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هيئة إدارية وطنية يومي 26 و27 جوان 
أين مجلة المياه

اسناد عقود االمتياز التي 
تقوي نفوذ اللوبيات

مجمع القطاع العام 

وامّا  جدي  حوار  فتح  امّا 
التصدي لنوايا ضرب االتحاد

حضر الحكام والمراقبون والمنسقون

ملعب رادس مغلق أمام أمل حمام 
سوسة فيما تغيب نجم املتلوي

بوجمعة الرميلي لـ »الشعب«

الدور  على  شاهد  البالد  تاريخ 
الريادي التحاد الشغل

نجح االضراب العام 
وخاب املراهنون على فشله!

في ذكرى وفاته المناضل النقابي

أحمد التليلي 
حيّ بيننا
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

تحت ارشاف األخ األمني العام نور الدين الطبويب، يحيي االتحاد العام 
التونيس للشغل بالرشاكة مع مؤسسة احمد التلييل للثقافة الدميقراطية، 
أكتوبر   10( التلييل  احمد  والوطني  النقايب  الزعيم  لرحيل   55 الذكرى 
1916 – 25 جوان 1967( تخليدا ملسرية الفقيد، ووفاء للخط الوطني 

النقايب الذي رسمه مؤسسو االتحاد ورواده.

حيث متيزت مسرية الزعيم النقايب والوطني احمد التلييل بتالزم الطرح 
النقايب بالقضايا الوطنية األساسية. ونذكر منها معارك التحرير الوطني، 
خالل  من  الوطنية  الحركة  يف  األسايس  دور  التلييل  احمد  لعب  حيث 
دوره التنظيمي املتقدم مع ارشافه عىل املقاومة املسلحة ضد االستعامر، 
ليتواصل األمر   بعد االستقالل من خالل دوره كمندوب سيايس مكلّف 
خوض  إطار  يف  التونيس  الجنوب  يف  الحربية  العمليّات  عىل  باإلرشاف 
حرب الجالء.هذا ورافق احمد التلييل بعد االستقالل وبصفته امينا عاما 
للمنظمة الشغيلة وعضوا للديوان السيايس للحزب ونائب رئيس املجلس 
الحديثة من خالل  التونسية  الدولة  بناء  التأسييس وضع أسس  القومي 
بعث املؤسسات العمومية الوطنية باالستعانة باإلطارات النقابية وتفاعال 
قانون  غرار  االتحاد، عىل  هياكل  من طرف  عليها  املصادق  الربامج  مع 
نوفمرب 1958 املؤسس للمنظومة الرتبوية التونسية، تحت ارشاف الوزير 
التنموي  للدور  انتشارا  الفرتة  نفس  املسعدي.وعرفت  محمود  النقايب 
التعاونية  املؤسسات  من  شبكة  بعث  تم  حيث  لالتحاد،  واالقتصادي 

دفع  يف  هاما  دورا  لعبت  التي  العاملية،  والتعاضدية 
القدرة  ودعم  الالئق  العمل  وتوفري  التنمية  عجلة 

الشبكة  هذه  مثلت  وقد  للعموم.  الرشائية 
االقتصادية أحد ركائز استقاللية االتحاد قبل 

محاولة  يف  الحقا  السلطة  عليها  تلتف  ان 
لرتكيع االتحاد.

احمد  والوطني  النقايب  للزعيم  وكان 
التلييل دورا خارجيا هاما حيث ساهم يف 
دعم القضايا العادلة ومقاومة االستعامر 
حيث  الجزائرية  الثورة  مقدمتها  ويف 
بالشؤون   1955 سنة  منذ  مكلفا  كان 

التونسية  الدولة  بني  وبالعالقة  الجزائرية، 
وجيش  الجزائرية  الوطني  التحرير  وجبهة 

رواد  اهم  من  كان  كام  الوطني.  التحرير 
ان  وسبق  املغاربية،  والرشاكة  التعاون  تجذير 

كان كذلك ضمن لجان حشد املتطوعني للمشاركة 
وعىل   .1948 سنة  الفلسطيني  الحق  عن  الدفاع  يف 

املستوى النقايب ساهم يف بعث وتأسيس حركات نقابية بالقارة 
اإلفريقية ومنظمة قارية نقابية وتحمل مسؤوليات نقابية دولية ضمن 

الكنفيدرالية الدولية للنقابات الحرة.ويعترب الزعيم النقايب 
الدميقراطي  للفكر  رائدا  التلييل  احمد  والوطني 
املسقطة  السياسات  عارض  حيث  تونس،  يف 
بالسلطة  واالنفراد  التونيس  الشعب  عىل 
ورضب  املخالفة  السياسية  التعبريات  ومنع 
منها  وخاصة  الوطنية  املنظامت  استقاللية 
عن  للدفاع  جهدا  يدخر  مل  حيث  االتحاد. 
الزعيم الحبيب عشور إثر سجنه بناء عىل 
محاولة  إثر  االتحاد  وعن  كيدية،  قضية 
السلطة وضع يدها عليه. وخالف الزعيم 
رصاحة  التلييل  احمد  والوطني  النقايب 
مهجره  من  ووجه  بالسلطة،  االنحراف 
رسالة اىل الرئيس الحبيب بورقيبة ادان فيها 
نظاما ال يرشك شعبه يف تسري شؤونه، واقرتح 
بناء  من خاللها خارطة طريق الستئناف مسار 
الدولة عىل قاعدة الدميقراطية والحرية واملساواة 
النقايب والوطني  الزعيم  والعدالة االجتامعية.فمسرية 
احمد التلييل تعرب عىل أسس الدور الوطني لالتحاد العام 
التونيس للشغل من خالل مشاركته يف التحرير الوطني ومتسكه 
بالسيادة الوطنية واستقالل القرار الوطني، ومن خالل دوره اإليجايب يف 
بناء الدولة واملساهمة الفعالة يف العملية التنموية، ودوره الدويل الذي 
يساهم يف االشعاع الدويل للبالد التونسية، ودفاعه عىل استقالليته إزاء 
السلطة والقوى السياسية، ووضوح بوصلته االجتامعية وريادته للمسالة 

الدميقراطية يف تونس.  

برنامج الذكرى:
التلييل  أحمد  والوطني  النقايب  الزعيم  رضيح  زيارة  صباحا:   8 الساعة 

مبقربة الجالز وقراءة الفاتحة.
التونيس  العام  لالتحاد  الوطنية  األبعاد   « مائدة مستديرة تحت عنوان 

للشغل من خالل تجربة الزعيم النقايب والوطني أحمد التلييل« 
بنزل غلدن توليب املشتل، تونس
من الساعة 9 إىل 9.30 االستقبال 
 من الساعة 9.30 إىل الساعة10 

 الجلسة االفتتاحية متمثله يف:
    كلمة األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وكلمة رئيس 

مؤسسة احمد التلييل للثقافة الدميقراطية
 من الساعة 10 إىل الساعة10:20 

اجل  من  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  دور  اليوم،  اىل  التلييل  أحمد 
االستقالل والحفاظ عىل السيادة الوطنية )حسني العبايس، رضا التلييل(   

 من الساعة 10:20 إىل الساعة 10:40
املساهمة النقابية يف بناء الدولة الحديثة ومؤسساتها )محمد الطرابليس، 

حامدي بن جاب الله(  
  من الساعة 10:40 إىل الساعة 11

 االسهام يف إرساء منوال تنموي عادل من خالل االقرتاح والفعل )سامي 
العوادي، عبد الرحامن الالحقة(

  من الساعة 11 إىل الساعة 11:20
  هل التاريخ يعيد نفسه يف املسألة الدميقراطية: رسالة أحمد التلييل بني 

األمس واليوم )مصطفى التلييل، سفيان بن فرحات(
  من الساعة 11:20 إىل الساعة 15: 12

 نقاش عام
الساعة 12:30: االختتام

الذكرى 55 لوفاة الزعيم النقابي والوطني أحمد التليلي

التقشف يف القطاع العمومي  
افتتح  الطبويب  الدين  نور  العام  األمني  األخ  كان 
بحضور  بتونس  املنعقدة  للرتبية  الدولية  ندوة 
تنسيق  أهمية  مؤكدا  والرتبية  التعليم  نقابات 
ظل  يف  واملربني  املدرسني  وضع  حول  املواقف 
الحقوق  حول  املتواصلة  والهجمة  الدويل  الوضع 
مام  الرتبية  بقطاع  للعاملني  واالجتامعية  املادية 
يف  للنظر  الندوة  وتأيت  مشرتكا.  عمال  يستوجب 
الحوار االجتامعي يف التعليم وسياسات التقشف يف 

القطاع العمومي .

في الردّعلى سؤال بعضهم

حول نسبة نجاح اضراب القطاع العام
كيف كان االرضاب ناجحا بنسبة ٪ 22 ٫ 96 بعض الواقفني يف الواجهة 
االخرى لالرضاب العام الذي نفذ الخميس املايض قالوا كيف للطبويب ان يعلن 
عن نجاح االرضاب بـ ٪ 22 ٫ 96 وهي نسبة مرتفعة جدا فيها تأكيد عىل 
النجاح اذ كيف كان ذلك وكيف »حسبها« ليعلن ذلك الرقم ـ لهؤالء جميعا 
نقول اّن العملية سهلة جدا ـ إذ بناء عىل االرقام التي تصل املركزية النقابية 
من طرف الكتاب العامني سواء للقطاعات او للجهات وهم يرصدون كيف 
كانت عملية االرضاب مبن حرض ومن غاب ومن... ومن هكذا تكون العملية 
وتكون النسبة ـ نكتب هذا ليس ردا عىل الشامتني والشامتني والحاقدين عىل 

االتحاد وامنا لنفرس العملية ونوضحها الوىل االلباب لعلهم يفلحون.
* رمزي
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الذكرى 55 لوفاة الزعيم النقابي والوطني أحمد التليلي

الذكرى 55 لوفاة الزعيم احمد التليلي

الدرس والعربة وتنكر للتضحيات 

األخ الصغير الميراوي:  
احمد  سيرة  تكون  ان  على  حريصون 

التليلي درسا 

افتتح األخ الصغري املرياوي الكاتب 
للشغل  الجهوي  االتحاد  العام 
الذكرى  احياء  فعاليات  بقفصة 
حيث  التلييل  احمد  لوفاة   55
شكر نقابيات ونقابيي جهة قفصة 
يف  ساهمت  التي  جهودهم  عىل 
انجاح ارضاب القطاع العام ليشدد 
عن  الدفاع  يف  االتحاد  دور  عىل 
مكاسب االجراء وكافة التونسيات 

والتونسيني.

من  هم  أمنا  لالتحاد  الريادي  الدور  ينكرون  الذين  ان  واكد 
الجاحدين والحاقدين عىل العمل النقايب وان االتحاد منذ التأسيس 
كان معنيا بالشأن الوطني وسيظل وفيا لدوره مربزا ان عقد هذه 
يكون نضال  ان  الجهوي عىل  االتحاد  يندرج ضمن حرص  الندوة 
الزعامء النقابيني ومن بينهم التلييل نرباسا ودرسا لنقابيي املستقبل 
الدميقراطية  عن  والدفاع  النقابية  املنظمة  استقاللية  معان  يف 

والتمسك بالبعد الوطني والسيادة الوطنية.

 األخ عبد اهلل العشي ..« الشعب يريد 
إحترام الرموز

 

ذكرى  يف  العيش  الله  عبد  األخ  أكد 
عىل  يجب  بأنه  التلييل  احمد  وفاة 
الحكومة التونسية ان تثمن ما قدمه 
مقاومة  سواء يف  والنقابيون  الزعامء 
مربزا  الدميقراطية  بناء  او  االستعامر 
ان حكومات ما بعد 2011 مل تعطي 
حقهام  والوطنية  النقابية  الرموز 

التاريخي ومل تكرم زعامء النضالني النقايب والوطني مقابل تشدقهم 
الوطني  التاريخ  يطمسون  باملقابل  لكنهم  والدميقراطية  بالحرية 

البالد.
أما بخصوص الوضع العام بالبالد فقد أشار األخ العيش ان الجميع 
النقابيني متعودون  يلحظ الهجمة الرشسة عىل االتحاد مفيدا ان 
عىل مثل هاته املامرسات ولن يخشوها وسيواصلون املسرية بكل 
ثبات ثم أضاف ان االرضاب العام ليس سياسيا وال خجل يف شن 
االرضاب  ان  موضحا  ذلك  األمر  اقتىض  كلام  السياسية  االرضابات 
ورفع  عالقة  واتفاقات  نقابية  باستحقاقات  مرتبط  األخري  العام 
املنشور  والغاء  التضامنية  االجتامعية  املساهمة  بعنوان  الخصم 

عدد 20 .
واوضح ان مواقف االتحاد من 25 جويلية ال لبس فيها وان املنظمة 
رفضت  وقد  والتشاركية  بالحوار  تطالب  دوما  كانت  النقابية 

املشاركة يف حوار صوري غري ممثل.

األخ يوسف التليلي » مؤسسة التليلي 
الثقافة الديمقراطية«

ما  التليلي  عنها  دافع  التي  القضايا 
تزال قائمة

الحمد  األساسية  القاعدة  كانت 
والوطني  النقايب  للعمل  التلييل 
ضد  التحرر  معارك  وقيادة 
لكافة  بالتحية  متوجها  املستعمر 
الهياكل النقابية معربا عن تضامن 
اجل  من  التلييل  احمد  مؤسسة 
بأن  وأضاف  الدميقراطية  الثقافة 
ما  التلييل  واجهها  التي  املشاكل 
عالقة  يف  وخاصة  موجودة  تزال 
باملسالة الدميقراطية والسيادة الوطنية وتجىل ذلك يف معركة بناء 
عىل  الحفاظ  مع  بالتوازي  مؤسساتهام  وتشييد  الوطنية  الدولة 
النظام  مع  للتصادم  الحقا  دفعه  مام  النقابية  املنظمة  استقاللية 
القائم حينها واملتميز بتنامي الحكم الفردي وسطوة النظام الرئايس 

وتحكمه يف كل مفاصل الدولة.
*نرصالدين

بورتريه:

األخ جربان بوراوي ينجح 
يف أول امتحان...

العام، محطة صعبة جدا عىل  القطاع  العام يف  اعالن االرضاب  كانت محطة 
املاثلني يف املشهد االمامي او لنقل القيادي يف االتحاد خاصة بعد فشل جلسة االثنني 
13 جوان 2022 يف وزارة الشؤون االجتامعية كام تأكد لالخوة املفاوضني يومها ان 
حكومة بودن دعت لتلك الجلسة دون ان تكون لها بدائل حقيقية ميكن ان تدفع 
الطرف النقايب اللغاء ارضاب 16 جوان 2022 او حتى تأجيله لو كانت هناك حقيقة 
نوايا صادقة من تلك الجلسة التي ثبت يف اعقابها ان الطرف الحكومي دعا لها من 
باب »اعالن صورة سينام يف حيط« مبا انه اراد ان يوهم عامة التوانسة انه فاتح 
يداه وذراعيه للمفاوضة واليجاد الحلول فيام يتمنع االتحاد ويريد فرض رشوطه 
والحال ان الحقيقة عكس ذلك متاما ودلييل عىل ذلك ان وزير النقل اراد يف يوم 
االرضاب اي يوم الخميس 16 جوان 2022 ان يسلط الضوء عىل عمل كل رشكات 
هو  ما  عكس  االمر  حقيقة  يف  جاءت  وبالغات  لبيانات  نرشها  خالل  من  النقل 
موجود عىل ارض الواقع وهو بهكذا توجه اراد شيطنة االتحاد ووضعه موضع اتهام 
مع املواطن كأن االتحاد هو املتسبب يف تعطل مصالحه جراء غياب وسائل النقل 
العمومية سواء منها الربية او الحديدية او الجوية او البحرية ومل تفت »بالغات 
هذه الرشكات« ان تذكر بحكاية »التساخري غري القانونية« وبتقديم وقائع مفربكة 
حول منع عامل وسواق الحافالت من القيام بواجبهم بعد ان تّم صدهم عن ذلك 
والحال اّن كل السيناريوهات التي عملوا عليها ليال سقطت يف املاء لسبب واحد 
وهو وعي العاملني يف القطاع العمومي بعدالة قضيتهم وقضيتهم االساسية الدفاع 
نجح  التونسيني.  كل  عمق  يف  ضاربة  كمنظمة  وامنا  كأشخاص  ليس  االتحاد  عن 
اكدت تضامنها مع  التي  االطراف  العام ونال مساندة وطنية من  القطاع  ارضاب 
الدفاع عن الحق ووصلت رسائل املتضامنني من خارج الحدود ويف ذلك اكرث من 
صورة ملن عملوا عىل امتداد اسابيع للنيل من االتحاد ومن مناضليه لكنهم فشلوا 
يف النيل من معنوياتهم لتأيت صورة االرضاب اجمل مام كان منتظرا اذ نفذ االرضاب 
بهدوء والتقى اصحاب القضية يف بطحاء نهج االمم املتحدة بالبلفدير وكام جاؤوا 
غادروا يف هدوء ووعي ان الوطن باق وامنا املطالب تؤخذ بالنضال ويبقى االهم 
فيام قدمه املنظمون من تضحيات عىل امتداد اسابيع ليكون االخ جربان البوراوي 
الكاتب العام الجديد لالتحاد الجهوي بتونس يف أوىل الصفوف مبا انه استطاع تأطري 
ألفني نقابة وهذا ليس باألمر السهل والهني كام نشكر كل الذين اطروا وساعدوا 
وتعبوا سواء من اعضاء املكتب التنفيذي الوطني أو من الكتاب العامني للجهات 

والقطاعات وكذلك للعاملني يف االتحاد للجهود التي بذلوها وهي تذكر فتشكر.
* رمزي الجبّاري

التلييل وذلك  الوطـــــني والنقـابـي احمد  الزعيم  الذكــــرى 55 لوفاة  يحيي اإلتحاد الجهوي للشغل بقفصة 
بارشاف األخ عبد الله العيش االمني العام املساعد املسؤول عن الهجرة وسيتضمن الربنامج اىل جانب االفتتاح 
الرسمي من قبل االخوين عبد الله العيش والصغري املرياوي الكاتب العام االتحاد الجهوي للشغل بقفصة يتضمن 
شهادات األخ رضا التلييل نجل الزعيم الراحل وحفيده يوسف التلييل ممثال عن مؤسسة احمد التلييل كام سيقدم 
للشغل يف االصالح  التونيس  العام  االتحاد  االقتصادي ومقاربة  الواقع  الالحقة مداخلة حول  الرحامن  األخ عبد 

االقتصادية املستوجبة واملنشودة 
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مع  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  العضاء  االخرية  اللقاءات  كانت 
االطراف الديبلوماسية والجمعياتية منصبة عىل طأمنة االخر عىل حسن 
سري االستعدادات لالنتخابات واالستفتاء املقرر يوم الخامس والعرشين من 
شهر جويلية كان ذلك خالل لقاء القامئة باالعامل يف السفارة االمريكية 
مع  للتفاعل  االستعداد  مع  ،هذا  كارتر  مركز  ممثل  مع  وقبلها  بتونس 
مقرتحات واراء الجمعيات الناقدة من الداخل حيث استقبل رئيس الهيئة 
العليا املستقلة لالنتخابات فاروق بوعسكر بحضور نائبه ماهر الجديدي 
وعضو الهيئة سامي بن سالمة مبقر الهيئة، القامئة بأعامل سفارة الواليات 

املتحدة األمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسيك والوفد املرافق لها.
وقدم رئيس الهيئة خالل اللقاء للديبلوماسية األمريكية بسطة عن تركيبة 
لتنظيم  الجارية  االستعدادات  وعن  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة 
االستفتاء الوطني ليوم 25 جويلية داخل البالد وخارجها مؤكدا باملناسبة 
توفر كل الضامنات القانونية لتكريس املبادئ التي قامت عليها الهيئة منذ 

نشأتها واملتمثلة خاصة يف االستقاللية والنزاهة والشفافية.
وأوضح أن الهيئة ستواصل االنفتاح عىل كل مكونات املجتمع املدين ومنح 
االعتامد لكل الصحفيني واملالحظني الراغبني يف مواكبة االستفتاء من داخل 
تونس وخارجها، وهو ما ميثل تأكيدا إضافيا عىل نزاهة العملية االنتخابية 

وشفافيتها أسوة باالستحقاقات السابقة.

الشفافية الدارة االنتخابات 
املستقلة  العليا  الهيئة  به  تتمتع  مبا  باألعامل  القامئة  نوهت  جهتها  من 
لالنتخابات من سمعة إيجابية لدى مختلف الجهات الدولية مثمنة اختيار 
مجلس الهيئة الحايل منذ البداية لنهج الشفافية يف إدارته للشأن االنتخايب 
مكونات  مختلف  عىل  وانفتاحه  مبارشة  بصفة  مداوالته  بث  خالل  من 

املجتمع املدين والفاعلني داخل البالد وخارجها.

ومن جهة اخرى وقبل ايام من اللقاء مع الديبلوماسيني االمربكيني اهتم 
فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بتوضيح الرؤية 
عىل  تأثري  وذات  هامة  مؤسسة  وهو  تونس  يف  كارتر  مركز  ممثل  مع 
مصداقية العملية االنتخابية وهي التي رافقت مسار االنتقال الدميقراطي  
يف تونس منذ 2011،وكان دون بيسون ممثل مكتب مركز كارتر يف تونس 
املقبل مع  ارسال مراقبني لالستفتاء خالل منتصف شهر جويلية  اكد  قد 

مالزمة الحياد والشفافية يف متابعة الشأن السيايس يف تونس.

المراقبة ضمانة للديمقراطية 
كان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة قد اوضح ان وجود مراقبني لالستفتاء 
وللمسار الدميقراطي يف تونس يعد ضامنة دميقراطية اضافية تخدم مسار 
االستفتاء ،كام تطرق اىل انفتاح املؤسسة االنتخابية عىل االخر من الداخل 

مع  واالنتخابات  باالستفتاء  االهتامم  ذات  الجمعيات  وخاصة  والخارج 
االخذ بعني االعتبار مالحظاتها وتصوراتها فيام يخدم املسار منذ التسجيل 

حتى يوم االستفتاء ومراحل الترصيح بالنتائج .
وكانت عدة جمعيات مهتمة بالشأن االنتخايب منذ 2011 طالبت باحرتام 
احكام املراسيم والقوانني املكونة لالحزاب والجمعيات واالن وحسب ليىل 
اىل  الحاجة االن  فإّن  االنتخابات  الجمعياتية يف مجال  الناشطة  الرشايبي 
احرتام املراسيم والقوانني تبقى اهم من التعديل ،خاصة وان عدة احزاب 
الوالية ووزارة  الورق عند مصالح  مل تعقد مؤمتراتها وهي موجودة عىل 
الداخلية،وليس لها عنوان واضح وال نشاط لها فكيف سيتم ترشيكها وعرب 

اية آلية ؟
املستقلة  العليا  الهيئة  اخرى من  اخر تطالب عدة جمعيات  من جانب 
الجمعيات املشاركة  الجمعيات عىل ان تكون  لالنتخابات باحرتام قانون 
نظريا يف االنتخابات واالستفتاء  اوال مسجلة وموثقة يف السجل الوطني 
للمؤسسات وان تكون هذه الجمعيات قد رصحت بتمويالتها ومعامالتها 
88لسنة  عدد  القانون  يضبطه  ما  حسب  والخارجية  الداخلية  املالية 
الهبات  من  املتأتية  االموال  تحديد حجم  مع  بالجمعيات  2011والخاص 

واملنح يف حدود الستني الف دينار.

القادم اكثر صعوبة 
صعوبة  اكرث  سيكون  القادم  ان  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  تعي 
،وحتى  والخارجية  الداخلية  الرقابية  والهيئات  بالجمعيات  عالقتها  يف 
لالحزاب  حسابات  فتح  ترفض  بنوك  عدة  ان  ذلك  بالبنوك  عالقتها  يف 
والجمعيات املشاركة يف االستفتاء وهذا ما تطرق له رئيس الهيئة يف لقاء 
تجارب  له  وكانت  التونسية  والبنوك  املركزي  البنك  ممثيل  من  بعدد  له 
سابقة يف محطات انتخابية سابقة شهدت خالفات بني البنوك واالحزاب 

والجمعيات.

 بالتوازي مع االعداد لالستفتاء

هيئة االنتخابات تبحث عن طمأنة االطراف الخارجية 

طالبت به الجمعيات من قبل 

نموذج عقد شغل موحّد لعملة املنازل
اشكال  ومقاومة  املنازل  يف  بالعملة  مهتمة  منظامت وجمعيات  شاركت 
اليوم  اشغال  يف  الفالحيات  العامالت  حقوق  واحرتام  الهش  التشغيل 
االول للحملة الوطنية لتنظيم العمل املنزيل ومنها االتحاد الوطني للمرأة 
التونسية والجمعية التونسية للتوازن االجتامعي وجمعية النساء للبحث 
حول التنمية واتفقت االطراف الحكومية والجمعياتية عىل أهمية تأمني 
عقد منوذجي يضمن الحقوق مع تضمني حقوق العملة االجانب يف املنازل 

يف تونس 
السن،  وكبار  والطفولة  واملرأة  األرسة  وزيرة  موىس،  بلحاج  آمال  أمنت  
القانون  حول  الجهات  يف  التحسيسيّة  الوطنيّة  الحملة  انطالق  إشارة 
جويلية   16 غاية  إىل  تتواصل  والتي  املنزيل  العمل  لتنظيم  عـــــ37ــدد 
2022، مؤخرا رفقة وزير التشغيل والتكوين املهني،  نرص الدين نصيبي، 
القانون عــــ37ـــدد  الوطنيّة حول »آليّات تطبيق  العمل  أشغال ورشة 

لسنة 2021 لتنظيم العمل املنزيل«.
وأعلنت الوزيرة باملناسبة عن بعث لجنة مشرتكة بني وزاريت األرسة واملرأة 
والتكوين  التشغيل  ووزارة  االجتامعيّة  والشؤون  السّن  وكبار  والطّفولة 
املهني من أجل إعداد أمنوذج عقد شغيل موّحد يف مجال العمل املنزيل 
يتّم اعتامده من أجل تقنني العالقة بني املؤجر واألجري للحّد من املشكالت 
جانب  اىل  نسوية وحقوقية  عدة جمعيات  الطّرفني.وكانت  تعرتض  التي 
ضامن  قانون  بسن  طالبت  قد  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  منتدى 

لحقوق عملة املنازل والعامالت يف املجال الفالحي .

حملة وطنية تحسيسية وبعد  
العمل  تنظيم  قانون  حول  تحسيسية  وطنيّة  حملة  بإطالق  أذنت  كام 
عن  فضال   ،2022 جويليّة   16 إىل حدود  أي  ملّدة شهر  ستتواصل  املنزيل 
تنظيم دورات تعريفيّة لفائدة عملة املنازل عىل مستوى سائر املندوبيات 

واألرسة،  املرأة  لشؤون  الجهوية 
 2000 حوايل  منها  تستفيد 
واليات  مبختلف  منزلية  عاملة 

الجمهوريّة.
»ال  بقولها  الوزيرة  أضافت 
العمل  يف  األطفال  لتشغيل 
التشغيل  أّن  مبيّنة  املنزيل« 
جرمية  يشكل  لألطفال  املنزيل 
وتهديدا  القانون  عليها  يعاقب 
ضمن  ومدرجا  بالطفل  ملام 
العزم  مؤكدة  الخطرة،  األعامل 
عمل  مكافحة  يف  قدما  للميض 

األطفال وتجنيبهم مختلف أوجه االستغالل االقتصادي.
و بيّنت الوزيرة أّن الوقت حان للتعامل مع العمل املنزيل كمهنة لتعزيز 
العمل الشبيك والتشاريك، مؤكدة أن حوايل 1800 عاملة منزليّة استفادت 
من آليات التمويل التي وفرتها الوزارة خالل جائحة كوفيد 19 من خالل 

برنامج »رائدات«

تشغيل االجانب في المنازل  
مثّن  نرص الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين املهني من جهته األدوار 
التي تضطلع بها وزارة األرسة واملرأة والطفولة وكبار السّن يف تأصيل القيم 
الدولة  تحدو  التي  القويّة  لإلرادة  تكريسا  والنبيلة  السامية  املجتمعيّة 

التونسيّة يف هذا املجال.
والحظ الوزير أن اللجنة املشرتكة املحدثة لصياغة أمنوذج العقد الشغيل 
عىل  املتداخلة  األطراف  كل  ستحرص  املنزيل  العمل  مجال  يف  املوّحد 

أفضل  يف  أشغالها  استكامل 
اآلجال.

 المسارات والتموقع  
العبيدي  لسعد  الباحث  توىّل 
الدراسة  مخرجات  عرض 
البحوث  مركز  أنجزها  التي 
واإلعالم  والتوثيق  والدراسات 
)الكريديف( تحت  املرأة  حول 
»عامالت  حول  الوزارة  إرشاف 
واملعيش  املسارات  املنازل« 
والتي  االجتامعي«،  والتموقع 
الحامالت  بعض  انخراط  إثر  املنزيل  العمل  مسار  يف  تحّول  وجود  تربز 
للشهادات الجامعية بالعمل املنزيل وذلك نظرا لتفيش ظاهرة البطالة يف 
صفوفهّن. كام تّم باملناسبة عرض تجربة الوزارة لفائدة املعينات املنزليات 
تصّور  أجل  من  وتوصيّات  مقرتحات  وتقديم  الّصحي  الحجر  فرتة  خالل 

اآلليّات الكفيلة بتطبيق القانون عـــــ37ــدد لتنظيم العمل املنزيل.
وتولت وزارة األرسة واملرأة والطفولة وكبار السّن باملناسبة إطالق ومضة 
تحسيسية حول القانون عـــــ37ــدد لتنظيم العمل املنزيل وما يوفّره من 

ضامنات وحامية لحقوق وكرامة العامالت .
وتتوسع االستشارة القانونية من قبل اهل االختصاص يف القانون لضامن 
اصدار نص قانوين شامل يضمن الحقوق ويقطع مع االخالالت يف معالجة 
الهياكل  ممثالت  به  طالبت  ما  ،وهذا  املنازل  يف  العاملة  املرأة  واقع 

والجمعيات الحارضة 
ناجح 
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اليهم  رمزت  متهمني  قامئة  العدلية  الرشطة  إدارة  موظفي  نقابة  نرشت 
باألحرف األوىل من أسامئهم والقابهم وبارقام األموال التي تحصلوا عليها 
كذلك  وكشفت  خريية.  لجمعية  مشبوهة  أنشطة  متويل  يف  واستغلوها 
بهم.  الخاصة  واملمتلكات  األموال  مصدر  يثبت  مبا  يدلوا  مل  املتهمني  أن 
وقالت النقابة ان النيابة العمومية بتونس أذنت بختم امللف وإحالته عىل 
أنظار القطب القضايئ ملكافحة اإلرهاب الذي عهد به إىل الوحدة الوطنية 

ملكافحة اإلرهاب بثكنة بوشوشة ملواصلة األبحاث.
لألبحاث  الفرعية  االدارة  فان  العدلية  الرشطة  إدارة  موظفي  ونقابة 

بإدارة  واملالية  االقتصادية 
الرشطة العدلية انهت البحث يف 
متويالت  عىل  »الحصول  قضية  
وغسل  املصدر  مجهولة  أجنبية 
أموال« املتعلقة بالجهاز الرسي 
النهضة واملثارة من قبل  لحركة 
الشهيدين  عن   الدفاع  هيئة 

بلعيد والرباهمي.
الشكاية  بنص  ورد  حيث 
)منتم  ل«  »ن  املدعو  إنتفاع 
بتحويالت  النهضة(  حركة  إىل 
بأحد  املفتوح  بحسابه  بنكية 
عىل  خليجية  بدولة  البنوك 
اإلخوان   بتنظيم   وطيدة  عالقة 
تابع  من حساب  متأت  العاملي 
األجنبية  الدولة  تلك  ألجهزة 

بقيمة 20 مليون أورو خالل شهر جويلية 2013 ، وقد تعمد املعني سحب 
تلك االموال وإدخالها اىل تونس واستغاللها يف متويل أنشطة مشبوهة جدا 

عرب جمعية »مناء تونس« املرتبطة بها.
وتأكد من خالل االبحاث وجود تحويالت من حساب » ن / ل« بالدولة 

بتونس خالل سنتي  املفتوحة  البنكية  اىل حساباته  املذكورة   الخليجية  
تم  دينار  مليون   10 الجملية  قيمتها  ناهزت  التي  وهي  و2014   2013

سحب معظمها نقدا وعىل مراحل.
وقدرت املبالغ املودعة بحساب جمعية »مناء تونس« ما يناهز 500 ألف 

دينار.
سجل حساب »م /ح« )عضو ومدير مايل سابق بالجمعية ، و صهر  قيادي 
مؤسس ترأس حركة  النهضة يف فرتة ما ( ايداعات مالية ناهزت 3٫3مليون 

دينار سحب منها 2 مليون دينار.
ك/  »ع/  حسابات  وسجلت 
 10 حوايل  بالجمعية(  س«)عضو 
من  اغلبها  متأتية  دينار  مليون 

إيداعات نقدا.
كام سجلت حسابات )ع /خ عضو 
 350 ناهزت  ايداعات  بالجمعية( 
دينار  ألف   250 منها  دينار  ألف 

ايداعات نقدا.
ك(  )م/  حسابات  وسجلت 

ايداعات بقيمة 400 ألف دينار.
االمالك  من  العديد  سجلت  كام 

العقارية عىل ملك املعنيني.
بتربير  فيهم  املظنون  يدل  ومل 
مصدر االموال واملمتلكات الخاصة 

بهم.
ومبراجعة النيابة العمومية بتونس 
أذنت بختم امللف واحالته عىل املصدر، وبعد إطالعها عىل امللف متت 
اىل  به  عهد  الذي  االرهاب  ملكافحة  القضايئ  القطب  أنظار  عىل  إحالته 
الوحدة الوطنية ملكافحة االرهاب بثكنة بوشوشة والتي تولت استنادا اىل 

االبحاث املجراة يف الغرض الحصول عىل أذون باالحتفاظ يف شان

عدد من األطراف وإدراج عدد أخر بالتفتيش لتحصنهم بالفرار.

