كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي
في هذه البالد .وهو موطن الكفاح
الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية
وإلى منح المجتمع التونسي حقَّه في
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

األخ سامي الطاهري:

الحديث عن عقد اجتماعي جديد مغالطة وأداء الحكومة ضعيف جدّا

بعد تسارع نسق الهجرة السرية:

التونسيون يتحوّلون
إىل الجئني!
تأشرية الدخول إىل فرنسا:

يف جندوبة:

اشتراكات

تلكؤ الحكومة يهدّد مصنع الخمرية
 300طلب يوميا
وشركة الخدمات تحوّلت ومصنع السكر ّ
عطلته البنية التحتية
إىل شركة تجارية
والسياسات العمومية!

2

الخميس  18أوت  - 2022العدد 1708

وطنية

رئيسة الحكومة واألخ األمني العام لالتحاد ورئيس
االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية يوقعون على العقد االجتماعي

التقت رئيسة الحكومة السيدة نجالء
بودن رمضان الجمعة  12أوت 2022
بقرص الحكومة بالقصبة ،بكل من مديرة
مكتب منظّمة العمل الدولية لبلدان
املغرب العريب السيدة رانيا بخعازي،
واألمني العام لالتحاد العام التونيس
للشغل األخ نور الدين الطبويب ورئيس
االتحاد التونيس للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية السيد سمري
ماجول.
وش ّدد املجتمعون عىل أنهم عىل قناعة
تامة بأن الحوار البناء بني األطراف
االجتامعية القائم عىل الثقة والشفافية
وروح املسؤولية ،هو السبيل الوحيد
للخروج من األزمة التي تشهدها تونس،

معتربين ان هذا ليس بعسري ،حيث أثبت
التاريخ أنه كلام م ّرت تونس بأزمات
خانقة إال وتوفقت بالدنا يف تجاوزها
بفضل تضافر جهود كل التونسيات
والتونسيني وتغليب املصلحة العليا للبالد.
وتعترب التجربة التونسية من التجارب
الرائدة يف مجال الحوار االجتامعي
حيث يع ّد العقد االجتامعي مكسبا هاما
يعكس النضج ورقي التعامل بني األطراف
االجتامعية ضمن إطار مؤسسايت مميّز.
ووقعت رئيسة الحكومة واألخ األمني
العام نور الدين الطبويب ورئيس اتحاد
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
عىل العقد االجتامعي الذي هو عقد
املثابرة ملجابهة التحديات االستثنائية

االجتامعية واالقتصادية واملالية بكل
مكوناتها ودعم السيادة الوطنية
واستقاللية القرار الوطني.
ومن رشوط نجاح هذا العقد هو توفر
اإلرادة والثقة يكون فيه املواطن التونيس
هو العنرص األسايس مع تقاسم األعباء
التي تكرس العدالة االجتامعية بني
الجميع من أجل مستقبل أفضل للوطن.
كام اتفق الرشكاء االجتامعيون عىل
عقد جلسات حوار للوصول إىل اتفاقات
سواء كانت ثنائية أو ثالثية يف ما يتعلق
ببعض امللفات ذات الصلة باالستحقاقات
االجتامعية واإلصالحات االقتصادية
املنتظرة ،وذلك ابتداء من يوم االثنني 15
أوت .2022

أميض العقد االجتامعي يوم
14جانفي  2013وتضمن 5
محاور تجسم استحقاقات الثورة
وهي:
* التنمية والتنمية الجهوية.
* عالقات التشغيل والتكوين
املهني.
* العمل الالئق.
* الحامية االجتامعية.
* َمأْ َسسة الحوار االجتامعي.
تك ّون املجلس الوطني للحوار
االجتامعي حسب قانون صادق عليه مجلس نواب الشعب سنة  ،2018لذلك فإن
الحديث عن عقد اجتامعي جديد ال أساس له من الصحة ...اجتامع بودن واألخ األمني
العام ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة ٬كان فقط لتكريس ثقافة الحوار االجتامعي بني
أطراف اإلنتاج الثالثة».

تراتيب إضراب مؤسسة
سوتيفي ـ سلكتا
تبعا للتشاريع الجاري بها العمل ينطلق االرضاب الحضوري داخل املؤسسة اليوم
الخميس  18أوت  2022عىل الساعة صفر ( )00.00ويتواصل إىل غاية يوم الجمعة
 19أوت منتصف الليل (.)24
الكاتب العام
عدنان بن صالح

أعوان وإطارات الهيئة العامة لمراقبي المصاريف العمومية غاضبون ويطلبون جلسة

إضراب يف التلفزة
التونسية

وملاذا إيقاف العبيدي؟

أرشف االتحاد الجهوي للشغل بتونس مبقر التلفزة التونسية عىل اجتامع عام
بأعوان التلفزة التونسية برئاسة األخ جربان بوراوي الكاتب العام لالتحاد الجهوي
للشغل بتونس وبحضور األخوين نزار السمريي ووليد الجويني عضو ْي املكتب
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس واإلخوة أعضاء النقابة األساسية لألعوان
اإلدارة واإلنتاج والتقنيني بالتلفزة التونسية.
ونظرا إىل عدم تلبية اإلدارة مطالب األعوان:
 النظام األسايس الرصيد االجتامعي تسوية الوضعيات الهشة ()27فإنه تقرر الدخول الدخول يف إرضاب قانوين كامل يومي الجمعة  26أوت
والسبت  27اوت 2022
أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

األخ حفيظ حفيظ يوضح
عملية إمضاء العقد االجتماعي

أحمد التليلي

بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس انعقد اجتامع عام بأعوان وإطارات الهيئة العامة ملراقبي املصاريف العمومية برئاسة األخ
جربان بوراوي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور األخوات واإلخوة ليىل الصديق ورياض غرس الله أعضاء املكتب
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس واعضاء النقابة االساسية ألعوان واطارات الهيئة العامة ملراقبي املصاريف العمومية.
وقد عرب االعوان عن مساندتهم املطلقة وتضامنهم مع زميلهم السيد شهاب العبيدي املراقب الجهوي للمصاريف العمومية بزغوان
الذي ت ّم إيقافه عشية االثنني املايض  8أوت  2022من قبل فرقة األبحاث والتفتيش للحرس الوطني بوالية زغوان باالدعاء عىل شبهة
استيالئه عىل أموال عمومية لودادية والية زغوان وعىل قدر ثقتهم يف القضاء واستقالليته وعىل درايتهم بأن ليس هناك من هو فوق
القانون فهم عىل يقني من نزاهة ونظافة اليد لزميلهم ويطالبون من السلطة القضائية استجوابه وهو يف حالة رساح وال سيام العديد
من القضايا اإلرهابية فيها الجاين يف حالة رساح
كام عربوا عن جملة من املطالب منها:
 إصدار نص ترتيبي ينظم املهام املناطة مبراقب املصاريف العمومية توفر له الحامية عند أداء مهامه عرض تنقيح النظام االسايس الخاص مبراقبي املصاريف العمومية عىل مجلس وزاري للمصادقة تحسني ظروف العمل بتوفري املوارد البرشية واللوجستية وحامية املقرات التعجيل بإصدار تنقيح االمر عدد  2878املتعلق مبراجعة مهام مراقب املصاريف العمومية املعروض حاليا عىل رئاسة الحكومة رد االعتبار املادي واملعنوي لكافة الزمالء الذي تم ايقافهم ظلام (صابر املربويك) مراقب مصاريف بوالية جندوبة سابقاويف هذا اإلطار قام االتحاد الجهوي للشغل بتونس بتوجيه مراسلة إىل رئاسة الحكومة لطلب جلسة استعجالية يف الغرض.

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس

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

تحركات منتظرة بعد صرب زيادة يف معدل العمر يف تونس
طويل
واملدينة الصحية بالقريوان متى؟
أكدت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات املعطلني عن العمل ممن طالت
بطالتهم انطالقها يف تحركات ميدانية عىل املستويني املحيل والجهوي يف صورة
عدم استجابة رئاسة الجمهورية ملطالبها.
واكد رئيس الجمعية كريم ترعة أن مسار الرشكات األهلية ليس حال بديال
النتداب هذه الفئة وأن عملية االنتداب ممكنة يف هذا الظرف الحايل وأبرز أن
عدد املعطلني عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ال يتجاوز  30ألف شخص.
ولفت ترعة اىل ان اللقاء الذي جمع الجمعية مبستشار املكلف بامللفات
االجتامعية ُعقد لطلب مقابلة رئيس الجمهورية قيس سعيد واعالمه مبطالب
الجمعية مشددا عىل ان الرئيس مل يتفاعل مع املطالب.
من جهتها دعت الناطقة الرسمية باسم الجمعية عفاف عاممي رئاسة الجمهورية
إىل إحداث منصة الكرتونية ترتب هذه الفئة من املعطلني عن العمل وتنتدبهم
عىل قاعدة سنة التخرج والتنصيص عىل سقف زمني لبداية االنتدابات وعدد
الدفعات.
يذكر أن جمعية خريجي الجامعات املعطلني عن العمل كانت قد دعت يف بيان
سابق لها إىل «التفاعل بجدية مع االقرتاحات املقدمة من قبل املعطلني عن العمل
وفتح ملف الشهائد الجامعية املزورة وما انجر عنها من انتدابات حسب الوالءات
الحزبية» مطالبة بأن تحظى الجمعية بتمثيلية صلب أية لجنة تكلف بفتح هذا
امللف.
وكانت الجمعية قد اتهمت السلطات بالتسويف يف حلحلة ملف املعطلني من
حاميل الشهائد الجامعية ممن طالت بطالتهم وعدم النظر يف الحلول املقرتحة
من طرف الجمعية التي وصفتها بـ«اقرتاحات معقولة تأخذ بعني االعتبار الوضع
االقتصادي العام يف البالد».

أعلنت منظمة الصحة
العاملية أن متوسط
عمر اإلنسان املتوقع أن
يعيشه بصحة جيدة يف
إفريقيا ارتفع مبعدل 10
سنوات للفرد ،يف الفرتة
بني عامي  2000و2019
وأوضحت يف تقرير
تتبع التغطية الصحية
الشاملة يف املنطقة األفريقية لعام  2022نرشته يف  3أوت الجاري أ ّن  12بلدا افريقيا
لهم اقوى معدل يف مؤمل الحياة وجاءت تونس يف املرتبة األوىل رفقة الجزائر واملغرب
مبعدل  76سنة...
وعزت منظمة الصحة العاملية هذه الزيادة يف متوسط العمر يف إفريقيا بصفة عامة
ويف بلدان املغرب العريب بصفة خاصة إىل التحسينات التي طرأت عىل توفري الخدمات
الصحية األساسية ،واملكاسب يف الصحة اإلنجابية وصحة األمهات واملواليد الجدد
واألطفال ،فضال عن التقدم يف مكافحة األمراض املعدية  -بفضل التوسع الرسيع يف
تدابري مكافحة اإليدز والسل واملالريا.
وإذ حلت تونس يف املرتبة األوىل فهذه نتيجة السياسة الصحية التي انتهجتها الدولة
الوطنية منذ السنوات األوىل لالستقالل بقيادة الرئيس الحبيب بورقيبة الذي يسعى
«جامعة العلو الشاهق غري املسبوق يف التاريخ» إىل محوه.
يف انتظار إنجاز املدينة الصحية املوعودة بالقريوان التي أعدوا لها سورا دون أن ننطلق
األشغال رغم رصد األموال لها من الطرف السعودي.
* ابراهيم

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MEDENINE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°05/2022

tale et recommandée ou par rapide-poste au nom du Maître de
l’ouvrage ou remises en main propre contre décharge au bureau
d’ordre central du Maître de l’ouvrage. Les offres doivent être
envoyées au nom de Monsieur le Commissaire Régional au Développement Agricole de Médenine sise à avenue 2 Mai 1966 route
Tataouine et doivent parvenir au plus tard le 21/09/2022 à 10:00
heure et portant la mention :
« Appel d’offres N° 05/2022 pour la fourniture, le transport et la
pose des canalisations et pièces spéciales et travaux de génie civil
de réhabilitation de trois SAEP HENCHIR EL MAJEL, GRAR
BOUGRARA ET ESSED ».
La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA
faisant foi.
2. La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter du
lendemain de la date d’ouverture des offres.
3. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 21/09/2022
à 10:30 heures, à la salle des réunions du CRDA de Médenine.
4. Chaque offre doit contenir les documents spécifiés à l’article 33
de dispositions générales et règlement de l’appel d’offres
5. Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une caution provisoire pour un montant de :
)- Huit mille Dinars (8 000 DT
6. Chaque offre ne contient pas la caution provisoire ou parvient
après la date limite de la réception des offres sera écartée.
7. Chaque cautionnement devra être valable 150 jours à compter
du lendemain de la date d’ouverture des offres.
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Fourniture, transport et pose des canalisations et pièces spéciales
et travaux de génie civil des projets d’AEP à réhabiliter : HENCHIR EL MAJEL, GRAR BOUGRARA ET ESSED
La République tunisienne a obtenu un financement de la Banque
Africaine de Développement (BAD) pour financer le Programme
National d’Alimentation en Eau Potable des Zones Rurales phase
II, de l’année 2022, Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les
paiements prévus au titre du marché relatif aux projets d’AEP à
réhabiliter
Le CRDA de Médenine relevant du Ministère de l’Agriculture des
Ressources Hydrauliques et de la Pêche invite, par le présent Appel
d’Offres, les entreprises agréées par le Ministère de l’Équipement,
l’habitat et l’aménagement du territoire pour l’activité : VRD1
catégorie 2 ou plus ou VRD0.
Ayant les capacités techniques et financières minimum exigés par
le cahier des charges à présenter leurs offres pour la réalisation des
travaux de réhabilitation de trois SAEP HENCHIR EL MAJEL,
GRAR BOUGRARA ET ESSED.
Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent obtenir
des informations supplémentaires et examiner les Dossiers d’Appel d’Offres disponible au niveau du CRDA de Médenine Adresse
: Avenue 2 Mai 1966 Route Tataouine 4119 Médenine et retirer le
cahier des charges contre le paiement de la somme de cent Dinars
(100 DT) au receveur de gestion des établissements Publics de
Médenine ou à son CCP N° 1686760.
1. Les offres doivent être envoyées sous pli fermé par voie pos-

االقتصاد
التونسي وتعدد
املزالق
* محمد حمزة
حوايل  30أو ما يزيد هي عائالت تحكم
االقتصاد التونيس ...عائالت ال أحد يعرف
مصادر أموالها أو رأس مالها األول ...فيهم
نسبة مه ّمة ظهرت بعد قانون  ...72أي
كونت ثروات من ال يشء وحصلت عىل
امتيازات جبائية وقروض ومنح مالية
لسبب بسيط أنها استغلت الوضع
السيايس واالقتصادي يف وقت خرجت
فيه الدولة من تجربة تعاضد فاشلة
وكانت يف حاجة إىل بناء نظام اقتصادي
جديد ...وفيهم من ك ّون ثروته يف غفلة
من الجميع أي من بلدان الجوار مبشاريع
ميكن أن تد ّون كقصص لألطفال أو نادرة
من نوادر جحا ...وفيهم من بدأها بقليل
من املال مع كثري من العالقات ففتحت
له خزائن البنوك ...طبعا خزائن املال
العام.
هذه العائالت تترصف كطائفة أو كنا ٍد
متتزج فيه الرثوة باملصاهرة وبالرشاوي
ال أحد خارج هذه العائالت بإمكانه
تكوين أو امتالك الرثوة وال أحد خارج
هذه العائالت بإمكانه الولوج إىل هذا
النادي.
ال أحد من رجال األعامل الجدد بإمكانه
بعث مرشوع وضامن نجاحه ...حتى ولو
كان لديه املال الوفري فلن يكون طريقه
سهال بل سيكون مملوءا باألشواك...
ال أحد من رؤوس األموال ابتنى مركز
دراسات ...وال أحد منهم ابتنى متحفا
أو حديقة ...وال أحد ابتنى مؤسسة
للبحوث ...وال أحد كفل باحثا أو طالبا
مجتهدا ...وال أحد تعاقد مع مخرب
جامعي ...وال أحد منهم ابتنى مدرسة او
مركز صحة اساسية ...وال احد منهم ع ّبد
طريقا او مسلكا فالحيا.
تشاهد حفالتهم عرب منصات التواصل
االجتامعي ،فال تحسب أن هؤالء يعيشون
يف تونس ...ال يشبهون التونسيني يف
يشء ...كل يشء عندهم يدور حول الرثوة
والجاه والسلطة واالبتذال...
ملفات تونسيني أرادوا االستثامر يف تونس
باآلالف ...منهم من عاد من بداية الطريق
ومنهم من تراجع يف منتصف الطريق...
ثم عادوا أدراجهم نحو بلدان إقاماتهم
الخارجية ٬وفيهم من وجد نفسه خلف
القضبان! أو اتجهوا نحو بلدان أخرى...
ومنهم من خرس أمواله يف مشاريع كانت
تكون مربحة له ولتونس لوال املضايقات
والتعطيل واملامطلة.
وطاملا أننا مل نقم بتطهري مراكز القرار يف
البنوك ،يف اإلدارة ،يف الديوانة فلن يكون
بإمكاننا الذهاب بعيدا ...سنخرس أفكارا
جديدة وثروة متجددة.
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الحوار النقابي

األخ سامي الطاهري األمين العام المساعد لالتحاد:
الحديث عن عقد اجتماعي جديد مغالطة وبيان رئاسة الجمهورية
ينقض االتفاق مع الحكومة على استئناف الحوار االجتماعي
* حاورته :كوثر زنطور

أكد األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد لالتحاد استئناف املفاوضات
بني املنظمة والحكومة معربا يف حواره مع «الشارع املغاريب» عن استغرابه من
بيان رئاسة الحكومة الذي اعلنت فيه عن عقد اجتامعي جديد واصفا ذلك
باملغالطة ومعربا ايضا عن استغرابه من بيان رئاسة الجمهورية الصادر بعد
استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيسة الحكومة نجالء بودن والذي قال إنه مبثابة
«نقض» اتفاق االتحاد مع الحكومة عىل استئناف الحوار االجتامعي .وعن

حضور ممثلة عن منظمة العمل الدولية يف اجتامع القصبة بني رئيسة الحكومة
نجالء بودن وأمني عام االتحاد األخ نور الدين الطبويب ورئيس منظمة األعراف
السيد سمري ماجول وشدّد األخ الطاهري عىل ان ذلك ال يُع ُّد سابقة وعىل ان
املنظمة الدولية حرضت كشاهد عىل استئناف الحوار االجتامعي.
نحن يف «الشعب» اخرتنا إعادة نرشه مبا أنه وثيقة تؤرخ لهذه املرحلة
الصعبة

إرساء عقد اجتماعي جديد ليس مطروحا بالنسبة إلى االتحاد وال إستقرار في البالد اال بعودة الحوار االجتماعي
* ما هي أهم مآالت اجتامع رئيسة الحكومة
واألمني العام لالتحاد العام التونيس الشغل؟
 خ ُّصص االجتامع لتحديد روزنامة الجلساتالقادمة التي ستوضع فيها عىل طاولة النقاش
االستحقاقات االجتامعية املض ّمن جلّها يف برقية
إرضاب  17جوان املنقيض واملعلوم انه ت ّم إقرار ارضاب
ثان يف صورة عدم التوصل إىل اتفاق وأذكر أن من
بني املطالب الزيادة يف األجور بالنسبة إىل العاملني
يف القطاع العمومي والوظيفة العمومية والزيادة يف
األجر األدىن وإلغاء املساهمة التضامنية املقدرة بـ 1
 ٪إضافة إىل إلغاء املنشور عدد  20وإصالح املؤسسات
العمومية حالة بحالة وتطبيق اتفاق  6فيفري 2021
املتعلق باالتفاقيات القطاعية وعددها .47
* هل يعني هذا عودة املفاوضات؟
 نعم هذا يف إطار استئناف املفاوضات ال غري...* تشري هنا إىل اإلعالن عن توقيع العقد االجتامعي
نهاية األسبوع املنقيض؟
نعم ...األمر ال يتعلق بعقد اجتامعي ...ويف هذا

أداء الحكومة ضعيف جدا وعليها
أن تكون صادقة وواضحة ومسؤولة
كانت هناك مغالطة...
* بالنسبة إىل االتحاد الحديث عن عقد اجتامعي
جديد غري مطروح اآلن؟
 هناك عقد اجتامعي أُميض سنة  2014ومتتمأسسته يف مؤسسة «املجلس الوطني للحوار
َ
االجتامعي» وإذا طرح يف وضع معينّ تحيني هذا العقد
فيمكن فتح باب النقاش طبعا لكن هذا ال يت ّم يف
جلسة او جلستني ..العقد االجتامعي الذي أُميض يف 14
جانفي  2014تطلّب سنة كاملة من الحوار وتُ ّوج بعرس
وصعوبة بإعالن العقد االجتامعي .هناك استسهال عند
الحديث عن عقد اجتامعي مبثل تلك الطريقة (بيان
رئاسة الحكومة) وأذكر يف سياق متّصل بأن العقد
االجتامعي مل يلغ العقد االجتامعي الذي يعود إىل
السبعينات بل ت ّم البناء عليه ...وهذا يعني إذا كان
هناك تحيني او تطوير يف العقد االجتامعي املوقع سنة
 2014فهذا ممكن لكن غري مطروح بالنسبة إلينا اآلن
وإذا كان هناك طرف من األطراف االجتامعية يطالب
مبراجعة العقد فهذا ليس من املحرمات ويت ّم رضورة
وميس مختلف الجوانب
يف إطار حوار طويل ومعمق ّ
املرتبطة بالعقد االجتامعي.
* دور منظمة العمل الدولية والصورة التي
قدمت وكأنها راعٍ ملسار عودة املفاوضات أثار
انتقادات واسعة ...ما تعليقك؟
 أؤكد مرة اخرى ان االجتامع الثاليث (رئيسةالحكومة واألخ األمني العام لالتحاد ورئيس منظمة

األعراف) ال يتعلق بعقد اجتامعي وال ميكن أن
يكون هناك عقد اجتامعي يف صفحة ونصف كلها
تقريبا ديباجة فيام خُصصت البقية لتحديد جلسة
وعموميات أخرى ..العقد االجتامعي أعمق من ذلك
ويتطلب التزامات والتأكيد عىل العديد من الحقوق
والواجبات لكل األطراف االجتامعية .من جهة اخرى
منظمة العمل الدولية هي منظمة تتكون من ثاليث
أطراف اإلنتاج أي الحكومة واألعراف والعامل وهي
فرع من فروع منظمة األمم املتحدة .هناك من اعترب
ان يف ذلك تدخال خارجيا؟  ...عن أي تدخل خارجي
يتحدثون أو ينتقدون؟ منظمة األمم املتحدة نحن
أعضاء فيها كتوانسة يعني موش تدخل خارجي ..ال
حكومة «بايدن» تدخلت وال حكومة «ماكرون»..
االتحاد واألعراف والحكومة التونسية أعضاء يف منظمة
العمل الدولية وهي تقوم بدورها يف كل أرجاء العامل
وهو املتمثل يف مرافقة مسألة الحوار االجتامعي.
* كيف تفرس حضور ممثل عنها يف االجتامع؟
 وجودها ال يتعلق ال بوساطة وال هو تدخليف الشأن الداخيل وامنا كان يف اطار مهامها ..حرضت
كشاهد عىل استئناف الحوار.
* قد ال يذكر مثل هذا الحضور؟
 ال ...ليست سابقة ...يف جميع مراحل تاريختونس كانت حارضة ..يف  1977ويف أزمة  1978ويف
أزمة  1985ويف  2013 /2012تطلّب تنظيم الحوار
االجتامعي خربا َء ولجانا وكانت منظمة العمل أحد
أه ّم مم ّويل الحوار االجتامعي الذي افرز العقد
االجتامعي الذي صدر سنة  2014يعني ال نتحدث
عن سابقة ..وهذا األمر مل يحدث يف تونس فقط بل

يف مختلف دول العامل ..منظمة العمل الدولية هي
منظمة سلمية وهي منظمة حوار ونحرض كل سنة
يف اجتامعاتها مثلام تحرض بقية اطراف اإلنتاج ونتابع
مواقفها وقراراتها وتقاريرها وتحرض وفود ثالثية
الرتكيبة يف عدة مسائل تتعلق بالحوار االجتامعي وهي
منظمة الحكومية وليست ممثلة لدول بل هي ممثلة
مثلام أرشت اىل أطراف اإلنتاج وعندما نواجه مشاكل
كمنظمة نتوجه اىل منظمة العمل الدولية للتشيك.
* ل ّوحتم برفع شكاية يف صورة عدم سحب
املنشور عدد 20؟
 نعم ٬ه ّددنا لكن ما شكيناش ..ولو تشكينالدى منظمة العمل الدولية لوضعت تونس يف القامئة
السوداء للدول التي تنتهك املفاوضات االجتامعية
والتي ال تحرتم املعايري الدولية يف عالقة بالحوار

المفاوضات استُؤنفت
ومنظمة العمل الدولية حضرت
في اجتماع القصبة كشاهد
االجتامعي ويف عالقة بعالقات الشغل.
* ما املطلوب ال نجاح املفاوضات الجديدة بعد
استئنافها وهل ميكن القول انها متثل الفرصة األخرية؟
 املطروح للنجاح أن تكون الحكومة صادقةوواضحة ومسؤولة وجدية وان تطبق ما تتعهد به يف
الجلسات املغلقة ...تطبقه دون أي ضغط ودون أن

هذا ما قاله سعيّد بعد إمضاء العقد االجتماعي
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقرص قرطاج السيدة نجالء بودن رمضان رئيسة الحكومة.
وت ّم التطرق خالل هذا اللقاء إىل عديد القضايا املتعلقة بسري عدد من املرافق العمومية إىل جانب امليثاق
الذي ت ّم إمضاؤه بني الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية.
وأكد رئيس الدولة يف هذا اللقاء أن الحلول ال ميكن أن تكون قطاعية ،بل يجب أن تتنزل يف إطار أشمل،
وهو اإلطار الوطني الذي يأخذ يف االعتبار املطالب املرشوعة للشعب التونيس يف ظلّ اختيارات وطنية ثابتة.

نصل اىل إرضاب ثان ...يعني مسألة استعادة الثقة مت ّر
عرب اإلميان بأن البالد لن تخرج من أزماتها إال بالحوار
يف كل املجاالت وخاصة الحوار االجتامعي وبأن اي
استقرار يف البالد ال يت ّم إال عرب الحوار االجتامعي.
* هل سيكون لرئيس الجمهورية دور يف املسار
الجديد للمفاوضات؟
 ليس لنا علم ٬مل يتصل بنا ال رئيس الجمهورية والاي طرف ميثل مؤسسة الرئاسة .نحن يف عالقة مبارشة
بالحكومة وحسب ما اطلعنا عليه يف البيان الصادر
عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية رفعت رئيسة
الحكومة نجالء بودن تقريرها لرئيس الجمهورية وما
يقلقنا ان الرئيس أكد يف التعليق املرفق آخر البيان أنه
لن تكون هناك مصالح قطاعية بل مصالح وطنية...
أين التعارض بني املصالح القطاعية واملصالح الوطنية؟
جزء من الوطن قطاعات ..الفقرة األخرية من البيان
وكأنها تناقض ما ت ّم االتفاق عليه مع الحكومة يف عالقة
باستئناف الحوار االجتامعي ألن الحوار االجتامعي
يف الختام هو حوار قطاعات يعني التعليم والصحة
والنقل والربيد ...هنا نتحدث عن مصلحة الشعب
الذي جزء منه قطاعات.
* أثار بيان رئاسة الجمهورية بعض القلق لدى
املنظمة...
 البيان تض ّمن إشارات مثرية.* هل ترون أن حكومة بودن قادرة عىل مواجهة
التحديات القادمة أو أنها تتطلب تحويرات يف تركيبتها
لتحسني األداء؟
 هذا شأن ال يعنينا (التحوير الوزاري) ويف تقييمناللحكومة التي انطلقت يف عملها يف شهر سبتمرب
املنقيض نقول إن املردود ضعيف جدا ...الحرص عىل
مصلحة تونس من منطلق رؤية واضحة يتطلب أن
يت ّم التقييم والتدقيق لألشهر املاضية اإليجايب منه
والسلبي ...أنا ال أضع نفيس يف مكان الرئيس حتى ال
أقول إن هناك مراجعات يجب ان تتم.
* هل تشاطر الخبري املايل واالقتصادي عز الدين
سعيدان الذي ر ّجح أن يكون صندوق النقد الدويل قد
تجاوز موافقة االتحاد العام التونيس للشغل للتوقيع
عىل اتفاق قرض جديد بعد املصادقة عىل مرشوع
الدستور؟
 االتحاد أكد بصوت عا ٍل انه لن يوافق عىلإجراءات عىل حساب قُوت الشعب عىل غرار رفع
الدعم ومواصلة تجميد األجور والتفويت يف املؤسسات
العمومية وعدم مراجعة النظام الجبايئ ..ال ميكن
لالتحاد املوافقة عىل مثل هذه اإلجراءات حتى إن
وافقت الحكومة وتعاطت مع صندوق النقد الدويل
كتلميذ نجيب وقامت باالستجابة ملطالبه ..سواء فرض
موافقتنا أو تجاوزها وسواء وافقت الحكومة والتزمت
أم ال ...نحن لن نقبل بأية إجراءات ترضب قُوت
الشعب.
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وطنية

موقف االتحاد العام التونسي للشغل من إجراءات  25جويلية  2021وما تالها:

* أ .د عبد اللطيف
الح ّنايش
(أستاذ التاريخ السيايس

من املؤازرة النقدية إىل القطيعة املرنة (الجزء الثاين)
عقب توليه الرئاسة ضاعف الرئيس قيس سعيد من انتقاده للنظام الدستوري والسيايس والقانوين.
اذ كان يرى رضورة صياغة هذا النظام من جديد وإعادة التوازن بني السلطات الثالث التنفيذية
والترشيعية والقضائية ...وعىل خلفية تصاعد الخالفات بني رئيس الجمهورية وكل من الحكومة
والربملان من جهة واألزمة االقتصادية واالجتامعية والصح ّية الحادة وغياب املحكمة الدستورية
العليا ( ) من جهة اخرى واعتامدا عىل الفصل  80من الدستور التونيس لسنة  ) (2014وإثر
اجتامع طارئ مع مسؤولني عسكريني وأمنيني تزامنا مع تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة نددت
بتعامل الحكومة مع أزمة كورونا ،أصدر الرئيس قيس سعيد عدة مراسيم رئاسية ىف  25جويلية
 2021أقال مبوجبها الحكومة وعلّق أعامل الربملان ملدة شهر وأوقف العمل بعدة مواد من

 .3حول القرار الرئايس 117
أصدر رئيس الجمهورية يف  22سبتمرب 2022
أمرا رئاسيا (عدد  )117تض ّمن تدابري استثنائية
جديدة تتعلق مبامرسة السلطة الترشيعية
وتدابري خاصة مبامرسة السلطة التنفيذية
فضال عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات
مجلس نواب الشعب ،ومواصلة رفع الحصانة
الربملانية عن جميع أعضائه ،ووضع حد لكافة
املنح واالمتيازات املسندة لرئيس مجلس نواب
الشعب وأعضائه .أحدث هذا األمر واإلجراءات
الواردة فيه جدال واسعا عىل الساحة السياسية
حيث رفض عدد من االحزاب ( ) ويف املقابل
اعتربت االطراف الداعمة لقيس سعيد ان
االجراءات املعلنة يف امر « 117إصالحات
سياسية مهمة كانت طالبت بها مختلف النخب
السياسية وتفعيل ملطالب حل الربملان وتعديل
الدستور» ( ) فكيف كان موقف االتحاد من تلك االجراءات؟
أصدر املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس
للشغل،بيانا عقب اصدار األمر  117الذي اعتربه بداية توضّ ح
متسك فيه مبا تض ّمنته
خارطة الطريق ويف الوقت الذي ّ
بيانات االتحاد عقب  25جويلية عبرّ االتحاد عن رفضه
محاولة اعتامد فشل العرشية االخرية ذريعة للمقايضة بني
الحرية واحتكار السلطة .كام س ّجل خل ّو األمر الرئايس من
أ ّي إجراءات أوتدابري للتنفيذ ومن أ ّي تسقيف زمني للحالة
االستثنائية التي أعلنها منذ  25جويلية  2021ورفضه استمرار
التدابري االستثنائية وتحويلها حالة مؤبّدة.كام نبّه من مخاطر
تجميع السلطات يف يد رئيس الدولة يف غياب الهياكل
الدستورية التعديلية ،وأكد عىل رضورة ان يكون الدستور
منطلقا ومرجعا رئيسا يكون نتاج حوار واسع كام دعا البيان
إىل عدم حرص اإلصالحات يف الشكالنيات ويف إعادة هيكلة
النظام السيايس واالنتخايب فقط بل يجب أن تشمل جميع
املنظومات التي تر ّهلت و ُخ ّربت بشكل منهجي عىل امتداد
عقود مؤكدا عىل ان تعديل الدستور والقانون االنتخايب شأنا
يخص جميع مك ّونات املجتمع من هياكل ال ّدولة ومنظّامت
ّ
وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية رافضا يف الوقت نفسه
احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعترب ذلك خطرا عىل
حل للخروج
الدميقراطية وعىل التشاركية ويش ّدد عىل أ ّن ال ّ

الدستور وأعطى لرئيس الجمهورية سلطات واسعة وترأس كامل السلطة التنفيذية واالعتامد عىل
إصدار مراسيم رئاسية .ثم اصدر يف  22سبتمرب  2021أمرا رئاسيا عدد  117يتعلق بصالحيات
جديدة ،عىل رأسها تويل رئيس الجمهورية السلطتني التنفيذية والترشيعية ...ومام جاء يف األمر
الرئايس أن رئيس الجمهورية التونسية ميارس السلطة التنفيذية مبساعدة حكومة يرأسها رئيس
حكومة ،فيام تضمن الجزء الثاين من هذا االمر األحكام املتعلقة بصالحيات تلك الحكومة نفسها
ومدّ د الرئيس الفرتة االستثنائية ثم أعلن عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيدة نجالء بودن،
وتال ذلك اعالن الرئيس عن إجراءات  2021-12-13وصفت أنها خارطة طريق للمرحلة القادمة...
حل الربملان فكيف تفاعل االتحاد العام التونيس للشغل مع تلك االجراءات.
وصوال اىل ّ

من األزمة الراهنة غري التشاور والتشارك والحوار عىل قاعدة
املبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتج ّرد من
املصالح الذاتية والفئوية) (.
استغرب بيان املكتب التنفيذي ايضا استمرار غياب بوادر
أوإجراءات واضحة لوضع ح ّد لإلفالت من العقاب يف جرائم
الفساد واإلرهاب والتسفري وخرق القانون وعدم تفعيل
تقرير محكمة املحاسبات بخصوص الجرائم االنتخابية وتقرير
التفقدية العا ّمة لوزارة العدل بخصوص االنتهاكات يف مجال
القضاء وقضايا اإلرهاب .وش ّدد عىل وجوب احرتام الحقوق
والح ّريات باعتبارها مكاسب جاءت وليدة ثورة  17ديسمرب-
 14جانفي كام ادان أ ّي تد ّخل يف سري القضاء ويف حرية التعبري
واإلعالم والتنظّم ورفض االتحاد املطلق املساس مبكتسبات
املجتمع التونيس بدءا مبجلّة األحوال الشخصية ومرورا بحرية
الضمري ووصوال إىل تكريس تقاليد الحوار االجتامعي) ( .
.IIIالعالقة مع الحكومة ومطالب االتحاد االقتصادية
واالجتامعية:
 .1الخالف حول السياسة االقتصادية واالجتامعية:
بعد أسبوع من إصدار االمر الرئايس عدد  ،117ومرور
اكرث من شهرين عىل تفعيل الفصل  80من الدستور واتخاذ
اجراءات استثنائية يف  25جويلية  ،2021كلف رئيس
الجمهورية قيس سع ّيد ،نجالء بودن رمضان بشكيل الحكومة
عىل أن يتم ذلك يف أقرب االجال الحكومية.

