىل￼للقضاء￼
إنقاذه،￼رمبا￼ألن￼لھم￼ملفات￼فساد￼أو￼الرتباطھم￼بربنامج￼التمكین￼القضايئ.

عملیة￼ تسھیل￼ اىل￼ أساسا￼ یھدف￼ التفقدیة￼ تقریر￼ إخفاء￼ محاوالت￼
داخل￼ حتى￼ واإلرھاب￼ بالتھدید￼ مصحوبة￼ املحاوالت￼ وھذه￼ اإلنقاذ،￼

اجتامعات￼املجلس￼القطاعي￼العديل.
ولذلك قررت ھیئة الدفاع:

بشیر￼ إنقاذ￼ ومحاوالت￼ للقضاء￼ األعىل￼ املجلس￼ مداوالت￼ حقیقة￼
￼ العكرمي

الرأي￼ وعىل￼ العموم￼ عىل￼ العدل￼ بوزارة￼ العامة￼ التفقدیة￼ تقریر￼ نرش￼
العام￼الوطني￼وعىل￼أوسع￼نطاق￼ودون￼إدخال￼ایة￼تغییرات￼علیه.

ترجمته￼إىل￼الفرنسیة￼واالنجلیزیة￼وإرساله￼إىل￼كل￼املنظامت￼اإلقلیمیة￼
داخل￼ األوضاع￼ حقیقة￼ وكشف￼ القضاء￼ استقالل￼ بشأن￼ املعنیة￼ والدولیة￼
األجھزة￼ داخل￼ والتغلغل￼ والحقائق￼ بامللفات￼ العبث￼ خالل￼ من￼ املحاكم￼

القضائیة￼الحساسة.
إنقاذ￼ ومحاوالت￼ للقضاء￼ االعىل￼ املجلس￼ داخل￼ املداوالت￼ حقیقة￼

￼ ￼ بشیر￼العكرمي
إسقاط￼ إىل￼ املدين￼ املجتمع￼ ومنظامت￼ الوطنیة￼ املنظامت￼ دعوة￼
بشیر￼ حامیة￼ اىل￼ تسعى￼ التي￼ ورموزھا￼ الفاسدة￼ القضائیة￼ املنظومة￼

العكرمي￼ضمن￼برنامج￼نضايل￼من￼خالل￼تكوین￼ائتالف￼مدين.

￼ ￼ هيئة￼الدفاع￼عن￼الشهيدين￼بلعيد￼والرباهمي￼يف￼ندوة￼صحفیة:

تقرير التفقديـة العـامة لـوزارة العـدل يكشف حـجم التـالعــب
بحقيقـة االغتيـاالت واجلهاز الســّري

 من أجل ائتالف مدني 
إلسقاط القضاء الفاسد



اخلميس  01 جويلية  2021  -العدد 1649       4
وطنية

 وامتدت تلك املفاجأة إىل مختلف مكونات 
الرئيس  من  والقريب  البعيد  السيايس  املشهد 
احساس  )وهذا  لحظة  اعتقدت يف  والتي  سعيد 
هيمن عىل الجميع يف أوقات معينة( ان الخالف 
ينتهي  ان  ميكن  ال  والغنويش  سعيد  بني  املعلن 
اعتربوا  بل  مؤخرا  به  حصلت  التي  »بالسهولة« 
اصطفافهم خلف رئيس الجمهورية واجبا وطنيا 
امام زحف النهضة عىل مؤسسات الدولة وبسط 
سلطانها عىل مفاصلها مدعومة بحزام ال يرى اال 
تستطيع  لن  وحكومة  وشيخها  النهضة  تراه  ما 
الخروج عن خط الّسري املحّدد لها ألن عكس ذلك 
رئيس  يقدر  ال  ما  منها وهو  الثقة  يعني سحب 
طلب  استمرار  ظّل  يف  معاندته  عىل  الحكومة 
حل  كبداية  القضية  من  بتنّحيه  سعيد  الرئيس 

لالزمة السياسة التي طالت وتشعبت أطرافها.
لكن هل كان هذا اللقاء مدخال لذلك الحل 
ومخرجا من نفق طال ظالمه هنا كعادتها عربت 
النهضة عن »ابتهاجها« بإذابة الجليد بني قرطاج 
وباردو رغم ان فصل الصيف استقر منذ اسابيع 
قبل ذلك وقد حرصت عىل التأكيد عىل ان اللقاء 
تثبت  مفتاح  كلمة  وهي  سعيد  من  بطلب  تّم 
من خاللها انها متسكت بثوابتها وقناعاتها اىل آخر 
الحوار  عىل  الحرص  من  انطالقًا  وبالتايل  لحظة، 
الخريين«  قبلت »جهود  فانها  الخالفات  وتجاوز 

لتقريب وجهات النظر.

* توافقات ام تنازالت؟
قيادات  من  املعلن  الخطاب 
النهضة يفهم من خفاياه املختصون 
يف تحليل الخطاب السيايس »نشوة« 
االنتصار واالرتكان اىل ما تسعى اليه 
غايتها  كانت  تسويات  من  الحركة 

أو  رشوطها  حسب  تريدها  والتي  البداية  منذ 
عىل االقل لن تشكل عليها »خطرا« يف أي مرحلة 
كانت هي التي تتوجس من أي تطورات داخلية 
أوقات  يف  خصومها  بها  لّوح  ما  كثريا  وخارجية 

مختلفة.
اللقاء  اليوم عن فحوى ذلك  األسئلة  وتزداد 
مع  له  حوار  بث  الغنويش  أجله  من  أّجل  الذي 
أحد القنوات التلفزية الخاصة الن فْحواُه مل يعد 
رئاسة  مؤسسة  مع  يحصل  ما  تطورات  يساير 

الجمهورية.
ومرد تلك االسئلة الباحثة عن أجوبة واضحة 
اآلن عىل  اىل حد  االمر  اقتصار  الطرفني  كال  من 
الكلامت املتعارف عليها كون اللقاء كان »إيجابيا 
ان  اال  املسائل«  من  كثري  عن  الغموض  وأزال 
اللقاء  ان  الترسيبات  بعض  حسب  املعلن  غري 
القادمة أي هناك  املرحلة  قد يكون رتّب ملسار 
هذا  ملواصلة  واآلخر  الطرف  هذا  من  تنازالت 
عديدة  اطراف  رضيبته  ستدفع  الذي  التقارب 
ارص  ما  إذا  املشييش  حكومة  تكون  قد  اولها 

الرئيس سعيد عىل ذهابها وهذا لن يرّض النهضة 
وشيخها اذا ما استقر االمر عىل تشكيل حكومة 
كاملة  عليها  الحركة  هيمنة  ستكون  سياسية 

وهذه املرة برضا خصومها.

* خيبة وانتظار

التي ساندت  األطراف  فإن  املقابل  لكن يف 

رئيس الجمهورية من منطلق الثوابت واملبادئ 

التي كثريا ما كّرر اإلشارة إليها مبناسبة أو دونها 

اللقاء  هذا  إىل  االرتياح  بعني  تنظر  مل  فإنها 

السائد والذي  التيار  أنه كان عكس  الذي ترى 

من  املاضية  العرشية  مسؤولية  النهضة  يحّمل 
الحكم  يف  شاركت  انها  مبا  البالد  أوضاع  تردي 

تكون  ان  تخىش  وهي  الحكومات  مختلف  عرب 
أحزاب  واولها  االطراف  هذه  تستبعد  تسويات 
الكتلة الدميقراطية املمثلة يف الربملان التي باتت 
تشعر بنوع من »الخيبة« بداية من الدعوة إىل 
التخيل عن دستور 2014 الذي كان ضامنا لحقوق 
تلك  قيادات  أغلب  أجلها  من  ناضل  وحريات 
االحزاب عىل مدى العقود املاضية. إضافة اىل ان 
اي تسويات خارج اطار الحوار الوطني امر غري 
مقبول خاصة ان املبادرة التي تقدم بها االتحاد 
العام التونيس للشغل إىل رئيس الجمهورية منذ 
الرتدد  ظل  يف  تّفعل  مل  مازالت  عديدة  أشهر 
مؤسسة  قبل  من  ذاته  املكان  يف  والدوران 
االحزاب واغلب  تلك  ترى  مبادرة  الرئاسة وهي 
االقدر عىل  انها  البالد  العام يف  املشهد  مكونات 
طرح البدائل السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
للخروج من االزمة التي تعطل دواليب البالد منذ 
البحث  بأن  مؤخرا  اتضحت  والتي  طويلة  مدة 
الحزبية هي  والحسابات  بالسلطة  التمسك  عن 

أول أسباب هذه العطالة.
* لطفي املاكني

لقاء سعيّد والغنوشي بعد أشهر الجفاء

  هل ازداد وضع البالد ضبابية وغموضا؟
ما زال اللغط متواصال بعد اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعّيد برئيس الربملان وحركة 
النهضة راشد الغنويش والذي تم الرتتيب له من اطراف خارج منظومة الحكم بل هي 
اقرب اىل الغنويش وهذا ما استوقف اغلب املتابعني واملحللني كون ترتيبات ذلك اللقاء 
كانت »تطبخ« رغم الخطاب الذي كان يرّوج من هذا الطرف ومن اآلخر عن رفضه القيام 

بأي خطوة تجاه خصمه املعلن ظاهريا.
سعيد  قيس  الرئيس  من  املعلن  الخطاب  الذين شهدهم  ألغلب  مفاجأة  اللقاء  وشكل 
طوال املدة املاضية حيث كان يف تضاد مع خطاب حركة النهخضة وشيخها باعتبار ان 
الرس  البالد يف  تحكم  الحركة هي من  العام كون  الرأي  اغلبية  لدى  قناعة  نسبة  هناك 
والعلن وان النتائج الكارثية الحاصلة إذ يف أغلب القطاعات تعود مسؤولياتها إليها رغم 
انها دامئا ترّوج كونها ال تحكم لوحدها بل هي تسعى لخدمة البالد والعباد يف حني ان 

هناك من يعرقل جهودها!

* سعّيد يلتقي الغنويش بعد جفوة دامت أشهر

 هل ستجني
 النهضة »مغانم« 

التوافقات والتنازالت؟

متعددة  نستيل  رشكة  وإطارات  أعوان  نّفذ 
وقفة   ،2021 جوان   28 االثنني  يوم  الجنسيات 
يف  النقايب  الطرف  ترشيك  عدم  إثر  احتجاجية 
الرشكة  يف  التفويت  بخصوص  الحاصلة  املفاوضات 

واملصري الغامض للعاملني بها.
للنقابة  العام  الكاتب  قال  املوضوع،  هذا  حول 
لـ»الشعب«  يف  الشارين  بلحسن  للرشكة  األساسية 
إنهم نفذوا وقفة احتجاجية وهي الثالثة بعد أن تّم 
الترصيح بتوجه إدارة الرشكة للتفويت فيها ومغادرة 

تونس.
الجلسة  يف  التأكيد  ورغم  أنه  محدثنا  وأضاف 

األخرية التي انعقدت مبقر الوالية عىل رضورة ترشيك 
فيه بخصوص  التشاور  يتّم  ما  النقايب يف كل  الطرف 
تّم  أنه  إال  بها،  العاملني  ومصري  الرشكة  مستقبل 
تجاهل هذه التوصيات ومل تقع استشارة النقابة وال 

تقديم أية توضيحات لها بخصوص العاّمل.
أسباب  أّن  عىل  الشارين  بلحسن  األخ  وشّدد 
التفويت يف رشكة نستيل رغم أنها تحقق أرباحا كبرية، 

ما زالت غامضة وغري مفهومة وغري مقنعة باملرة.
وقال إنهم متخّوفون حقا مام ستؤول إليه األمور 
لنستيل  الجدد  املالكني  أن  سيام  ال  التفويت  إثر 
سيعيدون ترتيب املسائل املهنية مبا يف ذلك إمكانية 

مصريهم  يجعل  ما  وهو  العامل،  من  عدد  ترسيح 
ُمبَهام ويبعث عىل القلق.

مورد  اجل  من  سيناضلون  أنهم  محدثنا  وأكد 
املتاحة  النضالية  االشكال  كل  وسيخوضون  رزقهم 
قانونيا للدفاع عن حقوقهم املرشوعة حتى ال يجدوا 
أنفسهم ملحقني بخانة العاطلني عن العمل، ال سيام 
أن الرشكة مل تسجل أية خسائر عىل امتداد سنوات 
وجودها يف تونس. وأضاف أن العاملني يف »نستيل« 
ليسوا للبيع ويجب توضيح مصريهم قبل إمتام عملية 

التفويت.
                                                    * حياة

وقفة احتجاجية في شركة »نستلي« 

ملاذا تمّ التفويت فيها رغم أرباحها الكبرية؟  

*األخ بلحسن الشارين 
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* كيف تقبلت الكتلة الدميقراطية الدعوة األخرية 
النظام  لتغيري  استفتاء  إجراء  إىل  الجمهورية  لرئيس 

السيايس؟
واضحة مام طرَحُه  فكرة  اآلن  اىل حد  تتبلور  مل  ـ 
كل  يف  للنقاش  وقت  من  والبد  الجمهورية  رئيس 
بخصوص  اما  الكتلة  مكونات  بني  املمكنة  الفرضيات 
املعتمد  السيايس  النظام  عطل  ما  بقدر  فإنه  موقفي 
اليوم مختلف دواليب الدولة اال ان تصحيحه ال يكون 
بالتوّجه نفسه الذي طرحه رئيس الجمهورية اذ يفرتض 
عىل  ادخالها  املزمع  التنقيحات  او  االصالحات  عرض 
ليحظى  بالبالد  القوى  مختلف  عىل  السيايس  النظام 
بحّد أدىن من التوافق قبل عرضه عىل االستفتاء ليقول 

الشعب كلمته.
* وماذا عن الدعوة إلعادة العمل بدستور 1959 

الذي ألغي منذ عرش سنوات؟
ـ أستغرب مثل تلك الدعوة من رئيس الجمهورية 
خاصة أّن دستور 2014 ضمن عديد املكاسب مبختلف 
ابوابه والتي حلمت أجيال بها وناضلت من أجلها رغم 

ما به من هنات ونقائص هي االوىل بتعديلها وتنقيحها 
وبالتايل كانت هذه الدعوة مفاجأة الن دستور 1959 ال 
يتضمن اي مكاسب بل هو يكرس الفردانية يف السلطة 
بني  للفصل  فيه  وجود  وال  واحد  فرد  لدى  وتجميعها 
السلطات مع غياب تام للهيئات الدستورية التي تجسد 
سلطة الشعب من خالل الالمركزية بعيدا عن مظاهر 
االختالف  وإلغاء  تسلط  من  تعنيه  وما  السلطة  متركز 

وحرية الرأي.
* أي تداعيات مرتقبة لتباين املواقف من النظام 

السيايس املعتمد حاليا؟
ـ أوضاع البالد مرتدية عىل أكرث من صعيد ومجال 
االقتصادية  االوضاع  تلك  بسبب  يهددها  االفالس  شبح 
واالجتامعية والصحية وبات كيان الدولة مهّدًدا بفعل 
التنسيق  وغياب  االنقسام  اىل  اضافة  الحاصل  الترشذم 
الدبلوماسية  والعمل املشرتك وهو ما نالحظه يف عجز 
جائحة  ظل  يف  خاصة  التقليدية  بأدوارها  القيام  عن 
كورونا التي حصدت اىل حّد اآلن اآلالف دون ان تكون 
هناك خطوات حقيقية لتطويقها وأولها توفري التالقيح.

* وهل ترى الحّل يف الذهاب إىل انتخابات سابقة 
ألوانها؟

االنتخايب  بالقانون  االنتخابات  أن هذه  أتصور  ال  ـ 
نفسه ستغري شيئا بل هي ستكون محطة أخرى لالحباط 
القيام  من  والبد  نفسه  املشهد  انتاج  ستعيد  انها  مبا 
إىل  الذهاب  قبل  الرضورية  والتنقيحات  باالصالحات 

هذه االنتخابات السابقة ألوانها.
* كيف تنظر إىل املساعي الجارية لتقريب وجهات 

النظر بني رؤوس السلطة املتنافرة؟
ـ اريد التأكيد عىل ان اي حوار يجب ان يكون من 
العام  االتحاد  مقدمتهم  ويف  الحقيقيني  الفاعلني  خالل 
من  البالد  حمت  التي  املنظمة  وهي  للشغل  التونيس 
الترسيع  حامم دم خالل احداث سابقة وهنا ادعو إىل 
بتفعيل مبادرة االتحاد للحوار الوطني باعتباره أكرب قوة 
يف البالد تحظى بالثقة واملصداقية لدى مختلف االطراف 
الفاعلة يف املشهد السيايس ورشائح املجتمع التونيس كام 
ان االتحاد له القدرة عىل ان يكون معدال للمواقف من 

هذا الطرف أو من ذاك.
* قيل الكثري من الكالم بخصوص اللقاء الذي جمع 

مؤخرا الرئيس سعيد بالغنويش فام هي قراءتك له؟
ـ ال أحد يريد استمرار االزمة التي تعرفها البالد من 
خالل القطيعة بني الرئاسات الثالث اال ان ذلك ال يعني 
والتوازنات  املعادلة  يف  الثوابت  من  الكثري  عىل  القفز 
استبعاد  هناك  يكون  ان  من  الخشية  هو  أقصده  وما 
التحاد الشغل الذي يبقى الطرف الرئييس واالسايس الي 
واالقتصادية  السياسية  االزمة  هذه  من  للخروج  حوار 
واالجتامعية والصحية ومكانه الطبيعي محفوظ استنادا 
سبل  عن  البحث  ميكن  ال  النه  والحارض  املايض  عىل 
لتجاوز حالة العطالة دون االتحاد العام التونيس للشغل.

من جهة اخرى اللقاء الذي تم بني سعيد والغنويش 
ما  وهو  خارجية  الطراف  لضغوطات  نتيجة  يكون  قد 
ميثل تدخالً يف الشأن الداخيل ويفتح الباب لتنازالت او 
لنقل توافقات ال نعلم عنها شيئا وبالتايل يُفرتض الكشف 
الكواليس  يجري يف  بيّنة مام  الجميع عىل  ليكون  عنها 
كرس  عن  البعض  يتحدث  كام  غايته  كانت  وان  حتى 

للجليد يف العالقة بني الرئاسات الثالث.
* بعد تحديد مواعيد الجلسات العامة الستكامل 
توافق  سيحصل  بأنّه  تعتقد  هل  الدستورية  الهيئات 

بخصوص املحكمة الدستورية؟
الهيئة  لرتكيبة  النصفي  التجديد  انتخابات  كانت  ـ 
مسار  يف  ايجابية  عالمة  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية 
استكامل تركيبة بقية الهيئات وأولها املحكمة الدستورية 
وهنا أشري أنه سيتّم اعتامد النظام السابق يف االنتخابات 
اي رضورة حصول كل مرتشح عىل 145 صوتا ليتم تزكيته 
مؤخرا  املدخلة  التنقيحات  اشكاليات  سنتجاوز  وبالتايل 
أن  بعد  املحكمة  لهذه  املنظم  االسايس  القانون  عىل 

أرجعتها الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني 
اىل رئيس الجمهورية الذي مل يوقعها اىل حّد اآلن.

وجهات  لتقريب  مساٍع  هناك  أخرى  جهة  من 
الحوار  من  الحظته  ما  وهذا  بالجميع  والقبول  النظر 
الدميقراطية وهو االمر نفسه لدى أغلب  الكتلة  داخل 
املحكنة  بخصوص  توافق  حصول  صورة  يف  ألنه  الكتل 
الدستورية فإن االمر يصبح ايرس الستكامل تركيبة اإليزي 
والهايكا وهيئة مكافحة الفساد وبالتايل فان هناك رغبة 
عىل ما يبدو إىل حد اآلن يف تقديم تنازالت ممكنة من 

الجميع.
من  حاليا  يجري  ما  أن  ترى  قراءات  هناك   *
وبالدرجة  للحكومة  السيايس  الحزام  يخدم  تجاذبات 

األوىل حركة النهضة فام مدى صحة ذلك؟
ـ هذا الوضع الذي نعيشه اليوم منذ سقوط حكومة 
النهضة  منه  تستفيد  كاملة  سنة  حوايل  أي  الفخفاخ 
واملتحالفون معها حيث يتمسكون بالسلطة رغم األزمة 
والجميع  الحكم  يف  بالبقاء  يتشبثون  هم  املستفحلة 

يشاهد تبعات مواقفهم تلك عىل البالد والعباد.
رغم  مشّتتة  الربملانية  املعارضة  متى ستظّل  إىل   *
أن غايتها واحدة لتجاوز هيمنة النهضة داخل الربملان؟

ـ هنا يجب توضيح املواقف املتداخلة لبعض الكتل 
التي هي »محسوبة« عىل املعارضة الربملانية ويف الوقت 
نفسه مساندة للحكومة وبالتايل فإن املعارضة الرصيحة 
متوقفة فقط عىل الكتلة الدميقراطية والدستوري الحر 

الذي ال يلتقي مع بقية الكتل ويرفض التعامل معها.
موقعها  بتوضيح  مطالبة  الكتل  بعض  فإن  وبالتايل 
الن  السلطة  يف  أم  املعارضة  يف  هي  هل  اي  الحقيقي 
النهضة  اي  املقابل  الطرف  اال  تخدم  ال  الضبابية  هذه 
ومن تحالف معها كام أنّه عىل املعارضة اثبات قدرتها 

عىل تسلم السلطة بعد بناء خيارات مشرتكة.
وما االحظه يف املشهد السيايس ان الجميع قبل به 
وال وجود الي رغبة او مسعى لتغيريه وهو ما يزيد من 
التي ترى يف مثل هذا املشهد  النهضة  استمرار هيمنة 

السيناريو االمثل لبقائها يف السلطة.
* لكن بعض االستنتاجات ترجع ذلك التشتت إىل 
الحسابات الحزبية الضيقة التي ال تراعي مصلحة البالد 

يف هذه املرحلة؟
أوصلتنا  التي  هي  الحزبية  الحسابات  لألسف  ـ 
الجميع يف  البالد وسريى  التي تعيشها  الحالة  إىل هذه 
الحاكم عىل  التحالف  قبل  التهافت من  القادمة  االيام 
واملعتمدين  الوالة  حركة  خالل  من  املناصب  اقتسام 
بعد أن قدمت لرئيس الحكومة قامئات مرشحيها لهذه 

املناصب.
* وهل هي ذاتها معطّالت للحوار الوطني؟

ـ الحوار الوطني بني يدي الرئيس منذ أشهر ونحن 
املايض  جانفي   25 ومنذ  انه  إىل  اضافة  تفعيله  ننتظر 

مل ينعقد اجتامع مجلس االمن القومي رغم ما تعيشه 
وأولها  انعقاده  تستوجب  استثنائية  حاالت  من  البالد 

األزمة الصحية املستفحلة.
* يف خضم الرصاعات عىل االنفراد مبقاليد السلطة 
بانفجار  يتكبد املواطن تبعاته بغالء املعيشة ما ينذر 

اجتامعي فأين دوركم لتجنب هذا السيناريو؟
كارثية  اعتربها  ميكن  كوفيد  أزمة  تداعيات  ـ 
امليزانية  أن  كام  العمل  من  ترسيحهم  تّم  اآلالف  ألن 
اعتمدت سعر برميل النفط بـ 45 دوالرا وها هو اليوم 
سيحصل  اختالل  من  ذلك  يعني  وما  دوالرا   75 قارب 
األزمة  مظاهر  فإن  وبالتايل  السعر  يف  الفارق  بسبب 
أغلب  عىل  وستشتّد  ستتفاقم  واجتامعيا  اقتصاديا 
رشائح املجتمع ورغم ذلك فإن رئيس الحكومة يرفض 
دورهم  وهذا  النواب  مع  والحوار  الربملان  إىل  القدوم 
الرقايب وعىل الحكومة الخضوع له لكنه يرسل الوزراء 
من  مببادرة  عريضة  وجهت  لذلك   املواجهة  ويتجنب 
اإلمضاء  تّم  للجميع  الدميقراطية وهي مفتوحة  الكتلة 
عليها لعقد جلسة مسائلة للحكومة اال انها مل تتفاعل 
طريق  عن  ثانية  مراسلة  ستوجه  لذلك  معها  ايجابيا 
الحضور الن  إىل  الحكومة  رئيس  لدعوة  الربملان  رئيس 
تحتمل  ال  واالجتامعية  واالقتصادية  الصحية  الوضعية 

مزيد الرتاخي واالنتظار.
العمل  تقيم  كيف  اليه  ارشت  ما  خالل  من   *

الربملاين وعالقته بالحكومة؟
الذي  السيايس  الحزام  من  تغطية  عملية  هناك  ـ 

تقوده النهضة عىل الحكومة إىل درجة تجنب إحراجها 
دعوة  يف  جديا  يكن  مل  الربملان  رئيس  أن  والدليل 
نواب  يطرحه  ملا  واالستامع  لحضور  الحكومة  رئيس 
السيجومي  منطقة  يف  مؤخرا  حصل  ما  ولعل  الشعب 
تسيري  عىل  يرشف  )وباعتباره  أمنية  تجاوزات  من 
الداخلية( مل تجعله يأيت إىل املجلس بل تجاهل  وزارة 

املوضوع بالكامل.
وبالتايل فإن ما يحدث داخل مكتب مجلس نواب 
وكتلته  املجلس  رئيس  قبل  من  محاولة  هو  الشعب 
منسوب  ارتفع  لذلك  بالقّوة  املرور  اسلوب  واعتامد 
وهذا  املكتب  هذا  اجتامعات  اثناء  واالحتقان  التشنج 
ال  اشغالها  ألن  اللجان  داخل  العمل  حجم  يعكس  ال 
تنقل مبارشة إذ يسعى البعض إىل الظهور بصورة معينة 
عىل حساب النقاش الجدي ملشاريع القوانني وهنا أعود 
للقول ان تغيري املشهد الربملاين ميّر حتام بتنقيح القانون 
تفرز  سابقا  ذكرتها  ومقاييس  رشوط  وفق  االنتخايب 
طبقة سياسية قادرة عىل التفاعل إيجابيا مع خصوصية 
املستوجبة  واألوليات  الدميقراطي  االنتقال  مرحلة 

لتحقيق أهدافها.

شكري الذويبي النائب عن الكتلة الديمقراطية لـ»الشعب«

شهدت الساحة السياسية يف الفرتة املاضية تسارًعا يف االحداث بداية من دعوة الرئيس سعيد إىل التخيل عن الدستور الذي انبثق عن 
الثورة والعودة اىل دستور 1959 كمدخل العادة االستقرار السيايس وهذا ما أثار جدال مل ينته وقد تزامن ذلك مع اللقاء الذي جمعه 
برئيس الربملان وما احيط به من استفهامات ما زالت تبحث عن ايجابات وقد امتدت انعكاسات ذلك عىل بقية مكونات املشهد السيايس 
وهو ما كان منطلقا للحوار مع النائب املنتمي إىل الكتلة الدميقراطية )ال ميثل أي حزب )شكري الذويبي( ملعرفة مواقف الكتلة ومواقفه 

من مجمله تلك االحداث وغريها من املسائل املتصلة بالشأن العام.

* حاوره: لطفي املاكني

 تغيير المشهد 
البرلماني يمر حتما 
عبر تنقيح القانون 

االنتخابي

  أستغرب دعوة 
الرئيس للعودة إلى 

دستور 1959 وتنقيح 
النظام السياسي 

يحتاج توافق الجميع

  البحث عن حلول لألزمة ال يكون بالقفز على الثوابت
 وأولها مكانة اتحاد الشغل ماضيا وحاضرا

 الحسابات الحزبية أوصلتنا إىل هذا الوضع وعلى البعض تحديد موقعه إما يف املعارضة أو يف السلطة
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يرى شّق كبري من 
التونسيني وخاصة 

املتابعون منهم للشأن 
السيايس وما يدور 
يف كواليس الربملان، 

ان اتفاقية إسناد 
مقّر لصندوق قطر 

للتنمية هي عبارة عن 
عقد إذعان ال يحرتم 
السيادة الوطنية وال 

مصلحة االقتصاد 
التونيس. وأجمع 
املعارضون لهذه 

االتفاقية أنها إذا مرت 
فهي مبثابة االستعامر 

الجديد لتونس.

وقد عاد الجدل من جديد حول هذا الصندوق بعد أن تقّرر عرضه 
قوى  من  واسع  برفض  ُجوبه  قد  كان  انه  رغم  عامة  جلسة  عىل 

املعارضة يف الربملان منذ فرتة.  
ماي  منذ  السجال  هذا  أثري  قد  وكان 
اتفاقية مع  تونس  أبرمت  عندما   ،2020
مقر  إنشاء  عىل  باملوافقة  تقيض  قطر 
لصندوق قطر للتنمية، لكن وبعد ضغط 
شعبي شديد، قرر مجلس نواب الشعب 
إىل  االتفاقية  املصادقة عىل هذه  تأجيل 

أجل غري مسّمى.
وألن األمر يتعلق بدولة قطر بالذات، فقد 
عىل  الغنويش  راشد  الربملان  رئيس  أرص 
فقام  كانت،  وسيلة  بأي  االتفاقية  مترير 
بإحالة مرشوع تأسيس مقر صندوق قطر 
للتنمية عىل جلسة عامة يوم الثالثاء 29 
النواب  من  عدد  واعترب    .2021 جوان 
املعارضني ان الغنويش بإرصاره هذا يثبت 

أنه يحاول بأي طريقة إرضاء املحاور التي يدين لها بالوالء.
وتنّص االتفاقية مع قطر املثرية للجدل عىل تأسيس صندوق قطري 
عليها  واإلرشاف  املشاريع  اختيار  يف  الصالحية  له  يكون  للتنمية 

حرصيًا، مع منع تونس يف التدخل أو إبداء الرأي.
ويرى مراقبون أن االتفاقية مع قطر فيها إساءة إىل التونسيني مبا أنها 
تسمح للصندوق القطري باستقدام عامل أجانب، ويكون لها حرية 
الترصف يف األموال املكتسبة املنقولة وغري املنقولة، وفتح حسابات 
بنكية بأي عملة يشاء وتحويل األموال إىل 

أي بلد يشاء بال قيد أو رشط. 
حول هذه املسألة، أصدر املرصد الوطني 
أبدى  بالغا  الدولة  مدنية  عن  للدفاع 
مترير  ملحاولة  واستنكاره  استغرابه  فيه 
يف  للتنمية  قطر  صندوق  مقّر  اتفاقية 
مجلس النواب. وجاء يف البالغ بالخصوص 
بقرار  شديد  باستغراب  علم  املرصد:  أن 
اجتامع  الشعب، يف  نواب  مكتب مجلس 
مقر  اتفاقية  مرشوع  عرض  رّسي،  شبه 
صندوق قطر للتنمية عىل الجلسة العامة، 

بعد أن كان قد رفضه يف جلسة سابقة.
املجلس  رئيس  إرصار  أن  املرصد  واعترب 
ما  يُؤكّد  الشكل  بهذا  عىل مترير املرشوع 
يشوب هذه االتفاقية من شبهات ومخاطر أبرزها أن هذا الّصندوق 
والداعمة  اإلرهابية  املسلمني  علامء  التحاد  الرّاعية  الدولة  ُيثّل 

للحركات اإلرهابية يف عديد الدول العربية ومن بينها تونس.