وصفحات  مواقع  تدعم  تمويل  شبكات 
محسوبة على النهضة

موضوع  حول  جديد  من  الجدل  العدلية  موظفي  نقابة  نرشته  ما  أعاد 
التمويالت مجهولة املصدر وغسل األموال ال سيام تلك املتعلقة مبا بات 

يعرف بالجهاز الرسي لحركة النهضة.
وترتكز التحقيقات يف هذا املوضوع عىل شبكات التمويل التي قد تكون 
نشاطها  زاد  والتي  النهضة،  وأنشطة محسوبة عىل حركة  دعمت مواقع 
خاصة بعد 25 جويلية ووضعت هدفا لها وهو الهجوم عىل الرئيس قيس 

سعيد.
وتتوافق هذه القضية من حيث مضمونها مع ما جاء يف  تقرير محكمة 
باالسم، وأورد  النهضة  الذي ذكر حركة  التمويل األجنبي  املحاسبات عن 
حول نتائج مراقبة متويل الحمالت الدعائية لالنتخابات الرئاسية السابقة 
والترشيعية لسنة 2019، ان محكمة املحاسبات رصدت أن حركة الّنهضة 
 4 ملّدة  األمريكية   BCW والضغط الدعاية  تعاقدت يف 2014 مع رشكة 

سنوات مببلغ قدره 285 ألف دوالر.

وتّم تجديد هذا العقد يف السادس عرش من جوان سنة 2019 إىل السابع 
وهو  دوالر،  ألف   187 قدره  مببلغ  نفسه،  العام  من  ديسمرب  من  عرش 
القانون  من   163 الفصل  بنص  أجنبي  متويل  شبهة  املحكمة  اعتربته  ما 

االنتخايب.

بينهم  من  شخصا   34 على  السفر  تحجير 
الغنوشي

تجدر اإلشارة اىل ان القضاء التونيس قرر خالل شهر ماي الفارط تحجري 
السفر عىل 34 متهام او ذو شبهة وشمل اإلجراء راشد الغنويش يف قضية 
تتعلق بالجهاز الرسي املتهم بالتورط يف اغتيال بلعيد والرباهمي يف 2013. 
حيث كانت املتحدثة باسم محكمة أريانة فاطمة بوقطاية اكدت ان قايض 
التحقيق أصدر قرارا يقيض بتحجري السفر عىل جميع املتهمني املشمولني 
بالتتبع يف قضية ما يعرف بالجهاز الرسي، مضيفة أنه يتهم يف القضية 34 

شخصا من بينهم راشد الغنويش.
الجهاز  الغنويش يف قضية  وهذه أول مرة يصدر فيها قرار قضايئ يشمل 
مبقر  املايض  أفريل  يف  معه  التحقيق  تم  أن  سبق  لكن  للنهضة،  الرسي 
الفرقة املركزية ملكافحة اإلرهاب، وذلك يف إطار تحقيق حول التآمر عىل 
أمن الدولة بعد عقد الربملان املجمد جلسة افرتاضية عىل الرغم من تعليق 

الرئيس سعيد ألعامله مبوجب تدابري استثنائية 
حياة الغامني

 االحتفاظ بأطراف نهضوية وأخرى تابعة لجمعية خيرية..

هل اقرتبت نهاية اخطبوط الجهاز السري املتورط يف االغتياالت السياسية؟

*التمويالت األجنبية 
وعالقتها بأنشطة 
مشبوهة لجمعيات 
خيرية تطفو على 
السطح من جديد

 النيابة العمومية بسوسة تواصل أبحاثها في قضية شركة »انستالينغو«

اإلفراج عن العروي والدعداع واليوسفي
باملحكمة  العمومية  النيابة  أذنت 
20-06- االثنني  يوم   ،2 سوسة  االبتدائية 

2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا 
مشتبها بهم، من بينهم من شملهم البحث 
بقضية  يعرف  بات  ما  ملف  يف  سابقا 
منتصبة  كانت  التي  »انستالينغو«،  رشكة 
مبعتمدية القلعة الكربى من والية سوسة، 
واالتصال  املحتوى  صناعة  يف  واملختصة 
الرقمي، وفق ما أكده املساعد األول لوكيل 
بن  رشدي  املحكمة،  بذات  الجمهورية 

رمضان.
ومن املشتبه بهم موضوع البحث التحقيقي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا، محمد عيل العروي الذي تم إطالق رساحه، ورجل األعامل 
والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع تم إخالء سبيله والناشط باملجتمع املدين، بشري اليوسفي، إضافة اىل الصحفي لطفي الحيدوري مل يعد موقوفا 

واملدونان أرشف بربوش وسليم الجبايل، الذين تم االحتفاظ بهم يف وقت سابق.
وأوضح املساعد األول لوكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية سوسة 2، أن املشتبه بهم مثلوا أمام النيابة العمومية بذات املحكمة، من أجل شبهات 
واالجتامعي،  املهني  والنشاط  الوظيف  خّولتها خصائص  التي  التسهيالت  واستغالل  وفاق،  إطار  يف  ذلك  وكان  األموال،  بغسيل  تتعلّق  ارتكاب جرائم 
واالعتداء املقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان عىل مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالرتاب التونيس، وارتكاب أمر موحش 
ضّد رئيس الدولة، واإلعتداء عىل أمن الدولة الخارجي، وذلك مبحاولة املّس من سالمة الرتاب التونيس طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من املجلة 

الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال.
وأفاد الناطق الرسمي أن قايض التحقيق األّول باملكتب الثاين باملحكمة االبتدائية سوسة 2 تعهد مبوضوع هذا البحث التحقيقي كموضوع إضايف لألبحاث 
التي تم فتحها سابقا مبحكمة سوسة 2، واملتعلقة مبلف رشكة »انستالينغو«، مشريا إىل أن قايض التحقيق يواصل استنطاق املشتبه بهم ليتخذ الحقا ما 

يراه صالحا يف شأنهم.
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* ما خف ودل 
اعالن موقف رسمي عىل غرار  اتجاه  التدخالت صبت يف  كل 
ما حصل يف القطاع العام وهو ما أكده االخ محمد الشايب يف كلمة 
االفتتاح التي كانت مقتضبة جدا اّما األخ صالح الدين الساملي فانه 
ال يرى حلوال لحكومة بودن التي اغلقت كل مسالك الحوار الجدي 
واملسؤول فيام اكد األخ منعم عمرية اّن الحقوق ال تهدى بل البّد 
من التضحية الجلها فيام رأت األخت سهام بوستة اّن ال بارقة امل 
وإىل  تضحيات  إىل  تحتاج  املرحلة  طبيعة  واّن  بودن  حكومة  مع 
لوعودها وعدم  الرسمية  الجهات  تنكر  تعني  بذلك  مقاومة وهي 
استعدادها للتنازل عن ما خططت له مسبقا، مبا اّن املنشور 20 جاء 
ليؤكد اّن حكومة بودن ساعية لرضب الحق النقايب يف حني توقف 
االتحاد  من  بودن  حكومة  تريد  ما  حدود  يف  الشفي  سمري  األخ 
بعد ان وضعته موضع اتهام والحال اّن هذه الحكومة مل تنفذ ما 
الدولة  تواصل  اعلنت  ـ حني  معها  لنا  اجتامع  اول  به يف  تعهدت 
فأين هو هذا التواصل بعد سد كل الطرق واعالن التنصل من كل 

االتفاقيات املمضاة سابقا.
* نحن عىل العهد

نقدمها  اننا  وها  الحارضين  تدخالت  كل  »الشعب«  سجلت 
إىل  ينتمون  قطاعا   28 ممثلو  ان حرض  بعد  برقي  بشكل  للتاريخ 

الوظيفة العمومية.
 الدكتورة أحالم بالحاج قالت اّن االطباء مع املرشوع الوطني 
مناص من  ال  فاّن  لذلك  واحد  اتجاه  تعمل يف  بودن  واّن حكومة 
املعركة  اّن  اكد  صالح  بن  نزار  األخ  القادمة،  املرحلة  نوايا  اعالن 
مبدإ  اعالن  الرضوري  من  يكون  لذلك  بودن  مع حكومة  سياسية 
املواجهة، االخ حسان اليحمدي اكد رفض كل هياكل االتحاد املربع 
الذي تريده حكومة بودن ان يتحرك فيه االتحاد، حافظ بوقرة ارص 
عىل التأكيد اّن  ال حلول مع حكومة بودن سوى بالدفع نحو اعالن 
سلسلة من التحركات اهمها االرضاب العام يف القطاع. أّما األخ عبد 
الستار الزعبي )الفالحة( فقد تحدث عن التضامن النقايب وعن ازمة 
قطع الحوار من طرف الحكومة التي ثبت انها غري ملزمة بتطبيق 

املحارض السابقة.
إىل  عادت  فانها  االسايس(  )التعليم  النقيب  زبيدة  االخت  اّما 
واالتحاد  الحكومة  بني   1985 ازمة  إىل  وتحديدا  التاريخ  من  يشء 

مؤكدة انها نفس ازمة 2022.
املدريس(  والتوجيه  االعالم  )مستشار  الهاممي  مصطفى  األخ 
تطرق إىل غياب نوايا االصالح يف برامج نجالء بودن أما األخ عبد 
فعل  بردة  القيام  عن رضورة  تحدث  فقد  )املالية(  القمودي  الله 
بعيدا عن مزيد االنتظار، جامل الطويل )الشؤون االجتامعية( قال 
ان ال يشء مينع من تقديم املرشوع االجتامعي واالقتصادي بديال 
ملنوال التنمية الفاشل عىل امتداد العرشية االخرية، االخ نور الدين 
اّن  بالقول  املداخالت  انهى  االسايس(  التعليم  )متفقدو  الشمنقي 
فعل  وهو  للفعل  حان  الوقت  واّن  انتهى  الشعارات  رفع  »زمن 

موكول إىل ما ستقرره قيادة االتحاد«.
* رمزي الجّباري

في اجتماع لمجمع الوظيفة العمومية 

بالوظيفة  املكلف  لالتحاد  املساعد  العام  االمني  الشايب  محمد  األخ  ترأس 
العامون  االمناء  االخوة  بحضور  القطاع  مجمع  اجتامع  أشغال  العمومية 
ومنعم  العمومية(  واملنشآت  )الدواوين  الساملي  الدين  صالح  املساعدون 
الثقافية(  واألنشطة  النقايب  )التكوين  بوستة  وسهام  واالدارة(  )املالية  عمرية 
العامل والجمعيات واملؤسسات  وسمري الشفي )املسؤول عن املرأة والشباب 
أهل  يواصل  أن  رضورة  عىل  الحارضين  بني  االجامع  حصل  ولنئ  الدستورية( 
الوظيفة العمومية »نضالهم« وتشبثهم بحقوقهم التي مل ينالوها عىل امتداد 
سنوات كام أّن الوقت قد حان ليدخل القطاع منعرج »حسم املسائل« بعد ان 
رفعت حكومة بودن شعار اّن ال تفاوض بل هي تريد تكريس ـ توجه تجميد 
األجور وعدم االنتداب رغم اّن عديد االدارات تعاين من كرثة الشغورات بعد 
احالة عدد كبري من املوظفني عىل التقاعد الوجويب. االيجايب يف اجتامع مجمع 
الوظيفة العمومية اّن الكل تناول »كلمة« هذا الكل أكد عدم استعداده للتنازل 
او لبقاء الحال عىل أحواله بعد ان اصبح املوظف مفقرا نتيجة سياسات خاطئة 
تكرس توجهات صندوق النقد الدويل عىل مواطنني »توانسة« يؤدون واجبهم 
بحب وضمري وهذه السلطات القامئة مل تنجح حتى يف تغيري منوال التنمية ومل 
تسع إىل توفري بدائل اقتصادية تضمن للدولة الحد االدىن من املداخيل ليكون 
ترصيف امليزانية العمومية بالشكل الذي تريده هذه الحكومات املتعاقبة وهي 
التي استنزفت ما وجدته واطلقت العنان للتداين وهي االن تعيش أزمة خانقة.

إما فتح باب احلوار اجلدي واما التصدي لنوايا رضب االحتاد

 10 يوم  املجتمعني/ت  العمومية  الوظيفة  مجمع  اعضاء  نحن 

جوان 2022 مبقر االتحاد النقايب لعامل املغرب العريب بارشاف االخ 

الساملي،  الدين  الشايب وحضور االخوة: سهام بوستة، صالح  محمد 

منعم عمرية وسمري الشفي، ملتابعة مخرجات االجتامع االول للمجمع 

يف 18 مارس 2022 والتداول يف الشأن النقايب العام امام ما تشهده 

املمنهجة  الحملة  يف  تجلت متظهراتها  اجتامعية  توترات  من  البالد 

التي تستهدف االتحاد العام وقياداته بهدف اخرتاقه والسطو عليه 

التونسية  الرقم الصعب يف كل املعادالت  النه كان ومازال وسيظل 

من اجل التصدي لكل املشاريع االصالحية املزعومة من قبل السلطة 

القامئة كونها مشاريع تعصف بكل املكتسبات االجتامعية وتعادي 

طموحات شعبنا يف التقدم والرقي واالزدهار مام ستزيد من تفقري 

الفئات املهمشة والطبقة الوسطى، وسعي محموم لرضب الخيارات 

الوطنية من خالل العمل عىل بيع املؤسسات العمومية الجل حلول 

ترقيعية املتها صناديق النهب العاملية واملؤسسات املانحة.
االنحياز  يف  التأسيس  وقيم  النشأة  ملبادئ  وفيا  االتحاد  سيظل 
لقضايا شعبنا باعتباره رشيكا اساسيا فاعال يف الحركة الوطنية وبناء 
ماماهله  وتوجيهها  الثوة  احتضان  وأخريا  الحديثة  املدنية  الدولة 
لقيادة حوارا وطنيا أنقذ البالد من االنزالق اىل مربع الحرب االهلية 

وهو ما دعا اليه اليوم من منطلق حسه الوطني العايل مرة اخرى.
وبعد نقاشات عميقة وتفاعالت ايجابية وبناءة نعلن عن:

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  باالنتامء  واعتزازنا  فخرنا  ـ   1
منظمة وطنية دميقراطية مستقلة

2 ـ التزامنا بالدور الوطني لالتحاد فال احد كائنا من يكون ان 
يحدد لنا املربع الذي نتحرك فيه.

3 ـ انخراطنا التام ودعمنا املطلق واسنادنا الالمرشوط الرضاب 
القطاع العام يوم 16 جوان 2022 بقرار من الهيئة االدارية الوطنية 
ورفضا  الوطني  االقتصاد  عمود  العمومية  املؤسسات  عن  دفاعا 

لخصخصة ومشاريع االصالح الهيكيل املعادية لشعبنا.

4 ـ التمسك ببيان مجمع الوظيفة العمومية بتاريخ 18 مارس 

2022 وخاصة النقاط املعلقة بـ:

أ ـ دعوة الحكومة اىل السحب الفوري للمنشور 20

ب ـ توصية اىل املكتب التنفيذي الوطني بتعيني تاريخ االرضاب 

العام يف الوظيفة العمومية طبقا لقرار الهيئة االدارية الوطنية.

الحوار  بثقافة  والتمسك  املكتسبة  حقوقنا  عىل  نؤكد  اذ  واننا 

الطارئة  املشاكل  لحلحلة  سبيال  الجامعية  واملفاوضة  االجتامعي 

التوترات  كل  ونزع  االجتامعي  املناخ  تنقية  اجل  من  والبنيوية 

للدفاع  املطلق  وتجندنا  الكامل  استعدادنا  عن  نعرب  فاننا  املمكنة 

عن وجودنا وكرامتنا وهويتنا النقابية ببعديها املطلبي واالجتامعي 

والوطني بكل االشكال النضالية املرشوعة التي تقرها سلطات القرار 

يف منظمتنا العتيدة.

قسم الوظيفة العمومية

ال أحد يحدد املربع الذي تتحرك فيه هياكل االتحاد
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أفرز املؤمتر صعود التشكيلة النقابية التالية للمكتب التنفيذي 
للمؤمتر العادي لالتحاد الجهوي بالقريوان ليكون االخ السيد السبوعي 
كاتبا عاما من جديد،حسونة الفطنايس، عبد الجليل املخلويف،منصف 
الوهايبي،منجي  الذويبي، بسمة  نورالدين  املسعي،  الوساليت،طارق 

مخلويف، كريم العلوي، وهيبة الخليفيكتاب عامون مساعدون.
خالل كلمته، أكد االخ األمني العام نور الدين الطبويب االمني العام 
العام  واالتحاد  والنفيس  الغايل  قدمت  التونسية  االرسة  أن  لالتحاد 
التونيس للشغل لن يتنازل عن حقوقهم وفّض ملفاتهم االجتامعية 

واملهنية العالقة.
الطبويب  الدين  نور  االخ  قال  بالبالد،  العام  بالوضع  عالقة  ويف 
النيوليربالية  الخيارات  الشغيلة ستكون سّدا منيعا ضّد  املنظمة  إن 
املتوحشة وضد الخطاب التكفريي وضد الخطاب الشعبويب، وبنّي ان 
الشعب التونيس ُمحّصن من دعوات العنف والتقسيم ويؤمن بالرأي 
والرأي االخر، كام ينبذ الوعود الجوفاء والزائفة ولن يسكت عنها، 
يف وقت يعاين فيه ويالت االرتفاع املهول يف االسعار واهرتاء مقدرته 

الرشائية وسوء اوضاعه املعيشية.
كام أكد ان لحظة حسم املعركة الوطنية آتية ال ريب فيها، و 
اّن االتحاد سيناضل بالتوازي بني االستحقاقات الوطنية واالجتامعية، 
مذكّرا بأن املنظمة وطنية وسياسية بامتياز وليست منظمة زيادة يف 
االجور فقط، مؤكدا انه ال مجال ألي سلطة أن تراهن عىل تقسيم 

االتحاد ذو الصف املوحد.
واستعرض االخ االمني العام حصيلة العرش السنوات االخرية وما 
الشغيلة  املنظمة  معها  تعاطت  املستويات وكيف  كافة  شابها عىل 
استغالل  ومن  النكوص  من  التونسية  الثورة  تجربة  انقاذ  بهدف 
جويلية   25 تجربة  مستعرضا  الضيقة،  ملصالحه  للدولة  يحكم  من 
الشعب  ارادة  عن  تعرّب  باعتبارها  معها  لالتحاد  االيجايب  والتعاطي 

بل  الجديدة،  للسلطة  بياض  عىل  صكا  يقّدم   أن  دون  التونيس 
كافة  ازمتها عىل  من  البالد  الخراج  الوطني  للحوار  مبادرة  بتقديم 
الذي  االمر  وهو  ايجابيا،  معها  تتفاعل  مل  الرئاسة  لكن  املستويات 
هذا  ويف  املستويات.  كافة  عىل  السلبية  تداعياته  من  االتحاد  نبّه 
الذي تشهده  الخطري  السيايس  ان املشهد  العام  بنّي االمني  السياق، 
البالد مل يعد يحتمل مزيدا من املناكفات والتجاذبات، وأكد ان الحل 
يف إنقاذ تونس يكون بالحكمة وحسن التدبري، مؤكدا ان االتحاد لن 
السلطات اىل مصارحة  العام  الوضعية،ودعا االخ االمني  بهذه  يقبل 

الشعب بحقيقة االوضاع االقتصادية، مستعرضا االوضاع الرديئة التي 
تعاين منها البالد بسبب خيارات اقتصادية واجتامعية ال شعبية وال 

دميقراطية تبنتها الحكومات املتعاقبة.
نحن يف أوىل الصفوف الصفوف

قال االخ حفيظ حفيظ االمني العام املساعد أن أي مكسب أو 
السنوات االخرية مل يكن بفضل اشخاص  رصيد تحقق للجهة طيلة 
بعينهم بقدر ما كان بفضل العمل الجامعي وروح الفريق وبكتيبة 

قيادية عقيدتها فرض تقديم  نجاحات ومكاسب للجهة.
عن  والدفاع  املؤسسات  تطوير  أجل  من  والنضال  ذات جودة، 
الحقوق املادية واملعنوية للجميع سيتواصل  يف ظل ظروف صعبة 
وقت  19، يف  الكوفيد  املعركة ضد  القريوان يف خضم  عاشتها جهة 
تخلت فيه الدولة عن مسؤولياتها. واستعرض االخ السيد السبوعي 
وكل  الجهة  خاضتها  التي  النضالية  املحطات  مختلف  بالتفصيل 
سيكمل  الجديد  املكتب  أن  وبنّي  تحققت،  التي  املكاسب  تفاصيل 
 ، تونس  لشهداء  وفاء  الجهة  انتظارات  مستوى  يف  ليكون  املشوار 
تخيل  أجل  من  كان  العام   لالرضاب  بدعوته   االتحاد  أن  اىل  الفتا 
الدولة  عن لعب دورها يف انقاذ املؤسسات العمومية، قائال: »يرشفنا 
أن نكون خدما للقطاع العام«. وحيى االخ السيد السبوعي جميع 
القطاعات والجهات التي ساندت نضاالت القطاع العام الذي نجح 

يف فرض االحرتام والتقدير يوم الخميس املايض.

المؤتمر العادي لالتحاد الجهوي بالقيروان

بإرشاف االخ نور الدين الطبويب االمني 

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام 

العام  وبرئاسة االخ حفيظ حفيظ االمني 

القانونية  الشؤون  عن  املسؤول  املساعد 

العادي  املؤمتر  الفارط  الثالثاء  انعقد 

لالتحاد الجهوي بالقريوان مبدينة القريوان 

السابق حسني  العام  األمني  األخ  بحضور 

العبايس وعدد من اعضاء الهيئة االدارية 

التحادات  عامني  كتاب  الوطنيةمن 

الوطنيتني  والهيئتني  وقطاعات  جهوية 

للنظام الداخيل واملراقبة املالية.

استحقاقات وطنية، مهنية واجتماعية البد منها للجمهورية الجديدة

األخ السيد السبوعي 
كاتبا عاما  من جديد 

وقفة  واالحذية  والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة  الجامعة  نظمت   
احتجاجية  أمس االربعاء أمام مقر وزارة الشؤون االجتامعية وتأيت هذه 
لقطاع  التعديلية  املالحق  إصدار  يف  الحكومة  ماطلت  أن  بعد  الوقفة 

النسيج دون أسباب واضحة.
للنسيج  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الحزامي  الحبيب  االخ  وقال 
الوقفة  مبناسبة  النقابيني  أمام  كلمة  يف  واالحذية  والجلود  واملالبس 
االحتجاجية أن الحكومة تعطل إصدار املالحق التعديلية رغم أنها ليست 
طرفا يف التفاوض بل هي جهة راعية تضفي الصيغة القانونية عىل االتفاق 

عبد إصداره يف الرائد الرسمي.
وقفة  عرب  االحتجاج  املرة  هذه  اختارت يف  العامة  الجامعة  أن  وبني 
احتجاجية تشارك فيها اإلطارات النقابية وذلك بهدف تجنيب القطاع اي 
تعطيل يف اإلنتاج. وبني األخ الكاتب العام انه ويف حال تواصل التعطيل 
فإن الجامعة ستخوض إرضابا عاما قطاعيا محمال الحكومة مسؤولية التوتر 

الحاصل. ويذكر أن أسباب تعطل اصدار املالحق التعديلية هي 
وجود خطأ يف احد األسامء.

هذا و من املنتطر أن ترشع الحكومة يف اصدار 
قطاع  يف  األجور  يف  للزيادة  التعديلية  املالحق 

من  بداية  واألحذية  والجلود  واملالبس  النسيج 
يوم غد الجمعة، وفق ما أعلنته الجامعة العامة 
للنسيج واملالبس واألحذية والجلود يف بالغ لها.

يف  الحزامي  الحبيب  العام  الكاتب  وأفاد 
مبوقع  صفحتها  عىل  الجامعة  نرشتها  كلمة 

»فايسبوك«، أن وزير الشؤون االجتامعية مالك 
الزاهي قد تعّهد بأن تبدأ الحكومة يف نرش املالحق 

 2021 بالقطاع لسنتي  للزيادة يف األجور  التعديلية 
الرسمي،  الرائد  القادم عىل  الجمعة  و2022 بداية من 

مشريا، اىل أن وفدا من الجامعة كان التقى الوزير اليوم األربعاء.
   جاء ذلك عقب وقفة احتجاجية نظمتها الجامعة أمام 
مقر وزارة الشؤون االجتامعية اليوم. وأشار الحزامي إىل 
االطارات  عىل  اقترصت  الوقفة  هذه  يف  املشاركة  أن 
القطاع بهدف  العامل يف  النقابية ومل تشمل عموم 

تجّنب تعطيل نشاط املؤسسات.
اعتربوه  مبا  الوقفة  خالل  املحتجون  ونّدد   
املالحق  عىل  االمضاء  لتأخر  مرّبر  غري  تعطيال 
التعديلية من قبل رئاسة الحكومة، مطالبني بنرش 
من  القطاع  يف  العامل  متّكن  التي  املالحق  هذه 
2021 مبفعول رجعي من شهر سبتمرب  لسنة  زيادة 

وزيادة بعنوان 2022 من شهر ماي.
ابو ابراهيم

 وقفة احتجاجية للنسيج بسبب تعطل املالحق التعديلية
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لالتحاد  املساعد  العام  األمني  قال 
بن  أنور  االخ  للشغل  التونيس  العام 
ستُقدم  الشغيلة  املنظمة  أن  قدور، 
اليوم   2014 دستور  لتعديل  تصوراتها 

الخميس 23 جوان.
و بنينّ االخ بن قدور أن هيئة إدارية 
ستنعقد  العام  الوضع  ومتابعة  للتقييم 

يومي 26 و27 جوان 2022.
واستنكر االخ أنور بن قدور ما ورد 
املسودة  يف  اإلرضاب  لحق  رضب  من 
رفض  معلنا  الجديد،  للدستور  املرُسبة 
رضب  أو  مساس  ألي  القطعي  االتحاد 

للحق النقايب.
وقال انه ›من املستحيل السامح مبس اإلرضاب ومس الحق النقايب‹، معتربا 

وجود استهداف ومحاولة للجذب إىل الوراء.
وكشف ان  اتحاد الشغل له برنامج كامل بخصوص الحوار الوطني.

و انتقد االخ بن قدور، عدم تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد لتجنب 
الخميس  يوم  تنفيذه  تم  الذي  العمومي  القطاع  يف  العام  اإلرضاب  وتفادي 

املايض 16 جوان.
ل مسؤولياته  و قال االخ أنور بن قدور، إنه كان عىل رئيس الجمهورية تحمنّ
عرب استقبال األمني العام االخ نور الدين الطبويب ورئيسة الحكومة نجالء بودن 
لتجنب وتفادي  الحلول والدفع  إيجاد  التعطيالت وحثهم عىل  والوقوف عىل 

اإلرضاب.
وتحدث االخ بن قدور عن تعطل لغة الحوار يف تونس، معتربا أن غياب 

العقل وراء فشل الجلسة التي انتُظمت قبل تنفيذ اإلرضاب.

نقابـة

مؤتمر اريانة يوم 5 جويلية 2022
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة انه تقرر عقد  يعلم املكتب 
مؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة وذلك يوم الثالثاء 05 جويلية 
املنزه  الكبري(  )النزل  بنزل  صباحا   )09( التاسعة  الساعة  من  بداية   2022

السابع.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو الهيئة الجهوية 
للنظام الداخيل او الهيئة الجهوية للمراقبة املالية بداية من يوم الثالثاء 21 

جوان 2022.
 فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص 
العام  لالتحاد  الداخيل  النظام  من   )89( والثامنون  التاسع  بالفصل  عليها 
موا مطالب ترشحهم باسم االخ االمني العام لالتحاد  التونيس للشغل ان يقدنّ
العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات املتحدة االمريكية ـ تونس 1002، 
عرب الربيد الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
الساعة  االثنني 27 جوان 2022 عىل  يوم  الرتشحات  لقبول  *آخر أجل 

الرابعة ونصف )16٫30س( مساءا.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقل عن 
7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية 
ملدة التقل عن 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد تحملها ملدة ال 

تقل عن 6 سنوات كاملة.
ان يقيم  مبركز الوالية وجوبا يف مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر بعد انتخابه.

* مالحظة: 
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.

للفصل )87(  االقل طبقا  امرأتني عىل  الجهوي  التنفيذي  املكتب  يضم 
من النظام الداخيل، وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر 

يف تاريخه.
ـ يجب ان يتضمن املطلب:

بطاقات  من  نسخة  أو  الوحيد  املعرف  او  للمرتشح  اآليل  الرقم  ـ   1
االنخراط املبارش.

