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وطنية 

في ذكرى وفاة محمد بالمفتي

ملاذا تناساه الجميع؟  
يوم 26 جويلية وقبل تسع سنوات يف ليلة 
سقط  تفاصيلها٬  أتذكر  مازلت  رمضانية 
شهيد يف قفصة وانطفأت ابتسامة فحزنت 
زوجة وبىك طفل وطفلة انطفأت الشموع 
للشهيد  رمزية  جنازة  يف  اشعلناها  التي 
محمد الرباهمي. ليلة بركانية زلزلت األرض 
تحت اقدام املحتجني حاملني تابوتا رافعني 

شعارات التنديد. ويف لحظة فارقة انطلقت إشارة غريت املكان تدفق  
الرصاخ  كرث  األسلحة  فوهات  من  القنابل  وانطلقت  وانترش  الدخان 
السبل  كل  ضاعت  فقد  مكاين  أترك  ومل  أهرب  مل  األصوات  وتعالت 
تتوضح  الرؤية  الهدوء وبدأت  بدأ  القنابل.  رائحة  اختنقت وغمرتنى 
وكان لزاما أن أترك مكاين حتى استنشق هواء أنقى. فتحت عيني ألرى 
أنواعا من األحذية والنعال متأل املكان، الظاهر أن املوت كان يالحق 
الجميع. مشيت بأقدام مثقلة محتضنة آلة التصوير ويف وسط الطريق 
رأيته كان ممددا دون حراك٬ وشام بقي بالذاكرة لباسه حافظة اوراقه 
محيطه كل يش مازلت اتذكره جيدا ولكن مل أكن أعي أنه غادر عاملنا 
نهائيا مل أكن أعلم أن الرضبة قاتلة مل أكن أدري أنهم حبسوا أنفاسه 
وحرموه من لحظة وداع ومن كلمة وإشارة. مددت يدي احركه اقول 
له انهض مل اعرف من يكون كل ما اعرف انه شهيد سقط. مل يتفاعل 
مل يتحرك مل يلتفت حاولت جره فوجدته ثقيال ثقل وجع املوت ومن 
آخر  عن  أبحث  آنذاك  وكنت  الهلع  أصابني  يسيل،  دم  خيط  جبينه 
التي  الكلامت  وآخر  اإلذاعة  ألدخل  سريي  واصلت  ليحييني  نفس 
ممّددا  رجال  هناك  أرجوكم  غيبوبة  يف  أدخل  أن  قبل  قولها  تذكرت 
سيموت انقذوه. بعد منتصف الليل دقت النواقيس الحزينة وانترش 
الخرب سقط شهيدا مات، من مات يا لوعة املدينة يا حزن زوجته وابنيه 
يا وجع أهله وأصدقائه من مات، قتلوه أصابوه بالرضبة القاتلة، من 
محمد  إنه  الشهيد  أنه  الشهيد  إنه  الهادئ  الرجل  املبتسم  إنه  مات 

باملفتي..
ومنذ 26 جويلية 2013 اسالم محمد وزينب يحملون الوجع ويخفون 
قتلة  مع  تسامح  وال  مصالحة  فال  تسقط  لن  راية  ويرفعون  الدمع 

الشهيد محمد باملفتي.

رأس السنة الهجرية  
األمر  بأحكام  عمال  أنه  الحكومة  رئاسة  تعلم 
 7 يف  املؤرخ   2021 لسنة   223 عدد  الرئايس 
ديسمرب 2021، يتمتع أعوان الدولة والجامعات 
الصبغة  ذات  العمومية  واملؤسسات  املحلية 
الهجرية  السنة  راس  حلول  مبناسبة  اإلدارية 
بعطلة يوم واحد، إما يوم الجمعة 29 جويلية 
حسب   ،2022 جويلية   30 السبت  يوم  أو 
مفتي  سامحة  بالغ  ووفق  الرؤية  ستثبته  ما 

الجمهورية يف الغرض.س

إحياء ذكرى اغتيال الشهيد محمد الرباهمي
أحيت عدة شخصيات سياسية 

ونقابية الذكرى التاسعة الغتيال 
الشهيد محمد الرباهمي.

وحرض إحياء الذكرى رفقة عائلة 
الشهيد بروضة الزعامء مبقربة الجالز 

األمني العام لالتحاد الشغل األخ 
نور الدين الطبويب واإلخوة األمناء 

العامون املساعدون سامي الطاهري 
ومنعم عمرية وسمري الشفي، وعدد 

من قيادات حزب التيار الشعبي.
وتال الحارضون فاتحة الكتاب ترّحام 
عىل روح الشهيدين محمد الرباهمي 
الزعامء  من  بلعيد وغريهام  وشكري 

واملناضلني.

في السياحة والصناعات الغذائية 

متى إمضاء املالحق ودعوة إىل وكالء األسفار؟
والسياحة  الغذائية  للصناعات  الجامعي  للفرع  العامون  الكتاب  نحن 
التنفيذي  املكتب  بإرشاف  املجتمعني  التقليدية  والصناعات  والتجارة 

للجامعة العامة وبعد تدارس الوضع املهني داخل القطاع فإننا:
نعرب عن اعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة لالتحاد العام التونيس 
للشغل واستعدادنا للدفاع عنه والتصدي للهجمة الرشسة التي تقودها 

جهات ال تؤمن بالدميقراطية وليس من أولوياتها املصحلة الوطنية.
ـ ندعو جامعة السياحة ووكالء االسفار اىل التعامل الجدي مع مقرتح 
الوفد التفاويض التابع للجامعة العامة املنضوية باالتحاد العام التونيس 

للشغل حول الزيادة يف االجور يف إطار تعديل املقدرة الرشائية.
والتجارة  للصناعة  التونيس  لالتحاد  التابعة  املهنية  الغرف  ندعو 

والصناعات التقليدية إىل اإلرساع بإمضاء املالحق التعديلية الخاصة.
ـ تجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل والعجني الغذايئ واملصربات 
الغذائية وتعليب الزيوت واملخابز واالرساع بفتح التفاوض حول إحداث 

اتفاقية قطاعية خاصة باملساحات الكربى.
استعدادنا  عن  نعرب  األمام  إىل  الهروب  سياسة  اعتامد  مواصلة  وأمام 

للدفاع عن حقوقنا بجميع الوسائل املرشوعة.

يوم احتفالي يف االتحاد  الجهوي للشغل 
بصفاقس

الجهوي  االتحاد  ينظم 
وقسم  بصفاقس  للشغل 
واألنشطة  النقايب  التكوين 
الخارجية  والعالقات  الثقافية 
الشهائد  توزيع  حفل  والهجرة 
يف  املشاركني  النقابيني  عىل 
بحضور  التكوينية  الحلقات 
األمينة  بوستّة  سهام  االخت 
املسؤولة عن  املساعدة  العامة 
قسم التكوين النقايب واالنشطة 
األخ  وبإرشاف  الثقافية 
العام  االمني  الطبويب  نورالدين 
لالتحاد وذلك يوم الخميس 04 

أوت 2022 عىل الساعة العارشة صباحا بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
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بمناسبة الذكرى الخامسة والستين  إلعالن الجمهورية
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية لمواد التزييت
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب  ولكّل العاملني بالفكر والّساعد  راجني للجميع املزيد 

من التقّدم واالزدهار  ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء

* لطفي املاكني    

جويلية   25 استفتاء  مسار  تابع  من  أغلب  يجمع 
ميكن  ال  التي  الدالالت  عديد  تحمل  أرقامه  ان   2022
التغايض عنها او التقليل منها تحت اي مسمى او اعتبار 
من الطرف الداعم للدستور الجديد او الرافضني له الن 
االرتكان اىل املكابرة او الهروب اىل األمام لن يطول خاصة 

وان موعد 17 ديسمرب بات عىل مسافة اسابيع.
يتوقع  التي  املشاركة  نسبة  االرقام هي  هذه  وأول 
تتجاوز  ان  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  بحسب 
30٪ من مجموع املسجلني اختياريا وآليا وهذا ما دلت 
انطلقت مبارشة بعد  التي  الفرز  عليه مختلف عمليات 
غلق مكاتب االقرتاع مساء االثنني املايض حيث يتوقع ان 
االستفتاء  عىل  االقرتاع  عملية  يف  املشاركني  عدد  يتجاوز 
عند  سيتأكد  ما  وهذا  ناخب  مليون  ونصف  مليونني 
لالستفتاء  املوالية  االيام  يف  األولوية  النتائج  عن  االعالن 
عىل ان ال تتجاوز ذلك يوم الخميس 28 جويلية يف انتظار 
الطعون  جميع  استفتاء  اثر  شهر  بعد  النهايئ  االعالن 

بحسب ما ينّص عليه القانون.
وأول داللة خروج املستفتني عىل الدستور الجديد يف 
يوم قائض يعكس الرغبة يف القطع مع املنظومة السابقة 
تعداد  مع  املشاركني  اغلب  ألسنة  عىل  تردد  ما  وهذا 
االفضل  انتظار  نفسه  الوقت  واالخفاقات ويف  السلبيات 
بعد  التغيري  ذلك  مسؤولية  الجمهورية  رئيس  وتحميل 
يحتاج  رهان  وهو  والصالحيات  السلطات  جميع  منحه 
االنتقادات  اول  وان  خاصة  واملثابرة  الجهد  من  لكثري 
لذلك الرقم كان من قبل جبهة الخالص التي اعتربت ما 
يقدم  ان  والبد  ذريع  فشل  هو  جويلية   25 يوم  حصل 

قيس سعيد استقالته ويعلن عن انتخابات سابقة ألوانها 
باعتبار ان اغلب املسجلني مل يشاركوا واختاروا املقاطعة 
حركة  مكوناتها  اهم  ومن  الخالص  جبهة  بيان  حسب 

النهضة.
اال ان ترصيحات الذين خرجوا للشارع للتعبري عن 
 25 يوم  ما حصل  ان  اكدوا عىل  النتيجة  بهذه  فرحتهم 
واولهم  السابقة  املنظومة  مع  قطع  هو   2022 جويلية 
حركة النهضة وقياداتها التي فشلت يف ادارة الشأن العام 
عىل مدى عرشية كاملة أوصلت البالد اىل حالة االفالس 
والعاطلة بكافة مؤسسات الدولة وتحالف اللوبيات مع 
مقدرات  واستنزاف  الحكم  يف  تحالفت  التي  االحزاب 

الشعب.
* الشريحة الصامتة

بينت النتائج االولوية لالستفتاء ان رشيحة املسجلني 
الذين فضلوا عدم املشاركة يف عملية االقرتاع عىل الدستور 
تجاهله  ميكن  ال  ما  وهذا  ومعتربة  هامة  ظلت  الجديد 
مختلف  مدى  عىل  انه  ذلك  الرافضني  او  الداعمني  من 
املواعيد االنتخابية مل يشارك اغلب املسجلني يف السجل 
االنتخايب أي ان وصول حركة النهضة اىل السلطة مل يكن 
محاججتها  فإن  وبالتايل  الناخبني  لكل  املطلقة  باألغلبية 
اليوم بالنسبة املعلنة اوليا يجانب الواقع خاصة وان اخر 
انتخابات 2019 كشفت  الحركة يف  نسبة حصلت عليها 
عن تراجع كبري يف عدد الداعمني لها وصل اىل حد الثلث 

من الذين منحوها اصواتهم يف انتخابات 2011.
كام ان ذات الرقم ال يجب تجاهله من قبل رئيس 
من  كبرية  اعداد  هناك  كون  له  واملساندين  الجمهورية 
الناخبني تزيد اعدادهم عن الذين صوتوا لصالحه ليس 
وال  مساندا  او  رافضا  موقفهم  يكون  قد  او  موقف  لهم 

ان  مبنطق  الترصف  يجيز  ال  ما  وهذا  أصله  من  موقف 
الجميع معه وهذا خطأ وقعت فيه النهضة سابقا عندما 
توهمت ان حصولها عىل اعىل نسبة من املسجلني مينحها 
صك عىل بياض لتترصف كام يحلو لها اي انه يجب اخذ 
وعدم  مستقبال  القرارات  مختلف  يف  االعتبارات  جميع 

االقتصار عىل ما يريده االنصار والداعمون فقط.
* الشباب الغائب

االولية  االرقام  يف  يتمعن  من  يتغافل  ان  يجب  ال 
للّدستور  والداعمون  الرئيس  وأولهم  االستفتاء  لنتائج 
عىل  تبعث  ال  للشباب  املحدودة  املشاركة  ان  الجديد 
التأسيس  حقيقة  يريد  من  لكل  واالطمئنان  االرتياح 
للمستقبل الذي لن يكون اال بالشباب الذي كانت آماله 
سعيد  قيس  ساندوا  ان  بعد  واقعهم  يتغري  ان  يف  كبرية 
للوصول للرئاسة يف انتخابات 2019اال ان مجريات االيام 
كانت مغايرة ان مل نقل مخيبة لطموحاتهم وهذا ما تبني 

يوم 25  االقرتاع  اىل مكاتب  الذهاب  احجامهم عىل  من 
جويلية بعد ان ازدادت نسبة البطالة والتهميش خاصة 
املتمتعون  استأثر  ان  بعد  العليا  الشهادات  الصحاب 
السنوات  مدى  عىل  باألولوية  العام  الترشيعي  بالعفو 
املاضية لحسابات وتحالفات سياسية والبد للرئيس قيس 
سعيد ان يحسم هذا االمر ونعني تشغيل املعطلني عن 
العمل وبعث األمل الحقيقي اذا ما اراد ان يكسب وّد 
الشباب مرة اخرى بعيدا عن الوعود والخطابات بل البد 
من االجراءات الحقيقية وهو قادر عىل ذلك مبا ان جميع 

السلطات باتت بني يديه.
* مهما كانت االرقام

ميكن اعتبار مجموع املشاركني يف االستفتاء هو نفس 
الرقم الذي منح أصواته لقيس سعيد يف الدور الثاين يف 
اليه  االنتباه  يجب  وما   2019 سنة  الرئاسية  االنتخابات 
جويلية   25 يوم  تم  ما  ان  املتابعني  اغلب  يحسب  هنا 
هو استفتاء عىل الرئيس قيس سعيد مجددا قبل مرشوع 
الدستور الذي كان سيمر مهام كان عدد املشاركني ومرد 
الذي طرحه  الدستور  الرافضني ملرشوع  ان  االنتباه  ذلك 
املصوتني  عدد  ان  يتوقعون  كانوا  الجمهورية  رئيس 
بنعم سيكون هو نفس رقم الذين شاركوا يف االستشارة 

االلكرتونية التي اعتربته فاشال شكال ومحتوى.
»أسري«  سعيد  قيس  الرئيس  ظل  أخرى  ناحية  من 
لالصوات التي منحته إياه قواعد حركة النهضة التي دعت 
للتصويت لصالحه يف الدور الثاين من االنتخابات الرئاسية 
وبالتايل ظلت تشكك يف مرشوعيته والتي دامئا ما تربطها 
بأصوات ناخبيها وكانت تتوقع ان يعجز »لوحده« هذه 
املرة عىل بلوغ حتى نصف االصوات املتحصل عليها سنة 

2019 والتي تجاوزت املليونني والنصف مليون.

أرقام ودالالت استفتاء 25 جويلية

القطع مع املنظومة السابقة... ثبات نسبة الشريحة الصامتة وغياب الشباب...
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عندما تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد إىل مكتب االقرتاع لإلدالء 
ال بصوته املساند لتنقيح الدستور الذي سنه بنفسه بل بخطاب يرشح فيه 
رضورة التصويت عىل دستور »الجمهورية الجديدة« للمرور إىل مرحلة 
البناء عىل قاعدة محاربة الفساد كان يعي انه يف يوم صمت انتخايب وان 
»املحرض«  الخطاب  وألقى  األمر  تجاوز  ولكنه  زالّته  ينتظرون  خصومه 
قضاياه  الشعب عن  إللهاء  الغابات  ويحرقون  األموال  يوزعون  عىل من 

الحقيقية واهمها االستفتاء عىل الدستور الجديد.
أما حرمه املصون إرشاف شبيل التي رافقته إىل مكتب االقرتاع فلم 
تكن رسالتها إال ضمنية من خالل لباس أخرض اللون مثل لون التصويت 
بنعم يوم 25 جويلية الفارط وتركت حرية التبليغ لزوجها الذي شدد مرة 
أخرى أهمية فتح آفاق أخرى أمام الشعب بعد التصويت رغم أن خطابه 
يتحدث  ومل  إحراج  موضع  يف  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  وضع 
الرئيس  خرق  من  موقفه  عن  برصاحة  الهيئة  رئيس  بوعسكر  فاروق 
للصمت االنتخايب الذي انطلق منذ يوم 24 جويلية ،وهذا ما فتح الباب 
أمام معارضيه يك يوحدوا صفوفهم أكرث ضده من خالل بيانات موحدة 

منّددة بخرق الصمت االنتخايب.
خرق ال يرتقي للجناية

ال يهم ذلك بالنسبة إىل رئيس الجمهورية قيس سعيد ما دام ذلك 
بنعم  االستفتاء  االقبال عىل  دائرة  ويوسع من  يحشد جمهوره  الخطاب 
له خالل  املصوتني  عدد  االستفتاء  املصوتني عىل  عدد  قارب  النهاية  ويف 
االنتخابات الرئاسية 2019 او أقل بذلك ويعي رئيس الجمهورية ان ذلك 

الخطاب التعبوي لن يرتقي اىل مدار الجناية االنتخابية.
وبني محطة حي النرص االنتخابية والعودة اىل قرص قرطاج تابع رئيس 
ومدى  االستفتاء  أجواء  مستشاريه  من  وعدد  سعيد  قيس  الجمهورية 

إقبال الشعب عىل مكاتب االقرتاع ليصل العدد من املقبلني عىل املكاتب 
الواحدة  الساعة  مع  ناخب  مليون  اىل  الداخلية  والجهات  العاصمة  يف 
ظهرا ومع تقدم ساعات االقرتاع يبدو ان خطابه الخارق للصمت االنتخايب 
حرض عددا من أنصاره عىل التحول اىل مكاتب االقرتاع رغم قيظ الصيف 
أعاد  من  ومنهم  املقاطعة  النصار  املعاكسة  والحملة  الشواطئ،  وإغراء 

إصدار أوامر املقاطعة يوم الصمت االنتخايب مثل حركة النهضة.
خطاب »االنتصار« بشارع الزعيم 

بني رئيس الجمهورية وشارع الحبيب بورقيبة اكرث من قصة تواصل 
الرئييس ليال ويف اكرث من مناسبة سابقة والحقة  الشارع  فهو يخرج إىل 
معلنا عن قرارات مثل تلك التي اعلن عنها منتصف الليل وامام حشد من 
رجال األمن والجيش مبقر وزارة الداخلية او عند لقاء انصاره بعد ساعات 
من اعالن تجميد نشاط الربملان ثم حله يف مرحلة الحقة، وكان الرئيس 

امام حدث جلل يف كل مرة يعلن عليه من رسة العاصمة شارع الزعيم.
ويف ليلة الخامس والعرشين من شهر جويلية وبعد االطمئنان عن 
الشارع  سعيد  قيس  دخل  الجديد  الدستور  لصالح  االنتخابات  نتائج 
الرئيس ومل يحتِس قهوة بل التقى أنصاره وعمل عىل حشدهم للمحطات 
مواصلة  عىل  يقوم  مرشوعه  يف  مقدس  ثالوت  عن  والحديث  القادمة 
وإقامة  وأخريا  »اوال  الدولة  مفاصل  يف  استرشى  »وقد  الفساد  محاربة 
العدل واسرتجاع االموال املنهوبة و»لن يرتك مليام واحدا يف ايدي الرساق 
»للخروج  والعمل  االمل  رسائل«  تبليغ  »مع  الوطن  مبقدرات  والعابثني 

العادل  القضاء  إقرار  رضورة  عىل  التأكيد  مع  واإلحباط«،  الياس  من« 
ودونه ال ميكن محاربة الفاسدين ومحاكمتهم.

عني الرئيس عىل القانون االنتخايب 
كان حديث رئيس الجمهورية بشارع الحبيب بورقيبة مؤذنا بدخول 
مرحلة ما بعد االستفتاء وذلك باالعداد لتنقيح القانون االنتخايب ولذلك 
إلمتام رسدية »الحياة يف بلد حر كامل السيادة« وبناء جمهورية جديدة 
الدولة  إفراغ صناديق  عملوا عىل  والحرية ومحاسبة من  العدل  قوامها 
الوراء »وال خوف من  التاريخ لن يعود اىل  والتنكيل بالشعب٬ ذلك ان 
الديكتاتورية التي هي سهم من السهام التي يرميه بها معارضوه، طيلة 

االشهر االخرية ووصل االمر اىل الدعوة اىل استقالته.
من شارع الحبيب بورقيبة وقبل أن يعود اىل قرص قرطاح أعلن رئيس 
الجمهورية عن املرحلة املقبلة وهي مرحلة »سن قانون انتخايب جديد« 
يبرش مبنطق انتخايب آخر يقطع مع االنتخابات الجل االنتخابات ويكون 
املنتخب من ناخبيه ومن دائرته وميكن رفع تزكيته إن اقتىض االمر وال 
يزىك ممن رشحه يف فرتة الثورة وأملح الرئيس إىل أننا انتقلنا يف »العرشية 

السوداء« من الحزب الواحد اىل اللويب الواحد«.
القانون  آليات سن  الجمهورية قيس سعيد عن  رئيس  يتحدث  ومل 
االنتخايب الجديد ومن سيستشريهم وهل ستكون استشارة أهل القانون 

ورجاله ونسائه ملزمة ام ال؟
* ناجح مبارك

من المنيهلة إلى شارع بورقيبة:

الرئيس حيشد أنصاره ملا بعد االستفتاء 
كانت تحركات رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم االقرتاع 
مدروسة بني حي النرص صباحا وشارع الحبيب بورقيبة ليال، 
من أجل مواصلة »الحشد الشعبي« لالستفتاء وللمحطات التي 
تليها وأهمها انتخابات 17 ديسمرب املقبل، وفق قانون انتخايب 
جديد »يؤكد فيه عىل سحب الوكالة من النائب« عند خيانة 
ومل  واضحة  كانت  الشعب  إىل  وجهها  التي  الرسائل  االمانة، 
يعدل أي حرف يف نصوص املعاين التي يتوجه بها إىل الشعب 
دون اي اعتبار لالجسام الوسيطة٬ فام هي رسائل الرئيس يوم 

االقرتاع وكيف ميهد ملا بعده؟

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
المندوبية الجهوية التنمية الفالحية بمدنين

استشارة عدد 2017/14 القسط عدد02
إعالن عدد04 )املرة األوىل بعد الفسخ(
إحداث بئر مراقبة »املحيجرة« )100م( 

بمنطقة الوعرة بمعتمدية بن قردان من والية مدنني
تعتزم  مدنني،  بوالية  املائية  املوائد  مراقبة  شبكة  تدعيم  وملزيد  مراقبة  آبار  إحداث  برنامج  نطاق  يف 
عن  االتفاقية(  فسخ  بعد  )األوىل  الرابعة  للمرة  اإلعالن  إعادة  مبدنني  الفالحية  للتنمية  الجهوية  املندوبية 
القسط عدد02 من االستشارة عدد 2017/04 والخاص بإحداث برئ مراقبة املحيجرة )عمق 100م( ملتابعة 
تطور املنسوب املايئ مبائدة الثاليث الرباعي بالوعرة )MPQ Ouara( من معتمدية بن قردان نظرا لعدم توفر 

آبار قياسية بالجهة.
فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة والذين لهم بطاقة تعاطي املهنة يف ميدان حفر اآلبار املائية صنف 
»ج« »C« فام فوق أو الذين تتوفر لديهم نسخة مطابقة لألصل من كراس الرشوط املتعلقة مبامرسة نشاط 

التنقيب عن املياه الصادرة بالرائد الرسمي عدد 092 بتاريخ 2019/11/15 وفقا لقرار وزير الفالحة واملوارد 
املائية والصيد البحري ووزير التنمية واالستثامر والتعاون الدويل املؤرخ يف 04 نوفمرب 2019 يف الصنف املذكور 
اعاله ممضاة ومختومة من قبل االدارة املعنية، االتصال باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني لسحب 

كراس الرشوط االدارية والفنية مجانا من مكتب الضبط املركزي اثناء أوقات العمل.
الربيد  طريق  عن  مختومة  ظروف  يف  االدارية  والوثائق  واملايل  الفني  للملف  املتضمنة  العروض  تصل 
ومضمونة الوصول او عن طريق الربيد الرسيع او تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط باملندوبية مقابل وصل 
ايداع باسم املندوب الجهوي للتنمية الفالحية مبدنني، شارع 2 ماي 1966 طريق تطاوين 4119 مدنني، حاملة 
الفسخ(  ـ اإلعالن عدد 04 )املرة األوىل بعد  القسط عدد 02  ـ  »ال يفتح استشارة عدد 2017/14  لعبارة 
والية  من  قردان  بن  معتمدية  من  الوعرة  مبنطقة  100م  بعمق  »املحيجرة«  مراقبة  برئ  بإحداث  والخاص 

مدنني«.
* محتويات الظرف:

يجب أن يحتوي الظرف عىل الوثائق املنصوص عليها بالفصل الخامس من كراس الرشوط االدارية الخاصة 
باالستشارة واملكونة للملف االداري واملايل والفني.