كام أن االتفاقية تتضّمن فصوال غريبة متنح الصندوق امتيازات غري 
منطقية مثل اإلعفاءات الكاملة من جميع أنواع الرضائب، والحصانة 
وبني  بينه  الرشاكة  إمكانية  مع  األجانب،  من  فيه  للعاملني  التامة 
الدولة التونسية بشكل ُيّكنه من االستيالء عىل مؤسساتنا العمومية 
وال  حدود  دون  الحيويّة،  املجاالت  مختلف  يف  والعاملة  والخاّصة، 
رقابة. وإذ يعترب املرصد أن هذا الصندوق، الذي سيُخّصص دون شّك 
أمواال طائلة لدعم الحركات اإلخوانية اإلرهابية يف تونس، ُيثّل خطرا 
وعىل  الجمهوري  املدين  طابعها  وعىل  التونسية  الدولة  سيادة  عىل 

استقاللها السيايس واالقتصادي.
ودعا املرصد نواب الشعب للوقوف صّفا واحدا ضد هذه االتفاقية 
التي يسعى من خاللها اللويب اإلخواين العاملي لبسط الهيمنة املالية 
عن  الصمت  بأن  إيّاهم  ُمذكّرا  السياسية،  الهيمنة  بعد  بالدنا  عىل 
هذا املرشوع يُحّملهم مسؤولية تاريخية يف القبول باستعامر جديد 
لبالدنا. كام دعا  رئيس الجمهورية لعقد اجتامع عاجل ملجلس األمن 
قبل  من  ومؤسساتها  التونسية  الدولة  الستباحة  للتصّدي  القومي 
أطراف أجنبية مشبوهة، سياسيّا واقتصاديّا، علام أن هذه االتفاقية 
ستُؤّدي حتام إىل إفراغ الفصل األول من دستور البالد من معناه، وهو 

الذي يُؤكّد عىل استقالل تونس وعىل سيادتها.

محاولة جديدة لتمرير االتفاقية
العاّمة  الجلسة  إّن  املغزاوي  زهري  الشعب  لحركة  العام  األمني  قال 

اتفاقية مقرّ لصندوق قطر للتنمية في ظاهرها استثمار وفي باطنها استعمار

السيادة  من  مسّ  فيهما  و9   8 الفصالن 
الوطنية واستباحة ملؤسسات الدولة 

لماذا يصرّ 
الغنوشي على 
تمرير اتفاقية 

تشوبها 
شبهات؟
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قانونيّة  غري  الثالثاء،  يوم  املنعقدة 
عن  أعلن  املجلس  مكتب  أّن  باعتبار 
أّن  إىل  مشريا  الصباح  يف  انعقادها  مكان 
اإلعالم  يصلهم  مل  الّنّواب  من  كبريا  عددا 

بانعقادها.
محاولة  املامرسات  هذه  املغزاوي  واعترب 
راشد  الربملان  رئيس  من  بالقّوة  للمرور 
قوله  وفق  الواقع  األمر  وفرض  الغّنويش 
مضيفا أّن جميع مخرجات هذه الجلسة 

لن تكون قانونيّة.
واضح  الّشعب  حركة  موقف  أّن  وأضاف 
تونس  بني  االتفاقية  برفض  البداية  منذ 
وقطر بشأن إحداث مقر لصندوق التنمية 
خالل  طرحها  إن  قائال  بتونس  القطري 
الظرف الحايل ليس تفكريا من الغّنويش يف 
ملصلحة  خدمة  هي  وإّنا  تونس  مصلحة 

الّنهضة عىل حّد قوله.
وتابع أن هذه االتفاقية مرتبطة بتموقع حركة الّنهضة خالل مرحلة 
ما بعد املصالحة الخليجية مشريا إىل أّن الّنهضة تحاول تقديم هدايا 

مجانية لقطر عىل حساب مصلحة تونس.
ويرى املغزاوي أن بعض بنود االتفاقية متّس السيادة الوطنية يف تونس 
خاصة الفصلني الثامن والتاسع، اللذين ينصان عىل أن الصندوق من 
أن  بإمكانه  أن  الحكومة، كام  استشارة  قرارات دون  يتخذ  أن  حقه 
يوظف من يريد دون الرجوع إىل الدولة التونسية، وهو ما ميكن أن 

تستخدمه حركة النهضة لصالحها بناء عىل عالقتها مع قطر. 
منها  امتيازات  الصندوق  »منح  لالتفاقية  الثامن،  الفصل  ويتضمن 
التصدير  إعادة  وحق  املبارشة،  وغري  املبارشة  الرضائب  من  اإلعفاء 
لجميع املواد التي مل يقع استخدامها دون دفع أي رسوم أو أداءات 

وذلك بحرية«. 
كام يعطي نفس الفصل الصندوق حّق »اإلعفاء من القيام بإجراءات 

التجارة الخارجية عند توريد أو تصدير بعض األغراض«. 
القروض  »اسرتجاع  حق  الصندوق  فيعطي  التاسع  الفصل  أما 
األمرييك،  بالدوالر  الفوائد  مع  املستعملة  غري  التشغيل  ومصاريف 
وللصندوق أن يقوم بتحويلها من الجمهورية التونسية إىل أي دولة 
أو أي عملة أخرى دون قيد أو رشط مع مراعاة اإلجراءات  أخرى 

البنكية العادية«. 

التكافؤ  انعدام 
وتبعية ممنهجة 

بن  نجيبة  الدكتورة  قالت 
السيايس  املكتب  حسني عضو 
لحركة الشعب إن فتح مكتب 
القطري  التنمية  لصندوق 
لتمويل  التونسية  بالبالد 
والقيام  تنموية  مشاريع 
باستثامرات نوعية يتجىل فيها 
الطرفني  بني  التكافؤ  انعدام 
للطرف  ممنهحة  وتبعية 
التوازن  وينخرم  التونيس، 
صلب  ومفضوح  فادح  بشكل 
تتضمن  إذ  االتفاقية  هذه 
معظم البنود إن مل نقل جلّها 
عاتق  عىل  تقع  التزامات 
الدولة التونسية ويف املقابل تخلو تقريبا أو تكاد من 

أي واجبات أو التزامات للصندوق تجاه الطرف التونيس.
واعتربت املتحدثة أن موضوع االتفاقية يتمثل يف إمالء رشوط لفتح 
مكتب للصندوق يف تونس وكأن الطرف االضعف يف هذه االتفاقية 
القتصاد  تنموية  بوظيفة  يقوم  الصندوق  وكأن  التونسية  البالد  هو 
عىل  قامئة  االتفاقية  أن  والحال  الفضل.  وجه  عىل  التونسية  الدولة 

تبادل املصالح بني الطرفني.
ومتنح االتفاقية يف فصلها الثالث للدولة التو نسية سلطة استشارية 

قطر  صندوق  يتمتع  حني  يف 
التقريرية  بالسلطة  للتنمية 
باختيار  يتعلق  ما  يف  الفعلية 
تقرر  التي  التنموية  املشاريع 
من  باقرتاح  الصندوق  ِقبَِل  من 
يكتفي  كام  التونسية،  الدولة 
الصندوق بالتشاور والتعاون مع 
الدعم  التونسية حول  الحكومة 
ما  يف  القدرات  وتعزيز  الفني 
واالستثامرات  باملشاريع  يتعلق 
ضمنيا  يقتيض  ما  ميّولها.  التي 
ان سلطة القرار تعود نهائيا إىل 

الصندوق.
فهي  االستثامر  مجاالت  وعن 
متعددة وموّسعة وتكاد تشمل 
التي  الحيوية  امليادين  كل 
والسلط  الدولة  فيها  تتدخل 
العمومية وتهّم اختصاصات تعترب سيادية كالرتبية والتكوين والبحث 
املعلومات  الطبيعية وتكنولوجيا  العلمي والفالحة والصحة واملوارد 
يف  ممثال  القطري  الطرف  مينع  وال يشء  وغريها،  والطاقة  واالتصال 
صندوقه من انتهاك السيادة الوطنية واالعتداء عىل الخيارات الوطنية 
واملكتسبات التي دافعت عنها الدولة التونسية منذ االستقالل وذلك 
مشاريع  وإنجاز  ودعمه  التونيس  االقتصاد  تطوير  مسميات  تحت 

تنموية للنهوض بالقطاعات الحيوية. 

امتيازات جبائية جديدة
وقالت الدكتورة إن االمتيازات الجبائية والرضيبية التي يتمتع بها 
متويالت  أن  عىل  الرابع  الفصل  ينّص  إذ  عديدة،  القطري  الطرف 
الصندوق ال تخضع ألي أداء او رضيبة او قيد او معلوم جبايئ أو 
ديواين مبا يف ذلك الفوائض يتلقاها الصندوق عند اسرتجاع القروض. 
وهكذا تتحول البالد التونسية اىل جنة رضيبية فحتى الفوائض التي 
يتلقاها الصندوق من اسرتجاع القروض ال تخضع لألداء. ويكون مقّر 
تتامهي  صبغة  بذلك  مكتسبا  وسلطته  املكتب  بإرشاف  الصندوق 
مع وضعية مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية دون وجه حق.

واإلعفاءات  االمتيازات  بجملة  املكتب  وممتلكات  أموال  وتتمتع 
املعاليم  املبارشة واإلعفاء من  املبارشة وغري  الرضائب  كاإلعفاء من 
الجمركية والقيام بإجراءات التجارة الخارجية واألداءات املستوجبة 
عند التوريد والتصدير. ويحّق للمكتب فتح حسابات بنكية أجنبية 

بأية عملة يشاء.
التنفيذي  املكتب  صلب  والتشغيل  لالنتدات  األسايس  النظام  وعن 
تكون  تكاد  السلطة  ان  حسني  بن  نجيبة  دكتورة  قالت  للصندوق 
بإبالغ  يكتفي  إذ  االنتداب،  حرية  حيث  من  للصندوق  مطلقة 
من  غريهم  واسامء  وصفاتهم  املسؤولني  بأسامء  التونسية  الحكومة 
واملستشارين  املوظفني  بانتداب  له  ويسمح  لديه  املنتدبني  األفراد 
التونسية  الدولة  إليهم  وتسند  األجنبية  الحنسية  ذوي  والتابعني 

تراخيص العمل. 
كان قد حّذر  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
البداية مام أسامه استغالال للظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات  منذ 
األجيال  مستقبل  وترهن  تونس  ملصالح  معادية  مشبوهة  خارجية 

لصالح اصطفافات وأحالف أجنبية.
وأكد االتحاد أن أّي خطوة يف هذا االتجاه ستواجه بالرفض الشعبي 
والتصّدي املدين وأن االتحاد لن يتأخر عن خوض النضاالت إلسقاطها.

* حياة الغاني 

زهير المغزاوي:
جلسة الثالثاء غير 
قانونية وعدد من 
النواب لم يصلهم 

أي شيء
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قررت الهيئة اإلدارية القطاعية للجامعة العامة للصناديق 

الدخول يف إرضاب قطاعي بكافة الصناديق وذلك يومي 27 و 

28 جويلية 2021 وقد انعقدت الهيئة اإلدارية بإرشاف األخ 

عبد الكريم جراد األمني العام املساعد لالتحاد املسؤول عن 

بإرشاف  العامة  الجامعة  وبحضور  االجتامعية  الحامية  قسم 

الكاتب  األخ  أكد  وقد  العام.  الكاتب  اللطيفي  لطفي  األخ 

يف  تأجل  أن  سبق  الذي  املوعد  هذا  أهمية  للجامعة  العام 

مناسبات سابقة جراء الوضع الوبايئ مربزا أن الجامعة حرصت 

عىل تفعيل النظام األسايس املعطل منذ فرتة وقد تّم التقدم 

اإليجايب  التفاعل  مسجال  بشأنه  التفاوض  استكامل  اتجاه  يف 

الحرص  للصناديق مجّددا  العامة  واإلدارات  اإلرشاف  لسلطة 

أقرب  يف  األسايس  النظام  تطبيق  فرض  أجل  من  والضغط 

اآلجال.

 وعّرج األخ الكاتب العام عىل املحور الثاين من أشغال 

الشغور  لرتميم  خصص  والذي  القطاعية  اإلدارية  الهيئة 

يف  أكد  فقد  جراد  الكريم  عبد  األخ  اما  الجامعة  مبكتب 

إرشافه عىل فعاليات الهيئة اإلدارية القطاعية عىل صعوبة 

الوضع الراهن االستثنايئ عىل كل الواجهات وخصوصا عىل 

املستوى الصحي فربزت الحكومة الحالية كسابقاتها بعجزها 

عن حامية مواطنيها وأكدت فشل خياراتها يف املجال الصحي 

عديد  للتالقيح عىل عكس  الرتتيب  ذيل  تونس يف  تقبع  إذ 

الدول التي هي يف وضع أصعب من بالدنا لكنها تقدمت يف 

من حيث  للجائحة  التصاعدي  النسق  مربزا  التالقيح  مجال 

عدد الوفيات املسجلة والتي بلغت 105 يوميا مشّددا عىل 

عاجزة  تقف  التي  للحكومة  والضعيفة  االرتجالية  القرارات 

من  يعد  ومل  والشعب  البالد  الداهم عىل  الخطر  أمام هذا 

يف  والبقاء  املعركة  إدارة  من  باالنسحاب  القبول  املسموح 

تقديم  ودون  الضيقة  الحزبية  املصالح  عن  دفاعا  الحكم 

حلول او بدائل بل عىل العكس متاما تّم رفض مبادرة االتحاد 

للحوار الوطني ألنهم يرفضون تقديم تنازالت ملصلحة البالد 

ويتحّججون بحجج واهية. 

جراد  الكريم  عبد  األخ  أكد  االقتصادي  الصعيد  وعىل 

كارثية الوضع جراء إمالءات الصناديق املُقرضة التي ترفض 

بتنفيذ رشوط  إال  الراهن  الوقت  يف  الحكومة  مع  التفاعل 

تعجيزية ومجحفة ال تقبل بها املنظمة الشغيلة٬ مشريا إىل 

ان االتحاد يف رصاع يومي مع الحكومة التي متيض االتفاقات 

تونس  يف  الرثوة  خلق  معضلة  عن  وتحّدث  تفّعلها.  وال 

املعطل إذ أن اكرب القطاعات عىل غرار السياحة والفسفاط 

مصانع   2011 ومنذ  الفسفاط  قطاع  ففي  معطلة  والنفط 

املجمع تشتغل بنسبة 30 % من طاقة إنتاجها والحال انه 

يجب أن ال ينزل معدل إنتاجها عن  65 % لتضمن توازناتها 

املالية. مبيّنا أن وضعية قطاع الفسفاط شبيهة بوضع قطاع 

النفط من خالل تعطيل عمليات الحفر والتنقيب مام دفع 

بالرشكات واملستثمرين اىل مغادرة البالد. 

عىل  والحفاظ  االنتباه  يجب  بأنه  جراد  األخ  وأضاف 

وحدة املنظمة النقابية املستهدفة من أطراف معلومة تكّن 

العداء للعمل النقايب مشريا إىل أن النقد واالختالف إيجايب 

املقابل  يف  ويجب  ووحدتها  املنظمة  مصلحة  إطار  يف  لكن 

الرد عىل الهجامت ألننا ندافع عن منظمتنا وال نقبل بذلك.

أن  جراد  األخ  أفاد  للقطاع  األسايس  النظام  إىل  بالنسبة 

شعار الحكومة الوحيد هو االمضاء عىل كل االتفاقات وعدم 

تفعيلها والنظام األسايس للقطاع معطل عىل غرار األنظمة 

األخرى ورمبا يعود ذلك إىل الكلفة املالية التي يجب أن ال 

تتجاوز 5 % من كتلة األجور لكن هناك قطاعات تجاوزت 

الكلفة  من  لنقلص  بالتدرج  نفعل  أن  ميكن  السقف  هذا 

السنوية عىل كتلة األجور.

الحكومات يف بعض  أن  العام املساعد  وأكد األخ األمني 

الدفاع  يف  قوتها  لرتى  القطاعات  بعض  تستدرج  األحيان 

عن مطالبها مشريا إىل املوقف الداعم للنظام األسايس عىل 

القطاع  وأبناء  بنات  ويبقى مجهود  االرشاف  وزارة  مستوى 

للدفاع عن مصالحهم ومطالبهم هو الوازن واملحدد داعيا إىل 

تكثيف نسب االنخراط عىل غرار أغلب املنشئات العمومية 

التي ال تقّل فيها نسبة االنخراط عن  90 %.

إرضاب بيومني يف جويلية والقانون األسايس أوىل املطالب 
* نرص الدين سايس   الهيئة اإلدارية للجامعة العامة للصناديق االجتماعية

إلغاء إضراب  مطاري النفيضة واملنستري
انعقدت جلسة العمل مبقر وزارة النقل يوم أمس االربعاء 
30 جوان 2021 للنظر يف محتوى برقية االرضاب الصادرة عن 
االتحاد العام التونيس للشغل الخاصة باعوان مطاري النفيضة 
و  شقشوق  معز  النقل  وزير  السيد  ارشاف  تحت  واملنستري 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عن  الطاهري  سامي  األخ  بحضور  
العام التونيس للشغل وجامعة النقل واالخ قاسم الزمني عن 
والنقابة  باملنستري  الجامعي  والفرع  بسوسة  الجهوي  االتحاد 
دارت  وقد   oaca و  تونس  لطاف  العامة  واالدارة  االساسية  
إيجاد  أجل  من  اآلراء  وتبادل  الهدوء  من  جو   يف  النقاشات 
لجملة   حلوال  وتوفر  والجزر  املد  عالقة  تنهي  إتفاق  صيغ 
جدولة  عىل  باالتفاق  الجلسة  انتهت  و  العالقة  االشكاليات 
جلسات  ومتابعة  املنستري  مبطار  امللحقني  مستحقات  لرصف 
تسوية ملف الترسيح وقرر الطرف النقايب إلغاء اإلرضاب الذي 

كان مزمعا تنفيذه يومي 5 و6 جويلية 2021.
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يف البدء تّم تكوين لجان املؤمتر وتالوة التقريرين األديب واملايل وبعد 

االستفسارات  بعض  حول  رده  يف  املؤمتر  رئيس  األخ  ومداخلة  النقاش 

وطلبات التوضيح بخصوص الوضع العام بالبالد وداخل االتحاد والقضايا 

واملسائل التي تهم القطاع، تم التصويت عليهام، ثم تّم املرور إىل تالوة 

اللوائح الصادرة عن املؤمتر وهي الالئحة العامة والالئحة املهنية.

املتكّونة  التالية  للقامئة  الثقة  منح  عن  االنتخاب  عملية  وأسفرت 

من: 

وفيصل  العرفاوي  وهادية  عاّما(  )كاتبا  صالح  بن  نزار  اإلخوة: 

الستيتي وبكار غريب وبوبكر بن عيل ومراد الحرضي وابراهيم كالش 

ويرسى الصغري ونزيهة عايت )كتابا عاّمني مساعدين(.

والبحث  العايل  للتعليم  العامة  للجامعة  العادي  املؤمتر  ومبناسبة 

إبنة  البوغديري  سليمة  املرحومة  املناضلة  تكريم  تّم  املنعقد  العلمي 

عيل  محمد  األخ  املساعد  العام  األمني  شقيقها  الدرع  وتسلم  القطاع 

البوغديري.
*حجة ضد كل من ال حجة له

العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  عمل  فرتة  مثّلت 
للمكتب املتخيل فرتة متيزت بتحقيق إنجازات مادية مهّمة وبنجاحات 
كبرية يف مواجهة أدعياء النقابة الذين أرادو رضب االتحاد العام التونيس 
للشغل كام متيّزت الجامعة العامة بتقديم اقرتاحات جعلت منها قوة 

اقرتاح نقابية عملت بها سلط اإلرشاف.
يف املقابل، عرفت الجامعة العامة تصّدعا يف وحدتها وانفالتا كبريا يف 
تطبيق الّنصوص القانونية املنظّمة لها ولالتحاد العام أفضيا يف االخري اىل 

توقف نشاطها النقايب بصفة كاملة منذ سبتمرب 2019.
وقد متكنت الجامعة من النجاح يف:

االنتساب والتعّددية
املطالب املادية وإصالح املنظومة

امام  االحتجاجية  الحركة  منها  وخاصة  العامة  الجامعة  إنجازات   -
ساحة الربملان ويف بهو الوزارة. والحضور يف املنظامت االقليمية العربية 
والدولية والحصول عىل خطة رئاسة الهيئة العربية للنقابات املنخرطة 
تحت لواء الـ IE )الدولية للرتبية(: الول مرة تلعب الجامعة العامة هذا 
الدور وميثل كاتبها العام رئيسا لهذه الهيئة وهو ما ميثل محاولة لتوحيد 

نقابات التعليم التونسية اوال والعربية ثانيا والدولية ثالثا.
االنجازات  من  العديد  تحقيق  يف  العامة  الجامعة  توفّقت  وقد 

املادية، من أهّمها:
وباملقابل  قيمتها  والرتفيع من   PFE التخرج نهاية  منحة  تعميم   *

أثار  ما  وهو  الجامعية  املؤسسات  كافة  عىل  قيمتها  تعميم  يف  الفشل 
كافة  مصلحة  االعتبار  بعني  تأخذ  مل  التي  الفعل  ردود  من  العديد 
االولوية  واعطت  الجامعيني  االساتذة  وعموم  الجامعية  املؤسسات 

الحدى املؤسسات عىل حساب بقية املؤسسات.
* تعميم املنحة البيداغوجية بعد ان كانت حكرا عىل اساتذة كلية 
الحاصلني عىل  الجامعيني  كافة  بتونس، واصبحت منحة تشمل  العلوم 

خطط التنسيق البيداغوجي بني االقسام ولجان املاجستري )انظر الوثيقة 
بالرائد الرسمي(

املرّبزين  باستثناء  الجامعيني  كافة  إىل  بالنسبة  العامة  الزيادات   *
التفاوض مع  األولوية يف  إىل منح  النقابيني وافىض  استياء  أثار  ما  وهو 

الوزارة.
* اإلشعاع النقايب

شكلت مسألة االنتساب قاعدة أساسية خالل فرتة العمل منذ نوفمرب 
2016، فقد ارتبطت أميا ارتباط مبسألة التعددية النقابية املزعومة.

البعض  ملزايدات  خضع  نسبيا  تطّورا  املنتسبني  عدد  عرف  لذلك 
واستقّر عموما يف حوايل 9000 منخرط باحتساب الجامعيني من خارج 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والتابعني لوزارات الثقافة والفالحة 
حركات  بتنظيم  الجامعة  قامت  كام  االجتامعية  والشؤون  والصحة 
الجامعيني بها وبذلك فإن مسألة  احتجاجية ووقفات لتحقيق مطالب 
االنتساب عرفت بعض النجاح خاصة أنها أفضت يف األخري إىل انسالخات 

عديدة يف صلب النقابة املوازية.
أما عن أهم نقطة سلبية فهي تتمثل يف عدم تنظيم حمالت انتساب 
عىل مستوى املؤسسات بالنسبة إىل النقابات االساسية والفروع واملكتب 

التنفيذي القطاعي.
حّق  عىل  التأكيد  فيجب  النقابية  التعددية  مسألة  إىل  وبالنسبة 
عىل  الحفاظ  عىل  العمل  علينا  كام  واالنسالخ  االنتامء  يف  جامعي  كل 
سيطرة االتحاد واالغلبية التي ميثلها ابناء االتحاد العام التونيس للشغل 
هيئات  عىل  الدميقراطية  والسيطرة  الساحة  عىل  امليداين  فالحضور 
التسيري البيداغوجي، وقوة اإلقناع، هي الكفيلة لوحدها بضامن االشعاع 

النقايب لالتحاد صعوبة التموقع من قبل النقابات املوازية.
* تدخالت ساخنة جدا

تدخال  استوجب  مام  النّص  عن  خروجا  التدخالت  بعض  عرفت 
بعض  الرئييس يف  السبب  ولعل  منع عمرية  االخ  املؤمتر  لرئيس  حاسام 
 4( متدخل  لكل  املخّصص  الوقت  ضيق  إىل  اساسا  يعود  التشنجات 
دقائق( فيام بلغ عددهم 26 متدخال اما اهم التدخالت فقد متحورت 

أساسا حول النقاط التالية:
السابق  العام  الكاتب  بوجرة  االخ حسني  إىل  تحية شكر  توجيه   *
الذي رغم مرضه أرّص عىل الحضور وقد تدخل لتصويب عديد املسائل 

خاصة يف عالقة بالقانون األسايس لألساتذة.
أساسا من  يبدأ  العايل  التعليم  أن اصالح  أكرث من متدخل  اعترب   *

تحسني عالقة الجامعة بالوزيرة الحالية املنفردة برأيها.
إىل  املنتمية  األسالك  مبختلف  امليدانية  االتصاالت  من  التكثيف   *

الجامعات.
* مزيد احرتام دور األستاذ الجامعي يف الجامعة ومساعدته ماديا 

ومعنويا يف أبحاثه.
* تحسني عالقة جامعة التعليم العايل والبحث العلمي مع املكتب 

التنفيذي لالتحاد.
يف  الجامعة  دور  لتحسني  عمل  آلية  إيجاد   *
مسألة االنتساب أمام ظهور نقابات موازية الفتكاك 

زمام املبادرة والتمثيلية داخل مجالس الجامعات.
* ترتيب البيت الداخيل 

وفرتة  التدخالت  كل  عمرية  منعم  االخ  شكر 
ايجايب  أُنجز  ما  إن  وقال  بوجرة  االخ حسني  عمل 
املواصلة  تقتيض  املسؤوليات  عىل  التداول  وسنة 
الرّضورية  اإلصالحات  لتحقيق  نفسه  املنهج  عىل 
وكذلك العمل عىل تجميع األساتذة حول جامعتهم 
بعد ترتيب البيت من الداخل وستكون هذه أوىل 

املهاّم املوكولة إىل املكتب النقايب الجديد.
)يتبع(

تحت شعار »نضالية،صمود ووحدة«

املؤتمر العادي للجامعة العامة ألساتذة التعليم العالي والبحث العلمي

الطبويب  الدين  نور  األخ  افتتح 

األمني العام لالتحاد العام التونيس 

للجامعة  العادي  املؤمتر  للشغل 

العايل  التعليم  ألساتذة  العامة 

األخ  ترأسه  الذي  العلمي  والبحث 

املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم 

العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول 

سامي  األخوين  بحضور  وذلك 

البوغديري  عيل  ومحمد  الطاهري 

األمينني العامني املساعدين.

* تكريم مستحقّ للمرحومة 
سليمة البوغديري

 قائمة جديدة٬ مغادرة رائعة لألخ حسني بوجّرة والقادم الصعب

*رمزي الجباري
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بعض  اىل  للعودة  الفرصة  هذه  استغل  يوسف  سعيد  االخ 
املحطات املهّمة يف تاريخ الجهة عىل أساس ان من ال مايض له يبني 
عليه ويعترب منه ال ميكنه الحديث عن حارض او مستقبل  وبالتايل 
فال بد يف مثل هذه املناسبة من القاء نظرة عىل ما مّر وعرب للعربة 
واالعتبار ويكفي هنا استذكار تلك الفرتة التي امتدت عىل مدى اكرث 
من عقدين من سبعينات ومثانينات القرن املايض حني كان النشاط 
النقايب خاللها اشبه ما يكون باملمنوع السباب يعرفها الجميع ومنها 
الجهة  ابناء  من  وشخصياته  النظام  رموز  واهم  السلطة  رأس  ان 
بّد  وال  للنظام  الناصعة  املرآة  انها  وجهة  كمدينة  إليها  ينظر  التي 
أو تحركات سواء  احتجاجات  اي  تلكـ خلًوا من  ـوالحالة  أن تكون 
سياسية او نقابية أو حقوقية تناوئ السلطة او تقّض مضجعها ومتّس 

العمل  التضييق عىل  ليزيد  للسلطة ومنظريها  اي صوت مخالف  يرتفع  ان  التي ال يجب  الزعيم  جهة 
النقايب ومحارصة النقابيني ومطاردتهم والتعسف عليها ووصل االمر حدا ال يطاق من العنف والتسلط 
والزّج بالبعض منهم يف السجون وطرد الكثريين من عملهم ظلام وُحرم آخرون من حقوقهم املدنية مع 
تشويه صورهم يف املجتمع من خالل املس من كرامتهم وهي الحال التي استمرت مع الرئيس السابق يف 
الثامنينات اذ تواصل العداء للمنظمة والتضييق عىل القيادات واملقرات مام دفع وقتها اىل التصدي للظلم 
والتسلط مبختلف الوسائل واآلليات والتحركات النضالية عىل غرار ارضاب قطاع النسيج )قرص هالل 77( 

ومعمل الحرير باملكنني والتصدي لعدوان وقمع السلطات 
 26 النقابيني خالل احداث  املقرات وعموم  التي داهمت 
 82 ـ   81 ـ   80 واالساتذة  املعلمني  وارضابات   78 جانفي 
وانتفاضة الخبز 84 فضال عن املواجهة مع االنقالبيني يف ما 
يسّمى نقابة الرشفاء ضمن مؤامرة ُدبّرت بليْل من حكومة 
الطاعة  للدخول إىل بيت  االتحاد واخضاعه  مزايل لتدجني 
ارصارا  زادتنا  التي  ـ  سعيد  لالخ  والقول  الظروف  وهي 
عىل ان يكون لنا بيت يقينا رش كل هذه الغوائل ويحفظ 
للنقابيني كرامتهم ويجسم فعليا استقاللية العمل النقايب ال 
بل القرار النقايب وال يجعله رهني اآلخرين أيا كانوا.. وهو 
ما نعيشه اليوم بعد استكامل ما رشعنا فيه يف التسعينات 
ستكون  والتي  حشاد  اتحاد  ملك  عىل  دار  سقف  تحت 
والعدالة  املواطنة  قيم  مع  املنسجم  النقايب  للفعل  منارة 

االجتامعية.
* شكر وثناء

نّوه األخ سعيد يف اختتام كلمته باملساهمني يف تحقيق هذا الحلم ويف مقدمتهم االخ نور الدين االمني 

العام واالخوة األمناء العامون املساعدون فضال عن باقي االطراف من مهندسني وخرباء االتحاد.
االخ سعيد مل يغفل اليد البيضاء عىل هذا املرشوع فقيد العائلة النقابية املرحوم بوعيل املباريك االمني 
العام املساعد الذي مل يرتدد يوما يف الدعم واملساندة ماديا ومعنويا منذ انطالق االشغال اىل آخر أيام 

حياته.
* تونس تنادينا

يف  حيّى  الذي  الطبويب  الدين  نور  العام  االمني  االخ  إىل  املصدح  االخ سعيد  أحال  كلمته  انتهاء  إثر 
مستهّل كلمته جهة املنستري وأبناَءها الربرة ورجاالت الدولة الوطنية ويف مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة 
الزعيم الرمز الذي كان من بني مأثوره تلك الجملة املعرّبة بانه يفضل االختالف مع مثقف عىل االختالف 
مع جاهل وهو ما يفرس تعميم التعليم وفرضه وكذا االمر مع الصحة وغريها من مرافق الدولة الوطنية 
هذه الدولة التي اصبحت مهّددة يف كل يشء بفعل خيارات وتصورات فاسدة يعمل االتحاد عىل التصدي 
لها كام حدث للحامي 1924 وحشاد 46 وكذلك أحمد التلييل وغريهم من الرجاالت سلييل هذه املنظمة 
العريقة مام يؤكد ان لها تاريخا مضيئا إىل اليوم وكذا االمر للمستقبل الذي تطغى عليه جحافل الجهل 
 1945 وسنوات  واملصاعب  العاديات  تطمسه  ولن  كوكبا ساطعا يف سامئنا  االتحاد  والظالم حيث سبق 
)قفصة والقرصين( و1978 - و1985 وها هو االتحاد كام أسس له 
األسالف قامئا مبؤسساته وقواعده الرشيكة والفاعلة يف كل القرارات 
مبا يعتمل فيها من فكر تنويري وتسامح وهي أبرز مقومات الروح 
الوطنية التي ال ترفض النقد البناء ولكن متقت معاول الهدم وهو ما 
يفرس متيزنا بالجرأة والشجاعة يف ظّل وحدة ومتاسك اصبحت محل 
شك يف ظل املناكفات السياسية والشعارات التي جربناها ومل تصّح 
البالد  املأمول بعد جّر  النجاح  انتخابية مل تحقق  يف ثالث محطات 
اىل مربع االختالفات الساذجة عىل غرار »هذا يخاف ريب واآلخر...«.