ر ّحب االتحاد بتشكيل الحكومة واعتربها خطوة أوىل
عىل طريق تجاوز األزمة وطالبها بتوضيح أولوياتها وتحديد
خططها واحرتام استمرارية الدولة من خالل االلتزام بتع ّهداتها
وتنفيذ االتفاقات املربمة وضامن الحقوق والحريات وترسيخ
مبدأي التشاركية والحوار االجتامعي يف اتجاه إنقاذ االقتصاد
الوطني وضبط تدابري اجتامعية عاجلة وعميقة تقلّص
من الفقر وتح ّد من الحيف والبطالة وإرساء أسس عدالة
اجتامعية كانت وال تزال مطلبا شعبيا ال تنازل عنه ) ( .غري
أن التوتر رسيعا ما ساد بني الطرفني نتيجة ما اعتربه االتحاد
اعتامد الحكومة عىل الحلول الرتقيعية التي مل تَ ْن َف ْذ إىل عمق
اإلصالحات التي تَخلق الثـروة ) (.ونتيجة أيضا اىل توقّف
تطبيق االتفاقيات املمضاة بني الهياكل القطاعية لالتحاد العام
التونيس للشغل وتجميد التقدم يف تطبيق تلك االتفاقيات
والتفاوض يف املطالب الجديدة للقطاعات وخاصة إصدار
الحكومة للمنشور  20الذي يعتربه االتحاد مخالفا للدستور
والقانون الدويل ومدمرا لتاريخ كامل من الحوار االجتامعي
الذي مكّن من تجاوز الخالفات والنزاعات الشغلية ( ) محذرا
الحكومة من ان اعتامد املنشور ،سيؤدي إىل تفاقم االرضابات.
( ) يف الوقت الذي طالب باستئناف الحوار االجتامعي وصوال
لتعديل املقدرة الرشائية ألعوان الوظيفة العمومية والقطاع
كل القطاعات) ( .
العام وتطبيق االتفاقيات املربمة يف ّ
(يتبع)
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الحوار المجتمعي
عبد الحق السلطاني كاتب عام جمعية مالحظون بال حدود لـ «الشعب»

* حوار لطفي املاكني

األحكام األولية بخصوص الطعون يف اإلستفتاء كانت متو ّقعة

تت ّجه األنظار يف هذه املرحلة التي تسبق
االنتخابات الترشيعية املرتقبة يف  17ديسمرب
القادم إىل القانون االنتخايب الذي عىل أساسه
س ُتجرى تلك االنتخابات وهذا ما كان محور
خص به عبد الحق السلطاين كاتب
الحديث الذي ّ
عام جمعية مالحظون بال حدود« ،الشعب»
إضافة إىل تقديم مواقفه من عدّ ة مواضيع
متصلة بأداء الهيئة العليا املستقلّة لإلنتخابات
خاصة بعد تشكّيها
والتجاذبات الحاصلة داخلها ّ
بأحد أعضائها.
كام توقّف محدثنا عند تقرير الجمعية
بخصوص االستفتاء والدور املنتظر من املجتمع
املدين مستقبال يف االستحقاقات االنتخابية
وتجاوز الصعوبات التي تعيق نشاطه.
* كيف تقبلتم األحكام األولية بخصوص
الطعون املقدمة للمحكمة اإلدارية يف عالقة
باإلستفتاء؟
 بالنسبة لنا يف مالحظون بال حدود فإ ّنخاصة يف عالقة
مثل هذه األحكام كانت متوقعة ّ
بال ّرفض شكال بحكم عدم اإلختصاص ذلك أ ّن
القانون االنتخايب يحرم املجتمع املدين وتحديدا
املهت ّمة بالشأن االنتخايب من حق تقديم الطعن
يف النتائج ولتقترص الطعون عىل املشاركني يف
االنتخابات فقط.
أ ّما بالنسبة لبقيّة الطعون فإنّه يصعب إثبات
خاصة بالنسبة للحملة حيث كان تقرير
اإلخالالت ّ
الهايكا ـ الهيئة العليا املستقلّة للسمعي والبرصي
ـ أكّد أ ّن التغطية االعالمية كانت متوازنة.
مع اشارتنا إىل أ ّن الطعون تبقى تقلي ًدا تجب
املحافظة عليه ودعمه كجزء هام من املسار
االنتخايب.
* ماهي أهم النقاط التي سيتض ّمنها تقريركم
النهايئ بخصوص مختلف مراحل االستفتاء؟
 تقريرنا النهايئ بخصوص مسار االستفتاءسريكّز عىل االدارة االنتخابية أي دور الهيئة العليا
املستقلّة لالنتخابات وبالتايل سيكون هناك تقري ًرا
موسعا بتع ّرضه لناحية تكوين الهيئة أي كيفية
ّ
تعيني أعضاءها ومن ناحية استقاللية قراراتها
وكذلك يف عالقة بالتجاذبات الحاصلة داخل
مجلس الهيئة وكيف ّية إجراء عمل ّية االنتداب
وتركيز الهيئات الفرعية.

* ما هو املحور األسايس الذي سرتكزون عليه
مالحظاتكم؟
 ما يجب التأكيد عليه يف عالقة بهذا التقريرأ ّن عنوانه األبرز سيكون إنقاذ «اإليزي» كمكسب
وطني يجب املحافظة عليه ودعمه وما دعانا لهذا
الكالم هو الرتاجع الكبري يف أداء هيئة االنتخابات
إذ رغم مآخذنا ومطالبتنا كمجتمع مدين طيلة
السنوات املاضية يك تقوم بعمل ّية اصالح داخلية
االّ أ ّن ذلك ال يخفى ما أصبحت عليه من تجربة
إالّ أ ّن ذلك مل ينعكس يف تعاطيها مع االستفتاء
حيث الحظنا أخطاء ال تعكس تجربتها وتذبذب
ورصاعات داخلها أث ّرت عىل صورتها.
يّ
* ما تفسريكم
لتشك هيئة االنتخابات ضدّ
كل من سامي بن سالمة وزيك الرحمومي؟
ّ
 يف الوقت الذي كان من املفروض أن تقومالهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات بنقد ذايت
والقيام مبراجعات لكيفية ادارتها للشأن الداخيل
إالّ أنّها انتهجت سياسة الهروب إىل األمام بتحميل
املسؤولية ألحد أعضاءها الحاليني وأحد منتقديها
من خارجها.
كام أ ّن قرارات اإلعفاء التي اتخذتها كانت
رسعة غرضها تحميل املسؤولية إىل غري املعنيني
مت ّ
مبارشة باإلرشاف عىل العمليّة االنتخابية وهذا ما
حرمها من عنارص ذات خربة ومصداقية ونزاهة
وقد يتس ّبب يف إحجام الكفاءات مستقبال عىل
اإللتحاق بالهيئة.
* وماهي مقرتحاتكم يف عالقة بدور
«اإليزي»؟
 بالنسبة لنا كجمعية مالحظون بال حدودفإنّنا نقرتح إعادة النظر بعمق ومن مختلف
الزوايا ملسار هيئة االنتخابات قبل االستحقاق
الترشيعي القادم أل ّن املنافسة ستكون محتدة
باعتبار تع ّدد املشاركني وأي خطأ لن يت ّم التسامح
معه من قبل املتنافسني عكس ما كان يف االستفتاء
حيث غاب ال ّرهان االنتخايب.
* وإىل ما يعود غياب مالحظي املجتمع
املدين بأغلب مراكز االقرتاع؟
 املجتمع املدين وبإعتباره جزء من املنظومةاالنتخابية سيكون خاضعا للتأثريات الواقعة
لإلطار العام الذي جرت فيه االنتخابات بداية
من التجاذبات واملشاحنات وعدم الوضوح
يف متوقع مختلف األطراف مماّ حصل منذ 25

جويلية  2021ومثل هذا الوضع مل يش ّجع بعض
املتطوعني لإلنخراط يف مالحظة سري االستفتاء.
كذلك فإ ّن تاريخ إجراء االستفتاء يف فرتة
العطل واإللتزامات العائلية كان له تأثري عىل
أعداد املتطوعني والتزامهم مع منظامت املجتمع
املدين.
وأهم نقطة تجب اإلشارة إليها هي غياب
الدعم املادي الذي كان شبه معدوم أل ّن األطراف
الداعمة من املنظامت الدولية ملثل هذه املواعيد
االنتخابية كانت لها مواقف ا ّما رافضة للمسار
ب ّرمته أو تغيرّ اسرتاتجيتها وبحكم أ ّن تجربتها
يف االنتخابات مل تعد تحتاج ألي دعم من هذه
املنظامت.
* وماذا تقرتحون بخصوص القانون االنتخايب
خاصة وأنّ الجميع مه ّتم بتداعياته عىل
االنتخابات الترشيعية القادمة؟
 أ ّول نقطة نرى رضورة دعوة مختلفحساسيات املجتمع املدين للمشاركة يف حوار
ج ّدي يطرح جملة من التصورات واألفكار ونحن

رفع قضايا ضدّ بن سالمة
والرحموني هروب لألمام وتشتيت
األنظار عن أخطاء «اإليزي»
من جانبنا ومن خالل هذا املنرب االعالمي ندعو
إىل أن يكون االنتخاب ح ّرا ومبارشا كام ت ّم تداركه
يف نسخة  8جويلية من الدستور الذي عرض عىل
استفتاء  25جويلية املايض.
املس من دور األحزاب بإعتبارها
كذلك عدم ّ
كيانات سياسية رضورية إلدارة الشأن العام
واقرتاح عتبة معقولة لضامن أغلبية مريحة داخل
املجلس النيايب وإعطاء أكرث صالحيات للمجتمع
املدين يف املسار االنتخايب مثل الحق يف الطعون.
* وماهي مالحظاتكم عىل السجل االنتخايب؟
 بالنسبة للسجل االنتخايب مازلنا ننتظر يفنتائج عمل ّية التدقيق التي متّت يف الفرتة املاضية
وتدارك األخطاء التي حصلت أثناء االستفتاء يف
عالقة بتوزيع الناخبني عىل مراكز االقرتاع بحسب
عناوينهم الشخصية من خالل القيام بحمالت
اعالمية تحسيسية.

كام أ ّن القانون االنتخايب عليه التنصيص
وبكل وضوح عىل طريقة التسجيل التي ستعتمد
أي اعتامد التسجيل اآليل أو االداري وهنا أرى أ ّن
التسجيل اآليل يبقى دامئا هو األفضل ألنّه يضمن
للجميع املشاركة يف مامرسة واجبهم وحقهم
االنتخايب مع إمكانية التدخل يف أي وقتع لتغيري
مركز االقرتاع وهو يف الوقت نفسه غري مكلّف
ماديا وبرشيا.
كذلك من املسائل الهامة واملؤثرة عىل املشهد
الربملاين مستقبال تلك املتصلّة بالدوائر االنتخابية
خاصة بعدما أُثري حول الدوائر الض ّيقة (معتمدية
أو عامدة) ويفرتض أن يكون هناك توافقا حول
هذه املسألة بعد نقاش مستفيض يراعي املصلحة
الوطنية بالدرجة األوىل.
* وهل تساندون دعوات الحوار قبل إقرار
القانون االنتخايب؟
 ال ب ّد من تنقية األجواء من املشاحناتبني األطراف الفاعلة لتهيئة مناخ أقرب إلجراء
خاصة وأ ّن بعض األطراف السياسية
االنتخابات ّ
أعلنت مقاطعتها منذ اآلن لالنتخابات الترشيعية.
* وكيف سيستعد املجتمع املدين لالستحقاق
االنتخايب القادم؟
 بحكم ما متّت مالحظته خالل االستفتاءمن ضعف تواجد املجتمع املدين ونعني تواجد
املالحظني بأكرث ما ميكن من مراكز االقرتاع نقرتح
مزيد من التنسيق الج ّدي بني مختلف منظامت
املجتمع املدين ووضع اسرتاتيجية مو ّحدة خاصة
يوم االقرتاع لضامن أوسع تغطية ممكنة مبكاتب
اإلقرتاع.
كذلك البد من ضبط املنظامت والجمعيات
املهت ّمة بالشأن االنتخايب ألنّه متّت معاينة مشاركة
من يحسبون عىل املنظامت املجتمع املدين يف
حني أنّه ال عالقة لهم مبثل هذه االستحقاقات
وكذلك عدم إلتزامهم بالحيادية وارتباطهم ببعض
األطراف السياسية.

عدم المسّ من دور األحزاب بإعتبارها كيانات سياسية ضرورية إلدارة الشأن العام

التونسيون يتحولون إىل الجئني
يف آخر تحيني بخصوص نسق الهجرة الرسية أو ما يُعرف
بـ«الحرقة» تم إحباط  12عملية يف ليلة واحدة وإنقاذ  184منهم
حوايل  70تونسيا.
كام سجلت نهاية األسبوع املايض انتحار طفل وشاب عجزا عن
تحصيل مثن «الحرقة».
اليشء الخطري والذي يجب أن تفتح فيه الدولة تحقيقا فوريا هو
بروز ظاهرة ركوب عائالت بأكملها البحر طلبا للجوء ظنا منهم أن
ذلك متاح لهم عىل غرار السوريني أو بعض االفارقة املضطهدة فيها
املرأة والطفولة.

وبحسب عدد املحاوالت املحبطة لعائالت تونسية حاولت الهجرة
الرسية وتلك التي لقت حتفها يف البحر والتي نجحت يف الوصول إىل
إيطاليا أو رصبيا او إسبانيا ميكن التأكيد عىل أن التونسيني أصبحوا
أكرث طلبا للجوء االجتامعي وهم ينافسون اليوم السوريني واليمنيني.
إن تنامي نسق هجرة العائالت التونسية ال ميكن تفسريه بالظروف
املادية الصعبة فحسب فهي كانت موجودة من القدم وان كانت
بدرجات متفاوتة .بل يعود األمر اىل نشاط لوبيات وشبكات التجارة
بالبرش .كام ميكن أن يكون مثة اخرتاق أمني.
ولهذا الب ّد أن تكون املعالجة شاملة لهاته الظاهرة الخطرية حتى
ال يصبح التونسيون الجئني حقا.
* بقلم ريم بالخذيري

اخلميس 18أوت  - 2022العدد 1708

اتفاق يلغي اضراب أعوان املركب
الرتفيهي «دحدح» بالبحرية
ت ّم إمضاء محرض اتفاق اعوان املركب الرتفيهي «دحدح» والذي مبوجبه ت ّم إلغاء
اإلرضاب املقرر يومي 20و 21اوت  2022بخصوص النقاط الواردة بربقية التنبيه
باإلرضاب الصادرة عن االتحاد الجهوي للشغل بتونس وقد جاء فيه أنّه وبعد النقاش
ت ّم االتفاق يف النقاط التالية:
الرتقيات :ت ّم االتفاق حول هذه النقطة كاآليت:
لكل عماّ ل وموظفي الرشكة وذلك
يتع ّهد الطرف االداري مبنح صنف أعىل مبارش ّ
اعتبا ًرا من  2023/1/1مع املحافظة عىل نفس الدرجات.
وسيت ّم استثناء العامل شكري من انتظار هذا التاريخ وسيت ّم تصنيفه من الصنف
الجديد لتقاعده خالل شهر أكتوبر .2022
تعديل املنح :ت ّم االتفاق عىل ما ييل٬
تتع ّهد االدارة بزيادة قدرها  35دينار.
* التعليم األسايس :يصبح مقدار املنحة  110دينار عوضا عن  75دينار.
* التعليم الثانوي 135 :دينار عوضا عن  100دينار.
* التعليم العايل 160 :دينار عوضا عن  125دينار.
التصنيف املهني :ت ّم االتفاق عىل إحالة ملف العماّ ل املعنيني بالتصنيف وعددهم
املختصة تراب ّيا للنظر يف وضعياتهم املهنية بحضور
 11ملفا عىل أنظار تفقدية الشغل
ّ
طرف اداري ونقايب ويف حالة إفادة تفقدية الشغل برضورة إصالح وضعية البعض
منهم أو كلّهم فإ ّن اإلدارة تلتزم بذلك.
وعلام أن ال يتجاوز ذلك موىف شهر سبتمرب  2022وتتع ّهد جميع األطراف عىل
املحافظة عىل املناخ السليم ويف كنف االحرتام .وبناء عليه ق ّرر الطرف النقايب إلغاء
االرضاب املق ّرر ليومي  20و 21أوت .2022

بيـان النقابة االساسية للمهن املوسيقية

استنكار الستقدام فنانني أجانب
لبعث مشاريع فنية تونسية

إن النقابة االساسية للمهن املوسيقية بجهة تونس املنضوية تحت لواء قلعة النضال
االتحاد العام التونيس للشغل ،تعرب عن دفاعها الالمرشوط عن كل منظوريها بالفكر
والساعد ومتسكها الالمحدود بكل مرشوع حضاري فني يخدم الوطن ومبدعيه،
وإنها تسجل استنكارها الشديد واستغرابها الرصيح من استقدام فنانني أجانب
إلحداث مشاريع فنية تونسية دون أدىن مراعاة وأبسط احرتام ملبدعينا وأكادميينا
التونسيني املشهورين بالكفاءة سلييل معاهدنا العليا ومدارسنا الوطنية التي تعاقبت عىل
تأسيسها وتكوينها نخبة من خرية مدرسينا وأفضل بناة السياسة الثقافية لوطننا العزيز.
ونندد مبا اقدمت عليه وزارة الشؤون الثقافية يف الفرتة االخرية من تعد واضح
واستخفاف مبجهودات مبدعينا ونخص بالذكر حرمان الدكتور سميح املحجويب من
مرشوعه النموذجي الذي كان نتيجة مجهود سنوات من العمل املتواصل واملتمثل يف
بعث بيت العود بتونس عىل غرار بيت املالوف والذي كان من املفروض انطالق نشاطه
منذ سنوات بعد الحصول عىل موافقة الوزارة ،ورغم أن االتفاق مل يكن مع الوزيرة الحالية
فإن مؤسسات الدولة ال تقوم عىل االشخاص بل عىل املؤسسات واستمرارية عمل املرفق
العمومي.
وبيت العود حلم انتظرناه طويال لنفاجأ بتسليمه دون أي تنسيق أو تشاور -يف تعد
صارخ عيل طموحات املبدعني التونسيني -للفنان العراقي نصري شمة الذي خري أن يبعث
مرشوعه مبرص بدالً عن البلد الذي احتضنه وكان سببا يف صناعة مجده وتألقه.
والنقابة ،إذ حصلت عىل كل املؤيدات التي تؤكد أحقية الدكتور املحجويب يف تنفيذ
املرشوع ،فإنها تدعو الوزارة اىل مراجعة هذا القرار الجائر وتنبهها من مغبة االنجرار
وراء أي ترصف قد يرضب عرض الحائط مجهودات مبدعينا يف تجاهل تام لطموحاتهم
أويعرضهم للهرسلة أو املساءلة ملجرد ابداء رأيهم ،وتذكر النقابة أن حرمة مبدعينا وفكرهم
خط أحمر ال ميكن يف أي حال من األحوال تخطيه أوتجاوزه وخصوصا من طرف سلطة
االرشاف املكفول عىل عاتقها صيانة حقوق املثقفني والعمل عىل إشعاع املبدعني وطنيا
ودوليا.
عاش االتحاد العام التونيس للشغل حرا دميقراطيا ومناضال وتحيا الثقافة التونسية
منارة للفكر والرقي اإلنساين.
* عن املكتب النقايب
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ملف مؤسّسة «سلكتا»
إضراب يومي  18و 19أوت  2022دفاعا
عن الحق النقابي وتضامنا مع اإلخوة املوقوفني
انعقد يوم األحد  14أوت اجتامع
عام بإرشاف االتحاد الجهوي والجامعة
العامة لالعالم تدارس فيه الحارضون
املناخ االجتامعي داخل مؤسسة «سلكتا»
واالنحرافات واإلجراءات الالقانونية التي
اتخذتها إدارة املؤسسة يف حق ثالثة أعضاء
من النقابة األساسية وعاملني اثنني عرب
تلفيق تهم كيدية يف حقهم واحالتهم عىل
القضاء وبعد اعتزازهم باالنتامء لالتحاد
العام التونيس للشغل عرب جميع الحارضين
عن استعدادهم الواعي و املسؤول للتصعيد
وخوض جميع النضاالت املرشوعة واملتاحة
لتحقيق مطالبهم الواردة بربقية االرضاب:
نصها:
هذا وقد أصدر االتحاد الجهوي للشغل بأريانة الئحة يف الغرض هذا ّ
نحن عامالت وعماّ ل مؤسسة «سوفتي ـ سلكتا» املجتمعني اليوم األحد  14أوت  2022بدار االتحاد الجهوي للشغل بأريانة
تحت ارشاف االتحاد الجهوي والجامعة العامة لإلعالم وبعد تدارسنا للمناخ االجتامعي داخل املؤسسة ومشاغلنا املهنية وما
رصفات ال قانونية تجاه نقابتنا األساسية وبعض العماّ ل فإنّنا:
أقدمت عليه االدارة العامة من ت ّ
نعب عن:
 Iـ رّ
 .1اعتزازنا بانتامئنا لالتحاد العام التونيس للشغل.
 .2تنديدنا الشّ ديد باالجراءات التعسفية التي اتخذتها ادارة املؤسسة يف حق بعض العماّ ل وتحويل الرصاع اىل ثنايا بعيدة
عن العالقات الشغلية املثبتة يف القوانني املحلية واإللتجاء اىل القضاء دامئا عوض الجلوس إىل طاولة الحوار وإيجاد الحلول
املناسبة لإلشكاالت التي يرصدها الطرف النقايب.
 .3ثقتنا الكبرية يف القضاء الذي أثبت سابقا نزاهته يف قضايا مامثلة رفعتها ادارة املؤسسة بنفس التهم تقريبا.
 .4انزعاجنا العميق لتواصل تجاهل ادارة املؤسسة ملشاغل العماّ ل من حيث االستحقاقات املهنية والصحة والسالمة املهنية.
 .5استعدادنا التام ملواصلة النضاالت القانونية املتاحة وتطويرها ملا يحقّق ّكل النقاط الواردة يف برقية االرضاب.
وتبعا لذلك فإنّنا:
 .IIنطالب بـ:
 .1إيقاف التتبعات االدارية يف حق املوقوفني وإرجاعهم إىل سالف عملهم.
 .2فتح باب التفاوض الج ّدي واملسؤول يف امللفات العالقة والحسم فيها يف آجال معقولة.
ويف صورة عدم استجابة إدارة املؤسسة ملطالبنا فإنّنا نعلن استعدادنا التام للدخول يف نضاالت قانون ّية ومرشوعة حتى
تحقيقها.
* عدنان بن صالح

اليوم هيئة إدارية لجامعة
الشؤون الدينية

يرتأس األخ محمد الشايب األمني العام
املساعد املكلّف بالوظيفة العموم ّية أشغال
الهيئة االدارية التي ستعقد صبيحة اليوم
الخميس  18أوت  2022مبقر االتحاد املغاريب
بالعاصمة.
* رمزي

جلسة يف الصندوق الوطني للتأمني
انعقدت جلسة عمل بوالية تونس حول جملة من املطالب املهنية
ألعوان الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض بجهة تونس وقد حرض كل
من االخ جربان بوراوي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس واألخ
نزار السمريي الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل بتونس وأعضاء
النقابة االساسية للمصالح املركزية العوان الصندوق الوطني للتأمني وممثل
عن وزارة الشؤون االجتامعية وممثل عن التفقدبة وممثيل االدارة
وأفرزت الجلسة عدة إيجابيات يف حلحلة كل مطالب األعوان نذكر منها:
 متكني أعوان الصندوق بوصوالت لباس الشغل لسنوات ,2020, 2019 2022 , 2021وذلك يف أجل أقصاه موىف نوفمرب  2022مع االلتزام توفري
الوصوالت لسنة  2023يف موعدها
 سد الشغرات يف سلك اعوان الحراسة والتنظيف والعملة يف اجلأقصاه موىف أكتوبر 2022
 ضامن حسن توزيع االعوان لضامن ظروف عمل طيبة لبقية االعوانوالعملة
 تطبيق االتفاقيات يف خصوص إعادة توزيع املكاتب عىل األعوان يفأجل أقصاه موىف أكتوبر 2022
 النظر يف إعادة تصنيف األعوان حسب شهائدهم العلمية عىل غرارزمالئهم يف أجل أقصاه موىف سبتمرب 2022
 -مشاركة الطرف النقايب يف إصالح منظومة التكفل االجتامعي
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الخميس  18أوت  - 2022العدد 1708

الجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك تكرّم بناتها
يف إطار برنامج الرشاكة بني الجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك
ونظريتها األملانية  IG MÉTALومنظمة فريديرش ايبارت انعقدت
عىل مدى يومني  16~15اوت  2022ندوة تكوينية لفائدة املرأة و
الشباب وذوي اإلعاقة وتم خاللها التطرق إىل املحاور التالية:
~ املسؤولية املجتمعية للمؤسسة
~ العمل الالئق (الحقوق العاملية)
~ التعريف بالجمعية التونسية للدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة
وأهدافها وأنشطتها وكيفية إدماجهم يف عامل الشغل (العراقيل وصعوبة

الجامعة العامة للمعادن بالمنستير:

العمل االنساني واالجتماعي

جميلة ورائعة وخالقة تلك الندوة الهادفة التي انعقدت يومي 15
و 16أوت الجاري بجهة املنستري وتعلّقت باملرأة والشباب واألشخاص
ذوي االحتياجات الخصوصية بحرص وتأثيث كبريين أ ّمنتهام الجامعة
العامة للمعادن وااللكرتونيك والتي حرص كاتبها العام األخ عبد العزيز
العرفاوي عىل نجاحها تنظيام ومحتوى لتحقيق االضافة واإلفادة لكل
النساء عرب املرأة النقابية التي أثّثت برنامج الندوة سواء باملداخالت أو
التدخالت ..وهو ما ورد يف كلمة االفتتاح التي ألقاها األخ العرفاوي بعد
الرتحيب بضيوف الندوة ومن بينهم األخ عبد اللّه العيش األمني العام
املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل واألخ سعيد يوسف الكاتب العام
لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري وباقي الحارضين ..قلت بعد كلمة
الرتحيب أشار إىل أ ّن هذه الندوة تتن ّزل يف إطار برنامج التعاون الثاليث

االدماج يف العمل ،التمييز عند االنتداب ،ضعف تطبيق القانون)...
كام تكريم األخوات:
 وسيلة النفطي عضو سابق يف املكتب التنفيذي للجامعة العامةللمعادن وااللكرتونيك.
 لبنى الدريدي عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغلبأريانة.
 سعيدة بوهريرة عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغلبزغوان.
املشرتك بني الجامعة العامة للمعادن ونظريتها األملانية  IGMومنظمة
«فريدريك ايبارت» وذلك يف إطار االحتفال بعيد املرأة وهي ندوة
خاصة
مناسبة ج ّدا باعتبار أ ّن املرأة بصفة عامة ويف قطاع املعادن بصفة ّ
تحتاج إىل املزيد من تدارس وضعها عىل مستوى الحقوق الكاملة شأنها
يف ذلك شأن الشباب من ذوي االعاقة ..كام أملح إىل أ ّن النظام الداخيل

الجمهـوريـة التونسيـة
وزارة الفالحـة و الموارد المائية و الصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

إعــالن طلـب عـروض
عــدد 2022/ 04

عرب منظومة الشراءات العمومية على الخط بتونس ()TUNEPS
إحداث منطقة سقوية عمومية بالدخيلة من معتمدية بني خداش
يف نطاق الربنامج الوطني لسنة  2022تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني اإلعالن عن طلب عروض عدد 2022/ 04عرب منظومة
الرشاءات العمومية عىل الخط بتونس ( )TUNEPSالختيار مقاول قصد إحداث منطقة سقوية عمومية بالدخيلة من معتمدية بني خداش.
فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة و الذين لهم:
• كراس رشوط ط ش م 1صنف  3أو أكرث أو ط ش م 0كل األصناف.
الدخول عىل منظومة تونيبس لتنزيل كراس الرشوط وذلك مقابل دفع معلوم قدره مائة ( 100د) دينارا للسيد قابض الترصف يف املؤسسات
العمومية مبدنيـن (حساب جاري رقم  ) 1686760ويرفق وصل الخالص مع العرض.
يت ّم تقديم العروض املال ّية والفن ّية وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط  www.tuneps.tnباستثناء وثيقتي الضامن
الوقتي ونظري من السجل الوطني للمؤسسات اللتني ترسالن عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع أو تسلم مبارشة
إىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل إيداع ،وتحمل هذه الظروف عبارة « ال يفتح إعـالن طلب
عــروض عدد 2022/ 04إحداث منطقة سقوية عمومية بالدخيلة من معتمدية بني خداش.
الضامن الوقتي
ضامن مايل وقتي مببلغ قدره  8000دينارا صالح ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
حدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط مبقر املندوبية ليوم  2022/ 09/ 20عىل الساعة العارشة صباحا
يتم فتح الظروف بصفة علنية يوم  2022/ 09/ 20عىل الساعة العارشة وال ّنصف صباحا بقاعة اإلجتامعات باملندوبية.
يبقى العرض صالحا ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
تقىص كل العروض التي ال تشتمل عيل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض .كام تقيص العروض املشاركة خارج
منظومة «تونيبس».

نص عىل رضورة حضور املرأة يف كل القطاعات وأ ّن مستقبل املنظمة
ّ
رهني االهتامم بالجميع مبن فيهم املرأة والشباب العامل.
أ ّما عن برنامج الندوة أفاد األخ العرفاوي بأنّه مدروس ومحيط
الحصة األوىل باملسؤولية
بكل الجوانب املتعلقة باملوضوع إذ تعلّقت ّ
املجتمعية للمؤسسة والتي أمنتها السيدة ماجدة بن حسني يف حني امنت
الحصة املسائية األخت نهلة العيادي الكاتبة العامة املساعدة لالتحاد
ّ
وخاصة
حصة تكوينية حول العمل الالئق ّ
الجهوي للشغل باملنستري يف ّ
ما تعلّق بالنساء ..أ ّما اليوم الثاين فقد احتوى عىل مداخلة ومناقشة
للسيدة بوراوية العقريب الكاتبة العامة والناطق الرسمي للمنظمة
الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي االحتياجات الخصوص ّية والتي ق ّدمت
مداخلة حول الصعوبات التي يتع ّرض لها ذوو االحتياجات الخصوصية
خاصة عىل مستوى اإلدماج يف العمل والتميّز عند االنتداب وضعف
ّ
تطبيق القانون وقد ت ّم يف هذا االطار تقديم تجربة ملموسة من واقع
رشكة ساسيام  SACEMAحول إدماج ذوي االعاقة يف عامل العمل وتهيئة
الظروف الالئقة واملالمئة.