الساعة  2022/08/08 عىل  ليوم  باملندوبية  املركزي  الضبط  العروض إىل مكتب  حدد آخر أجل لوصول 
العارشة صباحا، ختم مكتب الضبط يشهد عىل ذلك.

ُحّدد مبلغ الضامن الوقتي: بـ 1000دينار.
يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

لتقديم  أجل  آخر  بعد  املسلّمة  أو  الواردة  أو  الوقتي  الضامن  تشتمل عىل  ال  التي  العروض  كل  تقىص 
العروض.
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* لطفي املاكني  

األيام  خالل  االحداث  من  مجموعة  كشفت 
والتي  للشباب  املرتدية  األوضاع  استمرار  املاضية عن 
ذات  اىل  حتام  تؤدي  مزمنة  اسباب  من  تعاين  باتت 
لتغيري  الفعلية  الخطوات  تغيّب  انه  طاملا  النتائج 
واقعه بعيدا عن االقوال الجوفاء املتداولة رغم تتايل 
الحكومات وتعدد الدساتري يف كل مرحلة منذ استقالل 

البالد.
املنجزة  الدراسة  يف  االحداث  تلك  حرص  وميكن 
بطالة  املؤسسات عن  لرؤساء  العريب  املعهد  قبل  من 
غري  الهجرة  عمليات  وتتايل  الشهادات  اصحاب 
اجراءات  من  اتخاذه  تم  وما  ملفت  بشكل  النظامية 

لتخفيف حالة االكتظاظ التي تعرفها عديد السجون.
سنوات  بعد  الجامعة  من  الجديد  املتخرج  عىل 
من  متزايدة  ملصاريف  العائلة  ومجابهة  املثابرة  من 
سنة اىل اخرى حتى ال نقول من شهر اىل آخر ان ينتظر 
اول فرصة عمل بعد ان ينضم اىل طابور العاطلني مدة 
ال تقل عن 16 شهرا او قد تصل اىل 24 شهرًا اي سنتني 
بها  قام  دراسة  خالصة  وهي  والسود  البيض  بلياليها 
املعهد العريب لرؤساء املؤسسات شملت عينة من 226 

ما  املمتدة  الفرتة  متخرج يف  الف 
أرقام  وهي  و2021   2015 بني 
فإنها  وصادمة  محرية  كانت  وان 
مل تعد مستغربة من حالة عطالة 
اقرب اىل  آليات هي  اثبتت فشل 
يوما  متضخمة  ألورام  مسكنات 
إيجاد  إىل  السعي  دون  آخر  بعد 

الحلول الحقيقية والواقعية.
مختلف  عن  غابت  اذ 

الحكومات النجاعة املطلوبة مللف التشغيل حتى ان 
وعادت  معينة  فرتة  ألغيت يف  به  تُعنى  التي  الوزارة 
عىل  الحال  بقي  لكن  الحالية  الحكومة  يف  حقيبتها 
الذين  الشهادات  اصحاب  ولعّل مطالبة  عليه  ما هو 
طالت بطالتهم بان يكون اول ملف مطروح للمعالجة 
يوم  أي  جويلية   26 يوم  الجمهورية  رئيس  قبل  من 
واحد بعد االستفتاء هو تشغيلهم واالمر نفسه بالنسبة 
املتزايدة  العمل  عن  املعطلني  الباحثني  الدكاترة  إىل 
بعد  عمل  فرصة  عن  الباحثني  صفوف  يف  اعدادهم 

متعددة  بتعالت   2011 منذ  املنافذ  عليهم  ان سدت 
هي يف الحقيقة حسابات اطراف سياسية مل تكن ترى 
التي ستطور  والخربات  الكفاءات  لتشغيل  أولوية  أي 
من واقع البالد ليغرق اآلالف من الدكاترة الباحثني يف 

التهميش واشكال التشغيل الهش.

* اكتظاظ وغياب المعابير
أعداد  وارتفاع  التهميش  ذلك  عن  بعيد  وغري 
العاطلني عكست زيارة وزيرة العدل الفرتة املاضية اىل 
سجن املرناقية ما بلغه االكتظاظ من درجة ال تطاق 
بإعفاء  عجل  مبا  معايري  أو  مقاييس  أي  فيه  تغيب 
املسؤول االول عن ادارة السجون واالذن بنقل العديد 
من املودعني بذلك السجن إىل سجون اخرى )صواف 
صعوبة  من  للتخفيف  عروس(  بن  أوذنة  ـ  زعوان 

االوضاع داخل ذلك السجن.
يف  السجون  أوضاع  فإن  االجراءات  تلك  ورغم 
يتصورها  التي  بالسهولة  تتغري  لن  باالكتظاظ  عالقة 
ليست  املودعني  اعداد  يف  االرتفاع  ان  ذلك  البعض 
منذ  التغيري  جاز  ان  »متوازنة«  هي  بل  اليوم  وليدة 
عقود إذ تعددت شهادات من كانوا داخل املؤسسات 
الهادي  للصحايف  الشهري  التحقيق  ولعل  السجينة 
الذي يعود إىل سنوات ما قبل  يحمد 
وضع  ما  اهم  من  يعّد  جانفي   14
االشكالية املزمنة تحت املجهر بشكل 
واهم  الداخل  يف  العام  الرأي  آثار 
عىل  أجربه  مام  الدولية  املنظامت 

مغادرة البالد لسنوات طويلة.
ذلك  منذ  التقارير  وتتالت 
املنظامت  قبل  من  الشهري  التحقيق 
املودعني  اعداد  ارتفاع  عن  الدولية 
توفر  واولها  الدنيا  الخدمات  وغياب 
انعكاسات  ان  إىل  هنا  االشارة  مع  نزيل  لكل  رسير 
ان نسبة  السجون مبا  االكتظاظ تشمل كذلك حراس 
سيكون  السجناء  باعداد  مقارنة  عون  كل  ارشاف 
لعدم  بينهام  العالقة  توتر  من  سيزيد  وهذا  مرتفعا 
ومثل  واحد  وقت  املهام يف  عديد  انجاز  القدرة عىل 
تلك الظروف الصعبة املوترة لالعصاب قد تدفعهم يف 
بعض االحيان إىل ردود افعال متجاوزة ملا تنص عليه 

* مراجعة العقوباتاملواثيق الداخلية والدولية.
حالة  من  أوىل  مرحلة  يف  تطويق  ميكن  وال 
االكتظاظ ويف مرحلة الحقة من الحد منها اال مبراجعة 
االسباب املؤدية إليها ونعني منظومة العقوبات التي 
تضع أولوية االيقاف وااليداع بدل البحث عن حلول 
اخرى خاصة يف القضايا التي ال تشكل خطرا عىل االمن 
العام والسلم االجتامعي ورغم الحديث املتداول منذ 
سنوات عن العقوبات البديلة اال ان االمر بقي مجرد 
محاوالت من وقت اىل آخر أو لنقل اجتهادات دون 
تحقيق نتائج ملموسة ذلك ان كل األرقام املعلنة من 
ان  تبني  الحكومة  املنظامت غري  او  الرسمية  الجهات 
موقوفون  هم  السجينة  بالوحدات  املودعني  اغلب 
من  فأعداد  وبالتايل  قضائية  أحكاٍم  انتظار صدور  يف 
اعداد  من  بكثري  اقل  قضائية  أحكام  صدرت ضدهم 
»مبدإ  عن  بالتخيل  تجاوزه  ميكن  ما  وهذا  املوقوفني 
العمومية  النيابة  استشارة  تتم  من  لكل  االيقاف« 
بخصوصه حتى لو كانت مجرد مخالفة بسيطة خاصة 
بالنسبة إىل فئة الشباب بحكم املرحلة العمرية التي 

ميرون بها.

* ضفة أخرى
مثل  ان  املحللني  استنتاجات  أغلب  تذهب 
واولهم  املجتمع  رشائح  اغلب  تعيشها  التي  االوضاع 
والسلوكات  اآلفاق  وانسداد  بطالة  من  الشباب 
والتي  نفسه  الوقت  يف  والخطرة  باملخاطر  املحفوفة 
كلها  العقوبات  من  متباينة  فرتات  قضاء  نتائجها  من 
تحقيق  فرص  عن  البحث  إىل  الشباب  تدفع  عوامل 
كانت  طريقة  وبأي  البالد  خارج  وآمالهم  طموحاتهم 

مقننة او غري نظامية.
من  اآلالف  عن  الرسمية  األرقام  كشفت  إذ 
اختارت  التي  املجاالت  والكفاءات يف شتى  املختصني 
الهجرة حال لتحسني أوضاعها بعد ان عجزت مختلف 
عملية  حلوٍل  تقديم  عن   2011 منذ  الحكومات 
وفعلية بعد ان غرقت يف الوعود الواهية يف ظل ازمة 
تجاوزها  يف  أمل  وال  مستفحلة  واجتامعية  اقتصادية 
قريبا ونتوقف هنا عند ترصيح صاحب املرتبة االوىل 
إىل  البالد  سيغادر  كونه  الباكالوريا  امتحان  يف  وطنيا 
الضفة االخرى للمتوسط حيث االمكانيات والظروف 

املثىل لتحقيق طموحه.

تعدّدت الحكومات وتنوعت الدساتير 

ارتفاع  يف أعداد العاطلني واملودعني بالسجون والحارقني!

غياب الحلول 
الفعلية والواقعية 
سيزيد من تفاقم 

أوضاع الشباب 
المتردية 
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* ناجح مبارك        

املراقبون ان ال افق لحلحلة االزمة املستفحلة بني القضاة ممثلني يف جمعية 
القصاة التونسيني ورئاسة الحمهورية بعد عزل 57 قاض ومل تستمع املحكمة 
رئيس  قرار  ،البطال  املرفوعة  وقضاياهم  لطعونهم  االول  رئيسها  وال  االدارية 
القضائية  العودة  عىل  بثقلها  سرتمي  النهائية  القطيعة  .وهذه  الجمهورية 
فباي  بالتململ،  املتقاضون  مثل  املحامون  ويشعر  امللفات  ستتكدس  عندها 

حال سيعود القضاة بعد العطلة الحالية ؟واي موقف لعامدة املحامني ؟
بن  كامل  املحامي  االعفاء  بقرار  املشمولني  القضاة  عن  الدفاع  هيئة  منسق 
األجال  أن  املعزولني  القضاة  قضية  مستقبل  خصوص  يف  للشعب  مسعود 
الرئيس األول للمحكمة  القرار من طرف  القانونية للبت يف الطعون يف هذا 
االدارية قد انقىض أول منذ  األربعاء 20 جويلية 2022 وكان عىل الرئيس األول 
للمحكمة االدارية اصدار القرار املناسب  اما بتوقيف أو تأجيل تنفيذ اوامر 

اعفاء القضاة. وهذا ما مل يحدث 
وأضاف بن مسعود أنه يف حال مل يتم ايقاف التنفيذ من طرف الرئيس األول 
للمحكمة االدارية فانه من املمكن ان  يقع البت من قبل الدوائر االستئنافية 
يف الطعون يف أجل 3 اشهر اما اذا مل تقبل الدوائر االستئنافية هذا االجراء فان 

الحصول عىل حكم بااللغاء يف الطور االبتدايئ ميكن ان ميتد لسنتني كاملتني.
وطالب بن مسعود لسان دفاع عن القضاة املعفيني الرئيس االول للمحكمة 
االدارية باتخاذ القرار الذي يدخل به التاريخ وهو القرار الذي يلغي مراسيم 
الرئيس ويثبت القضاة ال 57 يف مواقعهم القضائية واالدارية ،وعىل حد تاكيد 
رئيس هيئة الدفاع عن القضاة املعزولني فان الرئيس االول للمحكمة االدارية 
الرد  يتلقى  ومل  الجمهورية  رئاسة  يعني  عليه  املدعى  مناسبتني  راسل يف  قد 
املناسب ،وهذا ما يفتح الباب امام اشكاليات اجرائية وقانونية متشعبة تدخل 

يف فقه القضاء.

في عطلة القضاء 
يف االثناء يتواصل ارضاب القضاة منذ اول شهر جوان الفارط وتاكد ذلك بعد 

شهر رغم تدخل جهات نافذة ووازنة مثل االمني العام لالتحاد العام التونيس 
للشغل يف سعي إىل البحث عن مخرج لالزمة القضائية املستفحلة والتي أثرت 
عىل سري العمل اليومي للمحاكم، وخاصة يف الجهات الداخلية مثل القرصين 
للجلسات مام  املتواتر  التأجيل  بعد  االكتظاظ  السجون  وقفصة حيث تشهد 

جعل املوقوفني رهن االيقاف يوما بعد يوم.
رئاسة الجمهورية صامتة بعد املراسيم والقرارات املتعلقة بعزل 57 قاض من 
مختلف املحاكم عدد منهم يرصخ بصوت الرباءة ولكن ال من مجيب بل إن 
املختصة  الدوائر  لدى  التظلم  اىل  دعاهم  قد  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس 
من املحكمة االدارية ورفض اللقاء بالنقابات وممثيل جمعية القضاة وهذا ما 
توقف عنده انس الحامدي رئيس جمعية القضاة التونسيني يف أكرث من مناسبة 
التنفيذية  السلطة  وان  فيه  رجعة  ال  العزل  مسار  أن  من  التأكد  بعد  وذلك 

ماضية يف قراراتها التي ال تقبل التعقيب.

تصعيد حول نص الدستور 
ضمن مسار التصعيد القضايئ حّول املكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيني 
اىل  القضاة  بعزل  تتعلق  حقوقية  معركة  من  الجمهورية  رئاسة  مع  املعركة 
ما سيعقد  القضائية وهذا  السلطة  وباب  الدستور  بنص  وتتصل  أعم  معركة 
من وضعية القضاة املعزولني وال يحلحل االزمة التي انجّر عنها تواتر االرضاب 
وتواصل االقتطاع من اجور عدد هام من القضاة املرضبني، إذ أكدت وزيرة 
العدل ان إجراءات االقتطاع من أجور القضاة املرضبني سارية املفعول وذلك 
عمال بـ»قاعدة العمل املنجز« وذلك بالنسبة إىل مرتبات شهرْي جويلية واوت. 
هذا مع اتخاذ اإلجراءات التأديبية بخصوص عدد من القضاة طبقا للفصل 9 

من املرسوم عدد 11 لسنة 2022 املؤرخ يف 12 فيفري 2022.
حول  صحفية  ندوة  التونسيني  القضاة  جمعية  نظمت  تصعيدي  سياق  ويف 
انس  اكد  حيث  القضائية  السلطة  باب  ومن  الدستور  نص  من  املوقف 
الحامدي رئيس الجمعية ان العنوان االبرز ملرشوع الدستور الذي عرضه رئيس 
الجمهورية عىل االستفتاء هو إلغاء السلطة القضائية ونسف معايري النزاهة 
املستفتى حوله  الدستور  الخامس من  الباب  ان  واعترب  والحياد  واالستقاللية 

يتضمن املداخل التي تقيض عىل دولة القانون والنظام الدميقراطي والحقوق 
والحريات ويحرص هذا الباب السلطة القضائية يف خدمة السلطة التنفيذية 
التدريجي  اإللغاء  مع  هذا  وظيفة،  مجرد  هي  بل  فعليا  لها  سلطة  ال  وان 

للمجلس األعىل للقضاء.

عودة قضائية ساخنة 
يتواصل إرضاب القضاة املعلن رغم أن نسبة القضاة املرضبني وحسب عدد 
نقابة  يف  املمثلني  االهم  القضايئ  الجسم  اىل  بالنظر  محدودة  املحامني  من 
القضاة الرافضة لطريقة التصعيد من جمعية القضاة، ويتساءل املراقبون اآلن 
عن العودة القضائية ومآالتها بالنظر اىل االجواء املشحونة خالل هذا الصيف 
الساخن بطبعه، حيث سيشتد الخالف بني القضاة واالدارة من جهة والقضاة 

واملحامني واملتقاضني من جهة اخرى.
سيُقبل القضاة بعد العودة القضائية عىل ملفات متأخرة ومرتاكمة وجلسات 
مؤجلة. وقد أكد عدد من املحامني الذين قدموا شكاوى اىل العميد ابراهيم 
بودربالة عىل ان الوضع سيعّقد من السري الطبيعي للعدالة القضائية وان عدد 
من املوقوفني واملتقاضني قد ذهبوا ضحية الرصاع بني جمعية القضاة ووزارة 

العدل، وان الحوار هو الحل ألزمة استفحلت.

تعمل مصالح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل تأمني التوجيه للتالميذ 
الناجحني يف امتحان الباكالوريا للدورة الرئيسية والتي تهم اكرث من 48 الف 
تلميذ اوطالب املستقبل يف كل االختصاصات ويحرص التالميذ مع أساتذتهم 
ان 36 % من  التشغيل، ذلك  اىل شعب تضمن  التوجه  واالولياء عىل حسن 
الخريجني يعملون يف غري اختصاصهم بعد تخرجهم، وذلك حسب استبيان عن 
دراسة احصائية شملت اكرث من الف طالب اعدها قسم الدراسات باملعهد 

العريب لرؤساء املؤسسات بتونس. 
العلمي منح للدراسة بالخارج  العايل والبحث  التعليم  يُنتظر أن تنمح وزارة 
وخاصة يف فرنسا واملانيا لـ47 طالب من املتفوقني يف شعب الرياضيات ومنهم 
للدراسة  مامثلة  و10منح  بفرنسا  للدراسة  الرياضيات  شعبة  يف  منحة   20
للمتفوق يف شعبة  يتيمة  منحة  جانب  اىل  هذا  نفسها،  الشعبة  يف  املانيا  يف 
الجامعية  للدراسة  املنح  من  آخر  وعدد  باملانيا  للدراسة  والترصف  االقتصاد 
يف شعب التقنية والعلوم والرياضيات والشعبة التقنية وعددها خمسة منح 

للدراسة باملانيا.
وحسب االدارة العامة للتعاون الدويل بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
فان الرشوط املستوجبة تقوم عىل التفوق واالمتياز وامام العدد املحدود من 

املنح للمتفوقني فان وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تحرص عىل تأمني 
التي  الدول  ومع  املتنوعة  االوروبية  الربامج  من  طالب  آالف   5 استفادة 
والواليات  وبلجيكا  واملانيا  فرنسا  مع  اتفاقيات  عىل  تونس  معها  امضت 
املتحدة االمريكية وكذلك الدول العربية مثل الجزائر واملغرب ودول  افريقية 
الطبية وشبه  االختصاصات  التونسيني وخاصة يف  الطلبة  قبل  استقطبت من 

الطبية مثل السينغال وسائر البلدان االفريقية.

هل يعود الطلبة من الخارج؟
يتساءل املراقبون عن نسبة الطلبة الخريجني الذين يعودون اىل تونس للعمل 

يف مؤسساتها االدارية والصناعية والتجارية بعد الحصول اىل الشهادة العلمية 
إذ ال تتوفر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل معطيات يف هذا الصدد 
وال ميكن أن تحدد عدد الخريجني العائدين للعمل ببالدنا من مجموع عرشات 
الطلبة الذين امنت املجموعة الوطنية ومن اموال دافعي الرضائب يك يتّموا 
تستفيد  ان  عىل  واالملانية  الفرنسية  الجامعية  املؤسسات  اكرب  يف  دراستهم 
املجموعة الوطنية من خرباتهم ومؤهالتهم يف الطب والهندسة عىل اختالف 

تخصصتها.
وبخصوص الطلبة خريجي املؤسسات الجامعية التونسية يف الداخل فإن 89 
% من خريجيها يرغبون يف الهجرة اىل البلدان األوروبية باالساس، وان 15 % 

ام  قانونية  البلدان سواء بطرق  تلك  اىل  الخروج  آليات  بني  يفرقون  منهم ال 
واالنتظار  محدودة  وظيفة  عىل  الحصول  نسبة  ان  اىل  بالنظر  وهذا  بغريها، 
يدوم حوايل سنتني قبل الحصول عىل اول شغل. هذه مؤرشات توحي برغبة 

الطلبة الحاصلني عىل شهاداتهم يف الهجرة مهام كان الثمن.

العمل في مجال االختصاص نسبي 
عن  الحاصلني  من   %  64 ان  املؤسسات  لرؤساء  العريب  املعهد  هياكل  تؤكد 
شهادات علمية عقب التخرج يعملون يف مجال اختصاصهم وتكوينهم الدرايس 
التكوين  امن  اختصاصهم ومنهم من  يعملون يف مجال  منهم ال  وان 36 % 
االضايف للحصول عىل شغل، وان عدد منهم يفضل مواصلة الدراسة عىل البقاء 
يف حالة بطالة، وتقدم وزارة التشغيل والتكوين املهني مجاالت تكوين يف عدة 

اختصاصات.
تشهد  االدبية  الشعب  يف  وخاصة  وتعليم  تكوين  واختصاثات  شعب  ومثة 
حاالت بطالة مزمنة ومنها اختصاص الفلسفة والفرنسية والرياضيات واالتصال 
واملوسيقى والتنشيط الثقايف والريايض وهذا ما يجعل 71 % من هؤالء يبحثون 
عن فرص الهجرة، وتسجل بطالة اصحاب الشهادات العليا نسبة مرتفعة تصل 

اىل 33 % بعدان كانت يف حدود 30 % منذ عرش سنوات.

البحث عن الهجرة أثناء الدراسة 
اصحاب  بني  البطالة  نسبة  ارتفاع  19( يف  )كوفيد  الكورونا  ساهمت سنوات 
وشبه  الطبية  االختصاصات  عدا  االختصاصات  مختلف  يف  العليا  الشهادات 
الطبية، وهذا ما يدفع الطلبة يف البحث عن مسالك للهجرة حتى اثناء الدراسة 
وقبل التخرج. وهذا ما يتطلب اعادة النظر يف آليات التعليم والتكوين عىل 

مدار العرشية املقبلة.
* ناجح مبارك

المحكمة االدارية لم تصغ الى القضاة المعزولين

اقتطاع متواصل لالجور وال افق لتعديل االمور 

منح وزارة التعليم للدراسة بالخارج تشمل 47 طالبا فقط:

89 % يرغبون يف الهجرة مهما كانت الطرق 
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* حوار لطفي املاكني   

قدم سليم بوزيد عضو املكتب التنفيذي لشبكة مراقبون وهي من 
لـ  حديثه  يف  ـ  االنتخايب  بالشأن  املهتمة  املدين  املجتمع  منظامت  أهم 
الشعب فكرة عن مختلف مراحل االستفتاء بداية من تسجيل الناخبني 

إىل حد إغالق مكاتب االقرتاع.
اضافة اىل كيفية تعاطي مختلف االطراف مع هذا االستحقاق وهذا 
ما سيتضمنه التقرير النهايئ الذي ستعده »مراقبون« يف الفرتة القادمة 
يف  املتكررة  االخالالت  لتجنب  قرارت  من  اتخاذه  يستوجبه  ما  وأساسا 

املواعيد االنتخابية.
* ما هي االخالالت التي تم رصدها يوم االستفتاء؟

من  بعدد  املتواجدين  املالحظني  قبل  من  مالحظته  تم  ما  أهم   ـ 
من  االستفتاء  عملية  مواكبة  استطعنا  التي  العيّنة  وهي  االقرتاع  مراكز 
خاللها هو غياب املالحظني بعدد غري قليل من تلك املراكز ونعني هنا 
من ميثل الطرف الداعم لالستفتاء او الرافض له اضافة اىل تأخر نسبة من 
املراكز يف انطالقتها املحددة مع الساعة السادسة صباحا او االخرى التي 
لها وقت مغاير بحسب ما اعلنته الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مع 
التأكيد ان اغلب املكاتب حوايل 91٪ منها انطلقت يف الوقت املربمج مع 

وجود جميع االعضاء داخلها.
كام متت معاينة بعض االخالالت اال انها تبقى معزولة اي انها غري 
كان عىل  باي شكل  تأثريها  اىل عدم  اضافة  املراكز  معممة عىل جميع 
مسار االستفتاء وهذا يبقى كام ارشت يف البداية مرتبط باملكاتب التي 

تواجد بها مالحظوا شبكة مراقبون.
*  وما هو موقفكم مما حصل فترة الصمت االنتخابي؟

الذي  االنتخايب  باملركز  االستفتاء  يوم  حصل  مبا  عالقة  يف  بداية  ـ 
قام فيه رئيس الجمهورية بعملية االقرتاع وترصيحه التي نقلته التلفزة 
الوطنية فاننا  ننتظر ان تقوم كل من الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
وكذلك الهيئة العليا املستقلة للسمعي والبرصي بدورهام بحسب ما هو 

موكول لهام قانونيا.
اما بالنسبة ملا سجله مالحظو شبكة مراقبون فقد تم تدوينه وهي 
مجموعة من االخالالت تتكرر مع كل موعد انتخايب دون ان يتم وضع 

حد لها مثل عدم حذف الالفتات واملعلقات الدعائية.
المدني  المجتمع  منظمات  بقية  مع  نسّقتم  هل   *

للتواجد باغلب مراكز االقتراع؟
ـ لالسف مل يتم هذا التنسيق ملقاطعة عدد من املنظامت والجمعيات 
لهذا االستفتاء لعدم رضاهم عىل املسار لكل لذلك كنا مجربين عىل القيام 

بدورنا يف املتابعة واملالحظة رغم صعوبة الظروف املادية والبرشية.
* وماذا عن التواصل مع »اإليزي«؟

املستقلة  العليا  الهيئة  مع  تنسيق  يوجد  ـ 
اننا  باعتبار  املشاركة  نسبة  يخص  ما  لالنتخابات يف 
نعتمد العينة التي يتواجد بها مالحظون يف حني ان 
الهيئة تعتمد عىل نتائج جميع مراكز االقرتاع لكافة 
له  تكون  قد  ما  اىل  االنتباه  لفت  مع  البالد  جهات 

انعكاسات عىل السري العادي لالستفتاء.
من  الهيئة  عمل  تقيمون  وكيف   *
 25 خالل هذا االستحقاق الذي جرى يوم 

جويلية؟
اعضاء  تعيني  بها  تم  التي  الكيفية  ان  أعتقد 
وخاصة  عملها  طريقة  عىل  تأثري  لها  كان  االيزي 
من  معاينته  ما متت  باعتبار  اعضاءها  بني  التواصل 
تجاذبات وصلت  اىل درجة التشنج يف العالقة بينهم 

خاصة وان اغلبهم لهم تجربة سابقة ومواقفهم متباينة والدليل انه مل 
تقع عملية مترير املهام بني الهيئة الجديدة والهيئة السابقة مبا يدل عىل 
حجم التجاذبات التي مل تعد خافية الن املتعارف عليه يف كل االنظمة 
التي ستجرى بها  السنة  السياسية عدم املساس باملسار االنتخايب خالل 

االنتخابات وهذا ما مل يحرتم من قبل السلطة يف تونس.