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
لها املرتشح وتواريخ تحملها 3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحمنّ

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجونّال.
* األمني العام
نور الدين الطبويب

 االخ انور بن قدور تعطل لغة الحوار والهيئة 
اللقاء السنوي لتكوين املكونني  يف احلاممات  اإلدارية ليومي 26 و27 ستكون هامة جدا

 أرشفت االخت سهام بوستة االمينة العامة املساعدةلالتحاد عىل افتتاح اللقاء السنوي لتكوين املكونني بالتعاون مع 
منظمة فريدريتش  ايبارت  بنزل السلطان الحاممات الشاملية أما محور التكوين فقد كان استعامل الوسائط االعالمية

مؤمتر النقابة االساسية ملستشفى الرازي
النقابة  انعقد   مؤمتر  العامة  الجامعة  و بحضور  للصحة  الجامعي  الفرع  و  الجهوي  االتحاد  تحت ارشاف 

االساسية ملستشفى الرازي و الذي افرز التشكيلة التالية: 

وعبد  بن حسن  أكرم  ومحمد  العكرمي  وعواطف  املاجري  سامل وشكري  عاما(وسفيان  كاتبا  بالرحال)  كامل 
العزيز بن عثامن وفتحي الجندويب )أعضاء(

االتحاد الجهوي للشغل بتونس

كريم جابيل كاتبا عاما جديدا لنقابة االذاعة الوطنية
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس انه حصل تحوير يف املسؤوليات النقابية للنقابة األساسية 

مبؤسسة االذاعة التونسية يوم االربعاء 15 جوان 2022 بدار االتحاد، ليصبح املكتب عىل النحو التايل:
كريم بن الزغبي جابيل )كاتبا عاما( ولبيب صغري )كاتبا عاما مساعدا( وفاروق لعويتي )مسؤوال عن االنخراطات 
الشؤون  عن  )مسؤوال  الفرشييش  ومحمد  العامل(  والشباب  واملرأة  االعالم  عن  )مسؤولة  توايتي  وهالة  واملالية( 

القانونية واملشاريع االجتامعية( ومحمد الهادي طرشوين )مسؤوال عن التكوين النقايب واالنشطة الثقافية(.
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نجح االرضاب... فهل يعتربون؟ في المنستير

عرف االرضاب العام باملؤسسات واملنشآت العمومية نجاحا 

الفتا يف جهة املنستري تجاوزت نسبة املشاركة فيه 90٪ حسب 

لالتحاد  املساعد  العام  الكاتب  أحمد  بن  بلقاسم  االخ  أرقام 

الجهوي للشغل باملنستري املكلف بالنظام الداخيل والذي افاد 

الشغالني  تجاوب  عن  للتعبري  لوحدها  كفيلة  النسبة  ان هذه 

مع القيادة وعن التامسك النقايب صلب مختلف الهياكل وعن 

الهيئة  املنبثقة عن  العاملية مع كل مقرراتها  القواعد  تجاوب 

االدارية ومن بينها موضوع االرضاب الذي نحن بصدده وملزيد 

يوسف  سعيد  االخ  اكد  اعالمية  نقطة  ويف  بالحدث  االحاطة 

كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل عىل ان ال يشء يدعو للغرابة 

من فعاليات 16 جوان اذ انه ومن عادة النقابيني ان يكونوا يف 

املوعد ملبني نداء القيادات وكذلك استحقاقات القواعد اذ ال 

يبالون بالعراقيل وال تؤثر فيهم التهديدات ومحاوالت االرباك 

مبرسوم  يُولد  مل  االتحاد  الن  النضال  لقلعة  ينتمون  داموا  ما 

أو »فرمان« ومن ثم يقول االخ سعيد ان من ال يعرف تاريخ 

االتحاد يتعني عليه ان يقرأه جيدا.

من جهة اخرى اكد األخ سعيد انه ال مجال للمزايدات عىل 

بعضنا البعض يف الوطنية واصدق شاهد هو هذه الجموع التي 

نراها يف كل محفل ويف كل تظاهرة ويف كل مناسبة نقابية كانت 

او ثقافية او اجتامعية.

اما عن االرضاب الذي تم شنه وبنجاح االسبوع املايض يقول 

االخ سعيد فيتنزّل يف منزلة واحدة وهي الدفاع عن املؤسسات 

العمومية والحفاظ عليها وكذلك صون حقوق منتسبيها ا لتي 

ألقي  التي  واالتفاقيات  والوعود  الجلسات  بني  ضاعت وتاهت 

اي  نيّة  يف  »ليس  سعيد  االخ  يقول  وبالتايل  الحائط  عرض  بها 

من  الحّد  او  وتعجيزها  الدولة  ارباك  موقعه  كان  مهام  نقايب 

تكون  ان  يريد  االتحاد  الن  ذلك  من  العكس  عىل  بل  نشاطها 

للدولة حضورها يف معالجة هموم الناس وتفريج كروبهم املادية 

واالجتامعية وكذلك املصداقية يف التعامل وهو ما كان غائبا مع 

هذه الحكومات املتعاقبة التي كلاّم طالبناها بااليفاء بالتزاماتها 

وتعهداتها واتفاقياتها ردت علينا بالتجاهل واالستخفاف وتحريك 

الكثريون يف  والوعيد ومازال  والتهديد  والشتم  السب  ماكينات 

والبقاء  زوال  إىل  الحكومات  هذه  ان  يدركون  ال  القرار  مواقع 

واالستمرار للدولة...

كام يضيف االخ سعيد ان حمالت التشويه يف بعض املنابر مل 

تغري يف يشء من مواقف العامل بالفكر كام بالساعد يف مختلف 

االخ  بإرشاف  الجهوية  االطارات  ندوة  آخرها  لعل  املناسبات 

الطبويب والتي كانت اكرب مؤرش لنجاح  الدين  العام نور  االمني 

االرضاب وهو ما حدث فعال الخميس املايض يف كل املؤسسات 

عىل غرار الكهرباء، املاء، التطهري... وغريها من املؤسسات التي 

آثر منتسبوها االصطفاف مع الشعب الذي تجمع باآلالف يوم 

16 جوان ليقول نعم كبرية للمنظمة و»ال« أكرب لهذه الحكومات 

املتعاقبة والالمبالية باستحقاقات الوطن وهموم الشعب.

املواقع إىل  النقابيني يف مختلف  كام دعا االخ سعيد عموم 

االستعداد للمراحل القادمة واملحطات النضالية التي قد تكون 

اسخى وأكرب...

* حمدة الزبادي

وعامل  عامالت  عن  ونيابة  النقابية  وبصفتنا  بإسمنا 
القطاع الخاص يف سيدي بوزيد

ـ نورة صالحي كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن القطاع 
عن  مسؤولة  مساعدة  عامة  كاتبة  النوري  ونجاة  الخاص 
التضامن  مببدأ  وعمال  الثقافية،  واالنشطة  النقايب  التكوين 

العاميل وتكريسا لشعار الوحدة النقابية.
الفرع  العضاء  ومساندة  دعم  اعتصام  يف  دخولنا  نعلن 

يوم  منذ  جوع  ارضاب  يف  دخلوا  الذين  للفالحة  الجامعي 
االثنني 20 جوان 2022.

للفالحة  الجهوية  املندوبية  تنفيذ  عدم  اثر  عىل  وذلك 
بسيدي بوزيد ملحرض االتفاق املمىض بتاريخ 19 ماي 2022 
بني الطرف االداري والطرف النقايب، كام ندين هذا السلوك 
الالمسؤول ونحّمل سلطة االرشاف املسؤولية كاملة وندعوها 

إىل الرتاجع فورا وتطبيق محرض االتفاق دون قيد او رشط.

بيان يف سيدي بوزيد 

 تضامن مع عامالت وعامل القطاع اخلاص

للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
لعامل  االساسية  النقابة  مؤمتر  عقد  تقرر  انه  باملنستري 
الجمعة 01 جويلية  يوم  ليوين منزل حياة وذلك  مؤسسة 

2022 بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر العمل.
النقايب  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  منخرط  كل  فعىل 
ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل 
باسم:  ترشح  مبطلب  التقدم  الداخيل  النظام  من   )118(
أجل  يف  باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 

اقصاه يوم 28 جوان 2022 عىل الساعة منتصف النهار.
ـ يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد 
ملدة سنتني متتاليتني عند الرتشح وان يكون خالص الذمة 

مع قسم املالية.
النقابة األساسية امرأة عىل االقل طبقا  ـ يضم مكتب 
للفصل 112 من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة 

لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب  ـ كل من تم 

طبقا للفصل 215 من النظام الداخيل.
* مالحظة 01:

مطالب  تعتمد  وال  فردية  بصفة  املطالب  ترسل 
الرتشحات املرسلة عرب الفاكس وال يتحمل االتحاد الجهوي 
للشغل باملنستري مسؤولية الوصول املتأخر ملطالب الرتشح 

املرسلة عن طريق الربيد.
* مالحظة 02:

ـ  للمرتشح  الوحيد  املعرف  املطلب  يتضمن  ان  يجب 
مكان العمل ـ العنوان الشخيص ـ رقم الهاتف الجّوال.

كل مطلب ال يحرتم هذا البالغ ال يؤخذ بعني االعتبار.
* الكاتب العام
سعيد يوسف

مؤمتر مؤسسة ليوين يوم 1 جويلية إرضاب يوم 30 جوان
  يف إندسرتي املنستري

يوم  املجتمعني  باملنستري«  إندسرتي  »واتس  مؤسسة  وعامالت  عاّمل  نحن 
تدارس  وبعد  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار   2022 جوان   18 السبت 
أوضاعنا املهنية واملادية املتدهورة نعلن الدخول يف ارضاب بيوم املوافق للخميس 

30 جوان 2022 مبقر املؤسسة يف صورة عدم تلبية مطالبنا اآليت ذكرها:
االتفاق  عليه يف  امضت  الذي  باملحرض  اندسرتي  واتس  ادارة  التزام  تفعيل  ـ 
املمىض بني االطراف االجتامعية بتاريخ 12 اكتوبر 2021 عىل مستوى نقطة تفعيل 

الزيادة يف االجور لسنتي 2020 ـ 2021،
ـ تفعيل ما ورد بامللحق التعدييل عدد 10 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 29 

افريل 2022 حول تفعيل الزيادة يف االجور لسنوات 2022 ـ 2023 ـ 2024.
االسايس  األجر  لسنتي 2021/2020 يف  االجور  الزيادة 10٪ يف  نسبة  إدراج  ـ 

واملنح كام نص عليه اتفاق 12 اكتوبر 2021.
ـ تغيري املمثل عن االدارة املكلف بالتفاوض مع الطرف النقايب مبن له قدرة عىل 
اتخاذ القرار يف مختلف امللفات املطروحة حاليا وخاصة منها املطالب ذات الطابع 
التي تم طرحها   )pack social( الحزمة االجتامعية  االجتامعي والتي من اهمها 

منذ افريل 2021 لكّن دون أدىن نتيجة ملموسة.
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مكاسب جديدة يف 
SEBN- مؤسسة

TN لصناعة أسالك 
السيارات 

إنعقدت مبصنع صناعة أسالك السيارات جلسة تفاوضية بتاريخ 15 جوان 
خالد  باألخوة  ممثالً  بجندوبة  للشغل  الجهوي  اإلتحاد  وفد  بني   2022
العبيدي و محمد األمني البلطي و النقابة األساسية للمصنع يتقدمها األخ 
رؤوف الحنايش و كافة أعضائها و اإلدارة تم اإلتفاق عىل إقرار تحسينات 
عىل التصنيف املهني لكافة األعوان بإضافة صنفني إضافيني عىل أن يكون 
الصنف األول بعد سنتني من تاريخ بلوغ السقف و صنف ثان بعد ثالث 

سنوات من الحصول عىل الصنف اإلضايف األول.
كام تم اإلتفاق عىل التمديد يف جدول األجور التكميلية من 10 سنوات 
إىل 20 سنة أقدمية و اإلتفاق عىل رصف منحة العيد يف أجل أقصاه 25 

جوان 2022 و إسناد تسبقة للراغبني فيها يتم إقتطاعها من أجور شهري 
جوان وجويلية. كام تعهدت إدارة املؤسسة مبواصلة دراسة مستوى تأجري 

األعوان و اإلطارات اإلدارية و التي بلغت مرحلة متقدمة من الدراسة.
*في مؤسسة جينور لصناعة السكر

إنعقدت مبقر مؤسسة جينور جلسة تفاوضية بتاريخ 17 جوان 2022 بني 
وفد من اإلتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ممثالً باألخوة خالد العبيدي 
و رمزي الزغدودي و محمد األمني البلطي و النقابة األساسية للمصنع 

بكافة أعضائها و اإلدارة تم اإلتفاق عىل ما ييل:
-الزيادة يف األجور بنسبة %6,5 بداية من 01 أوت 2021 مع زيادة يف 
املؤسسة  كافة عامل  بها  يتمتع  التي  و  العامة  و  القارة  الشهرية  املنح 
املفعول  رصف  مع   2021 جوان  شهر  أجور  يف  تحتسب   8% بنسبة 

الرجعي الحقا.
-الزيادة يف األجور بنسبة6,75 % بداية من 01 أوت 2022 مع زيادة 
يف املنح الشهرية القارة و العامة و التي يتمتع بها كافة عامل املؤسسة 

بنسبة %10 بداية من 01 أوت 2022.
-الزيادة يف األجور بنسبة6,75 % بداية من 01 أوت 2023 مع زيادة 
يف املنح الشهرية القارة و العامة و التي يتمتع بها كافة عامل املؤسسة 

بنسبة %10 بداية من 01 أوت 2023.
هذا و يعكف اإلتحاد الجهوي للشغل بجندوبة عىل عقد جلسات دورية 
مع مؤسسات القطاع الخاص و التفاوض حول املنافع اإلجتامعية للعامل 

و الحفاظ عىل دميومة هذه املؤسسات.
صربي الرابحي

جلسة عمل للنقابة 
األساسية للسكك 

الحديدية   
بني  عمل  جلسة  بسوسة  الرشق  منطقة  بإدارة  انعقدت 
النقابة األساسية للسكك الحديدية ورئيس املنطقة بحضور 
رؤساء األقسام والدوائر ُخّصصت للنظر يف النقاط املدرجة 
تّم  وقد   2022 ماي   18 بتاريخ  األساسية  النقابة  مبراسلة 
جلسة  محرض  وتدوين  واالتفاق  التالية  املسائل  يف  النقاش 

حول:
رمز  بتغيري  أعوان  لخمسة  اإلدارية  الوضعيات  تسوية   -  1
الخطة حتى يتسنى لهم التمتع بامتيازاتهم املالية والقانونية.

2 - الرشوع يف صيانة املساكن الوظيفية حسب الحاالت مع 
التمسك بإعطاء األولوية لألعوان املوضوعني تحت االستمرار 

امللزم.
3 - تحسني مقرات العمل.

منذ  املسجلة  األعطاب  وتصليح  القارة  املنشآت  - صيانة   4
وقد حملت  والتخريب  للرسقة  تعرضها  نتيجة  فرتة طويلة 
النقابة األساسية مسؤولية التأخري يف إصالح األعطاب لإلدارة 

املركزية الستغالل الشبكة الحديدية. 
هواتف  من  واملقاطعات  األقاليم  رؤساء  باقي  متكني   -  4

جوالة.
5 - املنح ذات صبغة اسرتجاع املصاريف.

6 - انعقاد لجنة الصحة والسالمة املهنية يف آجالها وتفعيل 
النقاط املطروحة.

لتقييم  الجلسة  بعد  األساسية  النقابة  مكتب  اجتمع  وقد 
ما تّم االتفاق فيه والنظر يف مدى استجابة الطرف اإلداري 
ملطالب الطرف النقايب وحرصه عىل تفعيل النقاط املطروحة 

ألخذ ما يراه صالحا من أشكال نضالية.
* محمد

الجامعة العامة ألعوان وزارة العدل و أمالك الدولة   
تتحرك

 ساندت  الجامعة العامة 
ألعوان وزارة العدل و أمالك 

الدولة و امللكية العقارية 
الوقفة اإلحتجاجية التضامنية 

مع األخ عزالدين العبايس 
عضو الجامعة العامة و كاتب 

عام النقابة األساسية الذي 
تعرض للعنف و الهرسلة و 

التهديد يف شخصه و صفته و 
يف حق االتحاد العام التونيس 

للشغل

UNI Africa مشاركة متميزة يف اجتماع
عقدت الهيئة املديرة 
لـ »UNI Africa« يف 
دورته 22 سلسة من 

االجتامعات الهامة يف 
تونس لتدارس عديد 

امللفات والظواهر 
التي طفت عىل سطح 
األحداث يف السنوات 

األخرية وقد حرض 
جانبا كبريا من هذه 

االجتامعات االخوة  عيل 
ورق و حاتم العويني
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املناطق  إجاميل  من   %  69 اعتمدت   

املياه،  لتوفري  تقنياٍت  تونس  يف  املروية 

 % و85   %  38 بني  ترتاوح  بكفاءة 

ومبتوسط 59 %، وهو أبعد ما يكون عن 

املستوى املطلوب والبالغ حوايل 80 % يف 

الشبكات التي تتعرض لضغوط. وبالتايل، 

فال ميكن تفسري انخفاض مستوى الكفاءة 

بالخسائر املادية يف الشبكات فحسب، بل 

أيضاً للخسائر اإلدارية بسبب التوصيالت 

عدادات  تسجيل  ونقص  القانونية  غري 

توزيع  شبكة  أداء  إجاميل  ويُقدر  املياه. 

املياه املحلية بنسبة 70,3 % سنَة 2017، 

مع فُقدان حوايل 30 % من املياه الواردة 

ازداد هذا املؤرش سوءاً  النقل. وقد  أثناء 

جزئياً  ذلك  ويرجع  املايض،  العقد  خالل 

يزيد  الشبكة  هذه  من   %  25 أن  إىل 

عمرها عن 37 عاماً. وقد تّم اتخاذ بعض 

التدابري يف السنوات األخرية، مثل تجديد 

الشبكة الحالية كام إن الهدف هو تحسني 

وتوفري   ،%  88,9 إىل  تدريجياً  الكفاءة 

املياه،  من  مكعب  مرت  مليون   86 حوايل 

حجم  من   %  20 حوايل  هذا  يُعادل  إذ 

املياه املستهلكة واملفوترة ويتجاوز قدرة 

قيد  البحر  مياه  لتحلية  محطات  أربع 

الداخلية  النزاعات  عن  أّما  حالياً  اإلنشاء 

عىل املياه فياُلحظ بشكٍل رئييس التنافس 

عىل املياه بني قطاعي السياحة والزراعة 

املناطق  وبعض  الساحلية  املناطق  يف 

عندما  الصيف،  أشهر  خالل  الداخلية 

يكون طلب كال القطاعني كبرياً عىل املوارد 

بعض  اختارت  وقد  املحدودة.  املائية 

تطوير مشاريع سياحية جديدة  املناطق 

موارد  واحتكار  الساحلية،  املناطق  يف 

حساب  عىل  املحدودة  واملياه  األرايض 

مام  الصغرية،  الزراعية  التجارية  األعامل 

واملشاكل  االجتامعية  النزاعات  ساهم يف 

قوية  تأثرياٌت  املنافسة  ولهذه  البيئية، 

القطاعني،  لكال  االقتصادية  التنمية  عىل 

وخاصة يف الجنوب حيث تشهد السياحة 

منواً قوياً. 

الوطنية  االسرتاتيجيات  تطوير  وتّم 

أن  املفرتض  من  والتي  للمياه  املختلفة 

إلدارة  املتعددة  األبعاد  االعتبار  يف  تأخذ 

الكايف  االعتبار  إيالء  دون  املائية  املوارد 

ملشاركة جميع أصحاب املصلحة أو وضع 

نظام إدارة منظم عرب سياقات صنع القرار. 

وتعّد سياسة املياه حالياً شديدة املركزية، 

إدارة  يف  املياه جزئياً  ويشارك مستخدمو 

مجموعات  خالل  من  الزراعية  املياه 

إصالحات  هناك  لكن  الزراعية،  التنمية 

الوقت  ويف  الالمركزية.  لتشجيع  جارية 

كفاية  وعدم  املالية  القيود  تزداد  نفسه، 

التآزر بني املؤسسات املختلفة العاملة يف 

التغايض  يتّم  أنه  يعني  مام  املياه،  قطاع 

املوارد  لتجميع  الفرص  إىل  النظر  عن 

وتنسيق األنشطة وخفض التكاليف. تدير 

استهالك  لرتشيد  عامة  حمالت  الحكومة 

املياه يف ضوء اسرتاتيجية املياه لعام 2050 

لتطويرها عىل جميع مستويات املجتمع. 

والسلوكيات  املواقف  تغيري  هو  والهدف 

لتحسني كفاءة استخدام املياه. وقد أولت 

املياه  لقطاع  خاصاً  اهتامماً  البيئة  وزارة 

البيئي  التثقيف  أنشطة  دعم  خالل  من 

والجامعات  الجمعيات  تديرها  التي 

ومن  البيئية.  واألندية  التدريب  ومراكز 

أكرث  الحمالت  هذه  تصبح  أن  املتوقع 

يف  سيام  ال  القادمة،  السنوات  يف  عدداً 

ضوء اسرتاتيجية املياه لعام 2050.

الفالحة  وزارة  أجرتها  دراسة  وقدرت 

واملوارد املائية والصيد البحري عام 2007 

ارتفاعاً يف درجة الحرارة بنحو 1,1 درجة 

درجة  و2   ،2030 عام  بحلول  مئوية 

مئوية بحلول عام 2050، مام سيؤثر عىل 

مجموعة متنوعة من العوامل التي تؤثر 

عىل وترية الجفاف. ويف الواقع، فقد أدى 

االنخفاض املحتمل يف موارد املياه بنسبة 

تطوير  إىل  املناخ  لتغري  نتيجًة   %  28

اسرتاتيجية جديدة للتكيّف مع اختالالت 

واملستقبلية  الحالية  والطلب  العرض 

البالد.  أنحاء  جميع  يف  وتقليلها  للمياه 

وتويص هذه االسرتاتيجية مبراجعة برنامج 

حيث  من  الطلب  وإدارة  املياه  توزيع 

واملستخدمني،  املناطق  بني  املياه  حصة 

والتسعري  املختلفة،  القطاعات  وبني 

ملستخدمي املياه.

ـ 1 ـ
ونحن يف أوىل أيام الصيف، ال يكاد ميريوم دون ان نسمع بإنقطاع املاء 
عن »حومة« أو حي أو مشيخة او معتمدية او حتى والية ـ االدارة العامة 
»للصوناد« ال تنفي حصول هذه االنقطاعات لكنها يف كل مرة تربر أسباب 

هذه االنقطاعات لكنها ال توفر حال رسيعا...
ـ 2 ـ

يحصل ان ينقطع املاء عن دوار أو منطقة ريفية، ويحصل كذلك ان 
ينقطع هذا املاء عن والية كبرية مثل قفصة أو صفاقس، نعم يحصل هذا 
يف عز الصيف وقد سبق له ان حصل مام اضطر االهايل إىل التعويل عىل 
ما يوفره باعة املاء املتجولني ـ وهو ما يجعل هذه العائالت تدفع يف وقت 
تعاين فيه من غياب السيولة املالية، فام الحل يا أهل الحل الّن فاقد اليشء 

ال يوفره!.
ـ 3 ـ

يف هذا الطقس الساخن او لنقل امللتهب تجد عائالت تونسية نفسها 
يف مواجهة غياب املاء وقد قيل اننا جعلنا من املاء كل يشء حّي، فكيف 
ارقام  غريوا  والربط  الحل  بيدهم  ومن  غيابه  يف  الحياة  هذه  ستتواصل 
اّن ال  التواصل اسأل وأمر النني متأكد  اداراتهم فمع من سيكون  هواتف 

احد ستتوفر لديه اجوبة لألسئلة الحائرة!.
ـ 4 ـ

قلنا يف وقت سابق اّن عىل الصوناد ان تسعى الستباق هذه االنقطاعات 
والنها مل تفعل ومل تسع وهنا تكمن املصيبة ان مل نقل الطامة العامة، هنا 
نسأل من يقبل ان يكون منزله بال ماء وكلنا نحتاجه النه جزء من رشيان 

الحياة وبغيابه تغيب وتنقطع الحياة.
ـ 5 ـ

مصباح  للصوناد  الحايل  العام  املدير  الرئيس  إىل  تحدثت  ان  يل  سبق 
الهاليل، وسبق يل ان قدمت له جملة من املقرتحات يف يوم تنظيم ندوة 
ما  اّن  مصباح«  اعلمني »يس  يومها  بالحاممات  املياه  جامعة  مع  مشرتكة 
عرضته عىل مسامعه يصعب انجازه وتحقيقه يف عالقة بتوجهات الحكومات 

املتالحقة ويكفي القاء نظرة عىل مجلة املياه »املعطلة منذ سنوات«.!
ـ 6 ـ

اننا جميعا  اإلدارة معطلة واملواطن غري واع بصعوبة وضعنا املايئ مبا 
القدر  نلعن  ما  عادة  حنفياتنا  عن  املاء  هذا  وبغياب  بالعطش  مهددون 
يستهلك  مجتمع  عن  الرسيعة  الحلول  غياب  يف  الحل؟  أين  لكّن  والدولة 
أكرث مام ينبغي ودليلنا ـ املياه املهدورة يف الحاممات )الحاممات الشعبية 
خاصة( اذ نجد ماء كبريا ذاهب إىل البحار( ويف غياب التوعية قد يكون املآل 
يف ان ندفع جميعا فاتورة االستهتار وعدم استعداد الدولة لحامية املاء رغم 

انه »انتاج وطني« للجميع فيه حق!!
ـ 7 ـ

عرف منتوج املياه املعدنية زيادة يف مثنه يف اقل من شهرين اي بداية 
من شهر جوان الجاري وعزى بعضهم هذه الزيادة إىل كلفة املياه املعدنية 
املتزايدة مبا اّن كل التونسيني أصبحوا يستهلكونه بشكل كبري، كام اّن ماء 
لالستهالك  يعد صالحا  ومل  باليا«  اصبح  معالجته  باب »طرق  ويف  الحنفية 
بأّي شكل لكّن ماذا وفرت الدولة ملواطنيها كبديل لهذا املاء »غري الصالح 

للرشاب«؟!
ـ 8 ـ

ليس سهال الحديث عن ملف املياه يف تونس لتشعب تفاصيله وتداخل 
مل  طويلة  سنوات  امتداد  وعىل  الفالحة  وزارة  اّن  مبا  فيه،  االطراف  عديد 
تنجح يف اصدار مجلة املياه كام انها مل تسع للعمل بعيدا عن التجاذبات 
والتدخالت الّن ملف املياه فيه اكرث من طرف مستفيد من الوضعية الحالية.

ـ 9 ـ
من هم املستفيدون؟ سؤال عىل غاية كبرية من االهمية النهم هم من 
نالوا خبزة القاطو زيادة إىل انتامئهم إىل االقتصاد الريعي وهم الذين ذهبوا 
إىل حفر آبار املياه املعدنية ليتم تعويم ملف السدود القادرة عىل املساعدة 

يف تجنب كارثة االستغالل املفرط ملا تبقى من مياه يف جوف االرض.

ـ 10 ـ
األكيد اّن ملف املياه وشحها ملف وطني للكل فيه رأي فمن سيفتحه 
لنعرف ما ينتظرنا يف السنوات القادمة يف عالقة مبنوال تنمية حكومة بودن 

لـ 2023 ـ 2025!!

* رمــزي الجّبــــاري

كلمة أولى

»الصوناد« وغياب املاء
 يف عزّ الصيف!!

ارتفاع استهالك املياه املعدنية  

ملاذا ينقطع املاء؟

اإلستخدام غري الفعال للمياه والتسرّب من الشبكة

املعدنية، من 2.200  املياه  استهالك  ارتفع   
مليار لرت سنَة 2019 إىل 2.700 مليار لرت سنَة 
2020، مقابل 900 مليون لرت سنَة 2010. »هذه 
األرقام تعني أن تونس تحتل مكانة مهّمة يف 
املعدنية،  املياه  ملستهليك  العاملي  التصنيف 
رشاء  إىل  لجوءهم  يفرسون  التونسيني  لكن 
للمياه  السيئ  باملذاق  املعدنية  املياه  قوارير 
الصالحة للرشاب التي توفرها الرشكة الوطنية 
الستغالل وتوزيع املياه كام ان اختيار استهالك 
املياه املعدنية مدفوع بأسباب صحية وبرغبة 
يذكر  املعدنية«.  املياه  مزايا  من  االستفادة  يف 
املعدنية  املياه  مجال  يف  التصنيع  وحدات  أن 
انتقلت  إذ  ملحوظة،  بصفة  تضاعف  بتونس 
من 7 وحدات سنة 1994 إىل 35 وحدة حاليا، 
موجودة يف عدة مناطق بطاقة إنتاجية تقارب 
أنه منذ  الساعة. وذكرت  700 ألف قارورة يف 
 ،1989 سنَة  الخاص  االستثامر  عىل  انفتاحه 
أظهر قطاع املياه املعدنية منواً كبريا يف جميع 
باملائة   0.05 خصص  القطاع  هذا  املؤرشات. 

فقط من إنتاجه للتصدير، ينتج رقاًم سنويًا قدره 1700 مليار، مبا 

مكن من إحداث أكرث من 3 آالف موطن شغل مبارش وحوايل 10 
آالف موطن شغل غري مبارش.
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تواتر  مع  )تزامناً  الحديث  تزايد  ثورة 2011  وبعد  األوىل سنة 1975.  املياه«  »مجلة  صدرت 
خطاب الفقر املايئ( عن رضورة تطوير ترشيعات إدارة املوارد املائية. يف 2019 صادقت الحكومة 

عىل القانون األسايس ملرشوع املجلة وأرسلته إىل الربملان، لكن مل تتم املصادقة عليه.
طرحنا  التوجس،  أسباب  نفهم  وحتى  عنه.  بالتخيل  وحتى  املرشوع  مبراجعة  الكثريون  يطالب 
السؤال عىل الخرباء والناشطني الذين تواصلنا معهم. يرى ح. العايب أن »مجلة املياه ال تعرتف بالحق 
غري املرشوط يف املاء. يجب أن يكون حقاً واجب النفاذ تُحاسب السلطات يف حالة التقصري فيه. وهي 
ال تضمن فعالً حامية املوارد املائية والحفاظ عليها لألجيال القادمة«. ويفصل تثبيت مبدأ الحق يف 
املاء، وتنقيح الفصول التي تستعمل عبارة »يف حدود اإلمكانيات املتاحة«، حذف الفصول التي تدعو 
بوكالة وطنية ملياه الرشب والرصف  املائية  املجامع  املاء، وتعويض  إىل خصخصة  أو ضمنياً  رصاحًة 
الصحي يف الوسط الريفي، واعتامد البصمة املائية كمعيار ضد السياسات الفالحية املستنزِفة، وإقرار 
بُني عىل فلسفة  املجلة  فإن مرشوع  املياه:  أما يف مسألة ملكية وإدارة  امللوث.  العهدة عىل  مبدإ 
امللك العمومي مبعنى أن الدولة هي التي متلك القرار كامالً، وهذا معاكس متاماً ملبدإ »املاء منفعة 
مشرتكة«، وفيه تغييٌب كامل للمجتمع املدين واملنتفعني باملياه. هذا املرشوع يخترص دور الدولة يف 

إسناد عقود االمتياز التي ستقّوي نفوذ اللوبيات«.
غياب ثقافة الجودة وثقافة ترشيد االستهالك يف مرشوع املجلة حيث مل يعِط أهميًة لجودة املياه، 
ومل يذكر كلمة الجودة إال عند التطرق الكالسييك إىل املطابقة مع املواصفات. يف املقابل فرض الفصل 
64 نرش نتائج تحاليل مياه الرشب من طرف املوزع ومراقبته، ومل ينّص عىل مراقبة املياه املعلّبة. كام 
تغافل عن مصري املياه املستعملة املعالجة عندما ال تكون مطابقة للمواصفات )أو ملوثة كلياً( والتي 

تلقى يف الطبيعة، ومل يتعرض إال للدراسة النظرية األولية حول األثر البيئي«.
يذكر هنا أن عدة منظامت من املجتمع املدين قررت بعد لقاء تباحثي، تحت عنوان »التقييم 

املواطني للامء وإطاره الترشيعي«، العمل املشرتك من أجل صياغة »مجلة مواطنية للامء« اقرُتحت 
مببادرة من املرصد التونيس للمياه )جمعية نوماد 08(

ال ميكن تناول مسألة املياه من وجهة نظر تقنية بحتة، وال يجب التعامل مع األرقام والنسب 
رؤى  أيضاً:  واجتامعي  سيايس  شأن  هي  الطبيعية  والرثوات  املياه  إدارة  مطلقة.  علمية  كحقائق 
عىل  الدولية  واملنظامت  العمومية  السلطات  استحواذ  أن  كام  واستثامرات.  وسلوكات  واختيارات 
امللف املايئ مقابل إقصاء الرأي العام واملجتمعات املحلية واملجتمع املدين من دائرة النقاش الفعيل 
واإلدارة التشاركية، ال ميكن إال أن يعمق مشاكل املياه يف تونس. وكذلك فإن سياسات الهروب إىل 

األمام بدالً عن مراجعة السياسات القامئة، ستفاقم األمور يف السنوات القادمة.
*ملصلحة من بقاء األمور هكذا؟

ملف المياه في تونس

أين مجلة املياه   

إسناد عقود اإلمتياز التي تقوي نفوذ اللوبيات!