* دعم وتنويه

األخوان عبد اللّه العيش األمني العام املساعد وسعيد يوسف كاتب
عام االتحاد الجهوي للشغل باملنستري أ ْدليا كلّ بدلوه يف اثراء فعاليات
هذه الندوة التي رأى فيها األخ عبد الله العيش مساهمة يف االرتقاء
بالعمل النقايب إىل مصاف العمل االنساين االجتامعي وما االهتامم
ميس كلّ الطبقات
بكل الرشائح إالّ دليل عىل شمول ّية االهتامم بكل ما ّ
االجتامعية واألطياف املجتمعية والرشائح عىل اختالف أنواعها وتن ّوعها
وهو ما حذا حذوه األخ سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي
الذي عبرّ عن تثمينه وتقديره للجهود التي تبذلها الجامعة العامة
الصف إىل
لإلحاطة مبنظوريها والخروج بهم من ماراطون العمل النقايب رّ
رحاب الثقافة العامة بكل أوجهها مماّ ينحت شخصية متوازنة وفاعلة
سواء تعلّق األمر بالشأن النقايب أو املهني أو األرسي الخاص.
وتابع األخ سعيد يوسف حديثه متو ّجها رأسا إىل النقابيات وذلك
بدعوته ّن إىل مزيد التكتّل والتالحم واالنصهار يف فضاء املنظمة داعيا
إياه ّن إىل تجاوز نعيق قوى الر ّدة والجذب إىل عصور الظالم وعبودية
األنثى .كام دعا بنفس الحامس الشباب العامل إىل االنخراط بأكرث عزمية
خاصة يف
وأكرث ارصار يف العمل النقايب يف سبيل االرتقاء به أكرث فأكرث ّ
ظلّ مناورات الهدم والتشكيك التي تطلّ برأسها بني الفينة واألخرى ..وال
يكون ذلك إالّ مبثل هذه املحطّات النضالية واألنشطة التي تستقطب
الطاقات وتن ّمي فيهم ال ّرغبة يف مزيد العطاء والبذل.
حمدة الزبادي

ألف مبروك
ازدان فراش زميلنا يف دار األنوار خالد الردادي يوم  12أوت 2022
وحرمه هناء معاوي مبولود به ّية الطلعة س ّمياه عىل بركة الله «فهد».
وبهذه املناسبة السعيدة يتق ّدم لهام األخ عامد فرحات وأرسة جريدة
الشعب بأح ّر التهاين ويرجون لفهد موفور الصحة والعافية يف ظلّ
أبويه األكرمني.
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في جندوبة

تلكؤ الحكومة يهدّد مصري مصنع الخمرية ويفاقم الوضع البيئي
* طارق السعيدي صور كريم السعدي
إن توفر السوق العاملية ووجود الطاقات البرشية الكفارة ووفرة راس
املال مل تكن كافية لرشكة الريان لصناعة الخمرية مبنطقة بن بشري من
مدينة بوسامل حتى تتمكن من اإلنتاج بطاقاتها القصوى .وتتمثل العوائق
امام توسع اإلنتاج وخلق مزيدا من مواطن الشغل ،يف وجود إشكالية
بيئية تستوجب املعالجة ،وفق ما حدثنا به املسؤولون يف الرشكة .عند
زيار ِة فريق جريدة «الشعب» موق َع الرشكة وقفنا عىل طاقات إنتاجية
كفء وفق املعايري العاملية غري أنها مهدورة
هائلة يعززها رصيد برشي ْ
يف انتظار ان تقوم الحكومة بواجباتها التنموية عرب للترسيع بحل
اإلشكاليات املعطلة ملحطة معالجة املياه وعرب النظر يف مطلب مراجعة
األسعار.
األخ خالد العبيدي :شركة رائدة تنمويا والبدّ من انقاذها
وقال األخ خالد العبيدي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
ٍ
ان الرشكة تأسست يف البداية كرشكة عمومية ولكن يف إطار برنامج املؤسسة يف حال تواصل الوضع باعتبار ان غالء الطاقة واملواد األولية الناتجة عن املخامر مبارشة عىل عدة أراض غري ان وزارة الفالحة مل تقتنع
باملرشوع رغم ما أظهره من نتائج جيدة وإزاء هذا
أدت اىل رفع كلفة االنتاج وهو ما
اإلصالح الهيكيل الذي عرفته بالدنا منذ  1986ت ّم
الوضع قامت الرشكة بتقديم مقرتح جديد يتثمل يف
للمؤسسة
املايل
التوازن
عىل
سلبا
أثر
* الشركة
التفريط يف املؤسسة للقطاع الخاص ليت ّم بعد ذلك الحرب أدت الى
طلب إنشاء محطة معالجة املياه عىل حسابها الخاص
ورشح ان الخمرية مادة مدعمة
دخول رشيك فرنيس .وقال األخ الكاتب العام إن
مليار
40
وظفت
كلفة
في
زيادة
مببلغ جميل قدره  15مليون دينار ،غري ان الوزارة مل
والدولة هي من تحدد سعر البيع
الرشيك الفرنيس ض ّخ أمواال طائلة يف إطار العناية
استثمارات بال
تجب اىل حدود كتابة هذه األسطر.
بالبيئة يف اطار الجودة وتطوير الحياة املهنية ويف االنتاج بنحو  1.6وبالتايل فإن هامش الربح مح ّدد وال
ميكن تجاوزه .وأشار األخ الكاتب العام
أرباح
اطار الصحة والسالمة املهنية .ورغم كل االستثامرات ألف دينار للطن
مراجعة األسعار
إىل ان املشاكل تتلخّص يف مراجعة
فإن هناك مع ّوقات حالت دون ان تتمكن هذه
وعن مصري املصنع قال السيد شكري الدربايل ان الرشكة
التسعرية ويف الرتخيص بإنشاء محطة
املؤسسة من اإلنتاج بكافة طاقاتها مام ينسجم مع
أهدافها االقتصادية .وقال األخ خالد العبيدي ان املؤسسة تهدف اىل معالجة املياه وهي حلول ستمكن الرشكة من اإلنتاج واستعادة توازنها ستظل معطلة غري قادرة عىل االشتغال بكامل طاقتها يف حال تواصل
املايل وتحقيق الفائض .وقال ان املؤسسة تقوم بدور تنموي مشكلتني أساسيتني وهام املشكل البيئي املذكور انفا ومشكل التسعرية.
توفري انتاج يستجيب للطلب الداخيل كام تقوم بالتصدير
عرب االنفتاح عىل املحيط وتساهم يف دعم الجهة وقال ان ورشح ان ازمة الكورونا واالزمة الحالية املرتبطة بالحرب األوكرانية
مبا ميكن من جلب العملة الصعبة للبالد غري ان التصدير
الرشكة قامت بكل ما يلزم لرفع الجودة ولدعم العنرص الروسية قد أدت اىل ارتفاع األسعار .وقال ان إنتاج طن واحد من الخمرية
ضعيف نظرا إىل ضعف اإلنتاج .وقال ان املع ّوق األبرز
البرشي عرب التكوين الدائم واملعمق كام قامت باستثامرات يستوجب طنني من مادة امليالس و 100كلغ من مادة االمونياك .وبينّ ان
هو املع ّوقات البيئية حيث تقوم الرشكة بتجميع فواضل
رائدة يف حامية املحيط وبالتايل فإن تواصلها ودميومتها سعر طن األمونياك ارتفع عامليا بحوايل  2000دينار يف حني ارتفع سعر
اإلنتاج يف احواض تنفق عليهم أمواال طائلة ومع ذلك
الطن الواحد من امليالس بنحو  700دينار أي ان كلفة
يعتربان أمرا حيويا للجهة.
هناك انعكاسات سلبية مثل الروائح واملياه اآلسنة
انتاج طن من الخمرية ارتفع بنحو  1600دينار ولذلك فان
املجمعة يف االحواض .وقال ان الطرف النقايب تابع الوضع
مراجعة األسعار التي تحددها الحكومة أصبح امرا رضوريا
شكري الدربالي مدير الموارد البشرية
وعرف ان املستثمر الفرنيس فكر يف حلول جذرية تتمثل
الن الرشكة تكبدت خالل سنة  2021خسائر بنحو 3.6
لشركة الريان:
يف احداث محطة معالجة املياه إلنهاء املشكل غري ان
مليون دينار نتيجة ارتفاع األسعار العاملية ومن املتوقع ان
نطالب بمراجعة األسعار والحل السريع
وزارة الفالحة مل ترخص لها اىل ح ّد اآلن وقال إن الرشكة
تبلغ الخسائر حدو َد  10مليون دينار سنة  .2022وأضاف
قدمت ملفا مدعوما من طرف االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ولكن لمحطة معالجة المياه
أن الرشكة ميكنها ان تحقق أرباحا كربى من التوجه اىل
الوزارة تتلكأ وتخلق ذرائع وأسباب واهية .ووجه األخ كالتب العام نداء تأسست بداية الثامنينات ثم وقعت خوصصتها يف
صناعة الخمرية املجففة املطلوبة يف السوق العاملية ولكن
اىل وزير الفالحة واىل الحكومة بصفة عامة من اجل إيالء هذا امللف التسعينات ثم سنة  2018كان دخول رشيك فرنيس مختص
ذلك سيحد من انتاج الخمرية الخاصة باملخابز وهو امر ال
اهتامما كبريا .ونبه األخ الكاتب العام اىل وجود تهديدات جدية بغلق يف صناعة الخمرية وقال شكري الدربايل إن الرشكة الفرنسية
تحبذه الرشكة نظرا لاللتزام املعنوي مع الدولة التونسية
رائدة وهي من توفر
مادة الخمرية لثلث الخبز يف العامل .بتوفري الخمرية والخبز يف البالد.
وفرس ان املستثمر الفرنيس قام بعدة
استثامرات مثل توسعة املصنع وتغيري مسؤولية مجتمعية
آالت اإلنتاج غري أن املصنع مل يتمكن ورشح السيد شكري دربايل ان حرص الرشكة عىل إيجاد حل للمشكل
من بلوغ طاقاته اإلنتاجية القصوى البيئي ينبع من سعيها لالشتغال بكامل الطاقة اإلنتاجية من ناحية،
بيئي وقال ان الرشكة ومن مسؤوليتها املجتمعية من ناحية أخرى .وأشار إىل أن هذا الباب
نتيجة مشكل ّ
تقوم بتجميع املياه اآلسنة يف احواض أي املسؤولية املجتمعية جعل املجمع ينفق اىل حد االن 40مليون دينار
مقامة عىل أرض الدولة وذلك منذ يف مجال السالمة وتحسني الجودة وحمية املحيط ومن ذلك احداث
انبعاث الرشكة يف  1983وقد أحدثت إدارة خاصة بهذه املحاور وهي استثامرات بال عائدات مالية .ورشح ان
األحواض مشاكل بيئية يعلمها الجميع الدور املجتمعي للمؤسسة ال يتوقف عىل العامل واملؤسسة بل انتقل
ولذلك فإن الرشيك الفرنيس اقرتح اىل محيطها االجتامعي حيث قامت املؤسسة برتميم جزء من املدرسة
عدة حلول أخرى منها استعامل االبتدائية باملنطقة كام قدمت مساعدات عينية تتمثل يف معدات واليات
فواضل صناعة الخمرية من املياه غري طبية لفائدة دار املسنني والتكفل بكلفة االدوية ملدة سنة كاملة ،إضافة
امللوثة يف الفالحة وتخصيص حوض اىل التكفل بقفة شهر رمضان لفائدة  200عائلة .وبينّ ان الرشكة تقوم
تجفيف خاص باملياه االسنة .وقد قام بهذا الدور من منطلق التزاها بالقانون الفرنيس الذي يفرض قواعد
يف هذا اإلطار بتجربة تأثريات املياه الشفافية والنزاهة ومقاومة الفساد.
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تأجيل مؤتمري إضراب املالحة الجوية لديوان الطريان املدني
النقل والفالحة
بنابل
علمت «الشعب» من مصادر مطلعة أ ّن
االتحاد الجهوي للشغل بنابل ق ّرر تأجيل عقد
مؤمتر النقابة األساس ّية لرشكة نقل نابل املق ّرر ليوم
االربعاء  17أوت  2022إىل يوم االربعاء  24أوت
 2022مبقر الرشكة.
كام تق ّرر تأجيل مؤمتر الفرع الجامعي للفالحة
بنابل املق ّرر ليوم الثالثاء  16أوت  2022إىل يوم
الثالثاء  23أوت .2022
* رمــزي

اهلل أكبر

انتقل إىل جوار ربه الصديق واألخ عضو النقابة
العامة للضامن االجتامعي سابقا سمري سايس
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه
جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية

يتق ّدم كل من املكتب التنفيذي الوطني واملكتب
التنفيذي الجهوي مبدنني واملكتب املحليّ بجربة
وأرسة جريدة الشعب إىل العائلة وإىل نقابيي
جربة لوفاة:
املغفور له نجيب الوغالين عضو الفرع الجامعي
السابق للتعليم الثانوي والناشط السيايس
والحقوقي بجربة.
تغ ّمد الله الفقيد بواسع رحمته.

من املنتظر أن يدخل ف ّنيو املالحة الجوية لديوان الطريان املدين واملطارات يف
إرضاب كامل يوم الخميس  25أوت  2022مبقرات العمل وذلك لتعنت اإلدارة
ورفضها تلبية مطالب االعوان املتمثلة يف:
 تفعيل نقاط محرض االتفاق بتاريخ  22سبتمرب 2021 -س ّد الشغرات العاجلة

 قانون اإلطار دالئل التكوين برامج التكوين للمحافظة عىل الكفاءات -املساكن اإلدارية

في سيدي بوزيد:

مشاغل مدرسي التعليم األساسي
انعقدت هيئة ادارية جهوية للتعليم األسايس تحت ارشاف األخ الكاتب العام املساعد املكلف
بالوظيفة العمومية باالتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد األخ جامل ع ّبادي وبحضور الجامعة
العامة املمثّلة يف األخوين نبيل الهوايش الكاتب العام واألخ أحمد بوبكر كاتب عام مساعد
لتدارس الوضع القطاعي جهويا ووطنيا.
هذه الهيئة التي تزامن انعقادها مع حالة من االحتقان لدى عموم املربيات واملربيني بالجهة يف
ظلّ تع ّنت الحكومة وعدم تراجعها عن املنشور عدد  20اليسء الذكر وانسداد آفاق التفاوض مع
سلطة االرشاف نس ّجل:
جهويا:
ـ اعتزازنا بإنتامئنا إىل منظمة حشاد الوطنية والتي تتع ّرض لهجمة رشسة من طرف عديد الجهات
املعادية للعمل النقايب.
 عدم جدية املندوبية الجهوية للرتبية بسيدي بوزيد يف التعاطي مع امللفات الحارقة والعالقةبالجهة منها:
أ ـ االستحقاقات املالية من منحة ريف ،ساعات زايدة ،وخالص جميع النواب بالجهة.
ب ـ تسوية الوضعية االدارية واملالية لنواب دفعتي  21و 22يف أقرب اآلجال.
ج ـ تراخي املندوبية الجهوية للرتبية يف انجاز ملفات البناءات والتجهيز وهو ما سينج ّر عنه
التأخري وتعثرّ العودة املدرسية.
د ـ رضورة تح ّمل املندوبية الجهوية مسؤوليتها يف غلق املدارس بالجهة وإيجاد الحلول البديلة
الدامئة.
ذ ـ رفضنا القطعي ملسألة االقتطاع ( )٪1والخاص باملساهامت االجتامعية.
يخص تحديد قانون
ما
ر ـ عدم جدية املندوبية الجهوية يف تعاملها مع الطرف االجتامعي يف
ّ
االطار واالكتظاظات وغلق الفصول بدون مراجعة.
ز ـ اإلرساع بتسوية وضعية املديرين املعفيني وتراجع عن االقتطاع الجائر من مرتبات الزمالء.
يخص الزمالء املحالون عىل التأديب والتي ارتفع
س ـ عدم التشاور مع الطرف االجتامعي يف ما ّ
نسقها يف اآلونة األخرية.
وطنيا:
ـ رصف منحة العودة املدرسية يف إبّانها.
ـ تسوية وضع ّية أصحاب الشّ هائد العلم ّية (بعد  )2018من ترقيات واستحقاقات مال ّية.
ـ الرتاجع عن املنشور عدد  20الخاص بالتفاوض.
ـ تسوية وضع ّية الزمالء املتعاقدين سنوات ( 1988ـ .)1994
ـ تعميم املنح الجامعيّة عىل كافة أبناء وبنات ال ّزمالء.
ـ تسوية الوضع ّية االدارية لألعوان الوقتيني ( 18ـ  19ـ  20و )2021والعون الوقتي (أ.)3
ـ متتيع خ ّريجي علوم الرتبية دفعة  21من أبناء وبنات الجهة من حقّهم يف ال ّنقلة االنسان ّية
والعمل مبدارس الجهة.
ـ مراجعة املقدرة الشرّ ائية للمد ّرسني واملد ّرسات وذلك لتحسني وضعهم املايل الذي ظلّ يف أدىن
السلم االجتامعي مقارنة بأسالك أخرى.
ّ
إنّنا نح ّمل وزارة االرشاف واملندوب ّية الجهوية للترّ ب ّية بسيدي بوزيد مسؤول ّية انهيار املنظومة
الرتبويّة وتر ّدي املستوى التّعليمي بالجهة وإنّنا نرفض سياسة اإلعفاءات املجانيّة والعقوبات
الجامع ّية واالستخفاف بحقوق أبناء وبنات الجهة يف مجال الرتبية والتعليم.
وإنّنا مستع ّدون للعودة من جديد إىل ساحات النضال وذلك بخوض جميع األشكال النضال ّية من
وقفات احتجاجية وارضابات واعتصامات ومقاطعة العودة املدرس ّية يف صورة مواصلة السلط
املحليّة والوطنيّة سياسة التّجاهل والتّسويف والضّ حك عىل الذّقون وتقديم الجهة كبش فداء ملا
يعرف مبلف مقاومة الفساد وإنّنا عائدون بق ّوة وعىل العهد.

* محمد /ع

«نريان صديقة»
تهدد مستقبل شركة
الجنوب للخدمات

إثر صدور القرار الحكومي سنة  2011القايض مبنع املناولة يف
القطاع العام والدواوين واملنشآت واملؤسسات العمومية تم
تأسيس رشكة الجنوب للخدمات يف شكل مؤسسة شبه عمومية
برشاكة بني القطاعني العام والخاص..
تاسست الرشكة مبساهمة من الدولة التونسية بنسبة % 52
من رأساملها موزعة بني املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية
 )ETAP) ٪ 40والرشكة التونسية للتنقيب ..)% CTF (12
دعمت الدولة الرشكة الناشئة ووضعت عىل ذمتها كل مدعامت
النجاح وسط التزام تام من مؤسسات اإلنتاج يف قطاع البرتول..
النشاط األسايس للرشكة هوالحراسة وتوفري يد عاملة غري مختصة
وعدد من السواق..
انطلقت الرشكة بحامية من الدولة وذلك بتمكينها من إمضاء
عقود مبارشة مع الرشكات الناشطة يف الصحراء ملدة خمس
سنوات ..تعرضت الرشكة يف تلك السنوات إىل أزمات بسبب
تنكر بعض الرشكات اللتزاماتها وبسبب انخفاض أسعار البرتول
ثم بسبب املناخ االجتامعي املتوتر يف الفرتة الفاصلة بني سنتي
 2017و..2020
رغم صدور قرارات رئيس الحكومة يف نوفمرب  2020القاضية
بإلزام الرشكات البرتولية بااليفاء بالتزاماتها املالية والتعاقدية فأن
شيئا من ذلك مل يحدث ..واألدهى من ذلك هو تخيل الدولة عن
دورهام يف حامية مؤسستها ..فرخصة مامرسة النشاط الصادرة
عن وزارة الداخلية قد انتهت صلوحيتها منذ أكتوبر 2021
ورغم ورود ملف التجديد عىل الوزارة إال أنها تتلكأ إىل االن يف
منحها الرتخيص الرضوري المضاء العقود وملواصلة آداء دورها
االقتصادي واالجتامعي ..واملؤسسات العمومية ال تلتزم بأحد
قرارات االتفاق األخري القاضية بأن رشكة الجنوب للخدمات
هي املؤسسة الوحيدة الناشطة يف مجال الحراسة يف صحراء
تطاوين ..محطة توليد الكهرباء يف الربمة ترفض اإللتزام بقرارات
رئاسة الحكومة ..بل إن املؤسستني العموميتني ()ETAP, CTF
املساهمتني يف رأس مال رشكة الجنوب للخدمات متنحان عقودا
ملؤسسات حراسة أخرى ومتتنعان من ضامن دميومة املؤسسة..
إزاء هذا الوضع املرتدي أصبح مستقبل الرشكة غامضا وترسيح
 500عامل يف هذه الرشكة صار احتامال ممكنا يف ظل استهداف
تتعرض له الرشكة من االطراف املتعاقدة معها وكذلك ظلام
صارخا تسلطه الدولة عليها ممثلة يف هياكلها الرسمية وإدارات
االرشاف والتسيري..
املؤسسة مستمرة يف النشاط اليوم بفضل حامس أبنائها وغريتهم
عليها رغم ظلم ذوي القرىب والنريان الصديقة التي تتعرض لها
ممن كان يفرتض بهم أن يكونوا ضامنا الستمرارها ودميومتها..
واالتحاد الجهوي الشغل بتطاوين ملتزم بخوض كلّ االشكال
النضالية حتى تواصل هذه املؤسسة نشاطها وحتى نتجنب
أزمة اجتامعية ته ّدد السلم واملناخ االجتامعي يف الجهة ويدعو
جهة االرشاف إىل اإلرساع بتنفيذ ما يقع عىل عاتقها من تعهدات
والتزامات..
* عدنان اليحياوي

اخلميس 18أوت  - 2022العدد 1708

بالتلميح والتصريح
* لطفي املاكني

«الهجرة للشمال»
استحرضت ما كتبه الكاتب السوداين الطيب صالح وأنا
أتابع تتايل البالغات الرسمية واألخرى الصادرة عن منظامت
املجتمع املدين بخصوص محاوالت الهجرةغري املنظمة التي ت ّم
إحباطها أو أرقام الذين متكّنوا من الوصول اىل السواحل االيطالية
وإن كانت مثل هذه البالغات واألرقام «أمرا مألوفا» منذ سنوات
فإ ّن «االضافة الحاصلة» هذه امل ّرة هي تواتر عمليات اإلبحار
وإرتفاع أعداد الحارقني خاصةمن القُرص والنساء وبق ّية الرشائح
العمرية.
وال ميكن أن نعزل تلك املعطيات ونعني التواتر واألعداد عن
الوضع العام االقتصادي واالجتامعي داخل البالد وخارجه بعد
أن استفحل الرصاع بني روسيا والواليات املتحدة األمريكية طبعا
من خالل الحرب الدائرة يف أوكرانيا والذي إنعكس سلبا عىل
إمدادات الطاقة والغذاء وبات الحصول عىل القليل منه يحتاج
لكثري من املفاوضات واالعتامدات املالية الضخمة التي أنهكت
أعتى الدول من ناحية الرفاه االجتامعي وقبله الصالبة االقتصادية
فكيف حال الدول الغارقة يف الديون واألزمات السياسية حيث
استشعرت شعوبها ما قد تحمله قادم األيّام من عرس يف تأمني
األساسيات وقد بدأت بوادره تتمظهر يف أكرث من مجال إذ يف كل
يوم إن مل نقل ساعة زيادة تتولد عنها زيادات يف األسعار دون
القدرة عىل التحكم يف إنفالتها من قبل مؤسسات الدولة وبالتايل
أصبح املواطن عاجزا عن تأمني القليل من متطلّبات عيشه.
كام أ ّن مثل هذه األوضاع تحرك كوامن الشعور بالضيم
خاصة الشباب منه الطامح
االجتامعي لدى أغلب فئات املجتمع ّ
إىل حياة أفضل وأرحب لتحقيق طموحاته التي يرى أنّها غري
مرتبطة برقعة جغرافية مع ّينة اذا ما عجز حكامها عىل منحه
مساحة للحلم بات ينشده خارج حدود البالد بل أ ّن الكثري
من محاوالت الهجرة غري النظامية أصبحت توثق وتروج عىل
مواقع التواصل االجتامعي للرتكيز عىل مظاهر الشعور باإلنرشاح
والفرح بالوصول إىل الضفة األخرى من املتوسط حيث السعادة
مشاعة لجميع املواطنني وغري مجسدة يف فئة محظوظة يروج لها
االعالم الرسمي بأسلوب يعود إىل حقبة كانت الشعوب ال ترى
وال تسمع وال تقرأ إالّ ما يراه صاحب السلطة من خالل القنوات
املهيمن عليها وهذا مازاد من قناعة املواطنني أ ّن التأسف عىل
أوضاعهم املعيشية الصعبة ليس إالّ مج ّرد شعارات لإلستهالك
اليومي ال غري.
إ ّن اقناع تلك الجحافل من مختلف الفئات العمرية
واالجتامعية بخطورة تلك املغامرة أصبحت كذلك «أمرا مألوفا»
طاملا أ ّن هناك من وصل إىل الضفة األخرى من شامل املتوسط
واستطاع أن يغيرّ أوضاع عائلته ولو بعد وقت وصعوبات كام
متصل بخط مسارها
أ ّن من متغيرّ ات موجات هذه الهجرة ّ
ونعني الدخول من الدول املحاذية لحدود الفضاء األورويب وهم
بذلك يدحضون «خطاب املخاطرة» الذي تراهن عليه السلطات
وكل هذا يتح ّول إىل ضغط
الرسمية للحد من عمليات الحرقة ّ
عىل دول املصدر يف عالقتها باالتحاد األورويب الذي ق ّدم لها
منصات لتجميع
شتى املساعدات لتحرس الحدود وتتح ّول إىل ّ
املهاجرين الراغبني يف الوصول إىل السواحل األوروبية والذين
مل تثنيهم ّكل املآيس التي يعرفها البحر املتوسط وال كل آليات
التخل عن البحث
املنع واملحارصة وفشل عديد املحاوالت يف يّ
عن فرص يعتقدون أنّها حقيقية لتغيرّ أوضاعهم طاملا أ ّن هناك
من نجح يف تحقيق ذلك.
إ ّن اإلستكانة إىل مثل ذلك الخطاب املر ّدد لنفس الكالم
عن وجود فرص حقيقية داخل البالد للشباب هو رضبا من
رضوب سياسة الهروب إىل األمام واملراهنة عىل عامل الوقت
وكلّها أثبتت فشلها بدليل أ ّن املتمعن يف تفاصيل عمليّات الهجرة
غري النظامية يكتشف الكثري من الحقائق وأه ّمها ارتفاع وتريتها
وتوسع دائرة املشاركني فيها من كبار يف السن وقُرص ونساء
وفتيات وهناك عائالت بأكملها أصبحت تركب البحر إضافة إىل
عدم االقتصار عىل العاطلني بل هناك من له شغل قار أو مرشوع
تفش
يوفّر له دخل مح ّدد وهو ما يطرح التساؤل بخصوص يّ
عقلية مغادرة البالد للبحث عن حلم يستحق العيش من أجله
حتى وإن كان ممزوجا بأوجاع الغربة.
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مجتمع

األستاذ منير حسين لـ «الشعب»

لطفي املاكني

ارتفاع أعداد احلارقني «سببه

تفاقم األزمة االقتصادية واالجتامعية

أرجع منري حسني عضو الهيئة املديرة ملنتدى
الحقوق االقتصادية واالجتامعية إرتفاع أعداد
الحارقني بإتجاه السواحل االيطالية إىل تفاقم
األزمة االقتصادية واالجتامعية التي تعرفها البالد
دون وجود بوادر لتجاوزها.
كل املؤرشات
وبينّ يف حديثه ل «الشعب» أنّ ّ
ّ
تدل عىل تلك األزمة من ذلك إرتفاع نسبة البطالة
والفقر والتضحم يف األسعار مماّ زاد من صعوبات
ظل
تأمني الحاجيات األساسية مع غياب األمل يف ّ
غموض املرحلة السياس ّية الحالية.
وواصل محدثنا تحليل مختلف املعطيات
املتصلة مبوجة الهجرة غري النظامية التي عرفتها
ّ
عديد املناطق من البالد حيث انطلقت منها
تلك الرحالت بالقول أنّ الهجرة غري النظامية
عرفت متغيرّ ات عدّ ة أ ّولها أنّها أصبحت مرشوع
عائيل بعد أن كانت مج ّرد مغامرة لفرد فقط
كل أفراد العائلة مبا فيهم
لك ّنها اليوم جمعت ّ
النساء والقُرص وأضاف أنّ العائلة تكرتي مركب
صغري (فلوكة) وبواسطتها تقوم مبغامرتها بإتجاه
خاصة يف مثل هذه الفرتة من
السواحل االيطالية ّ
الصيف عندما تكون حالة الطقس تساعد عىل
ذلك وأضاف أنّ نوعية الحارقني تغيرّ ت من خالل
إرتفاع أرقام القُرص كانوا مصحوبني بأوليائهم أو

االتحاد األوروبي مُصر
على ّ
الحل األمني برصد
إعتمادات ضخمة
لحراسة الحدود
خاصة عىل
مبفردهم وأعدادهم يف إرتفاع متواصل ّ
مدى سنة كاملة أي من  25جويلية  2021إىل 25
جويلية  2022وهي الفرتة التي شهدت تطورات
يف منظومة الحكم بالبالد بتجميع الرئيس قيس
سعيد لجميع السلطات.
آالف الحارقني رغم اإلجراءات األمنية
وأشار منري حسني أ ّن أعداد الذين وصلوا إىل
السواحل اإليطالية خالل الفرتة املذكورة بلغ 20
ألف مقابل إحباط وصول أكرث من ضعف ذلك
رسبوا بطرق مختلفة
الرقم وهذا دون نسيان من ت ّ

دون التفطّن إليهم من السلطات التونسية -
اإليطالية.
ويفسرّ عضو الهيئة املديرة للمنتدى التونيس
للحقوق االقتصادية واالجتامعية استمرار هذه
الوضعية لسنوات طويلة إىل غياب أي تو ّجه
حقيقي ملعالجة هذه املعضلة أل ّن دول االتحاد
األورويب تغلب املعالجة األمنية عىل غريها من
املقاربات األخرى بل انّها فرضت عىل دول
الجنوب ومن بينها تونس إعتامد نفس التو ّجه
بتمكينها من التجهيزات املراقبة والتدخل يف إطار
سياسة غلق الحدود مع إبرام اتفاقيات غري معلنة
كل من
إلعادة املهاجرين غري النظامني عرب مطاري ّ
طربقة والنفيضة أسبوعيا وقد ارتفع عدد املرحلني
ليصل إىل  150أسبوعيا بعد أن كان ال يتجاوز 70
مهاجرا غري نظامي.
وأضاف أ ّن السياسة األوروبية مواصلة لذات
التو ّجه والدليل أ ّن ميزانية االتحاد األورويب يف
خصصت حوايل  ٪80يف
الفرتة ما بني  2021وّ 2027
إطار سياسة الجوار للتص ّدي للهجرة غري النظامية
بدل الرتكيز عىل املشاريع االستثامرية والتنموية
ببلدان جنوب املتوسط كأحد الحلول لخلق
مواطن الشغل وهذا بسبب هيمنة أحزاب اليمني
الرافضة لألجانب والتي باتت متحكمة يف املشهد
السيايس بأغلب البلدان األوروبية.
أوضاع دول الجنوب
كام أ ّن االتحاد األورويب يضيف منري حسني-
استغل الصعوبات االقتصادية التي تعرفها أغلب
دول الجنوب وذلك بفرض رشوطه تارة بالرتغيب
وأخرى مبنطق األقوى والدليل أنّه بدل من
مساعدة تلك البلدان عىل تجاوز أوضاعها الصعبة
فإنّه أجربها عىل القبول برتحيل مهاجريها مثل
ماهو الحال مع تونس وهذا ما أرشنا إليه يف بداية
حديثنا كام أنّها تسعى ملزيد من الضعوطات لتقبل
بإستقبال املهاجرين غري النظامني الذين انطلقوا
من سواحلها وهذا ما ستكون له تداعيات سلبية
إذا ما رضخت دول الجنوب ملثل هذه «الحلول»
من قادة أوروبا وأغلبهم من اليمني املتط ّرف.
ودعا منري حسني الحكومة إىل عدم التكتّم
عىل أي اتفاقية تُربم مع الجانب األورويب واطالع
الرأي العام ومنظامت املجتمع املدين واإلعالم
للتص ّدي ملثل هذه التوجهات التي تغلب مصلحة

الدول األوروبية.
وأضاف أ ّن التفاوض البد أن يكون من منطق
ق ّوة رغم الضغوطات وكذلك للرتغيب باملساعدات
املختلفة أل ّن الجانب األورويب ال يريد اإلعرتاف
باملهاجرين غري النظامني بحقهم يف التنقل
كل محاوالت
وتحسني أوضاعهم بل يت ّم تجريم ّ
الوصول إىل الفضاء األورويب يف حني أ ّن التاريخ
يشهد أ ّن أغلب الشعوب تنقلّت ذهابا وإيابا
وأولهم األوروبني الذين استقروا ببلدان جنوب

«الحرقة» أصبحت
مشروعًا عائليا يف غياب
حلول لتحسني أوضاعهم
املتوسط لنفس األسباب االقتصادية واالجتامعية
التي يحرمون بسببها غريهم وهذا مخالف لكل
املواثيق االنسانية والدولية.
وبينّ منري حسن أ ّن املنتدى يحرص عىل
التنسيق مع مختلف املنظامت والجمعيات
االقليمية والدولية للتّحسيس بخطورة السياسة
املتبعة من قبل الدول األوروبية ورضورة
الضغط عليها حتى تراجع تلك السياسية وتعرتف
للمهاجرين غري النظامني بحقوقهم الكونية يف
التنقل والعيش بكرامة يف أي مكان من العامل.