* ما هو تقييم مراقبون لحملة االستفتاء؟
التي كانت من 3  االستفتاء  ان حملة  اليه  االشارة  ـ اهم ما تجدر 
إىل 23 جويلية انطلقت بصفة محتشمة ومل تعرف التفاعل اال مع تقدم 
االيام وترافقت ببعض التجاوزات منها االشهار السيايس املمنوع يف مثل 

هذه الوضعيات.
كذلك استعامل عدد من الرموز املوحدة لكل التونسيني مثل علم 
البالد الذي ال يجوز الي كان ان ينفرد بتوظيفه عىل غريه وهذا حصل من 

قبل الداعمني للتصويت بنعم عىل مرشوع الدستور.
من  عدد  مثل  العمومية  املؤسسات  بعض  حياد  عدم  اىل  اضافة 
البلديات كام الحظنا يف االيام االخرية من حملة االستفتاء ارتفاع نسق 

االنشطة الرئاسية الحكومية ويف ذلك تأثري عىل املواطنني.
بخصوص  مالحظاتكم  مع  »اإليزي«  تفاعلت  وكيف   *

تلك االخالالت على مدى الحملة؟
لها  العليا املستقلة لالنتخابات »اإليزي«  الهيئة  ـ ما تفاجأنا به ان 
الوالية العامة عىل االنتخابات لكنها ال تتعامل عىل أساس انها هيئة عليا 
ومستقلة لها االمكانيات الالزمة لفرض قراراتها وتطبيق صالحياتها اذ ظل 
دورها مقترصا عىل إصدار البالغات الفايسبوكية رغم اننا وجهنا لها عديد 
استعامل  خاصة  اخالالت  من  معاينته  متت  ما  يف  املتمثلة  املالحظات 
العنف ضد حزب افاق تونس يف اكرث من مرة وهذا يفرتض تدخال فاعال 

من االيزي لكن ذلك مل يحصل.
* وهل ينطبق ما ذكرته على الهيئة الفرعية؟

الفرعية  الهيئة  تركيز  ان  عليه  التأكيد  يجب  ما 
االنتخايب  االستحقاق  يتطلبه  مبا  مقارنة  متأخرا  كان 
تم  يوم 3 جويلية يف حني  انطلقت  الحملة  ان  ذلك 
استكامل تركيز الهيئات الفرعية وعددها 27 بكامل 
جهات البالد يوم 11 جويلية أي اكرث من اسبوع كامل 
وهذا له انعكاسات سلبية عىل تطبيق قرارات الهيئة 
تلك  من  عدد  تركيبة  كون  هامة  مسألة  اضافة  مع 

الهيئات غري مكتملة.
* وإلى ما يعود هذا الذي أشرت إليه؟

ـ الذي حصل يف عالقة برتكيز الهيئات الفرعية له 
تفسري وحيد هو عدم االستعداد الجيد من قبل الهيئة 
املركزية التي هي بدورها تم تركيزها من خالل تعيني 

االستفتاء  انطالق حملة  قبل  قليلة  اسابيع  الجمهورية العضاءها  رئيس 
لذلك فاننا ال نستغرب عدم قدرة تلك الهيئات الفرعية عىل القيام بالدور 

املنتظر منها.
مراكز  بتغيير  التالعب  عملية  مع  تعاطيتم  كيف   *
االقتراع لعدد من الشخصيات السياسية؟

هو  التالعب  ذلك  حصول  قبل  متنيناه  ما  ـ 
باضافة  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  قيام 
اجراء ملنع ما وقع من تغيري ملراكز االقرتاع لبعض 
اكرث  بتوفري  وذلك  السيايس  املشهد  يف  الفاعلني 
مع  بالتنسيق  الشخصية  للمعطيات  الضامنات 

الهيئات املعنية.
التسجيل  بعملية  عالقة  لذلك  هل   *

اآللي؟ 
التسجيل  عملية  ان  مراقبون  شبكة  تعترب  ـ 
معايري  اعتامد  دون  اعتباطية  بطريقة  متت  اآليل 
اقرتاع  مركز  اقرب  يف  الناخب  تسجيل  تضمن 
حسب عنوانه الفعيل مع االخذ يف االعتبار العدد 
الكبري للذين تم تسجيلهم آليا 2 مليون و335 ألف 
ناخب وزعوا عىل 11276 مكتب اقرتاع وهذا ما كان يفرض عىل اإليزي 
اعتامد منهجية مغايرة بتخصيص مراكز اقرتاع خاصة باملسجلني آليا عىل 
غرار ما تم يف انتخابات سنة 2011 بحساب مركز خاص يف كل معتمدية.

اعتبرتموه  لما  سلبية  تداعيات  هناك  سيكون  وهل   *
طريقة اعتباطية في التسجيل اآللي؟

ـ بداية ال بد من االشارة اىل فشل االيزي  يف ضبط خطة اتصالية 
ناجعة لتسهيل عملية تغيري مراكز االقرتاع اضافة اىل عدم اتخاذ الهيئة 
سمح  مام  االقرتاع  مراكز  وتغيري  تحيني  عملية  لحامية  السالمة  تدابري 
االقرتاع   مراكز  وتغيري  التحيني  بعملية  بالتالعب 
سلبا  اثر  مام  علمهم  دون  الناخبني  من  لعدد 
عىل سالمة السجل االنتخايب لذلك حذرت شبكة 
مراكز  يف  فوىض  حدوث  امكانية  من  مراقبون 

االقرتاع وارباك العملية االنتخابية.
* هناك مسألة هامة متصلة بتوقيت 
فكيف  االقتراع  مراكز  وغلق  فتح 

تعاطيتهم معها؟
)رغم  مرة  يقع الول  التوقيت  هذا  اعتامد  ـ 
ان هناك عددا آخر من مراكز االقرتاع تم تحديده 
من قبل »اإليزي« سيعتمدون توقيت اقل( وهو 
االمنية  منها  الضامنات   عديد  توفر  يتطلب  ما 
غاب  ما  وهذا  لوجستية  وكذلك ضامنات  الحدودية  للمناطق  بالنسبة 
يف تلك املناطق ونعني الطرق السالكة واالنارة اذ ان عملية االنتخاب ال 
تنتهي بغلق ابواب املراكز االنتخابية بل هناك  مراحل اخرى منها تجميع 
التوقيت  فان  وبالتايل  التجميع  مراكز  اىل  نقلها  ثم  واالقفال  الصناديق 

سيكون ممتّدا إىل الساعات االوىل من اليوم املوايل.
مراحل  مختلف  مواكبتكم  عن  معطيات  من  هل   *

االستفتاء؟
آالف مالحظ   3 االستفتاء من خالل نرش  واكبت  مراقبون  ـ شبكة 
مالحظو  غطّى  حيث  البالد  داخل  االنتخابية  الدوائر  كل  عىل  موزعني 
اقرتاع وقد تم اختيارهم وفق عينة احصائية عىل  الشبكة الف مكتب 
الوالية  هي  مستويات  ثالثة  عىل  التمثيلية  تحرتم  الوطني  املستوى 

والدائرة االنتخابية واملعتمدية.
وقد واكب مالحظو »مراقبون« مختلف مراحل يوم االقرتاع حيث 
تابع الف مالحظ عن قرب اي داخل مكاتب االقرتاع يف الفرتة الصباحية 
ونفس العدد يف الفرتة املسائية باالضافة اىل 300 مالحظ احتياطي و600 
مرشف كمالحظني متنقلني عىل مستوى املعتمديات و100 مالحظ عىل 
املدى الطويل يؤمنون التنسيق عىل مستوى الدوائر االنتخابية كام تم 
تخصيص عدد آخر من املالحظني عىل املستوى املركزي لتجميع وتحليل 
البيانات التي تصلهم تباعا من  البيانات من خالل 80 متطوعا لتدقيق 

مختلف املالحظني بالدوائر االنتخابية.
االستفتاء  مراحل  مختلف  عن  تقاريرنا  متواترة  بصفة  أصدرنا  وقد 
عىل ان نعد تقريرنا النهايئ بخصوص كامل املسار االنتخايب خالل األسابيع 

القادمة متضمنا ملختلف ما تم رصده من قبل مالحظينا.

سليم بوزيد عضو المكتب التنفيذي لشبكة مراقبون لـ»الشعب«

اإلخالالت التي تم رصدها ال تأثري لها على مسار االستفتاء

ننتظر ان تقوم 
كل من »اإليزي« 

و»الهايكا« 
بدورهما بخصوص 

تصريح رئيس 
الجمهورية في 

فترة الصمت 
االنتخابي

ـ غياب التنسيق 
وقلة االمكانيات 
المادية والبشرية 
منعت منظمات 

المجتمع المدني 
من التواجد بأغلب 
مكاتب االقتراع
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بإرشاف األخ محمد الشايب األمني العام العام املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة العمومية، ويف إطار مرشوع إدماج االشخاص 

ذوي اإلعاقة ويف إطار مرشوع إدماج االشخاص ذوي اإلعاقة يف عامل العمل بالتعاون مع مركز التضامن العاميل والذي شهد عدة 

أنشطة تحسيسية وتوعوية حول حقوق العامالت والعامل ذوي اإلعاقة، انتظم حفل توقيع إمضاء اتفاق بني االتحاد الجهوي 

للشغل بأريانة واملدير العام لرشكة ساساما السيد بشري دردور إلدماج مثانية أشخاص من ذوي اإلعاقة السمعية يف رشكة 

ساساما الناشطة يف قطاع االلكرتونيك.

اللقاء حرضه ايضا ايضا الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة االخ عدنان بن صالح واألخت لبنى الدريدي الكاتبة 

العامة املساعدة املسؤولة عن املراة والشباب العامل واألخت مروى البجاوي الكاتبة العامة للفرع الجامعي للشؤون 

االجتامعية واألخت كلثوم برك الله مديرة مركز التضامن العاميل بشامل إفريقيا.

وأكد املدير العام السيد بشري دردور تبنيه قضية األشخاص ذوي اإلعاقة واستعداده لدعمهم وإدماجهم يف هذه املؤسسة 

بتنظيم دورات تكوينية لفاىدة العامالت والعامل باملؤسسة من أجل تسهيل عملية تواصلهم مع زمالئهم والعمل أيضا عىل 

إدماجهم اجتامعيا.

نفذ أعوان 
رشكتي TMT و 

TUNITEX التابعة 
ملجمع أراميس 

إرضابهم يومْي 26 
و 27 جولية 2022 

لتعنت أصحاب 
املؤسسة والهروب من 

طاولة الحوار لتنقية 
األجواء مع الطرف 

االجتامعي٬ رغم 
املساعي التي دعا 

إليها املكتب التنفيذي 
لالتحاد الجهوي 

للشغل بصفاقس ملواصلة الحوار من أجل حّل االشكاالت وايجاد حلول ملنظوريه.
وقد أرّص صاحب املؤسسة عىل مواصلة االستفزاز والعقوبات والطرد الجامعي يف محاولة لرضب العمل النقايب وزعزعة 

صفوف العملة من خالل قطع ارزاقهم وترشيد العامل وحرمانهم من الحقوق املكتسبة.

يف أريانة:

يف صفاقس

إرضاب لتعّنت الَعرف 

ظروف عمل ناجحة وتفّهم وخدمة ذوي اإلعاقة

تسرّبت أخطاء مادية   
 يف االنتخابات البلدية 

والتشريعية السابقة 

علق العضو الّسابق بهيئة االنتخابات أنيس الجربوعي 
عىل بيان الهيئة املتعلّق باصالح اخطاء كانت قد ترّسبت 

للنتائج التي تّم نرشها عىل الّصفحة الرّسمية بالهيئة، 
وقال الجربوعي إّن مثل هذه االخطاء عادية. مشريا إىل اّن 
الهيئة الّسابقة لالنتخابات رصدت يف 2019 أيضا عدد من 

االخطاء يف االنتخابات البلديّة وكذلك الترشيعيّة وكانت 
هذه االخطاء خاصة يف عالقة بأسامء القامئات واالشخاص 

وقد تّم أيضا يف 24 ساعة سحب النتائج املعلنة واصالح 
االخطاء ومن ثّم نرش النتائج عىل صفحة الهيئة من جديد. 

وعن إمكانيّة تأثري هذا الخطأ عىل اعالن الهيئة لنتائج 
االستفتاء، أكّد أّن ذلك غري ممكن ألّن نسبة األشخاص 

املصّوتني بـ »نعم« تجاوزت الـ 90 %، واستدرك الجربوعي 
القول بأّن االرشاف عىل االستفتاء يعترب عمليّة اسهل من 
االرشاف عىل انتخابات ترشيعيّّة اوانتخابات رئاسية ألنّه 
ال يوجد مرتّشحون والعملية تقترص عىل »نعم« أو »ال«، 
مشريا إىل أّن التأّخر يف االعالن عن النتائج مل يكن مرّبرا. 

هذا وحّمل العضو الّسابق لهيئة االنتخابات اإلدارة 
التنفيذيّة مسؤولية هذه األخطاء، مطالبا بأخذ االحتياطات 
الالزمة يف االنتخابات الترّشيعيّة القادمة التي تعترب أصعب 
بكثري من عملية االستفتاء لتعّدد القامئات واملرتّشحني وكرثة 

االستعدادات اللّوجستيّة. 

أنيس الجربوعي

تعزية ومواساة

إىل  التعازي  بأحر  العفيف  محمد  األخ  يتقدم 
إثر   بوعرقوب  نقابة  عضو  سعد  فتحي  األخ 
وفاة شقيقه محمد،وعىل إثر ذلك تتقدم األرسة 
النقابية  الهياكل  وكل  الشعب  لجريدة  املوسعة 

إىل األخ فتحي بأحر تعازيها  
إنا لله و إنا إليه راجعون
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وزير التشغيل يرفض 
  اتفاقا يف التكوين املهني

بني  الجلسات  عديد  بعد 
الجامعة العامة للتكوين املهني 
اإلرشاف  وسلطة  والتشغيل 
ديوان  رئيس  يف  خاصة  ممثلة 
للوكالة  العام  واملدير  الوزير 
املهني  للتكوين  التونسية 
الوكالة  اعوان  متتيع  بخصوص 
)أي  السنة  لهذه  الشغل  بزي 
املتفق  وبالزيادة   )2022 سنة 
عليها عىل غرار باقي مؤسسات 
االطراف  هذه  وتفهم  القطاع 
واستعدادها إليجاد حّل خاصة 
املالية  االعتامدات  وجود  مع 
السيد  برفض  نُفاجأ  املطلوبة 
للجامعة  تنفيذي  مكتب  عقد  بعد  لألعوان  مفصل  بيان  إصدار  سيتم  لذلك  الوزير 

العامة.

لطفي صولة كاتبا عاما 
العوان بلدية رادس  

انعقد ببلدية رادس مؤمتر النقابة األساسية لبلدية رادس بحضور الكاتب العام لالتحاد 
املارغني عضو  الجهوي للشغل بن عروس األخ نجيب املربويك، وبرئاسة األخ محمد 
وشوقي  السعدي  بديع  األخ  املكتب  يف  رفاقه  وبحضور  الجهوي،  التنفيذي  املكتب 
العياري وشكري الضيفي وحضور األخ الطيب اللوايت عضو الجامعة العامة للبلديني. 

وقد أفرزت عملية التصويت التشكيلة النقابية التالية:
لطفي صولة )كاتبا عاما(

وأمين العقريب وجابر البكويش ومنية عمران وقيس بن قارقة وعدنان قريبع والشاذيل 
سايس )كتابا عامني مساعدين(.

مؤمتر الشؤون االجتامعية بنب عروس  
كام انعقد مؤمتر النقابة األساسية للشؤون االجتامعية بنب عروس برئاسة األخ محمد 
املاجري  أمين  األخوين  الورتتاين وبحضور  الرزڨي، سعيدة  املارغني وبحضور، نجيب 

وشكري الضيفي وقد أفرزت عملية التصويت التشكيلة النقابية التالية:
ليىل بن محمود )كاتبة عامة(

ويوسف  عصودي  وكوثر  دبش  ونوال  ورڨية  وكوثر  البلدي  ولبيب  البديري  ونهلة 
عاشور )كتابا عامني مساعدين(. 

إضراب أعوان الصحة العمومية بقرقنة   

تّم تنفيذ إرضاب أعوان الصحة العمومية بقرقنة بنجاح كبري وقد أُنجَز بتأطري من االتحاد املحيل للشغل بقرقنة والنقابة األساسية 
ألعوان الصحة وبإرشاف وحضور االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ممثال يف األخ عبدالكريم سوييس الكاتب العام املساعد املسؤول 

عن الوظيفة العمومية..
وجاء هذا االرضاب إثر الربقية الصادرة بتاريخ 05 جويلية 2022 وقد تغيّب مدير املستشفى عن الجلسة الصلحية التي دعت إليها 

اللجنة الجهوية...
أمام  النقايب  الحق  االعوان وكذلك دفاعا عن  العمل واستحقاقات  وجاء هذا اإلرضاب عىل خلفية مطالب مهنية يف عالقة بظروف 

استخفاف املدير بالطرف االجتامعي ورفضه الجلوس اىل طاولة التفاوض واعتامده سياسة الالمباالة والتشفي يف االعوان والنقابيني...

األخ الجندوبي على رأس االتحاد املحلي بالحمامات  

أُنجز مؤمتر االتحاد املحيل للشغل بالحاممات بإرشاف األخ عباس 
الحنايش الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنابل. وبحضور 
اإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي عبد املجيد الجوادي، حاتم بن 

رمضان، مراد ريدان، حافظ الذهبي وكامل بن سوييس.
تركيبة املكتب النقايب الجديد:

كاتب عام: منري الجندويب 
كاتب عام مساعد مسؤول عن النظام الداخيل: النارص املاجدي 
كاتب عام مساعد مسؤول عن االنخرطات واملالية: توفيق عبود 

عضو مسؤول عن التكوين النقايب واإلعالم: هنية الدريدي 
عضو مسؤول عن الشؤون القانونية والقطاع الخاص: نور الدين 

الهيرشي 
عضو مسؤول عن القطاع العام والوظيفة العمومية: سعيد نرص 

الله 
املنظم:  غري  والقطاع  االجتامعية  الحامية  عن  مسؤول  عضو 

الفرجاين السميعي

مؤتمر البريد بنابل

األخ فروجة كاتبا عامًا  
أرشف األخ عبد املجيد الجوادي عضو االتحاد الجهوي وبحضور األخوين الحبيب امليزوري والهادي قايد عن الجامعة العامة للربيد 

مؤمتر الفرع الجامعي للربيد بنابل وأسفر عن فوز اإلخوة االيت ذكرهم:
منري فروجة كاتب عام 

حامد عامر٬ سامي بنداود٬ لطفي املباريك٬ محمد الدريدي٬ محمد الطالب ونجالء مبارك )أعضاًء(.
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خصصت  تونس  بوالية  صلحية  جلسة  انعقدت 
الطريان  رشكة  العوان  اإلرضاب  برقية  يف  للنظر 
املكتب  وّجهها  التي  األرضية  للخدمات  الجديد 

التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس.
الحامدي  ناجي  محمد  اإلخوة  من  كل  وقد حرض 
بتونس ووجيه  للشغل  الجهوي  االتحاد  ممثال عن 
الزيدي عن الجامعه العامة للنقل وأعضاء النقابة 
األساسية لرشكة الطريان الجديد للخدمات األرضية.

النقاط  كل  عىل  االتفاق  إىل  الجلسة  وأفضت 
والهيكل  النقايب  كالحق  األعامل  بجدول  املذكورة 
التنظيمي وترسيم العملة املتعاقدين وتحيني منحة 

املسؤولية
وبناء عىل ذلك تّم تأجيل اإلرضاب املقرر ليوم غرة 

اوت 2022 إىل 3 أكتوبر 2022.

مرحبا 
»درين«

 

مولودة بهيّة 

الطلعة٬ وردة تفتّحت 

عىل الدنيا مألت البيت 

عطرا ونورا أطلق عليها 

اسم »درين« ازدان 

بها فراش الزوجني 

»رادة الغريب وبشري 

الدريدي«.

مرحبا بك.
                   * جدك 

عبد الفتاح الغريب

مكاسب اجتماعية جديدة 
يف البنك العربي لتونس  

اتفاق تاريخي يف البنك العريب لتونس ضمن جملة من املكاسب االجتامعية التي 
تم تحقيقها بعد ماراطون من الجلسات التفاوضية الطويلة بني اإلدارة العامة 
للمؤسسة والجانب النقايب املتمثل يف النقابة االساسية والجامعة العامة للبنوك 

واملؤسسات املالية واالتحاد الجهوي للشغل بتونس. 
رغم صعوبة الظرف أمكن للطرف االجتامعي التوصل اىل هذا االتفاق وتحقيق 
من  وروح  وبناء  ِجّدي  اجتامعي  حوار  بفضل  إال  املهّمة  املكاسب  من  جملة 
للمؤسسة،  العامة  النقايب واالدارة  الجانب  بها كل من  العالية تحىّل  املسؤولية 
بالتوازي مع التفاف األعوان حول هياكلهم النقابية ومنظمة حشاد االتحاد العام 

التونيس للشغل. 
وكلنا عىل يقني ان هذا االتفاق سيزيد الجميع عزما عىل مزيد البذل والعطاء 

للحفاظ عىل دميومة املؤسسة واالرتقاء بها نحو األفضل.

تأجيل إضراب أعوان 
شركة الطريان الجديد للخدمات األرضية

والبستنة  الغراسات  رشكة  أعوان  نفّذ 
جويلية   27 االربعاء  أمس  يوم  بقبيل 
البرتولية  الرشكة  أمام  اعتصاما   2022
املنتصبة بالفوار عىل خلفية عدم رصف 

أجورهم ملدة أربعة أشهر.
عام  كاتب  األحمر  الهادي  األخ  ورصح 
أن  الرشكة  ألعوان  األساسية  نقابة 
األجور  رصف  هي  األساسية  مطالبهم 
جلسة  بعقد  الجهوية  السلط  ومطالبة 
واملجلس  الرشكة  ممثيل  تجمع  بالوالية 
جذري  حّل  إيجاد  أجل  من  الجهوي 
واستقرار  العمل  استمرارية  يضمن 

الرشكة املايل واملهني.

أعوان شركة الغراسات والبستنة
 يف اعتصام أمام الشركة البرتولية بالفوار  

بيــــــان يف سليانة بعد حريق جبل »برقو«
 منذ أربعة ايام والنار مستعرة يف قلب جبل برقو وذلك رغم الجهود املبذولة أال أن السنة 
اللهب تتصاعد لتاكل يف طريقها الرثوة الغابية املهملة أصالً ولتفتك بالرثوة الحيوانية النادرة 

عىل غرار البقر الوحيش والغزالن االطلسية .
النار قد تهدد كذلك جبل الرسج املتاخم لجبل برقو وقد تقيض عىل ثاين أجمل واروع مغارة 

وكذلك  الذهب  عني  وهي  العامل  يف 
لقد  الرسج.  بجبل  املوجودة  الحديقة 
كان من االجدر االنتباه واليقظة ملوجة 
الحرائق منذ حادثة جبل بوقرنني - برج 
املبذولة  الجهود  لألسف  لكن  السدرية 
محدودة  ستبقى  مهمة،  كانت  مهام 
االستباقية  الجهود  لضعف  نظرا 
الجهوي  االتحاد  أصدر  والوقائية.وقد 

للشغل بسليانة البيان التايل:
 منذ أربعة أيام والنريان تلتهم أهم ثروة بالجهة الرثوة الغابية بجبل برقو، برصيدها الحيواين 
والنباتيي ملحقة أرضارا جسيمة  باملتساكنني يف أرزاقهم، مهددة إياهم يف أرواحهم. وأمام 
هذا الحدث املؤمل فإن اإلتحاد الجهوي للشغل بسليانة إذ يثمن عاليا جهود جميع املتدخلني 
جهويا ويعيل تضحياتهم الجسام، يعرب عن تضامنه الكيل مع أهالينا بربقو. ويسجل تباطؤ 
الطائرات  اطفاء وجرافات وخاصة  الالزمة من شاحنات  املعدات  املركزية يف توفري  السلط 
للتعجيل بإخامد الحريق أمام استحالة التنقل أرضا لوعورة التضاريس. ويطالب بالتعجيل 

بتدارك املوقف واإلرساع بالتدخل الجوي وتعويض املترضرين عن خسائرهم.

بيان النقابة األساسية للثقافة
 بنب عروس حول املنشور عدد 5

االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازها  للثقافة بنب عروس عىل  األساسية  النقابة  تؤكد 
العام التونيس للشغل خيمة النضال واملواقف الوطنية. وتعرب عن انشغالها وقلقها 

من السياسات غري الواضحة واالرتجالية لوزيرة الشؤون الثقافية.
املحافظة عىل هياكل  الثقايف ورضورة  القطاع  تؤكد عىل متسكها بوحدة  كام 
أخرى  دون  أسالك  ومتييز  الثقايف  القطاع  تقسيم  وترفض  الدولة،  ومؤسسات 
مع  خاصة  الثقافية  القطاع  اسالك  بني  الحاصل  الخلط  توضيح  برضورة  وتطالب 
الذي يف ظاهره منشور موجه   ،2022 23 جوان  بتاريخ   05 املنشور عدد  تبع  ما 
إىل كامل موظفي القطاع الثقايف، ولكن الذي حدث ان سلكا بعينه ضمن دخول 
البقاء  مرشوع نظام اسايس جديد للرائد الرسمي التونيس يخّول لحاميل الخطط 
يف اماكن شغلهم وحفاظهم عىل الخطة حتى وان كانوا يديرون مؤسسات ثقافية 
ما يعني ان املنشور تحديدا موجه إىل مؤسسات العمل الثقايف وبعض املؤسسات 
االخرى، وتطالبهم بالتخيل او املبارشة وهو ما يعكس عدم املساواة بني موظفي 
القطاع الثقايف، اليشء الذي من شأنه ان يخلق التوتر والحساسيات التي ال تخدم 

بناء الدولة والبناء املجتمعي.
إن النقابة االساسية للثقافة بنب عروس مع تطبيق القانون ولكن عندما يكون 
الجميع متساوين يف الحقوق والواجبات، لقد جاء املنشور 05 ليزيد من تعميق 
الهوة بني أبناء القطاع الواحد، وموجها إىل طرف دون آخر وهو ما ترفضه النقابة 
ومزيد  عنه  بالرتاجع  ونطالب  الثقايف،  القطاع  لوحدة  رضبا  وتعتربه  االساسية 

توضيحه ومناقشته مع الطرف االجتامعي.

مساندة ألعوان »طوطال«
نحن أعضاء الفرع الجامعي للنفط واملواد الكيميائية والنقابات االساسية 
بالقطاع املجتمعون بإرشاف املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بقابس 

نعلن:
فيها  TOTAL ENERGIE مبا  لنضاالت عامل رشكة طوطال  ـ مساندتنا 
االرضاب كام نعرب عن استيائنا من ترصفات املسؤول االول مبركز التعبئة بغنوش 
ونحمله مسؤولية تدهور املناخ االجتامعي باملؤسسة واستعدادنا لجميع طرق 

النضال املرشوعة دعام ألعوان رشكة طوطال.
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تواصل معاناة أغلب السجون  
التونسية  الرابطة  رئيس  أكّد 
للدفاع عن حقوق اإلنسان جامل 
الرابطة  أعضاء  معاينة  مسلم، 
السجون  أغلب  معاناة  لتواصل 
االكتظاظ  معضلة  من  التونسية 
يف كّل التقارير التي تّم تحريرها، 
سبب  املعضلة  هذه  أّن  مضيفا 
بأمراض  العدوى  انتقال  ارتفاع  
جهاز  مستوى  وعىل  جلدية 
التنّفس بني السجناء خاّصة أواخر 
2021. وأشار إىل أنّه متّت مطالبة 
بإيجاد  جديد  من  العدل  وزارة 

حلول، من ذلك اقرتاح محاكمة بعض املوقوفني يف حالة رساح خاّصة من ال ميثّلون 
خطرا عىل املجتمع  واعتامد العقوبات البديلة والترسيع يف استخدام وحدات سجنية 
جديدة هي بصدد البناء. وشّدد عىل أّن االكتظاظ يخلق أيضا بعضا من التوتّر بني 
املساجني وبني املوظفني واملساجني الذي قد يؤدي إىل العنف باستثناء سجون مثل 
سجن الرابطة يف حني تفوق نسب االكتظاظ طاقة االستيعاب بنسبة 100 % منها مثال 

بسجنْي املرناقية وقفصة.

محمد  الشهيد  أرملة  الرباهمي  مباركة  علّقت 

الرباهمي والقيادية يف التيار الشعبي، عىل موقف 

النهضة  وحركة  الوطني  الخالص  جبهة 

والرافض  الجديد  للدستور  الرافض 

لنتائج االستفتاء املعلن عنها من 

املستقلة  العليا  الهيئة  طرف 

لالنتخابات.

مباركة  واعتربت 

النهضة  حركة  الرباهمي 

أعداًء  الخالص  وجبهة 

مستنكرة  التونيس،  للشعب 

بالخارج  االستنجاد  بشدة 

واالتصال بالسفراء والتحذيرات التي 

وجهوها لصندوق النقد الدويل بخصوص 

االتفاق املنتظر توقيعه مع الحكومة.

وكالء  هم  املسلمني  اإلخوان  إن  الرباهمي  وقالت 

واليوم  املنطقة  لتخريب  ورقًة  وكانوا  االستعامر 

رُفع عنهم الغطاء والشعب قال كلمته.

دعمها  املتحدثة  وجّددت 

الشعبي  التيار  حزبها  ودعم 

ورصحت  الجديد،  للدستور 

جديدة  دولة  مع  »نحن 

عرشية  أنقاض  عىل  تنبنى 

بدعوات  وذكّرت  الدم«، 

املجلس  يف  النهضة  حركة 

التأسييس للتسفري إىل سوريا.

الرباهمي  مباركة  وحّملت 

السياسية  املسؤولية  النهضة  حركة 

الشهداء،  دماء  يف  والقانونية  واألخالقية 

وطالبت الدولة باليقظة واالنطالق يف املحاسبة.

جمال مسلم: مباركة البراهمي: 

المحلل السياسي بلحسن اليحياويزهير المغزاوي:

النهضة وجبهة الخالص وجهان لعملة واحدة

اعترب زهري املغزاوي أمني عام حركة الشعب يوم أمس 

التصويت  نسبة  ارتفاع  أن   2022 جويلية   27 األربعاء 

بـ»نعم« يف االستفتاء عىل مرشوع الدستور الجديد كانت 

متوقعة، مشريا إىل وجود ظاهرة يف تونس تُدعى العزوف 

عن االنتخابات يف تونس.

وتابع أن ظاهرة العزوف تنامت من الثورة إىل يومنا 

هذا مع تسجيل المباالة بصندوق االقرتاع، مربزا أن حركة 

الشعب سبق أن تحدثت عن هذه الظاهرة منذ سنوات 

وقدمت أسبابها.

وحول النتائج األولية لالستفتاء عىل مرشوع الدستور 

الدستور  وموضوع  االستفتاء رشعي  »هذا  قال  الجديد، 

مسألة حسمت وانتهى املوضوع.. وبعد حصول الدستور 

عىل املوافقة النهائية بعد فرتة التقايض، ستدخل تونس 

مرحلة جديدة مبسرية جديدة وعىل الجميع وعىل رأسهم 

رئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤوليته يف القضايا الكربى 

املطروحة عىل البالد..«.

على رئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤوليته 
يف القضايا الكربى 

تعزية
جريدة  أرستا  تتقّدم 

منارات  وملحق  الشعب 

األخ  إىل  التعازي  بأصدق 

وفاة  إثر  حميل  منترص 

أن  الله  من  راجني  والدته 

رحمته  بواسع  يتغّمدها 

الصرب  أهلها جميل  ويرزق 

والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه 

راجعون.

ارتفاع الضرائب على الشركات بنسبة 45.1 باملائة   
وفًقا ملذكرة نرشتها هيئة الخرباء املحاسبني يف تونس، بلغ العبء الرضيبي 25.4 باملائة يف 

عام 2020. هذا ويُقدر معدل العبء الرضيبي عند االخذ يف االعتبار لالقتطاعات اإلجبارية 

للضامن االجتامعي والرضائب املحلية، بنحو 32.5 باملائة. وتعدُّ هذه النسب مرتفعة مقارنة 

باقتصادات أخرى شبيهة بتونس. ويف ما يهم تأثري العبء الجبايئ عىل مستوى الناتج املحيل 

اإلجاميل للفرد وعىل مستوى القوة الرشائية. تربز ثالثة عيوب رئيسية:

– يتزايد العبء الرضيبي باستمرار منذ عام 2016 ويتبع نفس املنحنى التصاعدي للدين 

العام الذي تضاعف منذ عام 2010؛

– ال تكاد متثل ميزانية االستثامر املبارش 8/1 من عائدات الرضائب؛

املايل واإلحباط االجتامعي. ويتحملها بشكل  للظلم  الجباية سببا  – أصبح توزيع حصيلة 

الرسمي  االقتصاد  يف  املال  رأس  تراكم  من  يحّد  مام  الجيدون«  الرضائب  »دافعو  أسايس 

لصالح القطاع غري الرسمي، الذي يتحمل عبًئا رضيبي منخفضا جًدا أو يكاد يكون معدوًما.

حول  جويلية   25 الستفتاء  االوليّة  النتائج  إّن  اليحياوي،  بلحسن  السيايس  املحلل  قال 
التي شاركت يف مختلف  »النشيطة«  االنتخابية  الكتلة  أّن  أثبتت  الجديد،  الدستور  مرشوع 
املواعيد االنتخابية السابقة سواء الترشيعية أو الرئاسيّة هي نفسها التي شاركت يف االستفتاء.

وأضاف اليحياوي أّن االستفتاء أكد أّن هذه الكتلة »ثابتة« وتضم حوايل 3 ماليني ناخب 
شاركوا يف االنتخابات الترشيعية والرئاسيّة لسنتي 2014 و2019.

وبنّي أّن الجسم االنتخايب سنة 2011 بلغ 4 ماليني ناخب، لكن يف نهاية األمر 3 ماليني 
فقط من الناخبني هم من وجدوا صدى ألصواتهم يف مجلس نواب الشعب، مام يعني أّن 
25 جويلية  التي صّوتت لدستور  2014 هي نفسها  التي صّوتت لدستور  االنتخابية  الكتلة 

.2022
وبخصوص العزوف عن االنتخابات، أكد أن املسألة بقيت عىل ما هي عليه يف املواعيد 
االنتخابية السابقة، مذكرا بأنّها كانت يف حدود 60 باملائة سنة 2019 نظرا ملشاركة 39 باملائة 
فقط من الناخبني، مضيفا أنّه يف حال حذف عدد الناخبني الذين متّت اضافتهم بالتسجيل 

اآليل )2 مليون و200 ألف ناخب( سيتم الحصول عىل نفس الكتلة التي شاركت سابقا.
وبالنسبة اىل التصويت لصالح مرشوع الدستور، 
لرئيس  صّوتوا  الذين  الناخبني  أّن  اليحياوي  أوضح 
الجمهورية يف االنتخابات الرئاسية سنة 2019 )حوايل 
بـ  الذين صوتوا  نفسهم  ألف( هم  و700  ماليني   2
»نعم« لصالح الدستور، ماّم يعني أّن سعيّد حافظ 

أيضا عىل كتلته االنتخابية.
والحظ يف هذا الصدد، أن ذلك يقيم الدليل عىل 
بأنها دفعت بكتلتها  النهضة كانت تدعي  أن حركة 
يف  سعيّد  قيس  لصالح  التصويت  إىل  االنتخابية 
االنتخابات الرئاسيّة الفارطة، ليتأكد الحقا أنه »غري 
ان  أثبت  االخري  االنتخايب  االستحقاق  ألن  صحيح« 

عدد الناخبني ظل هو نفسه.
لوجود  يتغرّي  مل  االنتخايب  املشهد  أّن  أكد  كام 

نفس الكتلة االنتخابية النشيطة التي تشارك يف كل مرة يف االنتخابات مبا يف ذلك االستفتاء 
االخري، ماّم يعني أّن الحديث عن مقاطعة »هو رضب من املخادعة والكذب املفضوح«، وفق 
تقديره، معتربا أن االدعاء بأن نسبة املقاطعة بلغت 75 باملائة هم أمر »غري صحيح«، ألّن ما 

قام به الناخبون هو عزوف وليس مقاطعة.
اليوم واقعا سياسيا واجتامعيا جديدا فرض مبوجب االجراءات  وأفاد بأّن تونس تعيش 
الواقع  القيام بتقييم لهذا  2021، داعيا هذه االحزاب اىل  25 جويلية  االستثنائية املعلنة يف 

الجديد اذا ما كانت فعال متتلك مرشوعا حقيقيا ومرشوعية حقيقية، حسب تعبريه.
قال  الحكم،  عن  للتنحي  الجمهورية  لرئيس  املعارضة  توجهها  التي  الدعوات  وحول 
رئيس  خيارات  مبعارضة  قامت  باعتبارها  إجابة  اىل  تحتاج  ال  املسألة  هذه  إّن  اليحياوي 
الجمهورية ومسار 25 جويلية يف مختلف املواعيد، دون أن تحقق أية نتيجة ألنها حافظت 

عىل »الرسدية« نفسها التي ما انفك يسمعها الشعب التونيس منذ عرش سنوات.

الجسم االنتخابي هو نفسه منذ 2011
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تونس
الذكرى 65

 بمناســبة الذكــرى الخامســة والســتين لعيــد الجمهوريــة، يســّر صنــدوق الودائــع 
التونســيات  لجميــع  يتقــّدم  أن  بامتيــاز  العمومــي  المســتثمر  واألمانــات، 
والتونســيين العامليــن بالســاعد والفكــر بأســمى عبــارات التهنئــة بعيــد الجمهوريــة 

المجيد. ولتونس مزيدا من النماء واالزدهار والتأّلق لغد أفضل.   
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اللجنة العلمية ملجابهة كورونا  * قال رياض دغفوس عضو 
االصابات  اّن  بالخطورة، مؤكدا  يتسم  يعد  الوبايئ مل  الوضع  إّن 

والوفايات جراء كوفيد 19 يف تراجع ملحوظ.
* دعا ناجي جلول رئيس حزب االئتالف الوطني إىل رضورة 
انقاذ وطني تضم كفاءات وطنية واعترب جلول  تكوين حكومة 
ما وصفه  منتقدا  ذريعا،  فشال  فشلت  بودن  نجالء  أّن حكومة 

بالتعيينات التي تعتمد الوالءات.
* أكّد أحمد ادريس رئيس معهد تونس للسياسة أّن نسبة 
اّن  25 جويلية كانت ضعيفة مشددا عىل  استفتاء  املشاركة يف 
نسبة 27٪ هي نسبة ضعيفة جدا باملقارنة مع محطات انتخابية 

اخرى.
املنتدى  تأجيل  عن  بالخارج  التونسيني  ديوان  أعلن   *
االقتصادي »تونسيو العامل« يف جزئه الثالث الذي كان من املزمع 
تنفيذه يوم الخميس 28 جويلية 2022 بوالية بنزرت إىل موعد 

الحق.
 ٪11 ان  املتوسطي  التونيس  املركز  اعده  تقرير  يف  جاء   *
وقفصة  والقرصين  وسليانة  جندوبة  وهي  واليات   9 نساء  من 
وسيدي بوزيد وقبيل وتطاوين وتوزر ومدنني يف االستفتاء ٪89 
من املستجوبات يف التصويت دون االطالع عىل محتوى الدستور 

الجديد.
* شارك يف الدورة 13 للصالون الوطني للصناعات التقليدية 

بسوسة املنعقد اىل غاية 31 جويلية الجاري 350 عارضا 
* تراجعت قدرة تونس عىل تغطية وارداتها باالعتامد عىل 
العملة الصعبة إىل 117 يوما مقابل 138 يوما خالل الفرتة نفسها 

من سنة 2021.
ايام  الثاين  الدويل  امللتقى  اليد  كرة  مدريب  ودادية  تنظم   *
29 و30 و31 جويلية 2022 بالحاممات بإرشاف وزارة الشباب 
والرياضة وبالتعاون مع املرصد الوطني للرياضة ورشكة النهوض 

بالرياضة »الربومسبور«.
* تم تجميع 7٫2 مليون قنطار من صابة الحبوب وينتظر ان 
تكون مع نهاية شهر أوت يف حدود، 8 مليون قنطار عىل اقىص 
الحبوب  من  التونسية  البالد  حاجيات  ربع  ميثل  ما  اي  تقدير 

املقدرة بني 32 مليون و35 مليون قنطار سنويا.
* مازالت مشاكل منظومة االلبان قامئة لذلك ترأست وزيرة 
الصناعة نائلة نويرة جلسة عمل لضامن االمن الغذايئ للتونسيني 
االنتاج  قيمة  يف   ٪11 بـ  تساهم  االلبان  منظومة  اّن  ويذكر 

الفالحي وبـ 25٪ يف قيمة االنتاج الحيواين وبـ 7٪ يف الصناعات 
الغذائية ويضم القطاع 112 ألف مريب ابقار و250 مركزا لتجميع 
الحليب بطاقة تقدر بـ 3 مليون لرت منها 234 مركزا متحصال عىل 

املصادقة الصحية البيطرية.
* يضم قطاع االلبان 11 وحدة صناعية النتاج الحليب املعقم 
بطاقة تحويل 4٫6 مليون لرت يف اليوم ووحدتني لتجفيف الحليب 
بطاقة تحويل 220 ألف لرت يف اليوم و9 وحدات النتاج الياغرت 

ألف   750 تحويل  بطاقة 
النتاج  ووحدة  اليوم  يف  لرت 
 450 االجبان بطاقة تحويل 

ألف لرت يف اليوم.
يف  اليابان  سفري  قال   *
ان  سينزو  سينوسيك  تونس 
مكاسب  لها  ستكون  تونس 
عديدة من قمة »تيكاد 8« 
التي ستنعقد يف تونس مع 
ـ   2022 أوت  شهر  موىف 
وأكد سفري اليابان اّن رئيس 
كيشدا  فيميو  اليابان  وزراء 
يف  القمة  اشغال  سيحرض 

تونس.
العمل  عن  املعطلني  الشهائد  اصحاب  تنسيقية  دعت   *
يضمن  رئايس  مرسوم  بإصدار  االرساع  إىل  سعيد  قيس  الرئيس 
املتعلق   38 عدد  للقانون  كبديل  بطالتهم  طالت  من  تشغيل 
رفض  الذي  العمومي  القطاع  يف  لالنتداب  االستثنائية  باالحكام 

سعيد تطبيقه.
* يبدأ الصولد الصيفي يوم الخميس 4 اوت 2022 ليتواصل 

عىل امتداد 6 اسابيع وستكون نسبة التخفيض يف حدود ٪20.
من  عطية  صالح  الصحايف  متكني  العسكري  القضاء  رفض   *
يف  النظر  تأجيل  وتم   2022 جويلية   26 يوم  االفراج  مطلب 

القضية إىل موعد الحق.
العام  املدير  الرئيس  النقاطي  الله  عبد  السيد  تعيني  تم   *
الحديدية  للشبكة  جديدا  عاما  مديرا  سوترافار  لرشكة  السابق 

للرشكة الوطنية للسكك الحديدية.

* جمعها رمزي      ما ثبت من أخبار
الجباوي

استقالة مدير مهرجان بوقرنين 
بحمّام األنف...

علمت »الشعب« من مصدر جدير بالثقة أّن السّيد 
عادل العبيدي الذي عّي مديرا للدورة الجديدة 

ملهرجان بوقرني بحامم األنف قد قّدم استقالته من 
مهامه قبل انطالق الدورة... 

وحسب ما بلغنا من أخباٍر فإّن سبب االستقالة يعود 
إىل تخّل األطراف التي تدعُم املهرجان عن مسؤوليتها 
وترِك هيئة املهرجان يف مواجهة آفِة التمويل مبفردها 

وهو ما يعني فشل الدورة الحالية للمهرجان قبل 
بدايتها.. 

محسن النابتي: 

»إدارة هيئة االنتخابات« عبارة
 عن شركة لرئيس حركة النهضة   

محسن  الشعبي  التيار  باسم  الرسمي  الناطق  اعترب 
النابتي، يوم أمس األربعاء 27 جويلية 2022، أن إدارة 

الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات كارثية.
وقال محسن النابتي، إن إدارة هيئة االنتخابات »عبارة 
النهضة راشد الغنويش يوظف  عن رشكة لرئيس حركة 

فيها أتباعه«.
وشدد النابتي عىل رضورة القيام مبراجعات كربى عىل 
هناك  ألن  االنتخابات  لهيئة  اإلداري  الجهاز  مستوى 

أخطاء وقعت والهيئة اعرتفت بوجود اخرتاق.
وبّي أن الهيئة مخرتقة ولكن ليس جميع اإلداريي فيها 

مخرتقون.  

*عادل العبيدي

*الدكتور رياض دغفوس

* أحمد ادريس 

* عبد الله النقاطي
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بالتلميح والتصريح

الشباب 
والالمعنى!

* لطفي املاكني     

هل توجهت حملة االستفتاء يف غالبية الخطابات 
املعلنة من قبل الداعمني او الرافضني ملرشوع الدستور 
ام  الشباب  ونعني  املجتمع  يف  فئة  اهم  اىل  الجديد 

تجاهلته.
بالرجوع إىل  اال  ثابتا  امرا  الجزم هنا  قد ال يكون 
مختلف ما رّوج من مداخالت لـ 163 مشاركا يف الحملة 
اال ان ما متكنا من متابعته كان متجها باالساس للدعاية 
او الرد عىل »الخصوم« من هذا الطرف او ذاك الظهاره 
يف صورة الفاشل او العاجز او املهيمن او املتسلط وهنا 
نستثني البعض من الذين لديهم خلفية ان التأسيس 
للمرحلة القادمة حتى يبنى الرهان بالدرجة االوىل عىل 
فئة الشباب التي انتظرت الكثري من مختلف الحقبات 
التي عرفتها البالد واملتغريات التي جاءت بكل النامذج 

من  الحكم و كذلك الحاكمني.
وتحدونا الرغبة يف ان يطّلع الرأي العام يف الفرتة 
ملفات خالل حملة  من  ما طرحه  أهم  القادمة عىل 
للنشاط  املرادفة  للفئة  باألساس  متجهة  االستفتاء 
االمناط  كل  مع  القطع  اىل  والطموح  لالفضل  والتوق 
وتشكالتها التي قادت البالد ووزعت الوعود بتحقيق 
والفوارق  والبطالة  الفقر  عىل  بالقضاء  املعجزات 
وخال  عقود  منذ  رفعت  شعارات  وهي  االجتامعية 
الشعب الكريم انها باتت واقعا بعد 14 جانفي اال ان 
االحداث وتقلباتها كشفت عن »وراثة« لذات االقوال 

ونفس األفعال لكل من ميسك بزمام السلطة.
إن السؤال الذي يحتاج إلجابات عدة منطلقة ان 
فيها  تكون  ملرحلة  يؤسس  الجديد  الدستور  مرشوع 
واالقتصادية  السياسية  املبادرة  يف  الريادة  للشباب 
وغري ذلك من االفكار واملقرتحات التي تزيح من أمامه 
مرتبطة  وهي  تحقيق طموحاته  تعيق  التي  املكبالت 
أرقام  مجرد  النشيطة  الرشيحة  هذه  يف  يرون  مبن 
تجاه  النظرة  ذات  وهي  االنتخابية  املواعيد  لكسب 
املرأة بحيث ال يغيب كليهام عن اي خطاب للامسكني 
بالسلطة او املعارضني لها وبعدها يغيبون عن مواقع 
ال  التي  الترشيعات  وضع  من  بداية  واالنجاز  الفعل 
عتبة  تخطوا  اذا  اال  السيايس  بالتموقع  لهم  تسمح 
عن  البحث  عند  الوعود  ان  حني  يف  الشباب  عنفوان 
استاملتهم كانت تقول غري ذلك وبالتايل يجد الشباب 
ومع كل الحقبات بونا شاسعا ما بني االقوال واالفعال.

هي  الدساتري  وضع  ُحجية  أن  القول  ويجوز 
تكون  ان  البد  سبقها  ملا  مغايرة  ملرحلة  التأسس 
متناسقة مع توفر رشوط ذلك التأسيس الذي لن يكون 
بنفس األساليب واآلليات والفاعلني فيها. وهنا رضورة 
اي  ملستقبل  معنى  ال  النه  الريادة  للشباب  تكون 
مجتمع اذا مل يكن الشباب هو فاعلها الرئييس وهذا ما 
ينتظر من املرحلة القادمة حتى يكون الخطاب املروج 
عن أهمية دوره منسجام دون مخاتلة كام كان سائدا 
النوايا  البون شاسعا ما بني  يف عقود ماضية حني كان 
وما تضمره من استدامة االوضاع والتعلل بكل ما ميثل 
االصالح  مسارات  عن  وإبعاده  الشباب  لتكبيل  تربيرا 

الحقيقي.

األستاذ رضا كارم

ـ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مشروع 
دستور قيس سعيد مدخل لقراءة أنثروبولجية

* لطفي املاكني    

التونيس  املنتدى  عن  االخرية  االيام  يف  صدرت 
من  مجموعة  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 
يف  والباحثني  األساتذة  من  لعدد  النقدية  الدراسات 
قيس  الرئيس  طرحه  الذي  الدستور  مبرشوع  عالقة 

سعيد لالستفتاء يوم 25 جويلية.
وبحسب القراءة االنرثوبولوجية لالستاذ رضا كارم 
فإن الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية تتضمن 
ويف  الالئق  السكن  يف  والحق  الكايف  الغذاء  يف  الحق 
يف  واملشاركة  االجتامعي  والضامن  والصحة  التعليم 
واذا  والعمل  الصحي  والرصف  واملياه  الثقافية  الحياة 
اعتمدنا هذا النص مقياسا دامئا وفق هذه القراءة ملا 
احتواه مرشوع قيس سعيد من نصوص حول الحقوق 

ومضمون املقال فإننا سنلقي جزءا مهاّم من التوطئة وعرشين فصل كدست كلها 
لالشارة اىل سعي الرئيس لضامن مجمل هذه الحقوق.

فقد وردت أربع فقرات يف التوطئة تشري اىل الثورة عىل التجويع ومطالب 
التصحيحية  الثورة  سامه  ما  خالل  من  الرئيس  واستعداد  والكرامة  الشغل 
الستعادة الرثوات الطبيعية اذ اكد االستاذ رضا كارم يف قراءته عىل ان الرئيس 
سعيد اشار اىل العالقة السببية بني النظام الجمهوري واالمال يف حفظ السيادة 
وتوزيع الرثوات توزيعا عادال وعىل استمرارية التنمية االقتصادية واالجتامعية 
يف بيئة سليمة تزيد تونس الخرضاء اخرضارا من اقصاها اىل اقصاها فال تنمية 

مستمرّة دامئا اال يف بيئة سليمة خالية من كل اسباب التلوث.
ويتوقف الباحث يف قراءته النقدية عند استعامل مرشوع قيس سعيد اىل 
ضمري املتكلم الجمع »نحن« وأردفه قوله الشعب التونيس وهو بذلك يتاميز عن 

دستور 1959 الذي يفتتح كالمه بالقول بإسم الشعب التونيس 
نواب  نحن  القائل   2014 نص  وعن  بورقيبة.  الحبيب  نحن 
الشعب التونيس اعضاء املجلس التأسييس وهي الرتاكيب التي 
تغيب كليا يف مرشوع الّصادق بلعيد وأمني محفوظ ليحرض بدل 

عنها القول »ان الشعب التونيس يعلن«
وباملحصلة فإن جميع التوطئات املشار إليها تتحدث نيابة 
عن الشعب وتتفاوت هذه النيابة من نص اىل آخر لتبلغ اوجها 
مع نص 1959 الذي يشري اشارة موازية اىل الشعب ليمرر رؤية 
اما نص قيس  الحبيب بورقيبة بل يسميه ويعلن عن حضوره 
بل  الكالم  الشعب وسلبه حق  بتصميت  يكتفي  فهو ال  سعيد 

مختلفة  لغوية  بناءات  معتمدا  باسمه  ناطقا  ويتحول  ولسانه  صورته  يحتكر 
جذريا عن البناء اللغوي لنص بلعيد ـ محفوظ مثال.

* المبالغة واالستثناء
ويذهب األستاذ رضا كارم كون الرتكيز عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية يف مستوى التوطـئة يحيلنا اىل نظام أسلويب قائم عىل املبالغة والتشبيه 
صاحب  التونيس  الشعب  »نحن  قوله  ومنه  والحرص  واالستثناء  واالستعارة 
السيادة الذي حقق بداية من يوم 17 من شهر  ديسمرب 2010 صعودا شاهقا 
غري مسبوق يف التاريخ ثائرا عىل الظلم واالستبداد وعىل التجويع والتنكيل يف كل 

مرافق الحياة« ويضيف ان ما كنا نحسبه تجويعا 
وتعطيال عن العمل ال يقاس باي حال من االحوال 
من  لرت  اقتناء  اجل  من  اليوم  نعانيه  ما  بحجم 
فإن  وهكذا  السكر  من  رطل  او  املستورد  الزيت 
وتفضح  النص  سوأة  تعرى  البساطة  بهذه  امثلة 
بيان  اىل  النص  حولت  التي  وانشائياته  ثرثرته 
سيايس ينتمي اىل زمن ايديولوجي مطلق ال عالقة 

له بالواقع املركب واهله املتعددون.
* ايديولوجيا وشخصنة

أما يف مستوى الفصول التي عرضت الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية فقد كان النص 
إىل  االشارة  والحرص عىل  والدقة  لالقتضاب  أميل 
اليها  املشار  الحقوقية  املنظومة  مكونات  مجمل 
التونيس  بالشعب  وألحقها  الرثورات  ذكر  حيث 
واعتربها خالصة له عىل اساس العدل واالنصاف وهي العبارة التي يرّص سعيد 
والذي يتهرب يف نصه من مقولة التوزيع العادل للرثوات مثلام يتهرب من مقولة 
املساواة ويفضل استعامل العدل واالنصاف وبعد التعمق يف خلفيات املفهومني 
يرى الباحث ان الرئيس قيس سعيد نقل النقاش من مستواه املنطقي االول اىل 

مستوى ايديولوجي حرصا.
النسوية مثال  الحركة  الذي تطرحه  املساواة  وهو يستعمله لرضب مفهوم 
وليس يف ارصاره عىل معاودة استعامل هذه الصياغة اال حرص ايديولوجي منه 
عىل زرع حضور الشخص يف نص دستوري ُوضع للشعب التونيس نظرا وافرتاضا. 
وبالتايل فإن الدساتري التي يكتبها الساسة دون وعي رهانات الجمهور هي مجرد 
املتحدة ويثار حولها  الدولة وتعرض عىل االمم  الفاظ تزين جدران مؤسسات 
ينطقها  التي ال  النصو ص  ان  االمر عند ذلك يف حني  والنقاش وينتهي  الجدل 
الواقع الحقيقي وال يكتبها الهّم الجامعي ال ميكن باي معنى 
ان تكون نصوص الجمهور او الشعب كام يسميه قيس سعيد 
الذي راهن عىل كتابة الواقع كتابة مجردة أي أننا إزاء نصوص 
من  والفكاك  الطأمنينة  ساكنة  من  »األعىل«  جامعة  يكتبها 
الجوع والفاقة والحرمان وهي نصوص توضع لجامعة االسفل 
من أجل انشاء ما يشبه جدل افالطون النازل اآلمل يف صعود 

حكيم نحو عامل املاهيات الجوهرية.
لذلك فإن اسرتاتجيات االسفل الطبقي وسياسات النحت 
التي  الدستورية  الرثثرة  هيمنة  طويال  تقبل  لن  االجتامعي 
إحتلت فضاء الخطاب االعالمي عىل مدى السنة املاضية لهذا 
السلطوية  تأكيد رفضها لالختزاالت  يوما عن  تكّف  الواقع مل  انرتوبولوجيا  فإن 
االستبدادية التي يرشف عليها منتخبون من معسكر  الليربالية التابعة وبالتايل 
فإن التاريخ وهذا ما استنتجه الباحث رضا كارم ومساراته تؤكد عىل سقوط كل 
اليومي ورشوطه ورمزياته ونظمه االوىل اي ال  انرثوبولوجية ال تلتزم صياغات 
تلتزم حل مشكالت التزود باملاء الصالح للرشب والزيت والسكر والبيض وهو 
ما يعانيه يوميا غالبية املواطنني بعد ان اختفت اغلب هذه املواد دون ان تجد 
وبأسعار  عنه  البحث  عناء  من  املواطن  تريح  فعلية  حلوال  ومؤسساتها  الدولة 

مرتفعة من يوم إىل آخر.

الدساتير التي 
يكتبها الساسة 
دون وعي هي 

مجرد ألفاظ 
تزين جدران 

الدولة

ندوة صحفية عاجلة
رافعني/ات لهذا الشعار واجهنا االعتداءات البوليسية بكل شجاعة وإرصار 

يف  وتغوله  الدكتاتوري  ومرشوعه  سعيد  لقيس  رافضة  شبابية  مجموعة  نحن، 
السلطة، اختارت املقاومة والنضال من أجل حقوقها وحريتها، ومن أجل دولة 

مدنية دميقراطية اجتامعية حقيقية تقطع مع كل الرجعيات. 
اإليقافات  االعتداء علينا وانتهاك حقوقنا وتتالت  تّم  عشية 22 جويلية 2022 

يف صفوفنا واستمر التنكيل بنا عرب أشكال القمع املنظم إرصارا منا عىل فضح 
االنتهاكات البوليسية وتعطش املنظومة كام كانت دامئا للعنف والقمع ضد كل 

من احتج ضدها وخالفها،  
ندعوكم/ن لحضور ندوة صحفية الخميس 28 جويلية 2022 مبقر نقابة الوطنية 
للصحافيني التونسيني عىل الساعة العارشة صباحا وذلك لتقديم شهادات حية 
واالخالالت   2022 جويلية   22 ليلة  عشناها  التي  االنتهاكات  لكل  ومفصلة 
وزارة  رواية  زيف  لفضح  املحامني/ات  من  الدفاع  هيئة  وضّد  ضدنا  القانونية 

الداخلية.
حضوركم/ن يرشفنا.
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المرأة التونسية في المجتمع 

بني الشعارات وإكراهات الواقع 
سنحاول املحافظة عىل هذه الصفحة، كام يهمنا ان يتم 

النساء يف مجتمع تونيس  تأثيثها اسبوعيا من خالل تجارب 

تظل حربا عىل  املرفوعة  الشعارات  نقول هذا الن  ذكوري. 

تقريبا،  كثرية يف كل مكان  املرأة  املامرسات عىل  ورق، الن 

هذه الصفحة منكن وإليكن وتأثيثها مسؤولية مشرتكة مع 

حصلت  مختلفة  حكايات   3 مع  ستكون  البدايات  املحرر. 

هذا االسبوع، األوىل يف حيدرة من والية القرصين والثانية يف 

شارع الحبيب بورقيبة يوم واحد قبل االستفتاء وهي حادثة 

حصلت لصحافية تونسية مشكلها ان القدر وضعها يف يوم 

سيدي  يف  جمعياتية  وناشطة  لشاعرة  هي  والثالثة  غضب 

بوزيد.

وقد تعمدنا ان نرتك للصحافية يرسى الشيخاوي املجال 

التونسيون  يفهمها  التي  »الدارجة«  باللغة  حكايتها  لتحيك 

ينىس من  لن  لها عربة ودرسا  ما حصل  يكون  ان  امل  عىل 

التونسيني  الشعبية وأليست »الشعب« جريدة كل  الذاكرة 

االكيد اننا من هنا نبدأ.

* املحرر

حكاية الصحفية يسرى الشيخاوي 
  مع االعتداء الذي تعرضت له يف شارع 

بورقيبة قبل االستفتاء
تقول يرسى:

بوليس  عند  من  األول  الكف 

اليسار  الخد  عىل   2008 يف  كليتو 

وقتها  الجريصة  يف  اللييس  قدام 

عملنا مسرية عىل العدوان عىل غزة.. 

بوليس  عند  من  الثاين  الكف 

كليتو بعد 14 سنة يف شارع الحبيب 

ضد  مسرية  يف  نغطي  وانا  بورقيبة 

االستفتاء لتوة مانيش مستوعبة..

شدين  بالزي  وبوليس  نصور  انا 

»ما  قتلو  يبعدين  بش  يدي  من 

متسنيش توه نبعد وحدي« عاود نطرين من يدي بقيت نقلو »ما متسنيش«.. 

عىل تلفيتي بش نقدم يهبط عيّل بكف عىل خدي اليسار بالحق الدنيا دارت يب 

ال يزي الوجيعة وال يزي الغدرة وقتها.. اليل نتذكر أنه بوليس سيفيل دزين القدام 

بعد فهمت اليّل كان ما دزنيش هو راين مترمدت تحت ساقيهم.. 

بعد الدزة هذيكا ماعاد حسيت بيش.. وقت فقت شدتني الغصة بكيت تذكرت 

الكف األول الوجيعة زادت أما قمت وشديت تليفوين بش نكمل نخدم رغم اليل 

معايا الكل أرصوا اين نروح..

وقتها فقت اليل من قوة الرضبة البسة لونتي يف عيني تنطرت وحملت الوجيعة 

يف وجهي وعيني ورقبتي وبقيت نرتاح شوية مع إرصار االوالد والبنات.. 

وقتها امين الرزقي يحيك عىل االعتداء يف التليفون يجونا بوليسية سيفيل وخزرلو 

تـ.........«  »توة  قيل  القضاء«  »بيناتنا  قتلو  وقتها  وحدها«  طاحت  »تكذب  وقالّو 

)سامحوين( وسبني وسب والدي وقتها أمين سكتني ومشينا... 

وإىل حد اآلن مش مستوعبة كمية العنف املادي واللفظي اليل تعرضتلها.. 

معاينة  نعمل  منيش  قررت  وقتها  تقوى  الوجيعة  يف  نحس  بديت  ساعة  بعد 

رضوض  جسديا  خطرية  حاجة  عنديش  ما  الرابطة  مستشفى  إىل  ومشيت  للعنف 

تستوجب راحة بخمسة أيام.. 

اما الرضر النفيس اليل داخيل كبري يارس لدرجة انو غلبني ومش عارفة نحيك مع 

حد وال نعرب عىل خاطر انا ماكليتش كف من عند البوليس اكهو كليت برشا كفوف 

يف نفس النهار من الناس اليل استهانت بالعنف اليل تعرضنالو والناس اليل سيبت 

عيّل دناءتها ومن الدنيا اليل خلتني ناقف يف موقف يف االستعجايل وانا ماعندي حتى 

فرنك... 

كليت برشا كفوف اما مانيش بش نسلم وما نيش بش نسامح يف حقي.. 

سامحوين ما عنديش الطاقة بش نحيك هاين قاعدة نحاول نتجاوز عيشكم الكل 

وشكرا للناس اليل كانت يف ظهري نهارتها وهوما أحمد وانتصار وغاية وأمين والبنات 

واألوالد الكل نحبكم برشا...

تخيّل  حادثة  رافق  الذي  الجدل  عىل  اللباوي  ملياء  رّدت   
رسائل  عدة  تلقت  أنّها  مؤكدة  زفافهام،  ليلة  عنها  عريسها 

ومكاملات مساندة لها وأنها تواجه وضعا معنويا صعبا.
عىل  نرشته  فيديو  مقطع  يف  قالت  حيث 

حسابها عىل »فيسبوك« إنها تواجه صعوبات عىل 
املستوى املعنوي، مشرية إىل أنها غري قادرة عىل 

اإلجابة عن الرسائل التي تصلها.
فيام شكرت كّل األطباء واملعالجني النفسيني 
واملحامني الذين راسلوها أو هاتفوها معرّبين عن 
دعمهم لها ووقوفهم إىل جانبها باعتبارها ضحية.

وأثار تخيل عريس تونيس عن عروسه املدعوة ملياء 
الزفاف، بعد أن طلبت منه أمه ذلك  اللباوي ومغادرته حفل 

العروس »قبيحة«، جدال واسعا يف تونس وانتقادات  بدعوى أن 
لألم وابنها.

ومقاطع  صورا  االجتامعي  التواصل  مواقع  نشطاء  وتداول 
»تنقصه  العريس  هذا  أن  معتربين  والعريس،  للعروس  فيديو 

الرجولة« ألنه تخىل عن عروسه مبجرد أن طلبت أمه منه ذلك.
وتعاطف آالف من مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي مع 
العروس التي نرشت تدوينة عىل صفحتها مبوقع التواصل 
االجتامعي فيسبوك قالت فيها إنها »يتيمة«، مضيفة 
أنها أنفقت الكثري من األموال تحضريا لزفافها لكن 

العريس تركها ورحل.
بيانا  أننا مل نقرأ ولو  الردود  الغريب يف كل 
املرأة يتضامن مع هذه  واحدا صادرا عن وزارة 
عنف  حصول  باعتبار  الحظ  منكودة  املواطنة 
عىل هذه »البنت« إن مل نقل إنه متييز عنرصي مل 
الواقعة  نرش  آثرنا  لذلك  التونيس  املجتمع  من  نتعوده 
لعّل وزارة املرأة ووزيرتها تتحرّكان ألن األمر يهّم امرأة تونسيّة 
بّد  ال  وكان  املجتمع  من  املقاييس  بكل  استثنائيا  وضعا  عاشت 
من حاميتها ومرافقتها نفسانيّا حتى ال تكون ضحيّة جديدة لهذا 

املجتمع الغريب!
* محمد/ع 

بعد هروب عريسها بسبب والدته في ليلة زفافها 

  مها دبش رئيسة جمعية مدارات لألدب والفكر والفنون بسيدي بوزيد :

ملياء اللباوي تعاني مشاكل نفسية والوزارة غائبة

* شمس الدين العوين
يف  يعتمل  ومبا  وشجونه  وشؤونه  بالوطن  مسكونة  شاعرة 
االنسان من وجدان ديدنها القصيدة ال تلوي عىل غري القول بالشعر 
كمجال جاميل للحلم ..صدرت لها عديد املجاميع الشعرية ولها 

محلية  وأدبية  شعرية  ملتقيات  يف  مشاركات 
ووطنية وعربية ... قدمت عديد األسئلة ضمن 
رئيسة  بوصفها  وثقافية  فكرية  ندوات  شواغل 
جمعية مدارات لألدب والفكر والفنون بحضور 
عدد من األدباء والباحثني واملفكرين فضال عن 
وانتاجاتها يف  وابداعاتها  املرأة  بعوامل  اهتاممها 
املجتهدة  الشاعرة  هي   ... االجتامعي  الفضاء 
غي مجاالت األدب حضورا وتفعيال تكد وتعمل 
الشعري  بوحها  اآلخرين..من  االنسان...  ألجل 

هذا النص ألمها »... أمـّــي..
األُمنيـــة،َوبَْعَدِك  عطـــُر  ــــي  أمِّ َوْجــُه 
تَتَــيــبّـــَُس  تذهُب جميُع األُمنيات..بَْعــــَدِك 
األَوراق.. جــميـُع  ْحكـُة..وتـــحتــــرق  الضِّ

الغــــاليـة..ســــرُّ  الحــبـيـبــــة  أنــــِت 
كُلَّ صباٍح.. املََحبّــِة  الَفــــرَحـة..عـــــُروُس  النــبــضــات..أَمريَة 
الَحيــَاِة.. لنــــــا  يوم..لتَُقــدمــي  كـــــــــــــَل  تضّحيـــــن 
الَحيَاَة.. َمرّة،..وأُعِطيــــــــــِك  ألــف  أمـــــوت  وليتِنــــي 

أََسَفـاُه..أَْهـــَديـنــاِك  ويــــــا  ـــه  كلَـّ الُعُمـــــَر  َوَهبتنــا 
املِرآِة..َوبْعدِك  يف  فرِحي  أنِْت  ِمْنـــــــه..ســـــاعــاٍت..أُّمـــي 
املِـرآِة.. وفـــي  وجهي  يف  الفـرح  املَرَايا..ومَيُوُت  جميُع  تحزن 

هو  ِمْنك  قريِب  األَُمهات  األَيـام  الشفـاه،بَحــق  بنـــات  بَحــــِق 
من أَسعِد األَوقاِت..فكيــف يخـــَدعنـي زمني.. ويســــرق مـني 
أحلـــــى األوقــــات.«....مها دبش ابنة سيدي بوزيد التي تسعى 
هذه األيام القامة نشاطها األديب والفكري ضمن صياقات التعاطي 
الثقايف الذي دأبت عليه...حيث تتواصل بصفة 
مدارات  جمعية  وأنشطة  فعاليات  دورية 
لألدب والفكر والفنون بسيدي بوزيد بادارتها 
والفكرية  الثقافية  الندوة  انتظام  نذكر  وهنا 
الدراسية حول واقع الرتبية والتعليم يف تونس، 
هذا امللف الساخن، موضوع الساعة، الجمعية 
هذا  حول  الجادة  الندوة  هذه  يف  نجحت 
باملركب  االجتامعات  بقاعة  لتنتظم  املوضوع 
والباحثني  املثقفني  من  عدد  مبشاركة  الشبايب 
واألكادمييني واملهتمني مبحاور وعناوين مسألة 
واقع الرتبية والتعليم يف تونس ومنهم الدكاترة 
لألدب  مدارات  االجالء...جمعية  واألستاذة 
هذا  قدمت  بوزيد  بسيدي  والفنون  والفكر 
سيدي  يف  املتنوعة  فعالياتها  ضمن  النشاط 
بوزيد وعىل النطاق الوطني ومن نشاطها السابق تنظيم الندوة 
الفكرية بعنوان »املرأة التونسية ريادة وتفاعل« وفق االحتفال 
بالعيد الوطني للمرأة وحرضتها مجموعة مهمة من الشخصيات 
يف  املرأة  ابداعات  من  بعدد  لالحتفاء  مجاال  وكانت  النسائية 
مع  تتواصل  وهي  متنوعة  ..الفعالية  متنوعة  وحقول  مجاالت 

األنشطة النوعية للجمعية التي شهدت فعاليات سابقة.   

مشاركات يف ملتقيات شعرية وأدبية وطنية وعربية  
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الدورة 34 للمهرجان الدولي
 للفنون التشكيلية بالمحرس 

علبة تلوين... أنشطة متعددة
 وبرنامج ترفيهي

* شمس الدين العوين

املحرس بكامل بهائها وموسيقاها املنبثقة من تلوينات شتى واملفعمة بهاء الدهشة بني 

الكلامت والزرقة يف سامء صافية تحضن ضجيج الرباءة األوىل ألطفال يلهون بالتلوين 

يف هذه األيام من كل عام وصوال اىل الحلقة 34...انها لعبة اللون يف كون معومل يعج 

بالكائنات الهشة والتداعيات املريبة والنشاز يف عوامل الفن لتربز املحرس بهذا التلوين 

الصايف كل عام تقص فصوال أخرى من حكايات شجنها ونشيدها الدافئ .. هي املدينة 

الجميلة املاكثة قبالة البحر..املحرس ..تخريت عنوانا الفتا لصيفها املهرجانايت لهذا العام 

2022 ..انه الفن يف تجلياته املتعددة تجاه ومن قبل فنانني تنسيني واجانب يقيمون 

 34 الدورة  تنتظم  يضاهى...وهكذا  ال  باذخا  حياتيا  وتلوينا  وهياما  حبا  بالخرضاء 

للمهرجان الدويل للفنون التشكيلية باملحرس يف الفرتة من 04اىل 11 أوت 2020 وفق 

حيز متنوع من األنشطة التي عرف بها املهرجان مثل املنابر والشعر والجوالت الثقافية 

والرتفيهية والسياحية واملعارض واللقاءات الفكرية ...وضمن عنوان االبداع يف مجاالت 

الجامليات ككل عام كام يحرض يف الدورة ويشارك فيها عدد من الفنانني التشكيليني 

والنقاد حيث لقي املهرجان أصداءه العربية والدولية .لقد كانت تونس- املحرس مفردة 

بلخوجة،  نجيب  شبيل،  الحبيب  فرحات،  ر  عاماّ أرض  هي  منها..  البداّ  أخرى  تشكلية 

الخيايش والضحاك..عبد الرزاق الساحيل.. يوسف الرقيق وغريهم..وكل الفنانني الذين 

أحبوها وهاموا بالظالل والنور فيها عىل غرار بول كيل الفنان العاملي ...العنوان الكبري 

هو املحرس ...املدينة.. والناس ...والذاكرة ..املدينة الفنية تجهزت كام ينبغي لالحتفاء 

من  جانبا  تخصص  حيث  للمهرجان  الجديدة  الدورة  ..هذه   )44( الدورة  بفعاليات 

التشكيلية.. للفنون  الدويل  للمهرجان  املعهودة  والجاملية  الفنية  للمجاالت  أنشطتها 

الفن  ونشطاء  والنقاد  التشكيليني  الفنانني  من  هام  عدد  فيها  يشارك  التي  الفعالية 

والجاميل  الفني  الحوار  واطالق  الفنية  والتجارب  الخربات  ولتبادل  االبداعي  للتفاعل 

تاريخها  وعرب  تونس  متثله  مبا  األرض  جهات  مختلف  من  فنانني  بني  عموما  والثقايف 

العريق من لقاء بني الثقافات والحضارات .هكذا هي املحرس... تدخلها فتأخذك األلوان 

التونيس  الصيف  البحر يف هذا  إيقاع  واحة من خيال وعىل  إىل  التشكيلية  واألجسام 

الجديد، ميرح األطفال يف حدائق املنتزه الذي تزينت أرجاؤه بأعامل رائقة فيها حركة 

الحصان يف جموحه والبنت التي تصعد السلم لرتسم شيئا يف الهواء والباب املفتوح 

عىل شارع الناس... هذا املهرجان جعل من مدينة املحرس الصغرية والواقعة عىل البحر، 

والتحوالت بل  التغريات  املرتاب ورسيع  العامل  التشكييل يف هذا  الفن  قلعة من قالع 

والذي يعيش عىل ايقاع الرصاعات والحروب وما يتهدد البرشية، وال سيام من عوملة 

تكاد تأيت عىل كل يشء قتال للخصائص والهويات ومنها الثقافية. انها حدائق املحرس 

تربز يف أبهي حللها لتعانق العامل عرب عصارات التشكيليني العامليني الذين يفدون عليها 

من جغرافيا مختلفة.املشاركات يف الدورة متنوعة ونجد رسامني وفنانني ونقادا وأحباء 

للفنون وهواتها كذلك..املحرس فسحة أخرى للفنون واللقاءات والتلوين املفتوح...

شمس الدين العوين

الفنانة التشكيلية جميلة املرواين و من عبق الشامل الغريب و جامل طربقة الساحرة  أخذتنا اىل 

كل هذا يف معرضها الحايل برواق الفنون عيل القرمايس بشارع شارل ديغول بتونس العاصمة يف 

اطار معرضها الخاص  الذي يتواصل بعنوان » تعبريات جاملية بني املايض و الحارض ». يف لوحات 

املعرض موهبة فنانة بداخلها غرام قديم تجاه الرسم و من البورتريهات اىل املشاهد و الخيول و 

الجامل و النوستالجيا حيث املدينة باألعمدة و األقواس و املرأة بالسفساري  و غريها من األجواء 

التشكيلية لألعامل املعروضة بالزيتي و االكريليك و الباستال وفق عناوين منها »حفل تقليدي » 

و » عىل البحر » و » سيدي بوسعيد » و أمازيغ » و » سواحل قرطاج » و »املدينة » و الخيول » 

و » طلوع الشمس / الرشوق » و » الطانقو » و » الجمل » ...عوامل فنية متعددة و معرض خاص 

يف تجربة فنانة حاملة و محبة للرسم و شغوفة بالتلوين هي جميلة املرواين التي تقول عن تجربتها 

»... بدا حبي للرسم قبل ان ادخل املدرسة وقبل ان أتعلم الكتابة والقراءة . ولكن طريقتي وادوايت 

للرسم كانت بسيطة كعقيل وقتها ، فقلمي قطعة من الخشب او الفحم وقرطايس رمال البحر او 

بقايا من )باكو ( السكر . يف طربقة ويف الستينات ليس لنا مكان للرتفيه غري البحر وليس لنا نواد غري 

القيام بجمع املحار املتناثر فوق الرمال او الحجارة الجميلة املختلفة ألوانها وأحجامها وعىل الرمال 

املختلفة  والحجارة  باملحار  وازركشها  جميلة  رسومات  ارسم  كنت  الشمس  أشعة  تحت  املتالالة 

فارسم  الخشب  اىل  الرمال  عىل  من  وانتقلت  فشيئا  شيئا  وتتطور  تكرب  موهبتي  وبدات  ألوانها 

الرسمة عىل قطعة من الخشب وازركشها باملحار والحجارة فتزيدها جامال ورونقا . فاكتشفت امي 

موهبتي وكانت بدورها تصنع اواين الفخار فكانت تأتيني برسومات بربرية كانت عىل اوان قدمية 

وتطلب مني نقلها مبادة تصنعها من األعشاب الربية والصحية مثل ) الذرو و الريحان( فتعطيها 

دامئا متعطشة  املعهد وكنت  باملدرسة وبعدها  تتطور  بدأت موهبتي  جامال عىل جاملها وهكذا 

للمزيد من املعرفة ويف سنة 2004 قررت االلتحاق مبركز التدريب للرسم باملركز الثقايف الرويس  

مع الرسام الرويس »ماخاطش« والرسام التونيس لسعد اونيس وبعد اربع سنوات تحصلت عىل 

ديبلوم ولكنني مل اكتف بهذا بل واصلت التدريبات يف نفس املركز وقمت بعدة معارض جامعية 

الثقايف االيطايل الكتشف مع االستاذة والرسامة »تاتيانا« عدة  انتقلت اىل املركز  ويف سنة 2012 

تقنيات اخرى فواصلت تدريب يف املركز وقمت بعدة معارض داخله وخارجه وتحصلت عىل جوائز 

وشاركت يف club international sevas Art الذي تنشطه السيدة سلمى بن عائشة وشاركت 

بعدة تظاهرات عاملية مع اكرب رسامني عامليني وتونسيني وتحصلت عىل العديد من الشهائد العاملية 

ثم التحقت باتحاد الفنانني التشكيليني وقمت بعدة معارض جامعية وثنائية مع »تاتيانا« يف دار 

الثقافة ابن خلدون ...وصوال اىل معريض هذا برواق القرمايس...«...معرض و أعامل فنية متعددة 

و مسرية مفتوحة عل عنوان الفت هو الشغف بالرسم و عشق التلوين وفق سفر و نزوع تجاه 

االبداع و االمتاع و املؤانسة.

 ابنة طبرقة الفنانة جميلة المرواني 
امي اكتشفت موهبتي وكانت تصنع 

اواني الفخار وتأتيني برسومات بربرية  
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اآلونة  يف  نجاحاً  همييل  مهدي  للمخرج  أطياف  الروايئ  الفيلم  حقق 
األخرية، حيث حصل عىل جوائز اضافية بعد جولة املهرجانات العاملية، 
إذ شارك مهدي همييل مع عدد من املمثلني يف مهرجان ماملو للسينام 
العربية بالسويد حيث فاز بجائزة أفضل مخرج، كام ُعرض يف مهرجان 
دربان السيناميئ الدويل، ثم مهرجان إسبينيو السيناميئ للمخرجني الجدد 
ومهرجان  الدويل،  السيناميئ  ن  عاماّ ومهرجان  بالربتغال،  األول  والعمل 

سوغاردي ألرتويف يف إيطاليا.
وكان الفيلم قد حصل عىل عرضه العاملي األول ضمن فعاليات مهرجان 
لوكارنو السيناميئ يف سويرسا، حيث نافس يف مسابقة ُصناع أفالم الحارض، 
للفيلم  الدويل  املهرجان  السيناميئ،  زيورخ  مهرجان   يف  بعدها  وشارك 
املتوسط  البحر  ألفالم  السيناميئ  فالنسيا  مهرجان  بنامور،  الفرنكفوين 
ومهرجان  مونبلييه،  يف  الدويل  املتوسط  األبيض  البحر  سينام  ومهرجان 

فاميك للسينام العربية يف فرنسا.
القبض عليها  بعد  السجن  التي خرجت من  آمال  األحداث حول  تدور 
العاصمة  قاع  املفقود مؤمن يف  ابنها  البحث عن  الزنا، وتبدأ يف  بتهمة 
تونس. وخالل رحلة البحث، يتعني عىل آمال أن تواجه حقيقة سقوط 
القيم يف مجتمع يبحث عن ذاته بعد سنوات الثورة والتي همشت دور 
اىل  قاده  النشوة ومام  السعر بحثا عن  ليليه يف  الشباب  العائلة وأفنى 
استقالة  امام  وذلك  والخراب  التخريب  اعامل  يف  رقيب  ودون  التورط 

االب.

بين زازا ونجومها
فيلم أطياف من تأليف وإخراج مهدي همييل، ويشارك يف بطولته نجوم 
حنايش  سارة  زازا،  بويحيى،  إيهاب  محمود،  بن  عفاف  منهم  تونسيون 

وسليم بكار، وقام بتأليف املوسيقى التصويرية أمني بوحافة الذي نال 
عرضت  عامليني  مخرجنب  مع  التعامل  وامن  بدوره  عاملية  جوائز  عدة 
أفالمهم يف مهرجان كان مثل فيلم طمبكتو لعبدالرحامن سيساكو وتتوىل 

مؤسسة ماد السينامئية توزيع الفيلم يف العامل العريب.
والواليات  وفرنسا  ولوكسمبورغ  بينتونس،  مشرتك  إنتاج  هو  أطياف 

املتحدة األمريكية.
وتماّ تطوير الفيلم يف الورشة الكندية املرموقة Grand Nord كام فاز 
منصة  جائزة  عىل  وحصل  الفرنيس  املعهد  من  سيناريو  أفضل  بجائزة 
للسينام  الوطني  املركز  من  دعامً  ونال  اإلنتاج،  بعد  ما  ملرحلة  الجونة 
والصورة بتونس، صندوق لوكسمبورغ السيناميئ ومركز السينام الوطني 

الفرنيس.

بين تونس وفرنسا
بباريس أخرج ثالثة  إقامته  مهدي همييل كاتب ومخرج تونيس، خالل 
أفالم تتناول مفاهيم الحب واملنفى، وهي لحظة )2009( وليلة )2011( 
تاله  الطويلة  الروائية  أفالمه  أول  أخرج  )2012(. ويف 2016  بدر  وليلة 
حبيبتي، والذي شارك يف عدة مهرجانات مهمة منها تورونتو وقرطاج، 
و كام فاز بعدة جوائز. يُعد مهدي همييل شاعراً بالصورة السينامئية يف 
تونس، كام تم اختيار فيلمه الوثائقي فوالذ للمشاركة يف مهرجان كان 

السيناميئ ضمن قسم ال فابريك سينام.
* ناجح

فيلم أطياف للمخرج مهدي هميلي:

جوائز بالجملة آخرها من مهرجان ماملو السويدي 

عودة مهرجانني مهمّني بقليبية وقربة
* حسني عبد الرحيم   

الفني  العام والتي ال نرى لكثري منها فائدة تُْذكر عىل املستوى  النظر عن السيل املنهمر من املهرجانات هذا  بغضاّ 
والثقايف وكذلك السياحي واالقتصادي. لكن عودة النشاط إىل مهرجانني ليسا ضمن املهرجانات الباذخة ذات البُُسِط 

الحمراء والخرضاء هذا العام بعد توقفهام لعامني متتالني هو خرب ينرشح له القلب والفؤاد.
إىل  فبالنسبة  الهواة.  قربة ملرسح  الهواة )FIFAC( ومهرجان  للسينامئيني  قليبية  املذكوران هام مهرجان  املهرجانان 
ا حقيقياّا للسينامئيني الشباب ولجمهور الفن السابع حيث تعرض  السينام كان مهرجان قليبية لعرشات السنني محجاّ
الهواة  للسينامئيني  التونسية  الجامعة  تنظمه  األفالم  عميقة حول  مناقشات  تجرى  وحيث  طليعية  سينامئية  أرشطة 
بدعم من وزارة الثقافة واملؤسسات االقتصادية املحلية واألجنبية. كانت مدينة قليبية تشهد كل عام وصول اآلالف من 
الشباب يحملون الحقائب وينامون عىل الشواطئ يك يشاهدوا األفالم ويناقشوها بحميمية مع حضور عدد من النقاد 
واملخرجني الذين تركوا بصامت واضحة ىف السينام التونسية والعربية. كان مهرجان قليبية مدرسة مفتوحة للتكوين 
السيناميئ وكذلك ُعرس شعبي ألهايل قليبية. هذا العام يعود املهرجان العتيد إىل سابق عهده وينطلق من منتصف 
أوت يك يضخاّ دماًء جديدة ىف عروق السينام التونسية، يف مرسحه املفتوح عىل الهواء الطلق وندواته الرثية يف مركز 
الصيد البحري حيث اإلقامة املتقشفة لعرشات السينامئيني الشباب من تونس ومختلف البلدان وحفاوة أهل قليبية 
الخامسة  ورة  الداّ تنظاّم  الهواة  ينيامئياّني  للساّ التاّونسياّة  الجامعة  للعام.  العام  املهرجان من  ينتظرون  الذين  باملصطافني 
ويل لفيلم الهواة بقليبية بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع املركز الوطني للسينام  والثاّالثني للمهرجان الداّ

والصورة وبلدية مدينة قليبية، وذلك من 13 إىل 20 أوت 2022 بقليبية.
لحضور  قربة  يتوقفون يف  فإنهم  قليبية  مهرجان  من  الدرامية  والفنون  واملرسح  السينام  ُمحباّو  ينتهي  أن  بعد  عادة 
مهرجانها للمرسح أيضا يف مرسح حجري مفتوح عىل الهواء الطلق واإلقامة يف مركز الشباب والنقاشات بدار الثقافة 
حيث تقدم أيضا بعض العروض والندوات التي يشارك فيها جمهور ناشط من الشباب وتدار مجمل عملية التنظيم من 
قبل متطوعني من شباب املدينة املحبني للمرسح، ومن املُبرش هذا العام هو التغيري الذي أجرته هيئتها املديرة يك يعود 
املمثل واملخرج املرسحي وأستاذ املرسح محمد شعبان من أبناء املدينة يك يبارش إدارته لهذه املناسبة الثقافية املتميزة 
وكذلك بالتعاون مع الناقدة واملمثلة رفيقته سهام عقيل، وأعلنت الهيئة املديرة أنه تقرر نهائيا موعد انعقاد الدورة 

46/ 2022 ملهرجان قربة الوطني ملرسح الهواة من يوم 22 إىل يوم 30 أوت 2022..
ر الثقايف الحايل لسببني هو محتواهام الثقايف الحقيقي  هاتان املناسبتان تكتسبان أهمية ثقافية استثنائية يف واقع التصحاّ
وثانيهام هو الجمهور الذي يتوافد لالستمتاع واملشاركة دون بُُسٍط حمراء ودون تكاليف باهظة فليس كل ما يلمع 

ذهبا.

الدورة 34 للمهرجان الدولي بنابل

حضور الفت ملسرحية
معز التومي

* شمس الدين العوين   

تنتظم الدورة 34 للمهرجان بادارة املبدع منترص 
قاسم وخالل الفرتة من 17جويلية إىل 26 أوت 
ورواد  السهرات  جمهور  يتابع  حيث   2022
يوم  بسهرة  انطلقت  عروضا  الصيفية  التظاهرة 
مجاين  عرض  وهو   Agacirque يف  جويلية   15
نابل  بورقيبة  الحبيب  بشارع  االفتتاح  قبل  ما 
الفني  الجمهورالعرض  تابع  17جويلية  ويوم 
عرض  20جويلية  ويوم  الرباعي  أحمد  للفنان 
للفنان جان جون ويوم 22 جويلية عرض  فني 

مرسحية القرهامنة للممثل معز التومي وتواصلت السهرات يوم 26 جويلية مع عرض القبة.. ويوم 
29 جويلية عرض مرسحية je le dis comme je le pense à50ans للممثل لطفي العبديل ويوم 
02 أوت عرض مرسحية »أهوا » للممثل صابر césar ويوم 04 أوت عرض فني للفنان نوردوويوم  
بنابل  التنشيط واملهرجانات  إنتاج جمعية  البلدية« من  ويوم 07 أوت: عرض مرسحية »رساق يف 
الثاين« لفيصل الحضريي ويرسى املناعي ويف  ويوم 10أوت: عرض مرسحية »راس ورويس العرس 
سهرة يوم 13 أوت: عرض الزيارة ويوم 16أوت: عرض مرسحية »حومة العزايز« للمرسح الشاب 
بنابل ويوم 17 أوت: عرض مرسحية جعفور version française للممثل جعفر القاسمي ويوم 19 
أوت: عرض مرسحية »تحفة« للممثل محمد عيل التونيس ويوم 21 أوت: عرض »فيزا« لكريم الغريب 
ويوم 23 أوت: عرض مرسحية »الهربة« للممثل عزيز الجبايل وصوال اىل سهرة االختتام ليوم 26 أوت 

مع عرض ملرسحية »منوت عليك« للممثل ملني النهدي. العروض تتم بفضاء امللعب البلدي بنابل.
التاريخ والعراقة  الجامعة بني فنون شتى ملهرجان له من  املتنوعة والسهرات  العروض  هي دورة 

الكثري حيث الوطن القبيل يف لياليه الصيفية بني الفنون واإلبداع واالمتاع واملؤانسة.
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ملكافحة  الوطنية  للهيئة  الجهوي  الفرع  رئاسة  تحملت مسؤولية   *
الفساد. كيف خضت هذه التجربة؟

- بالعزمية نفسها التي خضت بها تجربة العدالة االنتقالية، وبالرغبة 
معركة  الفساد  فمحاربة  الكربى...  الوطنية  املعارك  نفسها يف خوض 

وطنية شاملة ومطلب شعبي رئييس.
اإلطاري  املرسوم  مبقتىض  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  تركيز  تّم 
عدد 120 املؤرخ يف 14 نوفمرب 2011 املتعلق مبكافحة الفساد وقد 
أرىس هذا املرسوم الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وهي هيئة عمومية 

مستقلة.
عند خوض غامر املعركة من الداخل وانخراطي يف فريق العمل بالهيئة 
بإرشايف عىل الفرع الجهوي بجندوبة تأكدت بأن محاربة الفساد تلزمه 
إرادة سياسية قوية، وتأكدت لألسف أن تلك اإلرادة كانت غائبة إىل 
حدود 25 جويلية 2021 رغم أن كل الحكومات املتعاقبة منذ 2011 
كانت ترفع محاربة الفساد كشعار أسايس، إالّ أن ذلك كان عىل سبيل 

التعمية واسرتضاء الناس وسأبّي لك كيف ذلك.
يف  نصَّ  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  أحدث  الذي   2011 مرسوم 
للوقاية  وجهاز  ومجلس  رئيس  من  ترتكب  الهيئة  أن  18عىل  الفصل 
والتقيص وكتابة عامة. وأضاف الفصل 22 بأن جهاز الوقاية والتقيص 
يتألف من رئيس الهيئة وأعضاء ال يقّل عددهم عن عرشة يعينون بأمر 
بالنزاهة  الخرباء املشهود لهم  الحكومة من بي  بناء عىل اقرتاح من 
والكفاءة يف اختصاصات القانون واملالية ومراقبة الحسابات والجباية 
والشؤون العقارية وغريها من االختصاصات ذات العالقة مبهاّم الهيئة.

ويتمتع أعضاء هذا الجهاز بالضابطة العدلية، ولهم صالحيات واسعة 
والتفتيش  كالحجز  العمومية  النيابة  بصالحيات  تذكّرنا  وخطرية 
بالرّس  مهاّمه  يف  مجابهته  ميكن  وال  األموال  وتجميد  السفر  وتحجري 
املهني... إذن فكل مكّونات الهيئة التي نصَّ عليها الفصل 18 املذكور 
تّم إرساؤها إالّ جهاز الوقاية والتقيص... فقد تّم تعيي رئيس للهيئة 
وأعضاء مجلسها وتّم إحداث كتابة عامة وبقي جهاز الوقاية والتقيص 
تكن  ومل  الحكومة،  رئيس  من  باقرتاح  يُعيَّ  ألنه  الوالدة  عىل  عصيّا 
لدى أي رئيس حكومة من الحكومات املتعاقبة بعد الثورة الرغبة يف 

إحداث هذا الجهاز الذي يعترب روح الهيئة ومحركها األسايس.
* هل يكفي أن نضع هيئة للفساد لنحاربه أم أن املسألة اعُتمدت 

بالتوجيهات؟
اشتغلت الهيئة ووضعت الخطط واالسرتاتيجيات ملكافحة الفساد ألن 
آفة الفساد متغلغلة يف الدولة ومهيكلة، إًذا٬ ميكن أن نقول إن كل 
يشء غري منظّم يف البالد ما عدا الفساد... وحتى ال أطيل عليك ألن 
املجال ال يتسع، أقول لك إن الحرب عىل الفساد صعبة وطويلة األمد 
وال ميكن أن يخوضها شخص مبفرده، بل هي حرب شعبية نخوضها 
األجيال  تستهدف  أبعادها  أحد  يف  وهي  وثبات  وصرب  بقوة  معا 
التّعايش معه  بديهيات  الفساد وكرس  ثقافة مقاومة  بإرساء  القادمة 
ملّفات  الهيئة فتحت  فإن  السلويك... ولألمانة  واستبطانه يف موروثنا 
كربى وحّققت فيها وأحالت مرتكبيها عىل القضاء وتعداد تلك امللفات 
السنوية  الهيئة  تقارير  نظرة عىل  تلقي  أن  ويكفي  اآلن  ممكن  غري 
وبالغاتنا  الصحفية  ندواتنا  إىل  تعود  أن  ويكفي  لذلك  تفصيال  لتجد 
التّوعويّة  األنشطة  بآالف  قمنا  كام  امللفات،  تلك  لكّل  جردا  لتجد 
كّل  إىل  املوّجهة  الثقافيّة  واألنشطة  الفكريّة  والندوات  والتّحسيسية 
الفساد وأنشأنا مهرجانا سينامئيا سنويا دوليا  الفئات حول مكافحة 

حول مكافحة الفساد ...
كام اختّصت الهيئة حرصيا بتلقي الترصيح باملكاسب وحامية املبلّغي 
الفساد والنظر يف ملفات تضارب املصالح واإلثراء غري املرشوع،  عن 
الهيئة  عمل  وبدأ  بذلك،  تتعلق  مهّمة  ترشيعية  ترسانة  إصدار  وتّم 

يرتسخ ويزداد مهنيّة وتجربة.
*هل حققتهم يف ملفات يف والية جندوبة؟

تتضّمن  القضاء  إىل  ملفات  وأحلنا  ذلك  بكل  قمنا  مثال،  جندوبة  يف 
باستغالل  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  تتعلق  خطرية  فساد  شبهات 
الّدولة  أموال  وتبديد  العمومية  األموال  عىل  واالستيالء  الوظيف 
ومقّدراتها الطبيعية، تورط يف بعضها وزراء سابقون ومديرو مؤسسات 
تحفظية  إيقافات  مبوجبها  ومتت  جهويون  ومسؤولون  عمومية 
للمشتبه بهم عىل ذّمة التحقيق، وما زالت عديد امللفات املحالة من 

طرفنا عىل القضاء منشورة لدى محاكم جندوبة إىل اآلن.
فريوس  انتشار  بداية  منذ  األول  الصّحي  الَحجر  فرتة  يف  واشتغلنا 
كورونا رفقة فريق املراقبة االقتصادية التابع لإلدارة الجهوية للتجارة 
املواد  يف  باالحتكار  تتعلق  مرعبٍة  حقائَق  عىل  ووقفنا  بجندوبة 
ذلك  واستغالل  الجزائرية،  الحدود  وتهريبها عرب  واملضاربة  األساسية 
حساب  عىل  لإلثراء  االنتهازيي  الالّوطنيي  ِقبَِل  من  الصعب  الظرف 
الجيش  وحدات  رفقة  أوكارهم  وداهمنا  وآالمهم،  التونسيي  جوع 
وأحلنا  األطنان  بآالف  قُّدرت  التي  البضاعة  وحجزنا  األمنية  والفرق 

الجناة إىل القضاء وتم إيقافهم عىل ذمة التحقيق.
لكن بعد شهر تقريبا من منعرج 25 جويلية 2021 تّم غلق مقرات 
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد يف الوقت الذي كنا ننتظر فيه تطويرها 
وإعادة هيكلتها وإحداث جهاز الوقاية والتقيص، باعتبار أن املرحلة 
الفساد  منظومة  وتعّنت  الفاسدين  مع  املعركة  اشتداد  مرحلة  هي 

أمام املرشوع اإلصالحي الجديد... وإىل اآلن أنتظر من السيد الرئيس 
أن يلتفت إىل وضعية الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ويتّخذ يف شأنها 
هيكلتها  إعادة  أو  مكاسبها  وتصفية  بإلغائها  سواء  املناسب  القرار 

وتسوية وضعية اإلطار البرشي الذي كان يعمل فيها.
مل أندم باملرة عىل خوض تلك الحرب رفقة زماليئ يف هيئة مكافحة 
يف  األصيل  عميل  موقع  من  الحرب  تلك  أخوض  أنني  رغم  الفساد، 
نزاعات الدولة منذ سني عديدة قبل الثورة وأخوضها اآلن بعد غلق 
مقرات الهيئة وسأخوضها ما حييت بأكرث عزمية وصرب وثبات رغم ما 

تعرضت له من مخاطر وما ميكن أن يعرتضني من مخاطر محتملة.
* بصفتكم قاضيا، هل أثرت هذه الصفة عىل مسريتكم اإلبداعية؟

- نعم أثرت إيجابا يف طريقة نظريت لألشياء وتقييمي لها فأصبحت 
أحداث،  من  حويل  يدور  ما  عىل  األحكام  إطالق  قبل  كثريا  أتحرى 
األعذار  أجد  وأصبحت  أخطاءه  ليربر  للغري  كبرية  مساحة  وأعطي 
فرتة  من  ووداعة  وهدوءا  رصانة  أكرث  أصبحت  وعموما  للناس... 