* النداء
الطبويب »نحن يف مفرتق  الدين  نور  األخ  قال  التأثر  بكثري من 
السيايس  الّنضج  الطريق وتونس تستغيب وتنادينا شيبا وشبابًا إىل 

وليس اىل بعض مفاهيم التحزب«.
* املبادرة

وأما عن مبادرة االتحاد فإن من يحرتمها يلقى احرتامنا الن كل ذلك يف سبيل الوطن وسالمته مام 
االوىل  السلطة  وانتم  والعقد  الحّل  أنتم أصحاب  لهم  نقول  أو ذاك فقط  يبيض هذا  يهدده ولسنا من 

املتمتعة بالرشعية واملطالبة بالنتيجة.
* هوامش

ـ كل الضيوف عربوا عن إعجابهم بالتنظيم 
املحكم الذي أمنه موظفو االتحاد وكذلك بأناقة 

املقر.
من  الضيوف  من  عدد  الحفل  حرض  ـ 
الوطني  التنفيذي  املكتب  اعضاء  االخوة  بينهم 
عيل  ومحمد  الشفي  وسمري  الطاهري  سامي 
لالتحادات  العامون  الكتاب  وكذلك  البوغديري 
قاسم  االخوة  واملهدية  واريانة  الجهوية بسوسة 
الزمني ومحمد الشايب وعبد الله العيش وعقبي 
املباريك  بوعيل  املرحوم  شقيق  املباريك  الفالحي 
واألخ فتحي البلييل كاتب عام اتحاد املهاجرين 

بباريس.
القنوات  )أغلب  ممتازة  صحافية  تغطية  ـ 

االذاعية والتلفزيونية(.
ـ كام حرض االخ مراد بن صالح كاتب عام نقابات االمن الوطني ومهدي معط الله املندوب الجهوي 

للثقافة وفوزي الربجيني مساعد رئيس بلدية املنستري.

في حفل تدشين توسعة المقر بالمنستير

كل مبادرات االحتاد عناوين للخري والّصالح
يف حفل كبري ووسط تجمع عاميل ضخم تم تدشني التوسعة التي عرفها مقر االتحاد الجهوي للشغل 
التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  نورالدين  االخ  قبل  من  املايض  السبت  يوم  وذلك  باملنستري 

للشغل.
وقد افتتح فعاليات هذه االحتفالية االخ سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بكلمة 
معربة استهلها بالقول »ان ما نحن بصدده اليوم هو مناسبة غالية ستدّون بسطور من ذهب عىل صفحة 
من صفحات تاريخنا املرشق والحافل باملواقف والنضاالت واالنجازات وآخرها هذا الفضاء الذي كان حلام 
يراود االجيال منذ تاريخ بعيد ايام كان املحظور ميّيز كل يشء واملنع يشمل كل امر وشأن نقايب حيث ويف 
االيام الخوايل كان مجرد كراء محل او مقر ميثل جرما عانينا جراءه الويالت واملحن وغريهام من املامرسات 

التي سجلها التاريخ وسيحفظها ودهسها الزمن بصرب أبناء املنظمة املتعاقبني عىل امتداد عقود.

جهات

* حمدة الزبادي

األمني العام:
 نحن في مفترق طرق 

وتونس تنادينا
نحن مع الشرعية االنتخابية 

وهم يطالبون بالنتائج
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اما من حيث الرسير فإنه يصعب إيجاد سجني 
يتمتع برسير فردي اال يف حاالت محدودة وغالبا 
ما يتشارك أكرث من نزيل يف الفراش نفسه وتفتقر 
النظافة  إىل  عام  بشكل  االصالح  مراكز  يف  االرسة 
املطلوبة اما عملية استبدالها فهي ال تتّم اال بعد 
حدوث كوارث ومثال ذلك عملية اسبتدال األرسّة 
التي حصلت يف  التي احرتقت خالل االضطرابات 

السجون التونسية اثناء الثورة يف العام 2011.
تقوم اإلدارة العامة للسجون بتزويد السجون 
لكل  وبطانيتني  فرش  بواقع  واالغطية  باألفرشة 
ما  إذا  االغطية  عدد  زيادة  املمكن  ومن  سجني 
ادارة  لدى  اإلمكانية  وتوفر  ذلك  السجني  طلب 
باالغطية االضافية  بتزويده  أو قام االهل  السجن 

االغطية  ومواصفات محّددة من  نوع  يعتمد  ال  فإنه  ووفق مالحظتنا 
من قبل إدارات السجون وغالبية املسؤولني الذين قابلناهم ال يعرفون 
أن  سوى  العامة  اإلدارة  قبل  من  املعتمدة  لالفرشة  خاصة  مواصفات 
بعض االفرشة تم استبدالها بعد الحرائق التي حصلت يف بعض السجون.

كام نود ان نؤكد عىل أن نظافة الفرش واالغطية ال تتّم وال تراقب 
بصورة دورية من قبل ادارات السجون كام الحظنا اثناء زياراتنا ان كل 
نزيل تبعا للغرف املقيم بها يقوم باملشاركة يف التنظيف واملعروف بلفظ 
»الكريف« بصفة تناوبية ودورية حسب جدول يف الغرفة ويحرص ناظر 
الضعاف  السجناء  التنظيم وقد صادف أن عددا من  الغرفة عىل هذا 
السند الذين يتحملون عبء التنظيف خارج الجدول املناط بكل سجني 
مقابل االكل او السجائر او غري ذلك من املواد املتداولة داخل السجن 
كام يتعهدون بطريقة شبه مستمرة بتنظيف بيوت الراحة وهو ما ينتج 
عنه متييز وعدم مساواة بني املساجني مام يتجه معه رضورة إيجاد إدارة 
وعدم  كرامتهم  السجناء  لكل  تضمن  اخرى  لصيغ  واالصالح  السجون 

التعرض للتمييز.
ينّص الفصل 17 من القانون املنظم للسجن يف فقرته االوىل علی 
من   18 الفصل  وينّص  التغذية«  مجانية  يف  الحق  سجني  »لكل  انه 
القانون املذكور يف فقرته 4 انه »يحق للسجني تلقي الطرود واملؤونة 

من عائلته«.
يف  مرات  و3  مرتني  بني  بالقفة  يعرف  ما  عىل  سجني  كل  يتوّصل 
الغذائية  املواد  بعض  إدخال  ومينع  ذويه  قبل  من  بها  يزّود  األسبوع 
نظام  أن  بالذكر  جدير  امنية  السباب  العائالت  طرف  من  املطبوخة 
توفري  مسؤولية  وان  العامل  معظم سجون  يف  به  معمول  غري  »القفة« 
مسؤولية  هي  الصحية  التغذية  ملعايري  ومطابقة  كافية  طعام  وجبات 
يوميا  طعام  وجبات  ثالث  بتوفري  السجون  ادارات  قيام  رغم  الدولة 
من  عددا  ان  إال  الصحية  التغذية  معايري  من  األدىن  الحّد  فيه  يراعى 
السجناء اشتىك من تأخر إمدادهم بالوجبات أي عدم انتظام مواعيد 
تقدميها كام أفاد عدد كبري منهم ان جودة الطعام املقّدم لهم من إدارة 

السجن دون املستوى ولذا يفضلون الطعام الوارد إليهم من أرسهم.
وتوفّر إدارة الّسجن ثالث وجبات يوميا للنزالء والحظنا تجهيز كل 
وحدة سجنية مبطبخ وبطباخ )تخرج من مراكز تكوين أعوان السجون( 
ويتّم تزويد السجناء بالطعام حسب لجنة تقوم بتحديد املأكل بصفة 

أسبوعية ودورية لكن ال يراقب األعوان كيفية إعداد تلك األطعمة
التي  الغرفة  له يف  املخّصص  املكان  كّل سجني طعامه يف  يتناول   
يُوَجد فيها )فوق رسيره اىل جانبه او بالتشارك مع نزالء آخرين( وميكن 
رشاء بعض املواد املمنوع ادخالها من خارج السجن )كاملعلبات( من 

مغازة السجن وذلك بصعوبة إخضاعها للفحص االمني.
يعلم بعض السجناء ممن يحق لهم العمل داخل السجن يف املطبخ 

وتقديم الطعام لباقي السجناء ولكن ال يتّم إخضاعهم للفحص الطبي 
بشكل دوري.

تجب اإلشارة هنا إىل أن عددا من النزالء ال تصلهم القفة وذلك إما 
ألسباب اقتصادية خاصة بعائلته ما بعد السجن عن مكان إقامتهم او 
لخضوعهم لعقوبة الحرمان من القفة لفرتات محددة كعقوبة تأديبية.

* التامرين الرياضية
و6   5 الفقرتني  يف  للسجون  املنظم  القانون  من   19 الفصل  ينّص 
والرياضية  الفكرية  األنشطة  تعاطي  يف  الحق  سجني  »لكل  أنه  عىل 
طبق اإلمكانيات املتاحة وبإرشاف موظف مختص تابع إلدارة السجن 
الجاري  للرتاتيب  الرتفيهية طبقا  الربامج  متابعة  الحق يف  ولكل سجني 

بها العمل«.
وفق املعلومات املتوفّرة يؤدي السجناء الرياضة عادة يف املساحة 
قواعد  توجد  وال  شخيص  بشكل  وذلك  )أليريا(  لالسرتاحة  املخصصة 
وتعليامت منظمة لهذا االمر من قبل إدارات مراكز االصالح وال توجد 

صاالت رياضية او مناطق مخّصصة للرياضة يف الكثري من السجون.
* الخدمات الطبية

ظروف  أن  عىل  للسجون  املنظم  القانون  من  األول  الفصل  ينّص 
وينتفع  واملعنوية  الجسدية  السجني  حرمة  تكفل  بالسجون  االقامة 
السجني عىل هذا االساس بالرعاية الصحية والنفسية. وينّص الفصل 8 انه 
تتمتع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الوالدة وبعدها ويتّم اتخاذ 

الرتتيبات لجعل األطفال يولدون مبؤسسة استشفائية خارج السجن.
ويقتيض الفصل 13 من القانون أنه يقع عرض السجني مبجرد إيداعه 
علی طبيب السجن وإذا اتضح أنه مصاب مبرض مْعٍد يتّم عزله بجناح 
مخّصص يف الغرض ويخضع الطفل املصاحب ألمه للكشف الطبي وتوفر 
له إدارة السجن مستلزمات النظافة والغذاء إىل جانب الخدمات الطبية 
قضاء  املولود خالل  الطفل  عىل  نفسها  اإلجراءات  وتنسحب  والوقائية 

أمه لفرتة العقوبة.
لكل سجني  أنه   2 الفقرة  يف  القانون  نفس  من   17 الفصل  وينّص 
الحق يف مجانية املعالجة والدواء داخل السجن وعند التعّذر باملؤسسات 

االستشفائية بإشارة من طبيب السجن.
وينّص الفصل 342 ثالثا من مجلة اإلجراءات الجزائية »يزور قايض 
تنفيذ العقوبات السجن مرة يف الشهرين عىل األقل لالطالع عىل أوضاع 
يف  يرغب  من  أو  ذلك  يف  الراغبني  املساجني  مقابلة  ويتوىل  املساجني 

سامعهم مبكتب خاص.
يقتيض الفصل 342 رابعا من نفس املجلة: ويعلم طبيب السجن 

قايض تنفيذ العقوبات كتابيا بالحاالت الخطرة التي يعانيها.
بعد كل هذا نسأل ما الذي تغري يف املنظومة السجنية بعد الثورة؟ 
األكيد اّن وزراء العدل الذبني تداولوا عىل املسؤولية مل تكن لهم برامج 

تغيري حقيقية لذلك اكتفوا باملوجود.

ماذا تغري يف املنظومة السجنية بعد الثورة؟
حتى تكون الوحدات 

السجنية منظومة مؤسسات
* بقلم: لطفي املاكني

تظل املؤسسات السجنية محط الرتكيز واالنتباه والسؤال بوصفها 
املكتسبة  االفراد  حرية  الحديدية  ابوابه  عند  تتوقف  مغلًقا  فضاًء 
بالطبيعة يف شموليتها والتي ال تفقد اال وفق ضوابط القوانني املطبقة 
ذلك  ومن  الدور  ذلك  مامرسة  لها  املخّول  الدولة  مؤسسات  قبل  من 
املنطلق يكون محموالً عليها حفُظ الكثري من خصوصية االفراد املودعني 
داخل املؤسسات السجنية واولها ذاته كإنسان مهام كانت االخطاء التي 
ارتكبها والتي حوكم مبوجب القانون عىل اقرتافها وبالتايل ال ميكن ان 
يكون الخروج عن نواميس املجتمع من منطلق القانون تعلة لتغيب 
ما  وهو  السجنية  الوحدات  ىف  املودعني  مع  التعامل  يف  الثوابت  تلك 
السجناء  احد  تجاوزات يف حق  آخر عن حصول  اىل  يتواتر من وقت 
دامئا ما تصنفها الجهات املسؤولة ضمن خانة الحاالت املعزولة وهي 

غري ملزمة لتلك الجهات.
مغلّقة  فضاءات  يف  التجاوزات  تلك  مثل  اثبات  ان  اإلقرار  وعلينا 
هي  االيداع  فرتة  بأن  والقناعة  والنزاهة  الشفافية  من  الكثري  يتطلب 
تطبيق للقانون وليست للتشّفي والقفز عىل جملة الحقوق املكفولة 
عديد  وتعمل  تونس  عليها  أمضت  التي  الدولية  االتفاقيات  مبوجب 
لها ونذكُر هنا  الفعيل  التكريس  والهيئات عىل  والجمعيات  املنظامت 
دور الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي تم خالل االيام املاضية 
نواب  مجلس  قبل  من  اعضائها  نصف  بانتخاب  تركيبتها  استكامل 
ومكتب  للتعذيب  املناهضة  التونسية  الجمعية  إىل  اضافة  الشعب 
تقديم  إىل  جميعها  تسعى  حيث  التعذيب  ملناهضة  الدولية  املنظمة 
العامة  الهيئة  مقدمتها  ويف  املسؤولة  الهياكل  انتباه  ولفت  التقارير 
للسجون واإلصالح اىل ما يحصل من تجاوزات أو اخالالت توصلت إىل 
توثيقها حسب ما هو مسنود اليها مبوجب القانون لتالفيها يف مرحلة 

اوىل ومحاسبة مقرتفيها يف مرحلة ثانية.
كاملة  عرشية  بعد  البالد  يف  الحاصلة  والتطورات  الظرفية  ان 
بأن  تقبل  تعد  مل  السياسية  السلطة  رأس  عىل  الحاصلة  التغريات  من 
تظّل وضعية املؤسسات السجنية عىل ما هي عليه من أوضاع خاصة 
إىل  الغالب  يف  متيل  قانونية  بآليات  مرتبط  بدوره  والذي  واالكتظاظ 
تطبيق  بدل  املجتمع  أّي خطر عىل  اإليقاف حتى يف قضايا ال تشكل 

العقوبات البديلة.
اىل  السجنية  باملؤسسات  املودعني  االكتظاظ  انعكاسات  وتتجاوز 
االعوان املثقل كاهلهم بأدوار متعددة مقارنة باعدادهم املحدودة وما 
وبالتايل  السجناء  مع  العالقة  يف  وتوتر  وانفالت  من ضغط  عنه  ينجّر 
تنحرص فرتة اإليداع يف إطار عقوبة متعددة األبعاد تنجر عنها شوائب 
ال  بقضية  مرتبطة  االيداع  مدة  كانت  وان  حتى  السجني  نفسية  عىل 
الخطورة عىل املجتمع واستقراره ومن هنا نطرح مدى  تصنف عالية 
تطبيق كلمة »اإلصالح« املغيبة مهام كانت االجتهادات والنوايا لفرضها 
التي تعرف سلطة االرشاف قبل غريها  السجنية  عىل واقع املؤسسات 
حقيقة االوضاع داخلها والتي تحتاج اىل خطوات اكرث وارسع مام هو 
عليه االمر اليوم وهذا بدوره يحتاج إىل إرادة سياسية جريئة تكون ثابتة 
اي ان تطبيقها خاضع إلرادة مؤسسات الدولة وليس ملبادرة أشخاص يف 
أوقات مختلفة الن الدول العريقة يف تجارب احرتام الحقوق والحريات 
االساسية توارثت ذلك االحرتام مهام تتالت الحكومات وألوانها ومل تكن 
السلطة القتناعها  الحاصلة عىل مقاليد  للتجاذبات  ما خاضعة  يوم  يف 
بأّن شمولية الحقوق الكونية ال تفقد خصوصيتها يف الفضاءات املغلقة 
واحرتام  لالصالح  الحقيقية  والنوايا  الجهد  من  الكثري  إىل  يحتاج  وهذا 
والربوتوكوالت  االتفاقيات  عىل  االمضاء  يكفي  ال  النه  البرشية  الذات 
الهيئات الدولية بل البّد  لتبقى مجرّد وثائق للّدعاية واملحاججة امام 
املامرسات  إتيان  عن  بالتخيل  والتوعية  التحسيس  دائرة  توسيع  من 
الكونية لحقوق  املبادئ  الكرامة وجعل  الجسد وإهانة  املهينة لحرمة 
الدولة عىل تعميمها حتى ال  ثقافة متداولة تحرص مؤسسات  االفراد 
اطار  ضمن  تبقى  السجنية  املؤسسة  ألن  البعض  عىل  مقترصة  تكون 
الفضاء للدولة امللتزمة بتنفيذ القوانني واحرتام الذوات البرشية وهذا 
ما يغيب يف حاالت يخىش أن ترتفع أعدادها إذا مل تكن النوايا كام أرشنا 

صادقة لتغيري واقع هذه »الفضاءات املغلقة«.

يتّم بشكل عام منح السجني الحق يف الحالقة بصفة دامئة واالستحامم مرة كل اسبوع يف مكان مخّصص للغرض ويقوم النزالء برشاء مواد الحالقة 
والنظافة الجسدية من مغازة السجن.

أما يف ما يتعلق بامللبس ونظافته فإنه ال يوجد زّي موحد للنزالء او نوع محدد مبواصفات محددة من الثياب معمول به من قبل ادارة مراكز االصالح 
ويرتك االمر للنزيل وذويه لتزويده بالثياب ويقوم هو باالعتناء بنظافتها وغسلها باملنظفات التي يشرتيها من مغازة السجن. خالل زيارتنا الحظنا تفاوتا بني 
النزالء يف مستوى الّنظافة الشخصية والثياب ويعزى ذلك المكانيات النزيل وذويه لكن ادارة املراكز ال تقوم ببحث او مراقبة هذه املسألة وفرضها بشكل 

دوري عىل السجناء وغالبا ما يتّم التحرك من قبل ادارة السجن لفرض النظافة عىل النزيل عند  ورود تشكيات متعلقة بقلة نظافة أحد النزالء اآلخرين.

كلمة أولى
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 )2019( الدليل  الكتاب  من  االوىل  الطبعة  توطئة  يف  تعّهدنا،  مثلام 
بالعمل عىل تنقيحه واثرائه يف طبعات دورية متواترة تواكب كل مستجد 
تطوريا  علميّا  يكون مرجعا  والتنظيمي حتى  الترشيعي  الصعيدين  عىل 
االنسان  حقوق  مبادئ  ترسيخ  يف  بها  نساهم  فعالة  بيداغوجية  واداة 
ونرش ثقافة الوقاية من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة او العقوبة 
القاسية او الالّإنسانية او املهينة. ها نحن نعود دون ابطاء إىل الجمهور 
وبرملانيني  قرار  وصانعي  ساسة  من  الدليل  الكتاب  هذا  يستهدفه  الذي 
حقوقيني  وناشطني  وصحافيني  واكادمييني  وباحثني  ومحامني  وقضاة 
السجون  يف  املودعني  عن  فضال  عليا  دراسات  وطلبة  سياسيني  وفاعلني 
منقحة،  جديدة  بطبعة  نعود  عليها  والقامئني  فيها  والعاملني  التونسية 
ومن هذا املؤلف النوعي لنفتح آفاقا معرفية وحقوقية مجددة ومواكبة 
ملسار  املنظم  القانوين  باالطار  العالقة  ذات  واملعايري  املعرفة  لحركيّتْي 
السجني وحقوقه يف تونس وحول العامل معتمدين مقاربة تنطلق من واقع 
السجون يف تونس ترشيعا وتنظيام ومامرسة شائعة ونقارنه مبا جاءت به 
املعايري  أقرّته  ومبا  للسجون  االوروبية  بالقواعد  ممثلة  االوروبية  املعايري 
السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  االممية  القواعد  يف  ممثلة  االممية 

املعروفة اختصارا بقواعد »نيلسون مانديال«.
نعود عىل بدء ولكن بهّمة أعىل وبارصار اكرث عىل املساهمة الفعالة 
يف ردم الهوة الفاصلة بني واقع الحال يف البيئة السجنية يف تونس ومنشود 
املآل الذي نطمح اليه ونحن نبني دميقراطية ناشئة عىل أسس دستورية 
من بينها احرتام كرامة االنسان وحفظ سالمته الجسدية واملعنوية يف كل 
احوال معيشه وال سيام اذا كان محروما من حريته بقوة القانون وانصاف 
العدالة ذلك ان حرمانه من حريته ال يسّوغ بحال من األحوال حرمانه من 
أي من حقوقه التي كفلها له القانون والدستور وقيّستها القواعد واملعايري 
واالتفاقيات  املواثيق  معظم  عىل  مبصادقتها  بالدنا  أقرّتها  التي  الدولية 

الدولية وبروتوكوالتها االضافية ذات العالقة بحقوق االنسان.
الدليل ومل ينفذ  الكتاب  الثانية من هذا  الطبعة  لقد عّجلنا بإصدار 

مخزوننا من الطبعة األوىل لدواع ثالثة:
بوزارة  واالصالح  للسجون  العامة  االدارة  هيكلة  اعادة  مواكبة  ـ   1
فيفري  شهر  منذ  واالصالح  للسجون  عامة  هيئة  أصبحت  التي  العدل 
2020 وتغري هيكلها التنظيمي مستتبعا تغريّا يف تصنيف السجون وتنظيم 
االرشاف عليها وادارة شؤون املودعني فيها مبا ميكن ان يفتح آفاقا ارحب 
لرتشيد حوكمة هذه املؤسسات السجينة وتأهيل نظام ادارتها وتسيريها 
وتحسني ظروف االيداع بها عساها تطابق املعايري املرعية او تستجيب لها 
بها  لها وااللتزام  االنضباط  جزئيا عىل األقل ضمن مسار تطوري يتوخى 

بصفة تدريجية.
2ـ  تحيني املعطيات واملعلومات املتعلقة بالقواعد االوروبية للسجون 
التي متت مراجعتها منذ شهر جويلية 2020 باتجاه جعلها اكرث تطابقا مع 
فقه املحكمة االوروبية لحقوق االنسان ومرجعية اللجنة االوروبية ملنع 

التعذيب.
3 ـ طرح املزيد من االسئلة واثارة املزيد من املواضيع ذات العالقة 
مبعيشهم  لالحاطة  دؤوبة  محاولة  يف  السجون  يف  املودعني  بوضعيات 
يطرحونها  التي  لالشكاالت  البحث عن حلول مرشّفة  ثَمَّ  شواغلهم ومن 

بخصوص ظروف ايداعهم ونوعية معاملتهم.
معرفية  وجاهة  عىل  تنطوي  التي  االعتبارات  من  ولغريه  ولذلك 
عنها  االجوبة  االسئلة ويف عرض  توسعنا يف طرح  اجرائية  او  منهجية  او 
فأضفنا 66 سؤاال ليصبح مجموع االسئلة التي حوتها هذه الطبعة الثانية 
516 سؤاال موزعة عىل اربعة اجزاء وثالثة وعرشين بابا يقارب كل منها 
ملمحا او مرحلة من مسار االيداع بالسجن الذي ميّر به الشخص املودع 
فتخامره يف كل خطوة يخطوها ضمن هذا املسار السالب للحرية اسئلة 
يحاول هذا الكتاب الدليل ان يجيب عنها باستضافة مراوحة بني املرجعية 
ومستحرضا  واالممية  االوروبية  املعيارية  واملرجعيات  الوطنية  القانونية 
ما جرى عليه العمل بالسجون التونسية يف ظّل اطار قانوين غري مكتمل 

واجراءات ترتيبية تالحق االحداث واالشكاالت وال تفلح يف استباقها.
وإننا لرنجو ان يكون هذا العمل نرباسا لبقية اآلليات الوقائية الوطنية 
خدمة  مقاربته  من  وتستفيد  منواله  عىل  وتنسج  حذوه  تحذو  الناشئة 
لحقوق االنسان وتكريسا للمعايري التي تكفل الجودة والجدوى واالنصاف 

وتضمن قبل ذلك وبعده احرتام الكرامة االنسانية املتأّصلة يف كل فرد.
وإذ نذكر بأن فكرة انجاز عمل مثل الذي نضعه بني ايديكم ليست 
طريفة كليّا اال اننا نؤكد يف املقابل ان التميش الذي توخيناه غري معهود 
ذلك اننا اخرتنا ان نصّمم سويا مع رشيكتنا وزارة  العدل )الهيئة العامة 
للسجون واالصالح( عّدة ثنائيةومالمئة: دليال للسجني، موّجها اىل جموع 
القانوين  االطار  دليل  كتاب  مع  السجون  وموظفي  بالسجن  املودعني 
املتعلق بالسجون موجها اىل مهنيّي القانون وكل من ميارس مسؤولية يف 

عامل السجن أو يبدي اهتاممه.
ومثلام فعلنا يف انجاز الطبعة االوىل حرصنا عىل ان يعمل فريق التحرير 
يف تناغم تام بني عنارصه من الخرباء الوطنيني الثالثة ومع فريق االسناد 
الدويل الذي قوامه هو اآلخر ثالثة خرباء دوليني كام حرصنا عىل متابعة 
نسق التقدم يف ادخال التعديالت والتحيينات عىل منت الدليل ومراجعتها 
بشكل آيّل ودقيق من قبل الهيئة العامة للسجون واالصالح والهيئة الوطنية 

التعذيب  للوقاية من 
عليها  املصادقة  قبل 

وتبّنيها.
كل  ملسنا  وقد 
ووجدنا  التعاون 
لخيارنا  الدعم  كل 
االسرتاتيجي  التشاريك 
العدل  وزارة  مع 
السيدات  جميع  من 
وزراء  والسادة 
العدل املتعاقبني منذ 
املرشوع  هذا  انطالق 
يف  نوعه  من  االول 
غازي  السيد  بالدنا: 
 )2018( الجريبي 
محمد  والسيد 

الجمويس)2019(  كريم 
 )2020( بوستة  محمد  والسيد   )2020 ـ   2019( الجريبي  ثريا  والسيدة 
والسيدة حسناء بن سليامن وزيرة العدل  بالنيابة الحالية التي حرصت 
شديدا عىل تيسري امتام هذا املرشوع الواعد بالتنسيق مع السيد الياس 
الزالّق رئيس الهيئة العامة للسجون واالصالح )متت دعوته للقيام مبهام 
اخرى(الذي مل يّدخر جهدا هو اآلخر من للتعجيل بإصدار الطبعة الثانية 
الهيئة  مع  واملوصول  املوثوق  التعاون  كنف  الدليل يف  الكتاب  من هذا 

الوطنية للوقاية من التعذيب  فشكرا لهم جميعا بأسامئهم وصفاتهم.
وال يفوتننا ان نثّمن عاليا الدعم الذي لقيناه من مجلس اوروبا ومن 
االتحاد االورويب وكذلك من برنامج االمم املتحدة االمنايئ ومن املفوضية 
الكتاب  الثانية من هذا  الطبعة  السامية لحقوق االنسان من اجل نرش 

الدليل والعمل عىل توزيعها والتعريف بها لدى كل من يهمه االمر.
الكتاب  من  الجديدة  الطبعة  هذه  تحقق  ان  جديد  من  نأمل  وإذ 
تفي  وان  الغرض  تونس  يف  بالسجون  املتعلق  القانوين  لالطار  الدليل 
بالحاجة استجابة النتظارات املودعني بالسجون والقامئني عليها والعاملني 
ان  اال  يسعنا  فال  بها  االيداع  بظروف  واملهتمني  حولها  والباحث  فيها 
نشكر كل من ساهم يف إنجاز هذا العمل تصّورا وإعدادا وإرشافا وتأطريا 

ومراجعة وتدقيقا ونرشا وتوزيعا.