التأشيرة الفرنسية والعدد الكبير من المرفوضين
وقف عدد من التونسيني والتونسيات يف أكرث من مرة أمام مبنى السفارة الفرنسية بشارع الحبيب بورقيبة للفت النظر إىل وضعياتهم
االجتامعية مبا أن عدد املتقدمني من التونسيني لطلب التأشرية الفرنسية يوميا يقارب  300تونيس ،يقدمون املطالب لدى رشكة TLS
CONTACT
عمولة الرشكة عىل الفرد  79دينارا و 179دينارا للقنصلية الفرنسية وهذا يعني مرابيح الرشكة يوميا  23700دينار أما املرابيح يف
األسبوع باعتبار  5أيام فهي يف حدود  118500دينار ويف الشهر  474000دينار أي يف السنة  5مليارات و 688ألف دينار
أما مرابيح القنصلية يف اليوم  53700دينار ويف األسبوع  268500دينار ويف الشهر مليار و 74ألف دينار أي يف السنة املرابيح تقدر
بـ  12مليار و 888ألف دينار
ومع ذلك ال يحصل عىل التأشرية إال  % 21واملبلغ املدفوع حتى يف حالة الرفض ال يسرتجع يعني تحيل بالقانون)!( .
يف املقابل املواطن الفرنيس يدخل تونس دون تأشرية ،لذلك وجب مراجعة هذه الوضعية واملحافظة عىل كرامة التونيس قبل كل يشء
نسوقها لبقية السفارات التي تعمل عىل نفس املنوال.
ونفس املالحظة ُ
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* ناجح مبارك

يجهلون املحكمة االدارية
واحكامها ضد السلطة ال تنفذ

تسعى اىل النظر يف القضايا التي تكون االدارة
طرفا فيها.
والزالة هذا الغموض املتصل باملحكمة

أحال بيان وزارة العدل التوضيحي حول وضعية القضاة
املشمولني باالعفاء وعددهم  57قاض ،بأن هؤالء محل تتبع
جزايئ ،عىل واقع املحكمة االدارية يف تونس خاصة ان الرأي
السائد ان احكامها ال تنفذ خاصة إذا كانت تلك
االحكام منصفة للمواطن املوظف ،واملحكمة
االدارية ال تحظى بشعبية لدى املواطن الذي تنسيقية الهياكل القضائية تردّ على بالغ وزارة العدل
يجهل  % 48من املستجوبني بشأنها وجودها.
تحاول ادارة املحكمة االدارية من خالل
عدة ندوات وتحركات يف الجهات ازالة الغموض
إن تنسيقية الهياكل القضائية وإثر اطالعها عىل بالغ وزارة العدل بصفحتها الرسمية عىل شبكة التواصل
حولها ورد التهم املوجهة الحكامها ولكن ملاذا االجتامعي «فايسبوك» والذي تضمن حرفيا ما ييل «تعلم وزارة العدل أنه عمال بأحكام املرسوم عدد 35
يجهلها املواطن؟ وكيف يلجأ اليها املوظف لسنة  2022املؤرخ يف  01جوان  ،2022بأن القضاة املشمولني باالعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية»
وعىل ما لحق ذلك البالغ من إجراءات فإنها:
والحاكم كذلك؟ ماذا عن تطوير أساليب عملها؟
أوال :تستغرب بشدة صدور هذا البالغ عن وزارة العدل إثر إصدار املحكمة اإلدارية يوم  09أوت 2022
وكيف نضمن تطبيق احكامها وتنفيذها؟
ملجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر اإلعفاء يف حق  49قاضيا من بني  57قاضيا املشمولني بذلك األمر وتوليها
خالل رصاع جمعية القضاة ضد قرارات يوم  10أوت  2022إعالم كافة األطراف املعنية بتلك القرارات التي كانت حاسمة يف اعتبار قرارات االعفاء مل
رئاسة الجمهورية بعد اعفاء  57قاض تعلقت تكن مؤسسة عىل وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية.
ثانيا :تذكر بأن أحكام املحكمة اإلدارية الصادرة يف مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة وال تقبل أي وجه
بهم شبهات حسب وزارة العدل التي حددت
من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة اإلدارية املصدرة للمقرر املطعون فيه التي عليها تعطيل
القامئة طفت عىل السطح املحكمة االدارية ذلك
العمل به فور اتصالها بالقرار القايض بتوقيف التنفيذ طبق أحكام الفصل  41من القانون عدد  40لسنة 1972
ان رئيس الجمهورية نفسه دعا املتقاضني من املؤرخ يف  01جوان  1972واملتعلق باملحكمة اإلدارية.
القضاة اىل التوجه اىل املحكمة االدارية وظهرت
ثالثا :توضح أن مبدأ نفاذ األحكام وحجيتها يرسي عىل كل األحكام دون استثناء لتمتعها بقوة النفاذ
كانها الطرف املحكم وكأنها «فوق السلطة» والتنفيذ ويكون أكرث تأكدا يف مادة توقيف التنفيذ التي رشعت لحامية الحقوق الثابتة يف ظاهرها والتي ال
البت يف األصل ،وتذكر بأن عدم االمتثال للقرارات واألحكام القضائية جرمية يعاقب عليها القانون
املحكمة االدارية املركزية انصفت اغلب القضاة تحتمل انتظار ّ
ولكن التطبيق للقرارات يقتيض الدخول يف طبق أحكام املجلة الجزائية (الفصل  )315ويتشكل منه فساد طبق أحكام الفصل  2من القانون األسايس عدد
 10لسنة  2017املؤرخ يف  07مارس  2017املتعلق باإلبالغ عن الفساد وحامية املبلغني.
مرحلة اخرى من العمل عىل التطبيق الفعيل.
رابعا :تستنكر توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة الحقة ضد القضاة املحكوم
ما هو واقع الحال يف هذه املؤسسة التي لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر اخفاقها يف إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء اإلداري رغم االستجابة لطلبها
احتفلت يف شهر جوان الفارط بالذكرى الخمسني يف اإلمهال والتمديد للتغطية عىل ما انطوت عليه أغلب قرارات اإلعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام
لصدور القانون عدد  40لسنة  1972املؤرخ يف بجديتها وانبنائها عىل معطيات صحيحة.
خامسا :تندد بتوجه وزارة العدل املفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام املحكمة اإلدارية واستبعاد الحل
 1جوان  1972واملتعلق باملحكمة االدراية ومنذ
القضايئ الذي تم االحتكام إليه وتعمدها استدامة األزمة وتأبيدها من خالل اإلذن لبعض إداراتها الجهوية
ذلك التاريخ ومسألة النجاعة وتنفيذاالحكام بتغيري أقفال مكاتب القضاة املحكوم لفائدتهم من املحكمة اإلدارية يف مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة
تالحق هذه املؤسسة العمومية ؟
القانون ولعلوية األحكام القضائية ونفاذها عىل الجميع.
يف دراسة ميدانية ملعهد التقرير حول
سادسا :تحذر من العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات املحكمة اإلدارية وتغليب منطق القوة وتعترب
الدميقراطية خلصت لجنة اإلعداد اىل ان ذلك انحرافا خطريا بالسلطة وتدعو جميع القضاة مبختلف أصنافهم العديل واإلداري واملايل إىل اليقظة والتعبئة
 % 48،8من املواطنني يجهلون وجود املحكمة والتأهب لخوض كافة األشكال النضالية التي تقتضيها الفرتة القادمة إىل حني تنفيذ قرارات املحكمة اإلدارية
بشكل كامل.
االدارية اي القضاء اإلداري وان  % 6من
سابعا :تحذر كذلك ،بعد اطالعها عىل مضمون املذكرة الصادرة بتاريخ اليوم  15أوت  2022عن التفقدية
املستجوبني واعون بوجود هذا القضاء دون العامة بوزارة العدل واملمضاة من غري املتفقد العام املساعد ،من الضغوطات التي متارسها وزيرة العدل عىل
الخوض يف تفاصيل الصالحيات وهذا ما جعل قضاة التفقدية إلجبارهم عىل املسارعة بافتعال امللفات وتلفيق التهم للقضاة املشمولني بقرارات اإلعفاء.
ثامنا :تستغرب ما تضمنته تلك املذكرة من دعوة املرشفني عىل املحاكم إىل تغيري أقفال مكاتب القضاة
املعهد املذكور وبدعم خارجي يقوم بحملة
وطنية للنفاذ اىل القضاء االداري ،الحملة انتهت ووضعها تحت طائلة الجرد ومنع الدخول إليها بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ وتحمل وزيرة العدل
املسؤولية الكاملة عن أي إجراء تتخذه يف غياب الشفافية وااللتزام بالقوانني كام تحملها املسؤولية عن أي
وت ّم ترشيك أطراف ادارية ومدنية فيها.
تالعب أو نقص يف محتويات مكاتب القضاة خاصة بعد أن سبق جردها وإحصاء محتوياتها فور صدور قرارات
غموض حول االحكام الصادرة
اإلعفاء.
يرى عدد من القضاة املشتغلني باملحكمة
تاسعا :تدعو السيد رئيس الجمهورية إىل إيقاف هذا العبث الذي تأتيه وزارة العدل وامليسء لبالدنا يف
االدارية ممن التقتهم «الشعب» منذ مدة الداخل والخارج واإلذن بتنفيذ أحكام املحكمة اإلدارية بصفة فورية وكاملة إعالء لدولة القانون وسيادته
وخالل االحتفال بالذكرى الخمسني لتأسيسها ونفاذه عىل الكافة باعتبار كل األحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية املسؤول يف املقام
ومنهم القاضية نهى الشوايش التي تحدثت عن األول و األخري عىل نفاذ األحكام.
أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية
التحكم يف الزمن القضايئ ان املواطن منشغل
 وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة املحاسباتبقضاياه اليومية وان القضايا التي تعرتضه يتم  -أنس الحامدي رئيس جمعية القضاة التونسيني
 سيدة الڨاريش رئيسة جمعية القاضيات التونسياتحسمها يف مراكز الرشطة و املحاكم العدلية  -أمين شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيني
 مراد املسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان رفقة مباريك رئيسة اتحاد القضاة اإلدارينيواالبتدائية اكرث منها املحاكم االدارية التي

افتعال ملفات ،صبغة كيدية وإيهام الرأي

االدارية تسعى عدة هياكل مدنية مثل املنظمة
الدولية للتقرير حول الدميقراطية وشبكة
مراقبون والجمعية التونسية لالعالم البديل اىل
االتصال املبارش باملتقاضني وتوزيع النرشيات
وتنظيم الحمالت االعالمية لرفع الحواجز بني
املواطن واالدارة واملواطن واملحكمة االدارية
وهذا االمر بدا يؤيت اكله.
النظر يف تجاوز االدارة للسلطة
من جهتها تسعى رئاسة املحكمة االدارية
ورئيسها مهدي قريسيعة اىل تجاوز اشكاليات
التعريف بهذه املؤسسة القانونية املرجعية
للتأسيس لقضاء إداري ناجح «وخاصة اقرار
مرشوع مجلة «القضاء االداري» وذلك لتجسيد
ضامنات املحاكمة العادلة وتنفيذ االحكام التي
تتجاوز املحكمة ذاتها وتتصل باإلدارات املعنية
وهذا ما يقتيض تعاون عدة جهات لتنفيذ
االحكام.
ويرى الباحث وأستاذ القانون ناجي البكوش
أن القضاء االداري يختص بالنظر يف تجاوز االدارة
للسلطة وهو ميارس االستشارة طبق القانون من
خالل املحكمة االدارية العليا واملحاكم االبتدائية
االدارية واملحاكم االدارية االستئنافية.
يف تقليص آجال التقايض
كان رئيس املحكمة اإلدارية مهدي قريسيعة
قد شدد خالل االحتفاء بالذكرى الخمسني
لتأسيس املحكمة اإلدارية عىل أهمية تقريب
القضاء االداري من املتقاضني بإحداث 12
محكمة ابتدائية متفرعة عن املحكمة اإلدارية
املركزية وذلك بالجهات وضبط مجالها الرتايب،
ولعل االمكانيات املرصودة والرقمنة االدارية
لالحكام ستمكن من تقليص آجال التقايض
واستنفاد رصيد القضايا القدمية واملعلقة ورقمنة
اإلجراءات بنسبة  % 100وضامن التطبيق
االجباري الحكام املحكمة االدارية وقراراتها.
عدة قضايا تشغل اهل القضاء االداري وهم
عىل وعي حسب الناطق الرسمي القايض عامد
الغابري بالتحديات والتي ته ّم التحكم يف الزمن
القضايئ وضامن جودة العدالة والتقييم لالداء
وتعصري وسائل العمل باملحكمة االدارية وتطوير
البت يف النزاعات.
التقايض االلكرتوين ورسعة ّ
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نائلة الزغالمي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لـ «الشعب»

حوار :لطفي املاكني

نرفض تقسيمنا إىل نساء كادحات ونساء صالونات ونعمل على تغيري العقليات
خصت به
ب ّينت رئيسة جمعية النساء الدميقراطيات نائلة الزغالمي يف الحديث الذي ّ
«الشعب» العديد من الهنات واإلخالالت يف مرشوع الدستور الذي غ ّيب التنصيص عىل
مدنية الدولة واملساواة والتناصف مبا سيعيق وصول النساء إىل مواقع القرار السيايس.
كام توقفت وتزامنا مع ذكرى  13أوت عند معاناة النساء من أجل الدفاع عن حقوقهن
يف تساوي األجر واملرياث وعدم ربط رئاسة العائلة بالذكر وخاصة التمكني االقتصادي بعد أن
استفحلت ظاهرة تأنيث الفقر داخل املجتمع.
* ماهي قراءتك لوضع املرأة يف ذكرى  13أوت؟
 بداية يجب التوضيح أ ّن اليوم العاملي للمرأةاملتزامن مع  8مارس من كل سنة يبقى املرجع
األسايس والحدث األبرز يف الدفاع عن حقوق املرأة
ويأيت يوم  13أوت يف ذات اإلطار بصدور مجلة
األحوال الشخصية بتضمنها عديد املكاسب للمرأة
التونسية.
من ناحية أخرى فإنّنا ومنذ  2019مل نعرف أي
قرار اتخذ لدعم تلك املكاسب مثال مل يت ّم إصدار
ينص عىل التساوي يف األجر كام ننتظر خطوة
مرسوم ّ
نحو تحقيق املساواة يف املرياث ورفع رشط املهر من
مجلة األحوال الشخصية وعدم ربط رئاسة العائلة
بالذكر فقط وال نعلم ملاذا مل يتخّذ رئيس الجمهورية
تلك اإلجراءات بعد أن جمع ّكل السلطات كام أنّنا
نرفض أن يت ّم تقسيمنا إىل نساء كادحات ونساء
صالونات أل ّن جمعيتنا تدافع عن حقوق النساء دون
تفرقة بينه ّن وهذا ما يغيب عن الخطاب الرسمي.
واستغل هذه املناسبة للحديث عن مراكز استقبال
ضحايا العنف إضافة إىل مرصد أسامء الفنى ملناهضة
العنف االقتصادي وهذا دليل عىل أنّنا ننطلق من
قناعاتنا يف الدفاع عن جميع الرشائح من املسحوقات
اقتصاديا واجتامعيا إىل من ه ّن يف مستويات مرتفهة
كام أنّنا نعمل بالتنسيق مع رشكاؤنا وأولهم االتحاد
العام التونيس للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن

مشروع الدستور غيّب المساواة
التامة في القانون وأمام القانون
حقوق االنسان واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية
واالجتامعية لتغيري وتفعيل عديد القوانني من ذلك
قانون عدد  37لسنة  2021الذي يحمي العامالت
املنزليات لكن إىل اليوم مل يدخل حيز التنفيذ.
ويف ذات الوقت تعمل جمعية النساء
الدميقراطيات عىل تغيري العقليات املتكلسة بالهيمنة
الذكورية واألبوية من خالل اإلصدارات املتع ّددة
والتدخالت يف وسائل اإلعالم.
* كانت لك مآخذ عديدة عىل تغييب مكانة
املرأة يف الدستور الجديد لو توضيحها لنا؟
 من املفروض أن ال يدخل مرشوع هذا الدستورحيز التنفيذ ألنّه ألغى الفصل الثاين من دستور 2014
ينص عىل مدنية الدولة وإحرتام املواطنة مقابل
الذي ّ
تقييده ونعني مرشوع  2022للحقوق والحريات

برشوط يف الفصل الخامس ويف غريه من الفصول.
ينص عىل إلتزام
كام أ ّن مرشوع الدستور مل ّ
الدولة بتحقيق التناصف يف مواقع القرار السيايس
منتخبة كانت أو غري منتخبة إضافة إىل تغييبه
للمساواة التامة يف القانون وأمام القانون.
* عديد اآلراء واملواقف تعترب أ ّن هناك فجوة
تفسين
بني القوانني وتطبيقها عىل الواقع فكيف رّ
ذلك؟
 نحن نريد قوانني جريئة أل ّن هناك عديدالتخل عنها وأخرى ال ترتقي إىل مستوى
الحقوق ت ّم يّ
املواطنة مثل املساواة يف اإلرث والحق يف األجر
املتساوي ألنّنا نريد اإلنصاف بالدرجة األوىل مع
التخل عن قوانني ال تحرتم االنسان يف ذاته
رضورة يّ
وكيانه مثل قانون  230الذي يسمح بإجراء محاكم
التفتيش عىل جسد الفرد وقوانني متخلّفة البد من
التخل عنها.
يّ
* ذكرت يف اجتامع منظامت املجتمع املدين
رضورة العمل من أجل الدولة املدنية واإلنتصار
للعدالة االجتامعية واملساواة للجميع فعىل أي
أساس إنبنت مواقفك تلك؟
 عندما نتح ّدث عن املساواة يف إطار الدولةاملدنية فإنّنا نعني العدالة لكل مواطن كرامته
محفوظة وهذا يستوجب تغيري يف منوال التنمية
وعدم االقتصار عىل القطاعني العام والخاص بل الب ّد
من االقتصاد االجتامعي التضامني الذي ميكن املرأة
من االستقاللية املالية والعيش بكرامة لتكون عنرص
فاعل ومواطنة لها كامل الحقوق ونحن نعطي أهم ّية
ملسألة التمكني االقتصادي لنضع ح ّد لتأنيث الفقر
الذي بات هاجسا ملن له ّن شهادات أو غريه ّن وبالتايل
البد من القطع مع هذه الهيمنة الذكورية التمييزية
التي تعطي دامئا الصدارة يف املسؤولية لل ّرجل يف حني
نريدها مشرتكة وهذا يستدعي تضمينها دستوريا
وهنا تجب اإلشارة إىل ما تتع ّرض له الجمعية من
تشويه وتزييف لحقيقة أهدافنا التأليب الرأي
العام ض ّدنا فنحن نطالب مبراعة القوانني التسيريية
وعدم تقسيمنا كام ذكرت سابقا بني الكادحات
واملرتفهات أل ّن املرأة التونسية تعاين من اضطهاد
ومتييز مجتمعي لهيمنة دكورية فنحن عندما نطالب
بالحقوق والحريّات فإنّنا ال نريد التمييز بيننا وبني
ال ّرجل أو أن نكون أفضل منه ألنّه ال توجد لدينا عقد
تجاه الرل عكس ما ير ّوج البعض كذبا وتشويها.
* ماذا تقرتحني ضمن القانون االنتخايب لدعم
مشاركة املرأة يف الشأن السيايس؟

 تعود تخ ّوفاتنا من القانون االنتخايب إىل وجودتو ّجه للتنصيص عىل االقرتاع عىل األفراد ألنّه سيحرم
ظل غياب التناصف
النساء من املشاركة والنجاح يف ّ
كام كان األمر يف دستور  2014مبا مكّنها من دخول
الربملان وبالتايل فإ ّن االقرتاع عىل األفراد سيزيد من
خاصة
التضييق عىل مشاركتها يف الشأن السيايس ّ
باملناطق الداخلية ألنّه سيد ّعم أصحاب النفوذ املايل

اإلقتراع على األفراد سيحرم
النساء من النجاح في اإلنتخابات
لغياب التنصيص على التناصف
وكذلك العروشية ونحن سنعقد ندوة يف نهاية شهر
أوت الجاري للنقاش بخصوص القانون االنتخايب
ورضورة إقرار التناصف مع التأكيد أ ّن ذلك ال يجب
أن يقترص عىل االنتخابات بل يف املواقع األخرى مثل
القناصل والسفراء حيث يبقى عدد النساء بهذه
املناصب محدود.
كذلك سرنكّز عىل العدالة االجتامعية وما تعانيه
النسوة يف األرياف من اضطهاد وحرمان من أغلب
الحقوق والضامنات وما تع ّدد مآيس حوادث الطرقات
للعامالت الفالحيات إالّ دليل عىل ذلك اإلضطهاد
والحرمان واستغرب من عدم إصدار مرسوم رئايس
لوقف تلك املعاناة بعد أن جمع رئيس الجمهورية
كل السلطات وحديثه بإستمرار عن معاناته ّن لكن
األمر بقي مج ّرد كالم.
* ما تفسريك إلرتفاع مشاركة املرأة يف عمل ّيات
الحرقة؟
 عندما يُفْقد األمل يف البالد ومن يحكمونهاوتغييب املساواة والحقوق والحريّات ويستفحل
السحل اإللكرتوين عىل رشف النساء فإ ّن مجال الحلول
يضيق وتكون ردود األفعال عاكسة إلستفحال األزمة

االقتصادية واالجتامعية وغياب الحوار التشاريك بني
املجتمع املدين وأصحاب السلطة أل ّن املطلوب هو
حوار تقريري وليس استشاري ليك نعطي للمواطن
األمل يف املستقبل بإعتبار أنّهم يستحقون حياة أفضل
وبكرامة أل ّن الحق يف املواطنة أساس الدولة املدنية.
* هل هناك تنسيق مع مك ّونات املجتمع املدين
لفرض القوانني الحامية للنساء من ّكل أشكال العنف
واإلقصاء؟
 بادرنا ومنذ  25جويلية  2021كجمعية النساءالدميقراطيات إىل إيجاد أرضية تلتقي عليها املنظامت
والجمعيات التي تشرتك معها يف الثوابت واملنطلقات
من أجل الدفاع واالنتصار لحقوق النساء .وسنقوم يف
املرحلة القادمة بقوافل للجهات الداخلية للتعريف
بعديد القوانني والترشيعيات والتحسيس بأهم ّية
التش ّبث بالحقوق واملطالبة بها يف شتى املجاالت
والقطاعات من ذلك اإلنعكاسات املرتتّبة عىل ارتفاع
نسبة املنقطعات عن الدراسة والذي ال يساعد الحقا
عىل تحسني الفتيات ألوضاعه ّن.
كام أذكر بوقفة النساء الدميقراطيات إىل جانب
القضاة يف معركتهم وأوله ّن القاضيات الاليت ت ّم
سحله ّن يف مواقع التواصل االجتامعي وقمنا مبنارصة
جميع من ت ّم عزلهم السرتجاع الحق يف العمل
وسنواصل الدفاع من أجل استقالل القضاء .كذلك
عبرّ نا عن مساندتنا ودعمنا لرئيسة بلدية طربقة التي
بالسجن يف األيّام املاضية لقناعتنا بعدم
ت ّم إيداعها ّ
تو ّرطها يف ما من شأنه أن يدينها.
وأمت ّنى يف نهاية هذا الحوار تزامنا مع ذكرى 13
أوت تحقيق املواطنة واملساواة التامة والتناصف يف
لكل أشكال
إطار الدولة املدنية حيث تلتزم بالتص ّدي ّ
العنف املسلّط عىل النساء أل ّن تونس أخرى ممكنة
وذلك بتو ّحد جميع الجهود لكل من يتقاسم معنا
الرؤية لحقوق االنسان والحركة النسوية نريدها
ريادية يف تونس قادرة عىل تحقيق مكاسب دون
تقسيم ودون استثناءات.
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* الطايع الهراغي

املخاض العسري واألفق األعرج
تعسف ّيا رئيس الدّولة
«إ ّن الحكومة االستبداديّة هي التي ينفّذ فيها ّ
محل اإلرادة
الخاصة ّ
القوانني التي وضعها عىل مقاسه ّ
ويحل بذلك إرادته ّ
العا ّمة».
(إميانويل كانط)
«وما زُلزلت مرص من كيد أملّ بها *** بل رقصت من عدلكم طربا»
(محمد بن عاصم)
«أسد ع ّيل ويف الحروب نعامة.»....
(عمران بن حطّان)
املحية واملربكة التي باتت
تونس ،إىل أين؟ ّ
السؤال إشكا ّيل حقّا .مر ّده الوضع ّية رّ
عليها البالد التي كان لشعبها رشف تفجري حدث كان ميكن أن يشكّل إعصارا يف
املنطقة ويؤذن بإدخال تونس طورا جديدا بعد رحيل رأس االستبداد ورمزه .فاملخارج
مسدودة واآلفاق أكرث إرباكا.
العرشيّة الضّ ائعة ،التي نُكبت بها تونس والتي اعتقد الكثريون أ ّن سع ّيد وفّر
فرصة تأسيس موجبات القطع مع مآسيها ومخلّفاتها ،ف ّرخت ما قد يكون أشنع
السلطات ترشيعيّها وتنفيذيّها
منها .عمليّا الحاكم الجديد مل يفعل غري تكديس كلّ ّ
السياس ّية والفكريّة
و
ة
ي
االقتصاد
وقضائ ّيها .ال يشء يف سائر مناحي الحياة االجتامع ّية و
ّ ّ
يحيل إىل هويّة حاكم يسعى إىل أن يكون مختلفا عن سالفيه.
كل
 25جويلية كحدث ق ّدم نفسه كحركة تصحيحيّة لوضع كار ّيث وانسداد يّّ
مؤسسات ال ّدولة -واإلجراءات ال ّناجمة عنه -استنزف نفسه بنفسه
وتعطّل لسائر ّ
الضوريّة التي تقتضيها املرحلة
بانغالقه عىل ذاته واالستعاضة عن اإلجراءات رّ
السياسة بقدر ما يعنيه متاثله مع ذاته واستعالؤه
خشبي ال تعنيه إكراهات ّ
بخطاب ّ
عماّ سواه فرسم –وعى ذلك أم مل يَعِ -جدارا سميكا بينه وبني الشّ عب الذي ي ّدعي
ال ّرئيس وأنصاره الحديث باسمه والتّعبري عن تطلّعاته.
االستفتاء (هو عمليّا استتباع وترجمة لنوايا حاكم قرطاج) فقد كلّ وجاهته وكلّ
مرشوعيّته منذ تبينّ يف أكرث من محطّة ويف كم مناسبة أنّه استفتاء ال ّرئيس عماّ يريده
ال ّرئيس وما يجول يف خاطره وما يحلم به لرتسيم عهده كعهد معجزات أىت فيه مبا مل
الساعة لدسرتة املؤقت (حكم املراسيم) واإلنهاء مع
يأت به األوائل .هو سباق مع ّ
وضعيّة هي موضوعيّا استثنائيّة ولّدتها ظرفيّة مخصوصة.
* يف إشكال ّية الدّستور
بالضورة يف ال ّزمن ،وليست أسرية
ميثاق
ال ّدساتري هي عمل ّيا
مجتمعي ممت ّد رّ
ّ
مالبسات حينيّة ونزوع ذايتّ .أ ّي دستور هو تعاقد إلنشاء (يف وضعيّة الحال تدعيم)
اجتامعي مبا يتطلّبه من
يس يف ما اصطلح عليه باملجتمع املد ّين .عقد
مجتمع سيا ّ
ّ
اطي تتطلّب ال ّدساتري
ر
ميق
د
ال
االنتقال
احل
ر
م
يف
مرشوع.
عىل
رهان
،
ي
ّ
توافق اختيار ّ
ّ
ح ّدا من االتّفاق -يك ال نقول إجامعا -بدونه تمُ يض ال ّنخب شهادة وفاة االنتقال
اطي الذي يحلم به البعض ويتو ّهمه البعض اآلخر .هو عمليا قطع مع مرحلة.
ال ّدميقر ّ
يفقد ال ّدستور جدواه إذا ت ّم اختزاله يف مجرد معادلة تقنية فقه دستوريّة ،ه ّمها
متاسك الفصول فقط .وينزل إىل مستوى من التّفاهة إن هو تح ّول إىل مط ّية لدسرتة
السلط .ما مل يكن مقادا برؤية وفلسفة
التّحكّم يف مفاصل ال ّدولة واحتكار مختلف ّ
بالضورة وبطبيعة األشياء إىل قراءة تحريف ّية – إن مل تكن استئصال ّية
وتص ّور يتح ّول رّ
يس فيها مركزة الذّات وإشباعها  .آية ذلك أ ّن التّاريخ محكوم
األسا
للتّاريخ والتّواريخ،
ّ

عليه بأن يتح ّول إىل لعنة ونقمة كلّام كان الحاكم يف غربة
واغرتاب عنه كام هو الحال يف وضع ّية الحال حيث ال ّرئيس
يس .رئيس يعتيل دفّة
قيس سعيّد يعاين من عقدة يتم سيا ّ
ال ّرئاسة بتشّ عب مدلوالتها يف املخيّلة العا ّمة دون أن ميتلك
لبي .فأيّة غرابة أن يصبح تشكيل تاريخ
شبح بصمة يف تاريخ تونس حتّى باملعنى ّ
الس ّ
الساديّة،
من
رضب
إىل
يرقى
ما
يف
انتشاء
يض – موجود يف مخ ّيلة الحاكم -متعة و
ّ
افرتا ّ
قوامها االنتقام من اآلخر وتهميشُ ه وإلغاؤه.
ما بعد 25جويلية مغامرة وإبحار يف عامل املجهول ،أحد معاملها االستفتاء الذي
وكبت جموع الحشود) متلّكا للبالد والعباد وانتقاما من
أراده ال ّرئيس (وهلّلت له رّ
شبح املؤقّت واالستثنا ّيئ واجتثاثا لزمرة األعداء .مل يكن االستفتاء موقفا من دستور
بل أريد له أن يكون مبايعة لصاحب ال ّدستور .دستور يِ
أعل عمدا وبقصديّة إىل
مرتبة الكتب املن ّزلة وأحيط بهالة من الطّهوريّة والقداسة تكشفها ديباجته العجائب ّية
تعب عن روحه والخلفيّة التي تقود
(التّوطئة هي فعليّا وجه كلّ دستور مبا أنّها رّ
«الصعود الشّ اهق غري املسبوق يف التّاريخ» أنجزه
من صاغه فردا أو نخبة) .فهو ّ
شعب «صرب وصابر ملدة أكرث من عقد من ال ّزمن» .ديباجة أقرب إىل مدح ّية مط ّعمة
الصياغة وهالم ّيتها .دستور 25
باستهالل فخر ّي ،غايتها اإلبهار والتّمتّع بغريب ّ
جويلية يف عرف سعيّد هو االكتامل ،غاية الغايات.وفاء للحظة بعينها ،لحظة تلغي
الوطني ،وال أثر لـ  14جانفي  2011وال
ما سواها وتؤبْلسه .فال مكان ملرحلة التّح ّرر
ّ
ذكر ملحطّات مفصل ّية ،هي يف تاريخ الشّ عوب منارات .أبلسة مقصودة .أل ّن بعض
التّواريخ واملحطّات والوقائع سياط تلهب ظهور البعض إ ّما ألنّهم مل يساهموا يف
صنعها أو أنّهم يستبخسونها وال يرون أنفسهم معن ّيني بها14 .جانفي عىل سبيل
الذكر ال الحرص مؤامرة ،رسقة موصوفة لبناء كان شاهقا من 17ديسمرب  2010إىل
ليلة 14جانفي  2011ليلة تذ ّرر الحلم وتهاويه بأمر ُدبّـر بليل ومبؤامرة مقصودة.
هذه القراءة االنتقائيّة التّسلّطيّة املارقة عن كلّ الضّ وابط واملتنطّعة عن كلّ ضبط
واملعادية لكلّ منطق واملتالعبة بالتّاريخ يف استعداء مفضوح تُفهم إذا أحطنا
مبوجباتها .فقيس سع ّيد -العصفور ال ّنادر -الذي تفنن أتباعه وأنصاره ومريدوه يف
نحت رسديّة خرافيّة ال عالقة لها بالواقع بل متطاولة عليه -سيعىل فوق التّاريخ.
وأيّة غرابة يف ذلك وسيادته ال حديث له إالّ عن «البناء الشّ اهق»؟ ومل يجد حرجا
يس «فكان
يف تعميد نفسه نب ّيا مرسال تفضّ لت به العناية اإللهية عىل الشّ عب التّون ّ
ال ب ّد من موقع الشّ عور العميق باملسؤوليّة التّاريخيّة من تصحيح مسار الثّورة بل
ومن تصحيح مسار التّاريخ» كام هو مثبت يف توطئة ال ّدستور التي هي أقرب إىل
معلّقة فخر منها إىل وثيقة قانون ّية .ولن تبخل عليه ال ّنخب التي تنهل من الذّهن ّية
رّالتاثيّة املسكونة بعقدة االحتامء باملنقذ من الضّ الل بالتّقديس واملبايعة .سيُع ّمد
الشّ يخ ال ّرئيس إمام الفرقة ال ّناجية وبطال أسطوريّا باعتامد قراءة خرافيّة للتّاريخ،
السيستام الذي ابتلع الجميع ما عدا
رسديّتها قامئة عىل التّلفيق :رئيس من خارج ّ
السيستام واملحارضات التي
مع
متصالح
سيادته (رغم أ ّن التّاريخ يشهد ويجزم أنّه
ّ
اطي دليل دامغ) ،غري مرتبط بأجهزة ال ّدولة،
أ ّمنها لشُ عب التّج ّمع ال ّدستور ّي ال ّدميقر ّ
تقي ،زاهد يف الحكم.
عفيف،
السابق ،نظيف،
غري متو ّرط مع ال ّنظام ّ
ّ
السياسة
* الشّ عبو ّية وتأميم ّ
يوما ما ستتح ّول ظاهرة قيس سعيّد إىل موضوع دراسة حول القالب
اإليديولوجي الذي ميكن ويجوز وضعه فيه .املحاولة بالتّأكيد يقابلها غموض يف ما
ّ
يرتئيه ال ّرجل .يُنعت قيس سع ّيد بالشّ عبو ّي.

ولك ّن الشّ عبويّة ليست إيديولوجيا وال منظومة تفكري أو أفكارِ .
يس ُمه معارضوه
يس.
باملحافظ والتّقليد ّي ولك ّنه ليس قوميّا وال إسالميّا باملعنى
اإليديولوجي و ّ
السيا ّ
ّ
بالسجالت التي تش ّد خطابه وسلوكه وسياسته
بقطع ال ّنظر عن مدى وعي سع ّيد ّ
فلن يجد املتابع صعوبة يف رسم املالمح واملعامل الكربى لخطابه وتجسيداته .ككلّ
خطاب شعبو ّي يتع ّمد ال ّرئيس دغدغة عواطف الحشود ومخاطبتها ككتلة هالمي ّة
ضباب ّية .يتو ّجه إليها كجموع فاقدة لهويّة وباحثة عن هويّة .كبديل للثّنائ ّيات
مي يت ّم تع ّمد
رجعي/تق ّد ّ
الكالسيك ّية يسار/ميني’ رأسامل /عمل’عماّ ل /بورجوازيّةّ ،
نحت ثنائيّة جديدة :الشّ عب مقابل ال ّنخبة عىل أن تكون العالقة عدائيّة .شعب
بالضورة .صورة ال وجود لها إالّ يف
نقي يًق ّدم عىل أنّه وحدة متجانسة ونخبة فاسدة رّ
ّ
الش،
مخ ّيلة صانعها.هي شكل من أشكال إحياء صورة تقليديّة منط ّية :الخري مقابل ّرّ
الفضيلة ونقيضها ال ّرذيلة ،العفّة والفساد ،الطّهارة وال ّنجاسة ،مع تو ّهم متثيل بديل
الضوريّة .وسائط
السلطة باسم إلغاء الوسائط غري رّ
ال يكون حاجزا بني الشّ عب و ّ
يجزم ال ّرئيس بأ ّن ال ّزمن تجاوزها وباتت تراثا س ّيئا .املعركة ستكون إذن معركة إزاحة
الوسائط ،إذالها وكرسها وتلطيخ صورتها بتقدميها يف أشنع صورة :عميلة /ب ّيوعة/
لألجنبي ومنفصلة عن أ ّمتها ومحيطها وشعبها /مه ّمتها نهب
عصابات فساد/مواليّة
ّ
يس
يا
الس
و
يب
قا
ن
ال
مثيل
ت
ال
د
ض
وس
الض
الحرب
تفهم
اإلطار
هذا
أموال الشّ عب .يف
رّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسات املت ّبعة يف تأديب الخصوم والتّعامل معهم
ل
ز
تتن
ذاته
اإلطار
واملد ّين .ويف
ّ ّ
الصورة فال مناص يف
عىل أنّهم زائدة دوديّة مضا ّرها أكرث من جليّة .ويك تكتمل ّ
املقابل من التّباري يف نحت صورة أسطوريّة لل ّرئيس :الوافد من كوكب آخر ،من
السياس ّية ،رسالته تتمثّل يف تخليص البالد والعباد -ولِم ال العامل؟-
خارج عفن الطّبقة ّ
السياسة.
من أخطبوط رجال ّ
كلّ فشل وكلّ تعثرّ ال ميكن إالّ أن يكون نتاجا ملؤامرة خارجيّة بدعم وتو ّرط
داخيلّ .
السبيل إىل تعويض الوسائط التي تبينّ -استنادا إىل خطاب ال ّرئيس
كيف
ّ
املفسين واألنصار واملريدين -رضرها وانعدام نفعها؟ كيف
الشاح و رّ
وإسهاب رّ ّ
فساد بنقاباتهم وجمع ّياتهم وأحزابهم
السياس ّيني زمرة ّ
السبيل إىل ذلك وكلّ الفاعلني ّ
ّ
اطي لل ّدولة.وشعار ال ّرئيس يف حملته
ر
البريوق
الجهاز
بتضخيم
ال
ّ
إ
حلّ
ال
ّريهم؟
ك
ومف
ّ
لتمرير ال ّدستور يرشح بال ّدالالت «قولوا نعم حتّى ال يصيب ال ّدولة هرم» .شعار كم
هو عزيز عىل أسالف ال ّرئيس ،من بورقيبة يف دولة حزب املجاهد األكرب إىل بن عيل
الذي مل يخلع س ّيده إالّ إلنقاذ ال ّدولة من التّه ّرم والشّ يخوخة إىل الباجي وحنينه
امللفت إىل هيبة ال ّدولة التي ق ّدمها عىل أنّها حجر ال ّزاوية يف تأمني إنجاح مسار
ورش سليانة للحفاظ عىل سطوة ال ّدولة..
اطي»إىل حماّ دي الجبايل ّ
«االنتقال ال ّدميقر ّ
والقافلة دوما تسري.
* وختامــــا
 ال ّدستور هو ترتيب مناصب الحكم يف دولة ما( .أرسطو). قلب رجل ال ّدولة يجب أن يكون يف رأسه( .نابليون بونابارت). إذا أردت أن تكون تافها فام عليك إالّ أن تدير ظهرك لهموم اآلخرين( .كارلماركس).