ال يستهلك هذان القطاعان نسبًة كبرية من املخصصات املائية 
املائة،  يف   5 يتجاوز  ال  الصناعة  فنصيب  الفالحة.  بقطاع  مقارنًة 
التي  االستعامالت  من  أوجٌه  هناك  لكن  املائة.  يف   2 والسياحة 
ترّض بالرثوة املائية إما إهداراً أو تلويثاً أو حتى استنزافا يف بعض 

املناطق.
اختارت الدولة التونسية منذ سبعينات القرن املايض تشجيع 
الرخيصة  الفنادق  عىل  أساساً  القامئة  الجامهريية«  »السياحة 
الوسط  سواحل  عىل  رئييس  بشكل  واملرتكّزة  والّشمس،  والبحر 
والشامل الرشقيني. ويف ذروة الصيف، عندما تعاين عديد املناطق 
تكون  متاماً،  انقطاعها  أو  املياه  توصيل  يف  تقطعات  التونسية 
والجاكوزي  باملسابح  ينعمون  الذين  بالسياح  عامرًة  الفنادق 
علامً  الصعبة.  العملة  من  مبلغ زهيد  مقابل  التنظيف  وخدمات 
أن أغلب الفنادق تتمركز يف مناطق مجهدة مائياً نظراً إىل ثقلها 
الدميوغرايف وملناخها شبه الجاف. فأغلب مناطق تونس، باستثناء 
)شبه  الرشقي  الشامل  من  وجزء  رطب(  )مناخ  الغريب  الشامل 
رطب( تصّنف مناطَق جافًة وشبه جافة. وأكرث املناطق فيها فنادق 
هي منطقة الساحل وهي تقع يف الجهة الرشقية للبالد، املحظوظة 
مقارنًة بالجهة الغربية الداخلية، لذا فهي قبلة ملاليني التونسيني 
يفدون إليها للعمل والدراسة والعالج، وترتكز فيها مناطق صناعية 
املائية تستنزف بشكل  الغذائية(، ومواردها  )النسيج والصناعات 

كبري، دميوغرافياً وصناعياً وسياحياً.
أما بالنسبة إىل الصناعة، فاملشكلة مزدوجة. فباإلضافة إىل حجم 
االستهالك هناك أيضا املامرسات امللِوثة. سنورد مثالني فقط. األول 
يتعلق بصناعة النسيج وهي متثل قطاعاً حيوياً يف تونس. ميّر إنتاج 

مراحل  بعدة  النسيج 
والدباغة.  الغسيل  منها 
النشاطان  هذان 
كبرية  كميات  يستهلكان 
وينتجان  املياه،  من 
مختلف  من  أكرب  قدراً 
أشكال التلوث »ذلك أن 
الغسل  عملية  مراحل 
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حوضاً للمياه، مبا يف ذلك 
ويتم  املعدات،  تنظيف 
املواد  عديد  استعامل 
عملية  يف  الكيميائية 
الجفال  كامء  الغسيل 
األوكسيجيني«،  واملاء 
كام يشري إىل ذلك تقرير 

وحسب  واالجتامعية«.  االقتصادية  للحقوق  التونيس  لـ»املنتدى 
املاء  من  لرتاً   25« تتطلب  اإلنتاج  عملية  فإن  نفسه،  املصدر 
للقميص و55 لرتاً للرسوال )...( دون احتساب استهالك الرشكات 
الرشكات  من  الكثري  أن  كام  األقمشة«.  ودباغة  بصبغ  تقوم  التي 
العاملة يف قطاع النسيج تستنزف املياه الجوفية، بل ال تعالج املياه 

املستعملة وتلقيها مبارشة يف الطبيعة.
املثال الثاين هو صناعة الفسفاط. لن نتحدث عن كّل أركان 
الجرمية البيئية - الصحية التي تُرتكب بحق سكان مثلث قفصة - 

قابس - صفاقس، هنا سنكتفي مبسألة املياه. مثالً يستهلك مركب 
الصناعات الكيميائية يف قابس أكرث من 30 ألف مرت مكعب يومياً، 
ويلفظ 42 ألف مرت مكعب من الوحل »الجبيس« يومياً تذهب 
إىل البحر، وإىل املائدة املائية يف األرض. أما الحوض املنجمي أي يف 
والية قفصة فيعاين العطش أو »التعطيش«، إذ تستحوذ مغاسل 
الفسفاط التابعة لـ»رشكة الفسفاط بقفصة« عىل كمية كبرية من 
نصيباً  مياه الجهة، وال تكتفي باملياه الجوفية، بل تستعمل أيضاً 
من مياه الرشب، وتلقي بكمية كبرية من املياه املستعملة بجوار 

آبار املياه الجوفية، مام يلوثها ويحرم السكان العطاىش منها.

سياحة مبّذرة وصناعة ملوثة  

30 ألف مرت مكعب ملركب الصناعات الكيامئية  و142 ألف تذهب يوميا إىل البحر
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* ما هي قراءتك ملسار الحوار الدائر حاليا؟
فاّن  أعلم  ما  عىل  نتحدث،  حوار  أي  عن  ـ 
هناك أزمة حوار أكرث منه أي يشء آخر لسبب 
الذي  للحوار  مغلوط  بتصور  يتعلق   اذ  بسيط 
يشرتط ان ال يكون بني املتفقني يف ما بينهم بينام 
االختالف  من  ينطلق  ان  البد  الحقيقي  الحوار 

والبحث عن نقاط اإللتقاء.
كان  الشكلية  املالحظة  عن  النظر  وبقطع 
ما  مرحلة  مجمل  ان  نتصور  ان  املمكن  من 
مفتوحة  تبقى  جدا  دقيقة  مرحلة   2011 بعد 
عىل التأليف مهام كانت التعرثات إىل ان تخرج 
اليوم  ما يحصل  بينام  الخطر  البالد من منطقة 
ان هناك اطرافا تدعي انها وجدت الحل املطلق 
ا ال  التونسية بتعقيداتها ومل يبقى لها  للمسألة 

التنفيذ رغم االعرتاضات املتعددة واملتنوعة.
* هل تعتقد يف التوصل إىل مخرجات يف ظل 

غياب اهم الفاعلني يف املشهد العام؟
قبيل  املعارص  التونيس  التاريخ  أطوار  كل  ـ 
التونيس  العام  لالتحاد  كان  االستقالل  وبعد 
للشغل دور حاسم يف عديد امللفات رغم كل ما 
تعرض له يف بعض الحاالت من صعوبات وحتى 
الرغبة يف التدجني وبالتايل يبقى من غري املفهوم 
االيجايب  التعامل  يقع  ال  ان  والخاص  للعام 
املطلوب من هذه القوى االجتامعية والسياسية 
لها  ونقرأ  دورها  نعرف  ما  بقدر  نؤلها  ال  التي 
ألف حساب لذا فان ما ذكرت حول املخرجات 
سيبقى دون املطلوب نظرا لتعرث الحوار سواء مع 
القوى االجتامعية النقابية او مع الطيف الواسع 
جدا من القوى الوطنية التي لها احرتازات يف ما 
يف  تونس  ان  يعني  وتبعاته  جويلية   25 يخص 
حاجة إىل قرارات تحظى بالحد االدىن من الدعم 
يف هذا الظرف الخاص والصعب جدا وليست يف 
االدىن سواء  بالحد  تتمتع  ال  إىل متشيات  حاجة 
من الرشيك يف صياغتها او من االقتناع بصحتها.
* أمل يضع الكثري من الوقت منذ 25 جويلية؟
األسئلة  من  النوع  هذا  مثل  أوافق  ال  أنا  ـ 
النه قد يؤسس لـ 25 جويلية كلحظة فارقة يف 
املسار التونيس بينام كان باالمكان تصور قطيعة 
مع ما قبل 25 جويلية بشكل يختلف متاما عن 

مايسمى بلحظة 25 جويلية.
باب  من  يكون  يكاد  املثال  سبيل  عىل  إذ 

الدعابة قول السيد الصادق بلعيد رئيس اللجنة 
ان  الجديدة  للجمهورية  االستشارية  الوطنية 
من  وكان  دستوري  خطأ   80 الفصل  استعامل 
االفضل استعامل الفصل 72 يعني ان الطعن يف 

مسألة الفصل 80 واردة.
 25 قبل  ما  مع  القطيعة  تلك  ترى  كيف   *

جويلية؟
 25 قبل  ما  فرتة  اعتبار  الخطأ  كل  الخطأ  ـ 
للنص  يعود  الفشل  بل  فاشلة  مرحلة  جويلية 
سيايس  فشل  باالساس  هو  بينام  الدستوري 
وبالتايل كان مطروحا عىل البالد القيام بنوع من 
وقفة التأمل واملراجعة الكاملة للطرح السيايس 
شاملة  اعادة  البناء  اعادة  مع  طاغيا  كان  الذي 
والدليل عىل ذلك ان كل ما يقع البحث يف شأنه 
اليوم يف خصوص الحل السحري الدستوري فهو 
ال فقط معرض لخطر عدم النجاح ولكن باألساس 

يبقي املسألة السياسية مطروحة برمتها.
املسارات  فصل  يف  جدوى  ترى  هل   *
السياسية واالقتصادية واالجتامعية عن بعضها 

البعض؟
يف  سائد  ماهو  فان  تعقل  هناك  كان  لو  ـ 
توافقات  عن  بجدية  بحث  إىل  يحتاج  البالد 
اقتصادية واجتامعية تهدف اىل انقاذ البالد من 
املأزق الذي تردت فيه والذي ال احد إىل حد االن 

ميتلك حال لتداركه.
نعم كان باالمكان ان يكون هذا هو الهدف 
البالد  لخدمة  الخالص  الوطني  الهدف  وهو 
كل  خلط  تم  لكن  واملصري  واالقتصاد  والعباد 
املسارات  بني  كالفصل  اليوم  يقدم  وما  االوراق 
لعبة  مجرد  اللجان هي  بني  الفصل  عن طريق 
واالوحد  الواحد  الطرف  أيدي  بني  الكل  الن 
امللغي للحوار كأساس ال بديل للخوض يف مثل 

هذه التعقيدات.
للمرحلة  مستوجبة  اإلصالحات  أي   *

القادمة؟
ـ االصالحات ممكنة لو تتوفر العقالنية الدنيا، 

للخروج  أوحدا   عنرصا  هناك  ان  يعلم  والكل 
من االزمة االقتصادية وهو تنشيط االنتاج لكن 
االطراف  بني  بالثقة  اال  يأيت  ال  االنتاج  تنشيط 
الفاعلة  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
والجدية بينام ما نعيشه منذ 2019 بالخصوص 
عىل  والتصاعدي  واملتواصل  اليومي  العمل  هو 
يف  الفاعلني  كل  افقد  مام  والتقسيم  التفريق 
الداخل والخارج الثقة يف قدرة تونس عىل تجاوز 
الخالفات التي تشقها وهنا يكمن اصل الدستور.

* ماذا عن االصالحات املتصلة بالدستور؟
ـ صحيح ان الدستور يتضمن بعض الهنات يف 
ما يخص نظام الحكم وبالتحديد عالقة ما يسمى 
برأيس السلطة التنفيذية وكان باالمكان التفكري 
يف هذا املوضوع بشكل هادئ وتقديم مقرتحات 
عن  والبحث  القبول  من  االدىن  بالحد  تحظى 
السبيل الدستورية والقانونية واالجرائية القادرة 
عىل ايصالها وتتويجها بينام ما نعيشه اليوم هو 
توقف كامل للبالد عىل استشارات واستفتاءات 
التعطيل  من  وسنوات  اشهر  ملدة  وانتخابات 
وأجواء مشحونة سوف لن تزيد االمر اال تعقيدا 

عىل تعقيد.
الدائر  الجدل  عىل  ذكرته  ما  ينطبق  * هل 

بخصوص الفصل االول منه؟
تعوض   املغلوطة  املسائل  أخرى  مرة  ـ 
املسائل الجدية فقد عاشت تونس بالفصل األول 
الحايل منذ 1956 ومل يعطل ذلك مسرية املجتمع 
التونيس نحو التقدم واالنفتاح والرقي الحضاري 
من  ليس  وبالتايل  والفكري  العلمي  والسمو 

املفيد اثارة نعرات ال حاجة للتونسيني بها.
تسهر  الدولة  ان  االول  الفصل  فوائد  ومن 
املطلوب  االتجاه  وتوجهه  االسالمي  الدين  عىل 
الحضاري  والتقدم  والتسامح  االنفتاح  اتجاه  اي 
وتغلق الباب امام خوصصة االسالم والزج به يف 
مشارب ومآرب نرى عواقبها الوخيمة يف بلدان 

عربية واسالمية كثرية.
* كيف تنظر إىل ما حصل يف عالقة باملرفق 

القضايئ؟
ـ الكل يعلم ان القضاء يعاين أعراضا مزمنة 
تفاقمت  وقد  عيل  وبن  بورقيبة  عهدي  منذ 
االصالح  ان  كام  الرتويكا  عهد  رهيب يف  بشكل 
ظل مطلوبا لكن املسألة يف طرق االصالح وقد 

مرشوعة  احتجاجات  قاضيا   57 عزل  قرار  أثار 
عن  للدفاع  للمعنيني  الفرصة  باعطاء  تطالب 

انفسهم قبل إدانتهم.
يف  الخارجية  الضغوط  تجنب  ميكن  هل   *
ظل تشبث بعض االطراف الداخلية بها لرياجع 

رئيس الدولة قراراته؟
ـ و جدت مثل هذه اللغة يف عهد بن عيل 
الحذر  كل  مع  الخارج  مع  تتعامل  »بيوعة« 
واالنتباه لحامية السيادة الوطنية فاالتصاالت بني 
لتبادل  تونس  برشكاء  غريها  او  سياسية  أطراف 
حدودا  يتجاوز  مل  اذا  ممكنا  أمرا  يبقى  اآلراء 
معينة و مل يتحول إىل مس من القرار التونيس. 
قوة  هي  الوطنية  السيادة  ان  التأكيد  من  البد 
الجبهة الداخلية فلو كانت هذه الجبهة مرتاصة 
اجتامعيا واقتصاديا وسياسيا واعالميا وثقافيا فال 
خوف عىل تونس من التدخل الخارجي اما من 
يشري يوميا اىل التدخل الخارجي فإلنه عىل يقني 

ان الجبهة الداخلية غري متامسكة.
* اال تعتقد انه ميكن  تجاوز هذه الوضعية؟

ـ الوضع يف تونس تشوبه انفالتات كثرية وقد 
أصدرت سنة 2019 كتابا عنونته »جمع املبعرث« 
ولالسف  لكن  املعظلة  هذه  تناول  الكتاب 
الشديد فإن االمر زاد استفحاال وهو ما يتطلب 
هذا  يف  املتسببة  العنارص  عىل  االنشغال  مزيد 
التشتت واالنشطار والتفكك الذي وكأنه بصدد 
التحول إىل خاصية هيكلية وحتى ننهي الحديث 
عىل نربة اكرث تفاؤل ال بد من البحث يف مفهوم 
لتكون  املشرتكة  القواسم  ذات  الوطنية  الوحدة 
أجل  من  موجودة  وهي  فيها  لبس  ال  واضحة 
الدروس  باستخالص  جدية  بصفة  البناء  اعادة 
سكة  عىل  البالد  لنضع  والعوائق  املكاسب  من 
سليمة محمية من التعرث واالنكسار والعودة إىل 

الخلف.

بوجمعة الرميلي لـ »الشعب«

* حوار لطفي  املاكني
تعطل  ان  بعد  البالد  تعيشها  التي  االنسداد  حالة  تجاوز  ميكن  كيف 
الحوار مع اهم الفاعلني يف املشهد العام بالبالد ذلك هو السؤال املحوري يف 
الحديث الذي خص به بوجمعة الرمييل »الشعب« اذ قدم قراءته ملا يجري 

منذ االعالن عن الهيئة الوطنية االستشارية من أجل الجمهورية الجديدة 
وما رافقها من ردود افعال ارتفع منسوبها بعد ان اعلنت عديد االطراف عن 
عدم مشاركتها وهذا ما توقف عنده محدثنا اضافة إىل رشحه لتداعيات هذا 
االنسداد والحلول املفرتض القيام بها من قبل رئاسة الجمهورية للتواصل مع 

القوى الوطنية حتى ال تستفحل األزمة.

تونس عاشت منذ 1956 بالفصل األول دون 
ان يعطل مسرية التقدم واالنفتاح والتسامح

تاريخ البالد قبل وبعد االستقالل يشهد عىل الدور الريادي واحلاسم الحتاد الشغل

نحتاج ملفهـوم جديد للوحدة الوطنية 
بقواسم مشرتكة

* بوجمعة الرمييل 
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من  عادي  غري  عدد  هناك  »كان 
املظاهرات الكربى يف جميع أنحاء البالد 
)...( كان موضوع معظم هذه الحركات 
االجتامعية هو نقص املياه«. هكذا كتب 
الدويل يف تونس عىل موقع  البنك  مدير 
يستطرد  ثم  الدويل«.  البنك  »مدونات 
الرئييس  »السبب  شديد:  بعمق  ليحلل 
وراء ذلك هو أغنى ُخُمَسني من السكان 
الرشب  مياه  يستخدمون  الذين   )...(
 .)...( الحدائق  وسقي  السيارات  لغسل 
أعداد  يف  الكبرية  الزيادة  تفرض  ثانياً، 
إىل  الحاجة  عىل  إضافياً  ضغطاً  السياح 
الفنادق  أن  يبدو  ال  أنه  حيث  املياه، 
حتى  )وال  املياه  استخدام  بتقليل  تهتم 
عىل  تُحّث  التي  التقليدية  املالحظات 
نعم،  املناشف(«.  استخدام  إعادة 
بالسيارات  يرتبط  األمر  بساطة،  بكل 
لنا  فيكشف  تائهني  يرتكنا  ال  واملناشف! 
املوارد  أمثن  أحد  »املاء هو  اإلهدار:  رس 
ولكن  تونس،  نُدرة يف  وأكرثها  الطبيعية 
 )...( جداً  ضعيف  مبقابل  بيعه  يتم 
تزال  ال  التي  الوحيدة  السلعة  املياه 
رخيصًة جداً، وهو ما ال يُحّفز املواطنني 
والوصفة  استهالكها«.  يف  االقتصاد  عىل 
السحرية معروفة: »تعديل التعريفة إىل 
مستويات اسرتداد التكاليف«. طبعاً هذا 
األمر »سيكون له تأثري ال يكاد يُذكر عىل 

الفقراء«.
ومنظمته  »فريهيفن«  السيد  ليس 
يف  املائية  الرثوة  عىل  القلقني  الوحيدين 
املؤسسة  وقعت   2018 ديسمرب  تونس 
األملانية للقروض من أجل إعادة التعمري 
اتفاقية  التونسية  الحكومة  مع   )kfw(
وذلك  يورو  مليون   100 قيمته  قرض 
يف  اإلصالحات  دعم  »برنامج  لتمويل 
الثانية«. وتتضمن  املياه - املرحلة  قطاع 
بينها:  تنفيذ 13 »إصالحاً« من  االتفاقية 
الجديدة،  املياه«  »مجلة  عىل  املصادقة 
للرشاب  الصالح  املاء  تسعرية  يف  الرتفيع 
بـ150 مليم للمرت املكعب، تحسني نسبة 
استخالص فواتري املياه، الرتفيع يف فاتورة 
صياغة  املئة،  يف   8 بنسبة  املياه  تطهري 
مياه  تسعرية  يف  الرتفيع  حول  مقرتحات 

الرّي.
وقّعت  للتنمية  الفرنسية  الوكالة  حتى 
 33 قيمته  تونس،  مع  قرض  اتفاقية 
القطاعي  »الربنامج  لدعم  يورو،  مليون 
أهدافه  وأهم   »PISEAU II”للمياه
تطوير شبكات املياه يف املناطق الريفية. 
ولضامن »استدامة آثار املرشوع« نوهت 
نقل  مسار  »استكامل  برضورة  الوكالة 
مسؤولية الدولة إىل املستعملني، وكذلك 

اعتامد تسعريات متناسبة«.
عىل  تحرص  التونسية  الدولة  أن  ويبدو 
رشكائها  مشاغل  مع  اإليجايب  التفاعل 
فلقد  أحياناً.  املتوقع  من  أكرث  الدوليني.. 
رفعت الحكومة من تسعرية املاء الصالح 
يف  األوىل  واحدة:  مرًة  ال  مرتني  للرشاب 

2016 والثانية يف 2020.

التونسيون يبذرون املاء  

أن  عىل  املياه  وتكنولوجيات  بحوث  مركز  عام  مدير  شّدد 
»الترشيعات املحلية وأدوات التخطيط الحرضي لتعزيز إعادة 
رضورية  الحرضي«  الوسط  يف  التقليدية  غري  املياه  استعامل 
أن  باعتبار  والحياة  التنمية  ألنها مصدر  املياه  للمحافظة عىل 
إشكالية  أن  كام  املوارد.  يف  وندرة  مايئ  شح  من  تعاين  تونس 
البحر  بوجودها ضمن  متعلقة  املائية  املوارد  تونس بخصوص 
محدودة  التونسية  املائية  املوارد  أن  مضيفا  املتوسط  األبيض 
بحوايل  أي  السنة  يف  مكعب  مرت  مليار   4.8 حدود  يف  وهي 
 %  95 وأن  الواحد  للفرد  السنة  يف  مكعب  مرت   450 و   430
ذكية  إيجاد حلول  والبّد من  تعبئتها  املتاحة متت  املوارد  من 
للبحث عن موارد إضافية باإلضافة إىل ارتفاع نسبة امللوحة يف 
املياه. هذا وشدد عىل رضورة إيالء اهتامم إلشكالية ندرة املياه 

يف تونس من ناحية الترصف واالقتصاد والترشيعات داعيا إىل 
عدم تبذير املياه. مبا أن الحلول متوفرة بفضل التطور العلمي 
والتكنولوجي وهي التي تتمثل يف معالجة املياه غري التقليدية 
باعتبار أن تحلية مياه البحر هي آخر الحلول ومكلفة، موضحا 
أنه سيقع استعاملها يف الخدمات املنزلية وليس للرشب. وتقدر 
مليون  ب600  سنويا  والطبيعة  البحار  يف  امللقاة  املياه  هذه 
النظر  بغض  دامئا  متوفرة  وهي  لالستغالل  قابلة  مكعب  مرت 
عن طبيعة السنة جافة أم ال وتجميع مياه األمطار يف املاجل 
أو الفسقية. كام أن النقائص تشمل برنامج معالجة املياه غري 
املياه  نوعية  ملواكبة  استعاملها هي رضورة  وإعادة  التقليدية 
املعدة  حتى  أو  اليومية  او  الفالحية  لالستعامالت  املعالجة 

للخزن.

املوارد املائية والتشريعات املحلية وأدوات 
التخطيط الحضري  

 تعزية   ومواساة
 ببالغ الحزن واألىس تلقت وزارة األرسة واملرأة والطفولة وكبار السّن خرب وفاة 
العامة ملنظمة األرسة  األمينة  بن يوسف  السيدة هدى  الله،  بإذن  لها  املغفور 
العربية والقياديّة السابقة باملكتب الوطني للمنظمة التونسية للرتبية واألرسة، 
التي وفاها األجل ليلة األحد 19 جوان 2022وعىل إثر ذلك نتقدم بتعازينا إىل 

أهلها وعائلتها.
إنا لله وإنا إليه راجعون

يوم غضب  بدعوة من كافة 
الهياكل القضائية 

تبعا للقرارات املنبثقة عن الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ 18 جوان 2022
تنظّم تنسيقية الهياكل القضائية تجمعا عاما للقضاة تحت عنوان : » يوم غضب«

من أجل إلغاء املرسوم عدد 35 واألمر الرئايس عدد 516 والتصدي ملحاوالت تركيع 
السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية وذلك اليوم الخميس 23 جوان 2022 

بداية من الساعة الحادية عرشة صباحا أمام قرص العدالة بتونس
والدعـوة موجهــة:

ولكل  القضايئ  بالزي  بكثافة  للحضور  واملاليني  واإلداريني  العدليني  القضاة  لجميع   -
وسائل االعالم والصحفيات والصحفيني للحضور والتغطية.

االلتزام  التحرك  هذا  يف  املشاركني  جميع  من  القضائية  الهياكل  تنسيقية  وتلتمس 
بشعاراته.

أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية 
- أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة التونسيني 

- أمين شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيني 
- رفقة املباريك رئيسة اتحاد القضاة اإلداريني

- وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة املحاسبات 
- سيدة القاريش رئيسة جمعية القاضيات التونسيات 

- ليىل الدوس الكاتبة العامة للجمعية التونسية للقضاة الشبان

الجامعة العامة للمياه

مكسب تاريخي والقادم 
أفضل

اآلفاق  فتح  تحقق 
بداية  جديد  بصنف 
 2022 جانفي   01 من 
اجل  من  العمل  وسيتم 
جوان  شهر  خالل  تفعيله 
ان  يفوتنا  ال  كام   2022
ملفات  إعادة  عىل  نحرص 
بهذا  املعنيني  املتقاعدين 
الصنف الجديد بعد ان تّم 
مصالح  طرف  من  تأشريه 
رئاسة الحكومة كام تعهدنا 

لكم بذلك.
ان الحقوق تفتك وال تهدى وبناًء عىل صدور القانون عدد 40 املؤرخ يف افريل 
2019 والقايض بالتمديد االجباري يف سن التقاعد انكبت الجامعة العامة للمياه 
واالدارة العامة عىل فتح اآلفاق بصنف جديد )X+6( وتم عقد محرض اتفاق يف 28 
ديسمرب 2020 وتواصل النضال والعمل من أجل تحقيق هذا املكسب لكل االعوان 
اعرتافا بالجميل لهم وخاصة للقدماء منهم ومنذ مارس 2021 ونحن منكبّون عىل 
اصالح ملف )X+5( الذي كان سببا يف تعطيل امللف لدى مصالح رئاسة الحكومة 
وباملناسبة تتوجه الجامعة بالشكر إىل اعضاء الجامعة العامة للمياه واالدارة العامة 
للمفاوضات  املركزية  اللجنة  اعضاء  كافة  واىل  البرشية  للموارد  املركزية  واالدارة 
االجتامعية بالرشكة عىل ما قدموه من تفان وصدق النوايا لتحقيق هذا املكسب 

التاريخي يف هذا الظرف السيايس واالقتصادي واالجتامعي الصعب جدا.
كام تعلم الجامعة العامة للمياه أن االدارة العامة للرشكة امضت بالغ اعادة 
ـ   2020 الدراسية  السنة  حدود  إىل  العلمية  الشهائد  اصحاب  وتوظيف  تصنيف 
2021 عىل أن ال تتجاوز آجال تقديم املطالب موىف شهر جوان 2022 وستتواصل 
عمليات اصدار البالغات لكل سنة دراسية عىل حدى انطالقا من نوفمرب 2022 يك 

تعمل اللجنة الفنية املختصة يف هذا امللف بصفة دورية ودامئة.
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 الّلهّم إذا كان سحرا فأبطله                 
   الطايع الهراغي

»جحيم العاقل أفضل من جّنة غبّي «
)فيكتور هيغو(

» ليس من يشء يف العامل كلّه أخطر من الجهل الّصادق«.
 )مارتن لوثر كينغ(

» الفرق بني الغباء والعبقريّة هو أّن العبقريّة لها حدود«
)البريت انشتاين(
حبل الكذب، وإن طال، قصري.هكذا تقول حكمة الّشعوب. ومع 
ذلك  فالكذب عندما يتكّرر يتحّول إىل عقيدة يلبسها املؤمن بها 

فتستبّد به ويصبح لها أسريا. 
أنّه مل يكن مفاجئا ألّي  الّشغل، رغم  اتّحاد  نّفذه  الذي  اإلرضاب 
والتّباينات.   والتّحاليل  واللّغط  القول  من  كثريا  أسال  فقد  طرف، 
بقصديّة،  أو  بغباء  إّما  تهويل  ملا الزمه من  رافقته مخاوف عديدة 
كأنّه يوم من أيّام العرب، عليه يتوقّف مصري »األّمـة«، والحال أنّه 
ويظّل   . التّونسيّة  الّنقابيّة  الحركة  أجندا  عن  بغريب  ليس  حدث 
من  تخلّصها  وعدم  وسياساتها  الحكومة  هويّة  تعرية  األّول  فضله 
الحكومات  راكمته  مّم  بالّنهل  األزمات  مجابهة  أشكال  استنساخ 
السابقة من فنون التّعاطي مع األزمات االجتمعيّة، وبأكرث األشكال 

فجاجة وسوء  إخراج.
 اإلرضاب ،إرضابات

التّذكري  وجب  التي   ( الحكومة  وفد  أرضب  جوان:   16 يوم  قبل 
الجلسة جسم  بحضور  التّفاوض  عن   الرّئيس(  بأنّها حكومة  دوما 
والغياب عنها فكرا،تضامنا مع رئيسها غري الرّاغب يف التّعامل أصال 
مع »منظّمت الخراب«. الحشود القيسيّة  عمال باملقولة »الّصديق 
االنفصال  شبكات  عرب  مفتوح  إرضاب  يف  تدخل   الّضيق«  وقت 
والتّناحر االجتمعّي  لشّد إزر الرّئيس يف معاركه امللحميّة  مع  كّل 
يف  الرّئيس  واالفرتاضيّني-.  الواقعيّني  ومعارضيه-  ومنافسيه  خصومه 
لحظة توّحد ووجد يدخل يف إرضاب ال متناه عن التّفكري نكالة يف 

كّل تفكري مضاّد لتفكريه.
يرضب  الرّئيس  عاّم/  إرضاب  يف  الّشغل  اتّحاد  16جوان:   يوم 
األخمس يف األسداس ويرّدد مع ابن زيدون »أضحى التّنايئ بديال من 
الفلكيّة،   الّدورة  اعتمالت  وتتابع  الّنجوم  تستطلع  الّنخبة  تدانينا«، 
جربوتها   أيّام  الحنني  هزّها  التي  تلك  حتّى  وميينا-  يسارا  األحزاب  
إىل استئصال املنظّمة واعتربته مطلب الّساعة-  مل تجد بّدا من أن 

تخطب وّد االتّحاد وتّدعي به وبإرضابه وصال.
وما  املأساوينّي-  األبطال  عذابات  رغم   بنجاح  اإلرضاب  ونُّفــذ 

أكرثهم-
الّنقايّب. فم كان تصّدعا. وال  الّنسيج  كان الهدف خلق تصّدع يف 
كان اإلرضاب  والدة عسرية  وال هم يحزنون. يشهد عىل ذلك نجاح 
اإلرضاب نسبة وتأطريا وانضباطا ومتابعة من كّل الفرقاء الّسياسيّني.