مجتمع

الدكتور فتحي جراي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

البّد من احرتام القواعد النموذجية الدنيا يف معاملة السجناء

* فتحي جراي

أكّد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي خالل جلسة حوار 
برملانية أن الهيئة قامت بالتقّص يف ما يخّص قضية وفاة الشاب عبد السالم الزياين وقد 

أثبت التقص وجود تقصري وتجاوزات يف الكثري من مراحل اإليقاف.
الواجهات  اىل  الزيارات  يف  الهيئة  أعضاء  مشاركة  إىل  الربملان  نواب  الجراي  ودعا 
الخلفية للسجون ومراكز اإليقاف واالحتفاظ للوقوف عىل حقيقة األوضاع معتربا ان 
املصالح املعنية محّل الرقابة تجعل واجهات محّددة للزيارة غري أن الهيئة تدخل إىل 

األماكن الخلفية للسجون ومراكز اإليقاف واالحتفاظ.
وقال الجراي إن ظروف السجن ال تتامهى مع املعايري الدولية وهي غري مطابقة 

لضامنات القانون التونيس املكفولة للسجناء.
الدينارين مشريا اىل تسجيل نسب  اكلة السجني ال تتجاوز  وبنّي الجراي أن كلفة 
عالية لالكتظاظ تصل إىل 175 % يف بعض السجون وان اكرث من 5 آالف سجني ينامون 

عىل ارضية الغرف ويف املمرّات لفقدان األرسة.
التونسيني  كرامة  حفظ  إىل  بالنيابة  الداخلية  وزير  الحكومة  رئيس  الجراي  ودعا 
االحتفاظ  مراكز  يف  الرضورية  التجهيزات  وتوفري  اإلنسانية  الظروف  أبسط  وتوفري 

الكهول  أّن  وأكد  الهَنات.  عديد  يشكو  ببوشوشة  االيقاف  مركز  أن  إىل  واإليقاف مشريا 
كرامة  يحفظ  ال  وهذا  سيّئة  ظروف  يف  األرض  عىل  ببوشوشة  االحتفاظ  مبركز  ينامون  الذكور  من  الرشد 

املواطنني.
التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  رئيس  بنّي  السجون  يف  املعتمد  للدليل  الجديدة  الطبعة  وعن 
يعود  األوىل،  الطبعة  مخزون  نفاد  عدم  رغم  للدليل،  الثانية  الطبعة  بطرح  التعجيل  أن  الجراي،  فتحي 
إىل عدة اعتبارات، من بينها مواكبة إعادة هيكلة اإلدارة العامة للسجون واإلصالح يف وزارة العدل، التي 
أصبحت هيئة عاّمة منذ فيفري 2020، وكذلك بسبب تحيني القواعد األوروبية املتعلقة بالسجون التي متّت 

مراجعتها منذ جويلية 2020.
األسئلة  املزيد من  النسخة طرح  »لقد حاولنا يف هذه  الصدد،  وقال يف هذا 
بالسجون يف محاولة لإلحاطة مبعيشهم ومشاغلهم،  املُودعني  املتعلقة بوضعيات 
ولذلك توسعنا يف طرح األسئلة ويف اإلجابة عنها، وأضفنا 66 سؤاال ليصبح مجمل 
بابا،  و23  أجزاء  أربعة  موزعة عىل  516 سؤاال  الطبعة  التي حوتها هذه  األسئلة 

يتعلق كل منها مبرحلة من املراحل التي ميّر بها املودع بالسجون«.
ورّصح الدكتور فتحي الجراي بأن فكرة إعداد دليل للسجني وكتاب دليل لإلطار 
القانوين املتعلق بالسجون، تعود إىل سنة 2018 استئناسا بتجربة »دليل السجون« 
الذي أعده املرصد العاملي للسجون بفرنسا سنة 1996، وأن الهيئة حرصت عىل أن 
يكون اإلرشاف عىل هذا العمل يف تونس مزدوجا بالرشاكة مع وزارة العدل، خالفا 

ملا هو معمول به يف بعض التجارب املقارنة حيث يكون العمل أحاديا.
وأضاف أن فريق الخرباء التونسيني الذي قام بالصياغة بدعم من فريق أممي، 
األحكام واملعايري  إبراز  املراوحة يف  اعتامد  التحليل، مع  باملوضوعية وعمق  التزم 
التي أقرّتها القوانني الوطنية من جهة، واملعايري التي نّصت عليها القواعد الدولية 
من جهة أخرى، واالرتكاز عىل مقاربة مقارنة تنطلق من واقع السجون يف تونس ترشيعا 

وتنظيام ومامرسة شائعة، ومقارنته باملعايري األوروبية ومبا أقرته القواعد األممية.
من جهتها، أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليامن، أن هذا الكتاب ليس مجرد مرجع نظري، بل 
هو دليل تّم إعداده يف إطار التجربة التونسية وواقع املؤسسة السجنية ومالَءمته مع املعايري الدولية، مربزة 
حرص الوزارة عىل أن يكون هذا الدليل وسيلة إلنارة السبيل حول املنظومة السجنية، من خالل تقديم 

مبسط وسلس موجه لكّل من يهتّم بهذا الشأن من مختّصني وغري مختّصني.
 

إىل أين وصلت التحقيقات يف قضية وفاة عبد السالم الزيان يف السجن؟

* عبد السالم الزيان
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بيّنت الزيارة امليدانية التي تقوم بها الهيئة الوطنية للوقاية 
او  موقوفني  كانوا  سواء  السجناء  أّن  السجون  اىل  التعذيب  من 
الكثري عن حقوقهم وواجباتهم خالل مدة  يعرفون  محكومني ال 
كتاب  إصدار  إىل  ملّحة  الحاجة  بدت  بالسجن من هنا  ايداعهم 
يوضع عىل ذّمة املودعني بالسجون والعاملني بها والقامئني عليها 
تدار  التي  والرتتيبية  القانونية  النصوص  إلحاطتهم علام مبضامني 
مبقتضاها السجون وال سيام الحياة داخلها والعمل يف صلبها لذلك 
البحوث  لجنة  عرب  التعذيب  من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  بادرت 
تونس  يف  السجني  دليل  إصدار  اىل   2019 سنة  منذ  والدراسات 
يف  للسجون  القانوين  باالطار  املتعلق  الدليل  بالكتاب  وإردافه 

تونس وذلك بالرشاكة مع الهيئة العامة للسجون واالصالح وبوزارة 
العدل وبدعم من مجلس اوروبا واالتحاد االورويب وبرنامج االمم 
املتحدة االمنايئ واملفوضية السامية لحقوق االنسان ويندرج هذا 
التميش التحريري يف إطار مساهامت الهيئة الوطنية للوقاية من 
التعذيب، عىل غرار سائر اآلليات الوطنية الوقائية التي أُنشئت 
املتحدة  االمم  التفاقية  اإلضايف  الربوتوكول  ملقتضيات  تطبيقا 
ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب العقوبة او املعاملة القاسية 
او الالّإنسانية او املهينة، يف استنباط الحلول للمشكالت القامئة يف 
ضوء ما تستخلصه من اعامل الرصد التي تبارشها داخل األماكن 
السالبة للحرية ويحيل هذا الكتاب الدليل حول االطار القانوين 

القواعد  آيّل منظم اىل جملة  بالسجون يف تونس بشكل  املتعلق 
منديال«(  »نيسلون  )قواعد  السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية 
التي تنّص عىل أنّه من الواجب معاملة االشخاص املحرومني من 
يظلون  أنهم  وعىل  االنسان  حقوق  فيها  تحرتم  معاملة  حريتهم 
القانون  مبقتىض  منهم  تسحب  مل  التي  حقوقهم  بكل  متمتعني 
التطور   التعذيب يف  للوقاية من  الوطنية   الهيئة  وبذلك تساهم 
الحاصل باتّجاه إجراء اراء االصالحات الهيكلية األساسية التي عىل 
القانون  دولة  رأس  تعزيز  اجل  من  بها  القيام  التونسية  الدولة 
من  وبالوقاية  عموما  االنسان  بحقوق  للنهوض  آليات  وارساء 

التعذيب خصوصا.

الدكتورة حميدة الدريدي رئيسة لجنة البحوث والدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

السجناء ال يعرفون الكثري عن حقوقهم

مجتمع

قالت روضة قرايف الرئيسة الرشفية لجمعية القضاة التونسيني، يف ما 
يخّص ملف حصانة النواب، إنّها حصانة نسبية ويجب أن يتمسك بها 

النائب كتابيا ويجب أن تكون القضية مرتبطة مبهامه النيابية.
وأكدت أّن األصل هو التتبع وأن الحصانة هي االستثناء، وأّن التميش 
مطلبا  النائب  يقدم  وعندما  للنائب  القايض  دعوة  يف  هو  الصحيح 

رسميا يف الحصانة تتم عندها مراسلة مجلس نواب الشعب لرفعها.
وأضافت روضة القرايف: »إن نائب الشعب يترصف يف مصري البالد ومن 
حق التونيس أن يعرف أن كان من منحه صوته يستحق تلك الثقة أم 
ال، معرفة القضايا التي تتعلق بالنواب ليس بالرس وعىل الرأي العام 

أن يعرف كل التتبعات القضائية يف حّقهم«.
وتابعت: »نحن نطالب بإعالم قضايئ مستقّل ومحايد ويجب اإلعالن 

عن نوعية القضايا وأسامء النواب املتعلقة بهم بطريقة شفافة«.
ويف  السياسيني  قضايا  يف  قضائية  إخالالت  رصد  إىل  القرايف  ولفتت 
إصدار بطاقات اإليداع، قائلة: »املسارات اإلجرائية أوضحت أّن قضية 
رئيس قلب تونس نبيل القروي مثال فيها إخالالت، إذ تم تقديم طلب 
لإلفراج عىل القروي لدى الدائرة املختصة يف قضايا الفساد ورفضت 
الطلب شكال ألن االتجاه االغلبي يقول إّن محكمة التعقيب ال تتعهد 

إال بالقرارات يف األصل وال تنظر يف القرارات الوقتية«.
وأضافت: »بعد مدة الطلب ذاته تّم قبوله بعد أن تّم توجيه مسار 
املطلب واالنحراف به إىل دائرة مختصة يف القضايا العسكرية، ونقضت 
لفائدة القروي، وهي ليست املرة األوىل التي يقع فيها هذا التالعب يف 
القضية ذاتها، قائلة: »يف تسيري القضاء ال يجب أن يكون هناك أي تأثري 

يف تعيني القضايا لضامن نتائج الدائرة«.
النظر يف  بالنقض سبق أن رفضت  التي حكمت  الدائرة  أّن  وشّددت 
العدالة  انعدام  قضايا مواطنني عاديني لعدم االختصاص وهنا يكمن 

فالدوائر التي يتّم اللجوء إليها »أحكامها مضمونة«.

القاضية روضة القرافي    تناقض المواقف أم ماذا؟

انعدام العدالة يف الدوائر 
التي يتمّ اللجوء إليها 

تضمنت الطبعة الثانية من الكتاب والدليل لالطار القانوين املتعلق 

بالسجون يف تونس )نسخة جوان 2021( أربعة أجزاء.

* الجزء األول: الدخول إىل السجن 

)5 أبواب( هي الوضعيات القانونية 

االجراءات  ـ  بالسجن  للمودعني 

ـ  بالسجن  لاليداع  القانونية 

التواصل  جهات  السجنية  االدارة 

االوىل  االيام  ـ  بالسجن  املودع  مع 

لاليداع بالسجن.

* الجزء الثاين: الحياة داخل السجن 

)10 أبواب( هي معالجة املودعني 

بالسجن ـ أنظمة اإليداع ـ التوزيع 

سجالت  ـ  والتوجيه  والتصنيف 

االيداع وامللفات الفرديةـ  الظروف 

الصحة  ـ  الخارجي  العامل  مع  العالقة  ـ  االنشطة  ـ  لاليداع  املادية 

الجسدية والنفسية ـ السالمة االمنية ـ التأديب.

* الجزء الثالث: احرتام حقوق الشخص املودع )4 أبواب( هي ضامن 

للحقوق داخل السجن ـ التظلم لدى السلطات السجنية ـ التظلم 

لدى السلطات القضائية  واملحكمة االدارية ـ التظلم لدى هيئات 

الرقابة الخارجية ومنظامت الدفاع عن حقوق االنسان.

عن  االفراج  هي  أبواب(   4( السجن  من  الخروج  الرابع:  الجزء   *

اإلعداد  ـ  عليه  املحكوم  للّسجني  املبكر  الرساح  ـ  املوقوف  السجني 

بالسجن،  يوم  آخر  ـ  للخروج 

بالنيابة  العدل  وزيرة  وأشارت 

تقدميها  يف  سليامن  بن  حسناء 

لهذا الكتاب إىل أنه أنجز بالتعاون 

بني أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية 

وزارة  وإطارات  التعذيب  من 

للسجون  العامة  والهيئة  العدل 

واالصالح ومساندة مجموعة من 

االتحاد  مثل  الدوليني  الرشكاء 

االورويب ومجلس أوروبا وبرنامج 

ومفوضية  االمنايئ  املتحدة  االمم 

لحقوق  السامية  املتحدة  االمم 

وسيلة  جعله  هو  اصداره  من  الغرض  ان  الوزيرة  وبّينت  االنسان 

لتقديم االضاءة حول مؤسسة تعرف عىل انها »فضاء مغلق« ضمن 

قراءة نقدية من منظور الواقع وبالنظر إىل املعايري الدولية وأفضل 

الدولية  االتفاقيات  أغلب  إىل  تونس  انضمت  ان  بعد  املامرسات 

املتعلقة بحقوق االنسان.
 * لطفي املاكني

الكتاب الدليل لالطار القانوني املتعلق بالسجون يف تونس

اإلدارة العامة للسجون تأذن 
وفيتو أمام عماد الطرابلسي...

عامد  محمد  السجني  متكني  واالصالح  للسجون  العامة  االدارة  أذنت 
الطرابليس من ترخيص لحضور موكب جنازة والده محمد نارص بن محمد 
بن رحومة الطرابليس )نحن ننرش الوثيقة( إال اّن طرفا ما رفض تنفيذ ذلك 
وبالتايل عدم السامح للسجني بالخروج الوقتي من السجن الذي يقيض فيه 
حكام قضائيا صدر ضده السؤال املطروح ملاذا كان هذا الرفض والحال ان 

املسألة فيها بعٌد إنسايّن.
ثّم ثانيا ملاذا تّم الرفض والحال أّن هناك من متتع مبثل هذا الرتخيص ـ 

نحن نريد تساوي الفرص وتكافؤها واللّه ال يضيع أجر املحسنني!!
* رمزي

* نسخة من مطلب الرتخيص  الذي قدمه السجني 
محمد عامد الطرابليس
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يف  االخطر  هي  النزالء  فئات  بني  الفصل  وغياب  االكتظاظ  ظاهرة  تعترب 
يف  ويساهم  االدماج  واعادة  االصالح  عملية  يصعب  مام  التونسية،  السجون 
رفع نسبة العود وانتشار االمراض، باالضافة اىل ضعف او غياب برامج التأهيل 
انتاج مجرمني جدد  وتساعد عىل  السجنية خطرة  البيئة  يجعل  مام  واالدماج 
ويجعل منها مؤسسات عقابية وليست مؤسسات سالبة للحرية تعنى باالصالح 

والتأهيل.
عىل  ضاغطا  عنرصا  يشكل  االكتظاظ  ان  الزيارات  خالل  من  تبني  كام 
املراقبة  يف  يكرسوه  ان  يجب  الذي  الوقت  مقدار  يف  يزيد  بحيث  االعوان 
الفعلية للسجناء. وكذلك تؤثر مسألة االكتظاظ بشكل سلبي عىل حقوق كل 
من السجنان وأعوان السجون بحيث يحد من قدرة االعوان عىل اتاحة الوقت 
للتامرين واالستخدام والزيارات من الخارج للمحتجزين كام يتسبب االكتظاظ 
ايضا يف بقاء املحتجزين رهن غرفهم ملدة تقارب 23 ساعة يف اليوم اذ ال يسمح 
لهم باالسرتاحة خارج الغرف يوميا اال مرة واحدة فعىل سبيل املثال فان بعض 
املامرسات الفضىل تضع معايريا لعدد النزالء املكلف كل عون امن مبراقبتهم 16 
التونسية، فالسجن  السجون  تلك املامرسة يف  لتطبيق  سجينا وال يوجد مجال 
املدين بالكاف الذي يبلغ تعداد القوة الجملية لالدارة واالعوان 181 و7 منهم 
قرابة  نصيب كل عون  ان  لنجد  مبارشة  السجناء  مع  بالتواصل  يعملون  فقط 
76 سجينا وهو امر غاية يف الخطورة اما بالنسبة اىل السجن املدين بصفاقس 
فيبلغ العدد الجميل للسجناء يف تاريخ الزيارة 1776 يف حني يبلغ عدد العاملني 
100( وذلك  36 عونا )من جملة  بالسجناء  اتصال مبارش  لهم  الذين  بالسجن 

مبعدل 13 عونا لكل جناح وبالتايل يكون نصيب كل عون 50 سجينا.
للسجناء  املادية  االوضاع  تردي  يف  االكتظاظ  يتسبب  اخرى  ناحية  من 
الضوء  كمية  ونقص  الغرف  داخل  ملدة ساعات  الضيق  من  يعانون  قد  الذين 
يصبح  كام  االرتخاء  يف  ويتسبب  الطبيعي  النوم  بالتايل  عليهم  فيتغري  والهواء 
موظفو مراكز االحتجاز اقل قدرة عىل السيطرة عىل ظاهرة العنف بني السجناء 
الزيارات  وكذلك  اليومية  االسرتاحة  وقت  من  الحد  يف  االكتظاظ  يتسبب  ما 

الخارجية لكون االماكن املخصصة للزيارة محدودة.
الفئات  بني  الفصل  بأن  للسجون،  زياراتنا  خالل  من  تسجيله  ميكن  ما 
عىل أساس الجنس بني الذكور واالناث هو أمر معمول به من خالل تخصيص 
أقسام خاصة بالنساء لكن مع وجود ظاهرة االكتظاظ يصعب الفصل ما بني 
الفئات وفق املعايري االخرى بحيث نجد من هو محكوم بأحكام طويلة ومن 

هو موقوف بانتظار املحاكمة ومن هو من اصحاب السوابق الجنائية الخطرية 
مع من يودعون السجن الول مرة كام الحظنا ان بعض ادارات السجون تقوم 
او فئات  او فكرية  النزالء وفق قناعات او خلفيات سياسية  بفصل فئات من 
خاصة يف اقسام منفصلة عن باقي النزالء مع عدم مراعاة من هو محكوم أو 

موقوف أو عنرص السن.
العالية  النسبة  اىل  االكتظاظ  ظاهرة  سبب  السجون  ادارات  أرجعت 
كوالء  قانونا  بذلك  املخولة  الجهات  عن  تصدر  التي  االيداع  اوامر  اصدار  يف 
هو  من  قابلنا  حيث  التقايض  اجراءات  وبطء  التحقيق  وقضاة  الجمهورية 

موقوف ملدة ثالث سنوات يف انتظار املحاكمة ومن بينهم من تعلقت به 
عدد من القضايا وصدرت بشأنه بطاقات ايداع متعددة دون مراعاة  مدة 
التحفظي ويجب االشارة يف  للبقاء رهن االحتجاز  14 شهرا كمدة قصوى 
هذا السياق اىل ان مداوالت مجلس النواب مبناسبة تنقيح مجلة االجراءات 
الجزائية لسنة 2008 قد شددت عىل ان الحد األقىص  لاليقاف التحفظي 

هو 14 شهرا للجنايات و9 أشهر للجنح.
يحّث القانون الدويل لحقوق االنسان عىل رضورة اعتبار الحرمان من 
الحرية واللّجوء إىل االجراءات السالبة للحرية كإجراء أخري عىل رضورة ان 
يتم وفق غايات انفاذ القانون الرشعية اما يف الحاالت الرضورية فيجب ان 
يكون االيقاف التحفظي تحت ارشاف الجهات القضائية ورضوريا من اجل 
منع هروب الشخص او منعه من ارتكاب جرائم خطرة وتجدر االشارة هنا 
إىل رضورة مراجعة الترشيع التونيس مبا ينسجم وقاعدة الرضورة والتناسب 

ومعقولية مدة االيقاف التحفظي وخصوصا اذا ما تعددت يف حق باملظنون فيه 
اكرث من بطاقة إيداع.

التحفظي  االيقاف  مسألة  ينظم  التونيس  الترشيع  ان  اىل  االشارة  تجدر 
السابق للمحاكمة صلب الفصل 85 من مجلة االجراءات الجزائية الذي ينص 
املتلبس  والجنح  الجنايات  يف  تحفظيا  إيقافا  فيه  املظنون  إيقاف  »ميكن  عىل 
بها وكذلك كلام ظهرت قرائن قوية تستلزم االيقاف باعتباره وسيلة امن يتالىف 
بها اقرتاف جرائم جديدة او ضامنا لتنفيذ العقوبة او طريقة توفر سالمة سري 
البحث وااليقاف التحفظي يف الحاالت املنصوص عليها بالفقرة السابقة ال يجوز 
املنصوص  الحاالت  التحفظي يف  االيقاف  قرار  أشهر، ويكون  الستة  يتجاوز  ان 
االيقاف  قرار  ويكون  اشهر  الستة  يتجاوز  ان  يجوز  ال  السابقة  بالفقرة  عليها 

التحفظي معلاّل يتضمن االسانيد الواقعية والقانونية التي ترّبره.
بسجن  اما  السجينات  ايداع  يتّم  انه  القانون  نفس  من   7 الفصل  وينص 
تعملن  بحراستهن حارسات  وتقوم  السجون  ببقية  منعزلة  بأجنحة  او  النسوة 

تحت ارشاف مدير السجن.
الطفل  ايداع  االمر  اقتىض  إذا  انه  القانون  نفس  من   10 الفصل  وينص 
بقية  عن  ليال  فصله  وجوب  مع  باالطفال  خاص  بجناح  يودع  فانه  بالسجن 
املساجني من الكهول وانه يعترب طفال كل شخص مل يتجاوز عمره 18 عاما عند 

ايداعه بالسجن اىل غاية بلوغه السن املذكورة.

يف ظّل االكتظاظ

تحدث القايض امليك بن عامر   عن الذي حصل معه يف السجن، 
قضاها  أشهر   9 طيلة  وتنكيل  تعذيب  من  له  حدث  ما  وكشف 
إيقاف  تم  أنه  ويذكر  الجمهورية.  عرب  سجون  عدة  بني  متنقال 

يسمى  مبا  تشهريه  بسبب  عامر  بن  امليك  املعزول  القايض 
القمح املرسطن« وفتحه مللف حرائق صابة  »قضية 

الحبوب يف الشامل الغريب.
عمر  بالحاج  منجية  األستاذة  واعتربت 

قضية  أّن  عامر  بن  امليك  القايض  محامية 
ملفني  لطرح  فرصة  الله  »جعلها  موكلها 
خطريين وهام ملف الفساد داخل القضاء 
ما  الذي  السجون  داخل  التعذيب  وملف 

زال متواصال«.
»من  عمر:  بالحاج  املحامية  وأضافت 

يتحّدث ويكشف حقائق عن القضاة يحدث 
له ما حدث للميك وقد متّت إحالة مجموعة 

من القضاة عىل التحقيق ألنهم طالبوا مبحاسبة 
رؤوس يف القضاء… هرسلة القضاة ما زالت متواصلة 

بالدولة  تتعلق  القضية  ويجب معالجة هذه املسألة ألن 
التي  الثانية  والنقطة  عام  رأي  بأشخاص وهي قضية  وليس فقط 
أحالتنا اليها قضية موكيل هي التعذيب يف السجون الذي حاولوا 

انكاره بكّل الطرق«.
الذي وّجهته بخصوص موكيل لقي  وأضافت »نداء االستغاثة 

تجاوبا كبريا وتفاعلت معنا عديد األطراف وكّل الرشفاء يف املحاماة 
والعاملي  الدويل  املستوى  عىل  والدكاترة  والحقوقيني  والقضاء 
ساندوين… األطراف املتورطة مل يريدوا خروج موكيل يف تلك الحالة 
لعدم  ضغوطات  هناك  كانت  الجلسة  ويوم  العام  للرأي 
إحضاره إالّ بعد بذيل مجهودات كبرية ومعاضدة رابطة 
حقوق اإلنسان يل وفريق الدفاع مشكور الذي قام 
وتّم  إيواء  قرار  يجهزون  وكانوا  جبارة  بجهود 

رفض طعن االختبار الطبي املدلس«.
باملستشفى  »طبيب  وأوضحت 
اعتداء  ضحية  منويب  أن  عرف  العسكري 
وحاول إخراجه من السجن واإلبقاء عليه يف 
املستشفى العسكري ليخفف عنه التعذيب 
يف السجن… الطبيب عرف ان منويب تعرض 
حساسة  القضية  وأّن  السجن  يف  للتعذيب 
جدا وقد وّجهت إىل امليّك تهم مفربكة يف إطار 

هرسلة واضحة«.
التي كان عليها بن عاّمر ُحجة  وتابعت »الحالة 
قاطعة عاّم تعرّض له من تنكيل وتعذيب وقد شابت هذه 
إليه  املوجهة  »التهم  مضيفة  اإلجرائية«  الخروقات  عديد  القضية 
هي إنشاء حساب وهمي عىل فايسبوك هاجم فيه قضاة وقد تّم 
ثابتة، دون سامعه  غري  تهم  بسبب  إيداع يف حقه  بطاقة  إصدار 

ودون متكينه من حضور محاميته«.

القاضي املكي بن عمار يتحدّثشاهد على العصر 

بيئة سجنية تساعد على رفع نسبة الـعود وانتشار االمراض...

 في تونس
 27 سجنا و6 مراكز اصالح

 و19 وحدة ايقاف
27 سجنا و6 مراكز  التونسية  بالجمهورية  يبلغ عدد السجون 
اصالح ويبلغ عدد السجون املعدة كوحدات ايقاف 19 وحدة واما 

السجون املخصصة لتنفيذ العقوبة فيبلغ عددها 8 وحدات.
رغم ان جميع مراكز االصالح والتأهيل تصل بني الذكور واالناث 
وبني النزالء االطفال والبالغني اال ان االلتزام بالفصل بني النزالء عىل 
اساس التهمة او االسبقية او بني املحكومني واملوقوفني يتفاوت من 
مركز اىل اخر اذ ميكن الجزم ان مراكز االصالح والتأهيل انها تعاين 
املراكز  بعض  يف  يوجد  بحيث  الشديد  االكتظاظ  من  عام  بشكل 
تناوب نزيلني او اكرث عىل نفس الفرش كام يوجد من يفرتش االرض 
بني  ما  اشكاال  يثري  ان  شأنه  من  الذي  االمر  له  توفر رسير  لعدم 
السجناء ويسهل انتشار االمراض الجلدية كالجرب وغريه بني النزالء 
بحامية  املتعلقة  الدولية  للمعايري  انتهاكا  يشكل  لكونه  باالضافة 
االحتجاز  اشكال  من  يتعرضون الي شكل  الذين  االشخاص  جميع 

او السجن.
كام الحظنا ان عددا كبريا من النزالء املحكومني يقيمون بوحدات 
وجندوبة  املرناقية  سجن  غرار  عىل  للموقوفني  مخصصة  سجنية 

والكاف واملسعدين والقريوان والقرصين وقفصة وصفاقس.
العامة  االدارة  بها  زودتنا  التي  واملعطيات  االحصائيات  ووفق 
التونسية كبرية  بالسجون  االكتظاظ  للسجون واالصالح فان نسب 
جدا تصل يف بعض املراكز إىل ما يفوق 150٪ وان مجموع املساجني 
السجنية  للوحدات  االستيعابية  الطاقة  االحيان  اغلب  يف  يفوق 
حسب عدد االرسة وليس املساحة فاذا اخذنا باملامرسات الفضىل 
يف هذ املجال اي مساحة كل 16 مرت مربع لكل اربع سجناء فتكون 
االخرى  الغرف  بعض  ويف  ونصف  ضعفني  قرابة  االكتظاظ  نسبة 
تصل لعرشة اضعاف وترتفع تلك النسبة يف بعض السجون االخرى.

* قامئة السجون بالجمهورية التونسية: املرناقية، برج العامري، 
مرناق، الرابطة، منوبة، صواف، برج الرومي، الناظور، بنزرت، باجة، 
الكاف، جندوبة، الدير، الرسس، سليانة، سوسة، املنستري، املهدية، 
القريوان، الهوارية، سيدي بوزيد، القرصين، قفصة، صفاقس، قابس، 

حربوب، قبيل
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التأمت جلسة عمل باملقر االجتامعي للوكالة الفنية للنقل الربي بإرشاف 
النقابة االساسية  من الرئيس املدير العام للوكالة وحرضه وفد نقايب من 
للمؤسسة ببنزرت ممثال يف األخوين شاكر سايس عن جامعة النقل وسامي 

السيد عن االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت.
وقال االخ سامي السيد عضو االتحاد الجهوي ببنزرت لـ»الشعب« إن هذه 
الجلسة ُخّصصت لتدارس النقاط الواردة يف الالئحة املهنية الصادرة عن 

االتحاد الجهوي يف 9 جوان املايض.
يف هذه الجلسة تّم اإلعالن عن أشغال مرشوع بناء مركز الفحص الفني 
مبنزل بورقيبة الذي هو يف طور االنجاز وقد ُحّدد موىف سنة 2021 كأجل 
أقىص النتهاء األشغال وسنة 2022 كبداية األشغال وسيتّم معاينة تقدم 

اإلنجاز خالل زيارة الرئيس املدير العام يوم غرة جويلية.
وبالنسبة إىل املناظرة الخارجية النتداب مهندس و8 أعوان فحص يف هذا 
املركز فستجتمع لجنة املناظرة الخارجية قبل موىف الشهر الجاري لتحديد 
آجال إنجاز املناظرة. وبالنسبة إىل تعويض النقص الحاصل يف األعوان وسّد 
الشغورات يف مختلف األسالك رصحت اإلدارة العامة أنها بصدد استكامل 
املناظرة الخارجية وسيكون نصيب اإلدارة الجهوية ببنزرت يف 2 مترصف 

مساعد وسائق وحارس ومنظفة.
وقد تّم إحداث لجنة مبقتىض املقرر عدد 442 املؤرخ يف 10 جوان بشأن 
الجمعة  يوم  جلساتها  أوىل  اللجنة  عقدت  وقد   88 عدد  املذكرة  تفعيل 

18 جوان وهي بصدد النظر يف املقاييس التي سيتّم اعتامدها، كام سيتّم 
بورقيبة  منزل  مركزي  إلحداث  تبعا  ببنزرت  التنظيمي  الهيكل  مراجعة 

وأوتيك وذلك بإحداث إدارة فرعية للفحص الفني.
مركز  وبخصوص  منذ سنة 2000،  املعطلة  املباين  إىل صيانة  بالنسبة  أما 
انطالق  املزمع  املركز ومن  تهيئة  اصدار طلب عروض إلعادة  تم  بنزرت 
األشغال موىف سنة 2021 لفرتة تدوم 100 يوم، وبخصوص االدارة الجهوية 
فقد تّم توجيه ملّف كامل اىل االدارة الجهوية للتجهيز لصيانة مقر اإلدارة 
الجهوية وستتم معاينة تقدم اإلنجاز خالل زيارة الرئيس املدير العام يف 

غرة جويلية.
مع اإلشارة إىل أن الصفقة املتعلقة باقتناء الحواسيب وآالت طابعة هي 
ملكتبي  واجهتني  وتركيز  الكرايس  إىل  وبالنسبة  والتقييم  الفرز  مرحلة  يف 

النوافذ مبركز الفحص الفني فقد تم إنجازه.
يف  التسميات  بقية  استكامل  يف  الشغورات  بسّد  اإلدارة  وتعهدت  هذا 
الخطط الوظيفية وستتّم دعوة املدير الجهوي لتقديم املقرتحات يف بعض 

ملفات عدد من األعوان واإلطارات.
* صربي الزغيدي

بنزرت: 

جلسة مع الرئيس املدير العام للوكالة الفنية للنقل الربي

بؤرة سجن المسعدين:

292 حالة إيجابية بالكورونا  
أكد املدير الجهوي للصحة بسوسة محمد الغضباين أنه إثر اكتشاف 27 حالة 
إيجابية بتاريخ 17 جوان 2021، إثر جلب مساجني من القريوان، تقّرر إجراء 
عملية تقّص رسيع استعجايل لكل املساجني والعاملني يف سجن املسعدين، 
أثبتت  التي  التحاليل،  عمليات  حاليا  وتتواصل  شخص(،   2000 من  )أكرث 

اكتشاف 292 حالة إيجابية.
وأضاف الغضباين يف مقر والية سوسة، أنه تّم نقل 6 مصابني للحجر الصحي 
السجنية، فيام تم نقل عدد  العقوبة  لفرتة  إمتامهم  باملهدية بعد  اإلجباري 
من املصابني بكوفيد 19 من املساجني إىل سجن آخر بتونس العاصمة، وتّم 

تخصيص أجنحة خاصة بعد عزلها للبعض اآلخر.
والعاملني  املساجني  أكرث من 406 أشخاص من  إىل إخضاع  الغضباين  وأشار 

بالسجن للتالقيح املضاّدة لكورونا.
نحن حقيقة نستغرب حصول ذلك٬ مبا أن وزارة العدل كانت قالت إن األمور 
تحت السيطرة وإن كل السجون مراقبة بشكل جيد جد ولكن مرة أخرى 

يا خيبة املسعى!
* محمد/ع

إعالم بتأجيل تظاهرة...
سالمة  عىل  منا  وحرصا  البالد٬  يف  الرسيع  الوبايئ  الوضع  تطّور  إثر 
الجميع وتوفري الظروف املالمئة لنجاح تظاهرة أثر الفراشة يف دورتها 
السلطة  مع  تشاور  جلسة  للتظاهرة  املديرة  الهيئة  عقدت  الثالثة٬ 
الجهوية واللجنة الجهوية ملجابهة جائحة كورونا يوم الثالثاء 29 جوان 
2021 للتشاور٬ قررت هيئة التظاهرة إثرها تأجيل الفعاليات إىل أيام 

25/24/23/22 جويلية 2021 مع املحافظة عىل الربنامج نفسه.
إالّ  عنها٬  أعلّنا  التي  الضيوف  قامئة  لنفس  املشاركة  أولوية  تكون  وأن 
إذا تعذر عىل أحدهم ذلك. هذا وتتوجه الهيئة املديرة بجزيل الشكر 
تفاعلهم  حسن  عىل  التظاهرة  ضيوف  جميع  إىل  العرفان  وجميل 
لروح  وفاء  تفهمهم.  ورقّي  نبل  وتراهن جيدا عىل  تواصلهم.  وجميل 
يزول٬ وسنلتقي كام دوما  فراشة ال  أثر  لنالحق  أجمعتنا٬ سنعود  من 

لرنتقي مبحبة وإبداع.
* منسق تظاهرة أثر الفراشة 

خالد الحمروين 

إعالن ضياع
تغيّبت حنان هجرويس 

من مواليد 1980 

متزّوجة ولها أوالد 

ووصلت معلومات إىل 

العائلة أنها يف القطر 

الليبّي منذ ما يزيد عن 

خمس سنوات. 