دورة إعادة التوجيه الجامعي ضرورة مراعاة األوضاع الصحية واإلجتماعية وتمكني الطلبة الجُدد من شُعب تتماشى مع رغباتهم

تت ّجه األنظار خالل هذه األيّام إىل دورة إعادة
تم غلق باب املشاركة فيها مع
التوجيه الجامعي بعد أن ّ
تهم من لهم رغبة يف تغيري
بداية األسبوع الجاري وهي ّ
تم توجيههم إليها خاصة يف
اختياراتهم السابقة أو التي ّ
الدورة النهائية بعد ان استنفذت أغلب الشُ عب طاقة
استيعابها وبقي عدد محدود منها فقط له امكانية
استيعاب الناجحني الجدد يف الباكالوريا دون مراعاة
مدى استعدادهم لدراسة تلك االختصاصات.
ومتثل دورة إعادة التوجيه لآلالف من الطلبة الجدد
لتعديل مساراهم الجامعي استنادا إىل أسباب مختلفة
منها املرتبط مبجموع النقاط أو لظروف الصحية
أو اجتامعية وكذلك ألصحاب املواهب يف مجاالت
مختلفة يف حني تستثنى من هذه الدورة الشُ عب التي
يستوجب الدخول إليها.
وككل سنة يف أ ّن أغلب املطالب املقدمة اىل االدارة
العامة للشؤون الطالبية (وهي باآلالف) هي املتصلة
باألوضاع الصحية واالجتامعية اذ أ ّن عمل ّية التوجيه يف
دورتها الرئيسية ركّزت بدرجة أوىل عىل مجموع النقاط
يفس األعداد
دون النظر إىل الجوانب األخرى وهذا ما رّ
الكبرية من مطالب إعادة التوجيه يف عالقة مبن ال تسمح

له حالته الصحية بالتنقل إىل جامعات بعيدة عن مقر
إقامته األصلية حيث عليه املواظبة عىل العيادات الطبية
بشكل منتظم اضافة إىل أصحاب الهمم (الحاجيات
الخصوصية) الذين هم يف حاجة إىل رعاية خاصة عادة
ما تكون من قبل أفراد العائلة وبالتايل ال ميكن للعائلة
أن تتنقل معه إىل مؤسسته الجامعية وما يستدعي ذلك
من مصاريف مكلفة.
ويتعينّ عىل أصحاب هذه الوضعيات الصحية وبعد
املخصص إلعادة التوجيه
أن قاموا بالتسجيل عرب املوقع
ّ
سحب تلك الوثيقة وإرفاقها مبلف يتض ّمن وجوبات
امللف الصحي املدريس وبطاقة إرشادات صحية من
أقرب مركز صحي عمومي اضافة اىل كل ما يثبت الحاجة
إىل متابعة خاصة للحالة الصحية للطالب الجديد ويرسل
امللف اىل وزارةالتعليم العايل والبحث العلمي لتنظر
مختصة.
فيها لجنة
ّ
وضعيات اجتامعية
نفس األمر بالنسبة للوضعيات االجتامعية وهي
ته ّم نسبة كبرية من املطالب املقدمة ذلك أ ّن أصحاب
تلك املطالب ت ّم توجيههم إىل مؤسسات جامعية بعيدة
عن مدنهم األصلية وهذا ما يستوجب مصاريف اضافية

عىل مدى السنة الجامعية ،عائالتهم غري قادرة عىل
ظل األزمة االقتصادية واالجتامعية التي مت ّر
تح ّملها يف ّ
بها البالد والتي أنهكت أغلب رشائح املجتمع خاصة
وأ ّن كل عائلة لديها أبناء يدرسون يف مستويات تعليمية
أخرى وبالتايل فإ ّن أغلبهم يرغبون يف تقريبهم من
مدنهم األصلية مبا يجنبهم املتاعب املختلفة ج ّراء عمل ّية
توجيههم األوىل ويتعينّ عىل أصحاب هذه الوضعيات
االجتامعية متاما مثل الوضعيات الصحية تقديم ملف به
كل املؤيدات التي تثبت حالة العائلة االجتامعية كعدم
عمل أحد األولياء أو كليهام أو حالة الطالق أو اإلعاقة
أو وثائق دراسة األشقاء وغريه من املؤيدات لتنظر فيها
مختصة.
لجنة
ّ
الوضعيات واملسارات
ينتظر أصحاب املطالب الصحية واالجتامعية أن
تكون هناك موازنة بني مراعاة أوضاعهم تلك ومتكينهم
من شُ عب يرغبون يف دراستها أي أنّهم ال يحبذون أن
تكون تلك املراعاة عىل حساب مسارهم الجامعي ألنّه
يف حاالت كثرية يت ّم تقريب الطلبة ال ُجدد من مق ّراتهم
األصلية لكن يت ّم توجيههم إىل شُ عب ال يرغبون فيها
حتى وإن كانوا وضعوها ضمن االختيارات فقط من أجل

املخصصة لذلك وعىل القامئني عىل هذه
إمتام املربعات ّ
العمل ّية ورغم ما فيها من جهد وتركيز بحكم حجم عدد
امللفات املقدرة باآلالف أن يضعوا يف االعتبار الجوانب
التي تساعد الطلبة عىل التوفيق يف دراستهم من ذلك أ ّن
الكثري من الشُ عب موجودة بالجامعات القريبة من إقامة
أغلب الطلبة وبالتايل ال موجب إىل عمل ّية «إبعادهم»
مئات الكيلومرتات وما يعني ذلك من مصاريف وإهدار
للوقت يف التنقل خالل العطل واملناسبات ما تسبّب يف
فشل أعداد غري قليلة يف مسارهم الجامعي.
منظومة التوجيه
كام أ ّن الوقت أصبح يستدعي إعادة النظر يف
للمتغيات
منظومة التوجيه الجامعي حتى تكون مواكبة
رّ
وبدرجة أوىل مستجيبة لتطلّعات ورغبات األجيال
الجديدة حتى ال تصبح نظرتها للمستقبل مرتبطة
بالخارج أل ّن حالة التذ ّمر من عمليّة التوجيه باتت
معلومة لدى الجميع وعىل سلطة اإلرشاف عدم البقاء
يف دائرة اإلنتظار التي طالت أكرث من الالزم وانعكست
سلبا عىل أداء الجامعة ومستوى الدارسني بشُ عب ليست
لديهم الرغبة فيها.
*لطفي املاكني
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مصنع السكر بجندوبة

قطب تنموي عطلته البنية التحتية وضعف السياسات العمومية
* طارق السعيدي صور كريم السعدي
ميتد مصنع السكر بجندوبة عىل عدة هكتارات تحتضن مبانيه املختلفة
ووحدات اإلنتاج املتنوعة غري ان املصنع ال ينتج اال مدة قصرية من الزمن
متتد خالل أسابيع جنى مثرة «البرتاف» (اللفت السكري) ليعود بعد ذلك اىل
الركود املقترص عىل بعض النشاطات الفرعية يف انتظار موسم جديد .وميثل
هذا الوضع حالة غريبة تهدد دميومة املصنع يف حال مل تتغري السياسات
العمومية يف وزارة الفالحة .ويخىش االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة من ان
تواصل الوضع عىل ما هو عليه قد يؤدي اىل إشكاليات اقتصادية واجتامعية
قد تعصف مبواطن الشغل وهو ما يستوجب اهتامما حكوميا خاصا ميكن من
تحويل املؤسسة اىل قطب تنموي متعدد االختصاصات.
عاين فريق جريدة «الشعب» خالل زيارته اىل املصنع تعدد اإلنتاج الثانوي
من الجري والكهرباء والعلف وامليالص .وذكر مسؤولو املصنع ان الرشكة قادرة
عىل انتاج  4.2ميغاواط من الكهرباء وهو ما ميكن من تلبية حاجيات مدينة
جندوبة غري ان تعطل االتفاق مع السلط املعنية حال دون الدخول يف انتاج
هذه الكميات علام أن الطاقة تنتج بالبخار الناتج عن عملية التجفيف .كام
ينتج املصنع كميات من الجري والذي يوزع مجانا عىل مؤسسات الدولة اما
بالنسبة إىل مادة امليالص فيتم إرسالها بالكامل اىل مصنع الخمرية بباجة.
وينتج املصنع أجود أنواع العلف من مخلفات البرتاف ويتم تقدميه بأسعار
رمزية للفالحني املنتجني كام يقدم لصغار الفالحني بأسعار منخفضة .ومن
توسيع مساحات زراعة اللفت السكري ان متكن من انتاج العلف لفائدة
الجهة والجهات املجاورة بأسعار منخفضة جدا مقارنة بأسعار العلف عىل
صعيد عاملي.
وضع تنموي متدهور
قال األخ خالد العبيدي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
ان مجمع انتاج السكر ميثل قطبا تنمويا معطال نظرا إىل غياب السياسات
املغلوطة وعدم توفر اإلرادة السياسية الساعية اىل النهوض بقطاع انتاج
السكر .ث ّم أضاف ان الوضع التنموي العام يف الجهة أثّر عىل منظومة انتاج
السكر .ورشح ان مندوبية التنمية الفالحية مل تقم بواجبها يف مجال دعم
انتاج اللفت السكري حيث مل تقم بتوفري املاء كام تقنع الفالحني عىل زراعة
اللفت السكري رغم ما فيها من فوائد .وأكد أن زراعة اللفت السكر تعد
األفضل من حيث التداول الزراعي عىل اعتبار ما تخلفه من رواسب مفيدة
لخصوبة األرايض الفالحية وهي أيضا مفيدة للفالحني عىل اعتبار حجم ما
يحققونه من أرباح وما يحصلون عليه من علف .اما عىل مستوى مركزي
فإن الحكومات مل تو ِل جهة جندوبة االهتامم الالزم وحقّها يف التنمية ولعل
العطش الذي يعيشه متساكني األرياف يف جندوبة مدينة املاء ،يعكس غياب
التنمية .وقال ان نقص املاء أضعف إمكانيات الزراعة وحد من إمكانيات
استصالح األرايض وتسبب يف ضعف مداخيل صغار الفالحني مام أدى اىل
مزيد التفقري خاصة أن املنطقة السقوية تقادمت واهرتأت اىل درجة مل تعد
معها قادرة عىل االستجابة اىل التطلعات التنموية للجهة .واعترب األخ الكاتب

العام انه من الرضوري ربط الجهة بشبكة جديدة وتجديد املسالك الفالحية
والواقيات ضد الرياح .كام يجب جهر السدود لرفع طاقة استيعابها مع رضورة
بناء سدود جديدة لحامية الجهة من الفيضانات وتطوير القدرة عىل تجميع
املاء وتخزينه .وتحدث األخ خالد العبيدي عن منظومة صناعة السكر التي
ليست مختصة يف صناعة السكر فقط بل هي متعددة االختصاصات كاألعالف
والجري والطاقة الكهربائية والكحول وامليالص الرضوري لصناعة الخمرية وأشار
اىل ما يتم انتاجه من مادة امليالس يحول بالكامل اىل مصنع الخمرية يف باجة
وان مصنع الخمرية يف جندوبة يقوم باسترياد هذه املادة بالعملة الصعبة.
واعترب األخ الكاتب العام ان املصنع ومنظومة انتاج السكر مهددة بالغلق
واالفالس بعد تراجع مساحات زراعة اللفت السكري وهو ما جعل املؤسسة
عىل قادرة عىل تحقيق املردودية واإلنتاجية الالزمة لتحقيق التوازن املايل.
ورشح أن الدولة مل ترصف منحة الدعم منذ  2018املقدرة بنحو  47مليون
دينار عجزا ماليا قد يؤثر عىل دميومتها .وابدى األخ الكاتب العام تخوفه من
ان يؤدي هذا الوضع اىل إشكاليات اجتامعية يف حال مل تعد املؤسسة قادرة
عىل تجاوز الصعوبات املالية.
تطوير المساحات
قال السيد حسن طرخاين رئيس مصلحة املوارد البرشية يف ترصيح للشعب ،ان
الرشكة تلعب دورا تنمويا يف جهة الشامل الغريب خاصة يف مجال االستصالح
الزراعي وتطوير خصوبة األرايض وتنويع اإلنتاج الفالحي .وأضاف أن وضع
املصنع معقد نظرا إىل عدم القدرة عىل إنتاج «البرتاف» بالكميات الالزمة
والتي تقدر بنحو  4000آالف هكتار كحد أدىن و 6000هكتار من أجل اإلنتاج
يف ظروف عادية ورشح أن أقىص ما حصل عليه املصنع خالل السنوات املنقضية
هو محصول  2000هكتار وهي كميات ال تخول للمصنع االشتغال وال تحقق

التوازن املايل .ورشح السيد حسن الطرخاين أنه مث ّة مسا ٍع من املؤسسة إلبرام
اتفاقات مع فالحني لزراعة نحو  3500هكتار للموسم القادم عرب التعويل عىل
مزارعني من جهة القريوان وغريها .وأكد أن ضعف إنتاج «البرتاف» أثر عىل
توازنات املؤسسة كام اثر عىل االستثامرات الداخلية والتي من شأنها خلق
مواطن شغل جديدة وأنهى بالتأكيد عىل أن الطاقة التشغيلية للمؤسسة تبلغ
يف حدود  1000موطن شغل بشكل مبارش وحوايل  2000موطن شغل غري
مبارش .وعرب السيد الطرخاين عن استغرابه من العجز عن انتاج  6000هكتار
من اللفت السكري يف الوقت الذي تتمتع فيه البالد باملكونات املطلوبة وهي
املاء والشمس.
إعادة الهيكلة
أكد السيد بشري الهواري املدير الفني للمؤسسة أن املصنع هو مركب صناعي
يقوم عىل صناعة السكر ولكنه يقوم بإنتاج عديد املواد األخرى املرتبطة بها.
ورشح ان املصنع ميكنه استيعاب  4000طن يوميا من البرتاف يف مدة ترتاوح
بني  75اىل  90يوم يف السنة ثم يقوم بعد ذلك بالتفرغ للصناعات الثانوية
األخرى ورشح أنه ميكن انتاج ألف طن يوميا من العلف (فواضل عرص البرتاف
«فيتورة») كام يتم أيضا انتاج مادة الجري باعتبارها مادة رضورية يف اإلنتاج
وأضاف أن الجري يتم استعامله من قبلُ يف اإلدارات الجهوية يف الجهة لدهن
املباين والعناية بها .وقال إن املصنع قادر عىل صناعة كميات كربى من مادة
الجري التي تصلح لعلف الدجاج وللبناء وقال ان مادة امليالص تصلح لصنع
الخمرية والكحول .وأضاف ان املصنع ميكنه صناعة الكهرباء عرب البخار .وأشار
إىل أن املصنع يعول عىل مولّد ْي طاقة انتاج كل منهام  4.5ميغاواط مشريا إىل
أن االستهالك الداخيل يرتاوح ما بني  4.6اىل حدود  5ميغاواط وهو ما يعني
وجود فائض ميكن بيعه لتشغيل املصانع املجاورة واالقتصاد يف انتاج الكهرباء.
تضافر الجهود
توقف السيد شاكر القوري رئيس مصلحة يف املصنع أمام واقع بذر حوايل 500
هكتار وهو ما كان يفرتض ان ينتج حوايل  40الف طن من مادة البرتاف غري
الظروف املناخية ونقص مياه الر ّي قد جعلت اإلنتاج يف حدود  33الف طن.
وقال ان الدورة الزمنية للري (يومان ليومني) التي منحتها املندوبية الجهوية
للفالحة مل تكن كافية ،إضافة اىل ارتفاع درجات الحرارة كانت عوامل معطلة
لوفرة اإلنتاج .وتحدث السيد شاكر القروي عن ضعف املساحات املزروعة
مشريا اىل ان األسمدة مل تتوفر فضال عن عزوف الفالحني وديوان األرايض
الدولية ورشكات االحياء الفالحي وأضاف أن عىل جميع املتدخلني يف منظومة
اللفت السكر التعاون من اجل رفع اإلنتاج .ولتجاوز هذه اإلشكالية قال السيد
القروي ان الرشكة تسعى إىل زراعة اللفت السكري يف الواليات املجاورة .وعن
االستهالك املفرط للامء يف زراعة الفت السكري قال ان هكتار اللفت السكري
يستهلك  5500مرت مكعب من املاء وهي كميات قليلة مقارنة ببعض الزراعات
األخرى .وقال ان املشكل األسايس املتعلق باملاء ليس يف استهالك الزراعة
بل يف الكميات التي يقع إهدارها يف الشبكة املائية املهرتئة والتي ارضت
كثريا مبصالح الفالح وقال ان السكر مادة مثينة عىل املستوى العاملي وميثل
استريادها كلفة كربى ميكن تفاديها.
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فطومة النملة:

املناضلة النقابية وأحداث الخميس األسود

من مواليد هذا اليوم  3أوت سنة - 1935 :
فطومة النملة ،مناضلة وطنية ونقابية تونسية.
 فطومة النملة  :ولدت بقرقنة يف  3أوت 1935 توفيت يف  7ماي  59( ،1994سنة). انطلقت مسريتها النضالية عندما كانت يفسن الخامسة عرش ،وهي خريجة مدرسة الربط
بصفاقس ثم الفرع الجامعي الزيتوين بالجهة.
 ترعرعت يف عائلة نقابية وطنية بامتياز قبل أنتتزوج النقايب الراحل املعروف بـ«الحاج محمد
الدامي» ،وتتقاسم معه كل خطوة نضالية كان
يتبعها سواء باملشورة أو بالفعل.
 ولعل ما قامت به فطومة النملة يف أحداث 26جانفي  ،1978أو «الخميس األسود»
يستطيع أن يخط صفحات جديدة يف تاريخ
الحركة النقابية يف تونس ،حيث قامت بعد الزج
بالزعيم الحبيب عاشور وزوجها الحاج محمد
الدامي وعديد املناضلني النقابيني يف السجن
(عىل خلفية التحركات االحتجاجية التي بدأت
يومها سلمية وانتهت دموية بعد املواجهات بني
األمن واملحتجني) بقيادة حركات احتجاجية مع

عائالت السجناء النقابيني داخل قرص العدالة،
وكانت تتكبّد مشقة التنقل بني صفاقس وتونس
العاصمة إليصال «القفّة» لزوجها ومجموعة من
رفاقه يف السجن.
 ومل تقترص معاناتها عىل هذه املجهوداتاملرهقة ،بل وصل األمر إىل ح ّد محارصتها يف
بيتها طيلة  15يوما عن طريق رجال الرشطة،
وإيقاف ابنها األكرب وتعريضه للتعذيب ،وهو
ما نتج عنه ترصيحها الشهري لصحيفة «الرأي»
والذي قالت فيه لرئيس الدولة « :ذ ّوقناك
العسل قبل االستقالل ..ذ ّوقتنا البصل وقت
ش ّديت الحكم» ،ليبعث لها برسالة مع الوزير
املعتمد لدى الوزير األول محمد الصياح للقائه
ولكنها رفضت الدعوة.
 هذه املرأة التي صمدت يف وجه النظاموالسياسات الخاطئة التي اعتمدها يف تلك الفرتة
تجاه قيادات املنظمة الشغيلة واملعارضة ،هي
وسجنت وتعرضت
نفسها التي أرهبت املستعمر ُ
لشتى أنواع التعذيب سنة  1952بعدما قادت
مظاهرة مبناسبة اليوم العاملي للمرأة بتاريخ

 8مارس ،وهي حامل يف شهرها األخري بابنتها
البكر التي سمتها «آمال» نزوال عند رغبة الزعيم
الحبيب بورقيبة.
 وهي التي رصخت «الله أكرب» من عىل ظهرزوجها الحاج محمد الدامي يوم جنازة الزعيم
الراحل الهادي شاكر الذي كان دائم التشجيع
لها ،فجعلت عسكر املستعمر ينسحب يف
صمت ،وقد تلت تأبينا للشهيد أبىك الحارضين.
 وهي التي ساهمت إىل جانب املناضلة الس ّيدةالدو يف تأسيس مدرسة للفتيات ،وانخرطت يف
أواخر األربعينات يف االتحاد النسايئ االسالمي،
وشغلت منصب الكاتبة العامة للشعبة النسائية
مبنطقة الربط بصفاقس والتي قادتها حينها
مجيدة بوليلة.
 مسرية املناضلة فطومة النملة ال تستطيعهذه األسطر أن توفيها حقها ،وهي التي كرست
حياتها يف سبيل الوطن.
 فارقت الحياة بتاريخ  7ماي  ،1994عن سن اليتجاوز  59سنة.
* أسامة
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العيد الوطني للمرأة ببنزرت

يحتفي بالرسامة غفران النصري

تحرير وفك قيود املرأة هو عنوان رسم باأللوان املائية للرسامة
العصامية غفران النرصي تلميذة السنة الرابعة اعالمية والناشطة
براديو صوت املستقبل ومنشطة بنادي الرسم التابع للمكتبة
العمومية مبنزل جميل تشارك به يف فعاليات تظاهرة ايام املرأة
املبدعة مبنزل جميل احتفاء بالعيد الوطني للمرأة مجهود يذكر
فيشكر لها وهي تبرش مبيالد رسامة آتية عىل مهل .برافو ومبزيد
األلق والتوفيق غفران.

احتفاالت وتكريمات
بعد عرض الشموع الطائرة بضفاف بحرية بنزرت او كام يطلق
عليها مبنزل جميل البحر الصغرياحتضنت قاعة عروض بلدية منزل
جميل صبيحة السبت  13اوت  2022تزامنا واحياء ذكرى العيد
الوطني للمرأة وتظاهرة ايام املرأة املبدعة مبنزل جميل حفال
عىل رشف املشاركني يف انجاح فعاليات املهرجان الدويل للتخييم
والفنون مبعتمدية منزل جميل وبلدية منزل جميل والجمعيات
ونادي الصحافة ببنزرت ومنظوريه وشعراء وادباء وكشافة وغريهم
من قبل مؤسسة املهرجان ومديرته االعالمية نادية املنصوري
ورئيسة بلدية منزل جميل بحضور كل من املعتمد االول ومعتمد
منزل جميل ورئيسة بلديتها وبعض املستشارين ورئيس نادي
الصحافة ببنزرت نشطته السيدة منية مقنني.
* عبد الفتاح الغريب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط
الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

إعالن طلب عروض وطني عرب منظومة الشراءات العموميّة على ّ
الخط «تونيبس»
عـــــــدد 2022 / 02

لتزويد الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري باملواد الغذائية للفرتة املمت ّدة من  2022/10/01إىل  2022/12/31يعلن مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري إجراء طلب عروض وطني القتناء مواد غذائية لتسديد
حاجياته خالل سنة  2022حرصيا عرب منظومة الرشاءات العموميّة عىل الخط «تونيبس».
عىل ال ّراغبني يف املشاركة بطلب العروض والذين تتوفّر فيهم الضامنات القانونية الرضورية لحسن إنجاز الصفقة موضوع طلب العروض الوطني التّسجيل مبنظومة الرشاءات العموميّة عىل الخط «تونيبس» وتحميل ك ّراس
الرشوط مجانا عرب املوقع www.tuneps.tn
تقديم العروض بإتباع االجراءات عىل الخط ()TUNEPS
يت ّم تقديم العروض حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومية عىل الخط ( )TUNEPSعىل املوقع  www.tuneps.tnويت ّم إرسال نظري من السجل التجاري والضامن البنيك الوقتي بالطريقة املادية عن طريق الربيد الرسيع أو
مبارشة إىل مكتب الضبط بالحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري يف ظرف مغلق بإسم السيد مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري يحمل عبارة «ال يفتح طلب عروض وطني عدد  2022/02لتزويد الحي الجامعي
فطومة بورقيبة باملواد الغذائية خالل سنة  »2022حي النسيم سطح جابر ص ب عدد  162ـ  5000املنستري يف أجل أقصاه  2022/09/05عىل الساعة منتصف النهار.
الحصة
ّ
عدد 1
عدد 2
عدد 3
عدد 4
عدد 5
عدد 6
عدد 7
عدد 8
عدد 9
عدد 10

الحصة
بيان ّ
عجني غذايئ ومواد
الزيت النبايت الغري مدعم
خبز من الحجم الصغري
خرض وغالل
بيض
لحم دجاج
لحم ديك رومي
لحم بقري وغنمي
أسمــاك
حليب ومشتقاته

مبلغ الضّ امن الوقتي
400.000
50.000
80.000
300.000
100.000
200.000
300.000
100.000
80.000
400.000

تغلق منظومة الرشاءات العموميّة عىل الخط يوم  2022/09/05عىل الساعة منتصف النهار وال ميكن بعد هذا األجل قبول أي عرض.
يبقى العارضون ملزمني بعروضهم مل ّدة ستّني يوما ( 60يوما).
يت ّم فتح العروض الفنية واملالية عىل الخط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة علن ّية يوم  2022/09/05عىل الساعة منتصف النهار والنصف بإدارة الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري.
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مواسم االستهالك تخف وال تكف :

حوالي مليوني اسرة يف دوامة التداين املفرط
* ناجح مبارك
* نسبة التداين العائيل تضاعفت لتبلغ  % 117و1،8
مليون ارسة تحت سيف الديون  % 70منها مدانة
للبنوك ولالقارب و % 43من الدخل يذهب لسدادها
ما ان ينقيض موسم السهرات واالفراح والتصييف بني
جويلية وأوت حتى توجه العائالت التونسية بوصلة
«املرصوف» اىل العودة املدرسية والجامعية ،بعد ان
م ّر عيد االضحى مرور الكرام مخلفا نصيبه االعتباري
من سلة الدين االرسي العام والذي بلغ نسبة % 117
خالل السنة الفارطة حسب معطيات املعهد الوطني
لالستهالك .هذا االرتفاع امللحوظ من سنة اىل اخرى
يجعل ميزانية االرسة مختلة وتدخل بذلك يف دوامة
التداين من البنوك التي كانت الرابح االبرز يف ظل ازمة مستفحلة وال افق
للخروج منها .وعينات االرس التونسية وخاصة يف تونس الكربى تختلف
يف التميش ولكنها تتآلف يف حاجتها اىل القروض من البنوك اساسا.
يلح هذا الحريف داخل البنك الذي مل يقطع حبال الوصل مع رئيس
فرعه عىل قرض اضايف يتم اقتطاعه من مرتبه وبرشوط البنك املجحفة
ورغم ارتفاع نسبة الخصم بارتفاع نسبة الفائدة املديرية لتصل اىل 7
 %فان هذا الحريف مل يقطع الرجاء يف رئيس الفرع للحصول اىل قرض
ال يتجاوز الثالثة االف دينار يسددها عىل اقساط ويستفيد منها البنك
مبرابيح مهمة تتجاوز االربع مائة دينار.
حساب الحريف تحت المقصلة
راس الحريف تحت سندان رئيس الفرع ويعي هذا االخري ان االمر

مؤسسات التعليم العايل خرج تونس الكربى .

موكول للتقدير الذايت ،وان الخالص ال محالة ٍ
آت وان مرتب الحريف مثل
مرتب زوجته منزل بالبنك ذاته وان الزوجة ذاتها مدانة لدى املؤسسة،
بعد ان حصلت عىل قرض المتام مستلزمات منزلية رضورية ارتفعت
نسبة التضخم فيها خالل شهر جويلية من  % 5،7إىل  % 7،5خالل
مدة وجيزة.
حالة هذا الحريف مع بنك احكم قبضته عىل اجور املوظفني عادية،
خاصة أن رئيس الوكالة البنكية موظف مثله ومقرتض لدى بنكه ولكن
بنسبة فائدة تفاضلية ،وال مناص من إقراض الحريف املوظف ،ليثقل
كاهله بقرض اضايف يسرتد من مرتبه عىل اقساط ملدة تفوق السنتني
وما ان يبلغ القرض مداه حتى يستعد هذا الحريف املوظف او زوجته
بالحساب البنيك املشرتك اىل تقديم مطلب قرض جديد ،وهذا القرض
االخري سوف يذهب اىل اقتناء مستلزمات العودة املدرسية الربعة ابناء
منهم من يدرس باملدرسة االبتدائية واملعهد الثانوي وثالث باحدى

ديونها تتجاوز  5مليارات

مؤسسات نقل النفايات تحصل على املستحقات
وترحل االستحقاقات
امن تدخل املكتب التنفيذي لالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توصل وزارة الصحة اىل «نص حل» مع املكتب التنفيذي للغرفة
الوطنية لجمع ونقل ومعالجة النفايات لالنشطة الصحية الخطرة وذلك بعد حوايل شهر من االرضاب الذي ارض مبصالح املستشفيات الكربى مثل
الرابطة وشارنيكول ومستشفى الحبيب ثامر واملستشفيني الجامعيني بصفاقس وسوسة.
التوفق إىل «نص الحل» كام ذكر احد املديرين املبارشين لرشكة نقل وتجميع معالجة النفايات اقتىض حصول اصحاب الرشكات عىل نصف املبلغ
واملقدر بـ 5مليون دينار ويهم  9رشكات يف انتظار اعادة جدولة الديون املتخلدة لدى وزارة الصحة عىل أن ترصف املستحقات املتبقية خالل موىف سنة
 .2022هذا ويطالب أصحاب املؤسسات املهنية املختصة والتي تشغل مئات االعوان واالطارات بتسوية الوضعية مع الوكالة الوطنية لحامية املحيط
بدراسة التأثريات املحدقة بالبيئة وانعكاساتها عىل صحة املواطنني واملرىض يف املستشفيات وخارجها وهذا ما توقف عنده وليم املردايس ممثل الغرفة
املختصة.
الوطنية لنقل وجمع ومعالجة النفايات الطبية الذي أكد عىل رضورة رفع املحارض املسجلة ضد الرشكات
ّ

ألف مبارك قران نجل الزميل
رضا هالل «بيرم»
ت ّم عىل بركة الله
بجامع عائشة مبنزل
عبد الرحامن اشهار
عقد زواج الشاب
الوسيم بريم هالل ابن
الزميل رضا هالل عىل الشابة املهذبة ابتهال كرمية الطاهر بن هولة.
أجمل التهاين وأطيب األماين للعائلتني املتصاهرتني وللعروسني مبوفور
السعادة والوئام والرفاء والبنني.

عجز مؤسساتي

مل توفق اإلدارة العامة للهياكل الصحية العمومية التي ترشف عىل
املستشفيات وكذلك ادارة حفظ الصحة وحامية املحيط بوزارة الصحة
وكذلك وزارة البيئة يف معالجة األزمة املستفحلة منذ أشهر وهي تتجاوز
املستحقات املالية اىل تصور اليات املعالجة لهذه النفايات التي تهدد
صحة الجميع.
تسعى الرشكات املختصة يف نقل ومعالجة النفايات إىل طرح مسالة
رسكلة هذه النفايات خاصة بعد تراكم آالف األطنان منها مبعدل  25ألف
طن يوميا طيلة االشهر االخرية ،وتجاوز انعكاسات ذلك عىل صحة املحيط
واألمر موكول إىل وزارة البيئة والصحة لفض االشكاالت وإلغاء العقوبات.
* مبارك

قروض شخصية اخرى
هذا الحريف ذاته مل يفوت الفرصة وهو املنخرط كموظف
عمومي بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية
لتقديم طلب اخر للحصول عىل قرض شخيص يساوي
اجرة شهر عمل ليسدده كل شهر كخصم عىل املرتب
وعىل مدار سنة وبنسبة فائدة تتجاوز  % 8،5ذلك ان هذا
الصندوق العمومي عدل امر حساباته املالية عىل نسب
البنك املركزي والبنوك واصبحت هذه القروض الشخصية
مثل قرض السيارة موارد ربح اضافية لصناديق اجتامعية
تشكو العجز منذ سنوات وال مخرج لها من ذلك رغم
وعود االصالح.
الحريف البنيك ذاته ويف اطار تنويع موارد الديون مدان لدى الجزار
والعطار يف «الحومة» ولدى االنساب واالقراب اذ انه وان كانت % 70
من االرس مدانة لدى البنوك باالساس فإن جهات اخرى تقدم السلفة
والقرض مثل االقارب واالصدقاء او محالت بيع املواد الكهرومنزلية
واملساحات الكربى وهذا ال يخرج هذا الحريف من دوامة االقراض
واالقرتاض وحتى املداخيل االضافية من مرتب الشهر الثالث عرش او
منحة االنتاج ال تجد لها طريقا اال لتسديد ديون سابقة.
 % 27من االسر تقر بـ«الورطة»
حالة هذا املوظف او الحريف البنيك «الشقي» هي حالة من ضمن
 1،8مليون ارسة تعاين من دوامة التداين املفرط يف تونس حسب بحث
اعده املعهد التونيس لالستهالك وشمل  3015ارسة من واليات تونس
الكربى واعتربت العينة املستجوبة إذ هي يف حدود  % 27مبا يعادل 757
الف ارسة ان التداين رضورة وال مخرج منه وان  % 27من تلك العينة
ترى ان «التداين ورطة يصعب الخروج منها .وان هذا الخروج املعقد
زاده البنك املركزي تعقيدا اضافيا بالرفع التدريجي وغري املدروس لنسبة
الفائدة لتبلغ .% 7
ويرى خرباء االقتصاد واملالية عىل اختالف توجهاتهم ومنهم االستاذ ارام
بلحاج االستاذ الجامعي ان االرس هي املترضرة اساسا من رفع نسبة
الفائدة والذي سينعكس اليا عىل اقساط تسديد القروض بعد رفع
نسبة الفائدة املديرية ،وهذا التعقيد يتضح من خالل حصول اكرث من
 500ألف ارسة عىل قروض اضافية لتسديد قروض سابقة .دعا عدد من
الخرباء اىل مراجعة آليات التداين االرسى بتسهيل آليات السداد والدفع
نحو حلول مالية بني الحريف والبنك خاصة للحرفاء ممن عجزوا عن
السداد وهذا ما تم طرحه منذ سنة  2020ولكن النص اىل اآلن بني
الرفوف.
تراجع قروض السيارات
حسب معطيات البنك املركزي واحصائيات البنوك التجارية فان عدد
القروض االستهالكية وغري املهنية املمنوحة لالرس قد بلغت سنة 2021
ما قيمته  1085مليار مقابل  1064مليون دينار سنة  2020ومنها 45
 %مخصصة لقروض رشاء املساكن وما قيمة  306مليون دينار لتهيئة
املساكن االصلية وقد تراجعت قروض السيارات سنة  2021لتبلغ 30
مليون دينار بعد ان كانت يف حدود  36مليون دينار سنة  .2020ويعزى
ذلك الرتفاعها املشط بعد التدحرج يف قيمة الدينار امام االورو والدوالر
قياسا بسعر السيارات يف بلد املنشأ مع تضمني املعاليم الديوانية االضافية
وتحيل املعطيات املتوفرة من البنوك ان حجم الديون األرسية لالستهالك
ستواصل ارتفاعها وترتفع بذلك الديون املشكوك يف استخالصها وذلك
بالنظر اىل ارتفاع نسبة التضخم والتي وصلت اىل  % 8،2خالل شهر
جويلية الفارط .ومل تقدم الحكومة الحالية وال الحكومات املتعاقبة بعد
الثورة اي تصور عميل للحد من نسبة التضخم وال تقنني وتيسري القروض
من بنوك أمعنت يف امتصاص مرتبات الحرفاء واصحاب االرس.
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التوقف النهائي عن العروض الموسيقية:
أعلن مؤسسوها

* ناجي
الخشناوي

مجموعة الحمائم البيض:

ال الرحلة ابتدأت
الدرب انتهى
وال
ّ

يف خض ّم الفوىض التي نتابعها يوميا وبشكل ممنهج
من أخبار الرصاعات املجانية والخصومات الهيتشكوكيّة
بني الفنانني والفضائح التي ال تتوقّف يف وسائل التواصل
االجتامعي ،وأمام هذه العالقة «املريبة» بني عدد من
الفنانني والجمهور العريض والتي أصبحت تنبني بشكل
فج وموحش ومغرق يف التقييامت األخالقوية ،وجعل
الذائقة الفنية واملوسيقية رهينة ملعجم معيار ّي تح ّركه
التقييامت املزاجية واالنطباعية البعيدة كل البعد عن
النقد والتقييم الفني ،بل إن هذه الرصاعات والفضائح
أصبحت تتح ّرك وفق االنتامءات السياسيّة والتو ّجهات
الحزب ّية ،يف هذا الخض ّم مي ّر خرب إعالن أعضاء مجموعة
الحامئم البيض عن التوقّف النهايئ عن تقديم العروض
املوسيقية والفن ّية وإنهاء تجربة حياة دامت زهاء 42
سنة بالتّامم والكامل كانت فيها مجموعة الحامئم البيض
عنوانا بارزا لكل ما هو مختلف عن التنميط يف املوسيقى
والكلمة واألداء ،ومختلف يف شكل اإلقامة فوق الركح
أو خارجه.
ال تنتمي مجموعة الحامئم البيض إىل النمط الفني
للمد ّونة املوسيقية والغنائية التي نشأت وترعرعت يف
األوساط العاملية والطالبية فقط ،بل كانت الحامئم
البيض أحد أبرز املجموعات املوسيقية التي كانت
طيلة  42سنة كاملة ،منذ سنة  ،1980عنوانا بارزا
لألغنية الهادفةـ ،األغنية امللتزمة بقضايا الجامهري،
األغنية العاملية ،األغنية السياسية واألغنية البديلة،
ولنئ اختلفت املصطلحات واملفاهيم يف التصنيف ،فإن
املضامني الغنائية واملوسيقيّة التي قدمتها مجموعة les
 colombesمل تحد عن ال ّنوتة املنفلتة والكلمة املتم ّردة
التي آلت عىل نفسها أن تكون خارج الرسب ،بعيدا عن
ال ّنظام والتّنميط ،كارسة للرسدية التي تفرضها السلطة
لتأبيد منط موسيقي وتوجيه ذائقة فنية مطيعة ال تخرج
عن فلكها ،لذلك كانت هذه املد ّونة املوسيقية والغنائية
يف مرمى التضييق واملحارصة والتهميش والقمع ،بل
واالعتقال والسجن ،سجن املوسيقيني واعتقال املغ ّنني
املتمردين ،وراء القضبان ويف دهاليز املعتقالت ...لكن
أغانيهم املتم ّردة وكلامتهم املحت ّجة ،ظلت تطري بأجنحة
الحريّة مخرتقة كل السجون واملنايف وكارسة لكل القضبان
والقيود ،فارضة بذلك وجودها ،وإن كان يف ح ّيز محدود
نسبيا ،لكن األهم أنها فرضت نفسها وأصبحت جزءا
من الرتاث الوطني الالّمادي ال ميكن ألحد أن يتجاوزه
أو يتجاهله.

* عيش املحب الجسور...

تأسست مجموعة الحامئم البيض  les colombesسنة
 ،1980حيث كان أول لقاء لهذه الفرقة مع الجمهور يف
مدينة منزل بورقيبة ببنزرت .ومل يكن اختيار اسم هذه
املجموعة املنفلتة اعتباطيا ،بل إن االسم مشتق من قصيد
للشاعر التونيس مختار اللغامين «أحزان الحامئم البيض»،
ول ّحنت املجموعة وغ ّنت للّغامين قصيدته «أقسمت عىل
ِ
تكتف مجموعة الحامئم البيض
انتصار الشمس» ،ومل
بالتلحني والغناء ،بل جعلت من عروضها الفنية ثورة
مشهدية فوق الركح ،حيث أصبحت اآلالت املوسيقية
أجسادا ح ّية وتحولت أجساد العازفني إىل آالت ناطقة
يف متاه ف ّني منفلت من األطر التقليدية لألغنية البديلة.
ومل تش ّذ الحامئم البيض عن قاعدة االلتزام التام
بقضايا الوطن وهموم الشعب ،لتكون صوتا آخر
التونيس التق ّدمي ،يف زمن القمع
من أصوات اليسار
ّ

والتضييق والحصار ،وكان
أفق هذه املجموعة أكرث
انفتاحا ،فإىل جانب أشعار آدم
فتحي ومن ّور صامدح ومختار
اللغامين ،ل ّحنت الحامئم
البيض وغ ّنت لشعراء مثل
محمود درويش وسميح القاسم و َمعني بسيسو وبابلو
نريودا ،كام غ ّنوا ألحمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيىس.
ومن أغاين الحامئم البيض« :عالء الدين والحلم»« ،لذة
القلق»« ،رصخة العطش»« ،الشيخ الصغري»« ،العركة»،
«عبور»« ،الحامئم البيض»« ،ماما إفريقيا»« ،هل تعرفون
القتىل جميعا»« ،حكاية البيضة»« ،نجم الحرية»،
«السريك»« ،أوكاموتو»« ،الخمسة اليل لحقوا بالجرة»،
«وكر النسور» ،و«أقسمت عىل انتصار الشمس» وغريها
من األغاين والقطع املوسيق ّية ،ورمبا هذا املقطع الشعري
آلدم فتحي ،والذي غ ّنته مجموعة الحامئم البيض،
يكثّف مسرية هذه املجموعة« :إن شخت كالجذع
يوما /وغادرتني الطيور /فقد مشيت طريقي ومل ت ُعقني
الصخور /سيملؤون السالل لريحلوا بالقليل /وأكتفي
بالقليل ألصنع املستحيل /كم عاش غريي طويال من
أجل /حلم ضئيل /وعشت من أجل غريي عيش املحب
ال َجسور».
ولنئ ُعرفت مجموعة الحامئم البيض بالخاميس:
زكرياء القبي/كمنجة ،عامر القاسمي/ناي ،حشاد القبي/
عود ،الياس القبي/كوملبي وأمني القاسمي/عود ،فقد
سبق لهذه املجموعة أن احتضنت أسامء أخرى فنية
وموسيقية مثل الشاذيل الخميس وإبراهيم بهلول وعادل
بوعالق وناجي الفالح وطارق مرزوق وعائدة بن شعبان
وآمنة معارف ورجاء الخميس.

* ال الرحلة ابتدأت وال الدرب انتهى...

جاء يف البيان الذي صدر يف بن عروس يوم  8أوت
 2022وأمضاه أعضاء مجموعة الحامئم البيض زكرياء
القبي/كمنجة ،عامر القاسمي/ناي ،حشاد القبي/عود،
الياس القبي/كوملبي وأمني القاسمي/عود« :إن مجموعة
الحامئم البيض للموسيقى امللتزمة ومنذ ميالدها سنة
 1980عملت عىل االلتزام مبا ورد يف ميثاقها املتّفق عليه
منذ التأسيس وسارت عىل نفس الخط الذي رسمته
لنفسها إىل ح ّد الساعة.
مجموعتي
توقف
إثر
البيض
الحامئم
انطلق نشاط
ْ
إميازيغن وأوالد بن عروس بصفة نهائية ...إذ كان من
ضمن املؤسسني أعضاء من املجموعتني املنحلتني...
قبل...
وآخرون مل ينتموا إىل مجموعة من ُ
انطلقت الرحلة بوضع موسيقى لنصوص مختارة من
أشعار تونسية أو عربية أو عاملية ...وقدمت عروضا
موسيقية يف كافة أنحاء البالد بتنظيم من املؤسسات
الثقافية بالخصوص والجمعيات واالتحاد العام التونيس
للشغل واالتحاد العام لطلبة تونس ...وغريها من
املنظامت الوطنية...
مرت الحامئم البيض كام أغلب املجموعات امللتزمة
بفرتات صعبة ،ولكنها تجاوزتها ووجدت مالذها يف
املرسح إذ ألفت موسيقى ملرسحيات عديدة ورشيطا
تلفزيا وفيلمني قصريين وفيلام روائيا طويال ...ويف األثناء
واصلت الحامئم البيض رحلة البحث عن أساليب جديدة
يف التعامل مع النص ومع املوسيقى ومع اآللة ومع الركح
والجمهور ..

الحياة عالقاتها ضاربة يف أعامق ذاكرة عشاقها ومريديها
ستظل
ّ
ومحبيها من مختلف األجيال ،ولذلك أيضا
«العركة» بني العود والكمنجة عركة ال تنتهي ،وستظل
نقرات «املهراس» و«املنجل» يف معزوفة الجامهري
الكادحة عالية يف قلوب وذاكرة من أفرد جناحيه للطريان
وستظل هذه الكلامت« :إن
ّ
يف حرضة الحامئم البيض...
شخت كالجذع يو ًما وغادرتني الطيور ،فقد مشيت
ُ
طريقي ومل تعقني الصخور ..ال بأس إن شاب شعري ،فيل
ستظل نرباسا يف درب ال ينتهي ،وبهرة
شباب الشُّ عور»ّ ،
الضوء التي ال تنطفئ.

مل تبق موسيقى الحامئم البيض جامدة بل تغريت
بتغري ظروفها املوضوعية (عدد األفراد ...طبيعة اآلالت
ووضعية البالد) أو ظروفها الذاتية (التقدم يف السن...
الحالة الصحية ...عمق التجربة) ويف األثناء سنحت
للحامئم البيض فرصة السفر خارج الوطن فقدمت
عروضا وسجلت ألبومها الوحيد (عبور)...
جاءت ثورة  2011وواصلت املجموعة عملها بالنسق
نفسه وبالروح نفسها تحت الشعار نفسه« :حب نضال
أمل» ،وملا حلت جائحة كورونا أُقعدت املجموعة عن
النشاط بسبب الحجر الصحي واستحالة التنقل كام
حالت الحالة الصحية لبعض األفراد دون
مواصلة التدريبات بنفس الجهد ونفس
النسق...
واليوم وبعد مرور  42عاما من العمل
املتواصل دون كلل أو ملل ،وبعد أن
أصبح املشهد العام للبالد ضبابيا ال نكاد
نتبني مالمحه ...وبعد أن أصبحنا نسمع
الخميس 18أوت 2022
مبا يحدث يف املسارح واملهرجانات وبعد
افتتاح معرض فنون تشكيلية «ثنائية الروح» للفنانني خولة بن فرحات
نقاشات مط ّولة ...قررنا نحن ..أعضاء
مجموعة الحامئم البيض يف نسختها ونزهة بوخريص
عرض موسيقي للفنانة ناجحة جامل
الحالية ما ييل:
الجمعة 19/08/2022
 التوقف نهائيا عن تقديم العروضعرض «أمازونيا» لسريك باباروين
املوسيقية
السبت 20/08/202
 ترك املجال للشباب ملواصلة املشوارمرسحية « :بالط الغاب» للمخرج أحمد نرصيل
وتعميق التجربة
سهرة تنشيطية لألطفال.
 االلتزام بتقديم الدعم الالزم لكل مناألحد 21/08/2022
يحتاجه.
عرض مرسحية «صناديد» إنتاج جمعية محمد الزرقاطي للمرسح
 وضع ّكل الوثائق املتعلقة بالحامئمالبيض عىل ذمة الباحثني يف مجال وفنون الفرجة
املوسيقى امللتزمة وذلك يف إطار مرشوع
االثنني 22/08/2022
بحث.
عرض موسيقي للفنان عادل زروق «كورال الوردية»
جديدة
أساليب
عن
البحث
مواصلة
الثالثاء 23/08/2022
يف تناول املوسيقى امللتزمة ونرشها.»...
عرض «حنني» للفنان أحمد صربي

برنامج مهرجان حدائق الوردية

عروض ثقافية متنوعة

* بهرة الضوء التي ال تنطفئ

إن هذا اإلعالن عن التوقّف النهايئ
عن العروض الفنية املمىض من أعضاء
املجموعة ،ورغم مرارته ملن عارش
وترب وكربت ذائقته الفنية عىل عروض
ىّ
مجموعة الحامئم البيض ،ال يتخلىّ -من
خالله خاميس ال ّنضال والبهجة الفنية-
عن روحهم القتالية من أجل إعالء
راية الفن والثقافة التقدمية ،فتاريخ
املجموعة وأرشيفها سيظل متاحا لكل
من يرغب يف االطالع عليه واإلفادة
منه ،وهذا يف ح ّد ذاته شكل من أشكال
املقاومة ،فاملجموعة تذكّرنا من خالل
بيانها أنها ليست فرقة فنية ستنتهي
بانتهاء عروضها املوسيقية أمام الجمهور،
وأعضاؤها أبطال ال يستسلمون ،لذلك
كانت وستظل الحامئم البيض قطعة من

األربعاء 24/08/2022

عرض رشيط سيناميئ وثائقي
عرض مرسحية «منامة  »...ملحمد العوين

الخميس 25/08/2022

عرض موسيقي شبايب« :ملة»...

الجمعة 26/08/2022

تقديم مرشوع :وجيه« :الوسيط الثقايف -اإليكولوجي»
عرض مرسحية« :رفقا »...إنتاج املركز الثقايف الدويل يوغرطة بالكاف

السبت 27/08/2022

عرض رشيط سيناميئ وثائقي.
أمسية شعرية ومصاحبات موسيقية.

األحد 28/08/2022

عرض موسيقي للفنان أحمد املاجري.

االثنني 29/08/2022

عرض موسيقي للفنان الهاشمي املطامطي
تبدأ العروض عىل الساعة التاسعة ليال.

الخميس  18أوت  - 2022العدد 1708
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في رواق الفنان الراحل علي خوجة بالمهدية

عال:
اعتبر أن سقف حرية الفن الرابع ٍ

معز القديري يتوج بجائزتي
املسرح الحر باألردن
جائزة اضافية يف سجل املرسح التونيس حصل عليها الفنان معز
القديري من االردن وهذا ما كان محل تكريم من وزيرة الشؤون
الثقافية حياة قطاط القرمازي ،التي استقبلت فريق عمل
مرسحية «بث تجريبي» للمخرج معز القديري املت ّوجة بجائزيت
«أحسن عمل متكامل» و«أحسن أداء جامعي» يف مهرجان ليايل
املرسح الحر الدويل باألردن يف دورته  17التي انتظمت اخر شهر
جويلية الفارط.
تو ّجهت الوزيرة بالشكر للمخرج معز القديري واملمثلني الشبان
عىل متيّزهم يف هذه التظاهرة املرسحية العربية ،معتربة إياهم
رشف ،مضيفة أن انفتاح تونس عىل العامل ال
وجه تونس امل ّ
يكون إال عرب الثقافة والفن وأن املرسح خصوصا هو فن يحفّز
الفكر النقدي يف املجتمع ،ويجب تبعا لذلك إيالئه املكانة التي
يستحق.
من جهته ،ذكر القديري أن هناك إشادة كربى يف األردن بأهمية
املرسح التونيس خاصة أن «سقف الحرية يعترب عاليا» ،وهو ما
جعل املرسحية املتوجة تخوض يف األوضاع السياسية يف بالدنا
بنظرة جريئة وناقدة.
وأفاد مخرج العمل أن املمثلني أمان الله الغزال ولبنى املشييش
ورضا الربهومي قد تحصلوا عىل شهائد تقدير ومت ّيز يف فن
املمثل إىل جانب جائزيت «أحسن عمل متكامل» و«أحسن أداء
جامعي».

في المكتبة العمومية بالقلعة
الصغرى

معرض صور
فوتوغرافية

بعد انطالقته الواعدة ومضمون فقراته املتنوعة ،شارف مصيف
الكتاب باملكتبة العمومية القلعة الصغرى عىل االختتام إثر
توفق القامئني عىل حظوظه برئاسة االستاذة مديحة األزرق
أمينة املكتبة العمومية بالقلعة الصغرى والتنسيق املثمر
مع جمعية أحباء املكتبة والكتاب بالقلعة الصغرى ودار
الثقافة املكان ،حيث يشهد فضاء املكتبة العمومية بالقلعة
الصغرى ومبناسبة عيد املرأة التونسية انتظام أمسية شعرية
بعنوان»:شعراء من مدينتي» واالعالن عن اختتام النسخة 29
من مصيف الكتاب جويلية-اوت  2022وذلك يوم السبت
13أوت 2022مبقر املكتبة العمومية القلعة الصغرى ،بداية من
الساعة السادسة مساء مبشاركة الشعراء املنصف الوهايبي،
إميان عامرة وجالل باباي ،يف حني يتخلل القراءات الشعرية
تكريم األطفال املشاركني يف مختلف الورشات واألطراف
املساهمة يف إنجاح فقرات وتظاهرات املصيف  ،كام يقام
مبناسبة العيد الوطني للمراة التونسية ببهو فضاء املكتبة
معرض للصور الفوتوغرافية وسري نساء تونسيات .بذلك امكن
املصيف الكتاب بالقلعة الصغرى هذه السنة من استقطاب
عدد محرتم جدا من االطفال واألولياء وساهم من موقعه
عىل جملة األنشطة املقرتحة من شد انتباه الناشئة والشباب
والكهول واملساهمة يف تنشيط املدينة خالل العطلة الصيفية.
* أبو يحيى

ورشات ومعارض وجدارية
كربى وحفل موسيقي ..
* شمس الدين العوين

تميز أمام سوريا ومصر

وللتذكري فإن هذا التتويج كان يف إطار املسابقة الرسمية ملهرجان
ليايل املرسح الحر الدويل باألردن مبشاركة عديد الفرق املرسحية
من البلدان العربية نذكر من بينها مرص وسوريا واألردن
وفلسطني ..ومرسحية بث تجريبي من تأليف صابر الوساليت
ومعز القديري وإخراج معز القديري ومتثيل ثلة من أول دفعة
ملرسحيني متخرجني من مدرسة تكوين املمثل التونسية «مدرسة
 »77وهم عىل التوايل إرشاف بن شعبان ونادرة عاشور وعايدة
الرشيف وآية بن اللييل ومنية ميالدي وعزيز الرتييك وأمان الله
الغزال وأحمد بن حسن وياسني الحرثويب ولبنى املشييش ورضا
الربهومي وياسمني بسيس ورسية شعباين ومريم معالج وبرشى
جغام وفاطمة كريشان وإميان اآلغة.
* ناجح

تواصلت فعاليات الدورة السادسة لتظاهرة «ألوان الصيف» التي نظمها رواق الفنون
عيل خوجة باملهدية بادارة الفنان التشكييل والجامعي محمد أكرم خوجة وذلك
بالتعاون مع اتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني واملربمجة أيام  13و 14و 15من
شهر أوت الجاري مبشاركة فنانني وباحثني وهواة الفنون الجميلة ...أنشطة الدورة
( )6للفعالية الثقافية املعنية بالفنون التشكيلية «ألوان الصيف» تعددت وتوزعت
عىل برامج وفضاءات متنوعة مبشاركة عدد من الفنانني التشكيليني ضمن املعارض
والورشات واللقاءات الثقافية والفكرية األخرى.
وضم الربنامج العام لهذه التظاهرة يف يومها األول السبت  13أوت افتتاح املعارض
برواق الفنان الراحل عيل خوجة وباملتحف وتكريم الفنانات العارضات مع عرض
فيديوغرايف لآلنية الخزفية الفاطمية.
اليوم الثاين األحد  14أوت تم افتتاح نشاط الورشات بفضاء املتحف ورواق عيل خوجة
يف فنون عدة منها الفسيفساء والخزف والنحت والفوتوغرافيا وبإرشاف نخبة مميزة
من الفنانني واألكادمييني منهم تقوى مناد وايهاب منصور وكريم كريم وحكيم صقر
ويف السهرة حفل موسيقي عىل رشف الضيوف واملشاركني.
اليوم الختامي للفعالية االثنني  15أوت  2022وانطالقا من الصباح انطلق عمل رسم
جدارية من قبل الفنان اسكندر تاج ليتم إثر ذلك حفل االختتام.
فعالية فنية تشكيلية يف صيف املهدية عرب عدد من الفاعلني يف املشهد التشكييل
التونيس مبا يعكس حيزا من جامل املهدية وحراكها الفني التشكييل يف برنامج متنوع
الفقرات واأللوان الفنية واالبداعية.

إعالن مسابقة تونسية مغاربية لنادي القصة بالوردية

الجوائز املغاربية «محمد العروسي
املطوي» لفنّ القصّ ونقده
يعلن النادي الثقايف أبو القاسم الشّ ايب-نادي
القصة عن بعثه الجائزة املغاربية محمد
العرويس املطوي لفن القص ونقده :الرواية
واملجموعة القصصية والكتابة النقدية (نقد
النصوص الرسدية التونسية) ضمن فعاليات
امللتقى الدوىل األول أيام  23و24و 25ديسمرب
.2022
فعىل الراغبني يف املشاركة من تونس وبقية
األقطار املغاربيّة إرسال أعاملهم عىل العنوان
التايل 77 :شارع بلفي الوردية-تونس أو عىل
العنوان االلكرتوين:
kissas.tn1966@gmail.com
 - 1رشوط املسابقة:
 أن يكون العمل مخطوطا مل يشارك به صاحبهيف مسابقة أدبية ومل ينرش قطّ.
 أن يتوفّر عىل الحد األدىن من الرشوط الفنيةللعمل األديب.
 أال تقلّ صفحات العمل الروايئ أو العملالنقد ّي ع ن  120صفحة مبقاييس  A4خط �Sim
 plified Arabicمع تباعد بني األسطر يساوي
 .1.15وترسل النسخ يف صيغتي WORDو
.PDF

 أال تقلّ صفحات املجموعة القصصية عن 80صفحة مبقايي س  A4خط �Simplified Ara
 bicمع تباعد بني األسطر يساوي  .1.15وترسل
النسخ يف صيغتي WORDو .PDF
 أالّ يكون العمل النقدي األديب بحثا جامعيّاشارك به صاحبه لنيل درجة علم ّية...
 ال يجوز املشاركة بأكرث من عمل واحد. ال ّنسخ املرسلة ال تعاد إىل أصحابها. ترسل النصوص عارية من أسامء أصحابها ومنأي عالمة تشري إىل ُهويتهم إىل لجان التحكيم مع
ارفاقها بالسرية الذاتية واستامرة املشاركة.
 تعترب قرارات لجان التحكيم نهائية وال يجوزمراجعتها أو االعرتاض عليها.
 يلتزم املشارك يف صورة فوز عمله الروايئ أوالقصيص أو النقدي بتعديل العمل ومراجعته
حسب مالحظات لجان التحكيم لنرشه.
 سيقع نرش النصوص الفائزة ومتكني أصحابهامن نسخ من كتبهم ( 10/100من عدد النسخ
املطبوعة) وتع ّد املشاركة قبوال بنرش العمل
األديب لفائدة النادي إذا فاز وفق الصيغ التي
ترتئيها الجهة املنظمة لذلك
 -ال تقبل أي مشاركة تصل بعد املوعد.

 متاشيا مع أعراف املسابقات األدبية ،فإنهسيت ّم استبعاد املشاركات التي ال تتقيّد بالرشوط
واألحكام املبنية أعاله.
 - 2اآلجال واملواعيد:
 يجب أن ترسل األعامل املشاركة مصحوبةباالستامرات والسري الذاتية عرب الربيد العادي
للنادي عىل العنوان التايل 77 :شارع بلفي الودية
أو عىل العنوان االلكرتوينkissas.tn1966@:
 gmail.comقبل أجل أقصاه  22أكتوبر .2022
 يقع اإلعالن عن النتائج بالتزامن مع الندوةالدولية
 ترسل األعامل والسري الذاتية عرب الربيد العادي - 3الجوائز:
 جائزة املجموعة القصصية 10 :آالف دينار معنرش العمل
 جائزة العمل الروايئ 10 :آالف دينار مع نرشالعمل
 جائزة النقد األديب 05 :آالف دينار مع نرشالعمل
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القاصّ والروائي محمد فطومي لـ«الشعب»:

ليس هناك إرادة سياسية وطنية للتعاطي مع الكِتاب
قاص وروايئ ومرتجم تونيس من مواليد  14أوت .1977
محمد فطومي ّ
حاصل عىل شهادة مهندس مساعد يف اآللية والصيانة .ويشتغل مهندسا
مساعدا يف مجال التكوين املهني.
أصدر يف الكتابة اإلبداع ّية:
«جل ما تحتاجه زهرة قمريّة»  :مجموعة قصصية عن دار زينب للنرش
• ُّ
(تونس) :حائزة عىل جائزة معرض تونس الدويل للكتاب دورة 2017
• «ته ّيؤات يف امل ُ َتناول» :مجموعة قصصية عن دار زينب للنرش (سنة )2018
• «فالمنغو» :رواية عن دار زينب للنرش (سنة )2020
• «إنّه كمني» مجموعة قصصية قيد النرش.
وله يف الترّ جمة من الفرنس ّية إىل العرب ّية:
• رواية «مولوي» لصامويل بيكيت عن دار املدى (سنة )2018
• رواية «ابتسامة َّما» لفرنسواز ساغان عن دار املدى
• رواية «هل تُح ّبني برامس» لفرنسواز ساغان عن دار املدى
• رواية «يف شهر ،يف سنة» لفرنسواز ساغان عن دار املدى
• رواية «دماء اآلخرين» لسيمون دي بوفوار عن دار املدي
• رواية «املرأة املحطّمة» لسيمون دي بوفوار عن دار املدى
* مرحبا بك ضيفا لجريدة الشعب؟
 الشكر موصول لك ومن خاللك أو ّجه أسمى عبارات االمتنان لجريدة الشعبتيس يل
التي راهنت عىل مسرييت وما فتئت تحتفي بتجربتي وتع ّرف يب ومبا رّ
قصة ورواية وترجمة.
إنجازُه ّ
جئت
كيف
ُك
ل
أسأ
وفقهها،
اللغة
ُل
ُ
ك
تأ
ُك
ت
ووجد
ة،
ي
الذات
سريتك
عىل
ّلعت
َ
* اط ُ
ّ
ِ
إليها وأنت التقني النقي؟
تيح لهم التع ّرف عليه من تجارب عرب ّية وعامل ّية
 إ َّن جميع ال ُكتّاب جاؤوا اّمم أُ َ
ومم خاضوه من مغامرات معرف ّية بشتّى صنوفها وعىل ِ
رأسها ما مت َن ُحه الحيا ُة
اّ
وال أحد تخ َّرج يف جامعة تُلَ ِّق ُن اإلبداع أو تش َح ُذ ال ّرغبة يف مشاركة اآلخرين
قلقَهم وأفكا َرهم وتأ ّمالتِهم اإلنسانيّ َة والوجوديّةَ .املبدعون يف هذا سواء وأنا
ال أش ُّذ عن هذه القاعدة فقد قرأتُ كثريا قبل أن أُ ِ
مسك بالقلم ومل أف َعل إالّ
عندما نضجت دوافعي للكتابة ،لكن من أجل التعبري أنت يف حاجة إىل اللغة،
هذه اللغة التي مل نضع قوانينها والتي علينا أن نحرت َم ما اتُّ ِف َق فيه حولها،
حريصني عىل ت َج ُّن ِب ما يُستَه َج ُن منها ،حتّى من باب التّجريب ،ذلك أنّني أ َميِّ ُز
بني اإلضافة الجميلة وبني التطا ُول امل ُبتَذل عىل اللّغة .من هذا املنطلق ،أعت ِقد
معارف ومهار ٍ
َ
أتلق إيّاها يف الجامعة
اشتغلت عىل اكتساب
أنّني
ُ
ات لُ َغ ِويّة مل َّ
بدافع احرتام اللغة والقارئ م ًعا ،ال ِس ّيام أنَّه عىل الكاتب التواضُ ع أمام التّ َعلُّم
نصا ن ِقيًّا ،فالفكرة ال تكون جذّابة إالّ إذا صيغَت
و ُمخالطة أهل اللغة يك يكتُ َب ّ
بشكل ج ِّيد .ويبقى الخطأ هو أستاذ األساتذة رشط أن ال نُك ِّر َر السقوط فيه.
قاصا ث َّم روائ ّيا؟
* إذن ما هي امل ّربرات املوضوع ّية التي جعلتك ًّ
لكل م ّنا دوا ِف ُع ذات ّي ٌة ِ
يجنح إىل
ُه
ل
تجع
األحيان،
ونفس َّية غامضة ،يف أغلب
 ٍُّ
ِ
لعل ال أكا ُد أص ِّدقُ أ َّن هناك من استطاع تشخيص ميله إىل أسلوب
الكتابة .بل يّ
التعبري .فم ّنا من اختار املوسيقى ليتواصل مع العامل وم ّنا من اختار ال ّركح
القصة ما يُسا ِعدين عىل
أو السينام أو ال ّرسم...إلخ .ومؤكَّد أنّني قد ُ
رأيت يف ّ
الشء يك تتس ّنى يل ُرؤيتُه
ُق
فهم الظّواهر واألرسار اإلنسان ّية ،كأنيّ بذلك أخل يّ
وسام ُعه .لعلَّها ال ّرغبة يف تشبيه الوا ِقع هي التي دفعتني إىل تأليف القصص،
كنت ال أق َبل حيايت إن مل أعثرُ فيها عىل تشبيه ملا يشُ ّدين إليها ويُدهشني
كام لو ُ
ُ
القصة ،وليس ت َد ُّرجا يف
أشكال
من
شكل
ٌ
ال
ّ
إ
ة
الرواي
وما
منها.
ِّرين
فيها ويُنف
ّ
اإلبداع ،إذ أعتربها طريقة رسديّة تُستَدعى كلّام حتّمت املواضي ُع ذلك .وأرى
املسألة شبيهة بأن يلجأ الرسام إىل «األكواريل» أو إىل األلوان الزيتيّة عىل
القامش حسب ما يتطلَّ ُبه املش َه ُد .أي أ َّن املوضوع هو الذي يُح ِّد ُد األداة.
فالقصة يف نظري هي اإلنسان وال ّرواية هي الناس ،فأيّهام أه ّم؟ أ ّما اآلن وبعد
ّ
كنت منذ البداية أبني
نص كتبتُه أخىش أنيّ ُ
ض سنوات عديدة عىل أ ّول ٍّ
ُم يِ ِّ
ِ
زلت أسلُك
القصص
كنت عاجزا عن البناء بالخرسانة وأنّني ما ُ
والروايات ألنّني ُ
َ
بالقصة
اإليحاء ألنّه ليس ل َد َّي منرب
أخاطب منه الناس بشكل ُمبارش .عموما ،أنا ّ
ُ
والرواية أقي ُم عدالتي وأح ّر ُر عقيل وأحتمي بنصويص ض َّد مأساة أن يكون هناك
آخر معي عىل سطح هذا الكوكب.
البعض من رشوط الوالء للجنة التحكيم .هل
ُ
حصلت عىل جائزة اعتربها
َ
*
من توضيح؟
حصلت عىل جائزة معرض تونس
كنت قد
ُ
 قبل جائزة «الكومار ال ّذ َهبي» ُالدويل للكتاب سنة  ،2017يف مجال القصة القصرية ،وحصدتُ خالل فرتة من
أنش
حيايت أكرث من خمس عرشة جائزة أوىل يف ملتقيات وطنيّة وأمكنني أن رُ
نصويص ،عىل امتداد سنوات ،يف صفحات مجلاّ ت عرب ّية مرموقة و ُم َحكّمة،
كل م َّرة عىل جودة ال ّن ّص وعىل قدرته عىل التّ َم ُّيز واإلبهار واالختالف.
ُم َع ّوال يف ّ
بنص إىل لجان قراءة أو تحكيم ال
أعهد
أن
عىل
د
عتا
م
البداية
منذ
لذا فأنا
ُ ٌ
يّ
أعرفها ،شعاري يف ذلك« :فليَشُ َّق ال ّن ُّص طريقَه وليتَ َح ّم ْل مسؤوليته أمام الق ّراء

• رواية «األشياء» لجورج برييك عن دار املدى
• كتاب «وانتهى ُّكل يشء» لسيمون دي بوفوار عن دار املدى
• رواية «االندفاع املجنون» لكريستيان بوبان عن دار صفحة سبعة للنرش
والتوزيع (أفريل )2020
• كتاب «ق ّوة العمر» لسيمون دي بوفوار عن دار املدى ( 2021قيد ال ّنرش)
محمد فطومي .يكتب بصمت ودون ضجيج ...خلوق ح ّد الطفولة .مييش
عىل منشفة بيضاء ويجلس عىل أوراق من خمرة الخلود .ويكتب بحرب
السؤال املسرتسل.
محمد فطومي قاص وروايئ ومرتجم مسكون باإلبهار وتحريك الهوامش
والنار الباردة.
إنه يف كلمة سقاء ال ّر ّحل إىل متون اإلبداع .ومجازف ح ّد اللذة.
إنه محمد فطومي املرهق حني يكتب وحني يرتجم وال يفرح حني تتعبه
الجوائز وخاصة الجائزة األخرية التي جاءته ،عىل صفيح ساخن (جائزة
الكومار ال ّذهَبي) وهو الجالس عىل بركة من جوائز شتى...
سألناه عن القصة والرواية وعن الرتجمة وعن املشهد الثقايف الوطني والعريب
وعن الجوائز ودور النرش وجدناه أنيق الجواب فكان هذا الحوار...
السودا ِويّني الذين
وأمام التّاريخ»،
ُ
ولست البتَّة من أنصار نظريّة املؤامرة أو من َّ
ولست من أعضاء املدرسة «الترّ ديئ ّية» وإن
يشتُمون ال ّريح بأرشعة ُم َم َّزقَة،
ُ
لست طوبا ِويّا ويُحزنني أحيانا كثري ًة أن أرى أزمة الثقة تتفاقَم بني ال ُكتّاب
كنت ُ
ُ
ُ
والحال أ َّن لجان التحكيم
وبني لجان التحكيم خالل السنوات القليلة املاضية،
عموما نُخ َبة تجتَهِد يف حدود مقدرتها ُمحتكم ًة إىل ذوق مع ِر ّيف قد يتقاطَ ُع مع
رأي األغلب ّية وقد يختلِف ،من أجل انتخاب نصوص ج ّيدة من باب اقرتاحها عىل
ننص ُح
جمهور الق ّراء ،كأنّهم يقولون لهم« :هذه بعض األعامل اإلبداعيّة التي َ
نلت الجائزة ألنّني مل أكن
باالطّالع عليها» .هذا يعني بالعودة إىل سؤالك أنّني ُ
بنص رائع.
أعر ُِف أنّني قد ال أنالُها حتّى ٍّ
ُؤس ُس لها يف واقع
ت
ة
ي
نظر
لك
وأنت
َ
ونصوص
القصة وال ّرواية تقنيات
* ّ
ّ ِّ
يتضاءل فيه العقل ...حدّ ثنا عن هذا؟
 -ليس يف وسعِ أحدنا أن يتجا َوز األشياء التي تُعجِبه وأل َّن القصة والرواية هي

افتتان القارئ العربي بالنصّ الغربي
هو الذي أنعش حركة الترجمة
ِ
مقاصد فكريّة يف شكل حكايات فإ ّن األسلوب وف ّنيات الكتابة تسري بالرضورة،
السارِد يرجو ِ
ملقاصده األفضل ،مت َنقِّال بني الحساس ّيات
َوفق هذا األساس فرتى ّ
والت ّيارات األدب ّية واملدارس بحثًا عن الحلَّة األجمل ألفكاره وغاياته.
نعم ،أز ُعم أنّني ُ
أمتلك وجهة نظر حول االختيارات اإلنسانيّة البائسة (أل ّن
القص قد
الجيّدة ليس من دور األدب مديحها) ،وربمّ ا تبل َو َرت يل نظريّة يف ِّ
ينتبه إليها القارئ فيام قد أغفل عنها بوصف الجزء األكرب من العمل ّية اإلبداع ّية
كنت ال
يأىب التّقعيد ويستعيص عىل التحليل الواعي للدواعي الفن ّية ،وإن ُ
أختلِ ُف معك يف تضاؤل العقل الذي ينشُ د الحكمة عىل حساب العقل التاجر
الوقت بال ّنسبة إ َّيل قد تأخّر
أو العقل الباحث عن السهولة والرفاهية ،فإ َّن
َ
ألتوق ََّف عن الكتابة ،فقد رصتُ أكتُ ُب ألص َنع من كُتُبي شهودا عىل أ َّن آالمي
علمت أنَّه ال جمهور
نص الثاين لو
ُ
حقيقة وربمّ ا ما ُ
كنت ،منذ البداية ،ألكتُ َب يّ
لنص األ ّول.
يِّ َ
* هناك جدل قائم حول الرتجمة .أغلبكم وأنت منهم يرتج ُم النصوص الفرنس ّية
إىل العرب ّية ،فلامذا ال ترت َج ُم النصوص التونسية العرب ّية إىل الفرنس ّية؟
 صحيح أ َّن حركة الرتجمة قد ازدهرت خالل السنوات املاضية ،وأعزو هذا إىلأم َريْن :إقبال ال ُق ّراء عىل النصوص املرتجمة كأنّها ضامن جودة ،والثاين هو سباقُ
حصتهم من الوليمة .طبعا هناك دور نرش عريقة يف امليدان،
دور النرش الغتنام ّ
تشتغل عىل الرتجمة منذ عقود ب ِح َرف ّية وثبات ،وهناك دور نرش أرادت اللّحاق
بال ّركب وهذا ص ّح ّي وج ّيد يف نظري حتّى لو كان الطّم ُع هو ُمح ّركه األصيل.
بالنص الغريب هو الذي أنعش حركة الرتجمة
وأرى أ َّن افتتان القارئ العريب ّ
فراحت دور النرشُ ،مجاراة لهذا الطّلب املتزايد ،تن ِتج كتبا مل يُؤلّفها عرب :أي
أنّها األفضل حسب رأيِهم بشهادة نسب املبيعات .يف حني أ ّن ترجمة النصوص
التونسية العرب ّية إىل الفرنسية أو اإلنجليزية لن تجد لها سوقا ،فهي غري مربحة
و ُمكلفة ج ًّدا (حقوق املؤلّف وأتعاب املرتجمني.)...
أردتُ َ
القول إنّه يف غياب دعم من الدولة لقناة الرتجمة من العربيّة إىل اللّغات
األخرى فإ ّن «مقاويل الكتاب» لن يخوضوا من تلقاء أنفسهم مغامرات غري
مأمونة النتائج.
ِ
ِ
َ
ترسم
* هناك جدل قائ ٌم حول واقع املشهد الثقايف التونيس وأنت الناقد َ
كيف ُ

لنا اللوحة الحقيق ّية؟
أختص املشهد الثقايف التونيس يف النقاط التالية:
 رِ ُ الثقافة يف تونس هي الغناء و ُمشتقاته. ال قيمة ملا يُكتَب عدا السيناريو الواعد باملرابيح الهائلة.قنوات وطنيّة تُستَغ َُّل للتجهيل بدل التثقيف.
 ال توجد إرادة وطن ّية جادَّة يف التعاطي مع قطاع الكتاب ،وبدل الغرية عىلحي ترى طبقة سياس ّية يبذّرون األموال برعونة وال يُق ّدمون إالّ
الوطن بضمري ٍّ
«ما يُبقي عىل قيد الحياة».
 فُ َر ٌص تُس َن ُد دون أن نفهم معايريها.يُرتَك العارف سديد ال ّنظر ،ويُستشار ال ّدخيل عديم ال ّرأي.
ومامليك أدب ّي ٌة وأد ِي َرة منغلقة عىل ِ
ُ
طوائف
ُ
نفسها ال يكا ُد يُس َم ُع لهم صوتٌ
خارج أسوارها.
* الكتابة وجهة نظر يص ُعب عىل القارئ فهمها .حول هذا املوضوع املحض
أين أنت؟
 امل ُِبد ُع امل ُحرتم واملوهوب يكتُب األفضل من أجل ق ّرائه وال يبتكر أفضل ال ِح َيلواألالعيب التي تج َعله ين َه ُب أموالهم .أ ّما الصنف األ ّول ف ُيخاطب العقول وأ ّما
الثاين فيُخاطب الجيوب .يكتُب األ ّول عندما يجتمع لديه األسلوب والذكاء
اإلبداعي واألفكار التنويريّة الحقيق ّية وهذه منزلة مت َق ّدمة قد ال يكون عموم
ق ّراء جيله ينتمون إليها ،لذلك ترى الكاتب غريبا عن حقبته وغالبا ما يكون
مفهوما من جيل الحق ساعده ت َق ّدم البرشيّة عىل أن يت َمتَّ َع بذكاء وقدرة عىل
أن يل َح َق بالكاتب فيستَو ِع َب نصوصا كُ ِتبَت قبل مولِده وحان اآلن فه ُمها ،ولك
من األمثلة عودة نجيب محفوظ وسارتر وسيمون دي بوفوار وسيوران ودولوز
ونيتشه ...واألمثلة عديدة.
أعتقد أ َّن الت َف ُّوقَ الفكري لل ُكتّاب الج ّيدين هو الذي يخلُق اله ّوة بينهم وبني
فهم نصوصهم وأنّه من الطبيعي أالّ يُفهمهم غ ُري من تدارك هذا الت َف ّوق ،إ ّما
ببصرية وثقافة وذوقٍ أو عندما تتق ّدم البرشيّة يف األفق والتجربة.
كل محنة عنف املواجهة ،أين مسا ُرك ومسريتك يف وا ِقع ظالم...؟
* وراء ِّ
 ِاألقل ال أكون قد أجبتُك ،بل ح ّررتُ ما مُيكن أن يكون إجابة،
أكذ ُب أو عىل ّ
والحق أنيّ
قص ًة وروايةً،
لو ُ
ّ
قلت لك إ ّن سالمي ومعاريك تك ُمن خارج نصويص ّ
السديّة ويف القلب أمل يف إنصاف أو اعرتاف أو مكافأة تأيت من
ال أبني عواملي رّ
اب ال يُغيرّ ون الوا ِقع ،إنّهم ال يدفَعون الوحش ّية
خارج هذا العامل املت َخ ّيل .ال ُكتّ ُ
السعادة لشعوبهم وإالّ ما كانت روسيا لَتَشُ َّن حربا عىل دولة
وال يجلبون ّ
الناس ليرتكوا
ضعيفة و ُح ّرة بعد ّ
كل ما كُ ِتب من أدب عىل أرضها ،وما كان ُ
هواتِفهم من أجل كتاب لو ُخيرّ وا بني هذا وذاك .أظ ُّن أنّني أكتُب ألنّه دوري
ُهمت تُل َع ُب خارج الوعود وامل ُكافآت .أكتُب
الوجودي ،وأل ّن األدوار عكس امل اّ
أل َّن الوا ِقع ُمظلِم وألنيّ لن أس َمح له بأن يكون سبب شقايئ أو سعاديت وال أرى
سبيال ألشعل فيه قبَ ًسا إالّ بالتقاط أمر ِاضه وتشبيهها.
* كلمة ح ّرة ملحمد فطومي...
كنت أمت ّنى لو أ َّن شعبي يقرأ ،فاألدب هو أخلَص أصدقاء اإلنسان ،ألنّه األكرث
 ُتعبريا عن أ َّن اإلنسان مخلوق ُمثري للشّ فقة و«ش ّحاذ ُمعجزات» ،وأنّه كان
سيُبطئ زحف املوت املجاين نح َوه لو قرأ وأ َّن مثله يف إعراضه عن القراءة
كمثل فر ٍد يف عائلة يرىض أن يعيش عالة عىل بق ّية األفراد .لقد باتت يد شعبي
شعب صار جمهورا يكتفي بالتّ َف ُّرج عىل مخلوقات سياس ّية
مشلولة ومن
ٍ
كنت أمت ّنى لو أ َّن أصحاب الثرّ وات الفاحشة يُش ّجعون األدباء
نهار.
تتَ َملَّقُه ليل
ُ
والفنانني الشُ بّان أصحاب املشاريع وما أكرثهم ،ويتبَ ّنون بعض الجوائز.
يعيش يف مبيت كبري ،نُك َرهُ عىل العمل وال نعر ُِف كيف تكون
نح ُن جمهور ُ
َس اللهفة والخداع
ف
ي
ما
وهذا
كبري
سباق
يف
ن
نح
.
غ
ال
سحق
السعادة خارج
َ
ُ
يرْ
ُ رِّ ُ
وتراجع الطأمنينة لصالح املتع ال ِحس ّية واللذّة .السعادة ليست اللذة ،إنّها
الجامعي وما نتغ ّنى بأنّه ال ُح ّرية هو العشوائيّة ويُؤسفني حقًّا
قي
ّ
األمان وال ُّر ّ
أنّنا يف طريقنا إىل االنحطاط وأ َّن امل َن ّجمني الذين نظُ ُّنهم ُم َخلّصينا من قُب ِحنا
وأنّهم س ُينعشون ذاكرتنا التي باتت غب ّية وسينظرون بعيدا نيابة ع ّنا ،هم باعة
السلع امل ُه ّربة التي امتألت بها
أحالم عىل طاوالت ال تختلِ ُف كثريا عن طاوالت ِّ
الشّ وارع.
سنص ُل إىل نقطة ِ
لن يُجدي تغيري امل ُد ّرب بآخ َر كلّام أخفقناِ .
خط َرة سيكون
علينا معها طبيع ّيا أن نُعيد اكتشاف العمل واألخالق( .اقرؤوا رواية فالمنغو
ملزيد من التفاصيل).

*حاوره :أبو جرير
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ثقافة
* -بقلم د .محمود غامني  /باحث من تونس

كتاب «ذاكرة األيّام رواية سرييّة»لعبد الرحمان مصطفى ابراهمي نموذجًا

مدار هذه القراءة الوجيزة حول كتاب «ذاكرة األيّام رواية
سرييّة» لعبد الرحامن مصطفى إبراهمي .كتاب صدر عن دار
السبعة
القلم يف صائفة  2022يف  112صفحة .متحورت فصوله ّ
عىل العناوين التالية :طفولة بائسة ،املرحلة الثانويّة :مراهقة..
حب ..خيبة ،املوظّف ،اسبانيا :قهر التاريخ ،ال ّرحيل ،العراق:
ّ
حلم ..حضارة ..حرب ،بؤس السياسة ..وسياسة البؤس .وقد
تشكّلت هويّة هذا امل َؤلَّف األجناسية ظاهريّا وكام هو واضح يف
عتبة العنوان الفرعي التّفسريي من نوعني أو منطني من الكتابة
السرية .هذا وبال ّنظر إىل دواخل الكتاب
السدية هام :ال ّرواية و ّ
رّ
أو َمتْ ِنه تتع ّمق أجناس ّيته عىل ثنائ ّية ف ّنية هي الكتابة وال ّرسم
السد .كام تتع ّمق
لوجود رسوم بقلم املؤلّف تتواشج وفقرات رّ
هي ثنائ ّية ال ّنرث
عىل أساس ثنائ ّية أجناس ّية يف ف ّن الكتابة ذاتها ّ
السدية
املقاطع
والشّ عر .لوجود قصائد رصيحة تتواشج مع
رّ
وتفسها .إ ّن هذا الرثاء الف ّني واألجنايس يف مثل هذا
ّ
توسعها رّ
املؤلّف إذا ما نظرنا إليه من جهة «جامل ّية التق ّبل أو التلقّي»
 Esthétique de réceptionيربك القارئ كام يربك ال ّناقد عىل
ح ّد سواء يف محاولته البحث عن املمكنات اإلنشائ ّية ألدب ّية
هذا الكتاب وأجناس ّيته .هذا وإن حاول مؤلّفه الرباهمي إزالة
هذا القلق مبا اعتربناه العنوان الفرعي التفسريي لجنس الكتاب
«رواية سرييّة» .إ ّن مثل هذا النوع من الكتابات الحديثة إذا
أخذنا برأي بول ريكور ،يعمل وفق «قصديّتني :إحداهام ،وهي
قصدية الخيال تتجه نحو الوهمي ،القصيص ،غري الحقيقي وغري
الواقعي ،واملمكن واليوتويب ،واألخرى وهي قصدية الذّاكرة،
السابق ،وتشكِّلُ السبقية
السابقة ،الواقع ّ
تتجه نحو الحقيقة ّ
الزمنيّة بامتياز «لليشء املتذكَّر»« ،للمتذكِّرٍ» بوصفه كذلك».1
ورغم ذلك فالكتاب من ال ّناحيّة املضمونيّة أو املوضوعاتيّة
بالصور االجتامعيّة وال ّنفسيّة والثقافيّة
 ،Thématiqueثر ّي ّ
والتّعبريية الحضاريّة .مام يجعل القارئ متشبّثا بتالبيب البطل
يتقفّى أثره يف هواجسه هذه اجتامعيّا ونفسيّا وثقافيّا وحضاريّا
ال بل وإنسانيّا .حتّى ليجد جيلُ الكاتب والجيلُ أو األجيال التّالية
قصة ال ّرواية وحكاياتها وهواجس بطلها عىل
له نف َْسه يف أحداث ّ
نح ٍو من األنحاء ،استجاب ًة ملمكنات السرية الذّاتية التي تنفتح
مهام أطلق فيها صاحبها البعد الذّايت -عىل ممكنات السريةالغريية التي يحاول كاتب السرية الذّاتية عبثًا إخفاءها ،غري
أ ّن وجود ممكناتها س ْهل ومتاح بل يفرض نفسه عىل الكاتب،
تغليب
فقد اختار عبد الرحامن يف آخر فصل من هذا الكتاب
َ
السعي
متثّل الهواجس الغرييّة الجامعية اجتامعيّا وسياسيّا ،و ّ
إىل تأريخ أحداث وطنيّة تونسيّا وعربيّا بينَّ الرباهمي مكانته
منها ودوره يف التفاعل معها ،من ذلك استحضاره لهذه التواريخ
عىل نح ٍو دقيق متأثّرا بهويّته االجتامعية املعرفيّة كونه أستاذ
جغرافيا دارسا لها وللتاريخ يف القطر العراقي متم ّرسا بها تدريسا
وتعليام يف مسريته الرتبويّة يف تونس ،بقوله« :كان «عبدو» ينرش
الصحف واسعة االنتشار يف تونس...
مقاالت سياسية يف بعض ّ
فكتب عن العراق ...وعن إقليم األحواز الذي احتلّته إيران يف
 ...1925يف  1991عمل مع هياكل االتحاد يف جمع الت ّربعات
واألدوية إلرسالها إىل العراق لتخفيف وطأة الحصار ...يف
الصغري الذي
صبيحة يوم  7نوفمرب  1987فتح «عبدو» مذياعه ّ
ال يفارقه فسمع خرب إزاحة الحبيب بورقيبة عن السلطة.2» ..
السد عىل هذا النحو تأريخا سرييّا متقارب األحداث،
مثّل هذا رّ
إىل جانب تواريخ أخرى مثل حدث االنتفاضة التونس ّية أو ما

يس ّمى بالثورة التونسيّة بداية من  17ديسمرب  ،2010مرورا بـ
 14جانفي  ،2011وصوال إىل لحظة تاريخ ّية أخرى مصرييّة يف
تاريخ تونس هي لحظة  25جويل ّية  .2021كلّ ذلك يف محاولة
من الكاتب إلثبات قدرة ذاكرته عىل االحتفاظ بأه ّم األحداث
املؤثّرة يف ذاته التي ال ميكن نسيانها.
 - 1اعتامد االسم القناع« /عبدو»:
ميكننا اعتامد عالمة الشّ خصية ال ّرئيس ّية التي متثّل بؤرة األحداث
السدي ذي
السدي ملثل هذا ال ّنوع من ّ
القص رّ
يف الربنامج رّ
السريي وال ّروايئ
تداخل
إلثبات
السرية
اية
الجناحني ال ّرو
ّ
وتعاضدهام ،فقد ابتدع عبد الرحامن ابراهمي لهذه الرواية
بطَال إشكال ّيا سماّ ه «عبدو» اعتمده قناعا .لكن مهام أوهمنا
الكاتب بتغاير ذاته عن هذه الشخصية املوسومة بـ«عبدو»
نر ّجح أنّه هو ذاته كاتب هذه الرواية باعتبار التقارب يف
التّسمية هذه واسم صاحب الكتاب الذي اشتغل عىل تقن ّية
نحت اسم بطل سريته :عبد ال ّرحامن /عبدو ،يبدو ذلك ممكنا
إذا حللنا تراكب االسم من «عبد» و«ال ّرحامن» أي عبد الله ،وقد
جرى هذا االستعامل «عبدو» يف أفق اللهجات العام ّية العربية
سكوتًا عن اسم اللّه ،إذ ال عبوديّة إلاّ لله ،فصارت مثال سائ ًرا
يفس عىل نح ٍو
عىل هذا ال ّنحو «عبدو» .كام أ ّن هذا التقارب رّ
السيرَ يّة يف هذه ال ّرواية أال وهو املعنى التقليدي
منطقي مبدأ ّ
ت
ع
ي
كام
الكاتب،
مع
ة
القص
بطل
تطابق
يف
للكتابة السريية،
ّ
ُ برَ ُ
عنصا رسديّا ُمهي ِم ًنا  The dominantوهو ما ي ّربر
«عبدو» رُ ً
مقولة البطل يف شأنه ،وإن كانت هذه تقنية روائيّة تنزع إىل
السرييّة من خالل محاولة إخفاء االسم وإغفاله بتعويضه بهذا
ّ
االسم االستعاري «عبدو» .هذا وإن كان الكاتب قد اعتمد يف
السدية
السد ضمري ال ُه َو الذي يع ّوض «عبدو» يف الجمل رّ
تقنيّة رّ
السريي ،يف هذا اإليهام
الخربيّة ،ليقيم معادلة بني ال ّروايئ و ّ
القصة أو
باملباعدة بني املؤلّف األقرب إىل مفهوم ال ّراوي وبطل ّ
حكاية هذه ال ّرواية .وهو كذلك بطل إشكا ّيل استنادًا إىل مفهوم
«لوسيان قولدمان» الذي يرى إشكالية البطل وأزمته يف محاولة
إقامة معادلة بني بحث هذا البطل عن قيم أصيلة والتّشبّث
بها من ناحية وبني ذوات أو وجود غري مهت ّم بهذه القيم وال
يؤمن بها .وقد رسم عبد ال ّرحامن لبطل سريته ال ّروائية «عبدو»
مسارات تف ّرد وتغاير عن الجامعة إن بالشّ قاء ففي طفولته
كف رجليه
«كان يف أغلب األوقات حايف القدمني حتّى أ ّن جلدة ّ
اكتسبت خشونة ال يؤثّر فيها الحىص والحجارة عندما يدوسه»3
أو بال ّنبوغ من ذلك أنّه يف مرحلة الثانويّة واملراهقة « كان من
ر ّواد املكتبة العموميّة ...وأصبح مواكبا لألنشطة الثقافية ،فاعال
فيها وال سيّام يف األدب واملرسح وال ّرسم ..فقد كتب العديد
من املحاوالت الشعرية» .4كلّ ذلك بهدف إخراج ذاته من
املسارات الجامعيّة للحياة والتقليل من اندماجها وانصهارها يف
هويّتها االجتامع ّية مع الغري ،فسريته هي سرية املعت ّد بنفسه
املزه ّو بصمودها املختلف عن أقرانه «كان ميتلك مذياعا صغريا
أهداه له أحد أقاربه ،من خالله يتابع نرشات األخبار ويستمع
الخاصة بفلسطني التي تقدّمها منظّمة التحرير
إىل الحصة
ّ
الفلسطين ّية كل مساء عرب إذاعة الجزائر ويتفاعل مع األناشيد
الوطنية الحامسية حتّى حفظ العديد منها وأصبح يردّدها مع
زمالئه بافتخار».5
 - 2تجاور ال ّنصوص وتحاورها سرييّا:
أثّث عبد الرحامن ابراهمي كتابه بأمناط ثالثة من الخطابات

المجموعة الشعرية غبار القيامة
«األرض معقلنا وكانت أمنا
الصلت)
فيها مقابرنا وفيها نولد»( .أميّة ابن أيب ّ
غبار القيامة هو عنوان من دوال يتحمل
دراسة بنيته الرتكيبية حيث هنا خارج دائرة
القداسة ...وأعني قداسة حق الشاعر يف اختيار
الدال واملدلول يف عنوان أثره اإلبداعي.
تعلمنا أن ندخل الدور والديار من أبوابها.
والعنوان هو املفتاح املسلول للدخول إىل
كتاب األرض والسامء والشمس...
كتاب عنونه صاحبه الشاعر عيل بن فضيلة
بـ(غبار القيامة) الصادر عن دار وشمة للنرش،
كتاب هطل فوق دارنا بغباره النقي .ففتحنا له
الشبابيك واألبواب بقدر ما نستطيع مام نراه
يف سحر الصيف والضيف .الضيف مثل دمعة
الحرف األسري .استقبلناه .والتقت أبصارنا مع
نعيم املواجع.
«موالي

يفس فيها الواحد
اإلبداعيّة الف ّنية متقاربة يف الدّاللة ،إىل ح ّد رّ
اآلخر أو يعقد معه صلة موضوعات ّية  .Thématiqueالخطابان
نص نرثي رسدي
األ ّول والثّاين خطابان كالم ّيان وبعبارة أوضح ّ
ونص شعري غنايئ ،أ ّما الخطاب الثّالث فهو خطاب ال ّرسم
ّ
بالقلم «األسود الجاف» بعبارة الكاتب .وجميعها ميكن اعتبارها
نص السرية،
نصوصا تعبرييّة ثقاف ّية متداخلة ومتعاضدة لبناء ّ
ً
ذلك أ ّن ما يجمع بينها جميعا هو انتامؤها إىل اسم املؤلّف
وقد صار «عبدو» يحصل هذا التن ّوع ال ّنصويص أو الخطايب وفق
«الحقيقة القائلة بأ ّن نصوصا عديدة ت َّم وضعها تحت نفس
قيمت عالقة تجانس ..عالقة قرابة..
االسم تشري إىل أنّه قد أُ ْ
عالقة تأصيل لبعض ال ّنصوص من خالل استخدام نصوص أخرى.
إنّه تفسري متبادل ،أو استفادة من املصاحبة» .6ولقد مثّل
السريي إمكانية للكاتب لجمع ما تف ّرق من هذه
هذا املؤلّف ّ
الخطابات أو ال ّنصوص عرب ما سلف من حياته .فبدت كتابة
سريته الذّاتية عىل هذا ال ّنحو الذي وظّف فيه ممكنات ال ّرواية
التناص ّية فمكّنته من املؤالفة بني نصوص سابقة للحظة الكتابة
الصور التّشكيل ّية أو ال ّرسومات.
مثل ال ّنصوص الشعرية ونصوص ّ
فالتناص الذّايت لهذا الكتاب متشكّل عىل نحو ج ّيل إذ تنتسب
ّ
هذه ال ّنصوص جميعا ملؤلّف واحد هو عبد الرحامن ابراهمي.
السريية :
حدود التذكّر حدود الواقعية ّ
ال يقف األثر األديب السريذايت يف حدود استحضار األحداث
املاضية التي عاشتها الذات الكاتبة أو عايشتها ،وهذا هدف
ال ميكن تناسيه أو إفاله ،بل ميكن الحديث عن غايات لكاتب
السرية منها محاولة تخليد الذّات املاضية يف بعدها اإلنساين
املحض والحارضة يف بعدها اإلبداعي ،أي مبا هي ذات كاتبة
مبدعة ،تروم مقاومة االمنحاء والغياب أو التغييب ،بل هي
إىل ذلك مقاومة للنسيان والتنايس ،ففي جنس السرية الذاتية
«الكتابة موضوع الختبار ال ّنسيان والكبت» .7ومن ضمن غايات
الكتابة السرييّة التي أوحى بها لنا كتاب «ذاكرة األيّام رواية
سرييّة» هي محاولة تذكّر مايض الذّات واستعادته وإعادة
التع ّرف إليه وتعريف األجيال الالّحقة به ،عىل نحو تصبح فيه
السرية الذاتية الفرديّة شهادة عىل حياة جيل انبثقت منه الذّات
الكاتبة وعاشت ما عاشه جيلها .فقد س ّجلت ذاكرة الرباهمي
ما به يؤكّد انخراطه يف جيل الك ّد واالجتهاد والتّضحية من أجل
نحت كيان اإلنسان الكادح .فمن خالل شبكة رسد األحداث
املفضية إىل شبكة رصاع البطل «عبدو» مع بقية الشخصيات
التي ارتبط بها مصريه ،يتبينّ لنا ال ّنضال الواعي لهذا البطل يف
كلّ مراحل حياته املرسودة ليس
كام س ّجل الرباهمي بعض الخيبات من انهيار بعض القيم يف
مستنقع االنهيار القيمي واألخالقي بسبب املامرسات القمعية
للنظام الحاكم مثال ذلك وصفه تجربة اإليقاف بالسجن يف
عهد بن عيل بقوله «من طرائف هذه األيّام أ ّن «عبدو» ألقي
عليه القبض مع ثلة من الشّ باب ما زال يتذكّر منهم« :رياض
العكيش» و«فوزي حمدي» أثناء القيام مبسرية منارصة للقضية
الفلسطين ّية  ..وت ّم اقتيادهم بعد التعنيف والتفتيش وخلع
النظّارات وخيوط األحذية إىل «الجيول» وت ّم الز ّج بهم يف هذا
املكان الض ّيق الذي يقطر قذارةً».8
خامتة أو عود عىل بدء:
ميكننا تشبيه كتاب «ذاكرة األيّام رواية سرييّة» لعبد الرحامن
القص
مصطفى ابراهمي ،من حيث بنية الفصول وترتيب ّ

الدّاخيل فيها بالفندق أو املتحف ،فكلّ فص ٍل فيه هو مبثابة
جناح يفيض بالقارئ إىل جناح ِذي ُغ َر ٍف مؤثثة مبا شاء لها
السهل
السدي ّ
الكاتب من أحداث عاشها من قَبْلُ فهذا البناء رّ
للحكايات أو األحداث وتتابعها عىل نح ٍو خط ٍّّي يجعل القارئ
السفر فيه رفقة بطل
منشدّا إىل منت الكتاب ال يروم ّ
الكف عن ّ
سريته .حيث كلّ فص ٍل هو شاهد عىل مرحلة من مراحل حياة
البطل «عبدو» الذي ال يعدو أن يكون غ َري الكاتب .كام ميكن
أن أس ّمي هذا الكتاب بر ّمته مدينة حياة الكاتب ت ّم تخطيط
مك ّوناتها تخطيطا بسيطا ال تعقيد فيه ،إذ تتنامى األحداث
وفق خطّية زمنيّة متتالية راعى فيها الرباهمي منطق أولوية
الس َد تقنيات التّقديم والتّأخري أو الومضات
األحداث .فال تعوز رّ
السديّة الحديثة
الورائ ّية املربكة للقارئ غري املتم ّرس بجموح رّ
وتع ّرجاتها .فالكاتب استعاد أحداث حياته ورسدها عىل نح ٍو
عنقود ّي بذاكرة حاولت أقىص ما ميكن أن تكون وف ّية للاميض
أكرث من مج ّرد انتقاء اللحظات البطول ّية املفرحة للقارئ ،بل
مزجت ذاكرة الكاتب عىل نحو بطو ّيل بني أحداث محزنة مؤملة
رشفة متتح من معني قيم ال ّرجولة والتّحدّي
وأخرى مرشقة م ّ
واملقاومة .كام بدت ذات البطل معرتف ًة بعذاباتها وجراحاتها
ال ملج ّرد البكائيات ورثاء الذّات وإدانة التّاريخ الفردي بل بدت
كتابة تروم استعادة املايض الفردي والجامعي لتكون شهادة
عىل حياة جيل طوى صفحة البناء ليم ّر إىل صفحة املراجعات
واالستذكار واالعتبار وهو القاسم املشرتك بينه وبني األجيال
الالحقة الذي تهدف إليه هذه الرواية السرييّة .فهل سيجد
نفسه إزاء ذاكر ٍة لأليّامِ أم أيّامٍ
القارئ حني يطّلع عليها بتم ّعن َ
من الذّاكرة؟
------- - 1بول ريكور ،الذّاكرة ،التاريخ ،ال ّنسيان ،ترجمة جورج زينايت،
بريوت  -لبنان ،دار الكتاب الجديد املتّحدة ،2009 ،ص.34
 - 2عبد الرحامن مصطفى ابراهمي ،ذاكرة األيام رواية سرييّة،
سيدي بوزيد – تونس ،دار القلم ،2022 ،ص.101
 - 3ذاكرة األيام رواية سرييّة ،املصدر نفسه ،ص.21
 - 4ذاكرة األيام رواية سرييّة ،املصدر نفسه ،ص.34
 - 5ذاكرة األيام رواية سرييّة ،املصدر نفسه ،ص.36
القصة ال ّرواية املؤلّف دراسة يف نظرية األنواع
 - 6جامعيّ ،
األدبية املعارصة ،القاهرة – مرص ،دار رشقيات ،ص.205
القصة ال ّرواية املؤلّف دراسة يف نظرية األنواع
 - 7جامعيّ ،
األدبية املعارصة ،مرجع سابق ،ص.203

مزج الكالسيكي بالحداثي

وقد ضاقت األرض بقبحنا
أتيناك رافعني غبار القيامة
نسينا كنه األشياء
وأضعنا السبيل اليك».
وأنا أقرأ نصوص املجموعة الشعرية (غبار
القيامة) للشاعر النقايب عيل بن فضيلة انهمرت
أفكاري وتذكرت الشّ اعر الكبري عبد الحفيظ
املختومي (الكنعاين املغدور)
بالسخرية واالستنكار وهو
وصوته الذي ميتزج ّ
من أه ّم التجارب الشعرية التونسية املسكوت
عنها.
هذه املجموعة الشّ عرية التي تحمل بني ط ّياتها
خصيصة وهي اخرتاق توسل اللسان للحوار
مع االستعارة .فنجد الشاعر يف أغلب نصوص
«غبار القيامة» ال يكتب تحت تهديد اللغة.
بل ميزج الكالسييك بالحدايث ليصل إىل نصوص
تنخل من عشاء وفطور الشاعر عيل بن فضيلة

الذي كل حروفه وجمله واستعاراته تحملنا إىل
غرفته املفتوحة وهي شالل شعره إنها جرعة
الهواء التي يستنشق منها األوكسيجني.
إنها األرض التي حولها للصوص وتجار الدم.
غبار القيامة مجموعة شعرية سبقتها للشاعر
عيل فضيلة مجموعة باللهجة العامية بعنوان
(نحب أنغني)
«كم أشتهي أن أمت ّدد عىل جدار الوقت
أتفقد صوت البرئ القدمية
أملؤها بسور مدينتي
الذي يعلو بحرف كلام كتبت قصيدا جديدا.
يف البرئ يصري كل يشء من زجاج
يحمل الشارع القتيل أشالءه ويرحل
يف البرئ يزهر املوت
يربك شوقنا اىل الحياة
البرئ أغنية يتيمة
البرئ وطن».