خرس الّناعقون الرّهان)بعضهم من بني جلدتنا(.  
الّسؤال كّل الّسؤال: ملـــــاذا؟  

التّعبئة  املاكينة عىل  قدرة  الجاهزة حول  األجوبة  تلك  من  دعنا 
وانضباط األتباع للبريوقراطيّة .فهي أجوبة مابعديّة، عملة مرضوبة، 

أسطوانة مرشوخة متضاربة كلّيّا مع ما ُروِّج أيّام اإلعداد لإلرضاب .
نجح التّحّدي ألّن عنوانه الكبري غري املرّصح  به: الّدفاع عن جلد 

املنظّمة، عن هيبتها،عن هويّتها وخصوصيّتها ،عن تاريخها وإرثها.
وليس نادرا يف التّاريخ، ملن يدركون مكره وعربه، أن تجد املنظّمت 
الّنقابيّة – اتّحاد الّشغل تحديدا ألسباب تاريخية - نفسها مدفوعة 

دفعا ومكرهة عىل إثبات وجودها وإعالنه وإعالئه.
ولّد  بأشكال مختلفة  واإلرباك  التّهييج  الّسلطة يف حمالت  تورّط 
الحاسمة  اللّحظة  يف  وحميتها.  باملنظّمة  الّنقابيّني  احتمء  نقيضه: 

ـل الثّانوّي وحرض الرّئييّس كانوا نقابيّني بحّق  فصّوتوا ألنفسهم، أُجِّ
تهويل فظائع البريوقراطيّة – بعض من مهندسيه حشود متطّوعة 
الّسحر عىل  الحريّف للكلمة- قلب  التّطهري وباملعنى  لتنفيذ مرشوع 
وا  أراد  حيث  من  املنظّمة  وطابورها  الّسلطة  فخدمت  الّساحر 
 – البريوقراطيّة  مقارعة  بني  املتعّمد  الخلط  رضيبة  تلك  إضعافها. 

املنظّمة  إحالة  يف  الهيسترييّة  والّرغبة   - نقابيّة،نقابيّة  مسألة  وهي 
عىل التّقاعد الّنقايّب الوجويّب. أوهموا قوال باستعداء البريوقراطيّة

واستعدوا فعال للمنظّمة . أليس للغباء أفضال؟
عقدة املنظاّمت

ملاذا فشل تفاوض ما قبل اإلرضاب؟                                                                   
املكلّف  الحكومّي  الوفد  بطبيعة  املتعلّقة  التّفاصيل  عن  بعيدا 
أعضائه،  مقاربات  توزّع  عن  به  مرّصح  هو  عّم  بالتّفاوض،بعيدا 
ومبعزل عّم ميكن أن يقال عن قلّة الخربة ومحدوديّة اإلملام مبوجبات 

وتقنيّات التّفاوض.  فهذه تفاصيل يحكمها جوهر.
  عوامل أساسيّة-يف اعتقادنا- حكمت خلفيّات التّعاطي مع حدث 

مفصيّل.                      
يكون  أن  ملا يجب  إدراكه  الّدولة  وعدم  رئيس  أّولهام: مكابرة   

عليه املسؤول األّول من متثّل لإلكراهات وما يلزمها من تنازالت
نقايّب/  سيايّس/  متثيل  لكّل  الرّافضة  الرّئاسة  »فلسفــة«  وثانيها:   
جمعيّايتّ. والرّهان عىل فشل وإفشال اإلرضاب لسحب البساط من 
الهياكل املسرّية واستبدالها برشفاء جدد عىل غرار ما وقع يف هيآت 

ومنظّمت أخرى.        
 وثالثهام: توزّع تعاطي حكومة الرّئيس بني خطاب رئايّس متشّنج 
الحكومة   »« »«واقعيّــــة  وبني  شعبوّي  استعرايّض  »«ثورّي«« 
الّشغل  اتّحاد  بني  كان  التّفاوض  عمليّا  املانحة.   للجهات  وارتهانها 
وصندوق الّنقد الّدويّل، الذي تخوض محنة  التّفاوض بالوكالة عنه 

حكومة الرّئيس.  
متريره  عىل  مرّص  هو  وما  قوال  قرطاج   حاكم  يسّوقه  ما  بني 
املتعة  زواج  يبطل  ال  حتّى  معاوية   شعرة  عىل  للمحافظة  فعال 
التّجميل  تدبّر موجبات  تكابده حشوده من   مع  »الخــارج« وما 
قُّدر  كان  ثانية  ناحية  من  والتّجريم  والتّشنيع  ناحية  من  واإلخراج 

للحكومة أن تكون كبش فداء.
وليس يف األمر توزيع أدواروإّنا هو ترجمة لكارثيّة سياسة الهواة 
والقرار  الوطنيّة  الّسيادة  وتغيّب  الّسياسيّة  اإلرادة  تغيب  حيث 

الّسيادّي املستقّل.
تداعياته  انتظار  يف  ماض  من  خربا  وبات  اإلرضاب  انتهى    ·
بنجاح  حّق-  –عن  مزهّو  البعض  قلعته،  إىل  كّل  عاد  واعتمالته.   
وتهافتها  رهاناته  لتهاوي  الخاطر  مكسور  اآلخر  والبعض  تحّديه 

وتساقطها. وتبقى نقاط للتّوضيح:
إذا  –خاّصة  اإلرضابات  كانت  ومتى  سيايّس.  اإلرضاب  أّولها:أّن   
كانت عاّمة-غري مشدودة إىل    مخاض سيايّس واعتمالت سياسيّة 
؟ وهذا اإلرضاب بالّذات سيايّس من رأسه إىل أخمص قدميه. كذلك 
أراده الرّئيس  وحكومة الرّئيس وأنصار الرّئيس بحكم أرصارهم عىل 

تأديب املنظّمت والحلم بإدخالها بيت الطّاعة.
وجلسة  ذاتها،  الحكومة  بشهادة  مطلبيّا  اإلرضاب  يبقى  وثانيها: 
التّفاوض رغم سلبيّتها أبلغ دليل لكّل مكابر عنيد.أُريَد  له أن يكون 
سياسيّا مبا أنّه رّد عىل سياسات الحكومة التي يهّمها االلتزام برشوط 

الجهات املانحة أّوال وأخريا .
إّما  فهو  بالرّضورة.  إذن  مسيّس  وقته/  غري  يف  إرضاب  وثالثها: 
بحث عن متوقع أو انخراط يف انتشال جبهة الخالص – الواجهة شبه 

الرّسميّة ملنظومة 24جويلية- . 
  املتيّمون بالتّباين مع البريوقراطيّة ، دلّونا فقط عىل تحرّك واحد 
– خاّصة إذا كان عاّما- مل تؤّش عليه البريوقراطيّة اللّعينة، وأجركم 

محفوظ؟
قبل  من   1924 إىل  تاريخها  يعود  منظّمة  تهجني  يف  االنخراط   
»قـــوادة«  وحني   أن  كّل  يف  البريوقراطيّة  مع  بالتّباين  املتيّمني 
سحل  تزكيّة  يف  وصبيانيّة  رعناء  للحاكم،مساهمة  فّجة  مجانيّة 
املنظّمت. وعي إن كان وعيا- مقلوب عىل قفاه، مقاد بذهنيّة اسمها 
املعلن تطهري املنظّمت والتّسليم بحّق الحاكم يف تأديبها عىل عدم 
املسؤول  حّق   : التّقليعات  آخر  املبايعة.  عىل  وتنطّعها  انضباطها  
الّنقايّب يف التّنّصل من القرارات الّنقابيّة- حتّى تلك الّصادرة عن سلط 

قرار- بتعلّة رفض االنضباط  القطيعّي.
املتعلّقة  البسيطة  البيزنطيّة  الّشكالنيّة  الّنقاشات  تلك  دعنا من   
بكون الّنقايّب عندما يرتّشح أليّة مسؤوليّة نقابيّة يدرك ) ويُعلَـــم(

بأنّة ملزم  بتنفيذ مخرجات سلط قرار املنظّمة التي بات يتحّمل فيها 
القطيعّي  الّسلوك  عن  املسألة.فمذا  عمق  إىل  ولنذهب  مسؤوليّة. 
الذي يتبّجح به نقابيّو الوقت الّضائع ) بعضهم يّدعون بالّنضال صلة 

وباليسار وصال(.
الّسلوك »القطيعّي« سلوك غريزّي، خاصيّة كّل الكائنات. فم بالك 
الّداهم سبيلها  الخطر  البقاء واالحتمء من  باإلنسان؟ غريزة  حّب 

البحث عن مناعة تسّمى »«مناعة القطيع«.
مقاد  واع  سلوك  ومناعة  حصانة  عن  البحث  اإلنسايّن  الحقل  يف 
الذي  الجمعّي  والّدفاع  الجمعّي   الفعل  اسمه  مسؤول  بتفكري 
الوجهة  يف  ودفعها  وحميتها  الجمعة(  باملنظّمة)  االحتمء  يوجب 
الّسليمة والتّحّوط من التّوظيف الرّخيص.هذا اسمه بالعريب الفصيح 
الواعي املعقلن املسؤول وليس  الطّوعّي  الفهم االنضباط  ، لبطيئي 

عقلية »« معيز ولو طاروا«.

ويف الّتاريخ عرب
 ملن بإمكانه أن يعترب:  يف صائفة سنة 1924 كان مختار العيّاري)ذو 
عموم  جامعة  مؤّسيس  أحد  ميالد(   بن  )وأحمد  شيوعّي(   انتمء 
تؤثّثها  التي  الفعاليّات  كل  ويف  نهارا  جهارا  يرّوج  التّونسيّة  العملة 
الجامعة  لفكرة بقاء العّمل التّونسيّيني يف الّنقابات الفرنسيّة وعدم 
عن  انفصالكم  إّن   « الفكرة  نفس  طرحت  مرّة  منها.وكم  االنسالخ 
االتّحاديّة يحرمكم من إعانة 25 مليون  من العّمل .... وإيّن أرى أّن  
الذي يدعوكم إىل تأسيس نقابة غري منظّمة لالتّحاديّة إّنا يدعوكم 
لالنفصام الذي يهلك قّوة العمل«. مختار العيّاري هذا سيكون من 
الّدفاع عن نقابة تونسيّة لحم  أشس الذين ال يشّق لهم غبار يف  

ودما حاملا ُحسم القرار باألغلبيّة. دون تعليق  

اتّحاد الّشغل واإلرضاب »اللّغــــز«: 
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املجتمع مبقر  الزيوت  الوطنية ملكرري  للغرفة  التنفيذي   املكتب   عرب 
استيائهم  التقليدية،عن  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد 
خصصت  ،و  تجاههم  املالية  بتعهداتها  التجارة  وزارة  ايفاء  عدم  من 
تكرير  قطاع  فيها  يتخبط  التي  إشكاليات  عىل  الضوء  لتسليط  الجلسة 

الزيت.
تكرير  ملصانع  املالية  الوضعية  أن  عيىس  بن  سليم  محمد  السيد  وأكد 
الدولة  لدى  املصنعني  مستحقات  تراكم  بعد  كارثية  أصبحت  الزيوت 
منذ سنة 2020 مام أجربهم عىل تقليص نشاطهم نتيجة لعدم قدرتهم 
االجتامعات  العديد من  أن  اىل  البنوك مشريا  لدى  ديونهم  عىل خالص 
التي عقدها املهنيون مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات القت اآلذان 
الصاغية وتفهام لوضعية مؤسسات تكرير الزيت لكن مل تجد مخرجاتها 

الطريق اىل التنفيذ وحلحلة األزمة.
وأوضح ان وعي املهنيني برضورة الحفاظ عىل تأمني حاجيات املواطنني 
الديوان  بالتزاماتهم مع  الزيت املدعم هو ما جعلهم يوفون  من مادة 
الوطني للزيت رغم عدم متكينهم من املراجعة اآللية للزيادة يف هامش 
الربح عىل كل زيادة كلفة اإلنتاج حيث بلغت الزيادة يف كلفة اإلنتاج 
أكرث من %20 منذ 2019 تاريخ آخر تحيني لهامش الربح وما رافقه من 
ارتفاع متكرر يف سعر املحروقات والكهرباء واملياه وخاصة أسعار املواد 

األولية الرضورية يف عملية التصنيع.
شحنة زيت يف ميناء صفاقس

مثنها  ارتفع  التي  الصعبة  بالعملة  االولية   املواد  توريد  يتم  انه  يذكر   
نتيجة الرتفاع سعر الدوالر وأصبحت مفقودة يف أحيان عديدة متأثرة 

بتوتر الوضع عىل املستوى العاملي بعد اندالع الحرب يف أوكرانيا.
وأشار بن عيىس اىل أّن مكّرري الزيوت تراجعوا يف وقت سابق عن قرار 
شحنة  تكرير  سيتّم  وأنّه  الجاري  جوان  غرة  من  بداية  النشاط  إيقاف 
من الزيوت التي وصلت يوم 17 جوان الجاري إىل ميناء صفاقس وهي 
الزيت املدعم للتونسيني مبناسبة  يتّم توفري  بـ 6 آالف طن حتّى  تقدر 

عيد األضحى.

وطالب املهنيون برضورة ان تحرص وزارة التجارة وتنمية الصادرات اىل 
خالص مستحقاتهم املالية يف أقرب اآلجال حفاظا عىل الحد األدىن من 
نشاط املؤسسات حيث أغلقت عدة مؤسسات أبوابها جراء عدم قدرتها 
عىل اإليفاء بالتزاماتها املالية مع الرشكة الوطنية للكهرباء والغاز داعني 
يف الوقت نفسه كل األطراف املتداخلة اىل وضع رؤية اسرتاتيجية للقطاع 
قابلة للتنفيذ عىل املدى القصري واملتوسط إلنقاذ ما تبقى من املنظومة .

ملبادرة  وتشجيعهم  دعمهم  عن  الزيوت  مكرري  غرفة  رئيس  وعرب 

للضغط عىل  وتوفريها محليا  الكولزا«  نبتة»  لزراعة  تونس  الفالحني يف 
التوريد وتفاديا النقطاع مادة الزيت املدعم من السوق مستقبال.تجدر 
اإلشارة اىل ان عدد رشكات تكرير الزيت يف تونس أصبح 13 رشكة بعد 
أن أوقفت رشكتان النشاط نتيجة الصعوبات املالية كام تحتاج السوق 
التونسية اىل 170 ألف طن من الزيوت سنويا وتم توريد 30 ألف طن 

يف الخمسة أشهر األوىل من هذه السنة.
مبارك

 فيما  مستحقات المصنعين متخلدة لدى الوزارة

 نحو ضخ 6 االف طن من الزيت املدعم قبل العيد 

تونس الخامسة عامليا 
يف استهالك املياه 

املعدنية  
الغازية  املعلبة يف تونس مبيعات املرشوبات  املياه  تجاوزت مبيعات 
لتبلغ نسبة منو 6 % سنويا منذ 2008 متفوقة بسهولة عىل املرشوبات 
الغازية التي مل يتجاوز منوها 1,3 % فقط. شهد قطاع املياه املعلبة 
يف تونس تطورا ملحوظا خالل السنوات األخرية، إذ بلغ عدد الوحدات 
خالل سنة 2018، 28 وحدة بعد أن كان عددها 6 وحدات فقط سنة 
مهاّم،  تطورا  أيضا  املعلبة  للمياه  السنوية  املبيعات  وشهدت   .1989
كانت سنة 1989 يف  أن  بعد  لرت سنة 2018  مليون  بلغت 2112  إذ 
منو  نسبة  الديوان  سجل   2017 بسنة  ومقارنة  لرت  مليون   58 حدود 
تقدر بـ 30.70 باملائة كام  أن معدل االستهالك الفردي بلغ 192 لرت 
بعد أن كان 7.5 لرت سنة 1989، ماّم بّوب تونس املرتبة الخامسة عامليا 
بـ  تقدر  معامالت  قيمة  تسجيل  إىل  أدى  مام  االستهالك  ناحية  من 
782 مليون دينار عىل مستوى نشاط الوحدات وكذلك النقل والخزن 
املعلّبة  املياه  قطاع  فإن  اإليجابية  املؤرشات  هذه  كل  ورغم  والبيع. 
الكبرية  الطلبات  أمام  الجودة  عىل  للمحافظة  كبرية  تحديات  يواجه 
وانتشار عمليات حفر اآلبار بصفة عشوائية وكثافة األنشطة الفالحية 

داخل املناطق الحامية لبعض الحفريات.

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية
اإلدارة العامة لنزاعات الدولة

إعالن وفاة
عدد  القضية  يف  بتونس  االبتدائية  املحكمة  عن   2022 مارس   22 بتاريخ  الصادر  التحضريي  للحكم  فتطبيقا  وبعد، 
3573/26، يعلم املكلف العام بنزاعات الدولة يف حق وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية كل من يهمه األمر أنه قام 
برفع قضية لدى املحكمة االبتدائية بتونس رسمت تحت العدد املذكور أعاله للمطالبة بالحكم بفقدان ومتويت كل من 

املدعويني:
1 ـ ماريا أليمبياد )MARIA ALMPIADE( املولودة بايطاليا يف 15 أوت 1874.

2 ـ مسينا أنجيال )MESSINA ANGELA( املولودة مبارسال يف 05 ماي 1923.
3 ـ مسينا ماريا )MESSINA MARIA( املولودة يف 11 ماي 1931.

4 ـ مسينا اميا )MESSINA EMMA( املولودة ببالرم يف 26 افريل 1933.
5 ـ بورق جان املولود يف 07 جوان 1905.

6 ـ سيليا ايليز املولودة بتونس يف 12 مارس 1899.
7 ـ بونالو انطوان ميشال املولود يف 06 أوت 1926.

8 ـ اللوش روجي )Lellouche Roger( املولود يف حلق الوادي يف 09 جانفي 1926.
9 ـ اللوش اميييل )Lellouche Emilie Tita De Nessim( املولودة يف 19 جويلية 1918.

10 ـ بونالو ماري ترياز مولودة بتونس يف 01 ديسمرب 1928.
11 ـ بونالو جنات أنجال مولودة بتونس يف 16 جانفي 1938.

الذين غادروا الرتاب التونيس وانقطعت اخبارهم وال ميكن الكشف عنهم احياء وغلب عىل حالتهم املوت نظرا لكونهم 
من مواليد أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين.
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بالتلميح والتصريح

مسؤولية الدولة
* لطفي املاكني

تفرتض الحكمة والتعقل عدم االستهانة باألرقام 
الباحثني  املعلنة مبختلف الدراسات املنجزة من قبل 
اهمها  ولعل  املجاالت  شتى  يف  واملختصني  والخرباء 
الظواهر  الشباب خاصة أن عديد  تلك املتصلة بفئة 
والسلوكات الخطرة تفاقمت بنسبة تبعث عىل الحرية 
ويف الوقت نفسه تدعو إىل رضوة البحث يف تفاصيلها 
وأسبابها ومسبباتها حتى ال نصل إىل مرحلة يصعب 

معها تطويق تداعياتها.
املرصد  عن  الصادرة  تلك  األرقام  هذه  ومن 
االنتحار  مبحاوالت  عالقة  يف  التونيس  االجتامعي 
لتحقيق األحالم  ملن هم يف سن عادة تكون محفزة 
الفرتات  وتحمل  الصعاب  وتخطي  والطموحات 
العصيبة اال ان ما تنرشه الصحف عن هذه املحاوالت 
تعد  مل  البالد  من  معينة  بجهات  االنتحار  حاالت  أو 
ال  بأعذار  والتعلل  واالنتظار  الرتدد  مزيد  تحتمل 
حقيقة  عىل  ومطلع  وبصرية  رؤية  ذي  كل  يصدقها 
االوضاع التي تؤدي اىل مثل هذه السلوكيات الخطرة. 
الفئة  لحامية هذه  املستوجبة  املسؤولية  ان  وأعتقد 
القائها  عدم  اي  االطراف  محددة  غري  املجتمع  من 
عىل املعنيني مبارشة بالتعامل مع تلك الفئة بل هي 
تهربا  تضييقها  إىل  البعض  يسعى  وأشمل مام  اوسع 
نقل  مل  ان  معلومة  باتت  املآخذ  من  لكثري  وتجنبا  
اصبحت  مثل الرسدية يرددها الجميع لكن دون ان 
تخرج من ادراج البريوقراطية والكالم االجوف الذي مل 
يعد يصدقه أي كان عن وجود »نوايا وخطط لالحاطة 
عن  اخرى  حقائق  يكشف  الواقع  الن  والتأطري« 
التهميش واهامل ونرش ثقافة تدبري الرأس والكسب 
الفشل  بالونات  والنفخ يف  الكفاءات  وتقزيم  السهل 
النامذج  عىل  واالطالع  الذات  عىل  االعتامد  ونبذ 
املنشورة  االرقام  ولعل  املجاالت  شتى  يف  الناجحة 
االيطالية  السواحل  اىل  الحارقني  القرص  أعداد  عن 
واعداد من تم ضبطهم متلبسني بالغش يف اختبارات 
استهالك  قضايا  يف  املوقوفني  وأعداد  الباكالوريا 
العنف  قضايا  من  وغريها  املخدرات  انواع  مختلف 
مؤرشات  متثل  والرباكاجات  والرسقات  واالغتصاب 
مع  التعاطي  وأساليب  طرق  من  الكثري  ملراجعة 
الشباب والتحدث اليه بلغة يستسيغها يف مرحلة اوىل 
حتى ميكن وضع حد لنزيف اهدار طاقات مستقبلية 
من  نرشه  يجب  ملا  الدالة  البوصلة  عنها  تغيب 
ثقافة تحمل يف عمقها معاين التعلق بالحياة واالمل 
والتسامح والقبول باالخر والسعي إىل التميز واالمتياز 
بعيدا عن الطرق امللتوية او النظرة السوداوية التي 
العوامل نسبة كبرية منها مرتبطة  الكثري من  تغذيها 
امكانيات  من  ضيقت  واجتامعية  اقتصادية  بأوضاع 
توفر املقومات الدنيا للعيش بكرامة يف مجتمع بات 
مرتهنا لصور براقة ال تخرج من دائرة املادة كأساس 
العلوم  اكتساب  حساب  عىل  االجتامعي  التفوق 

واملهارات اليدوية.
ان ما يحتاجه مجتمعنا يف هذه املرحلة الصعبة 
املرشوع  هو  واملختصني  املفكرين  أغلب  رأي  وهذا 
املستقبيل الذي عىل الدولة املراهنة عليه بعيدا عن 
الذي عاىن من  السلبي  والتمييز  االقصاء  كل مظاهر 

تبعاته فئات وجهات من البالد دون امل يف تغيريه.

* لطفي املاكني

أكدت الباحثة ملياء الهرييش ان التحوالت التي مر 
بها املجتمع التونيس منذ سنة 2011 اثرت بشكل كبري 
ازدادت  وقد  الفرد  عىل  واساسا  رشائحه  مختلف  عىل 
واستمرار  الكورونا  فرتة  خاصة  التحوالت  تلك  حدة 
الحجر الصحي لفرتات متعددة مبا انعكس عىل التوازن 
النفيس و تسبب يف أزمة نفسية لعدد غري قليل وهذا ما 
كشفته الدراسة التي اعدتها يف اطار املرصد االجتامعي 
االحصائيات  من  انطالقا  االنتحار  حاالت  عن  التونيس 
والتي  الجمهورية  واليات  لكامل  والسنوية  الشهرية 
اعدها املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية 

اعتامدا عىل متغري السن والجنس واالنتامء الجهوي.
يف تفسريها ألرقام ومعطيات الدراسة التي انجزتها 
ذكرت الباحثة ملياء الهرييش ان الدراسة الكمية والكيفية 
قسمت عينة البحث اىل مجموعات بحسب السن وهي 

من 0 إىل 15 سنة ثم من 16 إىل 25 
سنة فمن 26 إىل 35 سنة ثم من 36 
إىل 45 سنة من 46 إىل 60 سنة ثم 
من 60 سنة إىل ما فوق وقد كشفت 
الدراسة ان الرشيحة العمرية ما بني 
26 و35 سنة تحتل املرتبة االوىل يف 
االنتحار  ومحاوالت  االنتحار  حاالت 
بـ 67 حالة تنقسم بني 51 ذكورا و6 
إناث وتذهب يف تحليلها كون هذه 
الرشيحة يف عز شبابها لديها مميزات 
إىل  والتوق  كاالندفاع  بها  خاصة 

انها امتت  لبناء مستقبلها اي  حياة افضل وهي تسعى 
دراستها الجامعية او هي مندمجة يف سوق الشغل ولها 
تفكري يف الزواج اال ان تلك اآلمال تصطدم بواقع ال يلبي 
طموحاتها بل  هو يقف يف أحيان كثرية دون تحقيقها 
ان  بعد  نفسية  هشاشة  يف  الرشيحة  لهذه  يتسبب  مبا 
طالت بطالتهم وضاقت بيهم السبل فيلتجؤون للتصعيد 
واالنحراف  االدمان  يف  باالنغامس  متوترة  افعال  بردود 
وهذا  االنتحار  مبحاولة  اخرى  مراحل  ويف  والعنف 
ملا  الراديكايل  التعبري  الهرييش  ملياء  الباحثة  اعتربته  ما 

يعيشه الشباب من أزمة ال يرى انها ستنزاح من أمامه.
* تداعيات التقسيم

ألرقام  تفسريها  الباحثة  تواصل 
بالتوقف  االنتحار  محاوالت  ومعطيات 
عند فئة اخرى ضمن الرشيحة املذكورة 
تعيش  ال  فئة  وهي  35سنة(  ـ   26(
البطالة بل هناك من يعيش الرفاه لكن 
وقعت تحت تأثري تداعيات اخرى مثل 
االدمان عىل املخدرات كام ان عدد آخر 
محيطه  الطبقي ضمن  االختالف  يشعر 

املهني واالجتامعي.
معاناة  آخر  عددا  يعيش  كام 

ملرشوع  وجود  ال  اذ  االجتامعي  والالأمن  »الاليقني« 
مستقبيل بالنسبة لهم تعمل عىل تحقيقه او دور ايجايب 
تقوم به يف هذه املرحلة التي مير بها املجتمع التونيس 
اذ تجد الصد من البعض مبا خلق رصاع اجيال بني من 
للوضع  مغاير  مستقبل  إىل  يرنو 
باملايض  يتشبث  من  وبني  املعاش 
خلق  ما  وهذا  تغيري  اي  ويرفض 
واملحيط  العائلة  مع  ازمة  عالقة 
االجتامعي االوسع اضافة إىل رفضه 
هذه  الن  للسلطة  يرمز  ما  لكل 
العوائق  أحد  فيها  ترى  الرشيحة 
الكربى لتحقيق أحالمه النها تصده 
وال تريد أن تتفهم تطلعاته فيصاب 
املامرسات  يف  فينخرط  باالكتئاب 
املحفوفة باملخاطر ومنها محاوالت 

االنتحار.
* عوامل متداخلة

او  االنتحار  عىل  االقدام  دوافع  أن  الباحثة  تؤكد 
بداية  متداخلة  عدة  بعوامل  مرتبطة  االنتحار  محاولة 
شهدته  وما  االفراد  عىل  العاملية  التحوالت  فرضته  مام 
التكنولوجية  كالثورة  عميقة  تغريات  من  املجتمعات 
املحافظة عىل  نظام يعمل عىل  والعوملة واالنتقال من 
االستقرار اىل نظام يتسم بعدم االستقرار ويجرب االفراد 
بهذا  الدولة  تجربهم  كام  بأنفسهم  حياتهم  تسيري  عىل 

وضعية  من  للخروج  طريق  عن  البحث  عىل  النظام 
واملرونة«  »الاليقني  هذا  يواجهون  فترتكهم  الهشاشة 
الشعور  يعمق  ما  وهو  مبفردهم 
بالوحدة يف مواجهة الصعاب ما يعيق 
الدولة  فتصبح  املجتمع  يف  اندماجه 
من  انها  بل  وحيدا  تركته  النها  عائقا 
االكتئاب  بحاالت  يصابون  من  منظور 
وهي  الخطرة  السلوكات  إىل  املؤدية 
من عمقت الفوارق بني رشائح املجتمع 
والتمييز  االرتقاء  مصاعد  كل  وعطلت 
االجتامعي والتفاوت يف توزيع الرثوات 
كانت  مهام  باملعاناة  الشعور  فيزداد 
القطيعة  يعيش  بها النه  يقيم  التي  الجغرافية  املنطقة 

مع طموحاته وواقعه.
* مقاربة اجتماعية

مجتمعية  مقاربة  إىل  حاجة  يف  اننا  الباحثة  ترى 
من  واالدوار  املجهودات  خاللها  من  تتظافر  تشاركية 
وتقني  رأسامل برشي  من  متلكه  وما  الدولة  مؤسسات 
لالهتامم  تعددية  مقاربة  ووضع  اسرتاتيجات  لخلق 

بالصحة النفسية للمواطن.
إضافة إىل تفعيل دوراملؤسسات الخاصة برعاية االم 
والطفل واملؤسسات الشبابية ومؤسسات رعاية املسنني 
ودعمها للقيام بدورها االحتوايئ مع التأكيد عىل أهمية 
دور املجتمع املدين يف عالقة بالجانب التوعوي والرقايب 
معالجة  يف  الدولة  اسرتاتيجيات  ونجاعة  فاعلية  عىل 
االنسانية  العلوم  دور  تفعيل  اىل  اضافة  الفعل  هذا 
لفهم  العلمية  البحوث  عىل  واالعتامد  واالجتامعية 
واملجتمع  الفرد  عىل  وتداعياته  االنتحار  فعل  وتفسري 
أن  كام  اسبابه  من  للحد  جذرية  حلول  عن  والبحث 
الدولة ومؤسساتها  اىل مختلف هياكل  الدعوة موجهة 
بالغوص  الدراسات  هذه  مثل  مع  بإيجابية  للتفاعل 
لتفيش  تجنبا  لها  الواقعية  الحلول  وايجاد  تفاصيلها  يف 
بفعل  املحبط  الشباب  لدى رشيحة  الخطرة  السلوكات 
عوامل عدة ال يجب تجاهلها حتى ال يصعب تطويقها 
ومتاسك  استقرار  عىل  السلبية  إنعكاساتها  يف  والتحكم 

وتوازن املجتمع.

الباحثة لمياء الهريشي لـ »الشعب«

الشريحة العمرية 26 ـ 35 سنة االكثر عرضة لالنتحار

أخبار الجامعة

صرف املنح لـ 110 آالف طالب
االخرية  الدفعة  رصف  القادمة  األيام  خالل  سيتم 
مبختلف  طالب  آالف   110 لحوايل  الجامعية  املنحة  من 
األخرية  الدفعة  رصف  إىل  باإلضافة  الجامعية  املؤسسات 
من القروض واملساعدات االجتامعية ومنحة الرتبص والتي 
العطلة  خالل  بالرتتيبات  يقومون  الذين  الطلبة  بها  يتمتع 
دون اجر من قبل املؤسسات او الهياكل التي يرتبصون بها.

ويف ذات االطار مل يتم اىل حد اآلن تفعيل القرار املعلن 
من قبل الحكومة السابقة والذي سيوسع من دائرة الطلبة 
السناد  املعتمدة  املقاييس  بتغيري  وذلك  باملنحة  املنتفعني 
آالف  يحرم  الحايل  املبلغ  الن  العائيل  الدخل  واولها  املنحة 
الطلبة من املنتمني اىل العائالت محدودة الدخل من االنتفاع 
باملنحة الجامعية يف ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البالد 
والتي انعكست عىل غالبية العائالت وبالتايل فإن الحكومة 
الجميع  ينتظره  الذي  القرار  هذا  بتطبيق  مطالبة  الحالية 
اذ كان يف الحسبان دخوله حيز التنفيذ يف السنة الجامعية 
واملعقولية  املنطق  من  وليس  يحصل  مل  ذلك  لكن  الحالية 

تعطيله إىل سنة جامعية أخرى.

ملف الدكاترة المعطلين
ان  بعد  مكانه  يراوح  املعطلني  الدكاترة  ملف  مازال 
قدم اآلالف منهم ملفاتهم للجامعات بعد ان اعلنت سلطة 
االرشاف عن فتح عدد من الخطط ال تستجيب للحاجيات 
وهذا ما عرب عنه الدكاترة الباحثون اذ ان اغلب املؤسسات 

الجامعية تشكو نقصا يف املدرسني الجامعيني يف حني تستنجد 
مبن هم يف وضعيات هشة )عرضية( للقيام بكافة املهام مثل 
األساتذة القارين إال ان املقابل املادي ال يتامىش وتلك املهام.