الرجاء من له معلومات 

االتصال عىل األرقام التالية:

55572830 - 23037200

تعازينا
انتقلت إىل جوار 
ربها املغفور لها 
بإذن الله تعاىل:
قمرة البوكاري 

والدة األخ مراد 
البوكاري املكلف 
بلجنة اإلعالم يف 
الجامعة العامة 

للصحة.
وإثر هذا املصاب 
الجلَل تتقّدم أرسة 

جريدة الشعب إىل األخ مراد واألهل كافّة بأحّر التعازي 
وأصدق عبارات املواساة. راجية من الله أن يتغّمد الفقيدة 

بواسع رحمته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

في سوسة: 

انتهاك للحق النقابي وتعسف إداري وإضراب بـ3 أيام
 

قال األخ قاسم الزمني الكاتب العام 
لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة أنه 
تّم إقرار إرضاب عن العمل برشكة 

VERPACK لتغليف وتعبئة الورق 
املقوى الكائنة بسيد عبد الحميد وذلك 

أيام 8 و9 و10 جويلية 2021.
ويأيت قرار اإلرضاب احتجاجا عىل 

انتهاك الحق النقايب وعىل تعسف 
اإلدارة الذي أدى إىل توتر املناخ 

االجتامعي يف املؤسسة.
* صربي الزغيدي



اخلميس  01 جويلية  2021  -العدد 1649       16
تحقيقات

نظام  لها  خاصة  مؤسسة  هي  املذكورة  املؤسسة  أن  الصحايّف  أذكّر 
أسايس خصويص الذي ينظم نشاطها ضمن سياسة وتوجهات وزارة الفالحة 
وتعمل أساسا عىل إسداء الخدمات ملنخرطيها وليس لها هدف ربحي وعىل 
املنخرطني أن يتعاملوا معها إجباريا لذا هذه املؤسسة ليست مؤسسة خفية 
االسم أو مؤسسة ذات مسؤولية محدودة وال يهم الرأي العام بل منخرطيها 
فقط وتبعا ملا تم ذكره أنصح الصحايّف أن يطلع عىل القانون األسايس املنظم 
لها ويطلع خاصة عىل املؤسسات الراجعة إليها مع توزيع املهام ألذكر منها:

- الجلسة العامة: تنتخب الجلسة العامة ملراقبة الجلسات ملدة معينة 
يضمنها القانون 

- مجلس اإلدارة: تنتخبه الجلسة العامة لتسيري املؤسسة ملدة معينة.
- مراقب الحساب: تعينه الجلسة العامة ملراقبة الحسابات ملدة معينة 

يضمنها القانون.
- املدير: هو موظف ينتدبه مجلس اإلدارة للتسيري اليومي للمؤسسة 

وله تفويض يف ذلك وهو يساعد مجلس اإلدارة يف تسيري املؤسسة.
الرئيس  بني  األدوار  تداخل  الّصحايّف  تعمد  أسف  بكل  هامة:  مالحظة 

واملدير وهو خطأ فإن املدير يعمل تحت إْمرَة مجلس اإلدارة والرئيس.
برتية  ساٍم  إطار  العجيمي  التومي  عيل  واملسّمى  املتواضع  شخيص 

مهندس عملت ملدة 29 سنة يف وزاريت الفالحة والتنمية االقتصادية ثم 
تّم انتدايب سنة 2001 من ِقبَِل السيد فاروق وناس رئيس مجلس إدارة 
الرشكة التعاونية »الكوت« ملدة 9 سنوات بعقد شغيل مقابل التخيل عن 
خطتي يف الوظيفة العمومية لكن عند تويل السيد خالد الزهواين رئاسة 
مجلس اإلدارة يف 2003 قطع العالقة الشغلية معي من طرف واحد ألنه 
كان يف خالف مع زميله السابق، إثر ذلك قدمت قضية شغلية يف الغرض 
أين سجلت  املالحظة  تجدر  هنا  العقد.  بقية  أنصفتني بخاليص يف  التي 
نتيجة إيجابية يف السنة األوىل من العمل حيث قلصت من عجزها املايل 

بحوايل 700 ألف دينار.
أما الفرتة الثانية التي عملت برشكة الكوت انطلقت من شهر جويلية 
)مجلس  املتدخلني  جميع  من  بطلب  وذلك  عام  مدير  خطة  يف   2017
حيث  اإلرشاف(.  سلطة  من  وبتزكية  الجديد  املستثمر  العامل،  اإلدارة، 
توىل السيد الطيب رويس تجسيم العقد الشغيل بيننا وقمنا معا بإنقاذ 
املؤسسة من اإلتالف مبساعدة املستثمر والرشيك الجديد املسّمى الشاذيل 
ثم  الصابون  وحدة  شغلنا  حيث  املصانع  وصيانة  بتعهد  متّكّنا  الزربوط 
وحدة تكرير الفيتورة كام قمنا بالترسيح االجتامعي قانوين لـ46 عامال. 
وعّوضه  الرئاسة  عن  رويس  الطيب  السيد  تخيل  بعد  جديد  من  لكن 
السيد محمد فرج منصور وبسبب الخالفات بينهم تخىل هذا األخري عن 

خدمايت بطريقة غري قانونية وتسبب يف أرضار كبرية للمؤسستني.
مالحظات هامة:

القانون  نطاق  يف  الكوت  التعاونية  بالرشكة  مناسبتني  يف  عملت   *
والشفافية الكاملة وحسب الرتاتيب والطرق القانونية املعمول بها وكانت 
عىل  أبدا  أتجّرأ  ومل  اإلدارة  ملجلس  استشارية  صيغة   يف  دامئا  تدخاليت 

تعويضه وكنت يف انسجام تاّم معه ومع سلطة اإلرشاف.
بالجرائم  اعرتف  السابق  املدير  بأن  تحليله  يف  الصحايّف  ادعى   *
املالية واالقتصادية للرشكة التعاونية الكوت واصطّف إىل نتائج التحقيق 

الجديدة  الرشكة  تكوين  قبل  املترصفني  مسؤوليات  عن  والبحث  والتالعب 
ملراقب  املسؤولية  وتحميل  غائبني  بورثاء  املنخرطني  استبدال  عن  وتحّدث 
الحسابات كام سمح لنفسه بالتشهري بالتشويه واعتربها حجة قانونية لدفع 

الهياكل املختصة من اجتناب الفساد.
* ولقد تبنّي يل أنكم غري مطلعني عىل القانون األسايس املنظم للرشكات 
أن  تأكد يل  الردود من جهة كام  تتمعنوا جيدا يف فهم  التعاونية كذلك مل 
مصادر معلوماتكم عن املؤسسة خاطئ وتحليلكم هذا يعترب من مواجهة 
اتهامكم باطال لشخيص املتواضع بالتحيّل والتدليس الخاص بالتالعب باالسم 
نعتي  كذلك  العجيمي  التومي  عيل  إىل  التومي  عمر  بن  عيل  من  الثاليث 
بالهروب إىل وجهة غري معروفة وهي يف حّد ذاتها تهمة كام بيّنته يف ردي 
املؤرخ يف 17 جوان 2021 يف باب املالحظة الهامة املتعلقة بالتالعب باإلسم 
والهروب إىل الخارج ومل يقع التطرق إىل هذه املالحظة يف ردكم املؤرخ يف 

24  جوان 2021.
 2021 17 جوان  يف  املؤرخ  ردي  االخرى يف  استندتم عىل مالحظايت   *
لست  أنني  غري  الرأي  أشاطركم  وفساد  تالعب  لقواعد  تأييدا  واعتربمتوه 

مسؤوال عنه باعتباري كنت موظفا فقط وليست يل صالحيايت أخذ القرار.
أما بخصوص ما ورد بتعليقكم املؤرخ يف 24 جوان 2021 حول تسلسل 

املسؤوليات عىل مجلس االدارة أالحظ أنه وردت بها عدة أخطاء ومساهمة 
مني يف املزيد من إنارة وتوضيح الواقع أفيدكم باملالحظات التالية:

بل  باملؤسسة  مسؤولية  أبدا  تحمل  ما  اسامعيل  نجيب  محمد  السيد 
عهد  يف  عنها  املتحدث  األرض  اقتنى  حريف  بصفة  املؤسسة  مع  تعامل 

الرئيس السابق هشام جاء بالله.
تسلسل تداول املسؤوليات عىل املؤسسة بصفة رئيس منذ سنة 2001 
املرحوم فاروق وناس ثم املرحوم خالد الزهواين سنة 2003 ثم السيد فتحي 
2014 إثره توىل السيد الطيب  بالله إىل غاية  غريب ثم السيد هشام جاء 
رويس إىل غاية أواخر سنة 2018٬ أخريا السيد محمد فرج منصور إىل أواخر 
2020 تّم تكوين هيئة وقتية تسيريية برئاسة السيد محمد بوزايدة إىل غاية 

6 جوان 2021. 
من  مزيد  لكشف  بها  موثوق  مصادر  من  التحقيق  مزيد  وعليكم 
الحقائق وإبداء رأيكم ومالحظاتكم بكّل وضوح وموضوعية إىل غاية بلوغ 
عىل  واإلحالة  املايل  والفساد  والتجاوزات  املستور   املنشود: كشف  الهدف 
القضاء ولوضع مخطّط تطهري وتأهيل املؤسسة للقيام بنشاطها يف ظروف 

واضحة وشفافة وبلوغ أهدافها التنموية املنشودة.
* عيل التومي العجيمي

مؤسسة خاصة لها نظام أساسيّ خصوصي وتعمل على إسداء الخدمات ملنخرطيها الفالحية 

رد املحرر:
من  الرشكة  تعرفه  ما  أّن  للتأكيد  كاٍف  حلقات  عىل  نرشناه  ما 
للمرّة  منكنكم  إنّنا  وها  اإلدارات  مجالس  األسايس  مرده  صعوبات 
الثانية من الرد حتى يعرف بعضهم ما له وما عليه وما عىل كل طرف 
االّ أن يتحّمل مسؤولياته. بقي يشء يف البال يا يس التومي العجيمي 
القرارات  الكثري من  امتداد سنوات  التعاونية عرفت عىل  كون هذه 
االرتجالية التي ساهمت بشكل من األشكال يف ترّدي وضعها ونحن 
حني بحثنا يف تفاصيلها كان البّد أن ننري الرأي العام ونضع املسألة يف 

إطارها العام بعيدا عن الّذاتّية واملحاباة. 
كام سنتوىل نرش بعض املقتطفات من القانون األسايس للتعاونية 
الوالية رجاء  مبا أننا منلك نسخة منه لنقّدم أمنوذجا بتخيل السيدة 
الطرابليس عن دورها الطبيعي واألسايس يف املراقبة حسب الفصل 
نتائج   58 الفصل  وكذلك  واملراقبة  االرشاف  التاسع  الباب  من   57

املراقبة والفصل 59 فصل النزاعات.
* الباب التاسع

اإلرشاف واملراقبة
الفصل 57 مراقبة االدارة

تخضع الرشكات التعاونية اىل مراقبة وارشاف الوايل املختص ترابيا 
وتعرض عليه وجوبا امليزانيات التقديرية ـ القامئات املالية النهائية ـ 

تقارير مراقبة الحسابات.
كل التربيرات الرضورية االخرى التي تثبت ان الرشكة التعاونية 
املعني  الوايل  يوجه  لها  تخضع  التي  القانونية  الرشوط  وفق  تسري 
مالحظاته وتحفظاته يف اجل شهر من تاريخ توصله الوثائق املذكورة 
عليه عرضها  يتعيقن  الذي  التعاونية  الرشكة  ادارة  اىل رئيس مجلس 

علی مجلس االدارة الخذ التدابري الالزمة بشأنها.
سلطة  عن  ممثال  تستدعي  ان  التعاونية  الرشكة  علی  ويتعني 
االرشاف لحضور  اجتامعات مجلس االدارة والجلسات العامة بصفة 
مالحظا طبقا لالجراءات واآلجال املحددة بالفصلني 15 و30 من هذا 

النظام االسايس.
يتجاوز خمسة  ال  اجل  االرشاف يف  الی سلطة  توجه  ان  ويجب 
حساب  وكذلك  االجتامعات  هذه  محارض  من  نسخة  يوما  عرشة 
املوازنة والحسابات املنصوص عليها بالفقرة االولی من الفصل 47 من 
التعاونية يف مرفق او  النظام االسايس ويف صورة ترصف الرشكة  هذا 
امالك عمومية يتعني عىل مجلس ادارتها اعالم الوايل املختص  ترابيا 
بالتدابري التي تم اخذها عىل ضوء املالحظات والتحفظات التي ابداها 
الالزم عند االقتضاء وذلك يف اجل ال  التعليل  هذا االخري مع تقديم 
يتجاوز  شهر من تاريخ توصله مبالحظات وتحفظات الوايل ويف صورة 
عدم قيام مجلس االدارة مبا هو مطلوب منه او ان التدابري املتخذة 
التعاونية  الرشكة  الی  يوجه  تنبيه  وبعد  للوايل  بنتيجة ميكن  تأت  مل 
وبقي دون نتيجة بعد مرور شهر من تاريخ ارساله سحب املرفق او 
االمالك العمومية املوضوعة علی ذمة الرشكة التعاونية منها وال يحول 
هذا االجراء دون القيام باالجراءات االدارية والتتبعات العدلية التي 

تقتضيها الحالة.

* الفصل 58 نتائج املراقبة
للنظام  القانونية  لالحكام  خرق  وجود  االرشاف  لسلطة  تبني  اذا 
االسايس للرشكة التعاونية او عدم مراعاة ملصالحها فانه ميكنها دعوة 
جلسة عامة خارقة للعادة يف اجل 15 يوما للنظر يف وضعية الرشكة 
التعاونية كام ميكن لسلطة االرشاف ايقاف تنفيذ كل قرار ترى انه من 
شأنه االرضار مبصالح الرشكة التعاونية يف انتظار تويل الجلسة العامة 

الخارقة للعادة الحسم يف املسائل املفروضة.
ويف صورة ما اذا ظهر ان التدابري املقررة من قبل الجلسة العامة 
الخارقة للعادة عدمية الجدوى فانه ميكن لسلطة االرشاف أخذ قرار 
ادارية وقتية متكونة من ممثل  يف حل مجلس االدارة وتعيني لجنة 
عن املصالح التابعة لوزارة املالية وممثل عن املصالح التابعة لوزارة 
للفالحة  التونيس  لالتحاد  الجهوي  واملمثل  املالية  واملوارد  الفالحة 

والصيد البحري.
ريثام  التعاونية  الرشكة  تسيري  الوقتية  االدارية  اللجنة  تتوىل 
امكانية  ادارة يف اجل سنة مع  العادية مجلس  العامة  الجلسة  تعني 

تحديدها مرة واحدة.
واذا تبني ان التدابري التي تم اخذها لتدارك االخالالت املبينة اعاله 
مل تأت نتيجة ميكن لسلطة االرشاف او لكل ذي مصلحة من املنخرطني 

ان يطلب من  املحكمة املختصة ترابيا حل الرشكة التعاونية.

ال تنازل عن االمتيازات العينية
 ملتقاعدي قمرق الدخان

نحن متقاعدو وكالة التبغ والوقيد نعرّب عن شديد استيائنا من 
تجاهل االدارة العامة ملطالبنا املرشوعة وتعاملها معنا بكل برود 

ونذكرها أنّنا قلنا كلمة خري ولسنا من املّداحني.
املرشوعة  حقوقنا  من  حق  العينية  االمتيازات  من   ٪70 وان 
ونحن متسمكون بها إىل أبعد الحدود وسنعتمد جميع الطرق 
يف  الثقة  كل  ولنا  مطالبنا  عىل  للحصول  النضالية  والوسائل 
النقابة األساسية يف تبّني مطالبنا والدفاع عن آبائهم وأمهاتهم 
تحت  العهد  عىل  وسنبقى  مازلنا  ونحن  خاّصة  املتقاعدون 
الغيورين  املبارشين  وأبنائنا  بناتنا  يف  ولنا  الشغل.  اتحاد  مضلة 
عىل  الحصول  حتى  ملساندتنا  يكفي  ما  املتقاعدين  ابائهم  عن 
مستحقاتنا وليعلم الجميع انّنا قدمنا الكثري لهاته املؤسسة من 
تتخىّل  فهل  خدمتها  ي  الطويلة  السنني  وقضينا  وصحتنا  وقتنا 
عّنا حني أصبحنا يف حاجة إليها؟ وال ننىس يف هذا املجال التذكري 
برضورة تغيري قوانني التعاونية حتى تتمّش مع متغرّيات الواقع.

الذين ال ولن يتخلوا عنه  االتحاد  املتقاعدين هم قواعد  وان 
يف كل الحاالت.

مجموعة من املتقاعدين

حدث في الشركة التعاونية التونسيّة إلنتاج الزيتونة سوسة
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* كتبها رمزي الجّباري

عجز الدولة
عن االسترياد!..

)2 من 5(

الكعلي يعرض الربنامج اإلصالحي للحكومةنقطة ضوء
على وزراء مالية مجموعة الـ 20

ودعم  واملالية  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
االستثامر أن الوزير عيل الكعيل سافر رفقة 
الجرندي  عثامن  الخارجية  الشؤون  وزير 
وزراء  اجتامعات  يف  للمشاركة  ايطاليا  إىل 
انعقدت  التي  العرشين  مجموعة  خارجية 
يومْي 29 و 30 جوان املايض يف مدينة ماتريا 
يف  تشارك  تونس  أن  اىل  مشرية  اإليطالية 
ألعضاء  صديق  وكبلد  كضيف  االجتامعات 

مجموعة العرشين.
سيشارك  الكعيل  أن  الوزارة  وأضافت 
ووزراء  الخارجية  لوزراء  مشرتك  اجتامع  يف 
عىل  »سريكز  االجتامع  أن  مربزة  التنمية 
والتجارة  املستدامة  والتنمية  الغذايئ  األمن 
الدولية اضافة إىل جلسة ثانية لوزراء التنمية 
يف  اللوجستيات  لدور  حرصيًا  ص  ستخصَّ
 COVID-19 لوباء  واالستجابة  االستعداد 
واإلنسانية  الصحية  األزمات  إىل  باإلضافة 

املستقبلية«.
ولفتت إىل أن الوزير سيجري أيًضا محادثات ثنائية مع نظرائه 
من الدول األعضاء يف مجموعة العرشين، ومع كبار املسؤولني يف 
املؤسسات املالية الدولية الحارضين لبحث التعاون الثنايئ واملتعدد 

األطراف يف املجاالت االقتصادية واملالية 
العاملي  السياق  وسبل تعزيزها يف إطار 

الذي يتسم بأزمة وباء كوفيد - 19.
»ستكون  املحادثات  ان  وأكدت 
الكربى  بالخطوط  للتعريف  فرصة 
واالجتامعي  االقتصادي  اإلصالح  لربنامج 
الذي تعمل الحكومة عىل إنجازه وتنفيذ 
نسق  من  الرفع  إىل  الرامية  توجهاته 
النمو وتحسني األوضاع االجتامعية وانه 
دعم  إمكانات  لتدارس  مناسبة  سيكون 
عرب  اإلصالحي  التميش  هذا  يف  تونس 
االقتصادي  التعاون  مستوى  من  الرفع 
واملايل واملساندة والدعم لدى املؤسسات 
النقد  صندوق  السيام  الدولية  املالية 
جانب  إىل  الوقوف  ملواصلة  الدويل 
الدقيق  الظرف  هذا  يف  خاصة  تونس 
الوطني  االقتصاد  به  مير  الذي  والصعب 
CO-  سسبب التأثريات املتواصلة لجائحة
VID-19، هذا إىل جانب تدارس الفرص الحقيقية لتطوير الرشاكة 
تونس  ميزات  واستغالل  الجائحة  بعد  ما  مرحلة  يف  واالستثامر 

كموقع اسرتاتيجي لألعامل خاصة يف محيطها اإلقليمي«.

تونس  تحّقق  نموّا بـ2،7 ٪
يتعاىف  أن  ينتظر 

ويحقق  التونيس  االقتصاد 

سنة   % 7ر2  بنسبة  منّوا 

 % 9ر2  وبنسبة   2021

بتأثري  مدعوما   2022 سنة 

املالمئة  املناخية  الظروف 

إنتاج  سيام  وال  للزراعة، 

ما  وفق  الزيتون،  زيت 

أورده تقرير البنك األورويب 

والتنمية،  االعامر  إلعادة 

االقتصادية  التوقعات  حول 

اإلقليمية.

االنتعاش،  وسيعتمد 

التلقيح  وترية  عىل  أيضاً، 

 ،19 كوفيد-  جائحة  ضّد 

مبا يسمح بإعادة فتح االقتصاد، مبا يف ذلك قطاع السياحة. وبنّي 

التونيس،  لالقتصاد  ومستدامة  قوية  عودة  تسجيل  أن  التقرير 

تحّد  ان  املتوقع  من  حني  يف  اإلصالحات  رهينة  كذلك،  ستكون، 

تدابري التشدد املايل من قوة أي انتعاش.

وبنّي املصدر ذاته أن االقتصاد التونيس عرف انكامشا يف حدود 

8ر8 % سنة 2020، موّضحا أن التباطؤ تواصل خالل الثاليث األول 

من سنة 2021 ليرتاجع الناتج الداخيل الخام إىل 3 % باالنزالق 

السنوي.

ويذكر أن البنك الدويل توقّع أن ينمو االقتصاد التونيس بـ4 % 

سنة 2021 بعد انكامش تاريخي ناهز 8 % سنة 2020. وينتظر 

البنك الدويل، وفق تقديراته يف تقريره حول اآلفاق االقتصادية، أن 

يعرف النمو يف تونس تباطؤا سنة 2022 بنسبة 6ر2 % ومبا يعادل 

2ر2 % سنة 2023.

ورفع البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية، من جهة أخرى، 

يف نسبة منو منطقة جنوب ورشق املتوسط إىل حدود 5ر3 % سنة 

2021، ويأيت هذه االنتعاش بعد انخفاض بنسبة 1ر2 % من الناتج 

الداخيل الخام يف هذه املنطقة سنة 2020.

وحّذر البنك يف نفس التقرير من أن رسعة التعايف قد تختلف 

السياحة  يف  البطيء  االنتعاش  يعكس  مبا  آخر،  إىل  اقتصاد  من 

السيايس يف جميع  اليقني  املتزايدة وحالة عدم  املالية  والضغوط 

يف  االقتصاديون  يتوقع   ،2022 عام  إىل  وبالنسبة  املنطقة.  أنحاء 

البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية استمرار النمّو االقتصادي 

بتنفيذ  يرافق ذلك رشوع  بنسبة 6ر4 %، رشيطة أن  املنطقة  يف 

إصالحات هيكلية وتعايف االستثامر األجنبي وتحسن التجارة.

ـ 1 ـ
تراجع مخزون الدولة التونسية من الُعْملة الصعبة ليصبح يف حدود 
بـ 21427 مليون دينار هذا  التوريد بقيمة مالية قدرت  140 يوما من 
فإنّه ال  الصادرة  االرقام  املركزي وعىل أهمية  البنك  بيانات  حسب آخر 
أحد اهتم للمسألة خاصة ملا نعلم أنه تّم استنزاف مدخرات الدولة  من 
تسلمتها  كانت  التي  القروض  دفع  تتايل  بسبب  وذلك  الصعبة  الُعملة 
الحكومات املتعاقبة منذ سنة 2011 كام ينتظر ان تدفع صناديق الدولة 

املالية ما قيمته ألف مليون دوالر خالل شهري جويلية وأوت القادمني.
ـ 2 ـ

قلنا إّن تونس ستسدد خالل شهري جويلية وأوت 2021 ما قيمته 
ألف مليون دوالر وهو ما يعادل 2700 مليون، ويأيت تسديد قسط من 
التحرك« مع  القرض وحكومة هشام املشييش تعاين من »ضيق هامش 
محدودية اآلفاق لتعبئة املوارد املالية الالزمة يف ظّل املديونية الخارجية 
الكبرية والنفقات العمومية العالية، فيام تبقى املفاوضات املفتوحة عىل 
مرصاعيها مع صندوق النقد الدويل للحصول عىل قرض جديد مبا قيمته 
4 مليار دوالر وهو قرض يبقى محل غموض اذ ال احد قادر عىل تأكيد 
توجهات صندوق النقد الذي مل يُرِْضه برنامج الحكومة الذي عرضه وزير 

املالية عيل الكعيل.
ـ 3 ـ

تصاعديا  نسقا  عرف  ان  الصعبة  العملة  من  تونس  ملخزون  سبق 
إذ شهدت قيمة املوجودات الصافية من النقد االجنبي ارتفاعا مهام إذ 
دينار  قيمته 21016 مليون  ما  ناهزت يف شهر جويلية من سنة 2020 
وهو ما يعادل 137 يوما من التّوريد ويذكر اّن ذلك حصل الول مرة منذ 
القطاعات  عديد  عرفته  ما  رغم  االنتعاشة  تلك  2011، وحصلت  مارس 

االقتصادية من تراجعات عىل غرار السياحة بسبب جائحة كورونا.
ـ 4 ـ

بـ 3  أّن تونس كسبت 16 يوما من االسترياد االضافية مقارنة  رغم 
إضافيا  يوما   19 من  واكرث   )2021 )اي  الحالية  السنة  من  األوىل  أشهر 
حتى حلول 10 أوت 2021 ـ اال ان تراجع مخزون العملة االجنبية سيؤثر 
بشكل من االشكال عىل نسق تزود عديد املؤسسات باملواد االولية التي 
تحتاجها كام علينا التذكري ههنا بأّن الواردات سجلت انخفاضا بـ ٪17٫7 
فيعود  االنخفاض  هذا  ملاذا  أما  ـ   2019 سنة  من  الفرتة  بنفس  مقارنة 
اساسا اىل مشرتيات الدولة التونسية من البضائع الرئيسية )35٪( واملواد 
يف   )٪16٫1( االستهالكية  والسلع   )٪24( املصنعة  شبه  واملنتجات  الخام 
حني زادت واردات منتجات الطاقة بـ 18٫5٪ ومنتجات الفسفاط بنسبة 

.٪35
ـ 5 ـ

املخاطر املالية واضحة وهي مرحلة تحتاج إىل الحفاظ عىل التوازنات 
الصادرات«  »انتعاش  تقتيض  املرحلة  لكن  الصعبة  العملة  من  املالية 
لكن كيف؟ االكيد ان املرحلة عىل اهميتها وخطورتها تحتاج إىل ادخال 
اصالحات هيكلية ناجعة عىل املؤسسات العمومية كحل اويل عىل االقل 
لتفادي تبعات جائحة كورونا لكّن عودا عىل بدء نقول ان املخاطر املالية 

ال تزال قامئة وستؤثر بشكل واضح وجيّل عىل نسبة النمّو.
ـ 6 ـ

حّذر التقرير االخري الصادر عن البنك املركزي من تواصل تداعيات 
بـ  االنتاج  انكامش  بعد  وذلك   ،2021 سنة  خالل  اقتصادنا  عىل  كورونا 
9٫2٪ خالل سنة 2020 وتراجع قطاع التصدير الذي سجل انخفاضا بنسبة 
الصناعة  قطاعي  مداخيل  وتراجع  العاملي  الطلب  ضعف  بسبب   ٪15
والسياحة بسبب جائحة كورونا. كام إن االقتصاد التونيس عرف تراجعا يف 
النمو وارتفاعا واضحا وملموسا يف الديونـ  لذلك ينتظر ان يصل االقرتاض 
اىل حدود 7٫2 مليار دوالر مبا يف ذلك من توجه نحو اقرتاض ما قيمته 5 

دوالر يف شكل قروض خارجية.
ـ 7 ـ

ايجاد حلول  الرضوري  املرحلة صعبة جدا واصبح من  أن  املحصلة 
مهّمة العادة تشغيل محرك التصدير اىل مستواه الطبيعي من خالل سن 
ترشيعات واحداث اجراءات اكرث نجاعة وأهمية تتالءم مع طبيعة وضع 

اقتصادنا زمن جائحة كورونا حتى ال نغرق أكرث.

علي الكعلي
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وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

طلب عروض باجراءات مبسطة عدد 2021/07
عرب منظومة تونيبس

أشغال تهيئة وتعبيد المسلك الفالحي
حي السلطان من معتمدية جرجيس

يف نطاق تنفيذ الربنامج الوطني لسنة 2021، تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني االعالن عن طلب عروض عدد 2021/07 
)اجراءات منبسطة( للقيام بأشغال تهيئة وتعبيد املسلك الفالحي حي السلطان من معتمدية جرجيس.

فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة والذين لهم رخصة تعاطي املهنية نوع )كراس رشوط ط 0 صنف 2 أو أكرث أو رخصة مقاوالت ط 0 
صنف 3 أو أكرث(، الدخول عرب منظومة تونيبيس لتنزيل كراس الرشوط وذلك مقابل دفع معلوم قدره )100د( مائة دينارا للسيد قابض 
الترصّف يف املؤسسات العمومية مبدنني )حساب جاري رقم 1686760( ويتّم ارفاق وصل الخالص للظرف املحتوي عىل الضامن الوقني 

والسجل الوطني للمؤسسات.
تصل العروض يف ظروف مختومة عن طريق الربيد ومضمونة الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع أو تسلّم مبارشة اىل مكتب الضبط 
باملندوبية مقابل وصل إيداع اىل مكتب الضبط باسم السيد املندوب الجهوي للتنمية الفالحية مبدنني، تحمل عبارة »ال يفتح اعالن طلب 

عروض باجراءات مبسطة عدد 2021/07 النجاز أشغال تهيئة وتعبيد املسلك الفالحي حي السلطان.
يتضّمن الظرف الخارجي وثيقتي الضامن الوقتي والسجل الوطني للمؤسسات.