* أبو جرير
هنا نجد األرض يف جدلية مخصوصة ألن األرض
روحها .وأمنها املاء .واملاء عند الشاعر .عيل بن
فضيلة هو كرامة األرض حيث سكينتها.
غبار القيامة مجموعة شعرية للشاعر النقايب
عيل بن فضيلة جاءت يف  76صفحة من الحجم
املتوسط .حملت بني تالفيفها  27قصيدة
متفاوتة الطول.
وراوحت النصوص بني دراما النص وحياة
الشاعر يف عالقته بالحياة ذاتيا وموضوعيا
ليصنع ابتسامة حرف له وقد نجده يف جفون
الحياة والنقاد ورداء االتحاد حتى نتذكر أن
لالتحاد العام التونيس الشغل شعراء نقابيني.
وللتذكري فإن عيل بن فضيلة كاتب وشاعر
يكتب العامية والفصحى وعضو هيئة النظام
الداخيل ومنسق اللجنة الثقافية لالتحاد
الجهوي الشغل بصفاقس.
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وديع يواصل ضغطه على قطاع التحكيم

تمكني عمار الطرابلسي من مهمة التعيينات فيها تكتيك لتسهيل عملية
وضع الحكام على قياس النوادي
كام كان متوقعا مل تحدث تغيريات كربى ومحورية يف اإلدارة الوطنية
للتحكيم فقد حافظ وديع الجريء عىل نفس الرتكيبة وبنفس املضمون
لذلك نقول ان ال يشء سيتغري وهو ما يدعونا للسؤال عن سبب اعفاء
هشام قرياط من خطته ونحن نعرف ان وديع الجرئ هو الذي كان
يعني الحكام يف كل الرابطات أن قرار إعفاء هشام قرياط من مهامه عىل
رأس لجنة التحكيم ومنح املهمة ملدير إدارة التحكيم عامر الطرابليس
يبقى لغزا جديدا ان مل نقل انها بداية نهاية هذا األخري واقرتابه من باب
املغادرة الننا عىل يقني ان عامر الطرابليس محدود عىل جميع املستويات
وعرف التحكيم يف فرتته اتعس االيام وقدميا قيل ان فاقد اليشء ال يقدمه
فام بالك بعامر الذي كان مثل التار تسمع جعجعة وال ترى طحينا...
إن تكليف عامر عواز الطرابليس بتعيينات الرابطة األوىل إمنا يدخل
يف باب الفرصة االخرية وهي فرصة ان يفعل وديع الجرئ فعله يف
التعيينات مبا انه كان يجد حرجا مع هشام قرياط يف التدخل يف تعيينات
حكام الرتجي واالفريقي وبدرجة اقل اتحاد بن قردان ومستقبل سليامن
واالتحاد املنستريي وهلم جرا من التعيينات !
كام أن ترقية محمد سعيد الكردي للمسك بدواليب تعيينات الرابطة
املحرتفة الثانية فيه تأكيد عىل تدخل شقيقه وجيه الجرئ يف الخيارات
الكربى بحكم ان الكردي جليس قار له يف صيدليته ببوشمة كام ان
وديع الجريء غري مقتنع بكفاءة الكردي لذلك منحه فرصة التمرس عىل
التعيينات بأن قسمها يف بدعة جديدة بني عامر والكردي وقد يذهب
يف ظن بعضهم أن وديع اختار فصل التعيينات عن بعضها البعض لهؤالء
جميعا نقول انه فعل ذلك حتى تسهل عليه عملية تعيني الحكام لتكون
النتائج حسب ما يريده.

كام أن تعيني الحكم الدويل السابق سليم بلخواص عىل رأس لجنة
تعيينات الرابطة الثالثة مستوى اول مل يكن مفاجئا بحكم أن خيوط
اللعبة سعت اىل هذا التعيني الذي ال نراه مفيدا بحكم ان سليم بلخواص
مل يثبت جدارته يف مهمة قيادية ونحن هنا نلومه عىل تواجده املفرط
يف مقابالت فريقه شبيبة العمران يف املوسم املايض وتواجده كذلك امام
حجرات املالبس فيه تأكيد بل لنقول تأثري عىل عملية صعود شبيبة
العمران حتى من باب التعاطف معه وبلخواص يعرف كام نعرف نحن
انه ساعد بشكل من االشكال شبيبة العمران.
كام أن تكليف مراد بن حمزة مبهام تعيينات الرابطة الثالثة مستوى
ثان وهو تعيني يعترب غري طبيعي بحكم أن بن حمزة مل يقم بدوره يف
حكاية ضبط مساعد الحكم عيل (رابطة الوسط الرشقي باملنستري) يغش
يف االمتحان رغم أن أحمد الفرشييش اعلمه بذلك اال انه «عمل روحه ما
فيبالوش» وقد كان عىل املكتب الجامعي ان يتخذ قرارا يف العملية لكن
يبدو أن تدخل نائب مدير اإلدارة يف العملية ترك باب عدم اتخاذ أي
قرار اوعقوبة يف شأن يس عيل الذي كان داخل قاعة االمتحان والطرف
االخر وهي حكمة «ع م» لكن االهم هل سيجد بن حمزة أرضية عمل
طيبة وكلنا يعلم محاوالت ناجي الشاهد رئيس الرابطة وضع يده عىل
التعيينات.
كام أن تعيني ماجد رحومة رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم بسوسة
كمكلف بتعيني املساعدين بالرابطة املحرتفة خلفا لتوفيق العجنقي
الذي قام بكل املهامت وذهب دون مأسوف عليه ستكون مهمته صعبة
بحكم ان املساعدين يؤثرون عىل النتائج وهومطالب أي ماجد بانتقاء
من ينفذون التعليامت حسب ما يريده رئيس الجامعة من نتائج -كان

نجم املتلوي يضمّ
العبني جديدين
أمىض نجم املتلوي عقدا احرتافيا مع العبني إثنني ،وهام الحارس الشاب قيص التلييل بعقد
مل ّدة خمسة مواسم ومتوسط امليدان وسيم زغدود بعقد ملوسمني إثنني.
يذكر أ ّن فريق املناجم كان قد أمىض األسبوع الفارط عقدا احرتافيا مبوسم واحد مع الحارس
قيس العمدوين .كام جدد ثقته يف مدربه السابق شاكر مفتاح.
* محمد

الربازيل تواجه
تونس استعدادا
ملونديال قطر 2022
أكدت تقارير فرنسية خوض املنتخب الربازييل ملباراتني وديتني ضد
تونس يوم  22سبتمر املقبل والجزائر يوم  27من الشهر نفسه ،وذلك
يف إطار التحضريات للنسخة املقلبة من كأس العامل التي ستحتضنها
قطر نهاية العام الجاري.
وأكدت املصادر نفسها أن فرنسا ُمرشحة بقوة الستضافة إحدى
املباراتني أو كلتيهام.

الله يف عون ماجد النها مهمة قذرة بشكل من االشكال وسنكتفي بذلك.-
هذه قراءة اوىل للتعيينات التي يعتقد رئيس الجامعة انه أحدثها
إلحداث رجة التجديد للقطاع والحال أن األمر بعيد عن نوايا اإلصالح
الحقيقية ونحن نعرف «البرئ وغطاه» الن مشاكل التحكيم هي من
مشاكل القامئني عليه ووديع يعرف ذلك وعامر يتوهم نوايا النجاح لكننا
يف جملة واحدة نقول ان هؤالء جميعا بال كفاءة وال احد منهم قادر
أن يقول ال لرئيس الجامعة ألن جميعهم تورط سابقا وجميعهم غايته
الحصول عىل منح مالية ال اكرث وال أقل.
كام حافظ ياسني حروش عىل موقعه يف دائرة التكوين والرسكلة وال
نعتقد أن أمر التكوين سيستقيم الن رئيس الجامعة يريدهم حكاما
لتطبيق أوامره يف تغيري النتائج فقط .كام بلغنا أن يوسف الرسايري يريد
إضافة سنة أخري قبل اعتزاله.
* محمد

اليوم الجلسة العامة
لالفريقي
يعقد اليوم الخميس النادي االفريقي جلسة عامة أوىل خارقة
للعادة لتغيري نظامه األسايس والثانية لتقييم مرحلة يوم العلمي.
ويذكر أ ّن القانون األسايس الذي طرحته الهيئة كان أثار ردود فعل
متباينة بني أحباء االفريقي الذي ستكون لهم الكلمة الفصل.

االتحاد املنستريي يمدد النجم الساحلي يواجه
وديا أمل حمام سوسة
عقود  3العبني
قامت إدارة االتحاد
املنستريي بتمديد
عقود  3العبني من
ركائز الفريق حتى
نهاية موسم 2024
وهم:
إدريس املحرييص
وزياد العلوي وعبد
الحكيم أمقران.

يستضيف األمل الريايض
بحامم سوسة يف مباراة ودية
النجم الساحيل وذلك يوم
السبت  20أوت الجاري
وستقام املباراة مبلعب بوعيل
الحوار.
وتدخل هذه املواجهة يف اطار
استعدادات الفريقني النطالق
املوسم الريايض الجديد.
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وزارة الشباب والرياضة أهملت العمق وتبحث في التفاصيل:

تدخالت اللجنة األوملبية يف تعيني األسماء واضحة
وال لبس فيها فأين الحوكمة الرشيدة؟
أنّهم جميعا فاشلون وأ ّن الحقيبة أكرب منهم ـ ودلييل أنّهم جميعا عجزوا
إعداد :رمزي الج ّباري
عىل اعداد «قانون تحويل الجمعيات إىل رشكات بعد أن ق ّدمه بن ضياء
قبل البدء ،يه ّمنا أن تتواصل هياكل وزارة الشباب والرياضة معنا يف املنستري وكان ضعيفا وال يرتقي إىل مستوى الطموحات ليح ّوله بعد الكفاءات أل ّن الجامعة تبعد وتقيص عمدا من ترشّ حوا ض ّدها ـ ومحمود
ومع االعالم الوطني عامة ويهمنا هنا نسأل كيف هي طبيعة عالقة ذلك أحمد قعلول ليكون مرشوع حركة النهضة التي ق ّدمته إىل مجلس الهاممي كان ترشّ ح ض ّد محرز بوصيان ـ لذلك ال مكان له وملن معه يف
الوزارة ووزيرها الحايل باالعالم ويف كم من م ّرة عقد ندوة صحفية النواب قبل حلّه (!) هكذا هي األحداث طبعا نحن مل نصنعها ومل نغيرّ املشهد الريايض؟
نتائجها ـ يف الرد قيل أ ّن يس صالح الدين كفاءة ـ
ل ُيجيب عن أسئلة الصحفيني بعد الفرتة التي
مسؤولية وزير الرياضة األخالقي يف موت رياضية الزوارق «تلك
فهل لنا عويطة؟
قضاها كامل دقيش عىل رأس الوزارة وهو الذي
البنية» التي دفعت رضيبة استهتار الجميع وهو مسؤول بدرجة أوىل ولو
من ديكتاتورية
جاء لهذه املسؤولية من جامعة املالكمة وهي
وحني نتح ّدث عن دورة األلعاب املتوسطية كانت الدنيا دنيا لت ّمت محاسبته ـ أم أ ّن نعمل بشعار «هذا متاعنا وهذا
إلى
الجريء
وديع
الجامعة محور الرد الذي وصلنا من الوزارة
بالجزائر ملاذا مل تعقد وزارة الرياضة ندوة صحفية خاطينا» فإنّني بأعىل الصوت أقول أ ّن ال يشء تغيرّ يف تونس بعد الثورة
المواالة
تعيينات
محفل
يف
التونسية
الرياضة
انتكاسة
أسباب
ح
وأمضاه نيابة عنه مدير عام املصالح املشرتكة
لتوضّ
عىل األقل من باب التسميات والرتشحات والدفاع عن املرفق العام من
عبد املنعم الشعايف ـ فلامذا تخلىّ عن االمضاء
لمحرز بوصيان!
اقليمي دويل ك ّنا فيه «أسيادا» إىل وقت ما ـ أ ّوال الديكاتوريات أو الفنطازيات ـ نحن حاربنا وديع الجريء ودفعنا رضيبة
لفائدة الغري؟ ـ وتحديدا للمدير أو لإلطار يف
لغياب ثقافة وضع املسؤول املناسب يف مكانه االقصاء وكذلك نرفض تعيينات املجاملة واملحاباة سواء للوزير أو ملحرز
وتغييب االمكانيات املالية
الوزارة والحال أ ّن ما كتبه زميلنا محمد  /ح
بوصيان وهذا ليس مهام أم أ ّن يأتينا ر ّد التكليف
م
د
يق
أن
عليه
كان
كام
.2011
سنة
منذ
اللوجستية
و
املالكمة.
لجامعة
املؤقتة
مو ّجه أساسا إىل الوزير يف عمل ّية تعيينه للهيئة
ّ
هكذا وكأ ّن الوزارة يف أحسن أيّامها فهذا التعايل
ماذا قدّم الوزير
ما جاءنا يف هذا الرد كان شكليا أو لنقل باطال أريد به حق ـ قد لنا أسامء من ت ّم ضبطهم خالل ألعاب املتوسط
نرفضه وسنك ّرس ما تبقى لنا من العمر لنجابهه والكل
يقول قائل كيف ذلك ـ األكيد أ ّن هذا يحتاج إىل تبيان وتوقف أمام بالجزائر بعد أن تناولوا منشطات محظورة.
يعرف ما عنيناه سابقا ـ قبل أن أختم كنت أمت ّنى لو
من مشاريع
هذا يف باب االستكشاف وأل ّن الوزير كامل
التفاصيل ـ والتفاصيل عدنا أ ّن الوزير كامل دقيش هو من عينّ صديقه
تذكر «يس كامل» قبل أن يكلّف مديره بالرد عىل
جديدة ولماذا
فعل
كام
جامعته
عىل
اليد
وضع
مواصلة
اد
ر
أ
دقيش
صالح الدين االدرييس املدير الف ّني السابق لجامعة ألعاب القوى وقد
ما ت ّم تدوينه يف جريدة «الشعب» يف ملف تعيني
نتائج
غابت
وصفه من كتب وصاغ الرد «بالكفاءة والخربة».أين هذه الكفاءة يف سابقا حني تلكأ يف إعادة االنتخابات مع مصطفى
األصحاب واالصهار واملولني لو توقف بل كان الب ّد أن
جامعة ألعاب القوى (؟) أم يف جامعة املالكمة (؟) ـ فامهي حدود بدري فإنّه عينّ يس صالح الدين االدرييس املوجود يف التحقيق في وفاة يتذكّر ملف «املوظفة جليلة» وقد ك ّنا يف «الشعب»
معارفه وهي جامعة تقنية باألساس؟! هنا نسأل الوزير الحايل كامل ديوانه كمستشار ليع ّد لالنتخابات عىل طريقته (!)
أثرناه فلامذا مل يكلّف من يرد علينا (طبعا الوثيقة
رياضية الزوارق؟
رص عىل القول أنّه صديق مق ّرب! هنا نسأل إىل
عندنا ولو أرادنا أن ننرشها فنحن لها) ـ يف جملة
دقيش ماذا ترك هو بعد ذهابه من جامعة املالكمة؟ سواء عىل مستوى كام ن ّ
الرصيد البرشي مبا أ ّن نتائج دورة ألعاب املتوسط بالجزائر كفيلة لوحدها متى املحاباة وكلّ هياكل الدولة «تحيك عن الحوكمة
واحدة ماند ّونه يف «الشعب» هو الحقيقة والر ّد
بالرد عىل نتائج  7مالكمني فالعدد املشارك لوحده «فضيحة» دولة الرشيدة!! يف باب األسامء وحتى ال أُطيل يف رسد التفاصيل عىل أهم ّيتها مل ينف مصاهرة رضا املناعي للعضو املعينّ موىس وهذا فقط اعرتاف
خاصة وأ ّن تونس تعودت كسب امليداليات من خالل
أل ّن محور مقالنا هو «تعيني املق ّربني» وتدخل اللجنة «للشعب» وملصلحة الرياضة التي أرشف عليها عىل امتداد  33سنة ـ مبا
ّ
وضع
املناعي
رضا
يس
ن
أ
مبا
املقربني
أسامء
يف
األوملبية
نسأل
نحن
كامل؟!
يس
ورثة
بعد
ذلك
فأين
ـ
مالكميها
ّ
مست الوزير وجامعته لذلك استصدروا هذا الرد املهزلة ـ ومحرز
لماذا تستّرت
أنّها ّ
ومن ّر ـ ألنّنا نعرف أ ّن جامعة املالكمة ـ جامعة بال
صهره يف الهيئة اسأل :ملاذا مل يكن من ضمن املعينني بوصيان يستحرض ما قلناه يف أحمد قعلول يف نزل «األفريكا» أيّام كان
على من ثبت
رصيد! ليكون الحصاد «عجرودة» عىل ح ّد رأي أحد
مثال املحارض الدويل محمد براهم أو الحكم والقايض وزيرا للرياضة والحال أ ّن تحقيقا مفتوحا ض ّده يف ما يس ّمى بافتعال
تناولهم
اخواننا املهتمني بالشأن الفالحي ـ ثانيا عجز دقيش
الدويل معز كريفة أو رئيس رابطة الساحل سابقا كامل وتزوير وثائق التسيري الريايض املزيّف وكيف وضع صهره يف مكتب
في
للمنشطات
فرج
عيل
إىل
وصوال
ام)
ي
األ
هذه
مريض
ّه
ن
أ
(ولو
مطري
يف كل امللفات وأه ّمها تغيري صبغة الجمعيات إىل
جامعة التكواندو وبوصيان وافق عىل ذلك من خالل لجنة االنتخابات
ّ
رشكات الرياضة يف تونس بعد الثورة تس ّيست إىل ح ّد
الله (الوردانني) انتهاء باألستاذ الجليل وهو أستاذ ـ عودا عىل بدء نشكر للوزارة اهتاممها مبا تنرشه «الشعب» وليس من
الجزائر؟
التسوس وهنا سأتوقف أمام األسامء التي تداولت
تعليم ثانوي منري الجوييل (كان ترشّ ح ضمن قامئة باب التباهي لو قلنا أنّنا «العني» التي يقصدها الجميع ليرشب منها
محمود الهاممي).
عىل حمل حقيبة الوزارة (طارق ذياب وبن ضياء ـ
ويرتوي وهذا قدرنا طبعا.
هنا سأفتح قوسا لتوضيح ما يجب توضيحه يف عالقة بإقصاء
سنية بالشيخ ـ ماجدولني الشارين وأحمد قعلول) ـ وقد ثبت بالكاشف

وزارة الشباب والرياضة تردّ على مقال الوزير وضع صديقه واملناعي عيّن صهره
ر ّدا عىل املقال الصادر بجريدة «الشعب» بتاريخ  04أوت 2022
صفحة عدد  23تحت عنوان «وزير الرياضة اختار صديقه املدير الف ّني
السابق لجامعة ألعاب القوى ورضا املناعي عينّ صهره».
وتبعا لعمل ّية تعيني هيئة تسيريية صلب الجامعة التونسية
للمالكمة ،يه ّم وزارة الشباب والرياضة تقديم التوضيحات الالزمة التالية
حول ما متّت اثارته بهذا املقال:
 بخصوص تعيني  4أعضاء عوضا عن  3أعضاء كام أرشتم مبقالكمفإنّه سبق للوزارة أن قامت بتعيني هيئات تسيريية تض ّم أكرث من 3
أعضاء باعتبار أ ّن تحديد عدد أعضاء املكاتب الوقتية يكون عىل أساس
طبيعة وحجم الصعوبات التي تشكو منها الجامعة املعنية واملهام التي
ستُوكل للمكتب الوقتي وال يوجد أي عرف يُتبع بخصوص تحديد عدد
أعضاء الهيئات التسيريية.
 بخصوص تعيني السيد صالح الدين االدرييس عىل رأس املكتبالوقتي فإ ّن املعني باألمر يتمتّع بالكفاءة والخربة عىل املستويني الف ّني

والتسيريي مماّ يؤهالنه لتقلّد هذه املسؤولية وال يوجد أي مانع قانوين
يحول دون ذلك ،هذا ويبقى تعيني السيد صالح الدين االدرييس تكليف
ومسؤولية جسيمة عىل كاهله وليس ترشيفا أو تكرميا .كام أ ّن االشارة
إىل وجود قرابة عىل أساس أنّه من نفس املنطقة التي يقطن بها السيد
وزير الشباب والرياضة فإ ّن ذلك ال أساس له من الصحة وكلّ منهام
ينتمي إىل منطقة مختلفة عن األخرى متاما.
 بخصوص انتامء السيد العضو محمد موىس لوالية سوسة يف اطارالتوازن الجهوي ،فإ ّن هذا األمر مردود عىل أصحابه اعتبا ًرا أل ّن تسيري
الجامعة الرياضة ال يقوم عىل عنرص الجهويات وإنمّ ا يقوم عىل مبدأ
نجاعة املرفق العام الريايض وضامن تسيريه يف أفضل الظروف .علام وأ ّن
املعني باألمر له دراية وخربة كبرية يف مجال تسيري املرفق العام للمالكمة
املختصة
حيث سبق أن تقلّد العديد من املناصب صلب الهياكل الرياضية
ّ
يف رياضة املالكمة .أ ّما قرابته بالسيد رضا املناعي عضو اللجنة الوطنية
األوملبية التونسية فإ ّن ذلك ال يحول دون تقلّده ملنصب تسيريي صلب

خاصة إذا توفّرت يف املعني باألمر رشوط الخربة والكفاءة.
الجامعةّ ،
 بخصوص امكانية التمديد املوجودة يف القرار ،فإنّه ملن دواعياستغرابنا اثارة مثل هذا املوضوع ،حيث أ ّن هذه الهيئة التسيريية تبقى
يف كلّ الحاالت مكتبا وقتيا تتمثّل مه ّمته يف االعداد لعقد جلسة عامة
انتخابية يف غضون  3أشهر والتّمديد يكون فقط يف الحاالت القصوى وإن
اقتضت الرضورة ذلك .كام ميكن انهاء مهامه وتعيني مكتب وقتي جديد
إن مل تتمكّن من التق ّدم يف انجاز امله ّمة املوكلة إليها .هذا وتجدر االشارة
اىل أ ّن اجراء التّمديد ت ّم اتخاذه يف العديد من املناسبات بهدف متكني
املكاتب الوقتية من العمل يف أفضل الظروف واستكامل املسار االنتخايب
للجامعات املعنية .علام وأ ّن وزارة االرشاف تعمل جاهدة عىل ايجاد
الصيغ والحلول للمحافظة عىل السري العادي للمرفق العام الريايض
وتأمني نشاط مختلف الهياكل الرياضية.
مدير عام املصالح املشرتكة
عبد املنعم الشعايف
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األخيرة

مهرجانات :22

غاب اإلبداع وحضر الصّخب
ككلّ سنة  -وبعد «ن َك ْد» السياسة ومنصات
الرثثرة عىل مدار السنة ينرصف الناس إىل وجهات
أخرى عساها تخفّف من ُمصاب الشعب السيايس
منها واالجتامعي ..ومن هذه الوجهات الوجهة
الثقافية التي تغذيها ما يس ّمى اصطالحا مهرجانات.
والتي ترتاءى متنفّسا وقتيا من ويالت الساسة
والسياسيني والرثثرة واملارقني ،ولكن األمر غري ذلك
متاما حيث أ ّن الهروب من «القطرة» يقابله القبوع
تحت امليزاب (مثل شعبي) من خالل ما ساد
الحقل الثقايف من كساد وسقم وفقر وعهر أخالقي
وإبداعي قلّ ما عرفناه ...مماّ ح ّرك عديد السواكن
وحتّم اإللتجاء إىل موقف املدارج واالعالم لص ّد املنكر
وردع «ع ْربونكس» وحرفاءه ...وكانت البداية من
أبو املهرجانات قرطاج حيث رفعت الورقة الحمراء
األوىل يف وجه الكوميدي األمني النهدي الذي ملّ
الناس كليشياته التي ال عالقة لها بالفن الرابع وال
متّت بصلة إىل أدبيات «املنولوف» مماّ جعل الجمهور
يعطيه بقفاه غري آبه مباله الذي بذره تبذيرا مر ّددا
ربيّ يخلف وكان ذلك أ ّول حكم يصدره الجمهور
وال يعني ذلك االّ شيئا واح ًدا عبرّ عنه فقيد األغنية
امللتزمة الهادي ڤلة يف مقطوعته «بابور ز ّمر».
أ ّما الحكم الثاين فصدر من «محكمة» املنستري
حيث ت ّم رفض عرض السيد «الدالجي» من قبل
الصحفيني خالل الندوة الصحفية التي عقدتها ادارة
املهرجان قبل انطالقة دورة هذه الصائفة مماّ اضط ّر
الهيئة اىل االستجابة الفورية وشطب العرض ومثلها

فعلت هيئة مهرجان جرجيس التي استجابت لنفس
املوقف املسجل يف املنستري بل أكرث من ذلك موقف
أبناء جرجيس رافضني أن يوشّ ح مهرجانهم بهذا
اللّون الف ّني.
ومل تكن أحوال «حسني يف بكني» ملقداد السهييل
بأحسن من سابقه حيث ُرفض رفضا قطعيا يف
املنستري ألسباب ع ّدة لعلّ أبرزها إىل جانب املسألة
الفن ّية تطاوله عىل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة يف
أحد الربامج التلفزية الغري مأسوف عليها.
أ ّما الورقة الحمراء الرابعة فكانت يف وجه لطفي

 4بطاقات
حمراء
والبقيّة
صفراء

هل هي
عودة الوعي
أم أفول
النجوم؟

العبديل الذي أثار وجوده يف برمجة املهرجانات
الكثري من اللّغط بل أكاد أقول ال ّرفض حسب نشطاء
الفايسبوك والذين «ال خلّو ال بقُّو» رافضني عرضه
وآزداد حنقهم بعد الذي حدث يف صفاقس حيث بلغ
ومس سوء األدب رجال النظام يف عمقهم
السيل ال ُّز ىَب ّ
مماّ أثار حفيظتهم ليقع ما وقع يف صفاقس ومل يقدر
العبديل عىل رتقه يف قرقنة املجاورة حيث رفض أبناء
الجزيرة الهادئة والطيبة أن يكونوا شهود زور عىل
ُم ْقترَ َفَات (بالفاء) الرجل فالزموا بيوتهم «والرملة»
وغنوا لوحدهم بل تغ ّنوا بالجزيرة وروعتها وسالمتها
من كل دخيل بغيض.
سهرات في الذاكرة
هي دون شك عروض «الزيارة« لسامي اللجمي
نصا وإبداعا
التي أرست الناس باآلالف حيث ما حلّت ّ
وحضورا وإضاءة وإخراجا مماّ جعل الطلبات تتهاطل

اىل غاية بدايات سبتمرب والسبب يف ذلك أن من احرتم
الناس أحبّوه ..عىل غرار املنجي والكزدغيل (فرحات
هنانة وسفيان الداهش) يف عرض (غسالة البنادر)
والذي «حفلها» حيث ما حلّ والساحل كمثال ..عىل
عكس سهرة أمينة فاخت يف مدنني والتي بحث فيها
الناس عن أمينة التي يعرفون!! ومل يجدوها.
قديم يُعاد
من نجوم الشباك ظهر هذه الصائفة الثنايئ
صابر الرباعي ولطفي بوشناق اللّذان وشّ حا بعض
املهرجانات حيث حقّق األول نجاحا نسبيا يف جامل
من والية املنستري أ ّما يف باقي العروض فإنّه مل يتجاوز
املتوسط شأنه شأن لطفي بوشناق الذي ظهر بال
جديد عدى جبّته الخرضاء فغاب الطرب والتألّق
والجديد وحرض املج ّمر.
حمدة الزبادي

المهرجان الثقافي ببنزرت الجنوبية

الفنانة التشكيلية سنية الغزي المزعني

حضور فني بعد التألق يف ملتقى العصاميات باملنستري الدورة الثامنة من 21
اىل  26اوت 2022

* شمس الدين العوين

وفق نشاطها الفني التشكييل ومشاركاتها الوطنية
والعربية الدولية وضمن حضورها الفني من
خالل املعارض الخاصة والجامعية تواصل الفنانة
التشكيلية سنية الغزي املزغني املشاركة يف
الفعاليات الثقافية التشكيلية حيث متت دعوتها
مؤخرا للمشاركة يف ملتقى س CANVASالدويل
للفنون التشكيلية بالقاهرة يف الفرتة بني  8و13
من سبتمرب القادم حيث يكون عملها الفني من
خالل انجاز لوحات فتية واملشاركة يف املعرض
لهذه التظاهرة الفنية التشكيلية العربية التي
تشهدها القاهرة بحضور ومشاركة عدد من
الفنانني التشكيليني والنقاد من عدد من األقطار
العربية .وبخصوص هذه الدعوة وكذلك تألقها
يف ملتقى العصاميات للتعبري التشكييل املنتظم
مؤخرا باملنستري تقول الفنانة سنية الغزي املزغني
« ...رسرت بدعويت للمشاركة يف ملتقىCANVAS
الدويل للفنون التشكيلية بالقاهرة .كل الشكر
التقدير للساهرين عىل تنظيم هاته الدورة واخص
بالذكر «الدكتورة سناء عتيق» و«الدكتورة رانية
سيد ...وبشأن مشاركتي األخرية مبلتقى العصاميات..
لقد ظللت شديدة االشتياق للمشاركة يف الدورة

 19من امللتقى الوطني للمبدعات العصاميات يف
التعبري التشكييل باملنستري بعد سنتني من االنقطاع
بسبب جائحة كورونا ..كانت النتاسبة مميزة
وهامة يف اللقاء باملبدعات يف املجال التشكييل
وما ينكن أن ينعكس عىل تجاربنا كعصاميات
وهنا ال يسعني اال أن أشكر جزيل الشكر كل من
ساهم يف انجاح امللتقى وتنظيمه من املسؤولني
واملرشفني واملشاركني ..ممتنة جدا بخصوص
مشاركتي ودعويت وخاصة العمل والنشاط وأجواء
الفعالية بقرص املرمر قرص الحبيب بورقيبة وما يف
ذلك من حسن التسيري والتنظيم ...قدمت عميل
الفني مبا فيه من جامل ورونق ملجموعة نسوة
وسط تجمع متناسق ..ولكن هوة املسافة والتنافر

والتباعد تحدث املفاجأة بعد التدقيق والرتكيز أكرث
يف فضاء اللوحة وأبعادها ..حشد متجاور متالصق
ال يجمعه يف الحقيقة إال ايقاع ألوان نارية صاخبة
حامية وملسة فنان ألهمها انعكاس مجتمعها
اليوم وفق تنافر وتناحر وتفكك وسط ايهامات
بالتجاذب واالنصهار.»...
هي فنانة تشكيلية تواصل نشاطها بكثري من
العمل واالجتهاد وفق دأب فني متواصل وبأعامل
فنية متعددة فقد تعددت معارضها الفنية الخاصة
والجامعية ويف سياق تجربتها الفنية والجاملية
هذه تشتغل الفنانة التشكيلية سنية الغزي
املزغني عىل تنويع األعامل الفنية يف منجزها
التشكييل من حيث املواضيع وفق نظرة تقول
بالرسم والتلوين كمجايل فعل للتواصل مع ما
يوجد من حولنا من أشياء وعنارص تصلح كعبارات
ومفردات للبوح الفني والثقايف ..فالفن التشكييل
هنا لغة اخرى تتعدد معانيها ودالالتها ومن هنا
فقد تخريت الفنانة سنية الغزي املزغني يف لوحاتها
الزيتية ويف معرض شخيص سابق لها هذا القول
باالنسجام كعنوان دال حيث اللوحة كون نظر
وتأمل وبهجة وغريها ..كان ذلك يف أعامل فنية
شهدها فضاء العروض برواق الفنون عيل القرمايس
بالعاصمة بعنوان «انسجام».

بدعم من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت
تنظم جمعية فنون املثلث الدورة الثامنة للمهرجان الثقايف
ببنزرت الجنوبية من  21اىل  26من الشهر الجاري واعدت
برمجة طغى عليها املرسح بثالثة عروض وعرض واحد
غنايئ وعرض الكيك بوكسينغ وكل هذه العروض تحتضنها
املدرسة االعدادية باملصيدة أما أسعار الدخول هي يف
متناول الجميع إذ ترتاوح ما بني دينارين وخمسة دنانري
وتباع التذاكر عىل عني املكان يوم العرض.
الربنامج :
 يوم  21اوت عرض االفتتاح بسهرة فنية طربية يحييهاالفنان فيصل رجيبة.
 يوم  22اوت عرض مرسحي لألطفال بعنوان «بائعالبطيخ»
 يوم  23اوت عرض مرسحية للكهول بعنوان «حسني يفبيكني» للفنان املرسحي مقداد السهييل.
 يوم  24أوت عرض الفروسية مبنطقة عميلة مع دورةيف كرة القدم
 يوم  25أوت عرض مرسحية «ايكس» ملركز الفنونالركحية بالكاف.
 يوم  26أوت السهرة األخرية رياضية خاصة بعشاقمالكمة الكيك بوكسينغ.
* عبد الفتاح الغريب