لتلك  الحكومة  تستجيب  ان  الحسبان  يف  كان  وقد 
وعودا  املعطلني  الدكاترة  تلقى  ان  بعد  خاصة  الحاجيات 
اىل  انه  اال  بالبالد  املسؤولني  اغلب  من  وضعياتهم  بتسوية 
حد االن مل تنطلق لجان االنتداب يف عملها رغم ان البالغ 
الرسمي حدد تاريخ فيفري املايض لفتح مناظرات االنتداب 
تسوية  يف  بالترسيع  مطالبهم  املعطلني  الدكاترة  وجدد 
وضعياتهم  بعيدا عن الوعود واملامطلة والحلول املنقوصة 
الن مثل تلك املناظرات لن تحل مشكلتهم بل هي تطيلها 

مع استمرار تخرج أعداد جديدة من الدكاترة.

إمتحانات آخر السنة
اخر  امتحانات  الجامعية  املؤسسات  بأغلب  تتواصل 
مناقشة  اىل  اضافة  التدارك  دورة  او  منها  الرئيسية  السنة 
مبعهد  الطلبة  من  قليل  غري  عدد  عرب  اذ  التخرج  مشاريع 
اعرتضتهم  التي  الصعوبات  عن  االخبار  وعلوم  الصحافة 
تربصوا  التي  باملؤسسات  االعالمية  الربامج  مشاريع  لتنفيذ 
بها وهذا ما يجب تجاوزه مستقبال بتفهم تلك املؤسسات 
وتحفيز  تربص  كل  نهاية  يف  التطبيقي  العمل  الهمية 
التجريبي  العدد  انجاز  من  بتمكينهم  املستقبل  صحافيي 
ملرشوعهم الجامعي الذي يعقدون عليه آمالهم للنجاح يف 

مسارهم املهني مستقبال.

التكوين الجامعي
ملسالك  خصص  دراسيا  يوما  منوبة  جامعة  نظمت 
شارك  التوثيق  ومعهد  الصحافة  معهد  من  بكل  التكوين 
املحارضات  تقديم مجموعة من  تم  اذ  التدريس  اطار  فيه 
املتغريات  ظل  يف  الجامعي  التكوين  جودة  بآفاق  املتصلة 
الجامعية  املؤسسة  قدرة  ومدى  واالجتامعية  االقتصادية 
عىل مواكبتها اضافة اىل اهمية معرفة تطلعات الطلبة من 
خاصة  دراستها  يريدون  التي  والشعب  املسارات  مختلف 
الحديثة  التكنولوجيات  عىل  واملعتمدة  املستحدثة  املهن 
وهذا ما يتطلب املراجعة والتجديد وعدم التشبث مبا تبني 
املتسارعة يف  بالتطورات  املرتبطة  انتظاراتهم  يواكب  انه ال 
تريده  ما  تعتمد عىل  باالساس  التي هي  التكوين  مسارات 

الرشيحة التي ترتاد الجامعات.
إقليميا  الناجحة  التجارب  وقد تم استعراض عدد من 
التوقف عند اهمية تحويل صبغة  الوقت  ودوليا ويف ذات 
إىل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ومؤسسات  الجامعات 
وما  وتكنولوجية  علمية  صبغة  ذات  عمومية  مؤسسات 
بفضل  التعاون  مجاالت  من  لالستفادة  آفاق  من  ستفتحه 
التي  والبريوقراطية  التعقيدات  عن  بعيدا  والتفاعل  املرونة 

مازالت تهيمن عىل االدارة.
* لطفي املاكني

ـ التهميش 
والبطالة والتفاوت 
الطبقي وغياب 

المشروع 
المستقبلي تزيد 

من االحباط
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معضالت الّتمجة يف الّشعر املغاريب

كانت  مهام  عموما   العريب  الّشعر  ترجمة   إن 
»هويته » رشقا أو غربا ال تخضع ألي تعليم مسبق  
ذلك أّن دراسة الّتجمة ممكنة داخل املعاهد الثّانويّة 
نعرف  ال  ،ولكّننا  بالجامعات  اللغات  أقسام  وداخل 
أو كليّات تدرّس كيفيّة ترجمة  إطالقا وجود معاهد 
الّشعر العريب  .إنّنا أمام تطّور واضح للكتابة الّشعريّة 
»الّشعر«  ولكّن  عموما  والعربيّة   خاصة  املغاربيّة  
يظّل حامال الستفهامات  الخصويص واملشتك واملمكن 
واملضلل وهو ما يجرنا لالنتباه إلشكالية التعامل مع 
ترجمتنا له  لخصوصيته يف مجايل الهوية والوجودية 
، ذاك ما جعل »هيدقار« يعتربه » مسكن الوجود »، 

وذاك ما دفع  »ماالرميه«  لعّده »لغة عليا.«  
ولكن أين نحن من تلك األمم الغربية املتطورة أدبا 
ترجمة  ؟ وهل هناك  مشكالت يف   ونقدا وحضارة 
الّشعر املغاريب  و نقله لقارئه املختلف عنا  ؟وما الّذي 
الشعري  النّص  ترجمة  لتطوير  فيه  نفّكر  أن  ميكن 
املغاريب خاصة والعريب عموما  بغاية تأسيس تقارب 

رضورّي بني القراءة والّنّص ؟
1( الّنّص /الرتجمة / أسئلة االنتامء

أ/ يف وفاء اللّغة لذاتها: 
إذا كانت ترجمة الّنّص الّشعرّي املغاريّب من لغته 
الثّانية  اللّغة  إىل  الفصحى  العربيّة  اللّغة  أي  األصليّة 
عمليّا   –  ... األملانيّة  أو  اإلنقليزيّة  أو   – الفرنسيّة   –
من  العربيّة  األقطار  هذه  تشهده  ما  فإّن  ممكنة 
من  صورة  يظّل  الّشعرّي  مكتوبها   لهجات  تعّدد   
صور االستفهام وصعوبة ماثلة يف أذهاننا  ، ففي البالد 
التّونسيّة مثال نجد الكتابة الّشعريّة  تتوزّع بني اللّغة 

العربيّة واللّهجة العاميّة أي الّدارجة .
ب/ املقّدس املوجود واملمكن

تجد  شعرنا   يف  املستعملة  الرمزية   املفاهيم  إن 
بحكم  اآلخر   للغة  نقلها  يف   صعوبة  املتجم  من 
العربيّة   ثقافتنا  داخل  مقّدسة  ملرجعيّات  خضوعها 
»ترجمة  ينقل   اسم  هو   مثال   »محّمد«   فإسم 
املتلّقي  يستطيع  هل  ولكن   »Mohamed« »إىل 
الّدال  هذا  ارتباط  عمق  يفهم  أن  الغرب  حضارة  يف 
مبدلوله  املفهومي الذهني و مبعناه  الداليل  املقدس  
والرمزي يف فكرنا وحضارتنا  ؟ ذاك هو سؤال املقّدس 
الوجود  ،وبني  التحريف  وبني  األمانة  بني  الّتجمة  يف 

واالستحالة.

ج/ اللّفظ والّشعريّة 
الّشعر  ترجمة  إّن  املختّصني  من  العديد  »يقول 
املعادالت  إّن  يقول:  مثال  »فجاكوبسون«  مستحيلة 
اللّفظيّة يف الّشعر تكّون بنية األسس من أجل وحدة 
املستحيل  من  فإنّه  الغاية  هذه  أجل  ومن  الّنّص. 
ترجمة الّشعر«فهل هي صعوبة نقل املعنى املحّدد يف 
لغة األصل إىل معنى ممكن يف لغة الهدف ؟إّن الّشعر 
تظّل روحه قامئة يف بالغة كلامته ومعانيه ولذلك كان 
الّشعر غري كلامته إنّه ما به يستمتع الّسامع أي هو 
األصيل   املعنى  شعريّة  يفقد  هوالّشعر  األثر،  شعريّة 
بحكم اختالف وقع الكلامت عىل الّسامع الجديد من 
ناحية وألّن تركيب الجمل وأبعاد معانيها يختلف من 

لغة األصل إىل لغة الهدف من ناحية أخرى.
2( إحراجات الّنّص / إحراجات الواقع :

أ/ يف غياب الّنسب املائويّة للّشعر املرتجم 
إّن الباحث يف مجال ترجمة الّشعر التّونيّس خاّصة 
للّنصوص  مبيّنة  نسب  بغياب  يفاجأ  عاّمة  واملغريّب 
تطّور هذه  غياب  يكتشف  مثلام  املتجمة ألصحابها 
الّنسب من سنة إىل أخرى.ولعّل هذا األمر يعترب أمرا 

محرجا :
التّواصل  هذا  الباحث  يغيّب  أن  يعقل  فهل 
املنجز  مقارنة  ضمن  الّشعريّة  املدّونة  مع  املمكن 
جدوى  ذا  يكون  أن  لعمله  ميكن  باملستبعد؟وكيف 
أنجز  كان  ما  بني  املقارن  الوعي  حقيقيّة خارج هذا 

وماهو منتظر ؟
كّل  للمنجز خارج  الّتجمة عندئذ عمال  تكون  قد 
وعي بربنامج يفتح آفاق الّنصوص الّشعريّة من سنة 
إىل أخرى ومن جيل إىل جيل.إّن غياب هذه الّنسب 
مع  العشوايّئ  التّعامل  ذاك  إال  نفهمه  أن  ميكن  ال 
املتجمة  للّنصوص  االختيار  فيكون  الّشعرّي  »الكّم« 
تفتقر ألّي دقّة علميّة. نحن مع جدل  صورة ذوقيّة 
بني املنجز من الّشعر من جهة ،وبني املمكن إنجازه 
يف  وتخطيط  دقّة  كّل  غياب  ضمن  أخرى  جهة  من 
أفق  يف  يتحرّك  ال  املغاريّب  الّشعرّي  الّنّص  التوّجه.إّن 
اللّغة والّذائقة فحسب بل هو أيضا رهني واقع ثقايف 

واجتامعي وسيايّس.
ب/ اختالف مناهج الّتعليم

إّن االختالف بني مناهج التّعليم يف األقطار املغاربية 
خاصة والعربية عامة يعترب معضلة أساسيّة ذلك أّن 

مثل هذه املفارقات يف مستوى الربمجة 
عىل  تنعكس  والرّهانات  والتصّورات 
املغاريّب   الّشعرّي  بالّنصًّ  الثّقايّف  الوعي 

يف مستوى اإلنتاج والّتجمة والتلّقي.
ج/ اختالف املتلّقي

بني  القائم  االختالف  ينعكس 
الّشعرّي  بالّنّص  الوعي  الحضارات عىل 
فمن جهة هناك نّص أصيّل يحمل وعيا 
ثقافيّا ميتاز بتداخل ماهو معريف مباهو 
نّص  لدينا  ثانية  جهة  ومن  أسطورّي 
حضارتها  أخرى  بلغة  مكتوب  جديد 

غارقة يف املعقول ومنتجاته.
سواء  الّشعرّي  للّنصًّ  املتلّقي  إّن 
)العربيّة(  األصيل  الّنّص  ثقافة  يف  أكان 
أو  –)الفرنيس  الهدف   – الّنّص  أو 

اإلنقليزي...( يعاين من استفهام رضورّي حول املعنى 
ماّم يجعل التّأويل قامئا عىل معاناة املعنى . إذا كان 
التأويل هو قدر كّل نّص »إّن القراءة معنى وتأويل« 
املتجم يذهب  الّنّص  فالتّأويل يف   ،  « ريكور«  »بول 
أبعد من القراءات املعتادة ألنّه يضعنا أمام تشّكالت 
أبعد للمعنى الختالف أبعاد اللغة والحضارة والتّاريخ 
.هي اللّغة العربيّة لها خصوصيّاتها الحضاريّة ذلك أّن 
ثقافة  يتحّدد من خالل  يخرج عن مدلول   الّدال ال 
أصليّة فكان تباعا لذلك مجال املعنى يف تشكل قارئها 
مجال  يف  نحن  خصوصيّة.  ثقافيّة  أبعاد  يف  ينحرص  
ترجمة تضع الشعر املغاريب خاصة  والعريب عامة أمام 

معضلة انزياح املعنى ومفارقته لروح الداللة .
3( الّشعر املغاريب »الّنحن« و »اآلخر« واإلمكان

الّتجمة  مستوى  يف  املغاريب  الّشعر  مشكالت  إّن 
تفتض التّفكري يف :

بالّشعر  املهتّمة  وامللتقيات  الندوات  تكثيف  ـ   1
ودعوة  بالّتجمة  تهتم  الّتي  تلك  وتحديدا  املغاريب 

املختصني للمشاركة فيها.
األقطار  يف  والتّعليم  الّتبية  وزارات  دعوة  ـ   2
أكرث  االهتامم  إىل  العريب  املغرب  بدول  العربيّة  
وبأقسام  الثانويّة  املعاهد  يف  الّتجمة  ماّدة  بتدريس 

االختصاص بالتّعليم العايل.
3 ـ التّفكري يف تأسيس مركز مغاريب للّتجمة يهتّم 
مستوى  يف  املغاربيني  املبدعني  نصوص  يف  بالّنظر 

التّجارب الّشعريّة من مختلف األجيال الّشعريّة.
بتجمة  تهتّم  سنويّة  مغاربيّة  جائزة  تأسيس  ـ   4

الّشعر املغاريب
قبل  من  املغاريّب  بالّشعر  االهتامم  تكثيف  ـ   5
واإليطاليّة  )األملانيّة  األجنبيّة  الثّقافيّة  املراكز 
واالنقليزيّة والفرنسيّة خاّصة( وذلك بتبّنيها مشاريع 
عالقتها  تطّور  وأكادمييّة  ثقافيّة  وملتقيات  ترجامت 

بالّنّص األصيل.
اتحادات  وأساسا  الثّقافيّة  الهيئات  دعوة  ـ   6
الكتاب بدول املغرب العريب لالهتامم بتجمة األعامل 
لهذا  وندوات  ملتقيات  وتنظيم  الحديثة  الّشعريّة 

الّصدد.
الهوامـش: 

للّنرش-  توبقال  دار  املحو  كتابة   : بنيس  محّمد   -
الدار البيضاء 1994

- محّمد بنيس : بيان الكتابة – البيانات )أدونيس 
– أمني صالح – محّمد بنيس – قاسم حّداد( تقديم 
محّمد لطفي اليوسفي – دار رساس للّنرش – تونس 

.1995
 Jean – René Ladmiral : Traduire  -
 théorèmes pour la traduction Gallimard

1994
 A.J. Greimas : sémantique structurale.  -

.Larousse Paris 1972

هل ميكن للشعر » املغاريب » كنموذج  للشعر  العريب   أن يكون الفن الذي ال تدّرس كتابته وال مجاالت 
ترجمته ملا له من خصوصية ذاتية والحتواء لغته الستعامالت  مفهومية رمزية خاصة  وهو ما يجعل  من كل 

املحاوالت لرتجمته  مجال تشويه مقاصده؟
نظر القدامى للشعر العريب عىل أنه » كالم موزون ومقّفى« يلتزم فيه الشاعر يف كتابته للقصيدة بالقافية 
والروي وبوحدة البحر ، إالّ أن  الحداثة العربية يف النصف الثاين من القرن املايض  طورت مفهومه   لتجيز  فيه  

حرية تنويع إيقاع القصيدة   وذلك باستعامله يف كتابتها ألكرث من بحر واحد ،  وبالتخلص من إلزام   حضور 
القافية والروي.ذاك   ما أّهل الشاعر العريب الحديث  لالهتامم  بالتلقي  و بالصورة والرؤية و بحرية املضامني 
وبتنويع اإليقاع  .ولعل مسألة التلقي تحيلنا رضورة إىل عالقة باآلخر الشبيه واملختلف لذا كانت الرتجمة بابا 
أصليا للتعريف بنصوصنا  الشعرية . غري أن هذا األمر يفرتض الوعي بأمانة ما تم نقله لثقافة اآلخر تناغام مع   

روح لغتنا  وثقافتنا وحضارتنا .

حاتم الّنقاطي  جامعي وكاتب 

قبل أقل من ساعة عن انطالق املباراة الفاصلة بني األمل الريايض 
حامم  أمل  ومسؤولو  العبو  حرض  املتلوي،  ونجم  سوسة  بحامم 
سوسة وطاقم التحكيم واملراقبني إىل ملعب حامدي العقريب برادس 

مقابل تغيّب فريق نجم املتلوي وتواصل غلق أبواب امللعب.
الـVAR يف  بتأمني  املكلف  التلفزي  الفريق  منع  تم  أنه  ويذكر 
الباراج املربمج يوم  أمس األربعاء 22 جوان 2022 بني أمل  لقاء 
العقريب  حامدي  ملعب  دخول  من  املتلوي  ونجم  سوسة  حامم 

برادس.
وجد  التقني  الفريق  فإن  عليها  تحصلنا   التي  الصور  وحسب 
األبواب موصدة وتبني من كالم أعوان الحي الوطني الريايض أنهم 

تلقوا تعليامت شفاهية بعدم فتح األبواب.
الرابطة الوطنية لكرة القدم املحتفة قامت يف اآلجال  علام أن 
يف  املباراة  لربمجة  الريايض  الوطني  الحي  إدارة  مبراسلة  املحددة 

امللعب املذكور وتلقت املوافقة يف الغرض.

مباراة  يؤكّد بعد حضوره لخوض  املتلوي مل  فاّن نجم  ولإلشارة 
الباراج.

و تتواصل املؤامرة عىل أمل حامم سوسة...

هل تريدون ان ناتيكم  بحليب الغولة؟.. 
نلعب عىل الفرشة... أمل حامم سوسة أوصل اللصوص إىل باب 
الدار...جاء األول يف املجموعة و ضمن بقاءه...قالوا  ألعب مقابلة 
باراج....احتج لدى السلط و التقى وزير الرياضة من منطلق أنه 
أمل حامم  ليكم ريب....  و  قال يل  الوزير  و معايل  البالد  حاكم يف 
من  اكرث  األمل  كلف  األمر  اللعب....  قبل  و  بعرويب  قصها  سوسة 
50 الف دينارا....و واصل الفريق متارينه و تحول اىل ملعب رادس 
و  الرسايري  يوسف  تنادي....حرض  ملن  حياة  ال  و  مغلقا  فوجده 

امري العيادي و وليد الجريدي....و حرض ممثل الرابطة....و هنالك 
تعليامت بعدم فتح امللعب و هذا ما سجله العدل املنفذ....غلق 
اجتامع  انعقاد  عدم  بدعوة  عروس  بن  والية  من  باذن  امللعب 
امني...مسؤول الرابطة يؤكد انه منت مراسلة مندوبية الرياضة بنب 
عروس...السيد معتمد حامم سوسة يؤكد عدم توصله من والية بن 
عروس بأي دعوة لعقد اجتامع امني... النتيجة فضيحة جديدة....

مهزلة جديدة....كرتنا كاراكوز.... أصبحنا ضحكة العامل....توة هذي 
بالد متشحة لكاس العامل؟ ....سودتم لنا وجوهنا...و أصبحنا ضحكة 
و كاراكوز....من اآلخر حامم سوسة االوىل يف مجموعتها و ضمنت 
امللعب....ماذا  باراج و حرضت يف  اللعب مقابلة  بقاءها و قبلت 

تريدون اآلن...
الغولة؟؟ 

رياض

ملعب رادس: العبو أمل حمام سوسة أمام أبواب مغلقة  
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الشاعر جامل قصودة لـ »الشعب«:

حسـاب  عىل  الروايـة  لدعـم  أموالـه  يضـخ  النفطي  الريع 
* حاوره أبو جرير

جامل قصودة شاعر تونيس يكتب قصيدة التفعيلة والشعر الشعبي 
والغنايئ، غّنى من كلامته الفنان التونيس امللتزم محمد بحر وفرقة عروبة 
للفنون والرتاث )نابلس فلسطني(. رئيس تحرير موقع ومجلة أنتلجنسيا 
للثقافة والفكر الحر، وكاتب عام املكتب الجهوي بجربة لالتحاد التونيس 
للشعراء الشعبيني ومؤلفي األغاين، حصل مخطوطه الشعري )عبور إىل 
الثانية يف  بالجائزة  املعنى( عىل جائزة مغاربية سنة 2009 وتُّوج  ضفة 
نقديا  كتابا  أصدر  بالسويد(،  عراقي  ثقايف  )مركز  النور«  »مركز  مسابقة 
والحنني  »الغربة  عنوانه  يوسف  سعدي  العراقي  الشاعر  تجربة  حول 
للوطن يف شعر سعدي يوسف«، دار القلم 2015، أصدر ثالثة أعداد من 
مجلة أنتلجنسيا حول تجربة »ألبار كامو« وتجربة غسان كنفاين ومسرية 
املناضلة  مسرية  حول  ورقيا  رابعا  عددا  وأصدر  بلعيد  شكري  الشهيد 
الحقوقية املرحومة لينا بن مهني، شارك يف أغلب التظاهرات الشعرية يف 
تونس مع بعض الحضور العريب تلفزيا أو كمشاركات يف القطر الجزائري 
قصودة  جامل  واملعتكف  املختلف  بالشاعر  التعريف  وملزيد  الشقيق، 

التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار .
* مرحبا بك ،لو تعود بك الذاكرة وترسم لنا قصة الشاعر؟

- كنت يف العارشة، حني اكتشفت موهبة الغناء، أغلب املحيط العائيل 
كان يدور يف فلك الفنون الشعبية استامعا وانتشاًء او إبحارا يف لّج العملية 
اإلبداعية: العم كان فنانا شعبيا وكاتب أغاٍن والعّمة عىل سليقتها تقرض 
الشعر الشعبي والجد من جهة األم من فحول الشعراء بالجنوب التونيس 
سياق  يف  اآلخر  هو  منخرط  والوالد  التوايت  عيل  والفارس  الشاعر  وهو 
يّف  الكامنة  اإلبداعية  الطاقة  عن  بحثي  يطل  مل  لهذا  الصوفية...  املدائح 
حني نبّهني األصدقاء إىل جامل صويت ولكن موانع اجتامعية كثرية حالت 
كتابة  باتجاه  األول  االنزياح  فكان  الغناء  طريق  يف  املسري  مواصلة  دون 
انتشار لصغر سني رمبا،  األغاين، مل أكتب األغاين تلك بحثا عن تثمني أو 
كنت أكتبها ألغنيها فعلق بعضها يف ذاكرة املوروث الشفوي بجزيرة جربة 
ومع تقدم العمر والنضج وعيت مبكرا أن املبدع هو ابن بيئته ولكوين من 
أبناء جزيرة هي أقرب إىل الحارضة منها إىل البادية تشكل وعي لدّي أين 
ال أستطيع أن أكون شاعرا شعبيا ألين مل أعش البداوة طبعا اليوم بوسعي 
الطفل  الشاعر/  البداوة ليست رشطا ولكن تعلق  الوعي ذاك ألن  نقض 
مجاراة  عن  بعجزه  وعيه  شكلت  العمر  ذاك  يف  يتبعها  رمبا  بكالسيكية 
شعراء البداوة التي مل يعشها فكان االنزياح الثاين األكرث وعيا رمبا باتجاه 
التجربة مل  لكن  الباكالوريا  أبواب  وأنا عىل  التفعيلة حصل ذلك  قصيدة 
وانخراطي  التونسية  بالجامعة  التحاقي  عند  إال  عودها  يشتد  ومل  تثمر 
يف االتحاد العام لطلبة تونس تلك املنظمة التي شكلت الوعي وهّذبت 
وانطلقت  الواقعي  املنزع  يف  االنخراط  فكان  واإلبداعية  الفنية  الذائقة 

مسرية حصد الجوائز يف املسابقات املوجهة لإلبداع الشبايب. 
والتفعيلة  العمودي  الشعر  يكتب  الذي  القالئل  الشعراء  من  أنت   *
وقصيدة النرث والقصيدة باللهجة الشعبية .هل هذا يدخل يف خانة البذخ 

أو الحاجة أم الرضورة؟
- مل تكن الحاجة أو الرضورة ومل تكن أيضا من البذخ الذي قد يقرتفه 
ا ولكن سياق التجربة املتطورة بطبعها وما حصل  البعض إلثبات جدارة مَّ
فيها من انزياحات واعية جعل العملية اإلبداعية تختلف يف لهجاتها إذ 
كتبت بأكرث من لهجة عامية )التونسية واملرصية والعراقية( وتختلف أيضا 
املبدع واحدة وإن  النرث ولكن روح  أو  التفعيلة  أو  العمودي  يف أشكالها 
تغري الشكل اإلبداعي أو تغريت اللهجة أو اللغة، الحالة اإلبداعية ولحظة 
اللهجة  أو  اللغة  أو  الشكل  تفرض  التي  وحدها هي  الشعرية  املكاشفة 

عندي. 
* هل الكتابة عندك فعل سيايس أم إبداعي رصف أم قلق وجودي؟

- ال أنكر أيّن شاعر مسيّس بل قد أزعم أن ارتباط هذا بذاك هو الذي 
ساهم يف صقل التجربة وانتشارها ولو قطريا ولكن ذاك االرتباط ال ينفي 
فالكتابة عندي هي فعل جاميل  الجامل  لروح  االنحياز  أنني منحاز متام 
مضامني  تحمل  وقد  له  رديفا  وتكون  سيايس  بفعل  ترتبط  قد  خالص 
سياسية ولكني انترص لجاملية النص ألن خفوت منسوب الجامل يف أي 
نص إبداعي يسقط عنه اإلبداع ويحيله إىل التأريخ أو النصوص السياسية 
ذا مضامني  إبداعيا  نصا  بكونه يكتب  أن يعي  املسيس  املبدع  لهذا عىل 
للجامل واالعتامد  فاالنتصار هنا  لهذا  نصا سياسيا خالصا  سياسية وليس 
الواقع املحكوم  لذاك  الجاميل  البناء  التخييل والتشكيل وإعادة  هنا عىل 

بالتناقض. نحن ال نعيد كتابة الواقع كام هو بل نعيد تشكيله جامليا.
* يقال إن الكتابة وجهة نظر وموقف تتشكل مع تفاعل الذات بصفتها 

ذاتا مدركة ملعطيات واقعها. كيف ذلك؟
الكاتب  الكتابة اإلبداعية هي كتابة ذاتية أساسا تنبع من  - أزعم أن 
ومن حاالته النفسية واالجتامعية ومن وعيه بالواقع واألشياء ولكن املبدع 
املتمكن هو الذي ينجح يف تحويل ما هو ذايت إىل موضوعي ليقع الحافر 
عىل الحافر ويصري لسان الكثريين الذين يعيشون تلك الحاالت أو يشرتكون 
يف وعي متشابه لهذا يقول »البار كامو«: »ما من يشء يربر وجودنا غري أن 

نتكلم مكان الذين ال يستطيعون ذلك«.
* الكتابة التزام بقضايا املجتمع والوطن بجامليات اإلبداع. أين أنت 

من هذه املقولة؟
- ال أختلف معك يف هذا ولكني أضيف ألقول إن الكتابة أيضا هي بنت 
النوفمربية  الدكتاتورية  زمن  ففي  التاريخية  لحظتها  بنت  واألهّم  بيئتها 
نقدا وتعرية  العام يفرتض  الوضع  الواقعي ألن  املنزع  انخرطنا بوعي يف 
مختلفة  فاملعركة  شعبنا  عاشها  التي  االنتفاضة  بعد  ما  أما  للتناقضات 

جاملية  معركة  هي  متاما 
أعداء  أمام  ألننا  خالصة 
يجابه  وال  وللجامل  للحياة 
هؤالء بغري االنتصار للحياة 

وللجامل.
* أنت مصنف من املبدعني اليساريني ويقال إن اليسار حالة ثقافية 

فقط لذلك مل ينجح يف الوصول إىل السلطة؟
سدة  إىل  العروج  ُمرتقى  هو  ثقافية  حالة  اليسار  بكون  الوعي  إن   -
التونيس  يسارنا  مصائب  من  الوعي،  بهذا  اليساريون  تسلح  لو  السلطة 
أنه أهمل طاقاته اإلبداعية ورشّد مثقفيه وأهمل الفعل الثقايف، جحافل 
هؤالء  املفكرين  وجحافل  فيهم  الكامنة  الطاقات  وتلك  هؤالء  املبدعني 
السلطة  مربط  ستقرب  كانت  استغاللها  تّم  لو  يحملونها  التي  واألفكار 
منهم واألهم كانت ستساهم يف االنتشار والتغلغل الشعبي ولكن وهم 
اليسارية  الحقيقة جعل مثقفي يسار يف واد واألحزاب  الزعامة وامتالك 

يف واد آخر.
* هل تعترب اغتيال الشهيد شكري بلعيد اغتياال للعقل؟

- مل يكن شكري بلعيد عقال مفكرا فحسب لنخترص اغتياله يف اغتيال 
ببعده  أبعاده،  بجميع  استثنايئ  إلنسان  اغتيال  بلعيد  شكري  العقل: 
مثلام  لتونس«  القادم  و»الرئيس  الزعيم  اغتيال  بذلك  فتّم  أوال  السيايس 
الذي  الشاعر  بلعيد  اإلبداعي فشكري  العزايب، وببعده  رفيقه سنان  قال 
نرث ريح شعره عىل أبواب تونس السبعة، وهو اغتيال لبعده اإلنساين فمن 
يوم اغتياله مل ترفع سامعة هاتف لنسمع »آلو رفيقي« ومن يومها أيضا 
مل ترصخ عجائز قعفور وسليانة بوجه الرّش مستبرشة بوصول األسود، أمل 
تقل العجائز وقتها »الصيوده ُجو« فشكري بلعيد قائد األسود املدافعني 

عن اإلنسان أينام كان...
* تختلف النامذج الشعرية التونسية من الشايب اىل الجيل الحايل يف 
الوصف والكشف والعرض والجرأة واختالف الرؤى. كيف يقّيم الشاعر 

جامل قصودة املشهد بعني الناقد؟
- إن الشعر هو الّناتج اإلبداعي األول واألهّم للحضارة العربية عىل مّر 
العصور لكن البعض اليوم قد يزعم أننا يف زمن الرواية ال الّشعر فالريع 
النفطي يضّخ أمواله لدعم الرواية عىل حساب الشعر ورغم الغواية تلك 
والساحة  جديد  شاعر  ملولد  الذبائح  تعّد  القبائل  تزال  ال  ذاك  واإلغراء 
الشعرية تعيش عىل وقع ميالد آالف الشعراء املجيدين وماليني النصوص 
الجيدة يف مشارق األرض ومغاربها ولكن الكّم ليس مؤرشا لإلبداع. وحده 
النوع ما يحّدد منسوب الجامل لهذا انترص للحداثة الشعرية التي تعيشها 
أن  وأزعم  التونيس  للشعر  وانترص  والكردية  العراقية  الشعرية  الساحة 

النامذج الثالثة هذه هي األكرث حداثة واألرفع إبداعا.