- ضامن مايل وقتي مببلغ قدره 4000 دينار صالح ملّدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
الوثائق االدارية عرب منظومة تونيبس:

- نسخة مطابقة لألصل من رخصة تعاطي املهنة نوع )كرّاس رشوط ط 0 صنف 2 أو أكرث أو رخصة مقاوالت ط 0 صنف 3 أو أكرث(.
- صلوحية الوضعية الجبائية.

- االنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
- ترصيح عىل الرشف يقّدمه العارض يلتزم مبوبه بعدم القيام مبارشة أو بواسطة الغري بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثري 

عىل مختلف اجراءات ابرام الصفقة ومراحل انجازها.
- كرّاس الرشوط االدارية الخاصة مؤرش عىل كّل صفحة ممىض ومختوم يف الصفحة األخرية.

- كرّاس املقتضيات الفنية مؤرش عىل كل صفحة ممىض ومختوم يف الصفحة األخرية.
- بطاقة ارشادات عن املشارك.

وجميع الوثائق املذكورة بالفصل التاسع من كراس الرشوط.
مالحظة: يتّم تقديم العرض املايل والفّني وجوبا عرب منظومة تونيبس.

حّدد آخر أجل لوصول العروض اىل مكتب الضبط مبقر املندوبية ليوم 2021/8/4 عىل الساعة 10.00 صباحا.
يتّم فتح الظروف بصفة علنيّة يوم 2021/8/4 عىل الساعة 10.30 صباحا بقاعة االجتامعات باملندوبية.

يبقى العرض صالحا ملّدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
تقىص كل العروض التي ال يشتمل عىل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض والتي مل تشارك عرب 

منظومة تونيبس.

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

اعالن طلب عروض 2021/06 
اقتناء تجهيزات هيدروميكانيكية وكهربائية في إطار برنامج اعادة تجهيز اآلبار العميقة

    يف نطاق تنفيذ ميزانية التنمية لسنة 2021 تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني االعالن عن طلب عروض عدد 2021/06 يف قسط وحيد والخاص 
باقتناء تجهيزات هيدروميكانيكية وكهربائية يف إطار برنامج اعادة تجهيز اآلبار العميقة.

فعىل الراغبني يف املشاركة تنزيل كراس الرشوط االدارية والفنية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »تونيبس« علی  املوقع www.tuneps.tn وذلك مقابل 
دفع معلوم قدره سبعون ديناًرا )70د(. للسيد قابض الترصف يف املؤسسات العمومية مبدنني )حساب جاري رقم 1686760( ويرفق وصل الخالص مبلف املشاركة. 

يتّم تقديم العروض املاليّة والفنيّة وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضامن الوقتي ونظري 
من السجل الوطني للمؤسسات اللّتني ترسالن عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع  أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية 
هيدروميكانيكية  تجهيزات  القتناء   2021/  06 عدد  عروض  طلب  يفتح،  »ال  عبارة  الظروف  هذه  وتحمل  إيداع،  وصل  مقابل  مبدنني  الفالحية  للتنمية  الجهوية 

وكهربائية« وذلك يف أجل أقصاه يوم 2021/03/08 عىل الساعة العارشة صباحا.
يتضمن العرض الفني والعرض املايل وجوبا.

الضامن الوقتي:
ـ ضامن مايل وقتي مببلغ قدره 1000 دينار صالح ملدة 120 يوما ابتداًء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
ُحّدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط مبقر املندوبية ليوم: 2021/08/03 عىل الساعة العارشة صباحا.

ـ يتم فتح العروض يف جلسة علنية يوم 2021/08/03 عىل الساعة 10٫30 صباحا مبقر املندوبية.
ـ يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض.

تقىص كل العروض التي ال تشتمل علی الضامن الوقتي او الواردة او املسلمة بعد آخر اجل لتقديم العروض.
TUNEPS كام يقصی كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

اعالن طلب عروض 2021/05 
)اجراءات مبسطة(

إقتناء وسائل النقل: )3 سيارات خفيفة وشاحنة خفيفة(

    تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني اقتناء 3 سيارات خفيفة وميكن للراغبني املشاركة 
بهذا  امللحقة  الخاصيات  املبينة يف مذكرة  الدنيا  الفنية  للخاصيات  أن تستـجيب   املعدات  ويشرتط يف 

الكراس.
تنزيل كراس الرشوط اإلدارية والفنية مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »تونيبس« عىل 

www.tuneps.tn املوقع
وملزيد االستفسار حول عمليّة التسجيل والّنفاذ إىل منظومة »تونيبس« ميكن االتصال بوحدة الرشاء 

العمومي عىل الخط بالهيئة العليا للطّلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة عىل الرقم 71663364
يتّم تقديم العروض املاليّة والفنيّة وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 
www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضامن الوقتي ونظري من السجل الوطني للمؤسسات اللّتني ترسالن 
عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع  أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي 
باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل ايداع، وتحمل هذه الظروف عبارة »ال يفتح، 

»تكملة« طلب عروض عدد 05 /2021 إلقتناء:
قسط 3:1 سيارات خفيفة 

قسط 2: شاحنة خفيفة.
حدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط مبقر املندوبية ليوم: 2021/08/02

مالحظة : يف صورة تجاوز الحجم األقىص املسموح به فنيّا واملنصوص عليه مبنظومة »تونيبس« فإنّه 
ميكن تقديم جزء من العرض خارج الخط عىل أن يتّم إرسال كافّة الوثائق املاليّة والعنارص التي تعتمد يف 
التقييم املايل والفنّي عىل الخط وأن ينّص املشارك ضمن عرضه اإللكرتوين عىل الوثائق املرسلة خارج الخط 
عىل أن ال تخالف العرض اإللكرتوين وذلك يف أجل ال يتجاوز يوم فتح العروض املقر يوم 2021/08/02 

عىل الّساعة العارشة صباحا.
ُحّدد مبلغ الضامن الوقتي:

قسط1: ألف دينار )1000د( 
قسط 2: خمسامئة دينار )500د(.

تفتح العروض يف جلسة علنية بحضور املقاولني املشاركني يف يوم 2021/08/02 عىل الساعة العارشة 
والنصف صباحا بقاعة االجتامعات باملندوبية.

تقىص كل العروض التي ال تشتمل عىل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم 
العروض و كذلك الواردة أو املسلّمة بعد آخر اجل محدد لقبولها من طرف لجنة فتح الظروف الستكامل 

الوثائق.
TUNEPS يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض.

تأجيل اإلضراب العام 
بجهة القصرين

والجلسات  االجتامعات  من  سلسلة  بعد 
التنفيذي  املكتب  عقدها  التي  التفاوضية 
لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين برئاسة االخ 
املسؤول  املساعد  العام  االمني  عمرية  منعم 
الحكومي  الطرف  مع  العمومية  الوظيفة  عن 
والتي حصل خاللها تقدم ملحوظ يف االستجابة 
للمطالب التي رُفعت يف بيان املجلس الجهوي 
مّنا  وحرصا  الوزراء  بعض  التزامات  إىل  ونظرا 
عىل عقد جلسات عمل ذات جدوى فإنه تقرر 
تأجيل االرضاب العام الجهوي بالقرصين الذي 
كان مقررا ليوم االربعاء 07 جويلية 2021 وذلك 
واستئناف  الحكومة  رئاسة  مع  التنسيق  ملزيد 
إىل  اإلرضاب  ل  يُؤجَّ وعليه  التفاوض٬  جلسات 

يوم األربعاء 28 جويلية 2021.
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كلمة حق       

الوطني  الحمار  وقف  هل 
يف العتمة؟ 

بقلم النفطي حولة                                 

»الحامر  مصطلح  اقتبسنا  قد  كّنا  إذا 
الوطني« يف إشارة إىل زلّة اللّسان للّسيد 
انعقاد  زمن  موىس  بن  الستار  عبد 
 ،2013 لسنة  الوطني  الحوار  جلسات 
فذلك ليس صدفة. ذلك أنه من صفات 
الُحمق والحامقة عند العرب، ترجيحهم 

لفساد العقل، وغياب الحكمة وبعد النظر. بحيث ال يستطيع اإلنسان األحمق 
تدبري الشؤون الخاصة به، فام بالك بتدبري الشأن العام. كام أنّه يف أغلب األحيان 
ما يتّصف بالفرح املخادع والكاذب. ومن هذه الزاوية يكون األحمق أّول مخادع 

لنفسه قبل أن يخدع اآلخرين.

وإذا ما نزّلنا صفات الحمق والحامقة هذه عىل لّب ذلك الحوار، وال سيّام عىل 
ما نتج عن تلك املفاوضات املاراطونية التي كانت بالفعل مفاوضات عسرية بني 
الفرقاء السياسيني، والتي قادها الرباعي الراعي للحوار، فإننا نجزم بأنها وإن كانت 
نوايا الذين أرشفوا عليها ال نشّك يف مصداقيتها، وال حتى يف خلفيتها الوطنية، مل 
تؤّد إالّ إىل إنقاذ الرتويكا الحاكمة أو منظومة 26 أكتوبر 2011 الفاسدة والعميلة 
التي تزعمتها حركة النهضة. مبا يوحي بأنه رغم صدق النوايا وحسن األداء ملمثيل 
جيوب  بعض  يف  ظهرانيه  وبني  أحشائه،  ويف  معه  يحمل  كان  أنّه  إالّ  الرباعي، 
السياسيني ومناوراتهم خداعا ومكرا كمكر الثعلب باسم الوطن والوطنية. ولعل 

السبب يكمن يف طبيعة الخطاب املزدوج الذي يتميّز به هؤالء املاكرون.

ودليلنا عىل ما نقول هو ما آل اليه حال هذا الوطن الجريح والرشيد، املذبوح 
الكالم  املحشّوة مبعسول  الخطابية  املهرجانات  تلك  بعد  الوريد  إىل  الوريد  من 
والحرب  الفتنة  بنار  ما سّمي وقتها  بالتغلب عىل وأد  انتشاء وهميّة  يف لحظة 
الحاج  الصائم  الشهيد  اغتيال  بعد  مبارشة  بالبالد،  محدقة  كانت  التي  األهلية 

محمد الرباهمي ذات 25 جويلية 2013.

ذلك أن ما قام به الحوار الوطني وقتئذ هو حل أزمة الحكم والقامئني عىل شؤون 
الحكم الذين خرجوا من الباب ليتسلّلوا إليه من الشباك. وبقيت األزمة السياسية 
التي  الثقافية  وحتى  واألمنية  واالقتصادية  االجتامعية  أبعادها  كل  يف  الشاملة 
تسبّبت فيها تلك املنظومة، تجّدد ذاتها مع تعاقب الحكومات التي ينسخ أحدها 
اآلخر. بل ها هي زادت خطورة وامتدادا، لتصبح أزمة هيكلية وبنيوية، ودورية 
يجّدد  النهضة  رأسهم حركة  الحكم وعىل  عليه بشؤون  القامئون  فتئ  ما  لنظام 
نفسه، يف ظل تهالك وتراجع خطري لدور الدولة التي تعرضت للتفكيك املمنهج 

خالل هذه العرشية السوداوية الظاملة واملظلمة.

لذلك كان حوارا استعراضيا ينقصه العقل االسرتاتيجيي مبعنى إنقاذ الدولة من 
تدمري  بهدف  االقتصادية  فضاءاتنا  اكتسحت  التي  والعثمنة  األخونة  مخالب 
منتوجنا الوطني. ما انعكس سلبا عىل النسيج االقتصادي، مبزيد التدمري املمنهج 
ينتجون  كانوا  الذين  الغريب  الشامل  فالحي  أن  ذلك  من  والصناعة.  للفالحة 
ما  إىل  باإلضافة  الرثوة،  البالد  عليهم وعىل  تدّر  كانت  والتي  الكحلة«  »القلوب 
لها من مردود إيجايب عىل تشغيل اليد العاملة القارة واملوسمية، أصبحوا بفعل 
مهّب  يف  البيضاء«  »القلوب  يخّص  واحد  تريك  مبنتوج  الداخلية  السوق  تعويم 

الريح. بل واألخطر من ذلك أن تلك األزمة تسبّبت يف تفريخ األزمات.

وها هي تونس اليوم متّر بأعقد مرحلة غريمسبوقة يف تاريخها. ما دفع بكّل من 
إنقاذ منظومة  املطلوب من هكذا حوار هو  بالحوار.فهل  للمطالبة  هّب ودّب 

حكم؟ أو إنقاذ الدولة املنهكة؟

أو ليس األجدر بنا قبل الدخول يف أي حوار أن نتساءل عن طبيعته ومضمونه 
أوال، حتى ال يكون حامرا أحمق مدفوعا من منصات خارجية، خاصة أن البلد 

رهينة لصندوق النقد الدويل، وتحت الوصاية الناعمة؟  

مع  باالشرتاك  رشيق  ابن  الثقافة  دار  نظّمت 
الثقايف  العمل  ملؤسسات  األساسية  النقابة 
الثانية يف  املشرتكة  التكوينية  الّدورة  بتونس: 
مجال اإلعالم الثقايف واالتصال يومي 29 و30 

جوان 2021 بدار الثقافة ابن رشيق.
أبرزها  عديدة  محاور  عىل  الدورة  وتوزعت 
وتقنياته«  وأدواته  اإلعالم  االتّصال/  »ٱليات 
و«املنتج اإلعالمي والفني للمؤسسة الثقافية: 
مادة  إعداد  و«كيفية  وترشيعات  قوانني 
االتصالية(  الخطة  إعالمية،  )سبورة  إعالمية 
الوطني  و«الدور  املعلومة«  إىل  النفاذ  وحق 

لوسائل اإلعالم يف خدمة ثقافة وطنية«.
فهي  التكوينيّة  الدورة  هذه  أهداف  أما 
الثقافية  الرشاكات  دعم  ومنها:  عديدة 
والنقابية وتفعيلها لخدمة العاملني يف القطاع 

يف  النقايب  الوعي  وتطوير  الثقايف 
بأهّمية  والتعريف  الثقافة  قطاع 

واكتساب  الثّقايف  اإلعالم  دور 
الّضورية  واملهارات  املعارف 
فيام يتعلق باإلعالم واالتصال 
يف  الخربات  وتبادل  الثقايف 

عناوين هذه الّدورة والتنبيه إىل 
لتطوير  الثقافية  الرّشاكات  أهمية 

الثقايف وتكوين املشاركني يف آليات  العمل 
إعداد مادة إعالمية وتنفيذ توصيات االتحاد 
الثقايف  املجال  يف  للشغل  التونيس  العام 

العمل  مجال  يف  النقايب  النشاط  وتعزيز 
الثقايف بوالية تونس.

الورشات  هذه  وتستهدف 
وأعوان  إطارات  والندوات 
الثقايف  العمل  مؤسسات 
املشاركني  والضيوف  بتونس 
وهي  والنقابيني  واملبدعني 

بني  بالرشاكة  كانت  دورة 
للشؤون  الجهوية  املندوبية 

التكوين  وإدارة  بتونس  الثقافية 
ومجلة  الوطني  التوثيق  ومركز  والرّسكلة 
رشيق  ابن  الثقافة  ودار  الثقافية  الحياة 
الثقايف  العمل  ملؤسسات  األساسية  والنقابة 

بتونس.
وكانت الفعاليات قد انطلقت صباح الثالثاء 
29 جوان 2021 بعرض مرسحية خدامة 
واستقبال  الّشارع(  يف  )عرض 
معرض  زيارة  ثم  املشاركني 
واملالحق  للّصحف  وثائقي 
الّصفحات  )وخاّصة  الثقافية 
الشعب  لجريدة  الثقافية 
وملحق منارات ثقافيّة( واملجالت 

الثقافية )مجلة الحياة الثقافية(.
ٱليات  بعنوان:  األوىل  الورشة  وكانت 
بتأطري  وتقنياته  وأدواته  اإلعالم  التواصل/ 
الحصة  يف  أما  عاللة.  مراد  اإلعالمي  األستاذ 

املنتوج  بعنوان:  أخرى  ورشة  فكانت  الثانية 
اإلعالمي والفني للمؤسسة الثقافية: املبادئ 
والفنية  الفكرية  للملكية  األساسية 

بتأطري األستاذ مهدي النجار.
مع  الجمهور  كان  املساء  ويف 
رضا  للموسيقّي  موسيقي  عرض 
شعرية  قراءات  تلته  الشمك، 
ضية  بن  شاكر  أحمد  للشعراء: 

وسمري العبديل وخالد الهداجي.
جوان   30 األربعاء  أمس  صباح  ويف 
ٱليات  بعنوان:  الثالثة  الورشة  كانت   2021
إعداد مادة إعالمية )سبورة إعالمية، الخطة 
بتأطري  املعلومة  إىل  الّنفاذ  وحّق  االتصالية( 

األستاذ النارص الرصدي.
الورشة  أشغال  كانت  الثانية  الحصة  ويف 
الرابعة بعنوان: الدور الوطني لوسائل اإلعالم 
يف خدمة ثقافة وطنية بتأطري األستاذة إيناس 

التلييل.
الجمهور مع عرض مرسحية  املساء كان  ويف 

صناديد.
تقارير  قراءة  متّت  الفعاليات  انتهاء  وإثر 

اللجان وتوصيات الدورة التكوينية
شهادات  وتوزيع  االختتام  عن  اإلعالن  ثم 

املشاركة.
* محمد عزيز

* حسني عبد الرحيم

لجمعية  الحواري  الثقايف  النشاط  ضمن 
)آرت  والفنون«  للثقافة  بلعيد  »شكري 
-شوك( انعقدت الندوة البحثية حول أثره 
بها  الرئيسية  املحارضة  وكانت  وأعامله 
عاممو  حياة  السابقة  والعميدة  الدكتورة 
وكانت  يديه  عىل  تتلمذت  التي  وهي 
الراحل..  للمؤرخ  املحاورين  أقرب  من 
وقامت بتقديم الندوة أستاذة الفلسفة يف 

الجامعة التونسية الدكتورة حياة حمدي.
السياسيني  القادة  من  عدد  الندوة  وتابع 

واملثقفني التقدميني املعروفني.
أستاذا  جعيط«  »هشام  الفقيد  كان 
املرور  بعد  التونسية  بالجامعة  للتاريخ 
زالت  وما  وكانت  الصادقي  باملعهد 
والعميقة  املتنوعة  التاريخية  دراساته 
محّل  التأسيس  منذ  اإلسالمي  التاريخ  يف 
للمجال  واملؤرخني  املثقفني  بني  سجال 
الديني وخاصة بعد انبعاث حركة اإلسالم 
مبعدة  يقف عىل  الحديثة وهو  السيايس 
االسترشاقية  األيديولوجية  الدراسات  من 
نقيض  التاريخ سوى  ترى يف هذا  التى ال 
للحضارة من مواقع كره استعامري يخص 
الثقايف  والتقدم  بالحداثة  األورويب  الغرب 

أن  إىل  املوضوعية  الدراسات  تشري  بينام 
كان  اإلسالمية  للحضارة  الذهبي  العرص 
قنطرة الوصل بني أوروبا يف العرص الوسيط 
ألـ»غريكو  للحضارة  العقيل  والرتاث 
مبتكرة  إسهامات  إىل  باإلضافة  رومانية« 
الخوارزمي٬  سينا٬  )ابن  العلمي  للعقل 

املنهج  هذا  إلخ(  الهيثم...  ابن 
مفكرون  واجهه  االستعامري 

منحدرون من الثقافة العربية 
سعيد  كادوارد  املعارصة 
وهشام  أركون  ومحمد 
جعيط وهم من دافعوا عن 
هذا اإلرث الحضاري الذي ال 

بديل عنه للتقدم والذي عربت 
عن منهجيته الدكتورة حياة عاممو 

ناحيتها  من  واالنقطاع.  التواصل  مبنهج 
تساؤالت  حمدي  حياة  الدكتورة  طرحت 
املناوئ  الجامعية  السلطة  موقف  حول 
لجعيط حتى أنهم مل ميّددوا له يف خدمته 
املتوافق  األمر  وهو  الستني  بلوغه  بعد 
رأسهم  وعىل  الكبار  األساتذة  بشأن  عليه 
جعيط الذي كانت األكادمييات األوروبية 

ترحب به يف كل وقت كأستاذ زائر.
منهجية أخرى طُرحت يف النقاش منتقدة 
اإلسالم  درايس  من  للعديد  املثايل  التأريخ 

سواء كتاريخ لألفكار والحركات السياسية، 
التاريخ  محرك  هي  األفكار  أن  باعتبار 
)هيغلية( وهي يف الحقيقة تابعة للتكوين 
الدراسات  افتقرت  وقد  االجتامعي 
املختلفة لإلسالم )جاك بريك، برنارد لويس 
بدوي،  الرحمن  عبد  ماسينيون، 
محمد أركون، وكريم مروة، 
هذا  إىل  جعيط(  هشام 
الضوري  الجانب 
ما  وهو  للفهم، 
من  قليل  يف  توفر 
»ككتاب  الدراسات 
أليب  الخراج  تاريخ 
يوسف« للمرصي أحمد 
واإلسالم  سعد  صادق 
والرأساملية ملاكسيم رودنسون.

فهو  تتوقف  لن  اإلسالم  عن  الدراسات 
والحايل  القديم  البرشية  تاريخ  يف  حدث 
االسترشاقية ىف هذا  الرؤية  ورغم هيمنة 
املجال إالّ أن هناك محاوالت مخلصة لنقد 
إدوارد سعيد وهشام  أعامل  ذلك كام يف 
جديدة  أبواب  فتحت  والتي  جعيط 
دون  اإلسالم  حول  املوضوعية  للدراسات 
الباحثني  من  للعديد  التقريظي  املنهج 

اإلسالمويني.

الدورة التكوينية المشتركة الثانية في مجال اإلعالم الثقافي واالتصال 

ورشات ومعرض للصحافة الثقافيّة 
ولقاءات أدبيّة وفنيّة متنوعة

أثر »هشام جعيط« الباقي
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إنه محمد عيىس املؤدب. املبني للحياة واملوت حذاء إسباين ضّد التجويع 
والتفقري الفكري... هكذا هي بوصلته املشمسة. يف اتجاه الشامل املتجدد.            
متحّصل عىل األستاذيّة يف اللّغة والحضارة العربيّة - كليّة اآلداب مبنوبة 
تونس  والثقافيّة يف  األدبيّة  واملهرجانات  امللتقيات  عديد  تونس. شارك يف   -
يف  واألدبيّة  الثقافيّة  الربامج  من  مجموعة  أنتج  والجزائر.  مبرص  وخارجها 
إذاعة تونس الثقافيّة واإلذاعة الوطنيّة من سنة 2011 إىل سنة 2016. محّرر 
الّصفحات األدبيّة مبجلّة اإلذاعة التونسيّة من سنة 2012 إىل سنة 2016 تاريخ 

توقّفها عن الّصدور.
والّرواية  القصرية  بالقّصة  خاّصة  أدبيّة  ملتقيات  يف  تحكيم  لجنة  عضو 
مثل املهرجان الوطني لألدباء الشبّان بقليبية وملتقى القصة القصرية مبساكن 
بصفاقس  الواعدة  األقالم  وملتقى  بالّساحلني  الّشابات  األديبات  وملتقى 

وملتقى علّيسة الّدويل للمبدعات )مسابقة الّرواية(.
للكتاب  العربيّة  الدار  قصصيّة-  مجموعة   - الّنار  عرس  إصداراته:  من 
 .1999 للنّش  األطلسيّة  دار   - قصصيّة  مجموعة   - أكون  إمرأة  أيّة   .1995
األدب  منسيّة يف  نصوص   .2013 للنّش  األطلسيّة  دار   - رواية   - املعتقل  يف 
التونيس الحديث - نقد - دار القلم 2016. جهاد ناعم - رواية - دار زينب 
ومسعى  مسكيلياين  دار   - رواية   - الّذهب  حاّمم   .2017 والتّوزيع  للّنش 
للّنش والتّوزيع 2019. حذاء إسباين - رواية - دار مسكيلياين ومسعى للّنش 

والتّوزيع 2020 
الّدار   - قصصيّة  مجموعة  اإلنسان-  حقوق  حديقة  قريبا:  له  ينش 
التونسيّة للكتاب 2021 و«موضوع اإلرهاب يف املنت اإلبداعي من خالل مناذج 
من الّرواية التّونسيّة.« و«واقع الرواية التونسية الحديثة.« و«أدب املقاومة 
يف املتخيّل الّسدي«. و«قضايا الرّاهن يف املنجز الروايئ الحديث«. و«تشكيل 

الفضاء يف الّرواية«.
تحصل عىل الجائزة الوطنيّة ألدب الّشباب يف القّصة القصرية سنة 1995 
عن املجموعة القصصيّة »عرس الّنار«. وجائزة الكومار الّذهبي للّرواية سنة 

2017 عن رواية جهاد ناعم.
وخاّمرة  كارولينا  ومنها:  الفرنسيّة  إىل  القصرية  قصصه  بعض  تُرجمْت 
املرتجم   - األنقليزية  إىل  الّذهب  حاّمم  رواية  من  وفصل  ودانياال.  امليناء 
يف  الصادرة  بانيبال  مبجلة  الرّتجمة  وقد صدرت   - روسيتي  تشيب  األمرييك 

أنقلرتا - العدد 69. 
إىل  البحر«  »لعنة  قصة  تحويل  تّم  واملسحي:  الّدرامي  اإلنتاج  يف  وله 

رشيط تلفزي - إنتاج زيني فيلم 1996.
إنتاج مسحيّة »كارولينا« وهي مستوحاة من قّصة »كارولينا« للمسح 
رواية  من  مستوحاة  وهي  »الدّوامة«  ومسحيّة   .1997 بباريس  الطّالبي 
بدار  املسحيّة  للفرقة   2017 الّذهبي  الكومار  عىل  الحائزة  ناعم«  »جهاد 

الثقافة قليبية 2018.
وها إن جريدة الشعب التقت به فكان هذا الحوار. وكأن اللقاء مجموعة 

حوارات تحتفي اللّغة به. تحتفي بطفل معاىف من الّنميمة وتراتيل الكره.
* محمد عيىس املؤدب القاص والّروايئ غزير اإلنتاج لو تتفّضل وترسم 

لنا لوحة البدايات؟ 
القصرية، نشُت املجموعة األوىل وعنوانها  القّصة  البدايات مع  - كانت 
الوطنيّة  الجائزة  عىل  حائزة  وهي  للكتاب  العربيّة  الّدار  عن  الّنار«  »عرس 
عن  أكون؟«  امرأة  »أيّة  مجموعة  ثّم   1995 سنة  القّصة  يف  الّشباب  ألدب 
األطلسيّة للّنش سنة 1999. ال بّد من الحديث يف هذه املرحلة عن الّصحافة 
األدبيّة التي كانت تُعنى بأدب الّشباب وتُحيط بالكتّاب الّشبّان نُصحا ونًشا 
ودعاًم وأذكر بشكل خاّص جرائد الّصباح والّصدى والّصحافة ومجلة الحياة 
الكايف  ورضا  رجب  بن  محّمد  به  يقوم  كان  مبا  أُذكّر  أن  يب  وحرّي  الثقافيّة 
من  رزوقة  ويوسف  عثامن  بن  وحسن  أحمد  بن  ومحسن  عامر  وأحمد 
أنىس  ال  الجاّدة.  األدبيّة  املنابر  تلك  يف  الجديدة  األقالم  لتقديم  مجهودات 
أيضا مهرجان األدباء الّناشئني بحّي الزّهور ومهرجان األدباء الشبّان بقليبية، 
جيل  إىل  بانتاميئ  فخور  وأنا  بهام،  مّروا  تونس  يف  والكتّاب  الّشعراء  فأغلب 
بالتّجارب،  والزّاخرة  الحيّة  األدبية  الحركة  تلك  استفاد من  الذي  التّسعينات 
تنّوعا واختالفًا ورصاًعا خاّلقا من أجل نّص إبداعي جديد بعيدا عن التّناحر 

والفوىض والتّفاهة التي تطغى اليوم.
من  هل  والتاريخ،  الجغرافيا  تونيس  مناخ  يف  تدور  رواياتك  أغلب   *

توضيح؟ 
الذهب«  و»حامم  ناعم«  و»جهاد  املعتقل«،  »يف  األربع:  رواياىت  يف   -
و»حذاء إسباين« اشتغلُت عىل مواضيع شائكة وخطرية مبعنى األهميّة تاريخيّا 
نسيج  متزّق  ُمتغّولة  عميقة  آفات  عن  كتبُت  وسياسيّاً.  واجتامعيّا  وجغرافيّا 
نتذكّر  نحن  والكراهية.  والعنف  والتخلّف  الجهل  لتُكرّس  التونسيّة  الهويّة 
ثم  السودان  وما حدث يف  السوداء«،  الجزائر خالل »عشيّتها  ما حدث يف 
ليبيا ومرص وسوريا والعراق وتونس بعد الثّورة. هناك كراهية غريبة ملفاهيم 
الدولة واملواطنة والحرية واملرأة وجنوح إىل تعميم التطرّف والفوىض. نحن 
أمام خطر حقيقي، خطر تدمري الُهويّة واملصري، وإن كنا نتذكّر نكبة 48 بكثري 
من األمل فإن نكبتنا يف هذا العرص هي اإلسالم السيايس، هي التطرف، وهي 

رفض اآلخر وإلغاؤه. 
* يتكّرر العنف بشكل خاّص يف روايَتك »يف املعتقل« و«جهاد ناعم«، يف 

األوىل يتقاطع اإلسالم املعتدل مع اإلسالم املتطرّف؟
- تعيش الّشخصيّات مخاض التمرّد عىل هذا التطرّف الذي ال ُيثّل الهويّة 
جهاد  يف  أّما  وباإلنسان.  بالّدين  متاجرة  قلّة  هويّة  ُيثّل  ما  بقدر  التونسيّة 
ناعم فإّن العنف مأتاه اإلسالم الّسيايس الذي حّول أحالم الّشباب إىل أوهام 
فتقودهم الهجرة الّسيّة إىل اإلرهاب والتّطرّف وهو ما حدث مع املُسّفرين 
للجهاد من الّشباب التونيس ومن شباب شامل إفريقيا. حينئذ، العنف أصبح 
يُهّدد  بل  فحسب  العربيّة  املجتمعات  حارض  يُهّدد  ال  الذي  الفريوس  ذلك 

ثقافتهم ووجودهم وعمقهم اإلنساين.
* رواية »حامم الذهب« ليست رحلة بحث عن الّذهب كام قد يتبادر 

للقارئ منذ الوهلة األول...
- هي أعمق يف ما يتعلّق بالتشكيل الدرامي وأبعاده. فهي تجربة جديدة 
يف كتابة تاريخ كان مسكوتا عنه، إذ تروي قصص أقليّة يهودية تونسية من 
الثامن عش وسكنت  القرن  التي جاءت يف  العائالت  ما عاشته بعض  خالل 
قرب مقام »سيدي محرز« وحاّمم الذهب وقرب الحفصية حيث كانت توَجد 
عىل  تقوم  التي  التّونسيّة  الهويّة  عن  جوهري  سؤال  فهو  اليهود«.  »حارة 

