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ارتفاع قياسي ألسعار المواد الغذائية خالل شهر رمضان

التضخم املايل وتأثرياته
عىل الطبقة الوسطى!

ضوء أخضر رئاسي لهيئة االنتخابات:

مـن سريأسها

وبأية تركيبة وميزانيـة؟
االشتراكات

فارس آخر يترجّل:

األخ حسني بوجرّة أستاذ
التاريخ الذي صنع التاريخ
في أغرب عملية تصفوية
في الشركة التونسية للبنك

تهاطل الوفود االجنبية على تونس تدخّل
يف الشأن الداخلي ومسّ من السيادة
االقتراع على األفراد

تعزيز ملشاركة الكفاءات
أم هيمنة للمال
و«القوى العائلية»؟
عزل وظيفي لـ  25رئيس فرع و 4مديرين

2

الخميس  14أفريل  - 2022العدد 1690

وطنية

رئيسة الحكومة تلتقي األخ األمني العام لالتحاد واجتماع مهمّ يوم الجمعة

التقت رئيسة الحكومة السيدة نجالء بودن رمضان يوم  12أفريل  2022بقرص الحكومة
بالقصبة األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب.
ودوري بني الحكومة
وتناول اللقاء الوضع العام يف البالد فضال عن سبل إرساء حوار دائم
ّ
تهم التونسيني مثل املحافظة عىل املقدرة الرشائية
أهم القضايا التي ّ
واملنظمة الشغيلة حول ّ
للمواطنني ومقاومة غالء األسعار وذلك عرب تضافر كل الجهود ووضع رؤى وتصورات جديدة
قادرة عىل خلق ديناميكية اقتصادية لتجاوز الوضع االقتصادي واالجتامعي الصعب.
كام مثل اللقاء مناسبة لإلعداد لالجتامع املرتقب يوم غد الجمعة بني أعضاء الحكومة
واملكتب التنفيذي لالتحاد والذي سيكون فرصة متجددة للتفاوض حول عدد من املحاور،
والتوصل إىل مآالت تهدف إىل تفعيل الحوار وإيجاد حلول للوضع االجتامعي واالقتصادي
الصعب.

األخ األمني العام يف لقاء جديد مع رئيسة الحكومة

ضوء أخرض رئايس لهيئة االنتخابات:

مـن سريأسها وبأية تركيبة وميزانيـة؟
* ناجح مبارك
أعطى الرئيس قيس سعيد الضوء األخرض يك تواصل الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات سريها الطبيعي من أجل اإلعداد واإلرشاف عىل
االستحقاقات االنتخابية املقبلة من استفتاء وانتخابات ترشيعية..
جاء ذلك عقب استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لنائب رئيس
الهيئة فاروق بوعسكر ،واستثتاء رئيسها نبيل بفون الذي انتهت
عهدة رئاسته لهذا الهيكل منذ مدة ،فهل ستؤول رئاسة الهيئة ويف
ظل املعطيات الجديدة لبوعسكر؟ وماذا عن سدّ الشغور؟ واستبدال
ّ
ثلثي األعضاء وماذا عن متويل أنشطتها ،واستعداداتها املقبلة
لالستحقاقات االنتخابية؟
مل يتحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات منذ االيام االوىل لإلجراءات االستثنائية التي عقبت 25
جويلية ومل يعرها االهتامم املطلوب إال بالرد عن تدخل رئيسها نبيل
بفون والذي اعترب ان التدابري االستثنائية غري دستورية وال ميكن
العمل بالفصل  80من الدستور لريد عنه الرئيس بلهجة حادة واعترب
ان تدخله انذاك غري مربر ،وان عدة هيئات دستورية مستقلة مل
تالزم الحياد واالستقاللية.
نائبها ال رئيسها
والتفت الرئيس قيس سعيد اىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
مع التقدم عىل سكة الحوار الوطني وبعد تبيان نتائج االستشارة
الوطنية االلكرتونية بأكرث من نصف مليون مشارك وبعد استقبال
أعضاء املكاتب التنفيذية لكربى املنظامت الوطنية مثل االتحاد العام
التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية وعامدة املحامني واتحاد املرأة ورابطة حقوق اإلنسان.
اتضحت الرؤية عند رئاسة الجمهورية واذا كانت االصالحات
الدستورية واالنتخابية هي بوصلة رئيس الجمهورية القادمة ،فإن
تنفيذها والذهاب اىل االنتخابات يقتيض العمل مع الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات ،ولكن برتكيبة جديدة عىل ما يبدو ولهذا كان
استقبال نائب الرئيس فاروق بوعسكر وال رئيسها املنتهية واليته
والذي ينظر بعني الريبة لتميش رئيس الجمهورية .هذا اىل جانب
تعارض مواقف عدد من االعضاء مع التميش الرئايس ومنهم من أمىض
عىل عرائض مناهضة ،مام يربر القدح يف استقالليتها ،يف هيئة تقدح
عدة احزاب ومنظامت وجمعيات يف استقالليتها وتندد بصمتها عىل

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

التجاوزات خالل االنتخابات وما بعدها.
دعوة شخصية بعلم االعضاء
وحسب ترصيح نائب رئيس الهيئة فاروق
بوعسكر فإنه «تلقى دعوة شخصية من رئاسة
الجمهورية وقد اعلم بها رئيس الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات وعدد من االعضاء وتطرق
اىل وضعية الهيئة من الناحيتني القانونية
واالدارية ،ووفق بوعسكر فإن الرئيس قد
نوه بدور الهيئة خالل املسارات االنتخابية
السابقة واعتربها مكسبا من املكاسب ،ليضيف
نبيل بفون
فاروق بوعسكر
ان الرئيس ،أي رئيس الجمهورية نفى إمكانية
وعن سد الشغور
إرشاف هيكل آخر عىل االنتخابات مثل وزارة الداخلية.
يرى فاروق بوعسكر أنه ليس من اختصاص الهيئة القانوين وهو
رئيس الجمهورية ن ّبه اىل الشغورات ومبا يؤثر عىل أداء الهيئة اختصاص املحلس النيايب املنحل ،ليذهب اىل أن نصاب االجتامع
ومسالة تجديد األعضاء ومن بينهم الرئيس الحايل املنتهية عهدته واإلجامع متوفر ويؤكد عىل واجب مواصلة االعضاءاملشمولني
نبيل بفون مبا يشري -ويف ضوء عدم استقباله -إىل امكانية تعويضه ،بالتجديد عملهم اىل حني سد الشغور وهم الذين أرشفوا يف املدة
مع تجاوز النقص يف عدد أعضائها وهي املنقوصة من عضوين االخرية عىل االنتخابات الجزئية البلدية يف عدة دوائر ويف املحصلة
واحد يف اختصاص القضاء اإلداري واخر يف اختصاص أستاذ جامعي فإن بوعسكر يرمي كرة س ّد الشغور يف مرمى الرئاسة والحكومة،
وإمكانية تجديد الثلث من األعضاء وهذا ما سعت إليه الهيئة منذ القول ان تغيري االعضاء امر يتجاوز الهيئة.
مدة عندما كان الربملان عىل «قيد النشاط».
االستعدادات لتنظيم االنتخابات الترشيعية واالستفتاء عىل تنقيح
اقرتاح أسامء قبل التجميد
القانون االنتخايب مدار عمل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
وكانت الهيئة ،قد اقرتحت اسامء يف خطة ومنصب عدل اشهاد هذا مع ترشيك ضمني للهيئة يف تعديل القانون االنتخايب حسب
واستاذ جامعي ٍ
وقاض عديل ومل تدرس اللجنة الربملانية املختصة ترصيحات فاروق بوعسكر وهو الذي يرى أن التصويت عىل األفراد
االمر إىل أن جاءت تدابري  25جويلية فعلقت كل ترصف للهيئة .وال قد يعيد اىل الواجهة تأثري النعرات القبلية والجهوية ،ولكنه ال يقف
يقف األمر عند تجديد االعضاء وسد الشغور ذلك ان القانون املنظم عىل جبهة الرفض لتعديل القانون االنتخايب بصورة تشاركية مع
للمؤسسة املستقلة ،يحتاج اىل تعديل وتنقيح عىل رأي نائب الرئيس املنظامت الوطنية.
فاروق بوعسكر.
ضخ  80مليون يف ميزانيتها
ويرغب فاروق بوعسكر وعدد من االعضاء يف الهيئة إىل تعديل
االشارات الرئاسية عىل رضا نسبي عىل عمل الهيئة العليا املستقلة
القانون املنظم وهو الذي اكد من قبل عىل وجوب توضيح دور لالنتخابات تدعم بضوء اخرض حكومي سيمكن هذه املؤسسة من
االعضاء ومنحهم وامتيازاتهم وتفرغهم وتجاوز ذلك اىل تعديل القانون التمويل املطلوب ملواصلة النشاط من خالل ضخ  80مليون دينار
املنظم لها برمته من اجل دعم استقالليتها واستقاللية اعضائها ويبدو يف ميزانيتها والجزء األهم منه وعىل رأي بوعسكر يذهب اىل تأجري
ان الخالفات داخل الهيئة من االحداث االخرية وانحياز بعض اعضائها األعوان واملراقبني واملشتغلني يف مراكز االقرتاع واقتناء املستلزمات
اىل تصورات حزبية بعينها سيؤثر عىل ادائها..
الرضورية للتجهيز والتسيري ،وبهذه امليزانية سترشع الهيئة ،يف حملة
سد الشغور ليس من اختصاصها
تحسيس برضورة التسجيل لالنتخابات واالستحقاقات املقبلة.

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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للوفاء والتاريخ

فارس آخر يترجّل:

* عادل بن يوسف
(جامعة سوسة)

بوجرة
رحيل الباحث اجلامعي والوجه النقايب ،األستاذ حسني ّ

غادرنا يوم األربعاء  06أفريل  2022إىل عامل أرحب
وأنقى ،أستاذ التاريخ الحديث بكلية العلوم اإلنسانية
واالجتامعية بتونس والكاتب العام السابق للجامعة
العامة للتعليم العايل والبحث العلمي حسني بوج ّرة ،إثر
رصاع مع مرض عضال أملّ به منذ سنة  .2019وقد شُ ّيع
جثامنه الطاهر إىل مثواه األخري مبقربة الزالّج ظهر يوم
الجمعة  08أفريل  2022بحضور ،األخ نور الدين الطبويب،
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وأعضاء من
املكتب التنفيذي لالتحاد والكاتب العام الحايل للجامعة
العامة للتعليم العايل والبحث العلمي ،األستاذ نزار بن
صالح والكتاب العامني السابقني للجامعة ووزير التعليم
العايل والبحث العلمي ،األستاذ منصف بوكثري ووزير
الرتبية ،األستاذ فتحي سالويت واملئات من أصدقاء املرحوم
وزمالئه من جامعات تونس الكربى وداخل البالد وأفراد
أرسته .وقد تولىّ تأبينه كل من أمني عام املنظمة الشغيلة
(انظر ص )7وعميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية،
األستاذ عبد الحميد فنينة يف كلامت ج ّد مؤثرة اختزلت
خصال الفقيد ومسريته املهنية والبحثية التي امتدت قرابة
أربعة عقود (انظر ص .)7
مل أعرف املرحوم خالل فرتة دراسته العليا بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بتونس لكونه تخ ّرج منها يف جوان 1983
بينام التحقت بهذه القلعة العلمية والنضالية يف أكتوبر
من السنة نفسها .غري أنني كنت ألتقيه يف فضاءات الكلية
عندما كنت أع ّد شهادة الكفاءة يف البحث خالل السنة
الجامعة  1989-1988كان الفقيد يع ّد مناظرة التربيز يف
التاريخ ،التي اجتازها بنجاح (الثاين عىل دفعته).
كام كنا نلتقي من حني إىل آخر يف القطار يف رحلة نهاية
األسبوع يف اتجاه العاصمة أوالعودة منها إىل سوسة عندما
كان يد ّرس بالتعليم الثانوي (مبعهد الشبيكة) ثم باملعهد
النموذجي بأريانة خالل السنة الدراسية .1990-1989
وتوطّدت العالقة بيننا عندما عينّ يف نوفمرب  2005أستاذا
محارضا بكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة وذلك إىل
غاية نهاية جوان  ،2011حيث جمعتني به عالقات مهنية
وبحثية ونضالية متميّزة ،تواصلت إىل غاية مرضه وابتعاده
عن الساحة العامة.
الدراسة العليا :الطالب الجدّي
واملسيّس:
يف أكتوبر  1977التحق بالجامعة التونسية وتحديدا
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتونس (شارع  09أفريل)،
شعبة التاريخ والجغرافيا حيث ناضل ضمن الشبيبة
الطالبية اليسارية والتقدمية املكلفة باسرتجاع االتحاد العام
لطلبة تونس وإنجاز املؤمتر  18الخارق للعادة .كام شارك
يف عديد املحطات النضالية صلب طلبة االتحاد يف مواجهة
النظام كقانون الخراطيش واألمن الجامعي ...من جهة
واالسالميّني من جهة ثانية (أحداث العنف بفرع منوبة
يوم  30مارس  ...)1982إلخ .وكان شديد التعلّق بالدراسة
وحلقات النقاش الفكري يلتهم أحدث الكتب والدراسات
يف مجال اختصاصه وذات العالقة بالنضال الطاليب والعاميل
ض ّد الظلم واالستبداد يف تونس وسائر أنحاء العامل.
محب ملهنته:
أستاذ تعليم ثانوي ّ
يف خريف  1983التحق بالتدريس يف التعليم الثانوي،
اختصاص تاريخ وجغرافيا باملعهد الثانوي بامل ّزونة من والية
سيدي بوزيد .وقد تزامنت تلك الفرتة مع توتر العالقة بني
النظام الحاكم واملنظمة الشغيلة إثر ربط الوزير األول
السابق ،األستاذ مح ّمد مزايل الزيادة يف األجور بالزيادة
يف اإلنتاجية والسعي إىل تدجني االتحاد وتنصيب قيادات
مركزية وجهوية ومحلية من بني النقابيني الدستوريّني
املوالني له «الرشفاء» ،بدالً من القيادات الرشعية املنتخبة،
فكان ضمن الحزام النقايب املدافع عن الرشعية واستقاللية
االتحاد العام التونيس الشغل .كام شارك يف كل التحركات
واإلرضابات النقابية عىل الصعيد املركزي بتونس والجهوي
بسيدي بوزيد ث ّم بالقريوان إثر انتقاله للتدريس مبعهد

الشبيكة.
ّ
الباحث الثبت يف التاريخ الحديث
لتونس:
يف سنة  1986ناقش األستاذ حسني بوج ّرة شهادة الكفاءة
يف البحث بإرشاف أستاذ األجيال ،مح ّمد الهادي الرشيف
بعنوان «السياسة السجنية بتونس خالل الفرتة الحديثة»
ونالها مبالحظة حسن جدا .ويف سنة  1987نجح يف امتحان
السنة األوىل من شهادة التع ّمق يف البحث مبالحظة «قريب
من الحسن» (األول عىل دفعته) .وقد ساهم هذا املبحث
يف مزيد تسيّس صاحبه ومعارضته للسلطة الحاكمة
والتزامه بقضايا البالد ومناداة الحزب الحاكم والوحيد
عىل الساحة منذ مطلع االستقالل ،بضامن الدميقراطية
والحريات الفردية .ويف سنة  1989نجح يف مناظرة التربيز
مبالحظة قريب من الحسن (الثاين عىل دفعته).
وبالتوازي مع التدريس بالجامعة أع ّد الفقيد رسالة
دكتوراه الدولة يف التاريخ الحديث بإرشاف األستاذ مح ّمد
الهادي الرشيف حول «الطاعون وبدع الطاعون :الحراك
االجتامعي يف بالد املغرب بني الفقيه والطبيب واألمري
( »1800 – 1350يف  880صفحة) ،ناقشها يف جوان 2005
برحاب كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ونالها مبالحظة
رشف جدا».
«م ّ
وعن هذه الرسالة الصادرة عن مركز دراسات الوحدة
العربية  ،2011كتب املؤرخ اللبناين املتم ّيز ،األستاذ وجيه
كوثراين ما ييل ...« :من بني كُتب «التاريخ الجديد» التي
طلعت علينا من الفضاء املغاريب ،كتاب املؤرخ التونيس
حسني بوج ّرة «الطاعون وبدع الطاعون :الحراك االجتامعي
يف بالد املغرب بني الفقيه والطبيب واألمري ،»1800 - 1350
سلسلة أطروحات الدكتوراه ،93 ،بريوت ،مركز دراسات
الوحدة العربية .2011 ،ورأيي أنه إذا جاز الحديث عن
«تاريخ جديد» عريب ،فإن هذا العمل يحتل موقعا ثوريّا
وتجديديّا يف مسار البحث التاريخي العريب ،ففيه تجديد
فعال عىل مستوى االشتغال املنهجي واملفاهيمي املرتكز
بصالبة عىل املنهج التاريخي وعلوم الدميغرافيا التاريخية
واالنرثوبولوجيا وعلم النفس االجتامعي وعلم االجتامع
الديني ٬القائم عىل إسناد واسع وعميق ليس إىل مفاهيم
نظرية حديثة فحسب ،بل إىل حفر فع ّيل يف مصادر ووثائق
أيضا تعبرّ عن شتى مناحي الحياة البرشية التي شهدها
املجتمع يف املكان الواسع والزمن الطويل املدروسني:
مصادر الطب والفقه وأهل الصوفية والعامة ،وأهل اإلمارة
(السياسة) .وكل هذا مساعد عىل اإلجابة عن سؤال :ماذا
ميكن أن يفعله «امل َوتَانِ » الناتج عن الطاعون األسود يف بنى
املجتمع ،وعقليات الناس عىل اختالف فئاتهم ،وماذا ميكن
أن ينتج منه من تغيرّ ات يف السياسة واالقتصاد واإلدارة،
أي يف برامج الدول والسلطات؟ بتعبري آخر ،ماذا ميكن أن
ينتج من املتغيرّ الدميغرايف يف تغيريات بنيوية يف املجتمع
وعىل املدى الطويل؟ إضافة إىل الربهنة التاريخية عىل أن
املجتمعات العربية مل تكن «جامدة» حيال مواجهة ظواهر
تاريخية خطرية كالطاعون والعدوى والعزل ،بل مث ّة حراك
سيايس وثقايف وطبي كان ينبئ باحتامالت حلول قبل زمن
الكرنتينا األورويب(« ...د .وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ،
اتجاهات-مدارس-مناهج ،الطبعة األوىل ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،بريوت  ،2012ص .)402
كام نرش عرشات الدراسات من مقاالت وورقات علمية
قدمها يف ندوات وملتقيات ومؤمترات علمية انتظمت
بتونس أوخارجها (ببلدان املغرب واملرشق العرب َيني
وأوروبا) يف مجالت علمية محكّمة نذكر من بينها:
«الظاهرة الخمرية بالبالد التونسية يف العهد الرتيك»،
الصادر بكراسات تونس ،عدد  ،42-41ص ص .117-26
ومن املؤلفات نذكر :تحقيق مخطوط نور األرماش يف
مناقب القشّ اش ،املكتبة العتيقة ،تونس ( 1998باالشرتاك
مع الزميل لطفي عيىس).
وعىل مستوى التأطري العلمي ،قام الفقيد بتأطري عديد

البحوث الجامعية يف التاريخ الحديث من رسائل التعمق
يف البحث واملاجستري والدكتوراه ،كان آخرها رسالتا دكتوراه
لباحث وباحثة أود َعاهام للمناقشة بكلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بسوسة قبل  31ديسمرب  2021وتولت لجنة
باملؤسسة تعيني أربعة مقررين لهام.
الدكتوراه والتأهيل ّ
كام شارك يف عديد اللجان العلمية للمناقشة بجامعات
تونس ومنوبة وسوسة وصفاقس.
يخص وحدات ومخابر البحث فقد نشط بأكرث
أ ّما يف ما ّ
من هيكل بحثي وهي تباعا وحدتَا بحث« :الدولة يف تونس
خالل الفرتتني الحديثة واملعارصة» برئاسة األستاذ مح ّمد
الهادي الرشيف.
(بني  1993و )1996و«املدن واملجموعات املحلية ببالد
املغرب» برئاسة األستاذ عبد الحميد هنيّة (بني 1996
و )1999ومخرب «دراسات مغاربية» الذي توىل تر ّؤ َسه منذ
خروج األستاذ عبد الحميد هن ّية إىل التقاعد سنة  2015إىل
غاية مرضه .وقد ض ّم هذا املخرب خرية الباحثني التونسيّني
يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية (تاريخ وعلم االجتامع
وفلسفة وجغرافيا )...وعقد عديد امللتقيات والندوات
واملؤمترات العلمية الوطنية والدولية املتميّزة ،داخل تونس
وخارجها وتوىل نرش أعاملها يف عدة مؤلفات.
املناضل النقابي الصلب واملدافع
الشرس عن منظوريه:
فور التحاقه بالتعليم الثانوي سنة  1983بسيدي بوزيد
انخرط الفقيد يف نقابة التعليم الثانوي وناضل صلبها
من أجل تحسني ظروف املدرسني والتوحيد بني نقابة
التعليم املهني ونقابة أساتذة التعليم الثانوي واألساتذة
املساعدين وصياغة القانون األسايس لكافة مدريس القطاع
دون استثناء .وفور التحاقه بالتعليم العايل سنة 1990
كمساعد بكليّة العلوم اإلنسانية واالجتامعية (شارع 9
أفريل بالعاصمة) واصل نضاله يف قطاع التعليم العايل
والتحق بنقابتها األساسية .ومنذ حينها وهو مسؤول نقايب
يف التعليم العايل حيث شارك يف عديد املعارك والنقاشات
مثل التوحيد بني األسالك واإلرضاب اإلداري لسنة  2005ث ّم
التصدي ملرشوع الدمج بني اختصايص التاريخ والجغرايف يف
التعليم العايل سنة  2008وصياغة القانون األسايس للباحثني
املد ّرسني ...وكانت آخرها املفاوضات العسرية مع وزارة
اإلرشاف لتحسني الظروف املادية للجامعيّني والوقوف إىل
جانب العاطلني حاميل الدكتوراه ،املعتصمني طيلة تسعة
أشهر يف خيام مبق ّر وزارة التعليم العايل إىل حني إجبار وزارة
اإلرشاف عىل انتداب  2400حامل للدكتوراه عىل امتداد
ثالث سنوات مبوجب قرار اتخذه املجلس الوزاري املنعقد
بالقصبة يوم  12فيفري  ...2021الخ.
كام ألقى عديد املحارضات ونظّم عديد امللتقيات واملنابر
الفكرية بالتعاون مع االتحاد العام التونيس للشغل وذلك
بكل من تونس وداخل البالد ،التي حصل يل رشف املشاركة
يف بعضها عىل غرار «التمثيلية النقابية» بالحاممات يف
مارس  2014وندوة حول «الحريات األكادميية» بصفاقس
يف فيفري  ...2016الخ.
ويف صائفة  2011انتُخب كاتبا عاما للجامعة العامة
للتعليم العايل والبحث العلمي ويف نوفمرب  2016انتخب
م ّرة أخرى لدورة ثانية بنسبة تجديد تجاوزت  75باملائة
وبقي عىل رأس الجامعة إىل حدود شهر جوان  .2021لكن
بسبب املرض العضال الذي أملّ به منذ سنة  2019تعذّر
عليه املبارشة والتنقّل بني املؤسسات واملدن الجامعية
فتوىل مساعده ورفيق دربه الزميل عبد القادر الحمدوين
االضطالع بهذه املهمة بكل مسؤولية واقتدار متنقال بني
الفروع الجامعية من شامل البالد إىل جنوبها يف ظرف
سيايس دقيق من تاريخ البالد وواقع قطاعي متيّز بظهور
نقابة موازية منذ سنة  ،2012اتحاد األساتذة الجامعيني
تأسس مبقتىض القانون
الباحثني التونسيني إجابة الذي ّ
األسايس املؤرخ يف  26سبتمرب  .2011وقد متكّنت هذه
النقابة من استقطاب املد ّرسني والباحثني بعديد املؤسسات

الجامعية ،ال س ّيام يف االختصاصات التقنية والعلمية
مبساعدة من حكومة الرتويكا التي ر ّوجت ظاهريا إلرساء
تعددية نقابية بالبالد ،لكنها يف الحقيقة بغاية إضعاف
املنظمة الشغيلة والنقابات املنضوية تحت لوائه.
من النقابات الوطنية إىل النقابات
العربية:
يف  20ماي  2017ت ّم باإلجامع انتخاب الزميل حسني
بوج ّرة كاتبا عاما لنقابات التعليم العريب املنخرطة بالدولية
للرتبية املنتصبة بجنيف .وتعترب الدولية للرتبية أكرب اتحاد
لنقابات التعليم إذ متثل  32مليون عامل وعاملة يف قطاع
التعليم ،يف  383هيكال نقابيا موجودا يف  178دولة حول
العامل .وتهدف إىل جملة من املبادئ من أهمها :توحيد
املعلمني والعاملني يف مجال التعليم  -تعزيز مبدإ توفري
تعليم جيد مم ّول من طرف القطاع العام لكل طالب يف كل
دولة عىل حدة  -دعم ومتثيل مصالح املعلمني والعاملني
يف مجال التعليم عىل املستوى العاملي  -تطوير منظامت
دميقراطية مستقلة من أجل متثيل املعلمني والعاملني يف
مجال التعليم ،إضافة إىل تفعيل التضامن والتعاون بني
هده املنظامت  -املساواة املجتمعية ومحاربة العنرصية
وكراهية األجانب  -مقاومة التمييز عىل أساس الجنس
(النوع االجتامعي) ،التوجه الجنيس ،الوضع االجتامعي
واالقتصادي ،واألصل العرقي واالثني أوالخصائص ...وهي
تعمل جنبا إىل جنب مع اتحادات عاملية نقابية ومنظامت
أخرى مشابهة من أجل دعم وتحقيق التضامن العاملي.
آخر لقاء مؤثر:
مساء يوم  21جانفي  2021وإثر وفاة أستاذ األجيال،
مح ّمد الهادي الرشيف ونرشي تدوينة نعي ألستاذنا عىل
صفحتي فايس بوك اتصل يب ليطلب مني تحويل التدوينة
إىل مقال وإرساله إليه يف أقرب وقت يك يت ّم نرشه مع مقال
له خطّه للغرض ،عىل أعمدة جريدة الشعب الغ ّراء وهو
ما حصل فعال يف عددها ليوم الخميس  28جانفي 2021
بعد التنسيق يف الغرض مع مدير الجريدة ،األستاذ سامي
الطاهري .وبعد يومني أو ثالثة اتصل يب ثانية ليسألني عن
مؤسسة تبيع سيارات أوتوماتيكية ،حيث مل يعد قادرا
عنوان ّ
عىل السياقة مبفرده بسبب انتفاخ ساقه اليرسى .وكان آخر
لقايئ به يوم  24مارس  2021مبدينة الثقافة الشاذيل القليبي
مبناسبة انتظام ندوة مائوية الحزب الشيوعي ،حيث كان
متّكئا عىل زوجته الس ّيدة سوسن حشيشة لعدم قدرته عىل
امليش مبفرده .سألني رحمه الله عن أجواء العمل بسوسة
فأجبته قائال« :ال جديد يذكر وال قديم يعاد ،األمور من
يسء إىل أسوإ» فأردف قائال بنربة ملؤها الحرسة« :عتبي
عىل بعض الزمالء الذين ساعدتهم عىل تح ّمل مسؤوليات
مؤسسات
يف مؤسساتهم كمديري أقسام وعمداء ومديري ّ
جامعية يف سنوات  2014 ،2011و ،2017لكنهم لألسف
مل يح ّملوا أنفسهم مشقّة زياريت يف املص ّحة أويف البيت أو
حتى السؤال عن حالتي الصحية بالهاتف»! ث ّم أردف قائال:
«األنىك من ذلك أ ّن بعض العمداء تنكروا يل فور انتخابهم
وانهالوا ع ّيل شتام وتجريحا .كام توىل عميد سابق تقاسم
بيان للنقابة املوازية إجابة عىل صفحته الشخصية فايس
بوك والتعليق عليه بإعجاب»! وهذه يف اعتقادنا مسألة
تستوجب بحثا مبفردها.
رحم الله فقيد الجامعة التونسية ورزق زوجته األستاذة
وغسان وابنته سريين
سوسن حشيشة وابنيه صفوان ّ
وزمالءه األوفياء الصادقني جميل الصرب والسلوان واملرء
حديث بعده.
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تهاطل الوفود االجنبية على تونس تدخّل يف الشأن الداخلي ومسّ من السيادة
حاول الكثري من املتابعني ايجاد تفسريات مقبولة لهذا الوله املفاجئ للوفود
االجنبية بالقدوم اىل تونس ،خاصة أنها زيارات ال عالقة لها بتحسني االستثامر
وال بتوفري الدعم املايل وال حتى بتنشيط القطاع السياحي ،بل تدور كلها
حول الشأن السيايس التونيس ،وحتى ان كانت لهدف آخر ،فان الرئيس ال
يتو ّرع عن الدخول مبارشة مع ضيوفه يف الحديث عن «مقتضيات» اجراءات
خمسة وعرشين جويلية وعن الذين يريدون العودة اىل ما قبلها ،أما ان قابلت
املعارضة فتلك قد سبقتها أصال اىل عواصمها وطرحت الشأن الداخيل عىل
بساط البحث لدى االجانب منذ شهور.
آخر الوفود التي وصلت ،هو الوفد الربملاين االورويب ،الذي قابل قيس سع ّيد
وطأمنه عىل مسرية البالد ونصحه «مبواصلة االصالحات يف كنف خارطة الطريق
التي رسمها ،وبأن أوروبا ستدعمه ،وما عليه اال أن ينفتح عىل الحوار» ،ويف
نفس الليلة قابل رئيس الربملان السابق راشد الغنويش ومساعديه يف احد
مطاعم الضاحية الشاملية وطأمنهم عىل الدعم رشيطة «جمع كلمة املعارضة
واالنخراط يف الحوار الوطني وتوحيد املطالب يف ظل االصالحات التي يع ّول
عليها االوروبيون ملواصلة املسار الدميقراطي يف تونس» ،هكذا بكل بساطة ،يأيت
وفد لزيارة بالدنا واالطالع عىل االوضاع وأخذ التفاصيل الدقيقة للخالفات من
أفواه كبار املسؤولني يف الحكم واملعارضة ،ويتحول من وفد برملاين ال يتجاوز
دوره يف بلدانه االصلية وضع الترشيعات ومناقشة القوانني التي تخص البيئة
والنظافة ومنع التدخني يف االماكن العامة ،اىل حكم ومق ّرر ووسيط ويعطي
انطباعاته االقرب اىل االوامر ،وما عىل التونسينيُ ،حكّاما ومعارضة ،اال االنصياع
والتطبيق ،ليك ال يت ّوقف الدعم ،هكذا ،وكأننا نعتاش يوميا عىل سلّة عشاء
وفطور تأتينا عرب املراكب من أوروبا.
ويف تزامن مع زيارة الوفد الربملاين االورويب ،وصل ايضا مبعوث خاص من الرئيس
الفرنيس ماكرون ،وقابل الرئيس قيس سعيد ،ويبدو من البالغات الرسمية أنه
طأمنه ان فرنسا الرسمية تدعمه ،وما عليه اال مواصلة االصالحات يف كنف
خارطة الطريق التي وضعها ،واحرتام الدستور واالنفتاح عىل املعارضة.