الشباب التي عشتها متقلبا صاخبا.
وعميل مستشارا مقررا لنزاعات الدولة مل يعق أبدا الشاعَر الّصاخَب 
يف داخيل ومل ميارس عليه رقابة من أي نوع، ومل ميِْل عليه قامئة محاذير 
لينضبط لها عند الكتابة... حتى يف األمسيات العامة مل يتدخل رجل 
وعموما  واألنساق...  لألطر  انضباطه  وعدم  الشاعر  نزق  يف  القانون 
فإن احرتامي لعميل يجعلني بالرضورة منتبها إىل سلويك وترصفايت يف 
الفضاءات العامة مبا يحافظ عىل هيبة مهنتي ورشفها ويجعل الشاعر 
للشاعر  النمطية  الصورة  مع  ويقطع  الئق  مبظهر  متوازنا  رصينا  يّف 
الّسّكري املتسكع... أما داخل القصيدة فال وجود لخطوط  البوهيمّي 

حمراء وال عالمات توقّف أمام الحّرية.
* القصيدة هي زمن الذاكرة يف معبد متحرّك. كيف يوّفق القايض بني 

سلطة الحق وسلطة القصيدة الطافحة؟
وهذا  طافحة  القصيدة  سلطة  بأن  قلت  فقد  اإلجابة،  فيه  سؤالك   -
عليها  للشاعر  سلطة  وال  ومنطلقة  متوثّبة  فرس  القصيدة  أن  يعني 
لحظة انطالقها، فهو يجاريها ويرتكها تركض إىل أن تتوقف... القصيدة 
تختار زمانها ومكانها وفساتينها وأدوات زينتها والشاعر يجعلها أكرث 
فهي  الحق  سلطة  أما  إليها...  يضيفها  التي  السحر  بلمسات  جامال 
ولذلك  جدا...  صغري  إنفاذها  يف  الحرية  وهامش  بالقانون  مقيّدة 
كبريا  جزءا  يأخذ  عميل  أرى  بل  ذاك،  عمل  يف  يتدخل  ال  ذاك  فإن 
من الزمن املفرتض للكتابة وهذا يفّوت عيّل لحظات عظيمة لوالدة 
يف  مقالّ  جعلني  ما  ذلك  ولعل  الشعر...  براري  يف  جديدة  غزاالت 
قليل  الشعر  ثالثي سنة يف طريق  من  أكرث  فمسرية  والنرش،  الكتابة 
عليها أن تنتج ثالث مجموعات شعرية فقط... ولكن ذلك يعكس أيضا 
اعتقادي بأن الكتابة ليست هدفا يف حّد ذاته فام بالك بالنرش الذي 

أصبح باالستغالل املفرط.
* أليست الكتابة والنرش عقاال يحارصك والقايض يسّد أمامك عديد 

املرافئ؟
- أبدا، ال هذا وال ذاك... فالكتابة والنرش ليسا عقاال باملرة، وال القايض 
أن  يفرتض  سلوكا  عيّل  يفرض  بل هو  أو غريها،  املرافئ  أمامي  يسّد 
أعيش  فإنني  القصيدة  مدينة  يف  أما  غري...  ال  الناس  كّل  يف  يكون 
انحرافات كربى وأتسكع يف شوارعها وحاراتها بكل حرية... انحرافات 
الشاعر  عىل  فيها  ألحد  سلطة  وال  واألنساق  واألمناط  القوالب  عىل 
نلبسها  ال  الذهن  يف  وتسكن  تهدى  ال  الحرية  سفل...  أو  عال  مهام 
تكن  مل  ما  ومستقال  حرا  يكون  لن  القايض  فإن  ولذلك  الثياب،  مع 
لن  وبالتايل  مبادئه،  من  مبدأ  واالستقاللية  ذهنه  يف  راسخة  الحرية 
يكون حرا ومستقال ما مل يكن يف األصل كذلك ألن الحرية واالستقاللية 
ليسا حدثا طارئا بل أصال ثابتا يفرتض أن يكونا يف كل شخص، إال أنه 
يتّم تدمريهام ذاتيا عند بعض الناس بالنزوع الذايت للخضوع والطاعة 
النفس... ويتّم نسفهام موضوعيا من طرف  لبيع  الدائم  واالستعداد 
لذلك  والتخويف...  والقوة  والقهر  بالتسلّط  تحديدا  والسلطة  الغري 
مل يكن عميل مانعا للحياد عن مباديئ وقناعايت وما ربّاين عليه الوالد 
الله وما صنعته بداخيل األيام، وأفكر باستمرار يف ما سأتركه  رحمه 
فلن  بعده...  ِذكْر  املرُء  إمنا  مبقولة  جدا  وأؤمن  الرحيل،  بعد  ألبنايئ 
أترك لهم املال وهو ليس عندي بل يكون أجدى أن أترك لهم العزة 
والكرامة والّشموخ واالعتداد بالنفس والثبات والصرب واملثابرة والقدرة 
عىل الحّب والعطاء والعفو واإلنصاف... فكلها قيم يكون بها اإلنسان 

إنسانا ولن يكون يف غيابها حتى ولو حاز جباال من املال.
* نرشت ثالث مجموعات شعرية ولك عديد املخطوطات يف مجال 
اإلبداعية  مشاريعك  هي  ما  األطفال.  وقصص  والرواية  الشعر 

القادمة؟
ألنتخب  لها  أتفرغ  أن  يجب  منظّمة،  مكّدسة وغري  كثرية  نصوص   -
ومرشوع  لألطفال  وقصص  كثرية  قصائد  وفيها  للنرش  يصلح  ما  منها 
ودخول  الرّسد  إىل  الهجرة  بصدد  فأنا  اآلن  أما  مكتمل...  غري  رواية 
عوامل الّرواية والتّجريب يف مجال الّشعر بالغوص أكرث يف قصيدة النرث. 

ويصدر يل قريبا عمٌل شعري جديد بعنوان »بيت النوء«. 
النجاح  أسباب  وتهيئة  العريضة  الخطوط  بوضع  مشغول  أنني  كام 
لتظاهرة شعرية دولية هي »أيّام بالريجيا الّشعرية«. وأوّد أن أضع 
فأنت  وسعة صدرك،  عيّل  لصربك  الهادي  جبينك صديقي  قبلة عىل 
صديق أثرّي قديم لكل الشعراء واملبدعي وحاورت أغلبنا وفتحت لنا 
قلبك العامر بالحب والصفاء... أمتنى أن نتمكن من العبور إىل تونس 

جديدة ال تأكل أبناءها.

لن يكون اإلنسان إنسانا يف غياب القِيَم 
ولو حاز جباال من املال

يف الجزء الثاين لحوار مطّول مع ضيفنا املبّجل اخرتنا أن نتوقف أمام عديد املحطات املهمة يف عالقة باألدوار التي قام بها يف 
حياة الناس مرورا بدوره يف هيئة محاربة الفساد وصوال إىل إصداراته الشعرية وهذا ما قاله... 

الشاعر معز العكايشي لـ»الشعب«:

 *حاوره: أبو جرير

كّل شيء غير منّظم 
في البالد ما عدا الفساد

 ) )الجزء الثاني واألخير(
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* حسني عبد الرحيم   

ألسبوع  عنوان  هو  للشامل  الهجرة  وليس  املرسح  إىل  الهجرة  موسم 
مرسحي اليشابهه أي نشاط مرسحي اخر يف تونس. املكان هو التياترو 
عليه  تقدم  ُركح  وليس  مرسحية  ألكادميية  الجبايل  توفيق  حوله  الذي 
أعامل لجمهور فقط. هناك دراسة مرسحية تتم عىل مدار العام يؤمها 
مواطنون عاشقني للمرسح ويعملون يف مهن مختلفة: أطباء مهندسون 
محرتفني  ليسوا  ولكنهم  التمثيل  يحبون  بيوت.  وربات  وتالميذ  وطالب 
املرموقني منهم  الفن املرسحي  تنشيط عدد من محرتيف  يقوم عىل  له. 
توفيق الجبايل ونوفل عزازي والسوري رميي سمريي وهيكل الحايل ووليد 
العيادي. وخالل تسعة أشهر يعمل كل منهم مع مجموعة لتحقيق عرض 
الرُكح  العروض عىل  بدأت  املوسم  نهاية  كتابة مسبقة.  مرسحي ودون 
أفضل  تنافس  عروض  وهي  جويلية.   22 حتى  من17  األسبوع  خالل 
الرئيس يف  التيار  التقليد وعن  االحرتافية وتخرج مبجملها عن  العروض 

املسارح الكربى.
اخرتنا ثالثة عروض لتقدميها لكم وهي تعرب عن رؤية طليعية واندماجية 
للفعل املرسحي يف الحياة العامة، كانت مجمل العروض كاملة العدد من 

جمهور طبيعي جدا تفاعل معها بحامسة ودفع مثن التذاكر للدخول.
للسلع  مغازة  محيط  يف  يدور  العيادي«  »وليد  تأطري  »السلعة«  عرض 
وتتحول  مستهلك،  ملجرد  اإلنسان  يتحول  وكيف  مونوبري(  أو  )كارفور 
لها وكيف  الطبيعي  النظر عن االحتياج  السلعة إىل صنم معبود بغض 
ميوت اإلنسان بحثا عن سلعة وهمية ويراقب كل ذلك عامل ومديرين 
الهسترييا  أنواع  وكل  واألذواق  الطبقات  كل  املستهلك.  إلرضاء  يسعون 
السلعية مثلها عىل الرّكْح مواطنون عاديون يحبون املرسح ليس كمهنة 
محمد  واملشاركون  واالجتامعي  النفيس  لتوازنهم  ُمعدل  كنشاط  ولكن 
عادل نرصي، شرياز بالعالية، هيفاء العجنقي، هيكل بالحاج صغرّي، هالة 
مزيو، كريم كويك، غفران القسوري، سوار عبايس، روعة الخويلدي، ياسني 

فتّاح، سمرا عيايش، سحر السالمي، نادر بن عمر، يوسف عياد
بها  حقائبه  يحمل  كٍُل  الرحايل  هيكل  تأطري  بعد«  أما   .. »سفر  عرض 
أحالمه  ليحقق  ملكان  ذاهبا  بعصبية  ويتحرك  وأوهامه  وكتبه  مالبسه 
الحقيقية واألوهام  باملشاريع  املطارات محملني  ويتقاطعون يف صاالت 

االمهم  الرُكْح  عىل  ويحكون  األحالم  برحلة  اللحاق  عىل  والتسابق 
املطار صوت رجل  إذاعة  يأيت من  للمغادرة حتى  ويتأهبون  وأحالمهم 
واحد يتكلم كرب األرباب ليلغي جميع الرحالت، فال مكان للسفر، وال 
املذياع  ميلك  مجهول  من  الصادرة  األوامر  إطاعة  .فقط  لألحالم.  حتى 

والديوانة وحقوق األمر باإلقالع.
املشاركون: بالل بن رمضان، فاطمة العبيدي الوساليت، مهدي معالوي، 
زهور  حميدة،  وئام  بوعصيدة،  ثريا  محسن،  سكينة  بوعتور،  مريم 

سعيدان حشانة
يف  األمور  طبيعة  يُعترب  ملا  ونقد  الرياحي  هيكل  تأطري  الثالث  العرض 
الحياة اليومية لعائلة تقليدية ميسورة متارس العبث اليومي التكراري ملا 
تعودوا عليه وليس له مربرات منطقية: عائلة تونسية عريقة بال تاريخ بال 
حكاية بال مربر. فراغ عدمي ال يقدرون عىل مقاومته إال بإفتعال الفعل.. 
إنهم يف إستسالم دائم ملجريات األحداث.. يتبعون النسق. ال شأن لهم 

إال مبا متليه عليهم أوضاعهم.. يحتفلون.. يأكلون وميوتون.. وفق نظم و 
تراتيب ال يفك رموزها سواهم. وقوانني داخلية ال يعرفها إال أصحابها. 
ودوامها  ولكنها مستمرة  معقولة  ليست  أحداثا  يفرس  املعلق يك  ويأيت 
هي مصدر عبثية هذا الوجود االجتامعي الباقي واملتكرر واملتداخل بني 

مختلف الفئات والطبقات.
هبة  بالكحلة،  حكيم  شعبان،  بن  غالية  بنعودة،  رشيفة  املشاركون: 
عرفاوي، إسامعيل بن حميدة، خلود مرايحي، مريم اإلمام، مريم بريك، 
قاسم،  الحاج  سليم  شبشوب،  منى  رحموين،  خليل  محمد  بلوزة،  مايا 

زبيدة بن النارص.
ثالثة عروض مبهرة قدمها هواة ومنشطني موهوبني ويتبقى ثالثة عروض 
فعل مرسحي  من  جزء  ببساطة  ألنهم  الحق  مقاٍل  يف  سنقدمها  أخرى 
مبهر يخرج عن السياقات التى نعرفها يف مسارح املحرتفني وتعالج ما هو 

مسكوت عنه بجامل وحذق.

النتائج األولية لالستفتاء عىل   اعترب املمثل السامي لالتحاد األورويب أن 
الدستور الجديد يف تونس يوم 25 جويلية أظهرت ضعفا يف اإلقبال عىل 

املشاركة فيه.
السياسية  القوى  بني  الواسع  اإلجامع  أن  عىل  األورويب  االتحاد  وشّدد 
املختلفة، مبا يف ذلك األحزاب السياسية واملجتمع املدين، رضوري لنجاح 
اإلصالحات  ولجميع  الدميقراطية  املكاسب  عىل  تحافظ  التي  العملية 

السياسية واالقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس.
كام شدد االتحاد عىل أنه ينبغي أن تكون التحضريات لالنتخابات الترشيعية 
وطني  حوار  إطار  يف  الحقيقي  التبادل  لتعزيز  فرصة  إجرائها  وأساليب 
شامل، مضيفا أن هذا الحوار سيشّكل رشطاًا مهاماً إلنشاء إطار ترشيعي 
يضمن رشعية ومتثيل الربملان املستقبيل معتربا أن االنتخابات الترشيعية 
مع  للمؤسسات  املنتظم  العمل  إىل  تونس  لعودة  الزاوية  ستكون حجر 
السلطات وتوطيد  الدميقراطية وال سيام فصل  للمبادئ  الكامل  االحرتام 

سيادة القانون والتعددية واحرتام حقوق اإلنسان األساسية.
إىل  ومنتبهاًا  التونيس  الشعب  جانب  إىل  سيبقى  أنه  عىل  االتحاد  وأكد 
احتياجاته يف هذا الوقت الحاسم للبالد، مبديا استعداده لتقديم دعمه 
التونيس  الشعب  وأنه سيواصل دعم  انتقال دميقراطي،  السيايس إلجراء 
لالستجابة للتحديات االجتامعية واالقتصادية واملالية الكربى التي تواجه 

تونس.

االستفتاء

االتحاد األوروبي يدعو إىل حوار وطني شامل

موسم الهجرة إلى المسرح

يموت اإلنسان بحثا عن سلعة وهميّة
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املنتظر  الفرنكفونية  لقمة  املنظمة  اللجنة  اتفقت   
تنظيمها بجزيرة جربة بعد اشهر مع  امللحن واملوزّع 
املوسيقي العاملي أمني بوحافة وهو الذي يقف وراء 
افالم  عدة  موسيقى  ولحن  عاملية  موسيقية  اعامل 
تونسية واوروبية خالل السنوات االخرية من تجربته 
االبداعية وهذا االعداد للقمة العاملية يف بابها الفني 
كان محور لقاء وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي 

بامللحن املذكور.
إىل  اللقاء،  هذا  خالل  بوحافة،  أمني  امللحن  وتطرق 
مبناسبة  لتنفيذه  يستعد  الذي  املوسيقي  العرض 
مجموعة  سيُضم  والذي  الفرنكوفونية  القمة  انعقاد 
والعامل  وافريقيا  تونس  من  والفنانني  املغنني  من 
العريب مبشاركة عازفني من العامل بهدف ترجمة حوار 

ثقايف موسيقي وحضاري.
عىل  العرض  هذا  يف  سرياهن  أنه  بوحافة  ذكر  كام 
فنانني شبان من تونس مؤكدا عىل أهمية االنطالق 

الكونية. من جهتها، دعت  نحو  املحلية  الثقافة  من 
إىل  بوحافة  أمني  امللحن  الثقافية  الشؤون  وزيرة 
تكوينية  دورات  بتنظيم  امللهمة  تجربته  تقديم 
)ماسرت كالس( وإىل منح األمل للشباب واعتبار الفن 

عموما عنرصا موحدا ومحققا للرثوة.
عروض  تقديم  يف  التفكري  الوزيرة،  اقرتحت  كام 
موسيقية يف معاملنا التاريخية والرتاثية بدعوة فنانني 
من العامل للرتويج للسياحة الثقافية وتثمني املوروث 

التاريخي لبالدنا.

ساحر مخرجي السينما 
للتذكري فإن أمني بوحافة، موزع موسيقى بدأت عالقته 
الثالث  سن  يف  البيانو  عىل  بالعزف  املوسيقى  مع 
سنوات، وقد اشتهر يف مرص والعامل العريب بعد تلحينه 
منها  مسلسالت.وافالم  لعدة  التصويرية  للموسيقى 
اطياف واهو اليل صار يف مرص والجرمية وفيلم الرجل 

الذي باع ظهره لكوثر بن هنية.
وعمل بوحافة عىل خلق أسلوب خاص به يف نوعية 
الكتابة املوسيقية  ليكتسب شهرة عاملية خاصة بعد 
الرحامن  لعبد  »متبوكتو«  فيلم  موسيقى  ألّف  أن 

سيساكو الحائز عىل 7 جوائز سيزار منها سيزار أفضل 
فيلم سوداين »ستموت  موسيقى.كام صاغ موسيقى 

يف العرشين املتوج يف ايام قرطاج السينامئية.
* مبارك

* سامي عاممي )رّسام وأستاذ تنشيط ثقايف(

»لنجمْع ونرّمْم ما خّربته أيدينا« إنه حالة إعالن طوارئ 
توقّعاتنا،  كل  فاقت  عبثية  وجه  يف  ملّون  قلب  ورصخة 
من هنا، من هذا الوعي الوجودي الّشاهق ملا نحن فيه 
هالمي  واقع  وأحالمه،  اإلنسان  بعذابات  يبايل  ال  )عامل 
الصايغ«  املعنى بضده( جاءنا فن »فيفيان  يتداخل فيه 
محّمال بالحب والجامل والدهشة، ومنذرا يف اآلن نفسه 
أوهامنا وأطامعنا،  إن مل نصُح من سكرة  بخراب قريب 
فن يشدك بسخائه اإلبداعي يركض خلف فكرة جاملية، 
بني  تتأرجح  منجزات  اإلنسانية.  رسالته  ينىس  ال  لكنه 
السقوط يف رسديات  الواقع دون  ليعالج  املعنى واملبنى 
الطهارة  حجاب  ويرفع  األوهام  ويعري  يكشف  مبارشة 

عن حقيقة اإلنسان، إنه فّن تأسييّس يهدم ليبني.
الصايغ« رسامة تشكيلية سورية، خّريجة مركز  »فيفيان 
عدة  مشاركات  لها  التشكيلية،  للفنون  إسامعيل  أدهم 
معرض  الّشخيص  معرضها  كان  أهّمها  وفردية  جامعية 
الرابطة  يف  ضياء،  من  وامرأة  حروف  بعنوان:  لبنان  يف 
- مشتى  الثقافية سنة 2017، ومعرض فردي يف سورية 
الحلو بعنوان: صدى، عام 2018. ومعرض ثنايئ مع الفنان 
ويعترب  دوكوزان«،  »إتيان  صالة  يف  صالومة  الله  عبد 
معرض تركواز سنه 2020 ومعرض حكايا 2021 التجربتان 

األكرث ألقا ونضجا يف مسريتها.
ال  التي  الهدارة  الدهشة  قصور  تسكن  رسامة  فيفيان 
تنضب، فخمة هي صورها أخاذة وبهية، متزج بني الواقع 
اليومي والجاميل بأسلوب خفي وذيك، استحقت اهتامم 
مفاهيمية  تجربة  التشكييل،  مسارها  الختالف  النقاد 
تعطي للفكرة مكانة ريادية، فرناها تشتغل عىل املعنى 
وتطوع له كامل معارفها التقنية لتخرجه يف أبهى حلة، 
معربا عن الواقع السوري بكل وضوح ودون مواربة. فإىل 

أي مدى يرتبط الفن بواقعه؟ 
نتاج واقعه ومعرّبا عن  الفن أن يكون  إن من بديهيات 
الناس  أن يدرّب  أكرث من ذلك،  شواغله وأن يذهب إىل 

عىل متعة تغيري الواقع عىل حّد عبارة برتولد بريخت.
إىل  الرسامة  سعت  ومتداخلة  مختلفة  مرجعيات  من   
جرّاَء  جراحاته  وعمق  السوري  اإلنسان  معاناة  كشف 
لوحاتها  أبطال  فجاء  هناك  رحاها  تدور  التي  الحرب 
لواقع  حقيقّي  انعكاس  هي  مشّوهة،  ألوجه  حاملني 

الحرب،  قبح  يعكس  ومقصود  واع  تشويه  رسيايل، 
اآلتية  لألجيال  لرتويه  الحدث  توثق  تشكيلية  منجزات 
أطفال  وهامئة،  مشتتة  ألراوح  صور  يعتربون،  لعلهم 
السبب  لكن  الضحايا  تختلف  ورجال...  ونساء  وشيوخ 
واحد، كثرية هي مواجعهم حني يرسمها لون أو خط عىل 
مساحة لوحة بيضاء ليبعث فيهم حياة خفية، قد تلتبس 
الهامئني  فنظرات  تضيع  ال  لكنها  أحيانا  أمامك  الصور 
تخربك بأن هناك وجعا يداريه اللون والتقنية لكنه يأىب 

املهادنة ليعلن عن نفسه بقوة طاغية.
قائلة  رصاحة  أعلنت  حيث  ونتاجه  واقعها  ابنة  هي 
امليلء  الواقع  أوثق  ألن  أعاميل  خالل  من  »أسعى 
يعيشها  التي  الدائم  التوتر  حالة  وأجسد  باملتناقضات 
واملوت  الدمار  أمام  لوجه  وجها  يقف  وهو  اإلنسان 
مبالمح  الشخوص  أرسم  لذلك  والوحدة،  والتعذيب 

وأعضاء غري مكتملة يف أغلب األحيان«. 
عالقة متينة بنتها فيفيان الصايغ مع واقعها نافية لفكرة 
االجتامعي  واقعه  تفاصيل  عن  معزوال  املبدع  يكون  أن 
فيه  انخرط  إذا  إال  ماهيته  يكتسب  ال  وجوده  إن  بل 
وانطلق منه، ريشة ملّونة استطاعت من خاللها كشف 
الفن  إىل  يحتاج  جديدة،  روح  إىل  يحتاج  صدئ  واقع 
ليعلن أحقية الحياة عىل الفناء. وكأنها تخربنا »أنها صوت 

الرصاخ... يف وجه العبث الصاخب«. 
الوجع  هذا  كل  ومع  الحرب  مع  فيفيان  تجربة  ولعل 
»كايث  األملانية  للرسامة  سابقة  بتجربة  يذكرنا  اليومي 
عىل  الحرب  آثار  تصوير  عىل  عملت  التي  كولفيتز« 
الطبقات األكرث هشاشة، الطبقة العاملة فحولت الحرب 
برسامة  آنذاك  فلُّقبت  وبهاء  بسحر  فني  موضوع  إىل 

الواقعية االجتامعية والتعبريية. تجربتان تشابهتا يف طرح 
موضوع واحد ولكن اختلفت طرق التعبري عنه فإن كانت 
فإن  وتعبرياتها  صورها  يف  جدا  واقعية  األملانية  الرسامة 
فيفيان كانت أشّد غموضا وأكرث رمزية واختزاال محاولة 

أن تخفي املعنى خلف صور رسيالية مغرية لقراءتها.

التقنية التشكيلية
منجزه  لتشكيل  الرسام  بوصلة  التشكيلية  التقنية  تعّد 
الفني وإليصال أفكاره بشكل سلس ومفهوم فهي إزميله 
يعيد  بها  خالقة،  صورا  ليخلق  املعنى  به  ينحت  الذي 
اخرتاع عوامله ويعيد صياغته لهذا عملت فيفيان الصايغ 
تعبريي  أسلوب  لديها  فالتقنية  كبريا،  حيّزا  إيالئها  عىل 

حتى وإن بدا خافتا أحيانا وغامض املالمح حينا آخر.

الخربشة:
إن أهم األشكال التقنية املوظفة لديها نجد تقنية الخربشة 
من  مختلف  بأسلوب  تتوزع  الرهافة،  خربشات شديدة 
عمل إىل آخر فمرة نراه يتبع نظام انتشار دقيق يحسب 
كل حركة داخل فضاء اللوحة ومرة ينترش بصفة عفوية 
تولدت  الخربشة  هذه  أرحب  فضاء  نحو  منطلقا  وحرة 
امللمس  مفهوم  وهو  أال  جديد  مفهوم  خلق  أيضا  عنها 
فحركة اللّون الخطية السابحة يف أرجاء املحمل ساهمت 
يف بروزه فجاء ناعام، خشنا، منظاّم وفوضويّا، ميكنك أن 
تراه بعينك تارة وأحيانا تستنجد بيدك لتتحسس ملمسه 
الناعم الخفّي. إنه لعبة برصية خالقة بني الظاهر والخفّي 
مبهارة  حياكتها  الصايغ  فيفيان  أجادت  إبداعية  مشاهد 
فيه  تلعب  وبهيّا  سمحا  فنا  لنا  لتقدم  العارفة  الرسامة 

التقنية دور الريادة. 

اللون: 
عىل  تركيزها  هي  فيفيان  ألوان  يف  حقا  الالفت  إن 
األلوان دون غريها ونتبنّي ذلك من خالل  مجموعة من 
تتبّع مسار خطوات اللون بأعاملها حيث قامت بتوظيف 
ألوان ترابية عززت بها غربة اإلنسان مع محيطه وكشفت 
عن حزنه الدفني الكامن يف غياهب النفس. قد تخدعك 
ألوانها بادئ األمر بحيادها إال أن ذكاءها الفني التشكييل 
تنبه إىل األمر، فعمدت إىل االشتغال عىل تدرّجات األلوان 
الرتابية فأضافت األسود هنا والرمادي هناك لعبة برصية 

شديدة الدقة واإلتقان، متامسكة ألوانها كبنيان مرصوص. 
البالغة  األهمية  الرتكوازي  اللّون  تويل  فيفيان  كانت  كام 
ب  الشخيّص  معرضها  عنونت   2020 سنة  يف  أنها  حتى 
»تركواز« لون يرمز إىل الحياة وامليالد والخصوبة كام جاء 
يف الثقافة الفرعونية وهو معنى يف حقيقة األمر يتامىش 
وتوجه الرسامة التي وإن بدت صورها التشكيلية حاملًة 
هموَم الناس وشواغلَهم فإن ذلك مل مينعها من أن ترسل 
إىل اإلنسان أينام كان بارقة أمل اختزلها اللّون الرتكوازي.

 
التلصيق:

تعتمد الرسامة هذه التقنية بطريقة ذكية إذ تقوم مبزح 
وهي  وملصقاتها  اللوحة(  )سطح  الخلفية  بني  ساحر 
اإلتقان  فيه  يتداخل  مزج  جرائد  أوراق  تكون  ما  غالبا 
مع املعرفة )التشكيلية( ليعطينا إحساسا بوحدة الفضاء 
فرغم اختالف امللمس بعد إضافة أشكالها إال أننا ال نكاد 
فنيا،  املنجز  أثرت  تقنية  واملحمول.  الحامل  بني  نفرّق 
فاتخذته فيفيان طريقة وأسلوبا للتعبري، فنانة ال تخىش 
التّجريب بل تسعى إليه سعي املحب إىل مريده، وتجدر 
اإلشارة يف هذا الّسياق إىل أن أسلوب التّلصيق كان أّول 
بيكاسو«  »بابلو  التكعيبية  رسامْي  مع  له  فعيل  ظهور 

و«براك«. 
إن كل تجربة مهام عانقت عنان البهاء واإلبداع، تحتاج 
حدود  عىل  لتقف  موضوعيني  ونقد  قراءة  إىل  دامئا 
غياهب  رحلتها يف  لتواصل  وتتخطّاه،  لتتجاوزه  نقصانها 
رسام  كل  يشتهيه  مطلب  األمر  حقيقة  يف  وهو  اإلبداع 
ولعل  يكون،  ال  أو  نقصان  الكامل  كون  يؤمن  حقيقي 
املهووس  اهتاممها  الصايغ  فيفيان  تجربة  يف  الالفت 
فرأينا  وموضوعها  منجزاتها  مركز  وجعلها  املرأة  بتصوير 
معها املرأة الحاملة، املقاومة، املنكرسة، واملبتهجة... صور 
فنية ساحرة تبنت فكرة الدفاع عن القضية النسوية يف 
الذكورية  الفوقية  مشاعر  تحكمه  زالت  ما  مجتمع  ظل 
أمر طبيعي من رسامة  امليول إىل قضية عادلة  كل هذا 
متمرّدة مثل فيفيان الصايغ املتّقدة بشعلة التغيري، إال أن 
ما قد يحسب ضدها أنها مل تذهب إىل أبعد من تصوير 
محتشم للجسد فهي عىل ما يبدو كانت تتفادى إزعاج 
املتلقي بتقديم صورة جريئة ال تعرتف بحدود وحواجز 
إذ عملت عىل التبسيط واالختزال كلام تعلق األمر بجسد 

املرأة.

بعد جوائزه الموسيقية في كان:

امني بوحافة يعد لحفل مع نجوم العالم يف جربة 

فيفيان الصايغ: الفن وعد بالحقيقة
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وديع الجريء في السعودية   

فهل يتخلى عن قرياط!؟
سافر وديع الجريء إىل اململكة العربية السعودية لحضور فعاليات البطولة العربية 
اقل من 20 سنة املقامة حاليا مبدينة العسري بعد أن كان باملغرب وعاد مؤخرا، وعىل 
غرار اإلدارة الوطنية الفنية فإن وديع الجريء وفور عودته كأقىص تقدير سيحسم ملف 
التحكيم يف أول مكتب جامعي يعقد ومن املنتظر ان يشهد القطاع عدة تغيريات بارزة 

اهمها إنهاء مهام هشام قرياط وتعويضه بسعيد الكردي عىل رأس لجنة التعيينات.
هذا وتفيد مصادرنا ان حرب الكواليس قامئة وان لعبة الدقيقة 90 قد تكون حاسمة 
لفائدة بقاء هشام قرياط الذي يسعى جاهدا إىل الحفاظ عىل موقعه كالرجل االول 

يف التحكيم التونيس.
* محمد 

وأخريا مكتب الرابطة يسلط عقوبة على معلول
وأربع مقابالت تتحول إىل مقابلتني!   

العقوبة  إصدار  تأجيل  إىل  سابق  عدد  يف  أرشنا  كنا 
معلول  نبيل  الريايض  الرتجي  مدرّب  ضد  التأديبية 
يف  الله  رزق  أسامة  الحكم  طرف  من  إقصائه  بعد 
اتحاد  أمام   1 الرابطة  بطولة  من  األخرية  الجولة  لقاء 
وقع  ما  املنافس حسب  عىل  بصاقه  بسبب  قردان  بن 
قرار  حينها  أّجلت  الرابطة  املقابلة.  ورقة  عىل  تدوينه 
باب  لفريق  الدفاع  هيئة  من  بطلب  العقوبة  إصدار 
سويقة. وبعد تقديم هيئة الدفاع دفوعاتها إىل مكتب 
الرابطة مؤكّدة أن معلول -الذي مل يحرض الجلسة- مل 
يبصق عىل املنافس٬ قضت الرابطة مبعاقبة نبيل معلول 
العقوبة  بينام  دينار   5000 مببلغ  وتغرميه  مبقابلتني 
من  الثانية  فقرته  يف   42 الفصل  حسب  املستوجبة 
الجدول )د( هي 4 مقابالت وخطية بـ7000 دينار. هنا 
نسأل كيف تلقي الرابطة بورقة املقابلة عرض الحائط 
وهي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يقع االعتامد عليها 
وتأخذ بعني االعتبار تربيرات هيئة الدفاع؟ أ مل يكن من 
األجدر اعتامد ما جاء بورقة املقابلة وترك األمر للجنة 
االستئناف لتخفيض العقوبة إن كانت مقتنعة بوجاهة 
رأي الرتجي؟ إننا لسنا ضد معلول شخصيا٬ وال نطالب 
بتطبيق عقوبة شديدة عليه وإمنا نتحدث انطالقا من 

مسألة مبدئية حتى يقع تطبيق القانون عىل الجميع ال أن يقع العمل مبقولة »اخزر الوجوه وفرّق اللحم«.
النادي  كام أن عقوبة معلول قد تفتح باب احرتاز أو إثارة قد يكون مكتب الرابطة طرفا فيها عىل غرار ما حصل يف ملف رئيس 
اإلفريقي وهيئة هالل الشابة وهو ملف عادي مل تطبق فيه الرابطة القانون وبالتايل أحالت الجميع عىل قضية رأي عام كان من املمكن 

تجنبها أما عن وزارة الرياضة فهي غري معنيّة بكل هذا!
* محمد

مع  يمدّد  دياكيتي  اسماعيل 
النادي الصفاقسي  

جّدد املهاجم املوريتاين اسامعيل دياكيتي، عقده مع النادي الصفاقيس، ملّدة موسم ريايض آخر وهو 
بالتايل عىل ذمة اإلطار الفني للفريق إىل موىف جوان 2023.

ويأيت ذلك للمحافظة عىل ما تبّقى من الرصيد البرشي مبا أن الفريق ممنوع من انتداب الالعبني إىل 
يوم دفع ما تخلّد بالذمة لعدد كبري من الالعبني الذي تقمصوا زيّه.

نادي المدربين

قيس اليعقوبي 
يدرب األوملبي الباجي

* تعاقدت هيئة اتحاد بن قردان مع ابنها نضال الخياري بدالً عن حكيم عون الذي تحول اىل 
السعودية لالرشاف عىل الرشف السعودي.

* اتفقت هيئة األوملبي الباجي مع املدرب قيس اليعقويب ليتوىل مهمة تدريب الفريق.
* لنئ مل تعلن هيئة اتحاد تطاوين عن قرارها النهايئ يف شأن التعاقد مع مدرب اال ان االتجاه 

سيسري ليتوىل املهمة محمد عيل معالج.
* بارش فوزي الروييس مهامه الجديدة عىل رأس شبيبة العمران.

* سيواصل سهيل خرشوم مهمة تدريب نادي الشيمينو
ـ اتفقت هيئة جمعية مقرين مع املدرب محمد السويحيل.

* محمد يوسف

إطالق سراح صالح 
املاجري  
أصدر قايض التحقيق 

باملحكمة االبتدائية 
بجندوبة قرارا يقيض 
بإطالق رساح العب 

الفريق الوطني 
لكرة السلة صالح 

املاجري، وذلك بعد 
عرضه عىل النيابة 

العمومية اليوم 
باملحكمة املذكورة 

بتهمة هضم جانب 
موظف عمومي.

أصدر  أن  وسبق 
التحقيق  قايض 
االبتدائية  باملحكمة 
بجندوبة، يوم الثالثاء 

26 جويلية 2022، بطاقة إيداع بالسجن يف حّق العب الفريق الوطني 
لكرة السلة صالح املاجري.

وقد تّم فعال إيداُعه سجَن الرسس من والية الكاف وهنا نطرح السؤال: 
ملاذا تّم إيداعه السجن وملاذا اإلفراج عنه؟

* محمد/ ع 
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برئاسة حمدي  الريايض  الرتجي  إدارة  أن مجلس  التقارير  أفادت بعض 
بن  رياض  الجزائري،  بارادو  أتلتيك  نادي  مهاجم  مع  تعاقدت  املدّب، 

عياد، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.
ويسعى شيخ األندية التونسية، بقيادة مدربه نبيل معلول، للتعاقد مع 
العبني جدد ذات قدرات وإمكانات عالية للمنافسة عىل جميع البطوالت 
إليه  يشري  ما  )23-2022(، حسب  املقبل  املوسم  واإلفريقية يف  املحلية 

مراقبون.
ونقدم لكم يف هذا التقرير 12 معلومة عن الجزائري بن عياد، املهاجم 

الديد للرتجي.
العاصمة  ُولد يف  لعام 1996،  نوفمرب  1– رياض بن عياد من مواليد 2 

الجزائر، وتحديًدا يف مدينة برئ مراد الرايس، ويبلغ من العمر 25 عاًما.
مركز  ويشغل  مرتًا،   1.82 الطول  من  يبلغ  الواعد  الجزائري  النجم   -  2
املتأخر، ويف أحيان أخرى يلعب مهاجًم رصيًحا وجناًحا  الثاين  املهاجم 

أمين أيًضا.
2015-2 3

2016 وهو ابن الـ18 عاًما، قبل أن ينضم لفريق وفاق سطيف الجزائري 
املوسم املايض، عىل سبيل اإلعارة ملوسم واحد، وميلك فريق بارادو بطاقة 

الالعب إىل غاية شهر جوان 2024.
4 - كان بن عياد عىل وشك التوقيع خالل شهر فيفري عام 2019 مع 

النادي الصفاقيس التونيس مقابل 250 ألف يورو.

القليلة  األشهر  خالل  عربية  أندية  عدة  أبدت   -  5
التعاقد مع بن عياد، وأبرزها فريقا  املاضية رغبتها يف 

سموحة واالتحاد السكندري من الدوري املرصي.
املايض  املوسم  يف  كانت  عياد  لنب  الكربى  النقلة   -  6
اإلعارة،  سبيل  عىل  سطيف  وفاق  لصفوف  باالنضمم 
نهايئ  لنصف  الجزائري  الفريق  الالعب  قاد  حيث 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وشارك يف إقصاء الرتجي 

من الدور ربع النهايئ.
يف  مباراة   31 سطيف  وفاق  مع  عياد  بن  خاض   -  7
جميع املسابقات، ُمسهًم بـ 16 هدفًا )سّجل 12 هدفًا، 
وقّدم 4 متريرات حاسمة(، ونال املهاجم الشاب إشادة 

الالفت يف شباك حارس األهيل املرصي محمد  الجمهري والنقاد بهدفه 
الشناوي، خالل مباراة إياب نصف نهايئ دوري أبطال أفريقيا مبلعب »5 

جويلية« بالعاصمة الجزائر.
8 - لعب املهاجم الدويل الجزائري 106 مباريات خالل مسريته االحرتافية 
يف كل املسابقات، منها 11 مباراة يف مسابقة دوري أبطال أفريقيا مع 
فريق وفاق سطيف، وال تعترب أرقامه التهديفية قوية للغاية، وفًقا لخرباء، 
إذ متكن بن عياد من تسجيل 26 هدفًا مع تقديم 12 متريرة حاسمة 
لزمالئه، وحصل عىل بطاقة صفراء وحيدة، وبلغ عدد دقائق مشاركاته 

7293 دقيقة.

9 - شارك بن عياد يف مباراتني دوليتني مع منتخب 
تشكيلة  يف  له  مباراة  أول  وكانت  الجزائر،  بالده 
منتخب  مواجهة  يف  بلميض  الوطني جمل  املدرب 
)كوت  إفريقيا  أمم  كأس  تصفيات  ضمن  طنزانيا، 

ديفوار 2023(، يوم 8 جوان املايض.
خربًة  أكرث  مهاجمني  عدة  عىل  بلميض  فّضله   -  10
إسحاق  األملاين،  برلني  هرتا  العب  غرار  عىل  منه، 
بن يطو،  القطري محمد  الوكرة  بلفوضيل، وهداف 
األول  الدويل  هدفه  تسجيل  من  عياد  بن  ومتكن 
إيران،  الودية أمام منتخب  الجزائر يف املواجهة  مع 
يوم 12 جوان املايض، والتي انتهت بفوز »الخرض« 

بنتيجة 1-2 يف العاصمة القطرية الدوحة.
11 - اختاره االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« ضمن قامئة املرشحني 
املرصي  بها  تُّوج  والتي   ،2022 إفريقيا  داخل  العب  أفضل  جائزة  لنيل 
القارة  نجوم  من  كوكبة  ضمن  عياد  بن  اسم  وحرض  الشناوي،  محمد 
واملايل  معلول،  غرار عيل  نفسها عىل  للجائزة  رُشحوا  الذين  »السمراء« 

أليو ديانغ، واملغريب يحيى جربان.
التسويقية  القيمة  فإن  العاملي،  ماركت«  »ترانسفري  ملوقع  وفًقا   -  12
لبطاقة بن عياد تبلغ 750 ألف يورو، محتاًل املركز العارش يف ترتيب أغىل 

الالعبني يف بطولة الجزائر.

 رياض بن عياد املهاجم الجديد للرتجي التونسي

حنبعل  التونيس،  الدويل  الالعب  يبحث   
ضمن  أجل  من  لوضعيته  حل  عن  املجربي 
 ،2022 العامل  كأس  قبل  مستمرة  مشاركة 
بقطر، عىل أن يكون يف أتم الجاهزية البدنية 
استدعى  وإن  املقبلة،  األشهر  خالل  والفنية 
ذلك انضممه إىل ناٍد أقل أهمية من مانشسرت 

يونايتد األنقليزي.
الربيطانية،  سبورتس«  »سكاي  لشبكة  ووفقاً 
أندية  اهتممات  التونيس ضمن  النجم  دخل 
بينها  ومن  الدوريات،  مختلف  ومن  كثرية 
لضم  يتأهب  الذي  الربتغايل  براغا  سبورتينغ 
بعض األسمء املوهوبة، فضالً عن ناديني من 
الدوري اإلسباين، بينم سيرتيث الالعب لغاية 

بداية األسبوع املقبل من أجل اتخاذ قراره.
من جهتها، ذكرت صحيفة »ويست فرانس« 

أّن املجربي أمىس محل اهتممات  الفرنسية، 
األنقليزية  األوىل  الدرجة  دوري  من  أندية 
برمنغهام  بينها  ومن  الثانية(،  )الدرجة 
وصوالً  وميلوال  ألبيون  برومويتش  وويست 
إىل ميدلسربه، وذلك من خالل تقديم عروض 

عىل سبيل اإلعارة.
الدقائق  يف  املجربي  به  ظهر  الذي  والوجه 
الحمر«  »الشياطني  مع  لعبها  التي  القليلة 
أندية  الرديف، حفزت  الفريق  مع  ومبارياته 
ثانية لضمه عىل سبيل اإلعارة، حيث يحاول 
إعارة  بعقد  استقدامه  الفرنيس  موناكو  نادي 

ملوسم عىل األقل.
وينتظر الالعب صاحب الـ19 عاماً قرار املدير 
اتخاذ  قبل  هاغ  تني  إريك  الهولندي  الفني، 
اللعب  أنه كان يحلم يف  أي خطوة، ال سيم 

يونايتد،  ملانشسرت  األول  الفريق  مع  والتألق 
يغريان  قد  الفرص  وقلة  النجوم  تواجد  لكن 

رأيه بحثاً عن مستقبل أفضل.
ويدرك حنبعل املجربي أهمية املشاركة خالل 
التونيس  املنتخب  مدرب  ألن  املقبلة،  الفرتة 
جالل القادري لن يرىض سوى بتشكيل قامئة 
النتائج  أفضل  بتسجيل  تسمح  مثالية  العبني 
فرنسا  أمام  القوية  املنافسة  رغم  املمكنة، 

والدمنارك وأسرتاليا.

اسباب خروج  حنبعل املجربي
من مانشسرت يونايتد

عائدة عرب تخلف املنذر الجبنياني 
يف مركز إعالم وزارة الرياضة

علمت الشعب من مصادر مطلعة أن املنذر الجبنياين الذي كان عىل رأس مكتب إعالم وزير الشباب والرياضة 
كمل دقيش خري االنسحاب من املهمة بسبب عدم حصوله عىل مستحقاته املالية ملدة 5 أشهر رغم انه كان شغل 

الخطة ملدة 6 اشهر نال خاللها أجرة شهر واحدة ويعود ذلك إىل ان مراقب املصاريف مل يجد مخرجا قانونيا ليمّكن املنذر الجبنياين من مستحقاته 
بحكم أنه متقاعد قابله اتفاق بني كمل دقيش وعائدة عرب لتعويض املنذر الجبنياين يف مكتب إعالم الوزارة وهنا نسأل كيف سيكون إطار خالص 

املستحقات ويف أية خانة ستوضع املصاريف؟
* محمد يوسف

امللعب التونسي يواجه النادي 
االفريقي ودّيّا   

امللعب  يف  الفنية  االختبارات  تتواصل 
القرصي  اسكندر  املدرّب  بإرشاف  التونيس 
من  قادمون  العبون  فيها  يشارك  والتي 
من  أو  السفىل  األقسام  من  أخرى  أندية 
الرسمية  االستعدادات  أما  الحدود.  خارج 
مبركّب  القادم  أوت  غرّة  يوم  فستنطلق 

حيث  الشهر  نفس  من   18 يوم  حتى  وتتواصل  بباردو  النيفر  الهادي 
سيجري الفريق مقابلة وّدية ضد النادي اإلفريقي مبلعب الشاذيل زوينت 

ثم يكون التحّول إىل حمم بورقيبة للقيام برتبّص مغلق بعرشة أيام.

القائمة االسمية للمحاضرين املدعوين 
لرتبص محاضري إدارة التحكيم  

حصلنا عىل القامئة االسمية للمحارضين املدعوين للرتبص املقبل الذي 
يرشف عليه املرصي عصام عبد الفتاح من 01 إىل 05 أوت بنزل املرادي 
املدب  ومحمد  الدبايب  ومحمد  الله  سعد  شكري  من  تتكون  والقامئة 
وعمر عواز الطرابليس وخليفة هشام قرياط وحسني اوالد احمد وزبري 
الدعمي٬ ماجد رحومة،  نويرة وياسني حروش ومراد بن حمزة ومراد 
عالقة املاليك، سعيد الكردي، مكرم السايف، بشري الحساين، سيف الدين 
السويس، منية البدوي وأنور هميلة فيم سيكون مكرم الشفار كإداري، 
نفس األسمء ونفس التشكيلة مع غياب اي نظرة عىل املستقبل، فقط 
أوالد  حسني  إىل  كهذا  تربص  سيضيف  ماذا  موضوعية  بكل  نتساءل 
أحمد؟ أين األسمء الشابة كمحارضين، ملاذا نرص الله الجوادي يحرض 
السنة املاضية ويغيب هذه السنة، أين عبد الله الدرعي! وأين وسيم 
التكوين  التحكيم ودائرة  إدارة  رؤية واسترشاف من  واي   ! بن صالح 
يف  للمساعدة  يستدعى  الذي  الحمروين  العزيز  عبد  وأين  والرسكلة! 
الزووم  وعرب  حضوريا  االعدادية  الدروس  عىل  واإلرشاف  االمتحانات 
ويقع تغييبه يف هذه الرتبصات. ما يجري هو تفسري واضح وجيل ملا 

تعيشه إدارة التحكيم من عبث.
* محمد
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