االختالف والتنّوع والتعّدد.
* رواية حذاء إسباين... كيف تتحّدث عنها يف كلمة؟

- رواية حذاء إسباين أتعبتني. وأخرجتني من طوري أحيانا رواية امتزجت 
فيها الحرب األهليّة اإلسبانيّة مع حركة املقاومة التّونسيّة لرتوي سرية بلد يف 
وضعيّات الحرب واملقاومة واالنتصار عىل الدكتاتوريّات. ستظّل تونس رغم 

املالعني أرض الحّب والحريّة. 
النّقاد  أغلب  توّجه  من  التونسّيون  والساردون  الّشعراء  يشتيك   *
أم  الظاهرة عادية  العريب املرشقي، أهذه  الكتابة عن األدب  التونسيني إىل 
ألّن اإلبداع املرشقي أفضل من االبداع الّتونيس أم هناك استالبا لدى نقادنا 

تجاه الرشق؟ 
- لكّل ناقد أو باحث مطلق الحريّة للكتابة عن املشارقة أو غريهم، لكن 
الزّمان اإلبداعي لن يحتفظ إاّل بأصحاب املشاريع التي تُقّدُم نصوصا جديرة 
بالقراءة واملُتابعة واالحتفاء. كثرية هي األسامء »الكبرية« التي أسقطها التّاريخ 
بسبب تهافتها وتكالبها عىل املصالح إْن كانت هجرًة أو جائزًة أو أنثى أو ماال 
فاسًدا. اإلبداع املشقي يف الحقيقة ال يفوق اإلبداع التّونيس واملغاريب قيمًة، 
ولعّل الجوائز الكربى مثل البوكر دليل عىل ذلك، إذ أّن الّنصوص املغاربيّة هي 

أكرث تتويًجا يف الّسنوات األخرية.
نقديّة جاّدة يصيبه  تُواكبه حركة  ال  الذي  املتعّددة  بأشكاله  اإلبداع   *
الّنسيان. والنقد نوعان: نوع ينطلق من نظريّات املناهج الغربية وآخر يقرأ 
الثانية هي األنجع يف مقاربة  النصوص يف ذاتها. أال ترى أّن هذه الطريقة 

اآلثار األدبية ألنّها ُتكّن الناقد من التفكري بعقله ال بعقول اآلخرين؟ 
الّنقد، لذلك أرى  ُمتقّدم عىل  التّالية: اإلبداع  يا صديقي هي  - قناعتي 
القراءة  حرفيّة  حيث  من  واألهّم  األنجع  هي  ذاتها  يف  الّنصوص  قراءة  أّن 
للقراءة  النصوص  تخضع  أن  البّد  النقديّة.  للمدّونة  وإضافاتها  وجامليّاتها 
تزيد  استعراض ملناهج غريبة ال  أّما خالف ذلك فهو  التحليليّة من داخلها، 

اإلبداع إاّل اغرتابا.
له  قّراء  ال  عموما  املكتوب  الّتونيس  االبداع  أن  املؤملة  الحقائق  من   *
بالّشكل املطلوب فال وجود ملوّزعني داخل الوطن وخارجه وأغلب الكّتاب 
والّنارشين عندنا يسحبون ما بني ألف وخمسامئة نسخة أمال يف أن تقتني 

منهم وزارة الثقافة مائة وخمسني نسخة أو يف الحصول عىل جائزة. فكيف 
أن ينمو اإلبداع يف واقع كهذا؟ 

اليوم مع قارئ ذيكّ ومختلف، قارئ ينتقي جيًّدا ما  - نعيش ونتعايُش 
القارئ الّشس الذي  انتظارات هذا  يقرأ وعىل اإلبداع عموما أن يرتقي إىل 
ال يُجامل أحدا. صحيح أّن أغلب دور الّنش »كتبيّات« هّمهم الوحيد البيع 
بالّنش  عناية  فال  الجحيم،  إىل  واإلبداع  الكاتب  وليذهب  الثقافة  لوزارة 
والتّوزيع وال هم يحزنون، لذلك نلحظ أّن القارئ الذي تحّدثُت عنه يف صدمة 
املهدورة. وُمقابل ذلك هناك دور نش حقيقيّة تجاوزت  الورق  أطنان  أمام 
هذه العادة التي تحبس الكتاب التونيس يف باب عليوة فتحرص عىل توزيعه 
يف كامل تراب الجمهوريّة وتُسافر به أيضا إىل مختلف البلدان العربيّة وحتّى 
أوروبا، وأذكر هنا دور نش تُشُّف الكتاب التونيس مثل مسكيلياين والتّنوير 
ودار الجنوب وسرياس ودار زينب. اإلبداع يا صديقي ال ينمو إالّ بقرار جريء 
ال  التي  »الكتبيّات«  الكتب من  اقتناء  بعدم  الكتاب  إدارة  قبل  وشجاع من 
»فورماتاج«  عملية  تقع  أن  فإّما  ومحتوى.  شكال  اإلبداع  فيها رشوط  تتوفّر 

لهؤالء حتى ينترصوا للكاتب والكتاب وإّما أن يُغلقوا »كُتبيّاتهم«. 
التأثري عىل  لها من  الثقايف  اإلبداع  * هناك كفاءات يف عديد قطاعات 
الرأي العام لكّنها غائبة وعازفة عن االنخراط يف العمل السيايس والحقوقي 

والنقايب يف ظّل سياسة التجويع والتفقري الفكري والثقايف واالجتامعي؟ 
وجمعيّايت  سيايس  واقع  يف  الثقافيّة  بالكفاءات  الزّج  ضّد  أنا  برصاحة   -
رديء، الكفاءات لها مجاالت تخّصصها وتحرّكها ومن تلك املواقع تُساهم يف 
تفادي سقوط البلد نحو القاع ما أمكن. رأيَت مثال ما وقع مع محمد الصغرّي 
أوالد أحمد ومحّمد الطّالبي ويوسف الصّديق وألفة يوسف وغريهم، السياسة 

مرحاض عمومي يا صديقي ال يسلم أحد من روائحه العطنة.
* محمد عيىس املؤدب، إذا اعتربناك من املبدعني املتمّيزين كيف ترسم 

لنا قّصة نجاحك؟ 
- إذا ما سلّمنا أّن عمر اإلنسان يف مقياس غول الزّمان دقائق قصرية فإّن 
العمل، أن تعمل باستمرار معناه أن تكتب قّصتك  املرء هو  أهّم ما يفعله 

بحميميّة وحرفيّة وعشق، وذاك األهّم يف تجربة الكتابة.
* كيف هي عالقتك بالجوائز؟ 

متاًما  هي  املبدع،  مسرية  يف  الجوائز  قيمة  ينكر  أن  بإمكانه  أحد  ال   -
كالضوء الكّشاف الذي يُوّجه نحو َمن يحظى بنيل جائزة ذات قيمة وشهرة، 
ففي تلك الحالة تتوّجه إليه كّل األنظار التي أهملته أو تناسته سابًقا، وأقصد 
الغالب  أّي كتاب يف  لتناول  الناقد والقارئ واإلعالم. فالناقد ال يتحّمس  هنا 
إالّ إذا كان ُمتّوًجا، والقارئ العريب بدوره يقبل عىل الكتب التي تنال الجوائز 
املحلّية أو العربية، واإلعالم ال يُكرس إالّ األسامء املشهورة، وهذا دارج يف كّل 

البلدان العربية.
والجوائز استحقاق وأقدار جميلة، وتجربتي معها بدأت مع جائزة أدب 
الذهبي  القصرية، عام 1995، ثم كانت جائزة »الكومار«  القصة  الشباب يف 
تونسيًا  انتشاري  يف  أسهمتا  الجائزتان  وهاتان   ،2017 سنة  التونسية  للرواية 

عىل وجه خاص.
أّما وصويل إىل القامئة الطّويلة يف جائزة »البوكر« دورة 2020 فهي مسألة 
العريب فرًصا أكرب لالنتشار  الروايئ  فالجائزة ذات إشعاع عاملي، تهب  أخرى، 
عامليًا بالتعريف به وبتجربته، عرب الرتجمة باألساس وذاك األهّم يف الجوائز 

الكربى.
النّقاد  أغلب  بصداقة  وتحظى  وهادئة  متفائلة  ترصيحاتك  أغلب   *

واملبدعني. ما هي الوصفة؟ 
- صديقي العزيز، أنا منشغل حّقا مبشاريع أدبيّة تحتاج جهًدا كبريا من 
البحث والكتابة. ومنذ دخلت هذا العامل اخرتُت أن تكون عالقايت جيّدة مع 
والّنميمة  والرّصاع  التّشّنج  دوائر  خارج  األقّل،  عىل  األغلبيّة  مع  أو  الجميع 
والوليمة، فال يشء يبقى غري الّنّص، وال أحد يجلب لك التّقدير غري قلمك الذي 

ال يقدر أحد عىل انتزاعه من رأسك ومن أصابع يدك اليمنى. 
* ِختاًما، ما هي مشاريعك القادمة؟ 

- يف األيّام القادمة يصدُر كتايب الجديد عن الّدار التّونسيّة للكتاب وهو 
هذا  بنش  سعيد  وأنا  اإلنسان«،  حقوق  »حديقة  بعنوان  قصصيّة  مجموعة 

الكتاب الذي قّدمه الّدكتور العادل خرض يف دراسة ُمطّولة. 

القاص والّروايئ محّمد عيىس املؤدب لـ»الشعب«:

ستظّل تونس رغـم املالعني أرض احلّب واحلرّية
* حاوره: أبو جرير

قرأت  بامتياز.  التونسية  الحكاية  كاتب  املؤدب.  عيىس  محمد   
كاتب  إنتاجه نصوصا عاشقة.  رواياته وقصصه وكتبت عن  أغلب 
يف  املخفّي  تفاصيل  عىل  لالطالع  ويرس  بسالسة  يستدعيك  أنيق 

جزره الواسعة.
اللغة  ألن  القليل.  ونرش  الكثري  املؤدب  عيىس  محمد  كتب 
والحرف والقصة والرواية كالهام متعة األنبياء. أنبياء الله يف متاهة 

النص والنص قوس املطر واملطر عنده مكر اللغة.

خيال  وسط  العب  طفل  البيان.  صدر  عىل  ضاحك  طفل  هو 
الدنيا. يكتب بريشة  الخفي. كبري االسترشاق حارق لساعة  الظل 
وشاشة  بكامريا  نصوصه  األوراق  صدر  عىل  ويسكب  املرسحي 
السينام. قرأت له. وقرأت عنه. ومل يسعفني الحظ أنني جلست 
بني  الصداقة  جناح  شبيه  فوكو.  عند  العاري  الجسد  يشبه  إليه. 
بيكاسو  أمام  كأننا  أمامه  نحن  الصمت.  وعرشة  الصداقة  حلوى 

األلوان الحائرة. اللوحة عنده سؤال ألجل الحياة.
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جمعية »الشارع فن«:

الفكرة والرؤية
تعمل جمعية »الشارع فن« ضمن رؤية واسرتاتيجية محكمة واضحة املعامل تؤمن 
منذ  واألدبية  واملرسحية  واملوسيقية  والتشكيلية  والرتبوية  الفنية  مناشطها  نجاح 
تأسيسها سنة 2006. ومن هنا كانت مشاريعها تتقاطع مع الطفل رجل الغد ومحور 
والرتاث  العامرة  متحف  أطلقه  والذي  األحىل  لقسمي  والتشاركية  الفنية  العملية 
بباريس وأنجزت الجمعية من 2012 إىل 2020 تسعة أقسام يف أربع واليات وهي 
بنزرت وتونس والقريوان وصفاقس وقد استفاد من هذه التجربة 3000 طفل و200 
مدرس و30 ِحرَفيّا و10 رشكات مقاولة و4 معاهد هندسة معامرية وتصميم و100 

طالب و25 أستاذا.
جمعية  النوعي  املرشوع  هذا  ملواصلة  جمعيات   3 اختيار  تّم  ثانية  حلقة  ويف 
صوت  وجمعية  بتونس  السدرية  برج  وجمعية  بجندوبة  لالسرتاتيجيات«  »فريقيا 
طيلة  العتيقة  باملدينة  الجمعية  مبقر  استضافتهم  متت  أين  مبدنني  الريفي  الطفل 
التي سرتافق إنجاز املرشوع من  أيام وأّمنوا لهم فقرات المست كل اإلشكاليات   5
ثقافة الطفل وعمليات التواصل واملسألة املالية واملعامرية والتعرف عىل الربوتوكول 
تشغيل  حتى  املدرسة  اختيار  من  بند   15 عىل  واملوزع  األحىل  لقسمي  املصاحب 
الورشات  وعمل  الرتاخيص  عىل  بالحصول  مرورا  فنية  مهارات  تقديم  عرب  الفضاء 
باب  ميدانية ملدرسة  زيارات  مع  وتنفيذها  لألشغال  والتخطيط  املهندسني  واختيار 

سويقة ومدرسة نهج املَّر.
كام  السلوكية  املهارات  وتحسني  التخيل  ملكات  تنمية  عىل  الرتكيز  مع  هذا  كّل 
الطفل  يتدرّب  ثقافة حقوقية ومواطنية  املستفيدين  التجربة لألطفال  ستوفر هذه 
مجلة  له  تؤمنها  التي  وواجباته  حقوقه  مع  متقاطعا  االنتخايب  حقه  مامرسة  عىل 
حامية الطفل والعمل عىل تركيز املعطى التشاريك مع كل مكّونات املرشوع وبعده 
تنطلق فعاليات تنشيط القسم فنيا وأدبيا ومرسحيا وتشكيليا عرب نواٍد تستدعى يف 
كل مرة الفنانيني التشكيليني وأدباء الجهة واملرسحيني وغريهم. ومن هنا تكون معامل 
املرشوع قد تشكلت وعىل الجمعيات بالتنسيق مع املؤسسة الرتبوية إنجاز محطات 
قارة لتنشيط األطفال وتفجري طاقاتهم يف عوامل الفنون التشكيلية واملجاالت الفنية 
أو األدبية املرتبطة بفنون األدب والقول لقسمي األحىل٬ ويعترب بوابة للمستفيدين 
لولوج عوامل جديدة فيها النشاط الحريك والرمزي ويتدرب عىل روح االختالف ونبذ 

العنف وقبول اآلخر.
* طارق العمراوي

* حسني عبد الرحيم
رغم املخاوف الصحية انعقدت الدورة الثالثة ملهرجان 
الفيلم بقابس وهو متنوع الفعاليات من الفيديو الذي 
البحر  شاطىء  عىل  »الكازما«  يف  حاويات  يف  يُعرض 
وموسيقى  قابس  بها  تشتهر  تقليدية  ملنتجات  وعرض 
متنوعة لفرق محلية وأعامل تشكيلية وسهرات متنوعة 
املستقبلية والتي  املشاريع  للتعارف والنقاشات وعرض 
متكامل  ثقايف  مركز  إىل  »الغورا«  تحويل  رأسها  عىل 
فاطمة  السيدة  عليه  ترشف  عمل  وهو  األيام  قادم  يف 
قرطاج  بجامعة  االقتصاد  كلية  يف  األستاذة  الكيالين 

بصحبة ثلّة من املتخّصصني وهو ما قد يغري وجه قابس الثقايف لتصبح 
إحدى منارات الفعل الثقايف يف البالد، وتبقى املعالجة الفعالة ملشكلة 
التلوث للهواء واملاء يف خليج قابس والذي ترك أثرا مدّمرا عىل الصيد 
البحري وعىل الجذب السياحي. ويعترب املهرجان فرصة مناسبة ملناقشة 

ذلك مع السلط املحلية وحتى من خالل أعامل فنية مؤثرة.
كانت دورة هذا العام مخاطرة تُّوجت بالنجاح فدورة العام املايض 
كانت بسبب الوباء وتداعياته بالفضاء االفرتايض، واتخذت الهيئة املديرة 
املتاحة  الفضاءات  العام يف  دورة هذا  بعقد  قرارا  املحلية  السلط  مع 
وهي باألساس »الغورا« واملركب الثقايف والشاطئ بحاوياته )الكازما(، 
للمشاركني  دامئة  طبية  مراقبة  من  مشّددة  احتياطات  اتخاذ  مع 
كُّل  تّم  ووفرة؛  بسخاء  الطبية  اإلمكانيات  كّل  توفري  مع  والحارضين 
ذلك خالل األيام األربعة األوىل ولكن اكتشاف حالتني إيجابتني بكوفيد 
الورشات  املتأخرة وكذلك نشاطات  العروض  إلغاء  أجرب املنظمني عىل 
والتعجيل بالحفل الختامي وتحويله إىل الهواء الطلق يف حديقة فضاء 
جّو  يف  ذلك  كّل  وتّم  اإلمكانيات،  بكل  تجهيزه  تّم  الذي  الواحة  نُزل 
من الحميمية برعاية مديرة املهرجان السينامئية فاطمة الرشيف مع 
عرشات املتطوعني الشباب، وكان كام لو حفال عائليا ال يشبه التعقدات 
املظهرية يف غالبية املهرجانات السينامئية وقبل اختتام األسبوع الحافل 
ألغيت  التي  أو  املهرجان  التي شهدها  العروض  التنبيه إىل أن كل  تّم 
ستكون متوفرة للمشاهدين عىل املوقع اإللكرتوين. وتّم یوم 25 جوان 
2021 اختتام الدورة الثالثة ملھرجان قابس سینام فن وتّم إسناد جوائز 
الطویلة  واالٔفالم  القصیرة  لالٔفالم  الرسمیة  باملسابقات  الفائزة  لألعامل 

باالٕضافة اىٕل مسابقة الھاكاثون الخاصة بأفالم الواقع االفرتايض.
منذ 18 جوان، حرض جمھور قابس سینام فن يف عدید الفعالیات 
التي تشمل فن الصورة بصفة عامة، انطالقا من السینام مرورا بفن 
وعروض  الفوتوغرايف  الفن  معرض  اىٕل  باالٕضافة  بالكازما  الفیدیو 
ملواكبة  املھرجان  خالل  الفرصة  أتیحت  كام  االفرتايض.  الواقع  أفالم 
وصناع  مفكرین  مع  كالس  واملاسرت  الفكریة  اللقاءات  من  مجموعة 
أفالم ومبدعین يف مجال السینام والفنون البرصیة. وقد تكونت لجنة 
تحكیم املسابقة الرسمیة لالٔفالم الطویلة من كل من رشا سلطي من 
كندا وإدوارد میلز عفیف من فرنسا ونادیة تویغر من تونس وجامنة 
مناع من فلسطین وغسان سلھب من لبنان. أما لجنة تحكیم االٔفالم 
دورويث  تونس،  من  شویات  املنعم  عبد  من  تكّونت  فقد  القصیرة 
من  الرومي  میار  امٔلانیا،  من  والكر  ساسكیا  الجزائر،  من  قلو  میریام 

سوریا وآسیا بنداوي من الجزائر.
وأسندت لجان التحكیم جوائزھا كاالٓيت:

- جائزة أفضل فیلم طویل: املدسطنيس لحمزة العوين من تونس 
النص«  عن  خرج  ممثل  حكایة  الحلو:  »فارس  لفیلمي  خاص  تنویه 

لرامي فرح من سوریا و»یوم بال غد« ملحمد سوید من لبنان.
- جائزة أفضل فیلم قصیر: أسندت مناصفة بین فیلمي االنطالق 
لسعید حمیش من املغرب وفیلم لنا نعیش لرندا أبو فاخر من سوریا.

أما مسابقة ھاكاثون الواقع االفرتايض فقد تكونت لجنة تحكیمھا 
من السیدة شیراز العتیري وسلیم الحريب ومحمد أمین حمودة وقد 
وحسام  االٔسود  لوائل  »حامض«  لفیلم  عمل  أفضل  جائزة  أسندت 

بوعبیدي.

* سلامن العرباوي
مل يتواَن شكري املبخوت عن تحديد هوية بطله السياسية واالجتامعية يف 
رواية السرية العطرة للزعيم املسّمى »العيفة بن عبد الله« رغم ما شاب هذه 
اليومية  الحياة  مقّومات  بأبسط  بجهله  بدءا  الّشخصية من سلوكات مشينة 
من أكل ولباس وصوال إىل تعاطيه مع الشأن السيايس والحب. فكان البطل 
تجسيدا لعبارة »جربي« وهي عبارة يطلقها بعض التونسيني عىل القادمني من 
األرياف الجاهلني مبقّومات مامرسة الحياة اليومية واملتّسمني بسلوكات شاذة 

عن قواعد التحرّض والتمّدن .
فهو  البطل  إليها  ينتمي  التي  املكانية  البيئة  بوضوح  الكاتب  حّدد  وهنا 
الجامعي ف«كانت رائحة  املبيت  أصيل منطقة جبلية أخذ معه بعضها إىل 
غرفته عطنة نتنة غافة )..( رائحة رماد حطب الّصنوبر بعد االشتعال، يعرفها 
البيئة  الخبريون بالروائح لدى سكان الجبال واملناطق الجبلية الباردة« هذه 
كرث  التي  الداخلية«  »املناطق  باسم  يعرف  ما  التونسية  املفاهيم  يف  تلخص 
والحرمان  الفقر  تعاين  مهّمشة  مناطق  أنها  بزعم  الثورة  بعد  عنها  الحديث 
وثارت ضّد النظام االستبدادي الذي َهمّشها وفّقرها. غري أن الربط بني املناطق 
املهمشة وشخصية البطل الّساذَج الذي يفتقر إىل مقّومات الحياة املدنيّة والذي 
عرّب عن نفسه بالقول »ما نعرف كان القصبة« يحيل إىل البيئة التّونسية برّمتها 
ووضعها السائد قبل الثورة الذي اتسم بتغييب الجوانب السياسية والثقافية 
والتضييق عىل اإلعالم والكتابة والنرش وجعل الحياة السياسية مقترصة عىل 
الحزب الواحد واللّون السيايس الواحد وهو ما أدى إىل تعزيز الجهل السيايس 
وتغييب الوعي الفكري فكانت البيئة االجتامعية لشخصية »العيفة بن عبد 
الله« خري تعبري عن البيئة السياسية التونسية قبل الثورة حيث ال حراك وال 
نقاش سيايّس ذو معنى وما يعّزز هذا الطرح هو نقيضها أي البيئة الجامعية 
التي رسمها الكاتب وهي بيئة حرّة تتّسم باتساعها لجّل املشارب السياسية 
ألبناء  ورصاع  نقاش  ساحات  »بها  إن  بالقول  املبخوت  وصفها  ويسارا  ميينا 
اليسار« وبها »إسالميون يؤمنون بكفاح املستضعفني الذين غرسهم االستعامر 
الفرنيس« وهذا الكالم اختصار للمشهد السيايس القائم يف تونس بعد الثورة 
تارة  تتوّحد  التي  التونسية  اليسارية  األحزاب  متيّز  سمة  والرصاع  فالّسجال 
وتختلف فتتصارع وتصف بعضها بأبشع الّنعوت. أما اإلسالميون فال برنامج 

التغريب وهو ما تجىّل يف  الهوية والجهاد ضّد  لهم سوى ما يسّمونه رصاع 
ترصيح أحد القياديني يف حركة النهضة الذي وصف زعيم اإلسالميني يف تونس 
تونس  يف  خصومهم  اإلسالميني  عموم  ويصف  التغريب«  ضّد  »املجاهد  ب 
عىل رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة بالتّغريبي والعميل لفرنسا بل ويتحدثون 
عن بند رسي من وثيقة االستقالل ال علم ألحد سواهم به يتحدث عن تعهد 
الزعيم بورقيبة بالحفاظ عىل مصالح فرنسا يف تونس. كانت البيئة الجامعية 
يف رواية: السرية العطرة للزعيم »أمنوذجا مصّغرا وتجسيدا للحياة السياسية يف 
تونس ما بعد 14 جانفي 2011 وهي بيئة انتقل اليها البطل »العيفة بن عبد 
الله« القادم من بيئة ال تعرف إىل الحريات السياسية والفكرية سبيال تحايك 
البيئة التونسية قبل ما يسّمى الثورة التي تتّسم بغياب وتغييب شامل للوعي 
هو  هل  الله«؟  عبد  بن  »العيفة  البطل  هذا  يكون  فمن  والسيايس.  الثقايف 
املواطن التونيس العاّمي الذي انتقل من طور غياب الوعي السيايس والثقايف 
زمن بن عيل إىل مرحلة الفوىض السياسية وتراكم االيديولوجيا فلم يقدر عىل 
مسايرة واقع جديد بعيد عن طبيعته املحضة البعيدة عن طور الثقافة؟ كالّ! 
فاملواطن التونيس البسيط ظّل دوره هامشا يف املشهد الجديد ومل يصل إىل 
املوقع القيادي الذي وصل إليه »العيفة« الذي نّصبه رفاقه زعيام. ماذا لو كان 
التونيس الذي كرث  الناشط السيايس والنقايب واملدين  الله هو  العيفة بن عبد 
حضوره بعد الثورة وتوزع بني الجمعيات واألحزاب التي انترشت بعد الثورة؟ 
صعب فالعيفة بن عبد الله شخص متميّز عن غريه يحظى باإلجامع بني رفاقه، 
التبع  الكربى بنفسه وهو أكرب من أن يكون ناشطا ينتمي إىل  يقود املعارك 
وما أكرثهم. العيفة بن عبد الله ببساطة هو الزعيم والشيخ والقائد السيايس 
والنقايب واملجتمعي الذي يحظى بإجامع رفاقه وأخواته وأصدقائه والذي ال 
يجد معارضة بينهم بل هو محّل تقليد منهم. العيفة بن عبد الله هو الشيخ 
اإلسالمي يف تونس الذي يقتدي به إخوته يف أبسط األفعال واألقوال ويحظى 
مبكانة دينيّة بينهم بل وينظر إليه عىل أنه نبّي ال ينطق عن الهوى فريددون 
أقواله دون ما فهم وأشار الكاتب إىل هذا بقوله »رّدد األصفياء من املناضلني 
عبارات الزعيم واستخدموها يف جدالهم )..( ولكن ال أحد حّقق يف معناها وال 
أدرك املقصود منها« واألمثلة عىل هذا كثرية يف تونس اليوَم. يُقال إن »تركيا 
أردوغان حققت نهضتها االقتصادية بفعل كتب الزعيم« لكن أي نهضة وأي 
كتب؟ ليس مهاّم فاملهّم أن الزعيم له دور يف ذلك. العيفة بن عبد الله هو 

بلعيد  شكري  الشهيد  عنه  قال  الذي  هو  منازع،  دون  تونيس  اليسار  زعيم 
»شيخ اليسار التونيس« وأجمع حوله جّل الرفاق باختالف تياراتهم السياسية 
رغم  الذي  اليسار  باسمهم. هذا  رسميا  وناطقا  يسارهم  زعيام عىل  ونّصبوه 
تجّذره داخل املجتمع التونيس ظّل عصيا عىل الفهم داخله وحتى بني الرفاق 
ف«الرفيق العيفة بن عبد الله« مل يخرج عن هذه القاعدة وظل يردد عبارات 
غري مفهومة وحسب الكاتب شكري مبخوت »كان جّل الطلبة ال يفهمون ما 
يقول فهو يصدمهم بتعابري تبدو لهم ملتبسة )..( سأله أحد الطلبة ماذا يقصد 
أن  دون  واملاركسيانية«.  املاركسية  وبني  بينها  الفرق  وما  ماركسوية  بعبارة 
يحظى بإجابة طبعا، فالزعيم املناضل نفسه رمبا ال يعلم عنها شيئا فالكتابات 
املاركسية التونسية نادرة متاما إن مل نقل كانت معدومة رغم كرثة األحاديث 
الثورة هو  بعد  التونيس  النقايب  الزعيم  الله هو  عبد  بن  العيفة  والتصاريح. 
األخ الذي يعلو صوته دفاعا عن الشغالني واملضطهدين غري أن العمل النقايب 
الّشخصية عىل حساب  املصالح  وبخدمة  بالّسمرسة  يتّهم  ما  غالبا  تونس  يف 
املصلحة العاّمة وخري مثال أورده الكاتب حكاية األخ النقايب »العيفة بن عبد 
الله« مع صاحب املرشب ذي الرّمزية الرأساملية حيث يغطي العيفة تجاوزاته 
مقابل السجائر والصداقة وهذا انعكاس لالنتقادات املوجهة إىل العمل النقايب 
اإلشارة  قبل  الله  عبد  بن  العيفة  ملّف  املبخوت  شكري  يغلق  مل  تونس.  يف 
النقايب  العيفة واألخ  العيفة والرفيق  الشيخ  الذي يجمع  القاسم املشرتك  إىل 
العيفة وهو ملّف الحقيقة والكرامة أو ملّف التّعويضات الذي تدافع عنه كّل 
املكونات الّسياسية يف تونس عىل اختالف مشاربها والذي عاد ألجله العيفة 
من ريفه ليودع ملّفه مع رشكائه من املناضلني السياسيني والكلمة هنا للكاتب 
»مع تنزيل اسمه بداية من سنة 2019 ضمن املشمولني بجرب الرّضر مام يعترب 
اعرتافا بنضاله الثوري )..( لكّنه يظّل من أبرز رجاالت الثورة التونسية املجيدة 
تاريخها«.  تونس من زعامء يف  ما عرفت  أهّم  الذكر من  كبريا خالد  وزعيام 
التّونسيّة  النقابية والّسياسية  للزّعامات  الربوباغاندا اإلعالمية  نعم هذه هي 
الكاتب  نجح  والكاريكاتورية  الكوميدية  املشاهد  بعض  ورغم  الثّورة.  بعد 
التونيس ورسم حدوده ماضيا  الزعامايت والسيايس والنقايب  الواقع  يف محاكاة 
ومستقبال. فإىل من يوجه الكاتب رسائله السياسية خاصة أنه استهل روايته 
يطلب  وماذا  لشعبه؟  الحادة  واالنتقادات  الّسياسية  الّشتائم  بعض  بتوجيه 

املبخوت من شعبه بعد تعرية زعامئه؟

اختتام مهرجان »قابس سينام- فن«

ملن ذهبت الجوائز بعد اكتشاف حالتيْ كورونا؟

الزعاماتية التونسية يف رواية »السرية العطرة للزعيم«
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تأجيل مباراة السوبر 
بني الرتجي الرياضي 

واالتحاد املنستريي 
انتشار  ملجابهة  الوطنية  الهيئة  عن  الصادرة  القرارات  إثر 

هشام  السيد  الحكومة  رئيس  بإرشاف  كورونا  فريوس 

والتوجهات  القرارات  هذه  جملة  مع  وتفاعال  املشييش، 

الوطنية ملجابهة انتشار هذا الوباء، وبالتنسيق بني الجامعة 

الشباب  ووزارة  الحكومة  ورئاسة  القدم  لكرة  التونسية 

والرياضة واالدماج املهني فقد تقرر تأجيل مقابلة السوبر 

واالتحاد  التونيس  الريايض  الرتجي  ستجمع  كانت  والتي 

إىل   2021 جوان   30 األربعاء  أمس  يوم  املنستري  الريايض 

وقت الحق.

معز بوعكاز يدرب 
نجم املتلوي

 

عىل  لإلرشاف  بوعكاز  معز  املدرب  مع  املتلوي  نجم  اتفق 

الفريق يف املوسم الجديد 2021-2022.

وقد سبق لبوعكاز )54 سنة( تدريب عديد الفرق الجزائرية 

منها وفاق سطيف وشبيبة الساورة وبجاية وبلعباس وبرج 

بوعريريج.

يشار إىل أن نجم املتلوي سيستأنف التامرين يف آخر األسبوع 

األول من شهر جويلية املقبل.