هذا االهتامم االورويب ،والفرنيس تحديدا ال يأيت من فراغ ،بل يستند عىل
معطيني ال بد من االشارة اليهام:
* معطى خارجي اسرتاتيجي دافعه خشية فرنسية من مغامرة أمريكية جديدة
لتدوير عنرص الفوىض وخلق حالة أزمة جديدة أو حتى حالة اشتباك يف املنطقة،
تطيح ببعض ثوابت السياسة أو العالقات القامئة بني جنوب ملتوسط وفرنسا ،أو
متس النفوذ الفرنيس فيها ،خاصة وان الفرنسيني راقبوا بحذر شديد
بعبارة أخرى ّ
النشاط االمرييك املكسف خالل االسابيع الفارطة خاصة مع املبعوثة عزرا والتي
سبقتها ومع السفري الراحل والقامئة باالعامل الحالية ،والذين يعرف الفرنسيون
جيدا أنهم يع ّدون للعبة ما يف املنطقة ،وخاصة يف تونس ،وان تحركاتهم
االخرية ليست خالصة لوجه الله والدميقراطية ،وأن هناك طبخة تُع ّد لتونس
ورمبا للمنطقة بأرسها ،تعيد خلق حالة اشتباك تختلط مبوجبها كل االوراق،
خصوصا أوراق فرنسا ،التي تعترب املنطقة حوشها الخلفي ،وتعرف أنها مهددة
بالخروج منها عىل يد االمريكان ،الذين سبق وأن أخرجوها من مايل باتفاق
مع ال ّروس والعسكر ،وأخرجوها من ليبيا باعطاء توكيل اىل حليفتهم تركيا،

ويعملون عىل اخراجها من التشاد وافريقيا الوسطى قريبا ،وبالتايل فالفرنسيون
يريدون الحفاظ عىل بعض ما تبقى لهم من نفوذ يف املنطقة ،النهم يعرفون
أن حسابات أمريكا ال تهتم مطلقا بحسابات االخرين ،حتى لو كانوا حلفائها
املقربني.
* معطى داخيل ،قائم عىل تشتّت الطبقة السياسية التونسية ،ولجوء كثري من
مكوناتها لالستعانة بالخارج ،وتح ّول مفهوم السيادة الوطنية من خ ّط أحمر
اىل مجرد وجهة نظر ،وتكالب الكثريين عىل الدعم الخارجي من أجل تصفية
الحسابات مع الخصوم ،او االستقواء عىل االخرين بعواصم معينة ،حتى وان
كانوا يعرفون ان هذه العواصم ال تعنيها يف النهاية اال مصالحها.
وال شك يف أن تحديات بهذا الحجم ،ومخاطر بهذا الوضوح ،ميكن ان تهدد
مستقبل البالد وتنتهك سيادتها وتضع مستقبلها عىل ّ
محك الخطر ،ال بد ان
تكون جرس انذار حقيقي يف وجه املتهافتني عىل التدخل الخارجي قبل غريهم،
وذلك ال يكون اال بالحوار الوطني الجاد والحقيقي والهادف ،الذي تُطرح فيه
كل املواضيع الخالفية عىل الطاولة ،وعىل رأسها مستقبل البالد ونوع الحكم
ومصري الدستور وخاصة مسألة العالقة مع الخارج ،وتجريم االستقواء باالجنبي
عىل ابن البلد مهام كانت املربرات.
وال ّ
شك ايضا أن يف تهافت الطرفني ،الرئيس ومعارضوه ،عىل االستقواء بالخارج،
والتباهي يف كل مرة بترصيحات جوفاء ملسؤولني ثانويني يف بلدانهم ،هي من
العوامل التي تساهم يف تهرئة السيادة الوطنية ،وترضب يف العمق استقاللية
القرار ،وتدفع بالبالد شيئا فشيئا نحو دائرة التبعية ،ونحو مربّع الدول الخانعة
التابعة التي ال متلك حق اتحكم يف مصريها ،وال متلك حتى حرية أخذ القرار
الذي تراه مناسبا ملصالحها ،خارج نطاق الهيمنة االجنبية ،التي يفتح لها
مسؤولو البالد اليوم ،أبوابا كان من املفرتض أن تبقى موصدة أمام كل االطامع،
لكنها لألسف تحولت اىل نوع من السباق نحو العواصم ،ونوعا من التباهي مبن
يحصل أول ترصيح ايجايب من مسؤول أجنبي لصالحه.
ّ
* طاهر عيل

االقتراع على األفراد

هل هو تعزيز ملشاركة الكفاءات أم هيمنة للمال و«القوى العائلية»؟

وهنا يكون السؤال اي دور لهؤالء وكيف يتم تقييمهم بعد فرتة من قوى معينة كانت حزبية ومالية وعائلية بالقرار السيايس.
* لطفي املاكني
* مبادرات أخرى
مازالت ردود االفعال متواصلة بخصوص ما أعلنه رئيس الجمهورية وجودهم بالربملان الن التجربة اثبتت انه ال ميكن محاسبة املستقلني
يجري التنسيق يف هذه الفرتة حسب ما علمت «الشعب» بني عدد
قيس سعيد يوم ارشافه عىل احياء الذكرى  22لرحيل الزعيم الحبيب بل االحزاب هي من تخضع دامئا للمحاسبة من خالل العقاب االنتخايب
من مكونات املجتمع املدين أساسا املهتمة بالشأن االنتخايب مثل رابطة
بورقيبة بخصوص اعتامد االقرتاع عىل االفراد من خالل دورتني يف الالحق للمدة النيابية.
الناخبات التونسيات وشبكة مراقبون وعتيد لتقديم جملة من املقرتحات
* فرصة للكفاءات
االنتخابات الترشيعية املقررة نهاية السنة الحالية.
يف املقابل فإن الداعمني لهذا التوجه يف عملية االقرتاع يرون ان االكرث املتصلة بالعملية االنتخابية مبا يضمن تجاوز عدد من املع ّوقات التي
وتستند ردود االفعال تلك اىل كون اعتامد االقرتاع عىل االفراد سيفتح
الباب لهيمنة عدة قوى أولها التي متلك املال اي ان استمرار وجود عدال مبا ان التصويت عىل القامئات املطبق حاليا كثريا ما غيب الكفاءات قد تعطل نجاح هذه التجربة وهم يف ذات الوقت يؤكدون عىل أهمية
الحوار الوطني ودور املنظامت الوطنية وأولها االتحاد العام
اللوبيات يف املشهد السيايس سيظل قامئا بعد ان ساد االعتقاد انهم ابعدوا والشخصيات املشعة محليا ألنّها عادة ما يتم ترتيبها يف
التونيس للشغل يف رسم اولويات املرحلة وكيفية ضامن نجاح
بعد حل الربملان ورحيل املنظومة الحزبية املتحالفة معهم والتي كانت القامئات املرتشحة بعد القيادات الحزبية اي ان املقياس
ترشع لهم القوانني خدمة ملصالحهم وتنفيذا ألجندات داخلية وخارجية .األول ليس الكفاءة بل الوالء الحزيب وهذا امر متداول يف ـ هل يخفي املسار الدميقراطي وهو ما اكدت عليه كذلك مجموعة من
توجها
األحزاب التي تعترب ان اي تغييب للمنظومة الحزبية هو رضب
وتذهب بعض القراءات حد القول أن االقرتاع عىل االفراد (وهذا ما أغلب االحزاب مهام كانت مرجعيتها وبالتايل فإن القطع
للمامرسة الدميقراطية وهو ما استشعرته من خالل التوجه إىل
كان طرحه الرئيس قيس سعيد منذ سنوات ملا كان استاذا بالجامعة) مع التصويت لصالح القامئة مبا «حملت» هو تكريس لتغييب دور
إقرار االنتخاب عىل االفراد وثانيا ما يروج حول من ألصقت
يحمل داخله توجها لسحب البساط من االحزاب بتحجيم دورها واضعاف اشمل للدميقراطية خاصة ان اغلب الدول ذات التجارب
األحزاب
باملنظومة الحزبية ككل مبا فيها تلك التي مل تشارك يف الحكم
االنتخابية العريقة تعتمد هذه الطريقة النها
اشعاعها محليا ووطنيا مبا ان الرتشحات
المرحلة
في
بأي شكل كان او تحالفت مع منظومة ما قبل  25جويلية وهذا
تضمن متثيلية أقرب إىل الواقع وتجعل الناخب
لالستحقاقات االنتخابية مل تعد متر
يمكن
كيف
ـ
ينم عن خلفيات ال تؤمن بأهمية دور االحزاب يف العملية
يختار املرتشحني الذين يعتربهم متبنني ملشاغله
بالرضورة عربها وميكن لالفراد الدخول
السياسية يف حني ان اي تجربة دميقراطية يف العامل تأسست عىل االحزاب.
واالقدر عىل ابالغ صوته وتحقيق انتظاراتها.
إىل الربملان دون ان تكون لهم مرجعيات ضمان المعادلة بين
وسينتظر الجميع تطورات االيام القادمة خاصة يف عالقة مبسار الحوار
ويطالب أصحاب هذا الرأي برضورة وضع مقايس لهذه
مرتبطة بأي تنظيم السيايس ويف ذلك النزاهة واإلشعاع
االنتخابات متكن من ضامن نجاعة االقرتاع عىل االفراد الن الكثافة الوطني وكيفية ادارته وأساسا املشاركني فيه الن هناك خشية من تغييب
حسب تلك القراءات تغليب «للقوى
باألولويات
والوعي
السكانية غري متوازنة اذا ما تم االعتامد عىل هذه القاعدة بكل االحزاب بعد ما تعرضت اليه من ترذيل بسبب سلوكات البعض منها وهذا
العائلية والقبلية» إذ بقدر ما يكون
الوطنية؟
معتمدية اذ ميكن ان يضمن مرتشح مقعدا بالربملان بعدد قليل من ما ال يجب ان يعمم وهو ما تطالب به غالبية مكونات املشهد السيايس
الوسط الذي ينتمي إليه املرتشح نافذا يف
الناخبني يف حني يعجز غريه عن ذلك حتى وإن كان عدد االصوات واملدين التي تضع مشاركة االحزاب كأحد ثوابت هذا الحوار ونجاح
جهته فإن حظوظه يف الفوز تتزايد عىل
املتحصل عليها تفوق بكثري من الترصيح بفوزه وهذا ما ستطرحه مخرجاته الن تغييها سيؤدي إىل فشل هذا الحوار باعتبار ان التأسيس
حساب من تكون له القدرات الفكرية
والتنظيمية لكن يعوزه السند القادر عىل ترجيح كفته يف االنتخابات مختلف الجمعيات واملنظامت املهتمة بالشأن االنتخايب يف االيام القادمة للمرحلة القادمة وفق املبادئ والقناعات املر ّوج لها من شفافية ونزاهة
وسينعكس هذا التوجه الحقا عىل نوعية من سيفوزون باملقاعد الربملانية يف عالقة بعدم حرمان املرأة والشباب من التمثيلية العتبارات مرتبطة والتزام بثوابته الدميقراطية يحتم ترشيك االحزاب النها تبقى االطار
بغياب اي التزام لديهم يف عالقة باملشاريع والربامج التي سيعملون عىل بالتقاليد واملتداول بينها وهذا سيمكن قوى معينة من مواصلة هيمنتها يف الحاضن ألغلب االفكار والتصورات للحكم واملعارضة وهذا املتعارف عليه
تنفيذها وهي عادة ما تكون من ادبيات االحزاب والتنظيامت السياسية الوقت الذي كانت الغاية منه القطع مع كل االساليب التي تؤبد استفراد بأغلب االنظمة السياسية.
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الحوار السياسي

راضية الجربي رئيسة االتحاد الوطني للمرأة التونسية

* حاورها ناجح مبارك

نحن مع نظام االقرتاع عىل األفراد مع إقرار التناصف يف كل دائرة
رغم الهزات التي عرفها االتحاد الوطني للمرأة التونسية عقب الثورة وعدم اعرتاف الحكومات املتعاقبة به كهيكل وطني مثل
سائر املنظامت الوطنية استطاعت االستاذة املحامية راضية الجريب ان تعدل البوصلة تتمكن من اعادة فرضه بنشاط بناته وحيوية
مراكزه الجهوية.
ونوعت االستاذة راضية الجريب التي تم التوافق عىل تجديد انتخابها عىل رأس املنظمة خالل شهر اكتوبر من سنة  ،2017فتنوعت،
من االنشطة النسوية والتوعوية ،وامنت اعداد دراسات ميدانية حول أوضاع النساء الهشة وخالل اللقاء االخري الذي جمعها برئيس
الجمهورية قيس سعيد عربت له عن قلقها من أوضاع النساء الهشة وامكانية الرتاجع عن املكتسبات يف هذا الحوار لتتحدث
لـ«الشعب» عن قضايا ال تخص املرأة فقط بل واقع التونسيني اآلن وهنا.
* كيف كان اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وما هي القضايا
التي طرحتها؟
 دام اللقاء أكرث من الساعة وكان رصيحا حيث عرض رئيسالجمهورية تطور االوضاع السياسية يف االشهر االخرية والدعوة التي
وجهها للحوار الوطني عىل قاعدة نتائج االستشارة الوطنية االلكرتونية
وقال إنه ال مجال ملشاركة من اجرموا يف حق الدولة وانقلبوا عليها وال
مجال ملشاركة الفاسدين كام تعهد بضامن الحريات العامة والفردية
واحرتام املنظامت وترشيكها يف الحوار املنتظر ،والذهاب بتونس اىل
وضع طبيعي خارج التدابري االستثنائية.
* هل تحدثتم عن مشاركة االتحاد الوطني للمراة التونسية يف الحوار
الوطني املنشود؟
 يف الحقيقة مل نتطرق اىل مشاركة اتحادنا بصفة خاصة يف الحوارالوطني الن اللقاء شمل الوضع السيايس واليات الخروج به اىل استقرار
املؤسسات عىل قاعدة نظام انتخايب جديد .ولكن نحن نطالب بترشيكنا
يف هذا الحوار عىل قاعدة االستشارة الوطنية وااللكرتونية والتي سرتسم
مالمح عامة وال ب ّد أن تكون مسنودة بحوار مع املنظامت الوطنية
الكربى ومنها االتحاد الوطني للمرأة التونسية اىل جانب االتحاد العام
التونيس للشغل وعامدة املحامني واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
ولنا عدة مقرتحات سنقدمها يف اإلبان ألن للمرأة رأيا يف الدستور

هذا ما دار بيني وبين رئيس
الجمهورية بخصوص وضع المرأة
الفالحة والمرأة المعنفة
واالنتخابات والواقع االقتصادي واالجتامعي الهش.
* يطرح رئيس الدولة قانونا انتخابيا جديدا يقوم عىل نظام االقرتاع
عىل االفراد وكنتم ساندتم هذا التوجه كيف وملاذا؟
 أعتقد أنه ت ّم الوقوف عند «ويل للمصلني» يف إذاعة موقفي منالنظام االنتخايب املقرتح من رئيس الجمهورية عرب االذاعات الخاصة.
أكرر أنني مع نظام االقرتاع عىل االفراد ،رشيطة اقرار التناصف مبعنى
أن يرتشح عن كل دائرة رجل وامرأة وهكذا نضمن مشاركة واسعة
للمرأة مع إمكانية صعودها اىل الربملان الجديد ،وهذا املقرتح اشتغلنا
عليه منذ سنوات مع االستاذ الصادق بلعيد يف فرتة الرئيس الراحل
الباجي قائد السبيس.
* هل سيذهب الرئيس يف هذا التميش نظرا إىل التأثري والحضوة التي
يحظى بها األستاذ الصادق بلعيد عنده أم ماذا؟
 -لننتظر ...ولكن هذا ما سندافع عليه وتلك وجهة نظرنا ،ألن االقرتاع

عىل القامئات أثبت فشله بصعود أعضاء يف الربملان ال عالقة لهم
بالعمل النيايب وهم الذين شوهوا املؤسسة الربملانية لضعف مستواهم
العلمي والثقايف وعدم معرفتهم بآليات سن القوانني ،وهذا ما اكتشفته
شخصيا عند مناقشتنا لعدة قوانني يف اللجان الربملانية املختصة ،اضافة
اىل تحكم «ماكينات» األحزاب يف الرتشحات وآليات الوصول اىل الربملان
واالهم عند االحزاب يف نظام القامئات رئيس القامئة الذي يحظى
بالوجاهة والتاثري ،ورأينا كيف ناقش رؤساء القامئات القوانني وكيف
تحول الربملان اىل ساحة «للبيع والرشاء» .وكيف متكن الفاسدون
والناهبون لفوت الشعب و«الكناطرية» ومن تعلقت بهم قضايا حق
عام من العبث مبؤسسة الربملان.
* وماذا عن هيئة االنتخابات يف لقاء الرئيس فهل تحدث عن تركيبتها؟
 تحدث رئيس الجمهورية عن هيئة االنتخابات كمرشفة عناالستحقاقات القادمة ولكن دون الحديث عن تركيبتها.
* ولكن ماذا عن أوضاع املرأة الهشة وهي ال تخرج عن الوضع
االقتصادي واالجتامعي الهش يف البالد عامة؟
 كنت واضحة يف هذا السياق وقد طأمن رئيس الجمهورية عمومالنساء بأن ال تراجع عن املكاسب وال عن مجلة األحوال الشخصية
وهذا ما قلت له إنه مثة «بشائر «ردة معلنة يف الواقع .وهذا يتطلب
رضورة الحذر والحيطة مع تفيش نسب العنف املسلط عىل النساء
واألمية .يجب ،رضورة ،تحصني املرأة يف نضالها بالقوانني القابلة للتنفيذ.
وتطرقنا كذلك إىل الزواج العريف هذه الظاهرة الدخيلة وقد حسم فيها
رجل الدين ورجل السياسة واملثقف يف تونس منذ عقود وكان رئيس
الجمهورية قد كرر أن «ال خوف عىل املرأة» وهذه اآلراء التي متسكت
بها مع رئيس الجمهورية نتقاسمها مع «بنات االتحاد» والجمعيات
النسوية التي مل تلتق رئيس الدولة يف املدة األخرية .هذا اضافة إىل
الحديث عن رضورة رفع القيود امام التناصف ال يف االنتخابات بل يف
اإلدارة وصعود املرأة إىل سلطة القرار واالهتامم بأوضاع املرأة الفالحة
يف الريف ويف املصانع حيث يتواصل الحيف.
* ماذا عن هذا املسلسل الذي «مأل الدنيا وشغل النساء» .أليس
عمال فنيا؟
 ال ليس بالعمل الفني الربيء وهو عمل غري بريء يف توقيت بثّه .والنناقش جاملية الصورة ان وجدت كعمل فني ألن األمر يناقشه أهل
االختصاص من الفنانني واملخرجني واملمثلني ،اما انا فأهتم باملحتوى
واملحتوى هو ترويج الستبطان الزواج العريف يف املجتمع وانظر اىل
الخطاب الذي يروج له املخرج من توازي الخطاب «هم ونحن» هم
أصحاب القوانني الوضعية ونحن أصحاب القوانني الربانية والدينية
يف حني أن املرشع واملثقف ورجل الدين واملواطنني قد حسموا األمر
منذ عقود .إنها الردة التي تتجىل يف مظاهر تلفزية ويروج لها املخرج
وجامعته .هم يتحدثون يف املسلسل بلغة« :نساؤنا ونساؤهم» وهكذا
مل نخرج عن املوازي بكل اصنافه .وإعطاء تعدد الزوجات والزواج
العريف الغطاء الديني املناسب.
* وماذا عن املساواة يف اإلرث هل ما زالت مطروحة؟

 أعتقد ان رئيس الجمهورية متمسك مببدا العدالة الذي يراه اشملواهم من املساواة وهي وجهة نظر مل تقنعنا ،ولكنني اىل اآلن متمسكة
باملسألة وتطور الترشيعات رضوري بتطور واقع الحال وتطور دور
املرأة يف الحياة االقتصادية كان زمن الرئيس الباجي وطرحت املسألة
مثلام تقدم بن عيل أشواطا باملرأة يف قوانني  1993وال ب ّد أن يتقدم
بخطوة جريئة اآلن.
* وعن تنقيح الدستور هل من رؤية مقدمة؟
* أعتقد أن امر تنقيح الدستور مطلب ملح ولكنه ليس من االولويات
اآلن فلنذهب أوال اىل حوار وطني حول املسارات الثالثة االقتصادية
واالجتامعية واالنتخابية ثم ننظر يف امر الدستور بهدوء ويف متسع

خطاب مسلسل «براءة»
ليس بريئا والزواج العرفي
محسوم بحكم القانون
من الوقت ،ومبشاركة الطيف الواسع من املنظامت والجمعيات
واالحزاب واهل االختصاص.
* نأيت اىل وضع االتحاد الوطني للمراة التونسية فامذا عن إشكالية
التمويل؟
 ن ْحصل عىل منحة مبنشور استثنايئ من رئاسة الحكومة وهي التكفي للترصف والتجهري وتأجري  180إطارا وعونا و 200عامل يف
الجهات ونطالب مبنحة الية من وزارة الشؤون االجتامعية ،وهذا
بالنظر إىل دور املرأة العاملة وإمكانية دعمها مثلها مثل ربات البيوت
العامالت يف املنازل دون أجر ،ومن حيث االنشطة فهي متعددة
ومتواصلة خالل شهر رمضان وخارجه .ومن برامجنا تأمني التكوين
مع االمم املتحدة للنساء يف الفالحة االيكولوجية ،هذا إىل جانب
توزيع االعانات عىل مستحقيها من العائالت يف الجهات خالل هذا
الشهر الكريم.

تمويل االتحاد يتمّ بقرار حكومي ونطلب أن يكون بقانون منظم
المنستير
رمضان في
شهر
وتصرفقبل
أيام الخريف الصعبة
االجتماعية
الشؤون
وزارة
حلول من
المنحة
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وطنية

ارتفاع قياسي ألسعار المواد الغذائية

عدسة( منترص العكرمي)

توفرت فرق املراقبة وعادة التجاوزات «هي هي»!

أصبح الحصول عىل املواد املعيشية أمرا صعبا ازداد تعقيدا
مع أول أيام شهر رمضان ،إذ ارتفعت تقريبا أسعار كل املواد
بشكل غري مسبوق حيث وصل سعر الفلفل باألسواق إىل  7دنانري
يف حني بلغ سعر البطاطا  2500مي ،إىل جانب االرتفاع املش ّط يف
مثن اللحوم الحمراء التي شهدت ارتفاعا تراوح بني  30و 35دينارا
للحم الضأن و 29دينارا للحم البقر.
ويشار إىل أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت هذه السنة
بحوايل  25باملائة باملقارنة مع السنة الفارطة.
كام عرب عدد من املواطنني عن استيائهم من تواصل نقص
املواد األساسية باإلضافة إىل االرتفاع الذي وصفوه بغري الطبيعي
وغري املعقول يف األسعار ،مؤكدين عدم قدرتهم عىل توفري
احتياجاتهم من املواد الغذائية يف حال تواصل الحال كام هو عليه.
وأكدت وزارة التجارة أنه تم منذ بداية شهر رمضان تكثيف
فرق املراقبة االقتصادية قصد الحرص عىل فرض احرتام التسعرية،
خاصة يف املواد التي تشهد ندرة خالل الفرتة األخرية .ودعا املدير

العام بوزارة التجارة واملكلف باإلرشاف عىل قاعة العمليات يارس
بن خليفة إىل انتهاج سياسة املقاطعة يف بعض املواد التي تشهد
ارتفاعاً مشطاً ،مؤكدا ً أنه ت ّم تسجيل انفالت يف األسعار ،وهو ما
يفرس العدد الكبري من املخالفات االقتصادية التي ت ّم رفعها خالل
أول أيام شهر رمضان.
وأرجع املعهد الوطني لإلحصاء تفاقم التضخم اىل مستوى
 % 7.2يف شهر مارس ومقارنة بذات الشهر من العام املايض،
إىل تسارع نسق ارتفاع أسعار املالبس واألحذية (من  8,9باملائة
اىل  9,8باملائة) واألثاث والتجهيزات والخدمات املنزلية (من 5,7
باملائة اىل  6,1باملائة).
كام عرفت أسعار املواد الغذائية ،باحتساب االنزالق السنوي،
ارتفاعا بنسبة  8,7باملائة .ويعزى ذلك اىل زيادة أسعار البيض
بنسبة  22,2باملائة وزيت الزيتون ،بنسبة  20,6باملائة ،والغالل
الطازجة ،بنسبة  18,9باملائة ،والدواجن بنسبة  14,1باملائة.
كام زادت أسعار األجبان ومشتقات الحليب بنسبة  8,8باملائة

اكتظاظ
وأسعار
خيالية

واألسامك الطازجة بنسبة  8,6باملائة ومشتقات الحبوب بنسبة
 7باملائة ،مقابل تراجع أسعار الفواكه الجافة بنسبة  4,3باملائة.
وشهدت أسعار املواد املصنعة هي األخرى ارتفاعا بنسبة 8,4
باملائة ،باحتساب االنزالق السنوي ،وفق بيانات املعهد.
كام ارتفعت أسعار املواد الصيدلية بنسبة  4,1باملائة ومواد
البناء بنسبة  11,2باملائة واملالبس واالحذية بنسبة  9,8باملائة
ومواد التنظيف بنسبة  5,9باملائة.
كام اتجهت أسعار الخدمات صعودا لتزيد بنسبة  4,7باملائة،
ويعزى ذلك باألساس اىل ارتفاع أسعار خدمات املطاعم واملقاهي
والنزل بنسبة  7,1باملائة وخدمات الصحة بنسبة  4,1باملائة
وأسعار اإليجارات بنسبة  4,4باملائة.
وشهدت أسعار املواد الح ّرة ارتفاعا بنسبة  7,4باملائة مقابل
 6,6باملائة بالنسبة للمواد املؤطرة ،مع العلم أن نسبة االنزالق
السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت  9,7باملائة مقابل  3,6باملائة
بالنسبة إىل املواد الغذائية املؤطرة.
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األخ األمني العام نور الدين الطبويب يؤبّن املرحوم حسني بوج ّرة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي

ساهم بجد ومثابرة يف تكوين أجيال من الطلبة وصقل مواهب الباحثني
رحيل األستاذ واملناضلِ ال َف ِّذ
بقلوب خاشع ٍة وعيونٍ دامع ٍة ،نَ ْن َعى َ
ٍ
األخ حسني بوج ّرة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم
العايل والبحث العلمي .وإذ ندعو لروحه املُطْ َم ِئ َّن ِة أن ت َ ْخلُ َد لِبَارِي َها
وت َ ْن َع َم بمِ ُ ْنتَ َهى السالم ِة والسكين ِة ،فإنّه ال يَس ُعنا إالّ أن نُشيد ِ
بخصاله
ِ
ومناضال نقابيا عنيدا وأن نُشاطر أَلَ َم
ُمد ّرسا كُفْئا وباحثا ُمج ِّددا
رفيق ِة َدربِه املربّية الفاضلة َس ْو ِسن حشيشة وابنته ِسريِي ْن وابنيه
غسان وصفوان.
ّ
نُو ّدع مناضال نقاب ّيا فذّا أصيال ُصل ًبا يف املفاوضات َع َرف َْت معه
ٍ
مكاسب
سنوات،
رش
الجامعة العامة التي تح ّمل مسؤول ّيتها األوىل لع ِ
َ
كل الجامعيني والنقابيني ُصلب
عديد ًة وجديد ًة يَع ِرفُها ويُ ِق ُّر بها ّ
أي
االتحاد العام التونيس للشغل وال يُن ِك ُرها أح ٌد م ّمن عايشوا معه َّ
مرحل ٍة من مراحلِ النضا ِل من أجل تحقي ِقها ،والتي قادها باقتدار
املطالب.
وبكل ثقة يف النفس وإميانٍ مبرشوع ّي ِة
ّ
ِ
نُو ّدع أيضا يف األخ حسني أستا َذ التعليم العايل والباحث العلمي
يف ما ّدة التاريخ الحديث .مساهمته يف مراكمة املعارِف والعلوم
وتجديد آل ّيات البحث عرب منشوراته العلمية الق ّيم ِة وتأطريه للعديد
من ُمذكّرات املاجستري وأطروحات الدكتوراه فيها.
الله أكرب ٬الله أكرب ٬الله أكرب
ُولِ َد األخ حسني يف  31ديسمرب  1958وزاول تعليمه االبتدايئ
مبدينة القلعة الصغرى بالساحل التونيس حيث ُجذو ُره العائلية ،ث ّم
تحصل عىل
عاد إىل تونس مل ُتابعة دراسته يف املعهد ال َعلَوِي حيث ّ
الباكالوريا يف جوان  1978والتحق بعدها بكلية العلوم اإلنسانية
تحصل عىل األستاذية يف التاريخ سنة 1983
واالجتامعية بتونس أين ّ
وعىل شهادة الكَفا َءة يف البحث سنة  1987بعد أن أَ َع َّد مذكّر ًة حول
«السياسة ِ
الس ْجن ّية بالبالد التونسية من خالل وثائق الضَّ ْب ِطية خالل
النصف الثاين من القرن التاسع عرش» قبل أن يَ ْن َج َح يف مناظرة التَبرْ ي ِز

يف اختصاص التاريخ يف ُم ىّ
وف السنة
الجامعية .1989
التحق الفقي ُد بالجامعة التونسية
بكل ّية العلوم اإلنسانية واالجتامعية
سنة  1990حيث ساهم ِب ِج ٍّد و ُمثابر ٍة
وصقْلِ
يف تكوين أجيا ٍل من الطلبة َ
موا ِه ِب الكثري من الباحثني الشبّان
ولعل أطروحة دكتوراه الدولة التي
ّ
ناقشها يف جوان  2005تحت عنوان
«الطاعون و ِب َد ِع الطاعون ،الحراك
االجتامعي يف بالد املغرب بني الفقيه
والطبيب واألمري  »1350-1820عالمة
من العالمات الفارقة يف االختصاص كام يشهد بذلك أهل الذكر .وقد
نرشت هذه األطروحة سنة  2011من طرف مركز دراسات الوحدة
العربية.
كام تَتَّ ِس ُم أعامله بالتجديد والبحث يف مسائِل غ َري مسبوق ٍة
ك َمقال ْي ِه املنشوريْن يف ك ّراسات تونس ّية حول ظواهر اإلدمان يف
ِ
املسكوت عنه .ويُ ْعتَبرَ ُ تحقيقه املشرتك
العرص الترُ يِك الذيْن قطعا مع
لِ َو ِ
ِ
صرِ
اح ٍد من أه ّم آثار األدب امل َ َناقبِي تونسيّا وهو كتاب امل ُ ْنتَ ِ ابن
ِ
األرماش يف َم َنا ِق ِب القُامش» الصادر عن دار
أيب ل َِح َّي َة القفيص «نُو ُر
الغرب اإلسالمي ببريوت واملكتبة العتيقة بتونس ،إسهاما عىل غاي ٍة
من األهمية يف تحقيق املصادر ِ
ونقدها ،أَث ْ َرى به امل ُد ّونة التاريخية
التونسية واملغاربية يف آنٍ .
وبالتوازي مع هذا التألُّقِ األكادميي والعلمي ،ال يَفوتُنا التذكري
بانخراطه يف النضال النقايب الجامعي منذ بدايات القرن إذ تح ّمل
املسؤولية النقابية تِباعا من سنة  2005 - 2022بكلية العلوم

اإلنسانية واالجتامعية بتونس  9أفريل ومن  2006إىل  2011بكلية
َكاتب عا ٍّم
اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة قبل أن يقع انتخابه ك ٍ
للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي يف ُمؤمترِها الثاين يوم
 15جويلية  2011مل ّر ٍة أوىل ث ّم م ّر ًة ثانية يف مؤمترها الثالث يوم 30
أكتوبر .2016
الله أكرب ٬الله أكرب ٬الله أكرب
لقد فَ َقدَتْ الساحة النقابية والحقوقية يف تونس أحد رجاالتها
وأقطابها األوفياء الذين مل يَ ِحي ُدوا أبدا عن املبادئ والقيم التي ك ّرسوا
حياتهم من أجل الدفاع عنها وضَ ُّحوا يف سبيلها بالنفس والنفيس ،غري
عابِئني باملنافع واملصالح اآلنِيَّ ِة.
ستبقى ذكرى حسني بوج ّرة ح ّي ًة يف ِ
نفوس ك ُِّل من أح َّب ُه ِص ْدقًا
وناضل إىل جانبه دون حسابات.
تغ ّمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فراديس جنانه ورزقنا
وأهله جميعا الصرب عىل فراقه
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

عميد كلية  9أفريل عبد الحميد فنينة يقدم شهادته على تاريخ املرحوم حسني بوجرة
بقلوب خاشعة ولوعة وببالغ االىس والحزن نقف اليوم لنو ّدع اىل مثواه االخري
فقيد الجامعة التونسية والساحة النقابية صديقنا وزميلنا االستاذ واملؤرخ االملعي
واملناضل النقايب الف ّذ الكاتب العام السابق للجامة العامة للتتعليم العايل والبحث
العلمي املرحوم حسني بوجرة الذي وافاه االجل املحتوم بعد رصاع طويل ومرير
مع املرض صبيحة االربعاء  06مارس .2022
وال يسعنا اال ان نشيد بخصال املرحوم ونذكر ببعض املحطات الكربى يف مسريته
الدراسية والعلمية:
ولد املرحوم يف  31ديسمرب  1958بالقلعة الصغرى ،وزاول تعليمه االبتدايئ
لينتقل فيام بعد اىل تونس ويزاول تعليمه الثانوي باملعهد العلوي ليتحصل عىل
شهادة الباكالوريا يف سنة  ،1977واختار اثرها التوجه لدراسة التاريخ والجغرافيا
بكلية العلوم االنسانية واالجتامعية بتونس ،لينتقل بذلك من القلعة ،مسقط رأسه،
إىل قلعة العلم والنضال.
يف هذه املؤسسة العريقة لجامعة تونس بدأت مسريته الدراسية والنضالية والبحثية املتميّزة،
ففيها تحصل عىل شهادة االستاذية سنة  ،1983ثم شهادة الكفاءة يف البحث سنة  1986والتعمق يف
البحث سنة  1987يف التاريخ الحديث واملعارص ،ثم شهادة التربيز يف سنة  ،1989ليت ّمم بعدها مرحلة
الدراسة والبحث بانجاز اطروحة دكتورا دولة متميزة تحت ارشاف االستاذ القدير املرحوم محمد
الهادي الرشيف واملوسومة يف الحراك الفكري واالجتامعي بالبالد التونسية واملغرب العريب فيام بني
منتصف القرن  14وأواخر القرن  17املوتان والعصيان والتب ّدع والتي ناقشها سنة  2005ونرشت مبركز
دراسات الوحدة العربية سنة  2011تحت عنوان «الطاعون وبدع الطاعون :الحراك االجتامعي يف بالد
املغرب بني الفقيه والطبيب واألمري» .ونالت اشادة املؤرخني والباحثني عموما.
بكلية  9أفريل بدأت ايضا مسريته النضالية اذ انخرط يف النضال الطاليب اليساري والتق ّدمي من
أجل اسرتجاع االتحاد العام لطلبة تونس وانجاز مؤمتره  18الخارق للعادة.
وبعد تجربة يف تدريس مادة التاريخ والجغرافيا بع ّدة معاهد تونسية بني  1984/1983ـ
( 1989/1988جلمة  1983والسبيخة  1985ـ  1989وأريانة  1989ـ  1990كأستاذ مربز) وقع انتدابه
بالكلية يف رتبة مساعد (1990ـ  )1992لريتقي إثرها إىل رتبة استاذ مساعد ( 1992ـ  )2006ثم ينتدب
يف رتبة استاذ محارض سنة  2006ويعينّ بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بسوسة ،ليعود للتدريس
بكلية العلوم االنسانية واالجتامعية بتونس اثر ترقيته اىل رتبة استاذ تعليم عال سنة  2011وحصوله

عىل نقلة يف مفتتح السنة الجامعية .2012/2011
خالل هذه الفرتة الطويلة من االشتغال يف التدريس والبحث كان له نشاط
نقايب بارز تقلّد خالله مسؤولية النقابة االساسية بالكلية ليتوج مساره النقايب
بانتخابه سنة  2011كاتبا عاما للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي.
كان املرحوم استاذا متفانيا يف عمله ،يحظى باحرتام وحب طلبته ،ساهم يف
تكوين أجيال من املدرسني والباحثني الشبان كام كان مؤرخا حصيفا يف التاريخ
الحديث انكب اهتاممه عىل البحث يف العديد من املسائل ذات البعد االجتامعي
للبالد التونسية واملغاربية ،والتي مل تحظى آنذاك باهتامم الباحثني ،لذا يع ّد من
أساتذة التاريخ الحديث البارزين يف الجامعة التونسية ومن املؤرخني املج ّددين
والرائدين يف البحث التاريخي كباحث مختص يف الدميوغرافيا التاريخية وتاريخ
االمراض واألوبئة بتناوله بالدرس ملواضيع دقيقة وظواهر طريفة صعبة التناول
مثل «املساجني وهياكل الردع والرتاتبية االجتامعية بالبالد التونسية يف منتصف القرن التاسع عرش
من خالل وثائق الزندالة والكراكة» (شهادة التعمق يف البحث  ،)1986و«تاريخ دخول الدخان للبالد
التونسية ومصدره» ( )1992وغريها من املواضيع املسكوت عنها ،ومنها خاصة بحث أطروحته املتميّز
حول تاريخ األوبئة ومجابهة األمراض السارية بالبلدان املغاربية والوقاية من استرشائها.
كام انه كان محقّقا قديرا يف تحقيقه املشرتك مبعيّة رفيق دربه االستاذ لطفي عييس لـ «كتاب نور
األرماش يف مناقب سيدي بلغيث القشّ اش» للمنترص بن املرابط القفيص ،والذي يع ّد من مؤلفات
األدب املناقبي التونسية الهامة كام أ ّن للمرحوم منشورات عديدة صدرت يف تونس وخارجها ،كام
أرشف عىل مخرب «دراسات مغاربية» (بني  2014و.)2021
لقد كان رحمه الله مد ّرسا وباحثا متميزا بفضل دراساته وبحوثه وانسانا ودودا وبشوشا طيب
املعارشة ومناضال نقابيا صادقا ومخلصا ولكنه رشس يف دفاعه عن الحريات األكادميية والبحثية ،متنقال
بني أرجاء املؤسسات الجامعية للبالد التونسية للدفاع عن منظوريه واالصداع برأيه ومواقفه الشجاعة
والجريئة من أجل الجامعة والجامعيني.
تغ ّمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه ورزق زوجته وأبنائه وأهله وذويه
وأصدقائه وزمالئه وطلبته وكافة األرسة الجامعية ومناضيل االتحاد العام التونيس للشغل والساحة
الوطنية جميل الصرب والسلوان.
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الحوار النقابي

على مائدة نقابي

العميد سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل بالمنستير

* إعداد حمدة الزبادي

كنا نفطر على الخبز وسحورنا ماء  ،ضحكات أحفادي تخفف عبء الصيام
«العميد» هكذا صار يطلقون عليه بعد النجاح املطلق
يف املؤمتر االخري لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري والذي افرز
تشكيلة جمعت بني التجربة (االخ سعيد) والطموح (نهلة ،فهد،
عيل ،آمال .)...وهو ما يدفع إىل كثري من االمل يف املستقبل للجهة
وللوطن عا ّمة إذ ان االنطباع الذي ساد عقب املؤمتر كان إيجابيا
اىل درجة ان مسؤولية االخ سعيد وزمالئه اعضاء املكتب الجديد
اصبحت دقيقة اكرث من اي وقت متى يف ظل االستحقاقات
الوطنية والنقابية القادمة ويف ظل االستحقاقات الوطنية
والنقابية القادمة ويف ظل وضع مرت ٍّد عىل كل الواجهات السياسية
واالجتامعي منها بالخصوص وهو ما عرب عنه االخ سعيد يوسف
تجارب وتراكام نضاليا كانت بداياته
الذي عايش
َ
قاسية وصعبة اىل درجة الحرمان واملعاناة
واملالحقات وعذابات اقبية السجون والتي
خربت االخ سعيد وخربها وصبغت اغىل
فرتات العمر وما لذلك من أثر وانعكاسات
عىل محيط الرجل واالرسة وهو ما كان
محور جزء يسري من لقائنا الرمضاين مع
«أبو حسام» الذي فتح قلبه ومكتبه
لهذا السمر الذي بدأناه بتهنئة االخ
سعيد الذي وبحكم أننا يف رمضان
أكرمنا ببعض الورد الذي
كسا مكتبه من كل الجوانب
وهي ورود مهداة للتباريك
من مختلف فعاليات املجتمع
املدين ومن النقابيني الذين مل
نسمع منهم إال االماين الطيبة
والتباريك الصادقة بنتائج املؤمتر وكذلك
بالشهر العظيم الذي يحلو فيه السمر وينبثق
األمل ويل ّم شتات الذكريات الجميلة منها واملحن.
* البطحاء مدرستي
دخولنا إىل ثنايا املايض كان عرب الرجوع إىل
البدايات والتي كان دخولها مدخل صدق كام
جاء يف اآلية الكرمية التي افتتح بها األخ سعيد
التقرير األديب ملؤمتر مارس املايض قلت كانت
البدايات يف السبعينات بالعاصمة وضمن نقابة
اساسية للمعادن طيلة اربع سنوات يقول االخ
سعيد تحولت اثرها اىل املنستري لتعاطي نشاط

اول نقابة يف فندق صحراء
بيتش عىل أيام املرحوم
سعيد الزين
ث ّم الفرع الجامعي
للسياحة اىل غاية بداية
الثامنينات عندما انعقد
املؤمتر االستثنايئ سنة 81
لالتحاد الجهوي وكان ذلك
اول عهدي باملسؤولية

ليس أغلى
من دمي للتوقيع
على حب االتحاد

عائلتي الكبرى تضم  27ألف
(منخرط) والصغرى  5أفراد
بالرمضاء من النار إذ تالحقت املفاجآت ومنها وضعي «خارج
الخدمة» إذ ت ّم عزيل عن العمل ألتجرع ُم ّر البطالة عىل مدار أكرث
من ثالث سنوات كانت عجافا بحق إىل غاية نوفمرب  87عندما
تكونت اللجنة الوطنية لل ّنقابيني بني الرشعيني والرشفاء وكذلك
لجان جهوية متخّضت عن مؤمتر  88وتشكيل مكتب جديد حرصنا
فيه عىل ر ّد االعتبار للنقابيني جهويا ومركزيا ويف ذلك وفاء لرجاالت
البالد وشهداء الحركة الوطنية وهو ما تحقق ولو نسبيّا ما بعد 87
رغم عديد الصعوبات التي نحرص اىل غاية اليوم عىل تجاوز بعضها.
* هل أنت راض عام قدمت وأي إضافة تنشدون يف هذه املدة
النيابية الجديدة؟
ـ أوال يتوجب القول بأن الكامل لله وحده وكل عمل برشي
يشوبه أحيانا بعض النقصان ،نسأل الله ان يوفقنا اىل تدارك كل
الحت او إخالل حصل وعموما فأنا ر ٍ
اض عماّ تحقق
نقيصة ْ
وآخر الشهود عىل ذلك مؤمترو املؤمتر األخري ولكن ليس
كل الرضا الن ما ينتظرنا يف هذا الوضع الذي تعيشه
البالد يتطلب املزيد من البذل والجهد لرفع التحديات
االقتصادي منها كام االجتامعي وأيضا السيايس الذي
ليس من الحكمة تجاهله أو غض الطرف عنه.
* لنعد إىل العميد اإلنسان ٬فام تأثري ثنايا هذه
الرحلة الطويلة وما أحاط بها عليك وعىل عائلتك
الصغرى؟
ـ الحمدلله وضعي الشخيص االجتامعي كام العائيل
مستقر إذ توفقت رغم هذه املحن التي ذكرت واملشاغل يف اإلحاطة
ظل تقصريي
بأرسيت رفقة رفيقة دريب زوجتي التي تحملت الكثري يف ّ
ككل النقابيني املخلصني للمنظمة ومتطلباتها والذي تفرضه عديد
اإلكراهات ...قلت تحملت الكثري من أجل الحفاظ عىل كيان
األرسة ومتاسكها وكانت كام نِع َم الزوجة واألم وايضا نِعم الج ّدة
إذ يل من األحفاد مثانية من ابنايئ حسام ومروان وخالد وساملة
وجميعهم ناجحون يف حياتهم وموفقون يف أعاملهم وذلك
من فضل ريب.
* أكيد رمضان يجمعكم؟
ـ طبعا وكل ليلة تجمعنا املائدة وكذلك الحديث
والنقاش عن حال البالد وخاصة الطبقات املسحوقة يف
ظل هذا الزمن املجنون والظروف القاسية والغالء القاتل..
ّ
* حان وقت «السحور» اختم مبا تريده...
ـ أخريا ٬أسأل الله ان يجعل هذا الشهر املبارك طالع خري عىل
البالد والعباد وان تكون خوامته عتقا من نار اآلخرة وهموم الدنيا
وكل األماين بأن يحفظ اللّه البالد ومنظمتنا ويحميها من كل من يف
قلوبهم مرض وهو ما يدعو اىل التص ّدي لكل من يروم زعزعة أمننا
والتالعب مبصالح البالد واإلرضار مبصالحهم بدءا بالقوت وصوال اىل
األمن واألمان ..وما كل ذلك بعزيز عىل منظمتنا ورجاالتها...
* هل يف البال يشء آخر؟
ـ مرارا وتكرارا ُسئلت عن رقم وها أنا أكرره ٬إنه ما تعلق بعدد
املنخرطني وهنا أؤكد انه  27ألف (آخر إحصاء قُبيل املؤمتر) بعد أن
كان سنة  85ثالثة آالف...
* صحة السحور وشاهية طيبة...
شكرا من خاللك لكل أرسة جريدة الشعب إدارة وتحريرا...
ورمضانكم كريم.

من ال تاريخ له ال يحفل باملستقبل

تتلمذت في «البطحاء»
وعاشور أحد أساتذتي
نقايب يف قطاع مختلف اال وهو قطاع السياحة ويف البال ذكريات
البداية بالعاصمة مع من أعتربهم معلمني وأساتذة البطحاء
ومنهم عامر الحرباوي وسعيد قاقي والحبيب عاشور وآخرون من
املناضلني الذي أىت عىل بعضهم غبار الذاكرة ولكن ذاكرة التاريخ
لن تغفلهم .رحم الله منهم من فارق الحياة واسعد الله اعامر
الباقني بيننا انهم اساتذيت وبال عقد...
* بداية الكفاح
بعد تحويل اىل املنستري ـ والقول لالخ سعيد ـ انخرطت يف
العمل النقايب صلب قطاع السياحة ألبعث صحبة عديد الرفاق

النقابية واعني عضوية االتحاد الجهوي إىل غاية سنة  84تاريخ
انعقاد مؤمتر تصحيح املسار النقايب والذي تحملت إثره مسؤولية
الكتابة العامة وهو ما مل يصادق هوى يف نفس السلطة والتي
تربمت من هذه املسألة إىل ح ّد أنها وضعتنا عىل الهامش وجعلتنا
ال نعمر طويال إذ وقع السطو عىل مق ّر االتحاد الجهوي وتنصيب
الرشفاء ( )85لتكون تلك الرشارة األوىل لهرسلة التي وصلت حد
الع ّداء من خالل الهرسلة النقابيني ومحارصتهم يف كل املواقع من
بيوتهم إىل غابات الزياتني واألكواخ املهجورة ومل يقف االمر عند
ذلك الحد بل تجاوزه إىل التضييقات األمنية واإلنسانية واالخالقية
التي بلغت العزل عن العمل ث ّم تجاوز ذلك إىل اإليداع بالسجون
بتهم واهية ومضحكة عىل غرار السياقة دون رخصة تضليل
العدالة وهو ما انج ّر عنه صدور .حكم عاجل التنفيذ بستة
أشهر وعرشين يوما أفرج بعدها عني ولكني كنت كام املستجري

سأواصل النضال إلى آخر نفس مهما كان الموقع
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نقابة

وضع صعب يف قطاع النقل
العمومي والوزارة ترفض الحوار ما حصل يف تطاوين كان باإلمكان
تجاوزه
الجامعة العامة للمياه

أكد االخ وجيه الزيدي أن قطاع النقل العمومي
يواجه أوضاعا كارثية جراء غياب اإلرادة
السياسية لإلصالح وتعرث املفاوضات لرفض
الوزارة التحاور مع الجامعة العامة للنقل
حول راهن القطاع ومستقبله ورفض التقدم يف
اتجاه بلورة اسرتاتيجية مستقبلية للنهوض بهذا
القطاع االسرتاتيجي.
وأضاف االخ الزيدي أن كل رشكات النقل
العمومي تواجه مشاكل مرتاكمة يف عالقة
باهرتاء األسطول وتقادمه إضافة إىل النقص
الفادح يف املوارد البرشية بجميع األسالك
وصعوبة األوضاع املهنية مام خلق مناخا متوترا
واحتقانا متزايدا يف صفوف األعوان من جهة
مام ضاعف من عدد االعتداءات ضدهم ووتر
عالقتهم بالحرفاء ويستغرب االخ الكاتب العام
استمرار سياسة الالمباالة تجاه القطاع سواء يف
عالقة بتعزيز االسطول مبا يلزم من الحافالت
وعربات املرتو لتأمني نقل املواطنني وضامن
النقل املدريس للسنة الدراسية القادمة وذلك
دون الحديث عن غياب برامج تطوير الشبكة
وتحسني الخدمات ونتيجة لكل هذه األوضاع

املهنية املرتدية قررت الجامعة العامة للنقل
حمل الشارة الحمراء ملدة  4أيام إثر عيد الفطر
سيشفع بتجمع عاميل ضخم أمام مقر وزارة
النقل.
وأكد األخ وجيه الزيدي أن الجامعة حريصة
عىل الدفع نحو التفاوض حول مختلف
اإلشكاليات العالقة وراهن القطاع ومستقبله
وكذلك من خالل النضال بكل األشكال القانونية
من أجل إنقاذ القطاع والحفاظ عىل عموميته
ودميومته.
* نرص الدين

بعد قرار تنفيذ إرضاب حضوري ألعوان إقليم املياه بتطاوين وذلك نتيجة فشل الجلسة الصلحية الخامسة وهو
ما أكد فشل رئيس االقليم عىل املستوى الفني لضامن التواصل مع االعوان وكذلك يف الجانب االتصايل اذ منذ اكرث
من ستة اشهر ونحن نتابع ونحذر من تعفن الوضع االجتامعي السباب عادية وهذا تبني يف محرض الوالية ليوم 06
أفريل  2022بشهادة ممثل السيد الوايل الذي اكد تبعا لعدم ايفاء الطرف االداري بتعهداته السابقة امام اللجنة
الجهوية للتصالح بتاريخ  31مارس  2022متسك الطرف النقايب بتنفيذ االرضاب.
ونذكر بالبالغ الصادر عن الجامعة العامة للمياه بتاريخ  13أكتوبر  2021وهو موقفنا الداعم لكل نضاالت
نقابات واعوان الصوناد أينام كانوا وبالتحديد جهة تطاوين التي شهدت تطورا يف العمل واالداء النقايب كام ال نشك
يف القدرة عىل انجاح هذا االرضاب ردا عىل رئيس اقليم املياه والذي مل يعد له اي مكان يف املسؤولية كلنا دعم له
وسنخطط معا للمرحلة املقبلة.

في سابقة هي األولى في الشركة التونسية للبنك:

عزل وظيفي لـ  25رئيس فرع و  4مديرين
جهويني
بتأطري من االتحاد الجهوي
للشغل بصفاقس والفرع
الجامعي للبنوك واملؤسسات
املالية ،وبحضور ممثلني
عن نقابات القطاع بالجهة،
نظم اعوان واطارات الرشكة
التونسية للبنك بصفاقس
تجمعا احتجاجيا يف ساحة
 100مرت إثر القرارات االخرية
مس
املتعلقة بعزل وظيفي ّ
 25رئيس فرع و  4مديرين
جهويني.
وعبرّ املحتجون عن غضبهم من هذه الحركة واستغرابهم الشديد خاصة
وهي االوىل من نوعها يف تاريخ الرشكة وجاءت يف شهر مارس ،ألنه
من املفروض ان مثل هذه الحركة تأيت يف شهر جوان عند نهاية السنة
الدراسية والجامعية العتبارات اجتامعية وانسانية.
هذا اإلجراء أثار بلبلة يف صفوف االعوان واالطارات واستياء يف كل
مقرات املؤسسة بالجمهورية خاصة ان ال وجود ألي داع أو سبب
منطقي وموضوعي ملثل هذه الحركة كام أن االدارة العامة مل تق ّدم
اي تعليل أو تربير لقراراتها الغريبة ،بل إنها مل تعلن أو تسمي املعنيني
باألمر يف خُططهم او مواقعهم املهنية الجديدة ،ما يثري تساؤالت عن
طريقة تسيري مؤسسة عريقة مثل الرشكة التونسية للبنك ،وهو ما
سينعكس عىل صورة املؤسسة داخليا وخارجيا.

وأفاد األخ ياسني الطريقي عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي
للشغل بصفاقس والكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك واملؤسسات
املالية بأن الرشكة م ّرت بأزمة فيها استهداف لجهة صفاقس ،وأكد أن
التحويرات االخرية يف صلب املؤسسة مل تكن البتة عىل أساس مقاييس
علمية او موضوعية ومل تأخذ االدارة العامة االنعكاسات املادية
واالجتامعية واملهنية السلبية لهذا االجراء.
هذا وأعلن األخ ياسني الطريقي أن مؤمتر النقابة األساسية ألعوان
وإطارات البنك بالجهة سينعقد يوم  19أفريل الجاري ،والذي خالله
سيت ّم أيضا تدارس الخطوات النضالية واالحتجاجية القانونية والرشعية
للتصدي لإلجراء املذكور وللدفاع عن الحقوق املادية واملعنوية لشغيلة
املؤسسة.
* صربي الزغيدي

ملف السكك الحديدية
محل جلسة عمل
لنئ كانت جلسة العمل التي جمعت وزير النقل السيد ربيع املجيدي
يف مقر الرشكة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ،بإطاراتها بحضور
السيد توفيق بوفايد الرئيس املدير العام للرشكة إيجابية ،للنظر يف
وضعية هذه املؤسسة ومدى تقدم الربامج واملشاريع الهيكلية واملالية
والفنية والتجارية املتعلقة بها وتدارس االشكاليات والحلول املمكنة
والعاجلة لحلحلتها.
يف ظل الصعوبات املالية والنقص يف املعدات واملوارد ،اوىص وزير
النقل بالترسيع يف استكامل االجراءات املتعلقة مبراجعة النظام االسايس
الخاص باالعوان وعرضه عىل املصادقة يف أقرب االجال ،داعيا يف ذات
الوقت باعداد تشخيص لوضعية كافة االطارات وتقديم برنامج ميكّن
يحسن من مناخ
من مزيد تحفيزهم وتعزيز الثقة يف قدراتهم مبا ّ
العمل وينعكس ايجابيا ويساعد عىل تنفيذ برامج اإلصالح.

10

نقابة

الخميس  14أفريل  - 2022العدد 1690

تأجيل إضراب معمل السكر
انعقدت يوم الجمعة  8أفريل  2022جلسة عمل
مبقر والية باجة أرشف عليها السيد محسن معز
املييل وايل الجهة وحرضها عن الطرف االجتامعي
اإلخوة عبد الحميد الرشيف الكاتب العام لالتحاد
الجهوي للشغل ورمزي الهومييل الكاتب العام للفرع
الجامعي وأعضاء النقابة األساسية للرشكة التونسية
للسكر بباجة.
وعن الطرف اإلداري محمد البحري القابيس الرئيس
املدير العام للرشكة التونسية للسكر بباجة وكامل
املاكني وفتحي العمدوين عن إدارة الرشكة ومها
املنويب متفقد مركزي للشغل ورجاء بوكسولة كاهية
مدير وزارة الصناعة وبثينة بوكمشة مديرة إعادة
هيكلة وزارة الصناعة ومبارك بن حميدة.
وتناول الحارضون الوضع االقتصادي واالجتامعي

واملايل بالرشكة ووقع االتفاق عىل:
 رصف األجور يف اآلجال القانونية. تسوية الوضعية االجتامعية للصندوقالوطني للضامن االجتامعي.
 تحديد يوم  21أفريل  2022لرصفتسبقة منحة العيد.
 ضبط املقدار النهايئ ملنحة التكريرلسنة  2020يف أقرب اآلجال يف جلسة
عمل ستجمع اإلتحاد العام التونيس
للشغل ووزارة التجارة ووزارة الصناعة.
 عقد جلسة عمل تحرضها الجهاتالثالث :باجة وجندوبة وبنزرت بإرشاف
األمني العام املساعد لالتحاد العام
التونيس للشغل املسؤول عن الدواوين واملنشآت

العمومية األخ صالح الدين الساملي.
وبناء عليه ت ّم تأجيل اإلرضاب الذي كان مزمعا

تنفيذه يومي 11و  12أفريل إىل يومي 30و  31ماي
.2022

اجتماع عام يف االتحاد قريبا انطالق التفاوض حول
تطبيق النظام األساسي
الدولي للبنوك
ملؤسسات الضمان االجتماعي

أرشف األخ وليد الجويني عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي
بتونس عىل
اجتامع عام العوان وإطارات بنك «االتحاد الدويل للبنوك» تناول
الوضع العام للمؤسسة.
وقد كان الحضور الفتا مبا أن وضع العاملني واملنتمني إىل هذه املؤسسة
«فيه وعليه» مقارنة مبكاسب العاملني يف بنوك أخرى ومؤسسات مالية
مشابهة.

رد على العريضة
الصادرة بجريدة
الشعب
تبعا للعريضة الصادرة بجريدة الشعب تحت عنوان «ماذا يف رسالة
الجامعة العامة للمتقاعدين إىل وزير الشؤون االجتامعية بتاريخ 07
أفريل  2022والتي طالبت فيها الجامعة العامة للمتقاعدين باالتحاد
العام التونيس للشغل بتطبيق اتفاق رصف مستحقاتهم .يترشف
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية بإفادتكم أن مصالحه
املختصة تولت إعداد روزنامة التعديل اآليل للجرايات وقد ت ّم إقرار
الرشوع يف تنفيذها بداية من أفريل .2022

أفاد األخ بشري القضقايض الكاتب العام للجامعة العامة للضامن االجتامعي أن الجامعة قد راسلت
خالل هذا االسبوع وزارة الشؤون االجتامعية بشأن انطالق عمل اللجنة الفنية للنظر يف صيغ
تطبيق النظام األسايس يف جانبيه الرتتيبي واملايل وبقية النقاط الواردة مبحرضي اتفاق  24جانفي
و 15مارس  .2022وأضاف أنه من املنتظر أن ترشع اللجنة الفنية يف أعاملها بداية من األسبوع
القادم وتجمع هذه اللجنة الطرف االجتامعي بالطرف اإلداري املمثل ملؤسسات الضامن االجتامعي
وتأيت هذ الخطوة إثر ما شهده القطاع من احتقان حول ما س ّمي مبأزق تطبيق النظام األسايس من
جهة الصيغ والرزنامة زيادة عىل بقية املطالب العالقة التي مل تعرف بعد طريقها للحل.
* نرص الدين

مؤتمر الفرع الجامعي للصناعات الغذائية
والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
بجندوبة
جرت اشغال مؤمتر
الفرع الجامعي للصناعات
الغذائية والسياحة والتجارة
التقليدية
والصناعات
بجندوبة بدار اإلتحاد
الجهوي للشغل بجندوبة
برئاسة األخ خالد العبيدي
الكاتب العام لالتحاد الجهوي
للشغل بجندوبة وبحضور
االخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية و السياحة و التجارة و الصناعات التقليدية و قد أفضت أشغال املؤمتر إىل منح
الثقة للتشكيلة التالية:
األخ وليد طرخاين كاتبا عاما و اإلخوة :ماهر العبيدي ،نوفل التوايتي ،أمين الوهيبي ،أمين طرخاين ،فيصل املاجري ،أمني بوغنيمي أعضاء( .أعضاء).
صربي الرابحي
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بالتلميح والتصريح
* لطفي املاكني

«فتوى للجيعان!»...
عكست األرقام املعلنة بداية األيام االوىل من شهر
رمضان عن تراجع االستهالك لدى املواطنني مقارنة مبا كان
عليه يف السنوات السابقة عن حجم تردي مقدرتهم الرشائية
بسبب االرتفاع املتواصل لالسعار اضافة لتخليهم عن عديد
املواد األساسية اضطرارا مبا ان الهاجس االول بات االكتفاء
بالرضوري فقط لسد الرمق ومل يعد هناك «طموحا» ملا زاد
عن ذلك.
وكان االمل يف ان يحد املرسوم الرئايس ملكافحة املضاربة
واالحتكار من االرتفاع الذي ال يعرف حدا الغلب املنتوجات
لكن ذلك مل يحصل بل شهدت اغلب االسواق «تسابقا»
يف أسعار غري مسبوقة لعديد السلع والغالل مثل الفلفل
التي أصبحت «شهوة» بعد ان كانت ونعني هنا الفلفل يف
متناول الطبقة الشعبية وقس عىل ذلك غريها من الخرضوات
واستبدت الحرية باملستهلك وهو يتابع مختلف التقارير عن
حجز الجهات الرسمية لكميات من املنتوجات بأغلب جهات
البالد لكن دون ان يرى نتائج تلك املحجوزات عىل أرض
الواقع اي من خالل توفر املنتوج وتراجع اسعاره بل الحظ
مفارقة هي اختفاء الكثري من املواد وإرتفاع مثنها وتزداد تلك
املفارقة مبا يتواتر من حديث عن ضغوطات صندوق النقد
الدويل عىل الحكومة لرفع الدعم عن اغلب رشائح الن خريطة
التوازنات االجتامعية انخرمت عىل مدى الحكومات املتعاقبة
منذ  2011اذ تراجع مستوى العيش واضمحلت تقريبا الطبقة
الوسطى مبا أ ّن نسبتها األكرب تدحرجت اىل الطبقة الهشة
املحتاجة للدعم وهذا ما تؤكده االرقام واملعطيات.
كام كشفت الطوابري أمام املخابز ومنذ الصباح الباكر
الهواجس املهيمنة عىل نفوس املواطنني من تراجع مخزون
الفرينة والسميد ويف مرحلة قادمة امكانية عدم توفرها
اذ ما استمرت الحرب الروسية األوكرانية وما زاد من تلك
الهواجس غياب املعلومة املوثوقة التي تبدد الحرية والخوف
مام ستأيت به قادم االيام الن االمر مقترص عىل بالغات غارقة
يف التعميم واللغة املتخشبة التي دامئا ما تلصق االزمات
بسلوكات املواطنني وتنزه غريه عن كل االخطاء كام انها
تدعوه إىل ترشيد سلوكاته وكأن االمر موكول إليه يف أن
«يرفض النعم املعروضة عليه» مرة واحدة واعتامد هذا
االسلوب يف التعاطي مع الواقع اليومي فيه تجاهل حقيقي
ملعاناة املواطنني دون تقديم الحلول والبدائل املمكنة يف ظل
استمرار وضعية معيشية مرتدية ال مؤرش قريب عن زوالها او
التخفيف منها.
وما ذكرناه عن البضائع واملنتوجات عينة من جملة ما
يكابده املستهلك من تردي غريها من الخدمات اذ ال يجد
ما يلبي حاجياته وانتظاراته دون اي اعتذار او تفسري ملا
يفرتض ان يكون حقا مكفوال بالقوانني التي باتت ال تطبق
اال باتجاه واحد بتغييب الحقوق لصالح الواجبات يف حني
أنهام متالزمان مبا يضمن االستقرار االجتامعي وهذا يف حد
ذاته مؤرش ال يبعث عىل الطأمنينة ألن استمرار هذه املفارقة
قد تدفع باتجاه احتقان وردود أفعال عىل وضعية ال تراعي
االمكانيات الحقيقية الغلب الرشائح وهذا ما تتناقله يوميا
مختلف التقارير االعالمية بازدياد وترية الشكوى والتذمر عن
عجزهم املتواصل عىل توفري مستلزمات عيشهم مقابل تواصل
املضاربة واالحتكار.
ان الترسيع بتطويق تداعيات االوضاع املرتدية الغلب
الطبقات هي أولوية مستوجبة عىل حكومة نجالء بودن
والبداية البد من ان تكون بكبح االنفالت يف االسعار ليشعر
املستهلك ان هناك خطوات حقيقية لتحسني اوضاعه الن غري
ذلك يبقى مجرد مسكنات وكالم هو أقرب للمثل العامي
«فتوى للجيعان» التي لن تزيد وضعيته اال تدهورا يخىش
منها فقدانه وما لذلك من انعكاسات سلبية عىل التامسك
االجتامعي وما قد يحصل من احتقان عىل الحكومة التعجيل
بالقطع مع أسبابه ومسبباته.

األسعار في رمضان
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التضخم المالي وتأثيراته السلبية

هل ذابت الطبقة الوسطى؟

البحث عن الخبز عملية صعبة خالل شهر رمضان (عدسة منترص العكرمي)

معدل التضخم املايل أي معدل ارتفاع مستوى األسعار وصل إىل  % 7,2نهاية شهر مارس  ,2022ولكنه تجاوز  % 13بالنسبة
للمواد الغذائية ،كام تجاوز  % 15بالنسبة للمالبس واألحذية.
التضخم املايل يدمر القدرة الرشائية للمواطن ويحط من قيمة الدينار يف الداخل والخارج.
ولكننا لسنا متساوين أمام خطر وتبعات التضخم املايل :أصحاب الدخل القار من أجور سواء كان ذلك يف القطاع العام أو القطاع
الخاص وأصحاب جرايات التقاعد يتحملون العبء األكرب ألن ليس لهم أي طريقة ملجابهة التضخم املايل أو التأقلم معه.
ولكن هناك طبقات اجتامعية أخرى لها القدرة عىل التأقلم مع التضخم املايل وحتى االستفادة منه.
الطبقة الوسطى هي املترضر األكرب والطبقة الوسطى التي كانت عىل مدى عقود كثرية عامل استقرار اقتصادي واجتامعي
وسيايس تذوب شيئا فشيئا بسبب التضخم املايل وتفاقم البطالة.
متى سنعترب أن أوضاعنا االقتصادية واملالية واالجتامعية هي الخطر الداهم؟ متى سندخل يف عملية إنقاذ فعيل القتصادنا؟

مداخيل العائالت التونسية
نقدم نبذة عن توزيع دخل العائالت التونسية حسب معطيات :2020
*  % 71من العائالت التونسية تعترب فقرية (دخلها أقل من ألف دينار) وهذا يعني وجود  8ماليني من هذه الفئة
*  % 18يعني أكرث من مليونني يعيشون فقرا مدقعا ودخل العائلة الشهري أقل من  200دينار
* الطبقة الوسطى متثل  % 18فقط (تقريبا مليونان ومائتا ألف) دخلهم الشهري بني ألف دينار و 2500دينار.
الوضع أصبح مقلقا حقّا إذ تفيد األرقام أن  % 60من التونسيني أقل من  40سنة وضعهم صعب جدا .أمام توقف االستثامر
وهؤالء يواجهون بطالة هيكلية فاقت عند الشباب (من  35-18سنة) .% 40
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األسعار في رمضان

فرضها غالء األسعار وتدهور المقدرة الشرائية

* لطفي املاكني(-عدسة منترص العكرمي)

هل ختىل املواطن عن االهتامم باالستحقاقات السياسية؟

يتساءل أكرث من متابع للشأن الوطني عن مدى قدرة
الحسم يف الرهانات السياسية املطروحة يف ظل انشغال
غالبية املواطنني بتوفري رضوريات العيش بعد االرتفاع
املتواصل لالسعار خاصة مع بداية شهر رمضان يف وقت
انتـظر فيه الجميع تراجعها اال ان العكس هو الصحيح
اذ انحرص االهتامم ومحور كل نقاش يف تأمني «القفة
اليومية» وترك بقية املسائل جانبا اىل حني.
ومل تخف بعض االطراف االخرى ان هناك توجيها للرأي العام
لالنشغال بهذه املشاغل اليومية حتى ال يجد متسعا من الوقت
لتقديم مواقفه من الرهانات السياسية كام كان االمر يف وقت سابق
وقد كشفت النسبة املتدنية للمشاركني يف االستشارة االلكرتونية ما
ارشنا اليه سابقا استنادا اىل كونها سعت إىل معرفة آرائه من املتغريات
املستوجبة يف عالقة بالنظام السيايس وال بقية االولويات األخرى (حسب
االستشارة) مثل االستثناء والقانون االنتخايب وطريقة االقرتاع وتعزز
ذلك العزوف بنسبة عدد املشاركني يف االنتخابات البلدية الجزئية اذ
كانت االرقام دون املنتظر بعد ان وجهت إىل املجالس البلدية املنتخبة
حديثا جملة من االنتقادات يف كيفية تسيريها وإذ ساد االعتقاد ان
يكون عدد الناخبني يف حجم تلك االنتقادات لكن العكس هو الحاصل

رغم أن املشاركة يف الحكم املحيل عادة ما تكون من االولويات النها
تالمس مشاغل املواطنني بالدرجة االوىل مقارنة بغريها من االنتخابات
االخرى وكل هذا يدل عىل ان الشأن السيايس تدحرج يف ترتيب اهتامم
املواطنني الذين يصارعون يف الفرتة االخرية قوى خفية تتحكم يف بورصة
األسعار ومثلها توزيع املواد االساسية التي باتت ضمريا مسترتا تقديره
عديد العوامل منها املعلوم واغلبها مخفي لتنحرص دائرة اهتامم يف

البد من ضمان االستقرار االجتماعي
لتحقيق مشاركة مواطنية مكثفة
يف املواعيد االنتخابية القادمة
كيفية التعاطي مع صعوبات العيش وعجز مداخيلهم عن مجاراة نسق
املصاريف املنزلقة نحو املجهول.
* االستقرار االجتامعي لنجاح املسار السيايس
ومثل تلك التوجهات املغيبة لحقيقة االوضاع االجتامعية ال تساعد
حسب قراءات املحللني عىل التوصل اىل توافقات بخصوص الرهانات
السياسية املرتقبة ويذهب تفسريها كون انشغال عموم املواطنني
بتدهور مقدرتها الرشائية وعدم االهتامم بالشأن السيايس قد يرتتب
عليه الحقا ردة فعل غري محسوبة ألنهم سينتبهون الحقا إىل أن ما ت ّم

* االسعار فوق طاقة االحتامل

 29205زيارة تفقد إىل مسالك توزيع املنتجات الفالحية والبحرية

أجرت فرق املراقبة االقتصادية خالل العرش أيام األوىل
من شهر رمضان  29205زيارة تفقد شملت بصفة خاصة
مسالك توزيع املنتجات الفالحية والبحرية الطازجة واملواد
الغذائية العامة فضال عن مسالك البيع بالتفصيل ،حيث
أسفرت عن رفع  5841مخالفة اقتصادية.
كام نتجت عن هذه العمليات الرقابية حجز  61طنا
من املواد املدعمة (فارينة وسميد وعجني غذايئ وسكر )
و 11طنا من الخرض والغالل (فلفل وطامطم وبطاطا ومتور)
و 142كغ من األرز و 1.87طن من لحوم الدواجن وأكرث من

 3طن من األعالف و 27طنا من مادة  DAPو 62طنا من
االسمنت باإلضافة إىل  5310قطعة آجر و 1811علبة تبغ.
من جهة أخرى ،ويف إطار ردع املخالفني اتّخذت جملة
من العقوبات اإلدارية متثلت يف  42 :قرار منع من التزود،
 10قرارات تحديد حصص 5 ،قرارات تغيري صنف و3
قرارات غلق.
هذا ووردت عىل قاعة العمليات املركزية خالل 10
أيام األوىل  380شكاية .رغم كل هذا فإن عمليات الغش
متواصلة والزيادة يف األسعار أكرث من واضحة.

االتفاق عليه من «توافقات» للمسار السيايس مستقبال هم غري ملتزمني
به ويف هذه الحالة سيطالبون بتغيريه او هم قد ال يصوتون لصالحه
اثناء عملية االستفتاء التي تتطلب مشاركة مكثفة حتى يضمن النظام
السيايس الجديد املنبثق عنه الرشعية واملرشوعية الكافية.
وترى التحاليل ذاتها انه عىل الحكومة االنتباه إىل هذا املعطى
وعدم التغافل عنه اي انها مدعوة إىل معالجة هذه االشكاليات املهيمنة
اليوم عىل أولويات املواطنني وعدم االكتفاء بجملة املراسيم الرئاسية
الصادرة بالرائد الرسمي يف عالقة مبكافحة املضاربة واالحتكار الن هناك
بونا شاسعا بني ما يروجه الخطاب الرسمي وما يعرتض املواطن من
حقيقة عند ذهابه لالسواق اذ ال مقارنة بني الحديث عن توفر كل املواد
وبني الحرية التي تستبد باملستهلك حني يقف عىل واقع آخر تختفي فيه
اغلب االحتياجات.
كام ان الحكومة محمول عليها توفري كل الظروف املثىل لرتكيز
اهتاممات املواطنني عىل االولويات الوطنية وعدم تشتيت اهتاممهم
مبا يعطل مشاركتهم املكثفة يف تقديم املقرتحات والتصورات وعدم
ترك هذا الدور اىل غريهم خاصة أ ّن االحزاب املفرتض ان تكون االقرب
اليهم يف القيام بالتحسيس والتحفيز عىل املشاركة تعاين من عملية
«ترذيل» الي دور لها يف املسار السيايس وبالتايل فان نجاح املرحلة
القادمة يستدعي الرتكيز عىل االستقرار االجتامعي لتوفري الظروف
املالمئة لتكون مساهمة املواطنني فاعلة وأساسية بعيدا عن أي تشتيت
الولوياتها املتالزمة.

* توفر العرض وغاب الطلب

 % 70من التونسيني ال يستهلكون اللحوم الحمراء
قال رئيس الغرفة الوطنية
للقصابني أحمد العمريي أن أسعار
ّ
اللحوم ترتاوح بني  30د فام فوق،
واصفا حالة السوق بالكارثية.
وأرجع العمريي ارتفاع األسعار
إىل النقص الكبري يف اإلنتاج وتهريب
العجول إىل بلدان مجاورة وفق
ترصيحه .كام أشار إىل تراجع
استهالك التونيس للحوم الحمراء
نظرا إىل االرتفاع املش ّط لألسعار،
مؤكدا أن حوايل  % 70ال يستهلكون
اللّحوم وأن  % 50من التونسيني لن
يكونوا قادرين عىل اقتناء األضحية
هذه السنة إذا تواصل الحال عىل ما
هو عليه اآلن.
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الملف

لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ«الشعب»

* حوار لطفي املاكني

رفع الدعم ال خيدم الفئات الشعبية وال يراعي احتياجاهتا الرضورية

عرف نسق األسعار ارتفاعا منذ األيام االوىل لشهر رمضان ما زاد من حرية املواطن بعدم قدرته عىل مسايرة الغالء الذي مل يستنث أي
لكل أنواع املضاربة واالحتكار وهذا ما كان محور الحديث مع لطفي الرياحي رئيس
بضاعة عىل ندرتها رغم صدور املرسوم الرئايس املج ّرم ّ
منظمة ارشاد املستهلك والذي بينّ اسباب تواصل تلك املامرسات واملطلوب لوضع حد لها رضورة تكثيف الحمالت لتوضيح الجوانب املتصلة
بالتوعية والتحسيس ملحارصة عديد الظواهر السلبية وأولها اللهفة يف االستهالك اضافة إىل عديد املسائل األخرى التي تحتاج إىل تدخل
هياكل الدولة حتى ال يتم استغالل املستهلك رغم وجود القوانني املفرتض االلتزام بها.

مرسوم ردع املضاربني واملحتكرين يحتاج إىل حملة تفسريية لتوضيح نقاطه الغامضة
* ما هو توصيفك للمقدرة الرشائية للمواطن املضاربني واملحتكرين لطأمنة املستهلك وعىل
يف ظل االرتفاع املتزايد لألسعار واختفاء أغلب الدولة القيام بخطة اتصالية توضح فيها مختلف
الجوانب ذات العالقة بالتوزيع واالسعار حتى
املواد األساسية؟
ـ املقدرة الرشائية متدهورة لعدة اسباب ال يبقى املستهلك يف حرية من امره خالل شهر
منها ما ميكن التحكم فيه من قبل الدولة وهو رمضان وغريه من أشهر السنة.
* هل حققت الحملة املطلوب منها؟
إعادة هيكلة االسعار من االنتاج إىل تجار الجملة
ـ الحملة يف مجملها إيجابية استنادا اىل ما ت ّم
وتجار التفصيل وبالتايل فإن اعادة الهيكلة تجعلنا
نقف عىل حقيقة االسعار التي تعرف تضخام كبريا اإلعالن عنه من أرقام كبرية ملحجوزات مختلف
من ذلك التخيل عن الربح الخلفي الذي توظفه البضائع واملواد وكنا ننتظر ان تكون التغطية
املساحات الكربى عىل املنتجني مام يجرب املنتج االعالمية ملثل هذه التدخالت واسعة لطأمنة
عىل الرتفيع يف أسعار منتوجاته والدخول يف سباق املواطنني وإرجاع الثقة اليه يف جدية السلط
الرسمية يف مكافحة كل اشكال املضاربة واالحتكار
غالء األسعار من سنة إىل أخرى.
وإضافة إىل ذلك الب ّد من تحديد أعىل سقف والحرص عىل استمرارها حتى ال تكون مناسباتية.
* هل تعتقد أن املرسوم الرئايس سريدع
لهامش الربح من جميع املتدخلني وإعادة هيكلة
فاتورة املاء والكهرباء حتى ينتفع بها املستهلك املضاربني ولوبيات االحتكار؟
ـ املرسوم الرئايس جاء يف جانب كبري منه رادعا
من الطبقة املحتاجة وليس فئات اخرى كام
لكل اشكال املضاربة واالحتكار يف سابقة يف هذا
ّ
يجب متتيع املواطن بالوصفة الطبية العلمية عىل
الوصفة الطبية التجارية للتخفيض من كلفة عبء املجال ومتنينا لو رافقتها جملة من االجراءات مثل
التهرب الجبايئ مع ان هذا املرسوم
نؤكد أهمية االقتصاد االجتماعي يحتاج إىل حملة تفسريية لتوضيح
الكثري من النقاط الغامضة فيه
التضامني لتحقيق العدالة االجتماعية وخضعت لعديد التأويالت
وترشيك املستهلك يف التصدي
ملثل تلك املامرسات غري الشفافة.
* ما هي مقرتحاتكم للحد من هذه الظواهر
الدواء.
كام أن الحكومة قادرة عىل اتخاذ إجراء السلبية املتزايدة من سنة إىل أخرى؟
ـ بالنسبة إلينا نرى رضورة مراجعة كيفية
للنهوض بالنسيج الصناعي التونيس والتقليص من
البطالة وذلك بعدم توريد أي منتوج له مثيل يف توزيع املواد املدعمة انطالقا من توجيه هذه
تونس كذلك التقليص من الفائدة املوظفة عىل املواد األساسية اىل مستحقيها والفصل بني ما
القرض االستهالليك والتخفيض من كلفة الخدمات يحتاجه املواطن وما يستعمله التجار والصناعيون
البنكية .اما السبب الذي ال تقدر الحكومة عىل وذلك اننا يف منظمة ارشاد املستهلك كنا اقرتحنا
عدم استفادة الصناعيني من املواد املدعمة لبيعها
التحكم فيه هو كلفة النقل يف التوريد.
وبالنسبة إىل اختفاء املواد األساسية فيعود بأسعار حرة (وهذا ما نراه اليوم يف عالقة مبادة
اىل هيمنة املضاربة عىل مسالك التوزيع وذلك ما الفرينة والسميد والحليب والزيت والغاز والسكر
يفرسه ما ت ّم حجزه من ِقبل السلطات الرقابية يف واملعجنات) واملاء والكهرباء واملحروقات واألدوية.
* هناك حديث كثري عن عملية اغالق
الفرتة االخرية فضال عن وجود مخزون اسرتاتيجي
وتعدييل يف جميع املواد االساسية وبالتايل حصل للحسابات البنكية وما يوظف عليها من «أتاوات
ارتباك لدى املستهلك لندرة هذه املواد واتجه إىل غري قانونية» فامذا انتم فاعلون؟
ـ املقصود تحديدا هو الحسابات املجمدة
اللّهفة.
* وكيف ق ّيمتم الحملة عىل املحتكرين التي تعترب ما بني  10إىل  ٪15من جملة الحسابات
املفتوحة لدى البنوك إذ يتعرض الحريف إىل
واملضاربني؟
ـ املطلوب هو مواصلة هذه الحملة عىل جملة من الضغوطات التي متارس عليه من قبل
البنوك ورشكات استخالص الديون وتذكر يف هذا
ندعو محافظ البنك املركزي املجال ان املنشور عدد  24لسنة  1991الصادر عن
البنك املركزي التونيس بتاريخ  17ديسمرب 1991
لوقف التجاوزات الحاصلة
وتحديدا الفصل  11منه يجرب وجوبا البنك غلق
الحساب بعد مرور سنة من عدم القيام بعمليات
تنزيل سحب او ايداع وقد وردت عىل املنظمة
للحسابات البنكية املجمدة

عديد التشكيات عرب مركز النداء من
خالل الرقم االزرق ()81104444
متحورت جلها حول الحسابات املجمدة
وهنا ندعو السيد محافظ البنك املركزي
إىل وقف هذا النزيف بتطبيق القانون
مع العلم ان هناك شبه اتفاق بني
البنوك لعدم متكني الحرفاء الذين لهم
حسابات مجمدة من قروض يف البنوك
االخرى.
* كيف تفاعلتم مع هذه التشكيات؟
ـ عملنا عىل توعية الحرفاء لدى البنوك
بتفاصيل املنشور مع العلم ان هناك عديد
القرارات التعقيبية التي انصفت الحرفاء واجربت
البنوك عىل تطبيق القانون.
كام الحظنا ان عديد البنوك تجرب املستهلك
عىل دفع معاليم عىل الخدمات البنكية املجانية
نذكر منها الحصول عىل كشف حساب واعتامد
خدمة رفع اليد عىل الحساب كخدمة غلق
الحساب وهي مجانية.
كام عىل الدولة مراجعة
تاريخ الفاعلية الستخالص
القروض ونذكر عىل سبيل املثال
أن الحريف (املوظف) يف صورة
حصوله عىل قرض استهالك يكون
تاريخ الفاعلية لالقتطاع الشهري لخالص القرض
بتاريخ  23يف الشهر ويف صورة تأخر مشغله
عىل تنزيل جرايته يف نهاية الشهر ( 29منه) يقع
احتساب ستة أيام تأخري توظف عليها معاليم
الفائدة.
* ما هو تقييمكم لنتائج العمل التحسييس
الذي تقومون به؟
ـ من أهم أنشطة املنظمة التحسيس واإلرشاد
والتكوين وهذا مي ّر عرب أكادميية حقوق املستهلك
للمنظمة ويف هذا الباب وبالتواصل مع منظمة
املستهلك الفاعل للمنظمة عن طريق مراكز
النداء التي تض ّم حوايل  20ألف مستهلك فاعل
بارسال عديد االرساليات واالتصال املبارش يف
عديد املجاالت مثل الخدمات البنكية والرتفيع يف
االسعار.
* لكن أال ترى أننا نحتاج إىل ثقافة استهالكية
تقطع مع كل أشكال اللهفة؟
ـ طبعا نحتاج إىل ثقافة تقطع مع اللهفة يف

االستهالك وهذا ظهر يف الفرتة االخرية بتوعيتنا
للمستهلك برضورة التخيل عن اللهفة وقد أحدثنا
نوا ِدي للمستهلك الفاعل بواسطة وسائل االتصال
االجتامعي لتقديم املعلومة املحينة والحث عىل
عدم االنسياق وراء االشاعات .كام بادرت املنظمة
منذ سنة بإحداث منظومة (حومة) بالرشاكة
مع االتحاد التونيس لتعاضديات االستهالك وت ّم
إحداث ثالثة تعاضديات استهالك بكل من باردو
ودوار هيرش وحدائق املنزه للبيع من املنتج

اختفاء املواد األساسية سببه هيمنة
املضاربة على مسالك التوزيع

الحكومة مطالبة
بخطة اتصالية تزيل
الحرية عن املستهلك

للمستهلك والتخفيض ما بني  15إىل  ٪20عن
أسعار الفضاءات التجارية العامة مع االرشاد
والتحسيس والرتشيد من االستهالك والتعريف
باالسرتسال يف املواد وقراءة املكونات من حافظات
وملونات كام انطلقت املنظمة يف تسويق عالمة
(املؤسسة لتحرتم حقوق املستهلك) للرشكات
وملزودي الخدمات لالنخراط فيها الحرتام املبادئ
العامة الثامنية لحقوق االستهالك.
* كيف ستتفاعلون مع ما يسعى اليه
صندوق النقد الدويل بفرض رفع الدعم عن برامج
الحكومة مستقبال؟
ـ نعتقد أن مسألة رفع الدفع التي يسعى
صندوق النقد الدويل لفرضها عىل الحكومة ال
يخدم الشعب بل املسألة تحتاج إىل رؤية تراعي
خصوصيات الفئات االجتامعية املحتاجة إليه
حتى يستمر انتفاعها به وهذا ما يسمى ترشيده
واحداث آليات للحد من انتفاع غري املستحقني به.
كذلك هناك مراجعة متأكدة للمقدار املايل
لعديد الخدمات مثل السقف املحدد من قبل
الكنام السرتجاع املصاريف ومنحة االبناء من
صندوق الضامن االجتامعي وهنا نؤكد عىل أهمية
اعتامد االقتصاد االجتامعي التضامني كمنوال
للتنمية لتحقيق العدالة االجتامعية بني الفئات
والرشائح.
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هتور التّاريخ وانغالق ال ّدائرة
ّ

* الطايع الهراغي

«الطّاغية مه ّمته أن يجعلك فقريا ،وشيخ الطّاغية مه ّمته أن يجعل وعيك
غائبا».
(كارل ماركس)
«ال يزال األغبياء يتص ّورون أنّ الثّورة قابلة للهزمية».
(تشــي غيفــارا)
«أ ُيرجى بالجراد صالح أمر *** وقد ُجبِل الجراد عىل الفساد؟».
بسام البغدادي)
(ابن ّ
* في محنة الكتابة
الكتابة هاجس مربك ،هدفه اإلزعاج وليس
السكينة .مه ّمة وليست مهنة.انتفاضة
البحث عن ّ
السائد ،مروق عىل عقل ّية القطيع ،نقيض
عىل ّ
املجاملة والحياد الباهت .قطع مع االصطفاف.
نبش يف املمنوعات وتنطّع عىل املحاذير .عذاب
طوعي ،شقاء يف ال ّنعيم ،تشييد
ممتع ،اختيار
ّ
ململكة العقل ض ّدا لعامرة العاطفة واملجاراة ،العقل
الذي قال عنه املتن ّبي «ذو العقل يشقى يف ال ّنعيم
بعقله ** وأخو الجهالة يف الشّ قاوة ينعم» .الكتابة
الجا ّدة تح ّرر وحسم مع االصطفاف مبا هو تذويب
للذّات ،غربة واعية عن املألوف واملعتاد .نبش يف
بحر من الظّلامت .شمعة تب ّدد الظّلمة وتقتحم
والسلطة عاملان إذا تصالحا
اآلفاق املغلقة .الكتابة ّ
السلطان واستأسد.
ذلّت الكتابة وتصاغرت وانتعش ّ
الكتابة (ال ّرأي/الفكرة /املوقف) رحلة فرار من
والسلط .محنة املوقف،
السالطني ّ
فظاعات وأرس ّ
جسده الفقيه سفيان الثّوري يف
روعته ورونقه ّ
ايس أيب جعفر املنصور الذي
ب
الع
مجابهته للخليفة ّ ّ
قال عنه «ألقينا ال َح ّب إىل العلامء فلقطوا إالّ ما كان
من سفيان فقد أعيانا فرارا».
الكتابة مغامرة مبا هي متعة يف املخاطرة ،بحث
عن املمكن يف ما يبدو للقوم مستحيال.
جوبه الطّاهر الح ّداد من إكلريوس عرصه
عب عنها أحمد ال ّدرعي نصريه يف
بحملة شنيعة رّ
محنته بقوله «إ ّن الذين يثريون الحملة يعلمون
أ ّن ال ّدهر سيسخر من حمقهم وأ ّن األجيال املقبلة
سيُ ِكربون العمل الذي يصخبون حوله اآلن» .زالت
سطوة اإلكلريوس وخلد الح ّداد وخلدت آثاره.
حني دخل األملان باريس جلس ال ّر ّسام بابلو
بيكاسو ورسم تفّاحة .اندحر األملان وبقي االحتالل
ذكرى س ّيئة من ٍ
ماض س ّيئ وظلّت رمزيّة رسم
السياسة.
بيكاسو خالدة نحتا لبصمة الف ّن يف ّ
* لعنة التّاريخ ومكره
الثّورة -بعيدا عن املوقف منها واملوقع فيها-
هي بالتّعريف نتاج ألزمة وبديلها يف آن واحد.
تف ّجر األزمات ثورات ،نجاحها -ودميومتها -مرتهن
بعوامل .ولك ّن الثّورات محكوم عليها أن ال تكون
إعادة إنتاج ملداخل وآليّات رسكلة األزمات ،وإالّ
أصبحت مسخا .ذلك هو درس التّاريخ .وتلك هي
عصارة التّجارب التّاريخ ّية الفاشل منها وال ّناجح.
إالّ أ ّن للتّاريخ انزياحاته ،قوانينه املاكرة ،عذاباته
املرهقة ،ورطاته وشطحاته.
الثّورة التّونس ّية ،ض ّدا ملنطوق التاّريخ وعكسا

ملوروثه وتجاربه الثوريّة ،استامت
السياس ّيني يف أن تكون
طيف من ّ
تسفيها ملنطق األشياء وأرادوها خرقا
تاريخي فح ّولوها إىل لعنة.
لناموس
ّ
ألمر ما ،وألسباب متداخلة ومتش ّعبة،
موضوعي ،نجح
بعضها ذا ّيت ،وبعضها
ّ
اليمني يف تعبرياته املختلفة ،املنفردة منها واملجتمعة
يف االستحواذ عىل مقاصد الثورة ومصادرتها مبا يرقى
إىل مستوى تحويل وجهة .فكانت ال ّنتيجة صادمة
وكارثيّة .ذلك هو عقاب التّاريخ عندما يُراد لشؤون
السامء .وذلك ما ُدمغت به
األرض أن تُدار بتعاليم ّ
الثورة التّونس ّية وأصابها يف املقتل.
وس ّدت ّكل
انغلقت ال ّدائرة عىل نفسها ُ
املخارج برفض اليمني بقيادة ال ّنهضة -الواجهة
يايس -ترصيف الشّ ؤون الحياتيّة
العلنيّة لإلسالم ّ
الس ّ
واالستعاضة عنها باغتصاب الحكم ومنافع الحكم
رصف يف البالد عىل أنّها تركة
بعقل ّية مخزن ّية تت ّ
يايس مبوجبها
ّ
خاصة .وهيمنت حالة من التّيه ّ
الس ّ
وككل بناء
أصبحت تونس بلدا غري قابل للحكمّ .
حل أعرج.
أعرج ما كان ميكن إالّ أن ينفتح عىل ّ
ذلك هو ما اصطلِح عليه من قبل الحشود القيسيّة
والشاح بحراك 25
وطابور املريدين
رّ
واملفسين رّ ّ
جويلية.
أزمات متناسلة تف ّرخها سياسات تتوالد
مؤسسات يف عراك ونزاالت متواصلة،
كالجوائحّ ،
تفوق يف فداحتها وتناحرها ونزعة الثّأر فيها ما علق
باملخيّلة العا ّمة عن شناعة تناحر القبائل وتنكيد
الحل؟ بالتّأكيد ال
الضائر .وماذا ميكن أن يكون ّ
رّ
ميكن إالّ أن يكون عىل شاكلة الوالدة القيرصيّة،
انقالب تعبرية من تعبريات املنظومة الحاكمة عىل
رضائرها .وما دام التّاريخ ال يخلو من غرائب فقد
كان ال ب ّد أن يكون من اعتربته ال ّنهضة ذات يوم
عصفورها ال ّنادر هو قائد االنقالب عليها وعىل
الصدفة
حزامها ال ّداعم .قيس سع ّيد الذي شاءت ّ
أن يكون حاكم قرطاج بنفس ال ّدستور الذي بفضله
تربّع غرميه الغ ّنويش يف رحاب قرص باردو .وكُ ِتب له
أن يكون أحد الفاعلني األساسيّني يف تعفني الوضع
يايس وتأزيم األزمة املأزومة بطبعها وتعويص
ّ
الس ّ
سمي باسم ث ّوار 17ديسمرب
ر
ال
اطق
ن
ال
ج
و
ت
املخارج
ُ
ِّ ّ
ّ ّ
والثائر عىل فسيفساء ما ُس ّمي منظومة 24جويلية.
ال ّنهضة رأس حربة منظومة الحكم منذ ،2011
تنزاح من وعن العرش بفعل غبائها لتجد نفسها
نتيجة مكر التّاريخ (من املضحكات املبكيات)
مستأسدة يف املعارضة وقائد حملتها يف رحلة

البحث عن اسرتجاع املجد التّليد وامللك الضّ ائع.
الوضع الذي تر ّدت فيه تونس يُع ّد جرمية يف
حق التّاريخ قبل أن يكون اعتداء سافرا ومعلنا
ّ
عىل أحالم التّونسيّني وتطلّعاتهم .سنوات العذاب
والتّعذيب املمت ّدة من  2011إىل  2022الجامثة عىل
رقاب التّونسيني كليل امرؤ القيس «أرخى سدوله
بكل أنواع الهموم ليبتيل» هي سنوات حفر
ع ّيل ّ
أنفاق ال ّنزول إىل الجحيم والتّنكيل بالتّاريخ .هي
سنوات االنتقام والثأر من انفالتة من دبر التّاريخ
كان باإلمكان أن تعيد تشكيل تاريخ الشّ عب
ونيس ومستقبله.
التّ ّ
* فظاعات السّياسة وعذاباتها
السياسة؟ هي ف ّن الفعل يف اإلكراهات
ما هي ّ
السيطرة عليها،
وحرصها وتقليصها ،إذا استحال ّ
وتبصرّ اإللزامات وااللتزامات واالحتكام إىل منطق
الرباغامتيّة وال ّنجاعة ،وليس الخضوع إىل ما متليه
السياسة إذا أصبحت أسرية ف ّخ ردود
غريزة الشّ هوةّ .
والسلوك االنفعا ّيل حصدت الخرسان املبني
الفعل ّ
وفقدت مق ّومات البقاء واالستمراريّة .ذلك هو حال
تونس قبل  25جويلية وبعده .حياة سياس ّية مش ّيدة
كف عفريت ،يحكمها املجهول وتتقاذفها
عىل ّ
أمواج الضّ بابيّة واالستهتار باملزالق ،خاصيّتها:
هالم ّية املخارج /تع ّرج التّمشّ يات /ضباب ّية القرارات
وعسفها وغياب (وتغييب أيضا) التّص ّورات .سياسة
محكومة مبفارقات عجائب ّية ال تليق مببتدئني يف
السياسة .سياسة االنفعال التي يُفرتض -طبقا
عامل ّ
خاصيّة
ملنطق األشياء -أن توسم بها املعارضة باتت ّ
مالزمة للحاكم .فهل يعني ذلك أ ّن املعارضة -عىل
محدوديّة مرشوع ّيتها وانعدام ارتباطها باله ّم
املجتمعي -نجحت يف دفع الحاكم إىل ردود فعل
ّ
لحظويّة غري محسوبة؟ ال يشء يسفّه ذلك.
التّاريخ -ذلك الطّرف الوحيد املحايد كام قال
الفرنيس جول ميشليه (-)1874 / 1798
عنه املؤ ّرخ
ّ
يشبه -بال ّنسبة إىل من ال تاريخ لهم -حبل املشنقة
املتدليّ يف غرفة املحكوم باإلعدام ،يذكّره دوما
بلحظة القصاص ،وتذكّرهم لعنة التّاريخ (غرميهم
حل
الحل؟ ال ّ
ال ّدائم) بخل ّو سجلّهم من أيّة مأثرة .ما ّ
إالّ مبحو الذّاكرة ونحرها ،طمسها واستبدالها بتاريخ
وهمي مسقط ،محوره األنا الهامئة يف بحر
وتأريخ
ّ

العقد ،خالصها يف الثّأر من تاريخ ال ُه ْم صانعوه وال
هم متمثّلون إيّاه.
أ ّول ال ّدالئل ال ّرغبة املنفلتة من عقالها يف إعادة
تنميط التّاريخ بقراءته وتأويله وتشكيله تشكيال
بهلوانيّا ،الهدف منه زعزعة الذّاكرة وإرباكها
وتشكيكها يف ثوابتها بإعادة خلط األوراق وخلق
محاور تباين مسقطة ،هالم ّية تحجب املسائل
الحارقة التي ال تسمح بالتّأجيل وتح ّول ما هو
ثانو ّي -وأحيانا ما ال موجب له أصال -إىل مسألة
حياتيّة.
وثاين ال ّدالئل اعتامد تكديس املراسيم عىل أنّها
عالج لألزمات التي تتفاقم يوم ّيا .مراسيم نابت
ما يجب أن يُس ّن من سياسات عالج ّية للمشاغل
اليوم ّية الضّ اغطة .فظلت هي يف واد وإكراهات
الواقع الفاقعة يف وا ٍد آخر .تواتر هذه املراسيم
محل تن ّدر .ونحت عقليّة ومسلكيّة اتّكاليّة
جعلها ّ
املؤسسايتّ ويف بعض املجاالت
مجافية للعمل ّ
معادية له :التّعامل مع القرص كإدارة ومطالبتها
بفض املشاكل واملشاغل حتّى البسيط منها.
ّ
والتعامل مع ال ّرئيس عىل أنّه قايض مظامل.
«الشعيّات» التي فرضت
وثالث ال ّدالئل تنازع رّ
نفسها من جديد مدار رصاع .فالحاكم بأمره يف إطار
تص ّديه للخطر ال ّداهم املحدود رضور ًة يف ال ّزمن
(ألمر ما بات خطرا دامئا) كام ح ّدده يف قراءته وفتواه
الفقه دستوريّة التي بفضلها تف ّرد بالحكم واغتصب
السلطات .فكانت ال ّنتيجة هائلة .الخطر أصبح
ّكل ّ
أخطارا واالستثنا ّيئ بات القاعدة .من خطر اإلسالم
يايس إىل خطر مت ّزق تونس بني شعبويّة حاكمة
ّ
الس ّ
سيايس يف غالب ّيته
ومجتمع
بالحكم
دها
ر
بتف
ة
و
مزه
ّ ّ
ّ
غائب ،رافض ،مغ ّيب ،مصاب بجائحة هيمنة
الالّمعقول التي تقود البالد إىل غابة املجهول .من
خطر االرتهان «الخجول» لل ّدوائر املانحة ولوب ّيات
املال امللغوم عىل عهد األعوام املأساويّة يف حضرية
الترّ ويكات املتعاقبة إىل فضيحة التّسليم باالرمتاء يف
رسع.
أحضان ال ّدوائر نفسها بأكرث لهفة وت ّ
إنّه االنسداد الذي يه ّدد بتوريط البالد يف
غياهب الضّ باب ّية والغموض وااللتباس .وضع لألسف
شبيه مبا آلت إليه األوضاع يف تونس مل ّا كانت إيّالة
زمن البايات.
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ظواهر

المخدرات آفة تنهك الجسد التونسي العليل

 ٪ 15من الشباب مدمنون والكلفة االجتماعية أكثر من فاتورة العالج
يف ظل غياب سياسة عمومية ملكافحة املخدرات وللوقوف عىل بعض
التجارب الواقعية نظم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ندوة
علمية وطنية لتشخيص هذه الكارثة والبحث عن حلول إجرائية حيث
ق ّدم عز الدين الرشيف مدير مركز الدفاع واإلدماج االجتامعي مداخلة
حول مقاربات التعهد النفيس املوجه لليافعني والشبان ذوي السلوكات
املحفوفة باملخاطر واإلدمان .نقلنا فيها إىل تجربة معاشة من خالل
املختص يف الشأن االجتامعي .وقد أشار يف البداية
إدارته للمركز وهو
ّ
متس
إىل أن اإلدمان ظاهرة بدأت تتشكل باعتبارها ظاهرة اجتامعية ّ
فئات كربى من املجتمع التونيس وأشار يف توصيف هذه الظاهرة اىل
بعض املؤرشات اإلحصائية التي تطورت خاصة يف صفوف اليافعني
والشبان والتي ال تقترص عليهم .متثّل فئة اليافعني حوايل  15يف املائة
من مجموع سكان تونس وهو مؤرش مه ّم أن تكون هذه الفئة العريضة
من سكان تونس معرضة لهذه اآلفة .هذا باإلضافة اىل االضطرابات
متس السلوكات املحفوفة باملخاطر والتي بدورها
السلوكية وهي التي ّ
تشجع تعاطي التدخني واملخدرات واملرشوبات الكحولية وغريها من
اإلشكاالت املتعلقة بالبعد االدماين من مشاكل االختطار .ويجب أن

نتعامل معها منذ البداية بشكل وقايئ باعتبار انها اضطرابات سلوك هنا
وجب أن نتعامل معها منذ البداية بشكل استباقي .ففي مركز الدفاع
واالدماج االجتامعي بلغ سنة  2018عدد املصابني باالضطرابات السلوكية
 300مصاب وصل هذا العدد اىل  600حالة سنة  2021وهي نسب لها
اضطرابات سلوك وليس لها سلوك ادماين وهي ال تعكس العدد الكامل
للمضطربني سلوكيا بالبالد التونسية وليس بالرضورة لهم بعد ادماين.
الخطر الثاين من التمظهرات السلوكية هو العنف وهو مؤرش مه ّم أن
هناك عنفا أو اضطرابا داخل األرسة او داخل املجتمع او الفضاء الذي
يعيش فيه الطفل فعند ارتفاع نسبة العنف داخل املجتمع التونيس وهو
مؤرش ال ب ّد من أخذه بعني االعتبار والتي تؤدي اىل اضطرابات السلوك
واملخدرات ،وقد دلت الدراسات االجتامعية ان العنف مسلط عىل املرأة
وابنائها من اهم أسباب االختطار هذه وال ب ّد من أخذها بعني االعتبار
عند العمل عىل اسرتاتيجيا عالجية وطنية ،كام اكد أنه مثة عوامل اختطار
موجهة نحو الطفل وأخرى نحو االرسة وغريها نحو املجتمع املحيل الذي
يعيش فيه الطفل .وللحديث عن حلول ال ب ّد من معرفة أهم األسباب
وهي العنف االرسي التفكك األرسي التقصري يف الرتبية اإلهامل والترشد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط
االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير
المطعم الجامعي سقانص بالمنستير

طلب عروض للمرة الثانية (أقساط غري مثمرة) عدد 2022/02
للتزوّد باملواد الغذائية لفائدة املطعم الجامعي سقانص املنستري
يعتزم املطعم الجامعي سقانص املنستري يف إطار صفقة عا ّمة اجراء طلب عروض وطني للمرة الثانية (أقساط غري مثمرة) القتناء مواد غذائية
لتسديد حاجيات املؤسسة خالل سنة .2022
فعىل الراغبني يف املشاركة يف طلب العروض والذين تتوفر فيهم الضامنات القانونية الرضورية لحسن انجاز الصفقة موضوع طلب العروض
العمومي عىل الخط « »TUNEPSوتحميل كراس الرشوط مجانا عرب املوقع www.tuneps.tn
الوطني التسجيل مبنظومة الشـراء
ّ
تقديم العروض باتباع االجراءات عىل الخط
يتم تقديم العروض حرصيا عرب منظومة الرشاء العمـومي عىل الخط « »TUNEPSعىل املوقع www.tuneps.tn
ويتم ارسال نظري من السجل الوطني للمؤسسات والضامن البنيك الوقتي بالطريقة املادية ،يف ظرف مغلق باسم السيد مدير املطعم الجامعي
سقانص ،باملنستري يحمل عبارة «ال يفتح طلب عروض للمرة الثانية وطني (أقساط غري مثمرة) عــــ2022/02ـــدد للتز ّود باملواد الغذائية خالل سنة
 »2022عن طريق الربيد الرسيع او عن طريق الربيد املضمون الوصول عىل العنوان التايل:
املطعم الجامعي سقانص باملنستري ص،ب عدد  190مكتب بريد الجمهورية املنستري 5060
أو يسلم مبارشة اىل مكتب الضبط باملؤسسة (شارع ابن الجزار املنستري)
يف أجل اقصاه الخميس  05ماي  2022عىل الساعة الواحدة بعد الزوال ()13٫00
يتكون طلب العروض من االقساط التالية:

القسط
1
2
3
4

بيان القسط
الخرض والغالل
البيض
لحم الدجاج
الحليب والياغورت

تغلق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط « »TUNEPSيوم الخميس  05ماي  2022عىل الساعة الواحدة بعد الزوال ()13٫00
يبقى العارضون ملزمني بعروضهم ملدة مائة وعرشين ( )120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
يتم فتح العروض الفنية واملالية عىل الخط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة علنية يف نفس اليوم الخميس  05ماي  2022عىل الساعة الواحدة
والنصف بعد الزوال ( )13٫30بإدارة املطعم الجامعي سقانص باملنستري شارع ابن الجزار املنستري.
يلغى وجوبا كل عرض يرد بعد اآلجال املحددة او ال يحتوي عىل وثيقة الضامن الوقتي.
يتعني عىل العارضني الراغبني يف الحضور ان يكونوا مرفوقني بتوكيل ممىض من طرف وكيل الرشكة او نسخة من السجل التجاري للوكالء إىل جانب
ختم الرشكة ونسخة من ب .ت .و.

وهي جميعها تؤدي إىل اضطراب السلوك عىل وجه عام واإلدمان عىل
وجه خاص .إذا هي املحددات التي نبني عليها خطة تدخل النفيس
والرتبوي واالجتامعي واملحيل .أيضا من عوامل االختطار الفقر الذي
يلعب دور التوتر داخل االرسة والعالقات االرسية ،مع االنقطاع املدريس
الذي يقارب  120الف طفل سنويا جلهم يافعني ال توجد أي مؤسسة
تحتضنهم ،عامل آخر وان مل يكن له ارتباط سببي مبارش وهو الجرمية
فعند وجودها متفشي ًة واالجرام منترشا ويف ظل غياب الحلول عىل
املستوى الفردي واالرسي والجامعي فإنها ستؤدي اىل اضطرابات سلوك
وسلوكات سلبية .لقد شخصنا يف مركز الدفاع واالدماج االجتامعي هذه
املخاطر بناء عىل املؤرشات السابقة ووضعنا بعض األهداف االسرتاتيجية
وهي :املساهمة يف الحد من السلوكات املحفوفة باملخاطر لدى الفئات
الهشة واألطفال واليافعني والشباب من ذوي صعوبات التكيف ،وعملنا
عىل اكساب هذه الفئات الهشة جملة من املهارات الحياتية والنفسية
واالجتامعية للرفع من قدراتهم عىل السلوك والتكيف ،وإكساب أرس
هذه الفئات مهارات التواصل بحثا عن االستثامر يف الوقاية ملستقبل آمن
وهنالك جملة من املقاربات التي نعمل عليها أه ّمها املقاربات الحياتية،
مقاربة تعديل السلوك ،مقاربة الرتبية الوالدية.
المقاربة العالجية
مختص يف الطب النفيس وخبري لدى هيئة
أشار الدكتور فتحي التوزري ّ
األمم املتحدة يف مجال نرش حقوق اإلنسان إىل ظاهرة اإلدمان بني املعاناة
النفسية والتهديد االجتامعي وبينّ أن لإلدمان مجاالت واسعة فاإلدمان
عىل القامر واإلدمان عىل االنرتنات وعىل املواقع اإلباحية واإلدمان عىل
الكحول والكل يقع يف غياب سياسة عمومية .ففي مسألة اإلدمان
هناك مستويات عدة منها االفراط يف التعاطي ،وطول مدة التعاطي.
واالستهالك ففي الطب النفيس حني نتحدث عن اضطراب نفيس يف عالقة
باالستهالك وله عدة مستويات يف املستوى األول نتحدث عن اإلفراط
يف االستهالك او اإلدمان يف االستهالك ويف املستوى الثاين نتحدث عن
اضطرابات منجرة عن االستهالك .وأخريا بينّ كيف ميكن تحديد خصائص
اإلدمان :أوال بالتساهل يف االستهالك عرب الزيادة دوما بأكرث جرعة انطالقا
من التجربة اىل اإلدمان ،الخاصية الثانية هي عند االفطام تقع اضطرابات
نفسية عنيفة ،الخاصية الثالثة هي السلوك القهري أو اإلكراه وكأنك
مضطر إىل االستهالك واإلدمان بني الحق يف العالج.
الوصم االجتماعي :شهادة حية على اإلقالع
عن اإلدمان
ق ّدم الهادي دحامن خبري يف الضامن االجتامعي شهادة حية حول
مرافقة شاب مدمن متكن من اإلقالع وبالتايل الشفاء من هذه اآلفة
مس
وقد أشار لسيد الهادي دحامن يف البداية اىل ان التعاطي واالدمان ّ
جميع فئات ورشائح املجتمع فالقراءة التي تربط الفقر او البطالة او
التفكك االرسي او غريها من ظواهر الوصم االجتامعي باملخدرات قراءة
انتكاسية ولّت دون رجعة امام املؤرشات اإلحصائية الدالة .والسؤال
امله ّم بعد التشخيص ما العمل امام آفة املخدرات؟ أوال ال ب ّد أن تعرتف
الدولة ان اإلدمان مرض وأن عىل الدولة تغيري ترسانة القوانني فالكلفة
االجتامعية أكرث من الكلفة العالجية لهذه الظاهرة ثانيا املرافقة األرسية
واالجتامعية .ثالثا اإلكثار من مراكز العالج مع فتح آفاق االندماج
االقتصادي واالجتامعي لضحايا التعاطي واإلدمان.
* أحمد
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«الحبيب بورقيبة» ذاك الرئيس الذي رحل
* حاتم النقاطي (جامعي وكاتب)
أصدر عدد من الباحثني يف التاريخ السيايس
الحديث لتونس وبعض السياسيني من املقربني
من الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مجموعة
من الكتب التي جاء بعضها يف شكل دراسات
وبعضها االخرعىل شاكلة مذكرات أو اعرتافات
أورؤى مختلفة لواقع سيايس كان «املجاهد
االكرب» محورها .ولعل يف هذه اإلصدارات التي
كانت لبعض املقربني من هذا الزعيم ك الطاهر
بلخوجة ومحمد مزايل ومصطفى الفياليل والباجي
قايد السبيس ومحمد الصياح ...خري تكريم لرجل
ساهم يف بناء الدولة التونسية الحديثة ويف التوجه
نحو مدنيّة شعبها ومحاولة دفعه نحو املعرفة.
بعد  22سنة عىل وفاة الرجل  6أفريل 6 - 2000
أفريل  - 2022نطرح عىل أنفسنا سؤاال يحرك
ذاكرة القارئ :لِ َم هذا التقدير لشخصية هذا
الزعيم داخل أغلب ما كتب عنه؟
لست من أتباع الرئيس بورقيبة وما كنت ولن أكون ولكن االختالف مع
اآلخر ال يلغي قول حق فيه .يعلمنا التاريخ أالّ تقدم لألمم إالّ بإعطاء
حق االحرتام للصديق وللمختلف إذ تبنى الشعوب بذاك الرتاكم والنقد
املستنري للسابقني ضامنا لسلمية االجتامع وقانونيته وتواصل مدنيته يف
وجود دولة دميقراطية مقدسة لحق االختالف.
رحل «بن عيل» الذي انقلب عىل رئيسه فجر السابع من نوفمرب 1987
وعزله عن الخارج وحدد عدد زائريه وفرض عليه اإلقامة يف منزل
بصقانس باملنستري .رحل «بن عيل» الذي أساء إىل رموز الوطن حتى
بعد املامت ذلك أ ّن يوم وفاة «بورقيبة  06أفريل  2000أفسد بارونات
إعالمه عىل الشعب التونيس حتى متابعة جنازته عىل شاشة تلفزتهم
وحرمتهم متعة توديع رجل امن املاليني به وبتاريخ نضاله وبتمشيات
دولته .اليزال الشعب التونيس يذكر مبرارة ما فعلته قناة  7التلفزية
يف ظهرية يوم وداعه إذ تعمدت عدم نقل موكب دفنه وبثت بوقاحة
عجيبة صوراألسامك ومشاهد حبىل بالطبيعة يف أبهى فصولها حيث
البحر وثرواته والشواطئ واألشجار والشمس مبصاحبة موسيقية لها
تركت يف قلب املتابعني أوجاعها.

نظافة يد وإيمان ببناء الدولة العصرية

مات بورقيبة وكانت ذكراه صورة تواصل تأوييل مع هذا الحدث
وفرصة جديدة للوقوف عىل جهوده لبناء مؤسسات الدولة الحديثة.
جهود يثمنها األستاذ الهادي التيمومي يف الصفحة  48من كتابه تونس
البورقيبية «عن املجهود البورقيبي الرساء مؤسسات تحديث املجتمع
التونيس»« :بادرت الدولة منذ األيام األوىل لالستقالل بتطبيق برنامج
اتسم بالكثري من الجرأة لتحديث الحياة االجتامعية والثقافية وذلك
بهدف الترسيع يف تنمية املوارد الطبيعية والبرشية للبالد وقد قام هذا
الربنامج التحديثي الواسع إما عىل التوافق بني متطلبات الحداثة الغربية
وفهم معني لإلسالم ،أوعىل الحداثة الغربية التي مل تتنب من مقوماتها
سوى االنسانوية» .هي صورة عن إرادة للبناء ملجتمع يخالف السائد
والتقليدي ويسعى إىل إبراز الفارق بني لحظة املايض من جهة والحارض
واملستقبل من جهة ثانية .لقد كان فعل التجاوز للعرف وللتقليد

تعزية ومواساة
يتقدم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد بأح ّر
التعازي وأصدق املواساة لألخت عواطف الصباحي عضو لجنة املرأة
العاملة باالتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد إثر وفاة املغفور لها
والدتها رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته مع الرسل
واألنبياء ورزق عائلتها وأهلها جميل الصرب والسلوان.

ويف منتصف الثامنينات .كام أن التاريخ
السيايس الحديث لتونس مازال يذكر
صدامه مع خصومه من السياسيني
ومحاكامته لعدد من القوميني ومن
اليساريني .كام عرفت فرتة شيخوخة
حكمه السياسية يف الثامنينات صدامه
مع حركة االتجاه اإلسالمي وما تخللها من
محاكامت لقادتها واحداث شغب عنيف
وانحالل لألمن انتهت بسقوط حكمه يف
 7نوفمرب .1987

باب التأويل
الشعب

وللرتاكامت املتأصلة يف ذهنية التونسيني والتونسيات إلنتاج منط جديد
من املواطنني املتشبعني بروح الحداثة الغربية واملؤمنني بعقالنية الفعل
الثقايف واالجتامعي لذلك سعت دولة االستقالل عىل املراهنة عىل نرش
التعليم وإقرار مجانيته.
شخصية بورقيبة عىل اميانها بتغيري املجتمع كانت حريصة عىل املحافظة
عىل املال العام واالبتعاد عن شبهات الفساد املايل« :يف آخر حياته أي
منذ ثالثني سنة أوأكرث قال لنا بورقيبة – عندي حاجتني :املوت ما نخافش
منها والفلوس ما نلوجش عليها  -كان يقول عن املال بأنه ال يهمه وأن
املطلوب هوفقط أن يتوفر له منه ما يقيض شؤونه» محمد الصياح كتاب
الفاعل والشاهد ص .242مات «الحبيب بورقيبة» – – 2000 - 1903
أول رئيس للجمهورية التونسية  1957-1987يف بلده وما خدشه أحد يف
عرض وما كان له من مال غري قليله وما زلت أذكر ما كان أخربين به أحد
كبار وزرائه الراحل «محمد مزايل» يف حديث كنت أجريته معه يف اواخر
 2008عن صفع الرئيس البنه الوحيد الحبيب يف ستينات القرن املايض
عندما علم باقتنائه مباله الخاص ألرض يف تقسيامت «نوتردام» بتونس
وأجربه عىل الرتاجع عن ذاك األمر».
مرت  22سنة عىل رحيل الزعيم الحبيب بورقيبة معلن أول جمهورية
تونسية ومحرر املرأة وباين الدولة الحديثة مبا اقتضته من ترشيعات
ومؤسسات وقوانني ومخططات ملقاومة الفقر والجهل .وهي ايضا
سنوات نستفهم من خاللها نظرات استرشافية حول عدد من القضايا
العربية والدولية .ففي الحرب العاملية الثانية ويف خطوة جريئة ومن
سجنه دعا اتباعه من قادة الحزب الدستوري اىل الوقوف اىل جانب
الحلفاء ساعة كانت كل وقائع ومؤرشات الحرب تنبئ بانتصار قوات
املحور .كام انه دعا يف منتصف الستينات يف خطابه املشهور مبدينة
اريحا اىل قبول العرب والفلسطنيني بقرار التقسيم الصادر عن االمم
املتحدة وهوما أقام عليه الدنيا من قبل بعض القادة العرب وصلت اىل
خروج عدد من املظاهرات يف بعض العواصم املرشقية ملناهضة موقفه.
كام أنه كان جسورا يف بعض قضايا املجتمع التونيس فمع توليه صدارة
املشهد السيايس أصدر مجلة األحوال الشخصية وعمل عىل تحرير املرأة
يف عالقتها بأرستها واملجتمع وح ّرضها عىل الخروج للتعليم وللعمل مام
أدى إىل تحرك السلفيني ضده.

توقه إلى التفرد بالقرار

ذاك هو الحبيب بورقيبة زعيم وحاكم مثري للجدل فكغريه من الحكام
العرب عرفت فرتات حكمه السيايس هزات وانتفاضات بدء بخالفاته مع
رفيق دربه صالح بن يوسف
يف منتصف خمسينات القرن املايض مرورا مبؤامرة االزهر الرشايطي
يف بداية الستينات .كام عرفت سنوات حكمه رصاعات حادة مع عدد
من الزعامء النقابيني ك أحمد التلييل وأحمد بن صالح ،كام كانت له
صدامات مع الزعيم النقايب «الحبيب عاشور» أدت إىل محاكمته له
ولعدد من املناضلني من الحركة النقابية إثرأحداث  26جانفي 1978

لمسيرة

صدرت عن تلك الفرتة البورقيبية 1957
  1987عدد من الكتب كانت مرجعاللمثقفني وللمؤرخني وللمهتمني بالشأن
العام إذ انها حملت لنا إضاءات جادة ألحداث تاريخية مرت بهذا
الشعب فكانت اقواال وشهادات تعكس اعتقادات وأفعال وخلفيات
بورقيبة أو «املجاهد األكرب» املناضل قبل االستقالل وبعده.
لقد كان عدد من هذه الكتب لرجال اقرتبوا جدا من «بورقيبة» حتى
قاربوا ظله .هم وزراء «بورقيبة» صورة أخرى من صور اإلضافة لتاريخ
تونس الفكري والسيايس الحديث « محمد مزايل والبشري بن سالمة
والباجي قائد السبيس والشاذيل القليبي ومحمد الصياح والطاهر
بلخوجة .»...رجال دولة عملوا معه وخالفوه الرأي ولكنهم حملوا له
تقديرا كبريا .كام صدرت بعد الثورة بعض الكتب لجامعيني ومثقفني ك
الهادي التيمومي وماهر حنني وغريهام حاولوا النظر والتأويل األكادميي
واملعمق لتلك الفرتة السياسية وملسرية الرجل .ورغم اختالفات هذه
الكتب يف التقييم لبعض الوقائع واألحداث والشخوص إالّ أن أصحابها ما
استطاعوا أن يخرجوا بها عن طريق املكافأة ملسرية زعيم أو سلطة أب
عىل عائلته فكان قدرهم من قدره.
إن هذه االعرتافات هي قدرة عىل تأسيس تاريخ الشعوب واألمم عىل
القول بالفضل للسابقني واعتامد الرتاكم منهجا لتطوير القيم والوقائع.
هو التاريخ السيايس عرب للتعلم وللتجاوز ذلك أن الشعوب ال تتطور
إال بالرتاكامت وبالوعي مبامرسة األخطاء فالعقل السيايس بنايئ نقدي
وجديل.
إن الذاكرة الوطنية يتداخل فيها باب املقروء بأبواب السمعي والبرصي
لذلك فإن توثيق منتوجنا «الثقايف السيايس» يفرتض االنفتاح عىل ثقافة
يتجادل فيها األرشيف الطباعي مع ذاك املسموع واملشاهد وهوما يحتم
متابعة رضورية ملا ينتجه الكتاب
واملؤرخون والسياسيون حول هذه الشخصية االستثنائية يف توجهاتها
العقائدية والتسيريية.
ولعل االختالف مع هذا الرجل حول بعض مواقفه من الدين والعروبة
وحول طريقة ادارته للبالد بحزب واحد ال ينفي عليه ابدا وطنيته ورغبته
املدهشة يف خلق جيل جديد يؤمن بالعلم وبالوطن وباملساهمة يف
تأسيس رؤية خصوصية ممكنة لالشياء.
انه زعيم نذكر معه أيضا طفولة تختلط ذاكرتها بذاك التلفزيون األسود
واألبيض وبتلك النغامت الصباحية اليومية «من توجيهات الرئيس»
مؤذنة بخروجنا اىل مدارسنا نتلقى أوىل الحروف.
الهوامش
 1ماهر حنني مجتمع املقاومة ما بعد االسالموية ما بعد البورقيبية ما
بعد املاركسية منشورات جمعية نشاز 2019
 2د الهادي التيمومي تونس البورقيبية  1987 - 1956دار محمد عيل
الحامي 2020
 3محمد الصياح حاوره املولدي االحمر الفاعل والشاهد رساس للنرش
2012
 4حوارنا مع محمد مزايل «من رشدين وسجن ابنايئ مل يكن بورقيبة بل
شبحه» جريدة القدس العريب  12فيفري 2009
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مقاربات

الدورة  28للجائزة الوطنية «زبيدة
بشري» للكتابات النسائية
يُنظّم مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم
حول املرأة (كريديف) ،الدورة الثامنة والعرشين ()28
للجائزة الوطنية «زبيدة بشري» للكتابات النسائية
التونسية لسنة  2021وذلك يوم الخميس  14أفريل
 2022انطالقا من التاسعة ليال مبقر الكريديف.
تُرشف عىل افتتاح فعاليات التّظاهرة وزيرة األرسة
السن ،الدكتورة آمال بلحاج
واملرأة والطفولة وكبار ّ
موىس ،ويت ّم خالل هذه التظاهرة إسناد مختلف
الجوائز
 جائزة اإلبداع األديب باللغة العربية جائزة اإلبداع األديب باللغة الفرنسية  -جائزة البحثالعلمي باللغة العربية
 جائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية جائزة البحث العلمي حول املرأة التونسية واعتامدمقاربة النوع االجتامعي
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 جائزة أحسن سيناريو لألرشطة القصرية حول املرأةكام تتضمن التظاهرة الفقرات التالية:
• معرض لوحات فنية للرسامة عائشة إبراهيم،
• فاصل موسيقي بإمضاء الفنانة ليىل حجيج،
• تكريم الحقوقية الراحلة لينا بن مهني من خالل
عرض رشيط وثائقي حولها،
• تكريم األستاذة الجامعية ليىل العجيمي السبعي.

االتحاد الجهوي للشغل بأريانة
مؤتمر مراكز النداء
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة انه تقرر عقد املؤمتر التأسييس للفرع
الجامعي ملراكز النداء وتكنولوجيا املعلومات بأريانة وذلك يوم االثنني  25افريل  2022بداية من
الساعة العارشة صباحا ( )10٫00بدار االتحاد الجهوي للشغل.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية
املنصوص عليها بالفصل ( )117من النظام الداخيل التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد
الجهوي للشغل يف أجل اقصاه يوم االثنني  18أفريل  2022عىل الساعة منتصف النهار.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد مدة خمس سنوات كاملة متتالية عند
الرتشح.
ان يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح او
كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.
ان يكون مبارشا للعمل وغري متقاعد.
يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل االقل طبقا للفصل ( )117من النظام الداخيل
وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها املؤمتر يف تاريخه.
كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل ( )222من النظام الداخيل.
* الكاتب العام بالنيابة
عدنان بن صالح

وزارة الداخلية
بلدية حمام بورقيبة/الخمايرية

إعالن طلب عروض باإلجراءات املبسطة عدد 2022/01
عرب منظومة الشراءات العمومية على الخط (تونيبس) TUNIPS
املوضوع
تحميل ملف طلب العاروض
مكونات امللف

حاالت اإلقصاء

تاريخ وساعة آخر اجل
لقبول العروض
تاريخ وساعة جلسة فتح العروض
مدة صلوحية العروض
ملزيد اإلرشادات

إنجاز اشغال تنوير عمومي ببلدية حامم بورقيبة من معتمدية عني دراهم مدرج ضمن برنامج االستثامري البلدي ( 2022-2019ممول عن طريق صندوق القروض ومساعدة
الجامعات املحلية)
تكون املشاركة عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط (تونيبس ـ )  TUNEPSوتحميل كراس الرشوط مجانا عرب ()www.tuneps.tn
يتكون العرض من:
 1ـ جدول األسعار التقديري (يرسل عىل الخط).
 2ـ كراس رشوط طلب العروض (يرسل عىل الخط).
 3ـ كراس الرشوط اإلدارية الخاصة (يرسل عىل الخط).
 4ـ كراس الرشوط الفنية الخاصة (يرسل عىل الخط).
 5ـ رسوم تطبيقية غري خاضعة للتسجيل.
ترسل العروض وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط تونيبس ( )www.tuneps.tnقبل تاريخ آخر أجل لقبول العروض أما بالنسبة للضامن الوقتي فيجب توجيهه عن
طريق الربيد املضمون الوصول أو طريق الربيد الرسيع ويرسل باسم السيد رئيس بلدية الخاميرية /حامم بورقيبة عىل العنوان التايل «قرص بلدية ـ حامم بورقيبة  »8136أو يسلم
مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي للبلدية مع عبارة ال يفتح تكميالت لطلب عروض عدد « 2022/1إنجاز مرشوع شبكة تنوير عمومي ببلدية الخاميرية /حامم بورقيبة عدد
 »2022/1مقابل وصل إيداع قبل آخر أجل لقبول العروض حسب ختم مكتب الضبط.
ـ تقىص العروض الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض
ـ مل تشمل الضامن الوقتي
ـ مل تحرتم رشوط طلب العروض
ـ مل ترفق بها عنارص التقييم ضمن العرض الفني
ـ مل توفر بها الوثائق أو مل تستوىف الوثائق املنقوصة او االمضاءات الالزمة لكراسات الرشوط يف اآلجال
ـ تتضمن تغيريا يف مكونات وثائق ملف طلب العروض
ـ ال تستجيب ملؤهالت العارض وضامناته املهنية واملالية
ـ تضمنت بطاقات املتابعة بالصفقات املنجزة سابقا من طرفهم معطيات متس بالضامنات لحسن تنفيذ الصفقة.
ـ عروض مالية منخفضة بصفة مفرطة.
يوم  16ماي  2022عىل الساعة العارشة صباحا ( )10H00يغلق يف نفس اليوم ونفس الساعة باب الرتشحات آليا بالنسبة للمشاركة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
TUNEPSويعتمد ختم مكتب ضبط البلدية بالنسبة اليداع الظرف املتعلق بتكميالت طلب العروض الوارد خارج الخط.
يوم  16ماي  2022عىل الساعة العارشة والنصف صباحا (.)10H30
 90يوما
االتصال ببلدية حامم بورقيبة/الخاميرية عىل الرقم78 654 16 :
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مهرجان  6فيفري لإلبداع والفنون
* أبو جرير
تحت شعار اإلنسان بكل األلوان نظمت جمعية شكري بلعيد لإلبداع
والفنون الدورة الرابعة .ملهرجان  6فيفري أيام  .15.14.13.12مارس
 2022بعد تأجيله لعدة أسباب منها خاصة جاىحة الكوفيد والدعم من
طرف وزارة الثقافة.
وبعد املجهودات الكبرية التي قام بها الدكتور عبد السالم البغوري رئيس
الجمعية تم إنجاز الدورة الرابعة التي حملت بوادر نجاحها انطالقا
من اختيار شعار الدورة (اإلنسان بكل األلوان) ٬اإلنسان عرب التاريخ
والجغرافيا .اإلنسان محور الكون .شعار مربك .مسكوت عنه ويتهرب
من دخول تفاصيله والخوض يف أسبابه الساسة.
وألن جمعية شكري بلعيد لالبداع والفنون دأبت منذ نشأتها عىل
خوض معارك تثوير وتنوير العقول وتناول املواضيع الحارقة التي تهت ّم
بإنسانية اإلنسان.
الدورة الرابعة انطلقت فعالياتها بالفضاء الثقايف محمود املسعدي بنهج
روما بتونس العاصمة بكلمة االفتتاح ملدير املهرجان ورئيس جمعية
شكري بلعيد لالبداع والفنون الدكتور عبد السالم البغوري الذي رحب
بالحارضين ثم قدم هيئة املهرجان ورشكاء املهرجان ثم تلتها مداخلة
شعرية للشاعرة املغربية لليىل نسيمي مع مرافقة موسيقية لعازف
الساكسوفون طارق معتوق بعدها تم تكريم الشاعر املناضل الراحل
بلقاسم اليعقويب من خالل ابنته التي ألقت كلمة معربة خاصة بهذه
املناسبة.
بعد الكلمة تسلمت درع شكري بلعيد من رئيس جمعية شكري بلعيد
لالبداع والفنون الدكتور عبد السالم البغوري تالها الشاعر النارص
الردييس الذي أنشد بعض قصائد بلقاسم اليعقويب وصعد اىل الركح
الفنان خميس البحري صاحب التجربة الطويلة والرثيّة يف مجال األغنية
امللتزمة وقدم بعض األغاين من كلامت صديقه بلقاسم اليعقويب وتسلم
درع شكري بلعيد من الفنان الكبري نور الدين الورغي.
بعد تكرميات املجال الفني نك ّرم احدى بطالت تونس الع ّداءة سم ّية
بوسعيد التي رشفتنا عامل ّيا بامليدالية الذهبية يف بطولة العامل 2011
اعتذرت عن الحضور وذلك ملشاركتها يف مسابقات دولية وتسلم درع
التكريم الصحفي الريايض (عبدو )...من طرف منسق عام املهرجان

السيدة املخرجة السينامئة عايدة الشامخ.
ومسك الختام التكرميات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد
ومحمد الرباهمي وذلك للمجهود الجبار التي تبذل فيه يف سبيل الكشف
عن حقيقة اغتيال الشهيدين يف شخص ممثلها .بعدها كانت العودة
اىل الشعر واملوسيقى من خالل مداخلة شعرية للشاعر املناضل الطيب
بوعالق وفقرة موسيقية للفنان املوسيقي رضا الشمك الذي عزف وأنشد
لروح الشاعر الراحل الشهيد شكري بلعيد.
واختتم حفل االفتتاح مع حفل موسيقي jazz
لفرقة hot club de tunis
حفل االختتام الذي التأم بنفس الفضاء انطلق
بعرض ارشطة سينامئ ّية قصرية
والرتحيب بالضّ يوف والحضور وتقديم املهرجان
من طرف الدكتور عبد السالم البغوري
مهرجان  6فيفري لإلبداع والفنون هو مهرجان
سنوي يخلد ذكرى الشهيد شكري بلعيد وكل
عام يحيك عىل موضوع مح ّدد منها املرأة
والطّفولة وثقافة الهامش وهذه السنة اخرتنا
موضوع التّمييز العنرصي يف تونس إذ اخرتنا
شعار اإلنسان بكلّ األلوان
السنة ترتكب من
والهيئة املديرة لهذه ّ
السيدات والسادة :عبد السالم البغوري:
مدير املهرجان ونور الدين الورغي :مدير فني
منسقة عا ّمة وهيفاء بولكباش :مكلفة باإلعالم واالتّصال
وعايدة الشامخّ :
رصف مايل وسمري الحرباوي :مكلف بالتوثيق
ونجوى بن حميدة :مت ّ
السمعي البرصي وعادل البكري :مكلف بالتوثيق السمعي البرصي.
ثم قدمت السيدة عايدة الشامخ عن األرشطة التي عرضت يف هذه
الدورة وهم مخرجات ورشة سينام متت يف مق ّر الجمع ّية طيلة 5
أشهر مبجهودات مجموعة من املتكونني واكبوا مراحل انتاج الرشيط
القصري من الكتابة اىل املونتاج وسهر عىل تكوينهم مجموعة من خرية
االختصاصيني يف مجال الكتابة عىل راسهم الفنان نور الدين الورغي ويف
مجال اإلخراج عايدة الشامخ وعادل بكري وسمري الحرباوي أو التصوير
محمد حاذق وحلمي بن شهبون وشكر خاص للسيد وسيم مربوك

املسؤول عن ال ّديكور واملمثلني جميلة كامارا وريم الحمروين وياسني
بونوح.
مع التاكيد أن األرشطة هي انتاج الجمع ّية بدعم من املركز الوطني
للسينام والصورة ثم تم تسليم الجوائز والشهائد عىل املشاركني
واختتمت الدورة مع عرض لفرقة  Ubuntu art studioيف رقصة خاصة
ببلدان افريقية ما وراء الصحراء
قراءة شعرية للشاعر كامل بوعجيلة وعرض فرجوي (اسطنبايل)
وبني حفل االفتتاح وحفل االختتام نظم املهرجان
يف فضاءات مختلفة.
يوم  14مارس  2022ورشة ايقاظ فكري او فلسفة
موجهة للطفل تأطري املتفقدة العامة للفلسفة
يف الفضاء الثقايف دار بن عبد الله واكبها عديد
االطفال واالولياء كام تم تنظيم مسابقة للصور
الفوتوغراف ّية وندوة فكرية مهمة باملكتبة الوطنية
بعنوان:
السود من تاريخ االقصاء والتهميش اىل مسار
االندماج أثثها السيدات والسادة:
حياة عاممو ٬سلمى الجاليص ٬محمد الهادي
العمري ٬نورالدين الخبثاين .زهري قوجة.
كام نظمت الجمعية معرضا بالرشاكة مع االرشيف
الوطني بعنوان إلغاء العبودية بتونس.
كذلك أنتجت مبناسبة الدورة الرابعة ملهرجان 6
فريي لإلبداع والفنون مرسحية بعنوان (بلوكاج) أخرجها املبدع محمد
الكشو .وبتأثر شديد بعد نجاح املهرجان رغم عديد العراقيل وغياب
الدعم العمومية تقدم رئيس الجمعية لكل من ساهم من قريب ومن
بعيد يف انجاح فعاليات مهرجان  6فيفري لإلبداع والفنون وخاصة :وزارة
الترّ بية وديوان الخدمات املدرسية واملركز الوطني للسينام والصورة
وفضاء دار بن عبد الله ومعهد الصحافة وعلوم االخبار وجمعية
السينامئيني املستقلني ونقابة الصحافيني واملكتبة الوطنية والجامعة
التونسية لسينام الهواة واملركز القطاعي للتكوين يف فنون الطّباعة
بأريانة وجريدة الشعب واملكتبة السينامئ ّية مبدينة الثقافة.

الدورة التاسعة ملهرجان ليالي املدينة ببنزرت
بدعم من املندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية ببنزرت تنظم جمعية مهرجان
ليايل املدينة ببنزرت بالرشاكة واملركز
الثقايف الشاميل املاجستيك الدورة
التاسعة ملهرجان املدينة ببنزرت من
 10اىل  30افريل  2022واعدت للسامر
من عشاق الفن السابع والفن الرابع
والفن والطرب برمجة ثرية شملت لعرض  6افالم و 7مرسحيات منها
مرسحية موجهة لألطفال و  6سهرات فنية طربية يحتضنها كلها الفضاء
الثقايف املاجستيك انطالقا من الساعة التاسعة والنصف ليال وخصصت
لها اسعارا يف متناول الجميع ادناها  5دنانري واقصاها  10دنانري واالشرتاك
بـ  30د.
انطلقت الفعاليات يومي  10و 11افريل بعرض فيلمي مجنون فرح
لليىل بوزيد والرجل الذي باع ظهره لكوثر بن هنية.
تتواصل العروض حسب الربمجة
  12افريل عرض فيلم اطياف ملهدي الهميل  13افريل عرض فيلم فرططو الذهب لعبد الحميد بوشناق  14افريل عرض موسيقي لفاروق الوساليت  15عرض مرسحية الخريف لسيف الدين اديب 16 -افريل عرض مرسحية حامم الذهب لعمر القفيص

  17افريل عرض اعتزاز لعادل سلطان  18افريل مرسحية جميلة والوحش لحمدي الضيف  19افريل عرض بالحسن ميهوب ومحمد عيل  20افريل عرض لقاء جلسة طربية مع نور الدين الباحي ومحرز خليل  21افريل عرض زهر البنفسج للفنان جبالية واملجموعة الصوتية لناديالفنون ببنزرت
  23افريل عرض مرسحية لألطفال أصدقاء الغابة الكرام دغامن  24افريل عرض رشيط عصيان لجياليت السعدي  25افريل عرض مرسحية دومينو لسيف الدين اديب  26افريل عرض رياحني املالوف لفرقة خميس ترنان لليافعني  27افريل مرسحية رس الحياة ملحمد عزيز البكوري  28افريل عرض رشيط الرمان لنجيب بلقايض  30افريل سهرة االختتام بعرض جمعية النهضة التمثيلية ببنزرتملرسحية املمثل واملخرج لطفي الرتيك.

الدورة الرابعة لمهرجان المدينة ماطر

بدعم من وزارة الشؤون الثقافية واملندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
ببنزرت وبلدية ماطر ودار الثقافة مباطر تنظم جمعية ماطر نيوز
للثقافة واالعالم الدورة الرابعة ملهرجان املدينة ماطر من  17إىل غاية
 19افريل الجاري وأعدت لروادها برمجة دسمة مجانية الدخول لكل
عروضها داعية الجميع دون استثناء للحضور ومواكبة الفعاليات.
تنطلق الفعاليات يوم  17افريل بافتتاح معرض للكتاب ويدوم اىل غاية
يوم  20افريل تليه خرجة سيدي بن عيىس الساعة التاسعة ليال.
تتواصل العروض يف حدود الساعة العارشة ليال حسب هذا الربنامج:
  21افريل سهرة صوفية بعنوان ماطر تغني بسيدي بن عيىس  23افريل بفضاء الترياس سهرة مع مجموعة األلفة النسائية  25افريل بدار الثقافة سهرة يحييها الشيخ أحمد جلامم  27افريل مبقر بلدية ماطر سهرة تونسية فلسطينية «أحبك فلسطني»  29افريل بفضاء الترياس حفل االختتام الساهر تحييه الفنانة درة الفوريت.* عبد الفتاح الغريب
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ثقافة

األستاذ الجامعي خالد الغريبي لـ «الشعب»:

(الجزء الثاين)

أحرتم الكتابات «النسوية» ولهذه األسباب عدت ألتحمل مسؤولية يف اتحاد الكتاب
حاوره :أبو جرير

سأسعى من موقعي -بعد انتخايب عضوا بهيئة اتحاد الكتاب الجديدة مكلفا بالدراسات والندوات وبالتعاون مع زماليئ -إىل أن نكون صدى فاعال
تخص الكاتب يف ّ
أدق شؤون حياته
ملا سجلناه يف محرض املؤمتر األخري املنعقد يومي  18و19مارس  2022باملنستري من أفكار واعدة وبرامج دقيقة ّ
وقلمه مبا يف ذلك تطوير أداء االتحاد عىل كل املستويات (اإلدارة ،النرش ،الدراسات ،املكتبة ،حقوق التأليف ،اإلشعاع يف الداخل والخارج ،...أداء
تستحق من رعاية وحقوق) واضعا نصب عيني املبادئ التالية:
الفروع مبساعدتها عىل البناء الذايت وإيالئها ما
ّ
 التقدير الفعيل والحقيقي للكاتب أ ّىن كانت جغرافيته خارج الشعارات والوعود الكاذبة ،بعيدا عن أشكال القرابات الجهوية والقبلية والسياسيةوالحسابات الشخصية بتمتني مبدإ االختالف الفاعل.
رشف.
 الدفاع عن استقاللية االتحاد وصون وظيفته الحقيقية التي هي اإلبداع بصنوفه واالرتقاء الحضاري امل ّ تخصيص ميزانية قارة لترصيف شؤون االتحاد وبرامجه ورعاية كتابه دون قيد أو رشط أو وصاية إال رشط خدمة هذا الوطن والذود عن قيمهالعليا.
رشفون بكتاباتهم البالد
لست أرى االتحاد يف هذا السياق إال منارة من منارات البالد وأنّه متى تدعمت استقالليته وكرث كتابه الحقيقيون الذين ي ّ
والعباد ارتفع شأن الوطن يف أعني اآلخرين .وما أحوجنا اليوم إىل وعي نافذ من لدن الجميع ليتح ّول االتحاد إىل فضاء تتالقى فيه النفوس وتُصان
فيه مكانة الكاتب وكرامته أمام أنواء الزمن أسوة باتحادات كتاب ال تزيد عنا شأنا .يف هذا الجزء الثاين من الحوار تفاصيل أخرى يَكشف عنها ضيفنا
ألول مرة...
* بحكم اطّالعك عىل أغلب ال ّتجارب األدبية العاملية ما الذي
يعوز األدب التونيس لبلوغ العامل ّية؟
 ال ب ّد من اإلقرار أ ّن املشهد األديب يف تونس شهد خالل العقدكم وكيفا وإشعاعا
األخري تط ّورا ملحوظا من خال ل ما ينتج إبداعا ،اّ
داخل البالد وخارجها ،وإن كان هذا االنتشار عرب نيل الجوائز
واأللقاب يف املحافل العربية ما زال يحتاج إىل جهود مدروسة وإىل
الوقوف عىل ما يحفّز لتحقيق املأمول .ومن بني ذلك تشجيع ال ّنقّاد
عىل نرش كتبهم وعقد ندوات كربى تهت ّم بهذا األدب ومد ّونته
املتن ّوعة.
وال ّدعوة مل ّحة إىل مزيد االهتامم مبسألة التّسويق باعتبار أ ّن
أفق انتشار دور ال ّنرش املحلّية محدود ألسباب يطول رشحها.
ولعل أح ّمل املسؤولية أيضا إىل قطاع معلوم من وسائل اإلعالم
يّ
مع استثناء البعض ،طبعا -يف تكاسلها وعدم إيالء املنتوج اإلبداعييستحق من عناية إميانا منا بالدور املميّز الذي ميكن
التونيس ما
ّ
أن تلعبه هذه الوسائل املرئية واملسموعة واملكتوبة يف التعريف
بالكتاب والكتّاب وطنيا وعربيا.
* أين دور الدولة؟
 يسعني يف هذا السياق أن أشري إىل دور الدولة مبؤسساتهاالثقافية يف رضورة رسم اسرتاتيجية واضحة املعامل بتنظيم املعارض
وامللتقيات الكربى والندوات الدولية وتسويق أعاملنا عن طريق
نارشين أكفاء وتشجيع الجمعيات الفاعلة عىل مزيد ربط الصالت
مع مبدعني كبار من داخل البالد وخارجها .وأظ ّن أن اتحاد الكتاب
التونسيني ميكن أن يلعب دورا طليعيّا متى كان له التشجيع املادي
واملعنوي املستق ّر.
ّ
أخترص فأقول :أنا واثق كل الوثوق من خالل متابعايت لحصيلة
ما أُلّف يف العقود األخرية يف صنوف الكتابة أن طاقة اإلبداع لدى
الكاتب التونيس يف صيغة املؤنث واملذكر ما زالت راسخة وواعدة
مم يؤهلها لتكون ضمن التّجارب العاملية املرموقة.
اّ
* برزت عديد الكتابات يف صيغة املؤنث :ما هي مقاربتك ملا
يصطلح عليه باألدب النسايئ وما رأيك يف دور الرواية النسائية يف
مقاومة الهيمنة الذكورية واملدّ الظالمي؟
 دعني أقول -وأنا من بني املهتمني بقضية املرأة عىل الصعيدالحقوقي واملدين واإلبداعي بصنوفه رسدا وشعرا ومرسحا إ ّن أدب
املرأة دغل له مسالك ومسارب وأسالك ملغّمة .قيل وما زال يُقال
يف شأنه ما يعيده إىل نوعه تارة وما يخرج عن جنسه طورا .وهذا
األدب مهام قلّبته فهو ألسنة تعبرّ عن الذكورة وضديدها أو عن
نزعة أنثويّة تكشف عن قامعها أو تستل ّذ بقمعها تسعى إىل

التح ّرر باللّغة ،وإىل البوح بالتّخييل فإذا الكاتبة املؤنّثة تطابق ،إن
النص ،فيكون التّامهي والتطهري،
قليال أو كثريا الذات املتكلّمة يف ّ
نصها ما به تخاتل قارئها .فال تكون هي هي
وقد تنسج الكاتبة يف ّ
يف ظاهر الخطاب ،وإنمّ ا قوام الكتابة التأويل .أفليس عىل كتابة
املرأة ،خاصة رقابة؟
فإن هي باحت مبكنون أرسارها ورشيد أهوائها وجنون نزقها
السامء واألرض .وإن
رجمها البرش حجرا ،وتحالفت ض ّدها قوانني ّ
هي تق ّنعت يف كتاباتها وف ّجرت خواطرها صار كالمها يف اإلبداع
السبيل إىل أن تكتب املرأة
محض اتباع بارد وإنشاء باهت .فكيف ّ
السبيل
وقد تح ّررت من عقدة الجنس التي بها كُبّلت؟ وكيف ّ
ظل أنظمة اللّغة والسلوك
إىل إعادة إنتاج وضع جديد للمرأة يف ّ
والعالقات والثقافة والرتبية والرتاث والتاريخ .كلّها ترشح بامليز
وتنطق بالحيف وتبثّ االنقسام وتدعو إىل الخنوع واالستسالم .إنمّ ا
الحق يف اللغة والفكر والسلوك :اللغة تط ّورها املرأة
تكون الصورة ّ
تؤسسه وتجعل أنساقه أصداء يف سلوكنا .وكلّها
الكاتبة والفكر ّ
األدب قيمته والفكر منزلته والسلوك أنساقه .فال
معان بها نقيس َ
حاجة للمرأة املبدعة إىل دفاع يأتيه ناقد مهام كان جنسه ،وإنمّ ا
نحت الكيان ال يكون إالّ بإبداع طريف ،وفكر مختلف حصيف.
فعندنا من املفكرات واملبدعات يف املد ّونة التونسية ما به نشارف
الكتابة العاملية بعيدا عن عقدة ال ّنقص.
* أدب النساء «فيه وعليه» كذلك؟
توسعا يف السؤال املطروح أقول إن مصطلح األدب
 إن أردت ّالنسا ّيئ وسياق استخدامه يشكل يف ح ّد ذاته موقفا من الهيمنة
املبطنة مهام كان غالفها ومن إرادة التّح ّرر من ربقة هذا القهر
اإلنساين الذي ظلت املرأة تعانيه تحت مس ّميات كثرية ،تلعب فيه
مهم بدعاوى باطلة يف تكريس السائد.
الرجعية دورا اّ
وعىل أساس هذا الطّرح ال يسعنا إال أن نثري قضية خصوصية
الكتابة النسائية وهويّتها من داخل طبيعة هذه الكتابة .وهي
قضية تحيلنا عىل التسميات املتع ّددة لهذا األدب وتضعنا وجها
لوجه أمام أشكال من اللّبس مر ّدها تخفّي التّسميات وراء مواقف
إيديولوجية سواء تعلّقت باحتقار املرأة وتبخيس دورها أم بالدفاع
كل
عن قضاياها دفاعا متز ّمتا .واملوقفان -يف رأيي -يفضيان يف ّ
الحاالت إىل اختالل العالقة بني املرأة والرجل وحرمان طرف منهام
من وظيفته الفاعلة يف املجتمع والتاريخ .فضال عن أ ّن خصوصية
الكتابة من جهة األشكال واملضامني ال تتعلّق باألنوثة أو بالذكورة
ولعل هذا يقودنا
وإنمّ ا بشخصية الكاتب وزمنه وبيئته ونوع ثقافتهّ .
عىل سبيل املثال ،ال الحرص إىل الحديث عن منزلة الفن الرسدي

كجنس له فاعليته يف التعبري عن قضايا تحرير املرأة واملسائل
االجتامعية والوجدانية املتّصلة بها ،مبا أ ّن الرواية تع ّد من أقوى
األجناس التي لها قابلية اإلبانة عن املشكالت النفسية واالجتامعية
ولعل هذا ما يفسرّ ميل موجات من الكاتبات
لألفراد والجامعاتّ .
يف البلدان السائرة نحو تح ّرر املرأة إىل االشتغال بالرواية بوصفها
جنسا يتيح ممكنات تخييلية ورسدية واقعية تكشف الواقع وترمز
إىل مشكالته دون أن تقولها قوال تقريريا مبارشا عادة ما تكون
تبعاته وخيمة عىل قائله.
* نحن نريد التوقف أمام التفاصيل عىل أهميتها؟
 تفصيال لسؤالك يف قسمه األخري جوابا عىل ما تعكسه الروايةالنسائية من صورة للمرأة بني القيد والحرية أقول إن صورة املرأة
يف أدب النساء بنرثه وشعره مختلفة من جهة جنس الكتابة ومن
جهة ما تنطوي عليه الكاتبة من موهبة ومعرفة وتجربة ومن
الساردة أميل يف ما
جهة انتامئها الثقايف واإليديولوجي .فاملرأة ّ
كل من
قرأت إىل الكشف واالنكشاف :يكفي النظر يف أعامل ّ
لطيفة الزيات ونوال السعداوي وكوليت خوري وغادة السامن
وليىل بعلبيك وأحالم مستغامني ورجاء بنت عبد الله الصانع يف
كتابها «بنات الرياض» وليىل العثامن يف كتابها «صمت الفراشات»
وسلوى النعيمي يف «برهان العسل» وزينب حفني يف «مالمح»
«الكريس الهزاز» وآمنة الرمييل
و»سيقان عارية» وآمال مختار يف
ّ
يف أعاملها الروائية «جمر وماء» و«الباقي» و«توجان» و»مغامرة
كشاف» و«شط ّاألرواح» ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،لندرك
هذا النزوع إىل تعرية الواقع وكرس املح ّرمات .أ ّما يف الشّ عر
فإ ّن مساحات البوح واإلباحة معقودة عىل الرمز ،مشدودة إىل
معامر الشعر .ولنا عىل ذلك أمثلة ال ت ُحىص وال تع ّد .فالشاعرة
العربية -باستثناء القليالت -ما زالت مشدودة إىل األنا الغنايئ
بكل معانيه الوجدانية (سعاد الصباح وكثريات مثاال) وقليل منهن
ّ
من استطاعت أن تذيب الغنايئ يف الدرامي أو الرسدي وأن تنتج
نصا خارج الرسب بتفاوت .وليست كتابات جامنة حداد وميسون
ّ
صقر وفضيلة الشايب وجميلة املاجري وفوزية العلوي وآمال موىس
ونجاة العدواين وريم العيساوي وحياة الرايس وفاطمة بن محمود
وفاطمة الرشيف وسلوى الرابحي وضحى بوترعة ولينا الطيبي
(سوريا) وفاطمة ناعوت وفاطمة قنديل وزليخة أبو ريشة وفوزية
السندي (البحرين) وظبية خميس مثاال ،ال حرصا ،إالّ من روح
النص وإن اختلفت املنابع واملشارب والرؤى .وال يغيب
التع ّدد يّ
يف هذه الكتابات جميعها حضور األنا بكيفيات مختلفة ويف سياق
أنظمة عالميّة متع ّددة.
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مشاركات فنية ومعارض خاصة وجماعية منها معرض عامليّ يف كوريا الجنوبية
* شمس الدين العوين
الف ّن هذه الرحلة املحفوفة بالولع واملحبة
والنشيد حيث ال مجال لغري القول بالذهاب بعيدا
يف أحوال يعنونها الحلم وما به تسعد الذات وهي
يف بهائها تعلن شيئا من رغباتها تجاه األمكنة
واألزمنة ...انها لعبة السفر امللونة بالكثري من
الطفولة املقيمة يف الذات ...الفن كان دامئا تلك
العالقة املخصوصة بني شواسع الذات وطفوالتها
مبا يحيل إىل حاالت من الجامل واإلبداع والعطاء
وفق نظر بعني الروح وإحساس دفني ...والرسم
هنا هو هذه النظرة لألشياء وممكنات جاملها
وسحرها حيث العبارة التشكيلية مجال تذكر وحنني
ووعي مبا ينطبع يف الكينونة من شغف العنارص
وجامل املشاهد وبهائها النادر لينعم عند ذلك
صاحب التلوين بالسحر الكامن يف املادة وهي
تنسكب بفعل األنامل عىل أرض القامشة ملحاورتها
ومحاولتها نظرا وتشكيال واستنطاقا ضمن لعبة
الرسم والتلوين املدهشة ...من هنا منيض مع عوامل
الذات الفنية والجاملية للفنانة التشكيلية التي
تخيرّ ت عالقتها املميزة مع الرسم وعنارص عوامله
قوال بالجامل ينحت هبوبه ليقول ما يعتمل فيه من

مكونات اإلمتاع واملؤانسة واإلبداع يف فسحة الحياة
وما متنحه من تن ّوع وتع ّدد يف النظر تجاه التفاصيل
واآلخرين والعامل ...منيض هكذا مع تجربة الفنانة
التشكيلية كوثر بوزيان التي هامت بالتلوين فصار
ح ّيزا من التشويق واإلمتاع واالكتشاف لديها وهي
تروم التجدد مع كل عمل فني مشرية إىل لوحاتها
الفنية وهي تحرض يف املعارض الفردية والجامعية
يف تونس وخارجها ...لوحات بإيقاع وموسيقى
ونظرات صاحبتها الرسامة كوثر التي مضت خاللها
بني املشاهد واملرأة والطبيعة امليتة وغريها من
مشهديات أخرى سعت بها ومن خاللها اىل إبراز
مفردتها التشكيلية التي ّ
تدل عليها وتشري إىل ذاتها
وشجنها وحنينها .ويف نطاق نشاطها الفني واإلنساين
ومعارضها بالخارج فقد ت ّم اقتناء بعض أعاملها
لتتربع بعائداتها لفائدة جمعيات عمل تطوعي
وإنساين بفرنسا ...كام تنوعت مشاركاتها الفنية
يف تونس وخارجها حيث كانت الرسامة التونسية
التي شاركت يف مدينة سيول الكورية الجنوبية مع
عدد كبري من فناين العامل يف سمبوزيوم دويل للفنون
التشكيلية لتقول عن ذلك ...« :متت دعويت للمشاركة
يف معرض جامعي عاملي يف كوريا الجنوبية وتحديدا

يف سيول وكنت التونسية الوحيدة من بني  59بلدا
يف العامل والحمد لله وقع اختيار لوحايت لتكون يف
الكاتالوغ وصوريت يف ... l’afficheإىل جانب مشاركة
أخرى مه ّمة حيث متت دعويت يف شهر جويلية
خاص يب يف فرنسا وتحديدا
 2021ألقوم مبعرض ّ
يف  Chateauneuf en Auxoisوقد ت ّم ذلك فعال
وكرمني عديد املسؤولني بالجهة وتحدثت عني
التلفزة الخاصة بالجهة .»...هذا إىل جانب عديد
املشاركات األخرى وتضيف الفنانة التشكيلية كوثر
بوزيان قائلة بخصوص تجربتها الفنية» ...يف ايطاليا
بالد الفن والجامل وتحديدا سنة  1985متلكتني
الرغبة الشديدة يف التعلق بالرسم والفن التشكييل
وكان ذلك أيضا مبدرسة الفنون الجميلة بباريس عرب
الرسم للطبيعة حيث اكتشفت ما لدي من طاقة
يف الرسم تجاه املشاهد بتنوعها وثقافاتها املتداخلة
وصوال إىل تنويع مواضيع وثيامت لوحايت وبالتوازي
مع ذلك كنت أعمل يف ورشتي ألذكر تأطري أساتذة
مميزين يف الفن منهم الفنان التشكييل الكبري
محمد مطيمط حيث متكنت من تقنيتي الفنية
التي أعمل بها ...اىل حدود سنة  2018حيث كانت
ورشتي مفتوحة للتالميذ من مختلف األعامر ليتم

عرض أعاملهم الفنية يف معرض جامعي خاص بهم
وبطريقة محرتفة كاملعارض الكربى ...يف مسرييت
الفنية املتواصلة عديد املعارض الفردية وغريها
بأروقة معروفة منها رواق محمد عيل السعدي
بقرطاج ورواق سامية عاشور ومتحف قرص خري
الدين ورواق صوفونيبه واملشتل ومع الرابطة
التونسية للفنون التشكيلية ومعارضها السنوية
الجامعية...

الساحل الثقاف ّية املغارب ّية:
امللتقى الثّاين لجمع ّية جوهرة ّ
شمس تشرق يف سماء سوسة لتقاوم «كورونا» والتّطبيع
انعقد امللتقى الثّاين لجمعية جوهرة الساحل الثقافية املغاربية يف
توسط عيد االستقالل
دورته الثانية بسوسة جوهرة الساحل بتاريخ ّ
الوطني ويوم األرض وبنفحات ربيعيّة شذية وعىل وقع م ّد وجزر
ألمواج شاطئ القنطاوي الذي استقبل ضيوف امللتقى برتحاب وتهليل
تحت أشعة شمس لطيفة أضاءت الطريق أمام الضيوف وأخربتهم أن
شمس تونس ال تغيب رغم ما حدث وما سيحدث...
الساحل الثقافيّة املغاربيّة هي جمعية ثقافيّة ت ُعنى
جمعية جوهرة ّ
بالشّ أن الثقايف الوطني واملغاريب والعريب عموما وقد تبلور املرشوع
وحلم التشييد منذ  2016ووقع اإلنشاء وتجسيد الحلم والحصول عىل
التأشرية سنة  2018فتحقّق الحلم عىل يد ثلّة من النشطاء يف الحقل
الثّقايف الذين ا َمنوا بأن الفعل الثقايف كفيل مبقاومة ال ّرداءة واملساهمة
يف البناء الجديد وتربية األجيال الصاعدة عىل الثقافة الهادفة البعيدة
عن التسطيح والرتذيل ،هذه الجمع ّية قاومت لتثبت وجودها يف
ظل الصعاب التي تعرتض كل فعل ثقايف جا ّد وهادف وقد كادت أن
ّ
تعصف بها رياح االندثار لغياب الدعم املايل لوال الصمود األسطوري
ألعضائها.
وسع دائرة إشعاعه لريتقي إىل درجة أعىل حيث
ّاين
ث
ال
امللتقى
ّ
تجاوز محيطه املغاريب إىل املحيط املرشقي عالوة عىل املحيط الوطني،
وخاصة الحضور املميز لشعراء رابطة سيكا الشعرية (الكاف).
كام تجاوز مرحلة اإللقاءات الشعريّة واستعراض التجارب الشعريّة
إىل حصص علمية وورقات ومداخالت حول إشكاليات الشّ عر الحديث
وشعر املقاومة وغريها من املواضيع الحارقة التي تشغل بال املثقفني
املغاربيني واملرشقيني كام تخلّل الربامج الثقافية وصالت موسيقية ذات
صلة مبارشة باملواضيع املطروحة واإللقاءات الشّ عرية وعزف وغناء
للفنان القدير سامي دربز...
وبحضور السيدة نادية الوساليت كاهية مدير إدارة املهرجانات
واملؤسسات الثقافية باملندوبية الجهوية للثقافة بسوسة وثلة من
رجال اإلعالم والوجوه اإلعالمية والثقافية اإلذاعية ،افتتحت امللتقى
السيدة راضية الهاليل رئيسة الجمعية مر ّحبة بالجميع ومعلنة عن
االفتتاح الدورة الثانية ث ّم أعطت الكلمة وتسيري جلسات امللتقى اىل
املهدي القاطري (الحلاّ ج الكايف) نائب ال ّرئيس والكاتب العام للجمع ّية
الذي ر ّحب بحميع من حرض من ضيوف مغاربيني ومشارقة ومن
ضيوف امللتقى الذين قدموا من كل أنحاء تونس.
وإكراما للمرأة التونسية خاصة أن عيد املرأة العاملي مل متض عليه

إال بعض األيام ،ارتأى رئيس الجلسة الحلاّ ج الكايف أن تكون فاتحة
اللقاء واإللقاء من طرف شاعرة وصديقة للجمعية قادمة من بنزرت
وهي الشاعرة منى املاجري التي عرضت نبذة من نصوصها الشعريّة
األخرية ث ّم تالها الشاعر سوف عبيد ...وتاله شاعر من املغرب األقىص
وهو مح ّمد أبو ماضا قادما من الجنوب الرشقي املغريب من ورزازات
املدير املؤسس للثقافة والفنون باملغرب وبعده كان الدور للشاعر
املرصي الز ّجال يرسي الفار قادما من مدينة بورسعيد الذي أطلعنا
عىل نبذة من الشعر املرصي الزجيل الشاميل ثم تاله الشاعر األردين
غانم أبو ثييل الذي ألقى مناذج من الشعر البدوي األردين القريب من
النبطيات والشاميات ثم سمعنا من الشاعر الليبي أمني بيت العافية
الذي عرض نصوصا من الشعر الليبي القريب من املدرسة الجنوب ّية
التونسية رغم خصوصيتها الليبية..
بعد الفسحة الشعريّة األويل ،أتحف الحارضين شاعر الطفولة
سامي دربز بأغان من الرتاث التونيس العتيق والفريوزيات وبعض من
أغاين الشيخ إمام ،بعدها تداول شعراء «سيكا الكاف» وغريهم من
منصة الشّ عر حيث افتتح الشاعر وليد السبيعي الفسحة
الضيوف عىل ّ
الثانية وتاله الشعراء نورالدين بن ميينة وبوبكر العموري ومريم
الخرضاوي وبعد فرسان الذين اقنعوا وأفحموا من سمعهم ،ثم ألقى
الشاعر عبد الحميد بريّك من الشعر العمودي ما أسعد الحارضين.
ترأس الجلسة الشاعر نور الدين بن ميينة الجلسة فكانت املداخلة
األويل لألستاذ مراد سايس حول جامليّة الشّ عر الحديث ،ثم تاله الشاعر
بوبكر العموري حيث قدم مداخلة حول شعر املقاومة املغاريب الذي
كان أجج ثورة عبد الكريم الخطايب يف املغرب الشقيق ونقل التجربة
اىل املرشق ..واملداخلة الثالثة أثثها الشاعر واألستاذ عبد الحميد بريّك
حول الشّ عر العمودي بني التاريخ والحداثة .
افتتح الجلسة األستاذ مراد الخرضاوي حيث قدم رواية «شقائق
الشيطان» للروايئ نعامن حبّايس ...وقد ق ّدم األستاذ مراد الخرصاوي
الرواية بإسهاب وبعض التفاصيل التي عايشها مع صاحب الرواية
والظروف الصعبة التي أحاطت بكتابة النص خاصة جائحة الكورونا
التي ألقت بظاللها عىل مجريات أحداث ال ّرواية ثم تط ّرق إىل أسلوب
نعامن ح ّبايس املتف ّرد يف الكتابة والذي كان استثناء مقارنة ببعض
الروايات األخرى وانتهى إىل أن تجربة الكاتب جديرة باملتابعة وان
الرواية تحوز عىل مساحة كبرية من املتعة..
وبعد وصلة موسيقية تداول عىل منصة الشعر الشعراء زهرية

فرج الله وشكري املسعي ومح ّمد علولو وأحالم الدريدي وحبيب
املربوك الزيطاوي وجميلة شلبي كام اتحفتنا الشاعرة آسيا الشارين
الخاصة بنصوصها الجديدة ثم تلتها الشاعرة حسناء
ضيفة امللتقى
ّ
وفاء الجاليص وغريهم من الشعراء والشاعرات الذين أضافوا ألوانا
شعرية مرحة وجميلة خاصة الشاعرة زهرية فرج الله التي فاجأت
الجميع بقصيدة يف اللهجة العامية استساغها الحضور وألقت ج ّوا من
املرح واملزاح...
أ ّما مسامرة ليلة السبت فقد خصصتها إدارة امللتقى لالحتفال
باللباس التقليدي يف مختلف األقطار العربية احتفاء بشهر الرتاث
التونيس واللباس التقليدي ودعام للصناعات التقليدية التي متثل جزءا
من تاريخنا...
يف اليوم الثالث وهو يوم االختتام وقع تكريم الحضور مبا يضفي
والحب ويدعو إلرساء عالقات مو ّدة وتبادل للتجارب
الحميمية
ّ
الشعرية والثقافية عموما كام مل يفت إدارة امللتقى وأعضاء جمعية
جوهرة الساحل الثقاف ّية املغارب ّية أن تتوجه بالشكر لكل املشاركني
عىل سعة صدورهم وصربهم عىل بعض النقائص التي يجب تالفيها
يف املرة القادمة ووقع تكريم خاص للشاعر واالعالمي نورالدين بن
ميينة اعرتافا مبا قدمه للساحة الثقافية التونسية من جليل األعامل
وحسن خصال ،كام تو ّجهت بالشّ كر الجزيل للسيد املندوب الجهوي
بسوسة عىل دعمه للجمعية وامللتقى والسيدة نادية الوساليت كاهية
مدير املهرجانات عىل حضورها ودعمها وتوجهت الجمعية بالشكر
يل مخزومي
والتكريم الخاص ألعضاء الرشف وهم عىل التوايل السادة ع ّ
مدير العالقات الدولية ملجلس األعامل الليبيني والسيد قاسم مسعود
املستشار اإلعالمي مبجلس رؤساء االعامل الليبيني والسيد عزالدين أبو
العيون مدير مكتب تنشيط الشباب بليبيا واألستاذ حسني مشارقة
فلسطيني وإعالمي ناشط يف املجال االجتامعي الخريي واألستاذ
القلسطيني غازي أبو عرقوب رجل تربية ومدقّق ماجستري والدكتوراه
بفلسطني  ..كام كرمت املص ّممة والفنانة ا َمال حرم الع ّبايس ...كام
وقع تكريم السيد مح ّمد الهادي مع ّرف أمني مال الجمعية عىل
جهده الخاص ووفائه وإخالصه للجمع ّية وتقدمت الجمعية بالشكر
لألردين الصديق غانم أبو ثييل عىل التكريم الخاص الذي قدمه ألعضاء
الجمعية...
* أبو جرير
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المندوبية الثقافية بأريانة ّ
تنظم الدورة الثامنة لفعاليات «نسمات اندلسية»

سهرات رمضانية متنوعة األلوان وعروض «بيت برنارندا البا» يف التياترو
متعددة منها عرض «ليالي اشبيلية»
* حسني عبد الرحيم

* شمس الدين العوين
تنظم املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باريانة
الدورة الثامنة لفعاليات «نسامت اندلسية» وذلك
يف الفرتة من  13اىل  17أفريل  2022وتكون
العروض بداية من الساعة العارشة ليال
بساحة املندوبية وذلك ضمن فعاليات
الدورة  31لشهر الرتاث الوطني
تحت شعار «اللباس التقليدي
هوية وطنية وخصوصية جهوية»
يف الفرتة من  18أفريل إىل 18
ماي  .2022وتابع جمهور هذه
الدورة يف سهرة يوم أمس االربعاء
 13أفريل  2022عرضا ملجموعة
«عطر املدينة» للفنان نوفل بوراس
أما اليوم الخميس  14أفريل سيكون
السهر مع مجموعة الفنان البشري
النفزي يف عرض بعنوان «بعيون أندلسية».
سهرة الجمعة  15أفريل تشهد عرضا بعنوان
«ذكريات» للفنان احمد السعيداين ويكون جمهور
نسامت أندلسية عىل موعد يف سهرة السبت 16
أفريل مع عرض لفرقة «ليايل اشبيلية» النسائية .ويف
سهرة األحد  17أفريل عرض للفنان مكرم األنصاري
بعنوان «قامري» .هذا وشهدت الجهة وبإرشاف
املندوبية الثقافية عددا من األنشطة منها ما تم
يف إطار انفتاح املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية

بوالية اريانة عىل املؤسسات الجامعية بأريانة
ودعمها لألنشطة الثقافية الطالبية حيث واكبت
األستاذة منى الهرمايس املندوبة الجهوية للشؤون
الثقافية التظاهرة الثقافية Sup›Culture
باملدرسة العليا للمواصالت بالقطب
التكنولوجي للغزالة وذلك بحضور
الفنان هشام رستم واملخرج رضا
الباهي .كام استقبلت بحضور
حافظ عيدودي رئيس مصلحة
الفنون والحرف وميينة
الزايدي رئيسة مصلحة
مؤسسات العمل الثقايف ،كل
من سامية بن يوسف مديرة
دار الثقافة برواد وربح
العاميري مديرة دار الثقافة
باملنيهلة وبالل الجندويب عن
دار الثقافة بقلعة االندلس وذلك
يف إطار االعداد للربامج االنشطة
الثقافية الخاصة بشهر الرتاث وليايل رمضان
الثقافية.
كام ت ّم باملكتبة العمومية حي الغزالة برنامج
االحتفال باأليام الوطنية للمطالعة واملعلومات
ومنه لقاء مع األديبة نافلة ذهب وأمسية شعرية
من تأثيث األساتذة :الهام براهم ٬فتحية بروري٬
عبد الرزاق الجميل ٬سليم صميدة ...ومبشاركة
تشجيعية للتلميذة الشابة لينا حمزة.

عىل بعد خطوات من املوت وقبل ستة اشهر من اعدامه بالرصاص يف مواجهة فصيلة إعدام الفاشية الفرانكوية
يف غرناطة خالل الثورة املجهضة املرسحية الثالثة واالخرية يف الثالثية االندلسية « ُعرس الدم» و«يرما الرقيقة»
و«بيت برنارد البا» ..مل تكن فقط تأبينا إلسبانيا الجمهورية ولكنها كانت وصفا للكارثة امل ُحدقة باسبانيا
وبلوركا نفسه.
املشهد االول جنائزي يف كاتدرائية تقف البنات الخمس مع امهم للصالة عىل االب الراحل ويخرجون للبيت
مع الخدم يك تعلن االم ان الحداد سيكون ملدة مثاين سنوات ال تخرج ايهن للخارج وال يدخل الدا َر غريب وال
يوجد وجود مادي للرجال سوى يف احالم النسوة املحبوسات واصوات ذكورية خلف جدران البيت.
الجدة العجوز ( 89عام) يف قفصها الذهبي تحلم برجل يأيت من وراء البحار ليتزوجها وصغرى البنات تحب
غجريا وتهرب لتحمل منه سفاحا بينام تعرتف أختها االكرب انها مولّهة بنفس الرجل ،ثم تنتحر الصغرى لتعلن
األم ان ابنتها ماتت عذراء وتطلق االم الرصاص عىل العاشق الغجري الذي ينجو من املوت.
ليست ميلودراما ريفية بل تراجيديا اسبانية عىل بعد خطوات من الكارثة سجن النساء ليس سوى الوضع
العام االسباين عشية اندالع الحرب االهلية .جميع النساء يف املحنة والديكتاتورية التي تفرضها امرأة اخرى
هي باملناسبة أمهن الحريصة عليهن وفق التقاليد .إسبانيا الجمهورية تختنق بعد سنوات بالفاشية التى
هبطت من هذا الريف التقليدي ..لوركا نفسه سيموت بالرصاص دون أن يعشق امراة النساء سريحلون دون
أن ينجبوا صغارا سوى طفل سفاح انتحرت امه لذلك يبقى الحداد مستمرا لسنواته الثامين دون بصيص لألمل.
هو سجن دخلته اسبانيا املؤنثة واملذكرة بعد سنتني واستم ّر لستة عقود.
الجميع يف مازق صنعوه بانفسهم خلف جدران بيت «برناندا البا» اللعني واملستمر .الخادمات فقط هن ما
كانت لهن حياة حقيقية يف بيوتهن ألنهن ك ّن خارج التقاليد يك يتزوجن وينجنب صغارا فقراء ولكنهن خارج
االسوار االقطاعية املحافظة.
حالة حصار جامعية عربت عن املأزق التاريخي إلسبانيا الجمهورية وهي الحالة نفسها التي عرفتها مجتمعات
كثرية عشية ثوراتها املتأرجحة بني اإلمكان واملامنعة.
النص املرسحي للوركا ت ّم إخراجة عرشات املرات مبختلف اللغات لكن اإلخراج األخري بالعامية التونسية يحمل
وقعا مختلفا يف الظروف املعقدة التى مت ّر بها البالد بني الحلم والكابوس واالخراج املشرتك بني املخرج االسباين
«جان لوك غارسيا» واملخرجة التونسية باسمة الشاهد مع املمثالت منى عكروت وساملة بن يوسف وبثينة
الفرشييش وساملة ترييك فورايت وهالة قدور الفورايت وأمرية العريفي وإيناس بن حارس واإلضاءة ملحرز زيدان
والريجي وليد كاسري وهو عرض مميز حتى بالنسبة إىل العروض الدولية والعربية االخرى لنفس النص وحرضه
جمهور كبري يف شهر رمضان عىل ُركْح التياترو العامر بكل ما هو جديد.

في إطار الشهرالوطني التحاد الفنانين التشكيليين التونسيين

ندوة فكرية ومعرض وورشات ومشاركات دولية مهمّة

* شمس الدين العوين

ضمن انشطة اتحاد الفنانني التشكيليني وبإرشاف وزارة الشؤون الثقافية
ومندوبية الثقافة باريانة انتظمت ندوة «الهجرة والتعايش السلمي»
وذلك يف سياق تظاهرة فنية وفكرية بسكرة ويف نادي يتبع الرشكة
الوطنية الستغالل وتوزيع املياه .حيث قدم الخبري األستاذ عيل الجواين
املعتمد مسائل الهجرة مداخلة حول الهجرة وقضاياها وأبعادها الثقافية
واالقتصادية والسوسيولوجية مشريا اىل الجوانب املفاهيمية واالصطالحية
الحافة بها وصوال اىل دور االبداع الفني يف االشارة اىل ذلك واالحاطة بعيدا
عن الصدام واالحباط عىل غرار تبعات ما يعرف بـ«الحرقة» .وشارك
يف برنامج الفعاليات عدد من الفنانني التشكيليني التونسيني واألفارقة
املقيمني يف تونس من املهاجرين ومن الطلبة الدارسني بالجامعات
التونسية .وتعددت األنشطة بني الورشات واملعرض ..عن هذه الفعالية
تقول منسقتها العامة وكوميسار املعرض الفنانة التشكيلية سهيلة عروس
« ...الفكرة راودتني منذ سنتني عندما إزداد تدفق املهاجرين من افريقيا
الجنوبية لتونس وأصبحت منطقة للعيش وليس للعبور والغريب وهو
غياب الدولة يف التكفل بهم يف الصحة يف التعليم مع غياب حقهم يف
العمل وإعانتهم يف حفظ العربية لالندماج يف املجتمع .مع كل هذه
النقائص ساد العنف وعدم تقبل املجتمع لهذا الوضع ..ومن هنا شعرت
مبسؤلية الفنان تجاه املجتمع وكانت رغبتي الشديدة للقيام بعملية
تحسيسية يف هذا املوضوع الهام يف أول السنة اتفقت مع ابنتي يف

تغيري دراستها من األستاذية يف األنقليزية اىل التفرغ للامجستري الدولية
يف الهجرة والحوكمة والثقافة وهكذا بدأنا ...وقد رحب األمني العام
التحاد الفنانني التشكيليني التونسيني وسام غرس الله بالفكرة ودعمني
كام ساهم السيد ناجي عروس مدير عام قروب  Interfaceماديا
ومعنويا واحتضن هذه التظاهرة السيد منري لشهب مدير نادي الصوناد
بسكرة مشكورا وكانت التظاهرة «الهجرة والتعايش السلمي» وكنت
فيها املنسقة العامة بإرشاف وزارة الشؤون الثقافية ويف إطار االحتفال
بالشهر الوطني للفنون التشكيلية يف دورته الحادية عرشة ..الفكرة
ضمت ندوة من أهل االختصاص مع منظمة دولية للهجرة ومنظمة
إفريقية ودكتور يف علم االجتامع النفيس ودكتور يف علم النفس مع طلبة
ماجستري الدولية للهجرة (وعىل فكرة أول ماجستري وخرباء يف شامل
البحر األبيض املتوسط كان بدعم من االتحاد األورويب) ..بدأت مرحلة

الفكرة مع جمعية افريقية ومل نتفق ثم انتقلت ورشعت يف التعامل مع
جمعية إفريقيا الذكية مع املنظمة الدولية للهجرة  IMPCDIمبساعدة
الدكتور والخبري حسن بوبكري وممثل املنظمة بسام السوييس ومع
الباحث يف علم االجتامع عيل جواين كاتب سيناريوحرقة واملدير العام
ملدرسة التكوين املهني  Interfaceيف تعليم الشباب يف اختصاصات
متعددة والتكوين يف groupe Interfaceمعرتف به دوليا والطلبة من
دول أجنبية مختلفة كام حرضت مندوبة الثقافة مشكورة السيدة منى
الهرمايس وألقت كلمة وألقت السيدة سلوى التارزي وزيرة املرأة سابقا
ورئيسة منتدى قرطاج لالمن والتنمية كلمة اىل جانب مداخالت كل من
أمينة الساموي وآمنة قربع للتعريف مباجستري الهجرة ودورها يف البحث
عن حلول علمية للهجرة .هذا اىل جانب تدخل الفنان يف صلب املوضوع
ومن الجانب االيجايب للهجرة اال وهو التبادل االقتصادي واالجتامعي
والثقايف حيث أقمنا ورشات ألطفال وفناين شباب وكبار من دول
مختلفة ساحل العاج /كنغو /فرنسا /أنقلرتا /كندا /تايوان روسيا وتونس
عىل أنغام وحضور الفلكلور التونيس القرقني وطبال الجزيرة حيث الكل
يرسم ويرقص ومع الورشات تم إفتتاح املعرض الجامعي بحضور مؤسس
النادي السيد عيل عروس ،السيد منري لشهب املدير الحايل والسيد وسام
غرس الله أمني عام االتحاد والسيد ناجي عروس مدير عام قربوب�Inter
 faceوالسيد السفري السابق نور الدين إبن املناضل فرحات حشاد إبن
الشعب املشهور بـ«أحبك يا شعب» ...أشكر كل أصدقايئ الفنانني عىل
املشاركة.»...
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رياضة

المرحلة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة األولى

سطيف..
وفاق
ملواجهة
يستعد
الرتجي
اختيار  3مالعب وجلسة مع
جاهز
رمضان
وبن
الحكام

أكمل الرتجي استعداداته ملباراة وفاق سطيف يوم غد الجمعة يف ذهاب ربع نهايئ دوري أبطال أفريقيا.
سافر الرتجي عىل منت طائرة خاصة يوم أمس األربعاء بعد إجراء الفريق حصة تدريبية مسائية يف تونس ،كانت األخرية قبل
شد الرحال إىل الجزائر.
وشارك يف الرحلة كل الالعبني مبن فيهم محمد عيل بن رمضان الذي استعاد كامل جاهزيته بعد أن منحه املدرب رايض
الجعايدي راحة إضافية ،وبعد أن تدرب عىل انفراد.
كام أكد الجعايدي أن كل العبيه بخري ،مبن فيهم عبد القادر بدران وغيالن الشعاليل اللذين تعرضا لإلصابة يف لقاء اتحاد
تطاوين .وعن مباراة وفاق سطيف قال الجعايدي إنها لن تكون سهلة لكن فريقه سيبذل كل ما لديه للعودة إىل تونس
بنتيجة-إيجابية.
* حسني

الرابطة الثانية يف ارقام 
انخفض عدد األهداف املس ّجلة يف الجولة الثانية لدوريت البالي أوف
والبالي آوت من  21إىل  12هدفا ٬وارتفع العدد الجميل لألهداف
بالبطولة إىل  232هدفا.
انفرد أوملبيك سيدي بوزيد بطليعة ترتيب الهجوم برصيد  19هدفا
متجاوزا امللعب التونيس (.)17
 يحتل مستقبل قابس املرتبة األخرية يف خطوط الدفاع بقبوله 16هدفا.امللعب التونيس له أكرب عدد من االنتصارات يف املرحلتني ( )8يليه
األوملبيك ( )7ثم الشبيبة ( )6فجمعية جربة والقلعة والقوافل وقربة
( )4ومستقبل قابس (.)3
امللعب التونيس له أقل عدد من الهزائم ( )2ثم قربة والقوافل والقلعة
( )3وجربة واألوملبيك والشبيبة ( )4فمستقبل قابس (.)5

 تعادل يف كل الواجهات بني القوافلوالنادي القريب :انتصار وتعادل
وهزمية لكل فريق يف مواجهتهام هذا
املوسم.
 تج ّمد رصيد كريم العوايض(امللعب التونيس) وأحمد الطرابليس
(األوملبيك) عند  5أهداف يف طليعة
الهجوم واقرتب منهام العب القوافل
غيث الز ّمال (..)4
 أهدر امللعب التونيس ثالث رضبةجزاء والثانية عىل التوايل وقد تم
اإلعالن يف هذه الجولةعن رضبتي
جزاء ارتفع إثرها العدد الجميل إىل
 47منها  13مهدورة.
 -خرجت الورقة الحمراء يف  4مناسبات يف وجه العبي رادس (مهدي

مباريات الجولة الثالثة للرابطة الثانية 
تدور اليوم الخميس  14أفريل  ،2022مباريات
الجولة الثالثة من مرحلتي التتويج وتفادي النزول
وستدور كل املقابالت يف متام الساعة 13.30
مجموعة التتويج :

املجموعة :1
ملعب الزريبة:
النادي القريب  -امللعب التونيس الحكم يرسي
بوعيل
ملعب سيدي بوزيد

أكد املكتب الجامعي موعد انطالق منافسات املرحلة الثانية لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل
حيث ت ّم تحديد مواعيد مواجهات مرحلة التتويج وتفادي النزول واملقابالت الرتتيبية ألصحاب
املراتب الرابعة والخامسة يف املجموعتني خالل يومي  28و 29أفريل  .2022وتق ّرر إجراء كل
مباريات مرحلة التتويج من بطولة الرابطة املحرتفة األوىل باملالعب التالية:
 - 1األوملبي حامدي العقريب برادس
 - 2مصطفى بن جنات باملنستري
 - 3الطيب املهريي بصفاقس
مع امكانية إضافة امللعب األوملبي بسوسة إذا ما أصبح جاهزا الحتضان املباريات ،وستشهد
كل مقابالت مرحلة التتويج اعتامد تقنية الـ  VARبعد أن حصلت الجامعة عىل كل الرتاخيص
والشهائد الالّزمة لتأهيل الحكام و الحكام املساعدين واملكونني والتقنيني من االتحاد الدويل
لكرة القدم.
كام تقرر عقد جلسة عمل مع الحكام والحكام املساعدين املعنيني بإدارة مباريات مرحلتي
التتويج والتدارك من بطولة الرابطة املحرتفة األوىل وذلك قبل انطالق هذه املنافسات.

قوافل قفصة  -الشبيبة القريوانية الحكم أمري
الوصيف
املجموعة :2
ملعب املهريي بصفاقس:
أوملبيك سيدي بوزيد  -القلعة الرياضية الحكم
يوسف الرسايري
مجموعة تفادي النزول:
ملعب برئ بورقبة:
كوكب منزل نور  -مكارم املهدية الحكم أسامة بن
اسحاق

العياري ومهدي الجميعي) واملكارم
(هارون الكويك) ومنزل النور (يامن
بودريقة) لريتفع عددها الجميل إىل
.30
 أكرب عدد من الورقات الحمراء يفرصيد النجم الراديس ()5
بعد  12جولة يف املرحلتني ,يحتل
الحكم سفيان قتات طليعة ترتيب
الحكام برصيد  8مقابالت متقدما عىل
أرشف الحركايت يف املرتبة الثانية (.)7
 مه ّمة ناجحة ملراد السبعي عىلرأس النجم الراديس :انتصاران عىل
التوايل ما يعني ضامن البقاء بالرابطة

.2
باملقابل ٬فشل محمد التمري يف إنقاذ الرالوي حيث تكبّد الفريق
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رياضة

انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد :

عادل عثامن وكريم اهلاليل وعفيف الكيالين يتنافسون عىل الرئاسة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد االثنني  4افريل ،عن فتح باب
الرتشحات النتخابات املكتب الجامعي املقررة يوم  14ماي القادم.
وميكن ان نقول ونؤكد ان انتخابات  14ماي القادم ستدور مبشاركة 3
قامئات انتخابية عىل االقل.
علمنا ان االسامء الثالثة التي قطعت اشواطا كبرية يف اعداد قامئاتها
االنتخابية هي كريم الهاليل صاحب قامئة «االصالح» وعادل عثامن
رئيس قامئة «تصحيح مسار كرة اليد» وقامئة عفيف الكيالين التي
مل يقع الحسم يف اسمها النهايئ الذي سيتم تقدميه يف ملف الرتشح
الرسمي.
ونالحظ ان االسامء الثالثة هي اسامء معروفة يف كرة اليد التونسية
فكريم الهاليل ترأس الجامعة وكذلك عفيف الكيالين الذي ترأس
الجامعة موسم  95 / 94وعادل عثامن عمل يف عدة مواقع واهام
عضو جامعي ورئيس الرابطة الوطنية ورئيس ادارة التحكيم.
كان العضو الجامعي السابق عبد القادر بوريقة مرشحا بقوة ليرتأس
قامئة انتخابية او الدخول يف احدى القامئات الثالثة التي تحدثنا عنها
ولكن بودريقة اكد انه تلقى دعوة من كل القامئات يك يكون معها يف
االنتخابات ولكنه قرر يف النهاية عدم الرتشح مؤكدا انه كان يتمنى
ويسعى لتكوين قامئة ائتالفية موحدة تضم خرية الكفاءات يف كرة
اليد بعيدا عن منطق الجهويات والحسابات االنتخابية تكون مهمتها
االوىل انقاذ كرة اليد.
اىل حد اآلن مل تحسم القامئات الثالث تركيبتها النهائية بسبب تحديد
عدد االعضاء والتقليص فيه من  16اىل  12مع  4احتياطيني كام ان

* عفيف الكيالين
* كريم الهاليل
رشط الباكالوريا وتحديد عدد من ال ميلكون هذا املستوى التعليمي
اوجد صعوبة كبرية خاصة يف قامئتي عثامن والكيالين اللتني تضامن
عددا كبريا من قدماء الالعبني والالعبات.
وفيام ييل تركيبة هذه القامئات :
 )1قامئة عادل عثامن «تصحيح مسار كرة اليد»:
تضم قامئة عادل عثامن وهي يف االصل قامئة ياسني بوذينة الذي يدعم
هذه القامئة ،االسامء التالية:
عادل عثامن وماهر عثامن وانور عياد وعامد الدبايب ومكرم الجرو
ومحمدعمرية وفوزي هنية وعادل خواجة وتوفيق بوسعادة ويارس
الطرابليس وهشام الحندوس وفهيمة بن رشيفة ومريم
علولو.

 )2قامئة كريم الهاليل:
«االصالح»:
كريم الهاليل(رئيس)–احمد
رئيس)-
الجمل(نائب
حامدي كراويل(امني مال)-
ليىل الزراع – عبد الحميد
الكيالين – طارق الصيادي–
عدنان العويان – سامي
* عادل عثامن
حمرون– ثريا مهني – نجيب
الرشيف– حلمي الحامدي  -نجيب الشعبوين -هيثم السوييس– هالة
العجيمي–محمد القنت –زياد النطاط –حياة القيزاين -كامل الربجي
– فاطمة الفواريت .
 )3قامئة عفيف الكيالين:
عفيف الكيالين -فوزي الصبابطي–عيل العيادي – شكري الروييس–
هناء القناوي–لطفي الصفاقيس – رايض رحومة -رضا الزعفراين – حازم
املنصوري – حاتم بن عامرة – احمد بن مربوك – محمد بوناب–
حامدي وناس –رووف بن سمري –محمد عيل بوعزيز  -فوزية الجرو-
توفيق بن سمري.

النادياإلفريقييرفضمنعاحلضوراجلامهري ي

أصدر النادي اإلفريقي بيانا يرفض من خالله أي قرار
يتضمن حرمان جامهريه من حضور مباريات الفريق.
وكانت وزارة الرياضة قد ملّحت إىل
إمكانية إقرار منع دخول الجامهري ،بعد
األحداث التي جرت يف عدد من املالعب.
وشدد بيان اإلفريقي عىل حق املواطن يف حضور
ومتابعة جميع األنشطة الرياضية .كام أكدت

هيئة النادي مساندتها لحق الجامهري يف التعبري
عن نفسها يف إطار القانون وكنف الروح الرياضية.
ودعا اإلفريقي إىل إحرتام كافة اإلجراءات
التنظيمية داخل وخارج املنشآت الرياضية،
مع رضورة احرتام كرامة الجمهور.

مدرب اإلكوادور
يؤكد إمكانية مواجهة
املنتخب التونيس وديا

كشف غوستافو ألفارو ،مدرب منتخب
اإلكوادور أن االتحاد املحيل لكرة القدم يواصل
مساعيه من أجل برمجة مباريات ودية ضد
منتخبات قبل كأس العامل املقرر إقامتها يف قطر
نهاية السنة الحالية.
وقال مدرب اإلكوادور أن منتخب بالده قد
يواجه منتخبات تونس ،نيجرييا و املكسيك يف
شهر جوان القادم.
ووفقاً لترصيحات غوستافو ألفارو فإن االتفاق
شبه حاصل مع املنتخبات املذكورة من أجل
برمجة مباريات ودية خالل شهر جوان القادم يف
الواليات املتحدة األمريكية.

حسني

* هل نحن أمام مشهد يشبه معتقل غوانتانامو

لجنة اخالقيات الجامعة التونسية لكرة القدم
حتقق يف شبهة فساد
وتتغاضى عن ملفات أخرى

* رفيق املحمدي

وجهت لجنة االخالقيات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم دعوة للمدرب السابق للنجم الساحيل
رفيق املحمدي للمثول أمامها لإلدالء بأقواله يوم  13أفريل الجاري بخصوص شبهة تدليس شهادة
تدريب و ذلك استجابة لطلب االتحاد الدويل لكرة القدم .وكان املحمدي قد تخلف عن دعوة سابقة
للتحقيق معه بعد أن أكد االتحاد البلجييك لكرة القدم أن رقم الشهادة التي استظهر بها املحمدي ال
تخصه وهي ملدرب اخر.
وتجدر االشارة اىل ان تجربة هذا املدرب يف كل الفرق التي ارشف عليها مل تتعد عدة أشهر بعد الفشل
الذريع يف تحقيق نتائج متم ّيزة.
بعيدا عن هذا امللف نسأل لجنة األستاذ محمد الهادي الفوشايل أليس ما حصل يف مباراة حامم سوسة
واتحاد بن قردان تجاوزا ـ ث ّم ماذا نس ّمي التجاوزات التي أتاها الحكم مجدي بالحاج عيل يف مباراة
سليامن وجرجيس ـ عىل كل حال القسم عىل الله من هذه اللجان.
محمد  /ع
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الشاعر والجامعي «أيمن حسن» بعد ترجمته لنصوص أوالد أحمد إلى اللّغة الفرنسيّة

* أجرى الحوار حاتم النقاطي

كل مشاريع املركز الوطني للرتمجة «فاشلة»!

كان عليه أن يكون مصدر ازعاج للسلطة ولألصدقاء قبل وبعد املامت ملا عرف به من صعلكة ومترد وثورة يف الحياة ويف النص.
هو الشاعر التونيس الصغري أوالد أحمد املولود بسيدي بوزيديف  4أفريل  ،1955واملتوىف باملستشفى العسكري يف  5أفريل .2016
رجل داهمه الشعر فجأة مثل ما خطفه املوت فجأة ،يحمل معنى الكتابة يف سؤال الحياة وما بعدها ففي نصه تكمن لذة البحث
والتأويل.
بعد ست سنوات عىل رحيله فتحنا باب إطاللة أخرى عىل شعره حيث يكمن لقاء جديد بقارئ مختلف .لعمله الصادر سنة :2021
الصادر عن الدار العربية للكتاب
 Brouillon de partieيف فرنسا عن دار مانيفست/لومريل موكور ،وهي ترجمة لـ«مسودّة وطن» ّ
سنة .2015
إطاللة جديدة عىل نص أوالد أحمد حاورنا فيها الشاعر والجامعي «أمين حسن» الذي نقل هذا النص للفرنسية ليكتب له إضاءة عىل
روحه .حوار مع صديق قريب من أوالد أحمد رهانه مالمسة أعمق للنص يف عالقته بالكتابة والحياة.

الثّقافة مبا يجب للتّعريف بالكتّاب واملبدعني .ومن جهة أخرى،
كل
بعض األسامء الّذين هم بالكاد معروفون يف الخارج يفعلون ّ
وخاصة الشبّان منهم .يل يف
يشء لغلق األبواب أمام مواطنيهم
ّ
ذلك أمثال ونوادر كثرية لألسف.
* لو اخرتت لنا أجمل مقطع من قصيدة هزتك داخل هذا العمل؟
ملَ اخرتتها هي بالذات؟ وأي شاعرية تراها مختلفة عن باقي ما
كتبه يف هذا النص؟
والسياس ّية والفكريّة
 -قطعا قصيدة «أدعية» لألسباب الدين ّية ّ

* ما املم ّيز يف «مسودة وطن» ألوالد أحمد خالف باقي نصوصه
ليكون خيار ترجمتك؟
 يف الحقيقة ،كتاب «مسو ّدة وطن» ليس ديوانا جديدا ألوالدأحمد ،أي أنّه ليس مستقالّ بذاته مثل «نشيد األيّام الستّة»
( )1988أو «الوص ّية» ( ،)2003بل هو أنطولوجيا شخص ّية جمعها
تعب عن أكرث من ثالثني عاما من اإلبداع
الشّ اعر سنة  2015رّ
السواء .رفقة املرحوم أوالد أحمد،
عري وال ّن ّ
الشّ ّ
رثي عىل ح ّد ّ
نص متكامل بالفرنس ّية.
ق ّررنا االشتغال عىل هذه املد ّونة بغية ّ
وكان ذلك بإصدار «مسو ّدة وطن» بالفرنس ّية لتخليد
الذّكرى الخامسة لوفاته.
* مسودّة وطن  ،Brouillon de partieملاذا كان
للصغري أوالد أحمد هو وجهتك دون غريه من نصوص
باقي شعراء جيله يف تونس لتحاول نقله للغة اآلخر؟
أقل
ترجمت سنة « 2009ما أكرث ما أعطى وما ّ
ُ
ما أخذت» للشّ اعر مح ّمد الغ ّزي ،وصدر الكتاب
التجمة
عن املركز
للتجمة .كانت تجربة رّ
الوطني رّ
ّ
وتعاميل مع الشّ اعر من أروع ما يكون ،لكن مثل
املؤسسات الحكوميّة ال تحرتم األدب وبقي
تلك ّ
ترجمت
الكتاب رسالة ميّتة عىل ال ّرفوف .بعدها
ُ
خاصة وأ ّن املرحوم أحبّها كثريا بالفرنسيّة
للشّ اعر املنصف املزغ ّني الّذي ميثّل عندي لحظة شعريّة فارقة يف الّتي نعيش منذ ّ ،2011
يل .كلّام فكّرتُ
وقال أ ّن ال ّنسخة الفرنس ّية تكمل وترثي ّ
النص األص ّ
وخاصة هذه األبيات:
بأعداء الوطن ،حرضت القصيدة ّ
إلهي :أع ّني عليهم
لقد عقروا ناقتي
وأباحوا دمي..
يف بيوت أذنت بأن ال يراق دم فوق
ونيس والعر ّيب وحظي كتاب «شحرور املدينة املعتقلة» سجادها!
األدب التّ ّ
(منشورات فيديروب )2014 ،بشهرة ورواج واعرتاف ضاربني إلهي:
رش أهيل
يف األه ّم ّية ،حتّى أ ّن «قنطرة» ،وهي مجلّة معهد العامل العر ّيب أعوذ بك من ّ
يف باريس ،أصدرت حوارا مط ّوال مع الشّ اعر ،وهو اعرتاف كبري يبيعون خمرا رديئا
السكارى الربيء
لتجربته ولرتجمتي ولألدب التّونيس عموما .أ ّما أوالد أحمد ،فبعد ويؤذون ليس ّ
«مسو ّدة وطن» ،أنوي العمل عىل كتاب جديد سيكون هديّة * يزعم بعض نقاد الشعر أن الصغري أوالد أحمد شاعر يحسن
دمج النرث يف كتابته مام يسقط يف تجربته الحواجز بني األجناس
م ّني إىل روح الشّ اعر املتم ّردة.
* هل ترى للرتجمة من أمانة إللحاق الشعر التونيس بعامل األدبية أو هو مبدع يف نصه درجة تغيريه للنسقية املوسيقية
للقصيدة العربية الحديثة؟
إنسانها؟
وإبداعي من  -نعم ،بينّ ذلك يس املنصف املزغ ّني يف تت ّمة ترجمة كتاب
يل
 طبعا ،أنا أؤمن بقيمة رّالتجمة كفعل تواص ّ
ّ
نصه ضارب يف الثرّ اء ملا يحمله من
شأنه أن يع ّرف بأدبنا وبثقافتنا الّتي بالكاد تكون معروفة يف البلد «مسو ّدة وطن» ،حيثُ أ ّن ّ
وخاصة عبقريّته ال ّنرثيّة والّتي تتجلىّ
الّذي استعمرنا مل ّدة أكرث من سبعني عاما .لألسف ،ال يوجد حضور إيضاحات ألدب أوالد أحمدّ ،
املوضوعي يف مقاالت صحف ّية ذات صبغة فكريّة وشعريّة الذعة.
ونيس يف فرنسا وذلك ألسباب عديدة منها
لألدب التّ ّ
ّ
نص آخر ،فمن أي عوامل شعرية حديثة نهل
ومنها الذّا ّيت .موضوع ّيا ،ال تقوم ال ّدولة التونس ّية وعىل رأسها وزارة ّ
نص يحيل عىل ّ
كل ّ

ال يوجد حضور لألدب
التونسي في فرنسا

أوالد احمد يف تجربته الشعرية؟ وهل ترى عالقته بنص محمود
درويش هي األقرب لفهم عامل التناص لديه؟
 كان أوالد أحمد يعشق محمود درويش اإلنسان والشّ اعر .ويبدوالحب .القرابة بني ال ّرجلني واضحة
يل أ ّن درويش كان يبادله ذلك ّ
نص مرث ّيته لدرويش تحت
وعب أوالد أحمد عن ذلك يف ّ
ّ
نصيا رّ
عنوان «اللّيلة الخامسة والعرشون».
* يص ّنف الشاعر أوالد أحمد مع املرحوم الطاهر
الهاممي واملنصف املزغني ضمن التيار الواقعي ،فهل
ترى يف حرشه يف زمرة حملة االيديولوجيا واملراهنني
عىل املضمون والرسالة االجتامعية كرهان أسايس
للكتابة تفقد تجربته شعرية وجودها وثراء البحث
الجاميل ضمن عواملها؟
 طبعا ،ميكن الجمع بني هذه األسامء الثّالثة وطرحهالل ّدرس وفق هذه ال ّزاوية الّتي ميكن أن تكشف عن
السياسة واملطالبة
مراوحة بني الواقع ّية والخيال وبني ّ
اليوم ّية بالح ّريات وبالعدل االجتامعي وبني رصاع
كل الحدود.
متواصل من أجل إرساء حريّة أدبيّة وفكريّة تتجاوز ّ
ست سنوات من رحيل الشاعر أوالد أحمد ماذا بقي يف
* بعد ّ
ذاكرة الشعر التونيس من هذه التجربة؟
الصغيرّ أوالد أحمد «شاعر البالد» وستبقى حروبه
 سيبقى مح ّمد ّض ّد الديكتاتوريّة (بورقيبة وبن عيل) وحلمه بالثّورة ورصاعه مع
السواء محطّات تاريخ ّية وأدب ّية فارقة ال
التط ّرف واملرض عىل ح ّد ّ
مثيل لها يف تاريخ تونس املعارص.
*وماذا بقي يف ذاكرة اليسار التونيس من هذا الرجل الذي طاملا
كان يؤثث ندواتهم وتحركاتهم الثقافية والسياسية قبل وبعد
الثورة؟
الصاع
يساري ال محالة ّ
 أوالد أحمدوكل أشعاره تندرج يف إطار رّ
ّ
السلطة والبحث عن التّأسيس لوطن جديد ،وطن تكون فيه
ض ّد ّ
الحريّة وال ّنظام والعدالة متجانسة مع الكرامة.
* لو كنت صاحب قرار سيايس ماذا كنت تفعل يف مجال الرتجمة
وغريها ملزيد العناية مبا نرشه وما تركه أوالد أحمد؟
للتجمة الّذي صار يحمل اسم معهد
كل مشاريع املركز
 ّالوطني رّ
ّ
للتجمة فاشلة وال ّدليل عىل ذلك غياب األعامل التّونسيّة
تونس رّ
التجمة إىل لغاتها .ال تت ّم األمور عرب
يف البلدان الّتي وقعت رّ
البريوقراط ّية والض ّخ املزعوم لألموال لتبقى الكتب عىل ال ّرفوف.
عىل الكتب أن تنهض وتذهب ملقابلة الق ّراء .لو كنت صاحب
القرار ،لتغيرّ ت األمور حقّا وفعال.