أبو جرير
َصَدر حديثا عن دار الشنفرى للنرش يف تونس، يف إطار سلسلة »نقد أديب« كتاب »تأنيث الّسْد: 
ُعْنف اللغة َوُمقاَوَمة الحيك« للشاعر والناقد نور الدين الخبثاين. وجاء الكتاب يف 170 صفحة من 

الحجم املتوسط متضمنا مقدمة وثالثة فصول وخامتة. وجاءت الفصول عىل النحو التايل:
قراءة  الّشعريّة:  يف  وباإليغال  التشكييل«  ب«التجسيد  الحيك  يفّكر  عندما  أو  والفن،  الّسد   -

ممكنة يف رواية »طوفان من الحلوى... يف معبد الجامجم« ألّم الزين بن شيخة.
الحياة«  انتظار  رواية »يف  قراءة يف  الفنون:  السد ومترّد  انتظام  الثقايف بني  واالنتهاك  الجسد   -

لكامل الزغباين.
- فحولة معطوبة، أنوثة مستلبة... وسطوة العنف الرّمزي: قراءة يف رواية »فصام/ سكيزوفرينيا« 

لصباح بن حسونة.
 يرى الناقد األستاذ نور الدين الخبثاين أنه بني النحو واللغو عالقة ما قدمية تم التسرت عليها... 
والدليل عىل ذلك كرثة االستثناءات يف التقعيد النحوي، بتلك الكيفية التي يغدو بها النحو »علام 
مستغلقا« وعقبة كأداء أمام داريس اللغة، تنقلهم من حيّز بداهة التبليغ إىل دائرة كهنة اإلفصاح. أو 
ليس للغة نحوان: نحو يحتكره تبحر البلغاء ونحو طبيعي تسف يف تبديده رطانة العامة وسوقية 

السفهاء... وثرثرة النساء؟ ويشري إىل أّن الحكاية كانت يف البدء أنثوية. أساطري محورها فيض وسحر وخصب كل من 
إنانا وعشتار وإيزيس. كانت رمزية ترفل يف التعدد والغموض وتخطر يف حلة من حرية االحتامل والتأويل -الذي كان 
يعني عرافة ونبوءة- لتصبح، من استرشاء العنف الذكوري والقتل الدموي: ملحمة، أي نصا خطيا يقوم عىل تعاقب 
أخبار انتصارا ت البطل-امللك أو اإلله املتعايل. فاستبدل توصيف قول املرأة من إتيان الحكمة إىل اقرتاف ضجيج الرصاخ. 
ودب االرتياب يف »ثرثرة النساء«، ليهجر منطقة االستهجان ورصف النظر، إىل حيّز هاجس التحسب من »كيد النساء« 

وليتأسس عنف السلطان الذكوري العسكري عىل »هيكلة« العنف اللغوي .
ويقّدم الناقد نور الدين الخبثاين عرب هذا الكتاب، مقاربة لثالثة متون رسديّة -روايات تونسية- تضع عىل عاتقها 
تفكيك خطابها/خطاباتها، لجهة االرتياب يف بداهة راسخ القول وما يعتقد فيه وحوله من قبيل »املُجَمع عليه« واملتفق 

يف شأنه. وذلك بعد أن تبنّي له من تعّدد ملواطن التقاطع بني املشاريع السدية موضوع التناول والنظر.
ويؤكد الخبثاين يف مقدمة كتابه هذا أنه مل يُراِع يف الرتتيب التعاقَب الزمني لصدور الروايات الثالث، بقدر ما تّم 
الرتكيز واالهتامم عىل رصد جوانب التحريك والتقويض التي اشتغلت بها هذه املشاريع. هي التي التقت حول تدبر 

جديد ومختلف للعالقة بني اللغة والجسد والكينونة، بالذهاب نحو إيالء منزلة محوريّة للمرأة راوحت 
بني رصيح االنحياز للقضية النسويّة وبني االضطالع مبساءلة منظومة الهيمنة الذكوريّة برّمتها، ومبهاجمة 
قالعها الحصينة وآلياتها املتمّكنة الراسخة، عىل مستوى جذورها وأبعادها األكرث استقرارا وقبوال. لتلتقي 
النصوص الثالثة عند سعي ما لخلخلة اللغة يف سباتها الداليل الجاثم عىل التمييز الجندري، مأخوذا عىل 
كونه »لغة مشرتكة« وقيام حضاريّة مطلقة. وذلك عرب استنطاق الجسد وما يتعرض له من االضطهاد 
باالزدراء واالستهجان أو بالّشيطنة والتقطيع والسحل أو ما يطاله من محو بالتعايل املثايل ومن »روحنة« 
للكينونة بتجريدها من شوائب الغريزة واملتعة وإفراغها يف كائن هالمّي »جوهرّي« قوامه الرتفّع والزهد 

والنقاء.
السدي،  املنوال  خلخلة عامرة  بالعمل عىل  القوة«  »إرادة  من  الثالث برضب  الروايات  متيّزت  كام 
مبددة ألحاديته الصوتية وألنساقه الخطية. كام أدخلت عىل بنيته ونظام هيكلته جملة من الصدوع 
والفجوات التي وجدنا فيها أفقا ما للتشويش عىل صفاء الهواء امليتافيزيقي للحيك، وهو يستعيد حيويّته 
األزليّة يف رمزيّتها الخالقة وثرائها املخاتل -لالضطهاد املزمن- بالرتاكب والتوالد أو رمبا مبا انطبعت به 

فحولتنا من تعلق سحرّي بـ»ثرثرة النساء«.
واألستاذ الناقد األديب نورالدين الخبثاين خريج كلية اآلداب بتونس )1981(، قسم التاريخ.

صدر له يف تونس ثالثة مؤلفات نقدية، هي: »مرافئ اوليس الالذقية، دراسة يف األعامل الشعريّة للهادي دانيال« 
)2009(، و«عودة هرياقليطس مختلفا، قراءة يف كتاب »ديالنو شقيق الورد« لسليم دولة« )2019(، و«صورة الزنجي يف 

الرواية التونسية« )2020(.
وهذا العمل إضافة للساحة االبداعية التونسية ملا يطرحه من أسئلة عالقة غري يقينية تعكس روح التحدي الذي 
والكشف  للبحث  القاتل  التقليدي  النقدي  املعتقد  وبؤس  االختزال  ضّد  كتاب  فهو  للشمس.  املنترص  الناقد  سلكه 
.واستوعب تداعيات السد وتهومياته ومقتضياته. فنجد الناقد املختلف نور الدين الخبثاين يف هذا العمل ميارس متعة 
الكتابة املتّصلة مباهيتها وجدواها يف زمن املحو والخواء .والكتابة النقدية بهذا املستوى شجاعة مارس فيها الناقد أوارص 

اإليقاع الالهث نحو مرافئ مل تدخلها سفن النقد .
تأنيث السد: عنف اللغة ومقاومة الحيك. كتاب يفتح شبابيك ذهنية. غري محصنة ويكشف أرسار متون جاءت بعيدة 
عن مغسل السكون والسكينة .كتاب نقدي يرثي املكتبة الوطنية والعربية ومادة معرفية ووثيقة صالحة لألكادمييني 

والباحثني والطلبة واملهتمني بالشأن االبداعّي عاّمة.

»تأنيث السرد: عنف اللغة ومقاومة الحكي«  للشاعر والناقد نور الدين الخبثاني
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عرض متميز كشف مواهب جديدة

مسرحية »ساحر 
أوز« لجمعية مسرح 

الصمود
بأم  الصمود  مرسح  لجمعية  أوز«  »ساحر  مرسحية  عرض  تم 
كان  حيث  بتطاوين  لحمر  البرئ  الثقافة  بدار  وذلك  العرائس 
العرض متميزا وكشف عن مواهب ونجوما للمستقبل وبرهن 
العرض  يف  نجاحهم  عن  العرائس  بأم  الصمود  مرسح  عنارص 
ومساهمتهم قبل أيام قليلة يف انجاح املهرجان الدويل ملرسح 
العرائس  أم  مدينة  اختتمت  حيث  املحكم  بتنظيمهم  الطفل 
ملرسح  الدويل  املهرجان  لتظاهرة  التاسعة  الدورة  فعاليات 
العرائس  بأم  الصمود  مرسح  جمعية  تنظمها  التي  الطفل 
املناجم  املكان ووالية قفصة وجمعية حرائر  بلدية  بدعم من 
ومركز  العرائس  بأم  الثقافة  ودار  بقفصة  الثقافة  ومندوبية 
قبل  من  رسمية  وبرعاية  بقفصة  والركحية  الدرامية  الفنون 
بني  السنة  هذه  يف  الفعاليات  وتنوعت  قفصة.  فسفاط  رشكة 
العروض والرتبصات واألنشطة الرتفيهية... وتعددت املشاركات 
وفلسطني  والعراق  وليبيا  الجزائر  من  متعددة  فعاليات  بني 
مع  الضيوف  باستقبال  املدينة  بوسط  تم  االفتتاح  وتونس. 
الثقافة وكرنفال لفرقة عمر بسباس  ببهودار  عروض تنشيطية 
ومجموعة عامر عيساوي ووفرق شعبية وفنية ونحاسية من أم 
ابداعات نادي  العرائس ومعارض وثائقية ودمى وعرائس من 
التقليدية  للصناعات  ومعارض  العرائس  بأم  اليدوية  الرباعات 
والفن التشكييل.. وتم اثر ذلك تكريم كل من عفيفة نجاح من 
تونس وخميس مجدالوي من فلسطني. وانطلقت العروض مع 
مرسحية بغداد ملركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف وبعدها 
للطفل  املرسحية  الكتابة  يف  األوىل  التجارب  عن  فكرية  ندوة 
لألستاذ بلقاسم الربهومي ثم تم تقديم عرض تنشيطي وبعده 
عرض مرسحية »بيتي« لرشكة الحلم لالنتاج بقفصة وتتواصل 
نادر  الدكتور  للمرحوم  النضالية  التجربة  الندوة بعد ذلك مع 
الفنة ثم مداخلة خميس مجدالوي ومداخلة جودة توت وبعد 
ذلك يقدم العرض املرسحي املونودرامي »الخجول« للمرسحي 
عرب  الدورة  فعاليات  وتواصلت  فلسطني.  من  مرصي  أسامة 
الورشات والرتبصات والعروض من ذلك مرسحية »ساحر أوز« 
مع  االلقاء  فن  وتربص  العرائس  بأم  الصمود  مرسح  لجمعية 
القديم« من  الحجري  عادل رابح ومرسحية »االنسان والعرص 
ليبيا ومرسحية كان يا مكان لرشكة قفصة آر وورشة يف مرسحة 
القصة بتأطري األستاذ أسامة نرصي وتربص يف »الحكاية الشعبية 
وتم  البوزيدي  لكامل  تأطري  يف  الطفل«  مرسح  يف  وتوظيفها 
االختتام بتوزيع الجوائز والجائزة الكربى وهي جائزة فلسطني 
الوطنية  الثقافية  الرابطة  قبل  من  املسندة  الفني  لالبداع 
والتي  فلسطينية  تونسية  ثقافية  رشاكة  ضمن  الفلسطينية 
كانت من نصيب جمعية االبداع املرسحي باملزونة عن مرسحية 
ملرسحية  عرض  مع  املرسحي  املوعد  كان  ذلك  اثر  »سفري«.. 
»أجنحة املحبة« لرشكة زاد للفنون بادارة الفنان جامل العروي 
الدورة  الستار عىل  اسدل  املهرجان. هكذا  وذلك عىل هامش 
حيث  العرائس  بأم  الطفل  ملرسح  الدويل  للمهرجان  التاسعة 
يف   ...« الرباهمي  حسني  املرسحي  املهرجان  مدير  عنها  يقول 
هذه الدورة اإلستثنائية ال ميكننا إال أن نكون سعداء بهذا الكم 
املبدعة  الواعدة  وبالطاقات  املشاركات  وبجميع  التفاعل  من 
ومستوى التنظيم الراقي. والشكر موصول لكل من ساهم من 

قريب أومن بعيد يف سبيل إنجاح هذه الدورة.
* شمس الدين العوين

من 22 الى 25 جوان بالمنستير

امللتقى الوطني للمبدعات العصاميات
ستلتقي يف مدينة املنستري، وتحديدا يف فضاء املركب الثقايف، قرابة 60 فنانة من 
من  الجديدة  الدورة  فعاليات  ضمن  التشكييل  التعبري  يف  العصاميات  املبدعات 
الذي ينظمه املركب  التشكييل  التعبري  العصاميات يف  الوطني للمبدعات  امللتقى 
الثقايف باملنستري تحت إرشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية أيام 22 – 23 

– 24 – 25 جوان 2022.
وقد افتتحت الفعاليات يوم أمس األربعاء 22 جوان 2022 باستقبال املشاركات 
باملركب الثقايف، وتنظيم ندوة حول امللكية األدبية الفنية والفنون التشكيلية أدارها 
السيد رمزي القروايش املدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق املؤلف والحقوق 

املجاورة.
أما اليوم الخميس 23 جوان فتنطلق األنشطة يف التاسعة صباحا، بانطالق الورشات 
الجامعية يف قرص املرمر )قرص الزعيم الحبيب بورقيبة( وهي ورشة الخزف الفني 
إرشاف األستاذ سحنون قالقة، وورشة فنية لتشكيل وقولبة وتصهري املعادن تحت 
الفنان عىل الربقاوي  إرشاف األستاذ وليد جا وحدو، وورشة عىل املحامل إرشاف 

وورشة تطويع املعادن إرشاف الفنان يونس العجمي.
ليكون االفتتاح الرسمي بقرص املرمر بعرض تنشيطي ملاجورات قرصهالل، وعرض 
“رؤى  بعنوان  الجامعي  املعرض  افتتاح  يليه   ،Saxophonisteبعنوان موسيقي 
التشكيلية/  اآلفاق  “تنوع  املبدعات  لقاء  يلتئم  ليال  التاسعة  يف  الفن”،  جاملية 

قراءات وتحاليل األعامل الفنية”.
املرمر، ويف  بقرص  الجامعية  الورشات  نشاط  فيتواصل  24 جوان  الجمعة  يوم  اما 

الخامسة مساء تنتظم رحلة بحرية يف خليج روسبينا، ويف التاسعة ليال تنتظم مائدة مستديرة حول “إنشائية جامليات الفنون املرئية”، لينتظم مساء يوم 
السبت 25 جوان يف الرابعة مساء حفل االختتام، والذي يتضّمن عرضا موسيقيا، يتخلله تكريم املشاركات يف امللتقى وتوزيع ميدالية اللمسة العصامية 

وهي خاصة باملعرض الجامعي ثم تكريم قيدومة العصاميات
ناجي الخشناوي

* شمس الدين العوين     
زهري البخري شهر الصدام فنان يف ورشته بضاحية سكرة يعمل باستمرار يف 
معالجات فنية عىل ما جادت به مواد مختلفة من بقايا الحديد والخردة 
االبداعية  ملساته  من  الكثري  فيها  ومميزة  جميلة  بأعامل  الناس  ليتحف 
شاقة  بعد سنوات  أراد  ما  فمنحه  بالفن  هام  الذي  املوهوب  وهوالفنان 

وصعبة..
يقول عن تجربته »... منذ 8 سنوات حيث كانت عالقتي بالعمل يف ميدان 
الحديد وما تتطلبه مامرسته من مشاق وصعوبة كانت تجربة مهمة واىل 
اآلن مع البشري الساحيل الذي علمني الكثري وأفدت من خرباته حيث كان 
ذلك بعد انقطاع عن التعليم ولظروف عائلية صعبة فكان خروجي للعمل 
ويف ظرف شهرية تعلمت عدة تقنيات وخصوصيات التعاطي مع الحديد 
كانت  التي  لعائلتي  جلوس  غرفة  أنجزت  ما  أول  وكان  والقص  كاللحام 
بحاجة اليها ..وبعد ذلك مضيت أكرث يف اتقان هذه الصنعة فسعدت بعد 
أن هدين االحباط والسؤال عن ملاذا كلام قصدت شيئا ال أنجح فيه وبالتايل 
ماذا سأضيف لبالدي هذه وأنا يف هذه الظروف...الحمد لله تجاوزت كل 
موهبة  ولكتشفت  الروحي  عاملي  وصار  أحبه  لشيئ  متقنا  ورصت  ذلك 
سكنت بداخيل وهي النحت كفن رصت أعشق عامله الساحر وأحب الناس 
أنذزت  سنة   14 عمري  بلغ  ومنذ  الكثريون  وشجعني  فيه  الفنية  أعاميل 
ذلك  اثر  وتطوت  بخس  بثمن  أبيعها  وكنت  الهواية  ضمن  كانت  أعامال 
عالقتي بعميل هذا حيث كنت مغرما بالكتابة ألكتب بالحديك حكايات.. 
بالحديد وبعت  أرسم  كتابة محكية وقصة خاصة.. رصت  كل عمل صار 
العمل قطعة من  أبيك ألن  كنت  أبيعه  ولكن مع كل عمل  أعاميل هذه 
بنابل  رشكة  صاحب  وهو  سايس  ادريس  أشكر  وباملناسبة  وحيايت  كياين 
تعرفت إليه عن طريق الفيس بوك وزرته وقد أعجبته أعاميل والتقينا يف 

تونس وتحدثنا ليشجعني ويدعوين الظهار أعاميل عىل الصفحة يف الفيس 
املنحوتة ومنها »الغوريال« و»الحصان« وقد أعجب  بوك.. وكانت أعاميل 
الناس ما أنجزت وكانت شهريت بينهم وعرفت عندهم بزهري شهر الصدام 
يف  معا  عملنا  وقد  تاجرا  ولست  فنان  أنا  واالبداع..  العمل  يف  وانطلقت 
ظروف متغرية وصارت هذه املهنة مورد رزقي ومل أعرض الكثري من أعاميل 
الزنايدي  ألتقي تجارب مثل عيل  الفنية..زارين فنانون ومل أكن أتصور أن 
وعبد الرزاق حمودة وغريهام وشعرت بالسعادة.. هؤالء كأين أعرفهم من 
سنوات وحدت محبتهم وتشجيعهم يل.. كام أين أشكر الفنان محمد املاليك 
الذي شجعني كثريا وتابع تجربتي وأعاميل وكذلك الفنان املميز حامدي بن 
نية الذي وقف معي داعام... أقول اذن الفن ليس عملك فقط بل هوأن 
يكون لك قلب »مزيان«.. الفن هوأن تفتح اآلغاق لعريك وتحب الناس.. 
األفكار كثرية يف عميل وأنا اآلن بدأت.. أنظر لغرفتي وأشياء ورشتي ومخزين 
وحزين وحزن الناس وأفراحهم والسؤال هومدى تحويل كل ذلك اىل أعامل 
افتضت  العيش  املطلوب وظروف  بالثمن  ليس  ولكن  تباع  أعاميل  فنية.. 
ذلك... عرضت مع الرابطة التونسية للفنون التشكيلية وبفضاء دار الثقافة 
املغاربية ابن خلدوة وبفضاء املعارض بكنيسة سانت كروا مبذينة تونس 
أمنيتي  األقىص...  باملغرب  فنية وعرضها  أعامل  العتيقة ويل دعوة النجاز 
أن تخرج أعاميل الفنية التي هي مورد رزقي الوحيد لجمهور الفن خارج 

تونس.. أنا أشتغل يوميا وباستمرار.. أنا أحب عميل وفني...«.
هكذا هو الفنان زهري البخري النحات املاكث خلف ركام الخردة والفواضل 
ويلينها  فنه  فيه  ما رغب  منها  يقد  الصناعي  املستعمل  وبقايا  الحديدية 
و»الحصان«  »الغوريال«  ومنه  وابتكاره  بفنه  فائقة.ُعرف  جاملية  لغايات 
ومنحوتة الحياة ورصاع االنسان لبلوغ مراده من حياة متقلبة.. فنان يعمل 

يف صمت وال يعنيه من الضجيج غري منجزه الفني املتعدد.

في تجربة الفنان النحات زهير البخري )الصدام(

أمنيتي أن تخرج أعمالي التي هي مورد رزقي 
الوحيد إىل جمهور الفن خارج تونس
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 حسني عبد الرحيم    

تُقام املهرجانات يف كل بالد العامل وحتى يف مدن صغرية وترعاها أحيانا الدول 
ويف أحيان أخرى املنظامت اإلجتامعية وأخريا املؤسسات اإلقتصادية.

مهرجانات السينام هي رافعة إقتصادية جوهرية لصناعة السينام حيث تقوم 
يف  لها  ومستهلكني  مشرتين  لتجد  السينامئية  منتجاتها  برتويج  املجتمعات 
الساحة الدولية لعرضها سواء يف دور العرض املعتادة أو يف محطاتها التلفزية 
إتفاقيات  إلبرام  نظراءهم  ملقابلة  للمنتجني  مناسبة  هي  أخرى  ناحية  ومن 
ورمبا  إقتصادية  أولوية  ذات  مناسبات  األوىل  بالدرجة  ،هي  املشرتك  لإلنتاج 
الخارجية  الصورة  او حتى تحسني  السياحة  تأثري محدود يف جلب  لها  يكون 
القارية  الرياضية  املسابقات  مثل  مثلها  بتنظيمها  املعني  واملجتمع  للدولة 

والدولية.
املهرجانات املرسحية لها مبتغى آخر هو تبادل الخربات املرسحية بني الفنانيني 
حيث أن املرسح مل يصل مستوى الصناعة التى وصلت إليها السينام واملنتجات 
باألساسيتجه  حرفيا  فنيا  نشاطا  املرسح  وبَقي  األخرى  البرصية  السمعية 
بإستمرار ضمن جمهور  املرسحية  املشاهدة  وتنحرص  لألفول  تاريخي  بشكل 
لتنفيذ  الرضورية  التجهيزات  بحكم  وهذا  واملتعلمة  الثقافية  الصفوة  من 
نجد  لهذا  الناجح  للعرض  ُمجهز  ُركح  عىل  لجمهور  وتقدميه  مرسحي  عمل 

املهرجانات واملسابقات املرسحية محدودة عرب العامل.
وسياسة  تصور  بفعل  العامل  يف  العام  اإلتجاه  عن  مختلف  تونس  يف  الوضع 
ومنافسات غري رضورية وحتى  وإختناقات  الثقافية  للمؤسسات  واقعية  غري 
متنوعة  أخرى  وحاجات   ، الثقايف  الوسط  داخل  مستعجلة  مالية  إحتياجات 
وغري مناسبة لتطوير العمل الفني سواء املرسحي أو السيناميئ لهذا أىت فصل 
،وبطبيعة  نوع  كل  من  للمهرجانات  املذهل  العدد  من  نندهش  الصيف يك 
الحال ينبغي التدقيق يف كل مهرجان وأهدافه املتوخاة والفائدة التي سيحصل 
عليها املجتمع من إنفاق أموال عىل تأسيسه سواء كانت هذه الفائدة مادية أو 

ثقافية أو حتى تحسني لسمعة البالد عىل املستوى الخارجي.
خالل  طريقهام  شقا   )jcc,jtc(واملرسح للسينام  وطنيني  مهرجانني  هناك 
ثقافة  وخلقوا  وطنيني  مبدعني  من  مضنية  مجهودات  بواسطة  طويلة  أعوام 
لكل  إنتقاد  نقاط  وهناك  تنظيمية   وتقاليد  مخلصني  ومرتادين  مهرجانية 
دورة من دوراتهام لكنهام يقومان بخدمة ثقافية رضورية للمجتمع وهناك 
النطاق  تكلفتهام معقولة عىل  يجعالن  والدوليني  املحليني  املانحني  عدد من 
نظرا  بإستمرار  يتقلص  والذي  الدولة  مؤسسات  لدى  املتوفر  املحدود  املايل 
للظروف اإلستثنائية التى متر بها البالد وبالنظر ملحدودية اإلنتاج ومردوديته 
املنتجات  من  سنويا  ربحا  الدوالرات  من  مليارين  تحقق  االقتصادية)تركيا 
السمعية والبرصية ومرص أقل ولكنه نشاط ُمربح كذلك،يف الواليات املتحدة 

أرباح هائلة وحدث والحرج عن خسائرنا هنا(
مبتابعتنا الدقيقة ملجمل املهرجانات والتي زادت عن الحاجة الفعلية للمجتمع 
والتي تأسس العديد منها وفق شعارات ترويجية للسياحة مثال وهو أمر غري 
مؤكد وميكن نفيه بإحصائيات عديدة،ومع تقلص املرتادين لهذه املهرجانات 
من الجمهور حتى أصبح جمهورها الفعيل هو عدد من الصحفيني وفنانني يف 
حالة بطالة مع إنفاق موارد كان من األجدى توجيهها لدعم النشاط السيناميئ 
إلهام  بحضور  فارغة  كراس  أمام  إفتتاح  منوذجا   جربة  )مهرجان  واملرسحي 
العمل  املشاركون يف  الفنانون  يتواجد  املمنوحة ال  الجوائز  (كثري من  شاهني 
بها يف املهرجانات لتتسلمها من هيئات تحكيم غري مضمونة وليس لها شأن 
والذي  الكايف  الوطني  اليوجداإلنتاج  أنه  األمر  املعني، وجوهر  الفني  باملجال 
يعاين من شح التمويل يك يتم ترويجه عرب تلك املهرجانات ،والندوات النقاشية 
ال يحرضها أحد، والضيوف املعدودين يتكررون يف معظم املهرجانات كام لو 
كانوا أعضاء يف شبكة دولية لحضور املهرجانات ،والورشات التكوينية شكلية 

وليست جادة وليس لها تأثري عىل تطوير إمكانيات الفنانني.
لكن  بإلغائها  ليس  املهرجانات  سياسة  يف  النظر  إلعادة  يدعونا  ماسبق،  كل 
بالرتكيز عىل عدد محدود تكون مستهدفاته الفنية واإلقتصادية مدروسة جيدا 
اإلجتامعية  املجموعات  لبعض  الطفيلية  لإلنتفاعات  النظر  ودون  ومؤكدة 

وحتى اليكون صيفنا للمهرجانات محدود الفائدة كضجيج بال طحن.

صيف املهرجانات

الفنانة  امنت  »خديجة«  مؤسسة  انتاجات  ضمن 
وداد العلمي ادارة انتاج مرسحية« تطهري »للمخرج 
عىل  معها  اشتغل  الذي  وهو  سعيد  عىل  محمد 
مرسحية »نهري خريف »من قبل واملرسحية شهدت 
حضور جمهور نوعي يف عرضها االخري بفضاء زاد 
الفنون بباب سويقة واعتىل ركحها كل من حمودة 
بن حسني وناجي القنوايت ومريم القبودي عن نص  
نوتورد«  »امايل  العاملية  »للكاتبة  القلق  »جاملية 
هشام  الجديد  العمل  لهذا  العام  التوظيب  وامن 

باي 
عندما يدخل  رجل االعامل حمودة بن حسني بهو 
-وهو  مارس  والعرشين من شهر  الرابع  املطار يف 
-يجد  االحداث  تعقد  اىل  بالنظر  مفصيل  تاريخ 
الحديث  عليه  يفرض  ثقيل  حريف  انتظاره  يف 
الوزن  من  قتل  قضية  يف  للخوض  معه  والتواصل 
،القادم  القنوايت  ناجي  الدور  ويلعب  الثقيل 
وقع  بفعل  والسلويك  النفيس  االضطراب  عامل  من 
له يف  كان شاهدا عليها ومشهود  ،جرمية  الجرمية 

تأريخ تفاصيلها.
ميعن املخرج محمد عىل سعيد يف هذه املرسحية الجديدة 
له«تطهري »بعد »نهري خريف »يف دفع االحداث املأسوية 
املتعقل  االعامل  رجل  يروم  احداث  وهي  االقىص  اىل 
عملية  الثقيل  الضيف  عليه  ليفرض  تناسيها  او  نسيانها 
االعرتاف  يف  واالمل  أمل  التذكر  يف  و  التذكر  يف  االسرتسال 
وسط اجواء ركحية قامتة ،ال يجد فيها املجرم اية حيلة 
للهروب ،وكيفة الهروب من الذات اىل املوضوع ؟وكلام 
املوسيقى  تنساب  التصعيد  حمى  من  املخرج  خفف 
لرتيح املشاهد للحظات ثم يشدد عليه املخرج الخناق 
االعامل  رجل  ان  املشاهد  ليكتشف  والنفيس  العاطفي 
والضيف ثقيل الظل يف املطار هام واحد يف صيغة اثنني.

التطهير من ادران الجريمة  
تذكر  بالتذكر،  اال  الجرمية  ادران  من  التطهري  يكون  ال 
تفاصيل مملة يف القتل قتل رجل مترسع عىل »قلق كأن 
والتعديل خالل ردهات  ،والجرح  تحته »لحبيبته  الريح 

املرسحية التي مل تتجاوز الساعة والنيف من الزمن هو 
الكاتارسيس  ضمن  وتطهريها  الذات  تحرر  اىل  الطريق 
املرسحي النفيس وصوال اىل االعرتاف .االعرتاف بالجرمية 
تظهر  الثقيلة  واملحاسبة  النفيس  التصعيد  تقدم  ومع 
الزوجة مريم هادئة متامسكة لتساهم يف فعل االعرتاف 

والتدقيق والتحقيق يف الجرمية قبل  املحاسبة.

  بين مصر والمغرب 
يف  التتويجات  من  مآلها  تنتظر  »تطهري«  مرسحية 
مهرجانات وعروض دولية عىل طريقة املرسحية السابقة 
للمخرج نفسه محمد عيل سعيد واملنتجة وداد العلمي 
ضمن مؤسسة »خديجة« لالنتاج وقد احرز الثنايئ عىل 
»نهري خريف  عن مرسحية  متكامل  عمل  افضل  جائزة 
الشيباين يف  البحري وخليدة  الراحل توفيق  الفنان  »مع 
املرصية  االسكندرية  يف  انتاج  بال  »مرسجان  مهرجان 
قبل تتويج للممثلني واملخرج عن العمل نفسه وبجوائز 
االخراج والتمثيل يف مخرجان الزرزات باملغرب منذ مدة.
ناجح مبارك

مهرجان  مدير  العروي  جامل  الفنان  انهى 
اشغال هذه  بباب سويقة  للطفل  الكوين  املرسح 
منجية  للمنتجة  متميز  بعرض  الدورية  التظاهرة 
الطبويب واخراج نزار الكشو بعنوان »بياض الثلج« 
حتى  سهروا  الذين  املمثلني  من  نخبة  ومبشاركة 
اخر املساء مع االطفال يف بطحاء باب سويقة ويف 
»،متواصلني  الفنون  »زاد  والفني  الثقايف  الفضاء 
ومتفاعلني مع جمهور االطفال وهم الذين انهوا 

امتحاناتهم ويف انتظار النتائج الدراسية .
»بياض  مرسحية  يف  الكشو  نزار  الفنان  اشتغل 
الثلج واالقزام  الثلج » عىل نص عاملي هو بياض 
بعني  تأخد  وجاملية  فنية  مقاربة  يف  السبعة 
الطفل  مع  التواصل  عامل  يف  املتغريات  االعتبار 
والعمل عىل توظيف التقنيات الحديثة من سينام 
واليافعني  االطفال  لدى  التقبل  لتسهيل  وفيديو 

ممن استحسنوا بالتصفيق والضحك مع هذه املرسحية املصنفة من افضل املرسحيات املوجهة للطفل .
واشتغل الشاعر والروايئ حافظ محفوظ عىل كتابة النص وتونسته لالطفال وامن عددا من املمثلني والتقنيني 
عىل  تحويل الحوار اىل فعل مرسحي ركحي ومنهم  هناء شقشوق ومحمد الصدراوي وعادل شعباين وهيثم 
ان تعرض هذه املرسحية يف مهرجانات  لالنتاج ،عىل  امواج  الطبويب  انتاج ملؤسسة منجية  الطبويب ضمن 

صيفية اخرى .
واملنتظم  سويقة  بباب  الكوين  املرسح  ملهرجان  عرشة  الثالثة  الدورة  مدير  العروي  جامل  الفنان  ويؤكد 
بالتعاون مع فضاء زاد الفنون ان خيار املهرجان وتصوره العام واضح منذ تأسيس الدورة االوىل منذ سنوات 
خلت وهو توفري متنفس للطفل والتلميذ من مدارس االحياء الشعبية املجاورة من اجل االقبال عىل الفنون 
فرتة  النتائج وهي  الحصول عىل  وقبل  االمتحانات  تعقب  التي  االيام  الجديدة خالل  املرسحية  والتجارب 
تساؤل وحرية احيانا وترقب وال نجد افضل من االعامل املرسحية الجادة والهادفة من اجل تبديد املخاوف 

والحرية.

ورشات في تحريك الدمى  
ومن فقرات برنامج املهرجان الوطني للمرسح الكوين توقف جمهور االطفال عند ورشات نوعية للفنانة 
حبيبة الجندويب املختصة يف تحريك الدمى عىل اختالف االحجام وذلك بفضاء زاد الفنون صالة الفتح بباب 
اوضحت  كام  االبتدائية  املدارس  تالميذ  من  االطفال  جمهور  مع  والتفاعل  التواصل  امنت  حيث  سويقة 
فانها عملت عىل تبديد حرية الطفل امام الدمى املتحركة  وهو الذي عادة ما يتساءل عن كيفية تحريكها 
وتوظيفها يف العمل املرسحي املوجه له باالساس ،كام ان هذه الورشات املختصة تبحث يف مسألة ترشيك 

الطفل يف التحريك وتصور نصوص لذلك .
املهرجان الوطني للمرسح الكوين بباب سويقة شهد كذلك فقرات تنشيطية للفنان ميدو والعاب بهلوانية 
مع »جويك وجوكر« يف سهرات يف بطحاء باب سويقة مام وفر لالطفال وللعائالت املرافقة لهم فسحة من 

االمتاع واملؤانسة 
ناجح 

ادارت انتاجها وداد العلمي 

مسرحية »تطهري »على خطى »نهري خريف «
مهرجان المسرح الكوني بباب سويقة

االطفال يلعبون ويمرحون مع اهل الفنون 
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 إرتفاع أسهم خماسي املنتخب الوطني  
تصنيف  يف  املختص  ماركت”،  “ترانسفري  موقع  كشف 
التسويقية،  قيمتهم  حسب  والالعبني  واملنتخبات  األندية 
النوادي  مختلف  يف  الالعبني  لقيمة  الجديدة  األرقام  عن 

واملنتخبات.
وارتفت القيمة التسويقية لخاميس نسور قرطاج، وهم :

حنبعل املجربي إىل 6 مليون يورو بعد أن كانت 5 مليون يورو 
عيل العابدي إىل 1.5 مليون يورو بعد أن كانت 1 مليون يورو

محمد دراغر إىل 1.3 مليون يورو بعد أن كانت 80 ألف 
يورو

أنيس بن سليامن إىل 3.5 مليون يورو بعد أن كانت 2.5 
مليور يورو

عيىس العيدوين إىل 3.5 مليون يورو بعد أن كانت 3 مليون 
يورو.

حمدي النقاز و الزمالك يف 
طريق مسدود

الكرة  مدير  كشف 
الزمالك  فريق  يف 
أمري  املرصي 
منصور  مرتىض 
أزمة  تطورات  آخر 
الالعب  مع  النادي 
النقاز  حمدي  ي 
النادي  قيام  بعد 
مبقاضاته يف االتحاد 
القدم  لكرة  الدويل 

»فيفا«.
وأكد أمري أن امللف 
له توقيته،  سيكون 
عن  النظر  بغض 
يف  الطرفني  رغبة 
جديد  من  العودة 
مشريا إىل أن هناك 
قانونية  إجراءات 

مستمرة حول عقد تسوية قد تم مع النقاز، وانه كان من املفرتض أن يعيد للنادي 
دفعات مالية يف مواعيد مالية لكنه مل ينفذ هذا االتفاق.

و أشار أمري مرتىض أن الزمالك إتخذ إجراءات قانونية ضد النقاز بعد أن حصل عىل 
400 ألف دوالر من اللجنة املاضية التي كانت تدير الزمالك قبل أن يكسب النادي 
الفريق  يسلم  السعودي مل  الالعب منذ رحيله ألهيل جدة  أن  قضيته ضده مؤكدا 

مستحقاته رغم أنه ذهب كالعب حر.
وكشف أمري أن النقاز كان اتفق عىل إعادة 400 ألف دوالر عىل 5 أقساط ملدة سنة، 
موضًحا أنه تخلف عن هذا وعندما عادت اإلدارة الجديدة طالبته باملديونيات، ومل 

يسددها، مام أدى لرفع قضية يف الفيفا وحصل النادي عىل حكم ضده.
واختتم أمري ترصيحاته أن هناك حقوق مالية للنادي ومل يحصل النادي عليها حتى 

اآلن، مشريًا إىل أن ملف الحقوق يتم حلها يف البداية.

عاجل إلى هشام قيراط

لن ينالك من جامعة وديع الجريء إال دعاء الشر
هشام قرياط رئيس لجنة تعيينات الحكام سأقول لك كالما رمبا لن تسمعه من غريي... ماذا تفعل يف لجنة التحكيم مع هذا املكتب الجامعي؟ لن ينالك من هذه 
النتائج وااللقاب  الرجال ومبسؤولني يطرزون  لدموع  الناس ويكونون سببا  القدر... بحكام يرسقون حقوق  لوالديك وتطييح  الرحمة  الرش وقلة  إال دعاء  املسؤولية 
والعقوبات عىل املقاس إذ ال يعنيهم ال اسم تونس وال مصلحة شبابها... أريد ان أسألك ماذا فعلت عندما عبث الرسايري ومساعده الجاليص بالنجم يف الشابة... وماذا 

فعلت عندما عبث بن اسحاق بالنجم يف املنستري... وماذا فعلت عندما عبث يسء الذكر نعيم حسني مبشاعر حامم سوسة يف لقاء 
بنقردان؟ ملاذا ترص عىل حصد دعاء الرش من منظومة ينخرها الفساد ويعشش يف مفاصلها وأنت بسكوتك أما ال حول وال قوة وعندها 
خروجك برشف يكون أفضل... وأما أنت مقتنع باملنظومة وخادم لها وعندها يكفي أنني بلغت وذكرتك مبا سينالك... واذا كان بقاءك 
الجل ابنك هيثم قرياط فهذا غري صحيح...ابنك هيثم تبارك الله عليه الرتبية واألخالق واملستوى والكفاءة وقادر عىل شق طريقه 
من دونك وإدارة دريب العاصمة بني الرتجي والنادي االفريقي يف ما يكفي من الوضوح هذه رسالتي اليك... ونهار آخر ما تقولش ما 

نصحونيش... والعمل مع وديع الجريء لن يضيف إلسمك شيئا بل لعله سيمرمد اسمك ولن يلحقك منه اال دعاء الرش...
* رياض 

حكام مواجهات 
الجولة التاسعة 

من مرحلة 
التتويج   

الخميس  23 جوان 2022 :

الساعة 17.00:
امللعب األوملبي بسوسة :
النجم الساحيل - الرتجي 

الحكم : نضال لطيف 
حكم الـ VAR: نعيم حسني 

ملعب حامدي العقريب برادس 
النادي االفريقي - النادي الصفاقيس 

الحكم : أمري الوصيف 
حكم الـ VAR: يرسي بوعيل

ضمك السعودي يتفق 
مع بدران 

كشفت مصادر سعودية أن إدارة نادي ضمك السعودي أمتت اتفاقها مع 
الالعب الدويل الجزائري للرتجي الريايض عبد القادر بدران عىل اإلنتقال إىل 

صفوف الفريق خالل املركاتو الصيفي الحايل. 
وأوضح أنه نجح يف الحصول عىل خدمات بدران بعقد ميتد إىل صيف 2024، 

مقابل مليون دوالر أمرييك، أي ما يعادل تقريبًا 3.7 مليون ريال سعودي.
وبدأ املدافع الذي خاض مع منتخب الجزائر، 15 مباراة رسمية، مسريته 

الرياضية مع كرة القدم يف اتحاد بليدة، قبل أن ينتقل إىل وفاق سطيف يف 
صيف 2016، ثم الرتجي، عام 2019.

يذكر أن ضمك يحتل املرتبة الخامسة يف منافسات دوري كأس األمري محمد 
بن سلامن للمحرتفني بـ43 نقطة.

 حديث هشام قرياط الفارغ من مضامينه  
 

قال هشام قرياط  أنه سيعول عىل الحكام  الجاهزين يف  الرابطة األوىل وعمرهم أقل من 30 سنة  إال أن الغريب أن األسامءالتي ذكرها نجد فيها :
الحكم حسام بولعراس  الذي أخذ فرصته يف عهد جامل بركات كذلك الشأن بالنسبة ألرشف الحركايت أما عن الحكام األصغر من 30 سنة والذين ذكرهم فهمسفيان 

قتات قريب 40 ،مجدي بالغة 37،محمد الفني 35 سنة،مراد الجريب 35سنة ورمزي بن سامل 36
ووليد منرصي 36 سنة الذي منحه فرصة إدارة مباراة املتلوي وحامم سوسة يف الذهاب وهو إىل اآلن ينتظر،لهشام قرياط نقول إحفظ درسك أو إحفظ لسانك من الرثثرة
*محمد يوسف
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في الترجي

ديون 21 مليون 
دينار لصندوق 

الضمان االجتماعي
وزير  مبعية  دقيش  كامل  والرياضة  الشباب  وزير  عقد 
اعلنا  صحفية    ندوة  الزاهي  مالك  االجتامعية  الشؤون 
خاللها   ان ديون األندية الرياضية لدى الصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي  قد تجاوزت قيمتها 55 مليارا .
واذا كان الدين يهم 8 اندية من الرابطتني االوىل و الثانية 
فان  ديون الرتجي الريايض وحده  قد بلغت 21.730 مليون 
دينار باحتساب غرامات التأخريالتي سيكون معفى منها اذا 
من  الرياضية  الفرق  ميكن  الذي  الجبايئ  العفو  يف  انخرط 

جدولةالديون عىل فرتة متتد عىل خمس سنوات .
و ارتفاع  اجور العبي الرتجي هي سبب حجم ديونه مع 
الصندوق هيئة  راسل   االجتامعي حيث  الضامن  صندوق 
حمدي املدب ليبلغها بحجم ديون الفريق و ملا نعلم ان 
اين  نسأل  فاننا  للرتجي  الوحيد  املمول  املدب هو  حمدي 
القادرين عىل »هزان  › من امليسورين و  بقية ›املكشخني 

وذن القفة«
الطاهر

 النادي االفريقي:

خليل يشخص 
اإلصابة والغندري 

جاهز 

أمام  اإلفريقي  النادي  مباراة  تذاكر  بيع  عملية  انطلقت 
بشبابيك   2022 جوان   21 الثالثاء  يوم  الصفاقيس  النادي 

امللعب األوملبي باملنزه و سوف يكون الفرياج مغلقا 
الدريب   -شعر الالعب أحمد خليل ببعض اآلالم يف مباراة 
ومل يستطع إستكامل املباراة وقد خضع إىل كشوفات طبية 

لتحديد نوعية اإلصابة 
أعضاء  ببقية  العلمي  يوسف  إجتمع  الدريب  نهاية  -بعد   

الهيئة املديرة للحديث حول أحداث الدريب  
املسؤول  يكون  أن  املنتظر  من  املعطيات  بعض  حسب   -
املوسم  من  بداية  السعودية  يف  العربوقي  مكرم  السابق 
القادم يف صورة إتفاق منترص الوحييش مع فريق سعودي 
-إستأنف نادر الغندري التامرين  وسيكون حارضا يف مباراة 

اإلفريقي اليوم الخميس أمام النادي الصفاقيس.
*محمد

 في مباراة الدربي بين الترجي  و االفريقي 

قوانني  يجهالن  وطبيب  جامعي  استاذ  املنسقان 
الكرة اما الدعمي فحدث و ال حرج 

نهاية  عقب  االسايس  السؤال  يطرح 
ملعب  الجميع  غادر  ان  بعد  الدريب 
اذى  حصول  دون  )سالمات(  رادس 
حرضت  التي  االطراف  من  لطرف 
هذا  نقول  االفريقي  و  الرتجي  مقابلة 
من  ببالغ  مسبوقة  كانت  املقابلة  الن 
جامعة الكرة تحذر من حصول اعامل 
يذهب  التفاصيل  يقرأ  من  و  شغب 
ما  عادة  التي  الجامعة  ان  اعتقاده  يف 
اي  االطراف  كل  اجتامع تحرضه  تنظم 

االمن و الجامعة و مسؤويل الفريقني ان امورها اي الجامعة عال العال لكن الذي حصل يف يوم املباراة اكد ان 
جامعة الكرة تغيب عنها الحوكمة الرشيدة و انها بال ارادة تغيري و انها كذلك غري واضحة يف توجهاتها ودليلنا 
عدم قيام منسقي املباراة وسام لطيف و هو استاذ جامعي يرتأس حاليا رابطة الوسط والطيب شلوف وملن ال 
يعرف فهو طبيب باملستشفى الجهوي بالياسمينات بـ بن عروس و كليهام ثابت انه ) ظالم( يف االطالع عىل القوانني املنظمة    للعبة كرة القدم و خاصة عىل 

القوانني الداخلية و اال كيف للطيف و شلوف ان يسمحا بتواجد ذلك الكم 
الالعبني  الرتجي وراء حارس املرمى اال ميثل ذلك خطرا عىل  الكبري من احباء 
الناس يف  التنظيم و هم اصال اعوان االمن ان يخاطروا بأرواح  وكيف العوان 
مبارة مرصية كمباراة الدريب بني الرتجي و االفريقي الحمد لله ان الرتجي انترص 
والحمد لله كذلك ان اهل االفريقي قبلوا الهزمية عىل ثقلها لكننا نعود لنقول 
ان من يعني املنسقني كان سيتحمل  مسؤولية املصيبة لو حصلت و هكذا هي 
االحوال يف كرتنا مبا انها تسري حسب املصلحة و عىل الهامش عنوانها الكبري كرة 
العميان دز تخطف اما ملراد الدعمي مراقب املقابلة الذي وجدناه عىل خط 

التامس كيف أن تسمح بوجود الجمهور عىل ارضية امليدان .

النجم  الساحلي

بعد إنسحاب القروي تقدم البوراوي
كرة  أكابر  لفريق  التدريبية  الحصة  رافق 
وأجواء  تشنج  األسبوع  بداية  يف  القدم 
رئيس  طالت  واعتداءات  مشحونة 
الالعبني  وبعض  القروي  ماهر  الجمعية 
التاريخي  بالدور  نذكر  هنا  والحضور، 
الذي اضطلع به جمهورنا العزيز يف مسرية 
نادينا عىل مر األجيال وتعرب كل األطراف 
عن أسفها للتجاوزات التي حصلت داعية 
الساحيل  الريايض  النجم  أبناء  جميع 
لاللتفاف حول ناديهم وتشجيعه خصوصا 
يف هذا الظرف الدقيق، السيام وأن الفريق 
األول لكرة القدم تنتظره مقابلتان هامتان 
عن  للدفاع  الريايض  املوسم  ختام  يف 

حظوظه للمشاركة يف املسابقات القارية واإلقليمية مع العلم أن النجم أصبح يدربه إقبال الرواتبي مبعية سيف غزال ومحمد عيل نفخة.
 ويذكر أّن ماهر القروي كان قدم إستقالته وقد تحرك العبو النجم القدامى وكانوا يف حدود املسؤولية وحرضوا التامرين وكان يف مقدمتهم العميد عبد الجليل 

بوراوي الذي عاد إىل إدارة هذه املرحلة يف تاريخ النجم العريق.

العب االتحاد املنستريي يوسف العبدلي 
متكن مهاجم اإلتحاد املنستريي يوسف العبديل من قيادة ناديه إىل الفوز عىل جاره النجم الساحيل بنتيجة هدفني لصفر و مواصلة الرصاع عىل لقب البطولة 
إىل آخر الجوالت. وتألق العبديل بتسجيله هدفا وتقدميه متريرة حاسمة خالل اللقاء مواصال تقديم عروضه املميزة هذا املوسم ما جعله محل إهتامم مدرب 
املنتخب الوطني جالل القادري ليكون حارضا يف الرتبص القادم للمنتخب الوطني.  و أكدت االخبار أن القادري إتصل بالعبديل وأثنى عىل مردوده يف املدة 

األخرية مؤكدا له أنه دخل يف حساباته ليكون حارضا يف الرتبص القادم للمنتخب يف سبتمرب إذا ما واصل تقديم نفس األداء.
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* سامي عاممي  )رّسام وأستاذ تنشيط ثقايف(

تعّد تجربة الرّسامة التّونسيّة »نجاة الّذهبّي« من أكرث التّجارب التشكيلية املعارصة 
فّني،  مسار  يف  مميّزا  أسلوبا  لنفسها  رسمت  التي  فقد  الرّاهنة،  الفرتة  يف  نضجا 
احتاجت فيه إىل رؤية وطرح مختلفني، سعت من خاللهام إىل االبتعاد عن الّسائد 
رحلة  معها  فنخوض  العني،  ألفته  ملا  مغايرة  مناخات  إىل  وبنا  به  لتلج  واملتداول، 

خاللها  من  لنا  قّدمت  وخفيفة،  شفافة  برصيّة 
عرب  مدهشة،  وجامليّة  فنيّة  عوامل  »الّذهبّي« 
حاملة.  وجوديّة  فلسفة  وراءها  أخفت  منجزات 
فهي متتلك من جرأة الطّرح ما ال نجده لدى فناين 
جيلها، وقد اختارت يف ذلك كسرْ الثّوابت، وهدم 
فتيّا  فنا  لنا  لتقدم  الّناس،  أخيلة  يف  الرّاقد  اليقني 

حلو املذاق.
الّذهبّي« رّسامة جامعيّة تشبّعت مببادئ  و«نجاة 
للفنون  العايل  املعهد  أسوار  يف  وتقنياته  الفن« 
ولعّل   . وتَأثرترْ أثرترْ   ، وتَفاعلترْ فعلترْ  الجميلة، 
األمر الالّفت يف تجربتها أنّها استطاعت أن تجمع 
داخل  رحلة  هي  والكتابة،  الرسم  بني  بهيا  جمعا 
سحر وبهاء اللون واللغة، أزاحت فكرة التنافر بني 
القائم  التشكييل، ألغت ذاك الرصاع  األدب والفن 
بني اللّغة والّصورة، طامحة إىل خلق عوامل تتامهى 

فيها جّل األجناس األدبية الفنية.
رّسامة وناقدة متتلك القدرة عىل توجيه نقدها تجاه ذاتها وفّنها )نقد ذايت( قبل 
أن تأتيها سهام الّنقد من الخارج. وقد أقامت الرّسامة معارَض وطنيّة ودوليّة؛ من 
أهّمها معرض »دياري« سنة 2021، كام صدر لها كتاب يحمل عنوان »يف امتداح 

العني« وهو مبثابة قراءات يف تجارب تشكيليّة معارصة يف العامل العريّب.
بعيدا عن شغفها األديّب قريبا من تجربتها التّشكيلية، ما الّذي مييّز الّذهبّي عن سائر 
رسامي جيلها؟ وكيف نحتت لنفسها شكال فنيّا يسمع صوته من بعيد؟ ماذا قالت؟ 
لها عن أجوبة من خالل قراءتنا  البحث  أسئلة قلقة سنحاول  كلّها  قالت؟  وكيف 

املوجزة لهذه التّجربة،
إّن أّول ما يخربك به حدسك وأنت تقف أمام منجزات »نجاة الّذهبي«، أن اإلنسان 
عليه أن يتخىّل عن لعب دور الّضحيّة، حتام ستدرك أن عليك أن تقاوم، وعليك أن 

تتصّدى لكّل األفكار الجاهزة، وأن تتّجه بروحك وفكرك نحو الّنور. 
سعت الفّنانة إىل تبّني فكرة االشتغال عىل الجسد ومن خلفها قضيّة املرأة، ومدى 
قدرتها عىل أن تكون نقطة ضوء وسط كّل هذه العتمة. فجاء الجسد معها حامال 
اللّوحة  ألوجه مختلفة ودالالت تعبرييّة واضحة؛ فمرّة تراُه سابحا طائرا يف سامء 

إنّه  الثّابت املتصلّب يف مكانه،  الجسد  يتّخذ شكل  بألوان دافئة، وأخرى  املشبعة 
الرّسامة  وكأن  والّشكل  اللّون  مجّسامت  تخوضه  رصاع  الواقع؛  من  التّحرر  رصاع 
تدعونا إىل الوقوف معها يف حربها العادلة، وتدعونا إىل التّوحد من أجل الجميع، 
من أجل تكريم الجسد واالحتفاء به قدر املستطاع. فهو الّشء الّدال عىل وجودنا 
املادّي ووسيلتنا إلدراك العامل. كّل ذلك من خالل رؤية فلسفيّة تستمد رشعيتها من 

التّصور املريلوبونتي ففيه وبه نعيش )الجسد(.
الفلسفة  إىل  مرلوبونتي  ينتمي   
الروح  بني  ساوت  التي  الفينومينولوجية 
والجسد، مع انتصار خفّي للجسد فهو يعتربه 
الفلسفة  ذلك  يف  مضاّدا  العامل،  نحو  بّوابته 
أمام  قيمته  من  حقرت  التي  األفالطونية، 
ثورتها  يف  الرسامة  انطلقت  هنا  من  الروح، 
الوجودية ضّد القوالب الكالسيكيّة الّتي تحّد 

من القيمة املعرفية واملادية للجسد.
التزاما فنيّا وإنسانيّا  يصبح الفن بهذا املعنى 
تطرح من خالله القضايا وتقدم فيه البدائل، 
فرنى من خالله العامل بطريقة أفضل. ووسط 
أن  للمرء  ميكن  البرصّي  الجامل  هذا  كّل 
عليها  أقامت  جذابة،  مبهرة  تقنية  يكتشف 
»الجسد«،  قضيتها  ملعالجة  أسسها  الرّسامة 
فيها  تالعبت  والرّتكيب  التّفكيك  تقنية  إنّها 
بتفاصيل الجسد بني ثنائيتي الغياب والحضور 
بأسلوب ذيكّ وطريف، وكأنّها طفلة تتسىّل بلعبتها فتقيص وتلغي تارة وتضيف ومتأل 
فراغا تارة أخرى، إنّها مغامرة ال تنتهي من البحث عن مواطن الجامل التّشكييّل. 
فهي تتقن لغة املباغتة لتفاِجئ املتلقي بالحقيقة عارية، الحقيقة الّتي ال مفر منها، 

فإّما أن تواجهها أو تنسحب منها مهزوما. 
الرّسامة ورغم اختالف طرق تقدميها تبقى  الجسد لدى  إن طريقة طرح »ثيمة« 
دون شّك حاملة للكثري من الجرأة خاّصة يف املجتمعات التّقليديّة مثل مجتمعاتنا 
العربيّة. الّشجاعة كامنة يف تصوير الجسد عاريا، بدت من خالله الرّسامة متجاوزة 
ومتحّدية لكّل ما قد يُقال عن هذه القراءة الجسورة، الحرّة، الرّافضة للقيود، فنانة 
اختارت البوح والّصدح بآرائها علنا بأسلوب فنّي ذيكّ، أجساد حرّة تنشد اإلنصاف 
والتّحرر، وإن بدت منهكة وممزّقة يف أحايني كثرية، شخوص توزّعت هنا وهناك 
وحركاتهم  سكناتهم  بجّل  تشعر  ومدروسة،  منظّمة  بطريقة  اللّوحة  فضاء  داخل 
وكأنّنا أمام مشهد مسحّي حّي، أجساد نعايش معها تجربة اإلنسان مع األمل من 
أجل فرض ذاته يف عامل ال يعرتف إالّ بالقوّي، أجساد تخوض حربا ضّد معتقداتنا 

املتحّجرة رافعة صوت الرّفض عاليا »نحن التّدفق الّذي ال ميكن احتواؤه«.

نجاة الّذهبي: الرّسامة الحاملة باملمكن

* شمس الدين العوين    
مبا  وتأمال  ومتحيصا  بحثا  عميقا  الذهاب  هذا  الفن.. 
يستجيب للممكن الجاميل نهجا وتخريا حيث املجال 
للقول بالحواس تبتكر ألوانها املالمئة وأساليبها يف كثري 

من الشعرية... شعرية الحال واألحوال..
البعيد  العناد  ذاك  القلق  حيث  القلق  يشبه  ما  مثة 
املوصل اىل دهشة يف األقايص..مثة نظر تجاه العميق 
والكامن يف الذات من جليل األسئلة حتى تربأ النفس 
من أدرانها وهي تعارك الريح بفخار نادر.. مثة هيام 
الجهات..الفن  كل  تيضء  بابتسامتها  وامرأة  وبهاء.. 
شؤون  من  يعيل  واألرجاء  األمكنة  يف  يسعى  نور 
املتعة يف الحواس وهي تتقصد فكرة تجميل العنارص 

والتفاصيل واألشياء..
الشتى  دروبه  يف  منيض  ونحن  الفن  لغة  هي  هكذا 
نشدانا ملا به تسعد الذات وهي تثيم يف أكوانها بروح 
طفل وشموخ فراشة وبهاء نسيم عابر ذات مساءات 
التشكييل  الفن  متاهات  اىل  نصل  اننا  صيف..ها 
حيث  الكينونة  اىل  تعيدنا  وهي  والصعبة  الجميلة 
العبارة يانعة والفكرة جامل واللعبة باذخة ..كل ذلك 

يف حيز من ألق التشكيل ومغامراته الرحبة...
عوامل  يف  الجاميل  نهجها  تخريت  تشكيلية  فنانة  هي 
وطفولتها  وفكرتها  بأسلةبها  الشاسعة  الفسيفساء 
الحاضن  املميز  معرضها  اىل  لتأخذنا  فيها  املتحدثة 

أعاملها الفنية وفق منحاها الجاميل املخصوص.
يف  كريشان  هناء  التشكيلية  الفنانة  هومعرض 
الفسيفساء باملعهد العايل للفنون والحرف بصفاقس 

بادارة الدكتور الفنان فاتح بن عامر.
إن جولة متأنية بني األعامل الفنية املعروضة للفنانة 
حيث  الجامل  من  عوامل  اىل  تأخذنا  كريشان  هناء 
جامليات  وفق  املوزاييك  بتقنيات  واللعب  الدقة 
النسيج يف رضوب من التناسق والتالؤم فكأننا يف سفر 
بابعاد متعددة يف ما يشبه مناخات الرقمنة والزخرف 
املرقمن ..وهنا عملت هناء الفنانة بحساسية خاصة 
شكال  املألوف  الفسيفسايئ  التعاطي  عن  للخروج 

ومضمونا..
فسحة مختلفة مع الفسيفساء يف شغف فني وجاميل 
ما  وهذا  والتأويل..  وللتأمل  وللنظر  للنفس  محبذ 
يفسح املجال شاسعا للغوص يف اكوان األعامل نظرا 

وعيا  العميقة  الفن  لعبة  وفق  وتقبال..  ومساءلة 
ووجدانا وتقصدا لآلفاق الرحبة..

هذا املعرض شهده رواق املعهد العايل للفنون والحرف 
للشؤون  الجهوية  املندوبية  مع  وبتعاون  بصفاقس 
الثقافية بصفاقس وقد حرض حفل افتتاحه عدد من 
الفنانني وأساتذة املعهد وأحباء الفنون الجميلة وقام 
بتقدميه كل من مدير املعهد العايل للفنون والحرف 
محمد  واألستاذ  عامر  بن  فاتح  الدكتور  بصفاقس 
الهادي دحامن واألستاذة ألفة معىل والفنان واملؤرخ 
الدقي  ابراهيم  األثري  تابسوس  موقع  ومحافظ 
والفنان والناقد الدكتور خليل قويعة وبحضور ضيوف 
صفاقس  جامعة  عن  ممثال  بوثلجة  نجيب  منهم 
للشؤون  الجهوية  املندوبية  ممثلة عن  بوطبة  وليىل 
الثقافية. ونسقت هذا املعرض األنيق الفنانة األستاذة 
فاطمة دمق ومبصاحبة مميزة من قبل الفنان واملبدع 
حلمي الجريبي مع حضور األساتذة والفنانني سمرية 
وهندة  الربادعي  وخليفة  الرقيق  ومحمد  عروس 
بوحامد وفاطمة الزهراء حاجي واسالم بلحاج رحومة 

وهالة هذييل بن حمودة...

في معرض للفنانة هناء كريشان بصفاقس

فسحة مختلفة مع الفسيفساء يف شغف فني وجمالي محبذ للنفس وللنظر 

»صفقة« على 
مسرح أرتيستو

* حسني عبد الرحيم    

فضاء »أرتيستو« يف البلفيدير مع »التياترو« يقومان بتنفيذ 
التونيس  للمسح  العام  السياق  خارج  مسحية  أعامل 
وهو  فردانية  فنية  بطليعية  -باحرتاز-  تسميتة  ميكن 
يطور موضوعاته ويدخل يف منطقة معالجات ملوضوعات 
املسحي  واألكادميي  واملمثل  املخرج  إدارة  تحت  ملغومة 
قبل  من  بالكفاءة  له  املشهود  الزغباين  غازي  والسيناميئ 
الثقايف  بطابعه  يتميز  جمهور  ويجتذب  النقدية  الجامعة 
الغريب واملتنور وبالذات داريس املسح الحديث يف الوقت 
ذاته وهو يتابع أعامله بإخالص رغم ضيق الفضاء املسحي 

والذي يعمل غازي عىل تكييف العروض لتناسبه.
موضوعات  لعرض  التوجه  هذا  ضمن  »صفقة«  مسحية 
الثقايف.  العام  الفضاء  يف  نسبيا  عنها  مسكوت  درامية 
التوجهات  التفاهم وخاصة ىف  تناقش موضوع سوء  وهي 
والتفضيالت اإليروتيكية وهو موضوع معروض منذ سنوات 
عىل املسارح والشاشات االوروبية ونذكر عىل سبيل املثال 

للسيناميئ  املعروف  الفيلم 
فاسبندر  فرينر  املشهور  األملاين 
وهو  قمرا«  عرش  الثالثة  »سنة 
الذي يصور فيه مشهد انتحاره 
الالحق هو شخصيا بعد العجز 
وعدم  واملحبة،  التواصل  عن 
غواياته  ملغادرة  اإلمكانية 

االخرية.
واحد  كولتيس«  ماري  »برنار 

من أبرع كاتبي الدراما للمسح الفرنيس املعارصين، وهو 
الذي تويف مبرض السيدا )1981( يف أربعينات عمره عشية 
بارييس  شارع  باسمه  وسمي  املسحي،  النص  لهذا  كتابته 
»صفقة«  مسحية  يف  املعضلة  نفس  ويواجه  معروف 
يف حقل  العزلة  »خالل  بعنوان  لكورتيز  معروف  نص  عن 

القطن« وتم متثله عىل عدة مسارح اوروبية.
كقفص  حديدية  بقضبان  محاطة  صغرية  قاعة  يف  العرض 
سجن يتنقل بها املمثالن صعودا وهبوطا. الناطق بالعربية 
مايشبه  وميارس  عضلية  بقوة  مسيطر  )ماتشو(  كذكر 
يأخذ  الذي  بالفرنسية  املتحدث  عىل  السادي  اإلخضاع 
سوء  عن  تعبري  بلغة  الرصاع  بينهام  ومرتّددا  رقيقا  مظهرا 
التفاهم ويصعدان ويهبطان دون توقف بحثا عن االنسجام 

املفقود
اإلخراج املشرتك لغازي الزغباين والفرنيس »سبستيان امبالر« 
والفرنسية  بالعربية  الشخصيتني  بتمثيل  قاما  من  وهام 
واملوسيقى  الزغباين  لغازي  هو  العريب  والنص  التبادل  ثم 

الوليفيه لوتيم والديكور لسليم زعالين.
الرصاع الثنايئ اإليروتييك )السادي-مازويش( ينتهى بصفقة 
حيث يبدأ الفرنيس ببعض الحديث بالعربية بلهجة تونسية 
العنيف  رصاعهام  من  ويتخلصون  أحيانا  وسوقية  عامية 
السابق يك تنتهي هذه املخالفة بالتفاهم عىل البقاء دون 

مسيطر وال مسيطر عليه.
انتهت متاهة األملاين ڤاسبندر بانتحاره شنقا وانتهت العزلة 
املمكن  بالتصالح  صفقة  مسحية  وانتهت  بالسيدا  مبوته 
التعقيد  شديدة  الحكاية  الحياة  يف  الرّكح.  عىل  فقط  رمبا 
باملشاهدة  وجدير  ممتع  مبجمله  العرض  لكن  والصعوبة. 
املوضوع  حول  االختالف  او  املوافقة  عن  النظر  بغض 

ونهايته وعن الصفقة وإمكانياتها الفعلية.