رغم النداءات المتكررة لمنشط الملعب قيس رقاز 

العبو االفريقي رفضوا التواجد يف منصة التتويج 
والحكم املالكي تغافل عن ركلة جزاء واضحة 

 
الحظ كل الذين شاهدوا مباراة نهايئ الكأس بني االفريقي والنادي الصفاقيس عدم صعود العبي النادي االفريقي عىل منصة التتويج رغم كل النداءات 
التي أطلقها منشط امللعب واملتكلم يف ميكرو ملعب جربة ميدون قيس رقاز ولعل رفض العبي النادي االفريقي التواجد يف محيط منصة التتويج 
يعود باألساس إىل الذين ضمنوا يف كون االفريقي سينال حقه من صافرة الحكم محرز املاليك كام ان سبب عدم الصعود يعود اىل غضب الالعبني 
من بعض مسؤويل االفريقي ممن كانوا سواًء عىل حافة امللعب او يف نزل االقامة او حتى اولئك الذين كانوا يف مدارج ملعب جربة ميدون كام علينا 
القول ان عالقة منترص الوحييش ببعض املحسوبني عىل هيئة االفريقي متوترة وغري نقية نعود من حيث بدأنا لنقول ان الرفض أساسه عدم الرغبة يف 

مصافحة رئيس الجامعة وديع الجرئ ووزيرة الرياضة بالنيابة سهام العيادي وكذلك 
بسبب الغضب عىل الحكم محرز املاليك الذي تغافل عن إعالن ركلة جزاء واضحة 
لنادي باب الجديد. اما السؤال االهم هل يعاقب وديع الجريء النادي االفريقي؟ أم 
أنه سيغمض عينيه عن ذلك مثلام فعل سابقا يف ملفات عبد السالم السعيداين ومحمد 

عيل العروي وسريين املرابط.
* محمد يوسف

خبري التحكيم  محرز 
املالكي لم ينجح يف إدارة 

نهائي الكأس
 

راهن وديع الجرئ وعائلته عىل محرز املاليك الدارة نهايئ الكأس بني االفريقي والنادي 
الصفاقيس ورغم كل التطمينات التي وزعها اي وديع الجرئ ميينا يسارا ليكون املاليك يف املستوى اال ان مردود هذا االخري عىل امليدان كان مخيبا 
لآلمال املوضوعة عليه. نقول هذا ملا نعلم ان املاليك كان خارج ترشيحات عامر الطرابليس وهشام قرياط وبالتايل يكون الذي راهن عىل املاليك٬ وهو 
طبعا شقيق وديع الجرئ وجيه الجرئ وبالعودة اىل رشيط املقابلة اي اىل نهايئ الكأس فإن محرز املاليك اطنب يف التصفري ويف قطع إيقاع املقابلة 
كام ظلم صابر خليفة حني مل يعلن له ركلة جزاء كانت واضحة امام املساعد الذي مل نعرف ملاذا مل يساعد زميله كام يجب وهنا املعني باملسألة هو 
يوسف الجامي من جهة اخرى بدا لنا محرز املاليك متذبذبا عىل مستوى التنسيق مع زمالئه رغم وضوح تعليامته لتكون التدخالت يف الوقت املناسب 
ويف املكان املناسب لكن يا خيبة املسعى الن املاليك مل ينجح يف املهمة التي عيّنوه لها وها إننا نشري إليها بالتلميح دون الترصيح نقول هذا الن وديع 
الجرئ تعود النزول اىل الحكام لتهنئتهم إال أنه هذه املرة خالف القاعدة وبالتايل يكون وديع قد فشل فشال ذريعا يف الذي وعد به. وسنكتفي بذلك 
اليوم أن نقول إن ما يريده الله عكس كل التخطيطات وإن عدالة السامء اقوى من ظلم ذوي القرىب ونحن نعرف أن وديع الجرئ درس يف صفاقس 

وله بها اصدقاء واحبة وفيهم من شتمه يف ملعب »جربة ميدون« يوم الدور النهايئ.
* رمزي الجباري

بعد التصريح الفاضح للدكتور سهيل الشملي 

أكثر من 5 آالف شخص حضروا 
نهائي كأس تونس 

قال الدكتور سهيل الشميل طبيب املنتخب الوطني خالل حضوره مبلعب جربة ميدون يف نهايئ الكأس 
بني االفريقي والصفاقيس ان اللجنة الطبية اخضعت كل الذين حرضوا اىل امللعب وهم يف حدود الـ400 

شخص هكذا قالها يف ميكرو الوطنية 1 خالل تغطيتها ملباراة النهايئ وهو بذلك يعني اخضاع الـ400 لفحص 
حول »كورونا« لكن الذي نسيه الدكتور سهيل الشميل ان الذين كانوا داخل امللعب تجاوز عددهم الـ5 آالف شخص 

وهنا يقفز سؤال مهّم أمل تقل الجامعة انها ستجري النهايئ دون جمهور ونحن الذي شاهدنا مدارج ملعب جربة ميدون مملوءة عىل آخرها خاصة 
يف جانب االفريقي  فلامذا يحصل هذا وملاذا هذه االزدواجية يف قول يشء وإتيان غريه ومن قال إن جزيرة جربة ستكون خارج سياق عدم مرض 
أهلها بكورونا بعد غزوة ما يسّمى بنهايئ كأس تونس نحن ال نعتقد أن الجزيرة استفادت من مثل هذا التنظيم ألن الغاية اي غاية وديع الجريء 
ليس تطوير الكرة التونسية وإدخال الفرحة عىل محبي الكرة يف مختلف الجهات هنا اقول كم عدد الذين حرضوا هذا النهايئ من متساكني جزيرة 
جربة ونحن نعرف أن التذاكر والدعوات ُسلّمت بالوجوه وملن ذهبوا رأسا إىل نزل إقامة لجنة تنظيم هذا الدور النهايئ وهذا يعني أن العدالة 

وتكافؤ الفرص شعارات نرفعها٬ أما عىل أرض الواقع فال يشء موجود.
* محمد حسني
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نهاية مشوار 
إيدو وسوكاري 

مع النادي 
الصفاقسي  

أعلن وكيل األعامل محمود 
الوداين، عن مغادرة الالعبني 
كينغسالي  النيجرييني 
سوكاري  وكينغسالي  إيدو 
بعد  الصفاقيس،  للنادي 
فريق  مع  عقديهام  نهاية 

عاصمة الجنوب.
بعُد  تحسم  مل  الصفاقيس  النادي  هيئة  زالت  وما 
مسألة تجديد العقود خاّصة أّن عديد الالعبني قد 
زكرياء   - رشايطية  صربي  وهم:  عقودهم  انتهت 
عاممو  هاين   - قعلول  الهادي  محمد   - املنصوري 
- محمد عيل منرص - محمد عيل الجويني - عالء 
أيوب   - الغرياين  بشري   - الهاممي  شادي   - غرام 

التلييل - هارون بن عامر.

رفيق املحمدي مدربا جديدا ألمل 
حمام سوسة  

أعلنت الهيئة املديرة ألمل حامم سوسة 
عن تعيني رفيق املحمدي مدربا جديدا 

للفريق، وسيساعده كل من بالل بشوش 
وإسكندر القردبو يف حني سيرشف كل 

من معز سالمة ومحمد بلحاج عيل 
عىل اإلعداد البدين ومراد الساملي مدّربا 

للحارس.

قائمة املتأهلني التونسيني لأللعاب 
األوملبية طوكيو   2020

بلغ العدد الجميل للمرتشحني واملرتشحات التونسيني لأللعاب األوملبية طوكيو 2020 بعد 
التأهيلية 61 رياضيًّا ورياضيّة مبا فيهم معّوضة يف  استكامل كافة املسابقات والدورات 

رياضة املبارزة، حسب ما أفادت اللجنة الوطنية األوملبية التونسية.
وميكن أن يرتفع العدد يف األيام املقبلة إذا ما عدل بعض املرتشحني من بلدان افريقية 

أخرى يف بعض االختصاصات عن املشاركة يف األوملبياد.
وتبدو حظوظ املنتخب التونيس لكرة السلة الذي يشارك يف دورة تأهيلية بكرواتيا ضئيلة 
يف االلتحاق مبجموعة املتأهلني بينام مل يوفق منتخب الكرة الطائرة الشاطئية يف تحقيق 

التأهل.
ويتوزع املرتشحون عىل 16 رياضة من بينها رياضة جامعية واحدة )كرة الطائرة( و15 
رياضة فردية )ألعاب القوى، الكانوي كاياك، التجذيف، السباحة، الرماية بالقوس، الرماية، 
األثقال،  رفع  املصارعة،  األرشعة،  املبارزة،  املالكمة،  الطاولة،  تنس  التنس،  التايكواندو، 

الجيدو(.
ويف ما ييل القامئة:  

اتحاد تطاوين يعزز صفوفه 
بالحارس عزيز السالمي  

عّزز االتحاد الريايض بتطاوين صفوفه بالحارس عزيز 
السالمي قادما من األمل الريايض بجربة. وأمىض السالمي 
صاحب الـ26 عاما، عقدا ميتّد اىل غاية موىف جوان 2023 

مع اتحاد تطاوين.
ويذكر أن االتحاد الريايض بتطاوين قد تعاقد يف املركاتو 
الحايل مع كل من متوسط امليدان الدفاعي الالعب عزيز 

بن محمد والظهري األيرس محرز بالراجح.

والنجم  األهيل  بني  ودية  اتصاالت  الفارطة  األيام  شهدت 
الخاصة  الغرامة  قيمة  تسديد  عىل  االتفاق  وتّم  الساحيل، 
بعقوبة كوليبايل والتي تبلغ مليون و400 ألف دوالر خالل 

شهر جويلية املقبل.
وذكر نفس املصدر أّن النجم الساحيل مستعّد لسداد مبلغ 
العقوبة لتجنب املنع من االنتداب يف الفرتة القادمة من قبل 

االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«. 
رفضت  قد  »التاس«  الدولية  الرياضية  املحكمة  أّن  يذكر 
سليامين  واإليفواري  الساحيل  النجم  من  املقدم  االستئناف 
لكرة  الدويل  االتحاد  من  الصادر  القرار  وأيّدت  كوليبايل، 
و400  مليون  بدفع  والالعب  الساحيل  النجم  بإلزام  القدم 

ألف دوالر للنادي األهيل.

النجم الساحلي يتعهد لألهلي املصري 
بخالص مستحقات كوليبالي  

وزارة شؤون المرأة واألسرة وكبار السن
مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحمامات

إعالن صفقة وفق اإلجراءات املبسطة القتناء 
مواد التغذية عدد 2021/03

يعتزم مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات اجراء صفقة وفق االجراءات املبسطة حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 
)TUNEPS( للتزود مبواد التغذية يف الفرتة املرتاوحة بني 1 جويلية 2021 إىل غاية 31 ديسمرب 2021 مقسمة عىل أقساط كاآليت:

قيمة الضامن الوقتيبيان القسطرقم القسطع/ر

420داللحومالثاين02

 www.tuneps.tn   )TUNEPS ( فعىل الراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

- وميكن تقديم الوثائق التعاقدية للغرض حسب الكيفية املنصوص عليها بالفصل 9 من كرّاس الرشوط.
- يتّم ارسال العروض الفنية واملالية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط االّ أنّه بالنسبة إىل الضامن الوقتي ومضمون من 
السجل التجاري للمؤسسات فيتّم ارسالهام يف ظرف مغلق عن طريق الربيد املضمون الوصول أو بالربيد الرسيع أو تسلم مبارشة إىل 
مكتب الضبط مبركز اصطياف وترفيه  األطفال بالحاممات باسم السيد مدير املركز اقامة جنات 8050 الحاممات، وتحمل عبارة )ال يفتح 
...( قبل الساعة والتاريخ األقىص املضبوطة لقبول  صفقة وفق االجراءات املبسطة عدد 2021/03 والتزود باملواد الغذائية قسط عدد 

العروض.
ُحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم 15 جويلية 2021 عىل الساعة التاسعة صباحا ويعترب كل عرض يرد بعد هذا التاريخ والساعة ملغى 
ويقع االعتامد عىل ختم مكتب الضبط بإدارة مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات كام يغلق يف نفس اليوم ونفس الساعة باب 

TUNEPS الرتشحات آليا بالنسبة إىل املشاركة عرب منظومة
تفتح العروض بالنسبة إىل االجراء املادي واالجراء عىل الخط يف جلسة علنية يف نفس اليوم عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا مبقر 

ادارة املركز.
مالحظة:

يلتزم العارضون بعروضهم مبجرد تقدميها ملّدة تسعني )90( يوم ابتداًء من اليوم املوايل للتاريخ األقىص املحّدد لقبول العروض.
TUNEPS يُقىص كّل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

يُقىص كّل عرض ال يحتوي عىل وثيقة التعهد والضامن الوقتي أو تّم وروده بعد اآلجال القانونية لقبول العروض.
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هل يكتفي العنوان بأنّه تلك العالمة اللسانية والسيميولوجية األوىل التي 
تشحنه  وهي  النّص  داخل  القارئ  ينتظر  ما  عىل  التأشرييّة  بوظيفتها  تقوم 
مفرَدتَه/مفرَداتِه  يشحن  الكاتب  أّن  أم  والتفاعل؟  والتقّبل  التلقي  بأسباب 
والداللية  والتأويلية  واإليحائية  والتأثريية  البرصية  املمكنة:  الوظائف  بكل 
تراكيبه  أو  مفرداته  يف  جميعها  يكتنز  أنه  أم  واإليديولوجية،  والسيميائية 
التي تبدو يف ظاهر لفظها بسيطة، مثل تركيب »صمت الجبال« الذي تخرّيه 
الكاتب رضا كرعاين عنوانا لروايته الصادرة عن دار األمينة للنرش والتوزيع، 
واألرسار  والبوح  الكالم  ينابيع  تنفجر  للجبال  »الطبيعي«  الّصمت  فأمام 
واألفكار واألحالم... وهي ترسم صخب الحياة والرّصاع األبدّي لذاك اإلنسان 
الزّمان  تصاريف  أمام  واحدة«،  مرة  إال  تنّور  ال  هّشة  »شجرة  يشبه  الذي 
الّرواية -عىل  ولعنة الوهاد وخوازيق الوطن التي ال تنتهي، فرتكيب عنوان 
بساطته- يخفي وراءه متنا روائيا صاخبا مبا توّفر فيه من كل أدوات الكتابة 
عظمة  بني  -املنت-  خاطه  الذي  الشفيف  الخيط  وبذاك  وتقنياتها،  الروائّية 

الّشقاء وبساطة الّسعادة.
»ليس من الحكمة أن يكون اإلنسان ثرثارا وال شكّاء، استمع جّيدا لصمت 
إالّ  الذي ال يعيش  اإلنسان  أّما  الكالم...  أبلغ من كل  أليس صمتها  الجبال، 
قليال فيتكلّم كثريا وميأل الّدنيا برصاخه«، هكذا يوهمنا رضا كرعاين عىل لسان 
أحد شخصيات الرواية، التوهامي الفحل، بهذه املفاضلة بني صمت الطبيعة 
»موضعة«  الكاتب  خاللها  من  يريد  التي  املفارقة  وهذه  اإلنسان،  وثرثرة 
به  ينوء  ما  قارئه  عن  ليخّفف  بها  »يتسرّت«  ذكية  خدعة  إال  ليست  روايته 
كأنّه  وثبات  وهدوء  وتجلّد  صمت  يف  به  يضّج  وعذاب  شقاء  من  اإلنسان 

الجبل نفسه.
التي  الجبال« لرضا كرعاين يف كرس تلك »القاعدة«  تنجح رواية »صمت 
تصطنُع عرس قراءة الرواية الكالسيكية الختالفها يف األسلوب واملحتوى عن 
الرواية املعارصة التي تالمس واقعنا وراهننا وتُكتب بلغتنا لتعّب عن أفكارنا، 
عكس الرواية الكالسيكّية التي تضعنا يف بيئة ال نشعر تجاهها باأللفة وأمام 
شخصّيات تبدو منتهية، ومنط حياة تجاوزته الحياة ذاتها... ولكن هل ميكن 

تصنيف رواية »صمت الجبال« رواية الكالسيكية؟ 
خصائص  أبرز  توّفر  أمام  خاصة  الّتصنيف  هذا  إىل  القارئ  ينجذب  رمّبا 
الرواية الكالسيكية يف »صمت الجبال«، ونعني أوال طغيان الّنَفس املحافظ، 
حيث الرواية تدور يف فلك الّتقاليد والعادات والّنمط التقليدّي الذي ال يجب 
أن نثور عليه، بل ننسجم معه وننخرط يف قيمه )بدو أوالد سامل يف بينلِْجِبل/

عني الذئب، والقبائل املجاورة يف بّر القريوان وما جاورها يف عرشينات القرن 
املايض(، وثانيا االعتناء التام بالعشرية/املجتمع مقابل الفرد يف ذاته، وحتى 
تنضبط  األخري  يف  فهي  مصريها  مبالحقة  الكاتب  يُبرّشنا  التي  الّشخصّيات 
لقواعد عشريتها مثل شخصّية عيّل، وثالثا االلتزام بالّتعاليم األخالقّية واملثل 
العليا الّسائدة يف عرصها مّم يجعلنا نعيش غربًة أمام أفكار الّرواية، ومنها 
ليلة واحدة، محراثه  بامرأتني يف  باملرأة)... يدخل  تعلّقت  التي  تلك  خاصة 
مثل  الّنساء/املرأة  كل  تستوي  القنديل  نور  إطفاء  دابّتان/بعد  إال  تجرّه  ال 
الكلبة ال تنقاد إال للذكر القوي/املرأة مثل النعجة التي تنقاد للذئب/عندما 
تلّقح بقرتك كأمّنا تلّقح زوجتي بّية/املرأة مثل املهراس، اقض بها وطرك، ثم 
سلّمها إىل غريك...(، رغم أن املرأة عىل كامل الرواية هي عنرص الفعل والبناء 
والعنرص املجّمع، بل إّن الرواية ُمهداة »إىل روح أمي غزيّل«، وهي واحدة 
الّرواية، كم أن صورة فاطمة وعائشة وهم تجّران املحراث  من شخصيات 
بصدريهم لحرث األرض بكل تجلّد وإرصار من أبلغ صور الرواية فقد »أنجزتا 

ما يعجز عنه الرّجال«.
الروايات  قراءة  عند  بامللل«  »الّشعور  إلصاق  إىل  النّقاد  سعى  ولنئ 
القاعدة  هذه  يكرس  كرعاين  رضا  فإن  الوصف،  يف  املغرقة  الكالسيكية 
املزاجّية والنسبّية، فرغم توّفر روايته عىل جميع مقّومات األدب الكالسييك، 
ورغم »التزامه« الّتام بتقنيات وأدوات كتابة نّص منسجم مع زمنه وبيئته 
وشخصياته، فإّن »امللل« يتحّول يف هذه الرواية إىل محّفز للقراءة ومواصلة 
تقّفي أثر الحركة الّدؤوبة والحوارات املسرتسلة، وحتى األحداث التي تتكّرر 
فهي تجرفك إىل نوستالجيا صادقة وعميقة ال مفّر من سطوتها املحّببة تنّقلنا 

بني الّسخط عىل الحاكم ودعة الدين واستمالح الجنس.
ويأخذ الكاتب بناصية اللّغة يف نسق آرس وهو ينفض الغبار عن معجم 
وأسمء  صفات  من  واملهملة  املنسّية  املفردات  من  وترسانة  جميّل  لغوي 
أدوات وأفعال لن يفّك شفرتها »القارئ الحديث«، متاما مثلم ال تستوعبها 
جذمور،  باطية،  إمثدا،  )خنذيذا،  مثل  الباردة  الحواسيب  أزرار  برمجّيات 
الّثباج، الّسعوط، الرّصداء، لبإ، خطمه، شخبا، الّسال، الجولق، قرس، سجرت، 

الباذين، مذواد، الرّساعيف، جردقة، الفسول، إشفى، الّنقاف، قفران، سويق، 
الّنورج،  العطعطة،  يتفاّج،  تنّفطت،  الّثباج،  األحيس،  الوذح،  نفغت،  نبيبا، 
مخضودا،  الحراذين،  تحثو،  الفطحاء،  وكناتها،   ، تلتُّ نؤور،  نشيشا،  يضغو، 

الحراقف، يضغو...(.
مبا  الكاتب  يرصّفها  التي  اآلرسة  الوصفّية  املشاهد  عىل  الّرواية  وتنهض 
خدمة  يف  الوصفّي  الحّيز  ويجعل  الحوار،  أو  الحكاية  طبيعة  مع  يتناسب 
الّتمسك الداليل، وكأنّنا أمام لوحات تشكيلّية يف رواق فنّي طويل فيه كل 
فنّية  وحدة  تشكّل  اللوحات  كل  نفسه  الوقت  ويف  بذاتها،  مستقلّة  لوحة 
ما  بقدر  للواقع  ليس وصفا  الجبال«  رواية »صمت  فالوصف يف  منسجمة، 

هو ممرسة نصّية يف حّد ذاتها مثلم يقول الناقد الفرنيس فيليب هامون.
والشخصيات  والزّمان  باملكان  كرعاين  رضا  رواية  يف  الوصف  ويرتبط 
الوصف،  من  كامال  بنصيبها  تستأثر  املكّونات  هذه  فجميع  واألحداث، 
جديدة،  لشخصّية  ظهور  كل  مع  الكاتب  لنا  يقّدمها  مثال،  فالّشخصّيات 
بوصف وظيفّي سريتبط الحقا مبا ستقوم به من أفعال أو ما سيصدر عنها من 
مواقف، وإىل جانب األوصاف الجسدية والخلقّية، تلتصق بشخصّيات الرواية 
كنيات ارتبطت بطبيعة الشخصيات، فهذا الجيالين »يُعرف بني الّناس بكنية 
الغول لغزارة شعره... دخل بعروسني يف ليلة واحدة ويف كوخ واحد«، وحمد 
األعمى »غلبت عليه كنية األعمى ألنه ال يكّف عن تحريك أجفانه بسبب 
عريكته  للني  الحاج  بكنية  الناس  بني  »ُعرف  الرّزاق  وعبد  أصابه«،  مرض 
وعّفة لسانه«، ومختار »يُعرف بني الناس بكنية الّسارح، فقد والديه يف سن 
مبكرة«، وعمر »يُعرف بني الناس بالعائب ألنه يعرج يف مشيته«، والنارص 
»يُعرف بني الناس باسم الّضبع لكب رأسه«، وبلقاسم »يعرف بني الناس بكنية 
الحنش  بكنية  الناس  بني  »يُعرف  واملولدي  لقّوته وضخامة جسده«،  الدّب 

لنحافته وطوله وصغر رأسه«...
أّما الزّمن يف الرواية فيرتاوح نسقه بني البطء والرّسعة، وعىل إيقاعه تنتظم 
عضويّا  يرتبط  الّرواية  يف  الزّمان  ووصف  واملهام،  األعمل  وتتحّدد  الحياة 
»تقليدي«  زمن  الزّمن،  تغرّي  من  اآلخر  هو  مالمحه  تتحّدد  الذي  باملكان، 
للّدقائق  املنضبط  الكرونولوجّي  للّتقويم  يخضع  وال  الفصول  فيه  تتعاقب 
»قدوم  ينطلق من  للرواية  اإلطارّي  والزّمن  املعلومة،  والّتواريخ  والّساعات 
الفرنسيني وغلبتهم عىل البالد« ليستمّر إىل مرحلة الحرب بني فرنسا وأملانيا، 
وما بينهم ارتدادات ثورة 1917 عىل بالد الهممة واملؤامرة عىل الثائر بشري 
بن سديرة... حيث باع الباي البالد للعكري يك يبقى يف الحكم، وبشري الذي 
دّوخ الفرنسيني وأذاقهم الويالت غدر به ابن عّم له، قتله وهو نائم من أجل 

بعض املال.
أيام  من  الغائم  »اليوم  من  رتيبا  فيمتّد  الرئيسّية  األحداث  زمن  أما   
إىل  املعّمر  أرض  مغادرة  عيّل  بن  بشري  عائلة  فيه  تضطر  الذي  الخريف« 
إنّه زمن  أن يجلس علّيا عند رأس والده بشري ويغمض عينه لحظة وفاته، 
عىل  ويرتّحمون  البايات،  أيّام  إىل  يشتاقون  الناس  فيه  أصبح  زمن  نفيّس، 
أخالق  وساءت  الدنيا  فيه  فسدت  زمن  خريه،  ويستكرثون  الّسابق  املجرم 

سجنا،  سنة  بعرشين  بشري  ابن  مسعود  عىل  الحكم  زمن  ويُثقل  الناس... 
فيمّر الزمن بطيئا ثقيال عىل العائلة التي تنتظر أيضا عودة ابنها املجّند يف 
الجيش الفرنيس، زمن نفيس قد نشّبهه مبشية العجوز ربح، لكّنه يصبح زمنا 
ديناميكّيا ويستمّد جملّيته يف عالقته العضويّة بحياة عشرية أوالد سامل وتغرّي 
أحوالهم واهتمماتهم من فصل أو موسم آلخر، وخاصة عندما تخرج األرض 
زخارفها كلّم أطلّت الّشمس من خلف الجبل، بل الزّمن يف سكونه هو فسحة 
بنور  أو  الحليب  مثل  األبيض  القمر  بضوء  املغمور  العامل  ولتأّمل  للحكمة 

الّشمس البازغة.
أو  الّسنابل  واأليّام واملواعيد تقرتن بجّز األغنام وتلقيم األشجار وحصد 
»آوت  مثال:  فنقرأ  املؤونة...  املرّب وتحضري  األرض وصناعة  الحلفاء وحرث 
النسوة إىل الكوخ وتركن أواين كثرية تجّف تحت أشّعة الّشمس«، »بعد أن 
فرغن الّنسوة من صنع أواين الطّني رشعن يف تهيئة مؤونة الّشتاء«، »أمتّت 
نسوة العائلة تحضري املؤونة قبل أن تأيت الّرياح واألمطار«، »ميضون الّشتاء 
يف عني الذئب، ويف بداية الّربيع يسوقون قطعانهم«، »نزل املطر، وفاضت 
األودية، منا الّزرع، واستغلظ«، »بدأت حرارة الطقس تشتّد، نضج البقوق، 
من  الّنسوة  وفرغت  الغروب  إىل  الّشمس  »مالت  الحجل«،  فراخ  وتفرّقت 
الّضياء  وانترش  الّراعي،  نجمة  »اختفت  الظّبى«،  يف  ووضعه  الطّحني  نخل 
الّسمء  كانت  الّسنابل  إىل حقل  العائلة  أفراد  »عندما وصل  الروايب«،  فوق 
ال تزال تعّج بنجوم كثرية«، »وانتعل كل يشء ظله«، »مّر الوقت وال يشء 
األشجار«،  ظالل  واستطالت  الوقت  »مّر  املذاري«،  صوت  سوى  يُسمع 
»صوت مدفع حاجب العيون يعلن نهاية يوم صيام طويل«، »هّبت رياح 
الهضاب«،  وأجدبت  والّدواب،  الّنباتات  ولفحت  الجبال،  بني  كثرية  حارة 
»وظهر الّشفق األحمر يف األفق الغريب«، »مّر الوقت وال يشء يُسمع سوى 
صوِت خبط العيّص لقطع الّصوف املبلّل«، »مّر الوقت وال يشء يُسمع سوى 
ازدراد األفواه للعصيدة«، »اقرتب الّصيف من نهايته، فرغ الناس من حصاد 
الّسنابل ودرسها وتخزين الحبوب يف املطامري«، »حّل الخريف، واصفّر البرس، 

ونضجت مثار الرّمان«...
لكّن الالّفت يف رواية »صمت الجبال« هو تلك الطّرافة والصور االيحائّية 
الكاتب من  يلقيها  التي  املستلطفة  املاجنة  والحكايات  والّنوادر  املستظرفة 
وتصّورهم  الجنس،  بعوامل  عالقة  يف  ونساء،  رجاال  البدو،  شخصّياته  أفواه 
املتحّرر واملكبوت يف نفس الوقت كلّم حامت الكلمت حول الذكر واألنثى، 
فنطالع مثال »سألت العجوز ربح خديجة وهي تدير اللقمة يف يديها: كيف 
يُنتظر منه؟... قالت خديجة  حال زوجك؟ هل ما زال قادرا عىل القيام مبا 
والكلمة  الهناء  يف  الفائدة  وسعها،  إالّ  نفسا  الله  يكلّف  ال  تضحك:  وهي 
الطّيبة«، وهذا الجيالين الغول الذي دخل بعروسني يف ليلة واحدة ويف كوخ 
واحد يجيب مسعود الذي سأله »كيف تسري عندك األمور يا ابن العم، هل 
تجد وقتا كافيا للسهر وسمع الذكر بعيدا عن املنزل؟«، قائال له »ابن عمك 
فحل يحّط الطري عىل شاربه وينبت بولُه الحنظَل« فيقول له محمد األعمى 
»ومتى كنت تعرف رشع الله أيها التيس الهائج؟«، وهذه فاطمة ترد عىل 
عائشة »ترك أتانا مثل الِحجر يف املنزل وهّيجته رائحة البول النتنة، كل ذكور 
هذه الباري ال يختلفون يف يشء عن هذا الحمر الشقّي«، وهذه آمنة عىل 
سجيتها تقول لجدتها ربح »اصنعي لجدي التوهامي موقدا مينحه الّسخانة 
الوزغة  »املرأة تخاف من  تقول  الحكيمة ها هي  الشتاء«، والجدة ربح  يف 
والّضفدع وتقتل األفعى مبؤخرتها«، وهذه غزيّل تجيب العجوز ربح »ملاذا 
عيّل أن أحمل ابن خالتي؟ هل سيتخذين مطّية؟«، »واحد مثل خالك البين ال 
يكاد يسلم منه حتى الحمر األخرض، تخييل لو كان غري مختون«، »ال يقع يف 
الفّخ إال الّذكر، فهو الذي يهيم يف الليل، أما األنثى فحذرة مزّورة«، »أبرصتك 
أنثاه«، »ال شجرة  يف حّر الصيف أكرث من مرة تطارد كلبا قد عقدت عليه 
الهجالة  الريح إىل األبد«، »ولد شهالء  فوق هذه األرض تظّل يف منعة عن 
أرسف يف تدخني التكروري وأراد أن يفاحش بقرة الهدواج يف وضح النهار«، 
»نحن أبناء عمومة وال فرق بني أن يكون املولود من صلبه أو من صلبي، 
ليس بيننا حساب«، »قبل أن أتنازل عن زوجتي، ينبغي عىل التوهامي أن 
يثبت لنا فحولته، أريد أن أطمنئ عىل زوجتي قبل فراقها«، »هل تعتقد أن 
العسل أحىل يشء يف العامل؟ ال يشء أحىل من ريق الفتيات«، »الحمر األخرض 
ال يبيت ساملا يف جواره، يقولون إنه خرج من بطن أمه وهو مختون، ختنته 
املالئكة وهو يف بطن أمه«، »تقطّعت نياط قلبه من كرثة الّنكاح«، »الجمع 
أول  اشرتيت  والطّراوة«، »عندما  الّنضارة  اإلنسان ومينحه  يطيل عمر  دواء 

مرة علبة شاي عليها صورة امراة مل أستطع النوم وتلك العلبة بجانبي«...

ال فرق بني الّرومّي والعريّب، فاحلاكم ظالـم أبدا...
                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
روايَُة »صمت الجبال« لرضا كرعاين:


