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اليوم االمضاء يف القصبة على الزيادات يف أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام

هدفنا التفكير في اعداد 
نظام اجتماعي يرفع من 

مستوى عيش العمال المادي 
واألدبي غير مستوحى ضرورة 

مما وقع انجازه لحد اآلن في بعض البالد بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  
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عودة مدرسية متوترة  
ووزارة النقل تستعمل التساخري!

كلغ علوش بـ 40 دينارا 
يف املساحات

 التجاربة الكربى

 

أزمة السكر واالغتيال االقتصادي
غريب: 

لجنة استئناف جامعة الكرة 
5 ضحايا يف أسبوع تمضي قرار نزول نجم املتلوي!

يف حفوز وتالة

زيادة ب 7 ٪ في األجر األدنى
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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من  الخروج  مفتاح  ان  الطبويب  الدين  نور  األخ  أكد   
هذه االزمة املركبة يتمثل يف االنفراج السيايس. وأضاف 
توجه االتحاد العام التونيس للشغل ثابت يف هذا املجال 
أن  كام  النقدية٬  املساندة  عىل  بُني  املوقف  بأن  مذكرا 
ناتجة  إكراهات  عدة  اىل  يخضع  البالد  يف  العام  الوضع 
الوضع  أن  وأضاف  ومتأزم  مضطرب  دويل  وضع  عن 
االقتصادي معقد خاصة يف ظّل اختالل التوازنات املالية 
وعجز ميزانية الدولة كام أن الحكومة متمسكة باللّجوء 
الخيار  باعتباره  الدويل  النقد  صندوق  من  االقرتاض  إىل 
الوحيد الذي تراه. وفرس األخ األمني العام أن الحاجة إىل 
التمويل الخارجي رضورة واالتحاد بوصفه منظمة وطنية 
أيضا  وهو  والرهانات  االكراهات  بحجم  وواٍع  مسؤول 
الوضع  مراعاة  مع  العامل  ملطالب  باالستجابة  متمسك 
العام إىل رضورة حسن قراءة  الوطني. ودعا األخ األمني 
الوضع العام مربزا أن كل الخيارات مطروحة أمام الهيئة 
اإلدارية  الهيئة  أعضاء  لإلخوة  وقدم  الوطنية.  االدارية 
رئيسة  بالسيدة  جمعه  الذي  األخري  اللقاء  تفاصيل 
التجربة  الطبويب عن  الدين  الحكومة. وتحدث األخ نور 
التونسية بوصفها تجربة استثنائية يف العامل مشريا إىل أن 
النقابية عىل صعيد  العاملية  للحركة  تراجعا كبريا  هناك 
أن دور  وبنّي  النقايب  للعمل  استهداف  وان هناك  عاملي 
محّل  تجعله  التونسية  النقابية  الحركة  واهمية  االتحاد 
اهتامم واستهداف. ودعا األخ نور الدين الطبويب االخوة 
إىل  والتوجه  الداخيل  البيت  رّص  رضورة  إىل  النقابيني 
واالتصال  العاملية  التجمعات  تقاليد  وإحياء  العامل 

املبارش بالعامل.
تنازالت كبرى

قدم االخ حفيظ حفيظ االمني العام املساعد املسؤول 
املفاوضات  تفاصيل  القانونية  الشؤون  قسم  عن 
التونيس  العام  االتحاد  وفد  جمعت  التي  االجتامعية 
للشغل ووفد الحكومة يف عديد الجلسات. إذ منذ جلسة 
حول  األبرز  جانبها  يف  متحورت  التي   2022 أوت   29
الزيادة يف األجور وحول مختلف النقاط الواردة يف برقية 
البداية  منذ  شّدد  التفاويض  الوفد  وإن  العام.  اإلرضاب 
كربى  تنازالت  بعد  املفاوضات  يدخلون  العامل  أن  عىل 

متثلت يف عدم املطالبة باملفاوضات يف أفريل 2020. حيث 
كان من املفرتض وفق آخر املفاوضات أن يتّم الرشوع يف 
التفاوض بداية من أفريل 2022 غري ان العامل ومراعاة 
للوضع العام خالل جائحة الكورونا تنازلوا عن هذا الحق 
مراعاة للوضع الوطني. وقال األخ األمني العام املساعد إن 
املفاوضات حول الزيادة يف األجور شهدت تباينات حول 
وحول  الزيادة  تشملها  التي  والسنوات  الزيادة  عنوان 
أن  الرجعي. كام  املفعول  الزيادة وحول  النسبة ومقدار 
املفاوضات انتهت بعد عديد الجلسات املاراطونية دون 
مقرتحات  عدة  تضمنت  ولكنها  نهايئ  اتفاق  اىل  التوصل 
دون ان يتّم الحسم نهائيا. وفرس األخ حفيظ حفيظ ان 
املسار استوجب جلسة تفاوضية أخرية جمعت االخ نور 
الدين الطبويب االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
السيد  بحضور  الحكومة  رئيسة  بودن  نجالء  والسيدة 

يخص  ما  يف  اما  املركزي.  البنك  محافظ  العبايس  مروان 
مستوى  يف  كربى  أشواطا  تقدم  فإنه  فيفري   06 اتفاق 
وتّم  زمني  جدول  وفق  تفعيله  وحول  حوله  التفاوض 
التي  التضامنية  املساهمة  اىل  التطرق  املفاوضات  خالل 

طالب االتحاد بإلغائها.

المسار التفاوضي
أضاف االخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد 
من  مزيدا  واملنشآت  الدواوين  قسم  عن  املسؤول 
التفاصيل حول املسار التفاويض مشريا اىل ان املفاوضات 
الكثري  قدموا  العامل  ان  وبنّي  ومعقدة.  صعبة  كانت 
يف  الدخول  املفرتض  من  كان  أنه  خاصة  التنازالت  من 
التضخم  أن  إىل  واشار   2020 سنة  اجتامعية  مفاوضات 
املايل واالزمة االقتصادية قد ادت إىل مزيد رضب املقدرة 
الرشائية بشكل كبري تستوجب مراجعات كربى يف الربنامج 
االقتصادي الذي يجب أن يختلف عن الربنامج الحكومي. 
كام أن هاجس االتفاق مع صندوق النقد الدويل قد حرض 
الربنامج  من  تخوفاته  عن  وعرّب  املفاوضات.  خالل  بقوة 
يف  يتسبب  قد  الذي  للحكومة  واالجتامعي  االقتصادي 
الحكومة تهدف  العامل واالجراء. ورشح أن  مزيد تفقري 

التفويت  واىل  محددة،  فئة  يف  وحرصه  الدعم  رفع  إىل 
ومسميات  عناوين  عدة  تحت  العمومية  املؤسسات  يف 
الحكومة يثري  الساملي عىل ان برنامج  وشّدد االخ صالح 
الكثري من  الكثري من املخاوف مشريا اىل رضورة توضيح 

املسائل. ومنها رضورة الفصل بني املسارات.

يروجون اإلشاعات واألكاذيب
املساعد  العام  األمني  الطاهري  سامي  األخ  قال 
ان  النقابيني  عىل  ان  والنرش  االعالم  قسم  عن  املسؤول 
وان  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  اىل  باالنتامء  يفخروا 
من يروجون لإلشاعات حوله واهمون مؤكدا ان االتحاد 
األخ  وتحدث  تفلح.  لن  االرباك  محاولة  وان  متامسك 
األمني العام املساعد عن وجود استهداف واضح لالتحاد 
ولقياداته من خالل حمالت التشويه واالفرتاء او من خالل 
محاوالت االرباك وااليهام بادعاءات مغالطة ال أساس لها 
من الصحة. وشّدد األخ الطاهري عىل ان االتحاد يراعي 
الوضع العام ويفهم سياقات البالد والعامل ولكنه ال يتنازل 
النقد  صندوق  من  املوقف  أن  كام  العامل.  حقوق  عن 
الدويل مازال ثابتا وان التوصل اىل اتفاق مع الحكومة ال 
الدويل  النقد  إمالءات صندوق  املواقف من  تغيري  يعني 
ورشح ان املسارات مفصولة متاما حيث لن يقبل االتحاد 
الدعم.  برفع  وال  التونيس  الشعب  مبكتسبات  باملساس 
مل  نفسه  الدويل  النقد  صندوق  ان  الطاهري  األخ  وقال 
يقرتح مثل هكذا اقرتاحات حيث مل ترد يف أي من الوثائق 
ال  الدويل  النقد  صندوق  ان  معتربا  املنشورة  الرسمية 
يخفي أهدافه ويربزها بكل وضوح وال توجد فيها مثل ما 
او  العمومية  بالتفويت يف املؤسسات  يروج من املطالبة 

غريها من اإلجراءات الليربالية املتوحشة. 

تدخالت مهمّة 
الوطنية  االدارية  الهيئة  اعضاء  االخوة  من  عدد  مثّن 
االخوة  من  املكون  التفاويض  الوفد  بذله  الذي  الجهد 
مع  التفاويض  املسار  خالل  املساعدين  العامني  االمناء 
التوصل  ان  النقابيني  االخوة  من  عدد  واعترب  الحكومة. 
الرشائية  املقدرة  تدهور  إىل  نظرا  للغاية  مهّم  اتفاق  إىل 
للعامل بالفكر والساعد. واعتربوا ان املقرتحات الحكومية 
التي تآكلت بسبب  ال ميكنها أن تعّدل املقدرة الرشائية 
االخوة  من  عدد  وتحدث  والتضخم.  الغالء  موجات 
التي  االقتصادية  واألزمة  الدويل  الوضع  عن  النقابيني 
بالحروب  أزمتها  حّل  تحاول  والتي  الرأساملية  تشهدها 
والتجويع وهو ما يعني واقعا دوليا مأزوما ومفتوحا عىل 
كل االحتامالت معتربين ان انعكاسات الوضع الدويل قد 
تكون وخيمة عىل شعوب املنطقة. كام توقّف عدد من 
عاملي  صعيد  عىل  النقايب  العمل  استهداف  أمام  االخوة 
معتربين ان تونس ليست يف منأى عن هذه املوجة من 
املنظم  الهجوم  كل  خالل  من  يربز  ما  وهو  االستهداف 
عىل االتحاد وعىل القيادات النقابية. وقالوا إن الرأساملية 
كل  عىل  القضاء  يحاولون  تونس  يف  واعوانها  املتوحشة 
التجارب النقابية النرية من اجل مترير مشاريعهم املعادية 

ملصلحة الشعب.

* طارق السعيديفي الهيئة اإلدارية الوطنية 

 األخ األمين العام نور الدين الطبوبي 

 األزمة 
سياسية 

بامتياز

لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  الدين  نور  االخ  قال 
االدارية  للهيئة  ترؤسه  خالل  للشغل  التونيس  العام 
ان   2022 سبتمرب   11 االحد  يوم  املنعقدة  الوطنية 
من  الكثري  يطرح  ما  وهو  ومتشعب  معقد  الوضع 
القضايا التي تستوجب النظر والنقاش وهو ما يفرض 
ورشح  الوطنية.  االدارية  للهيئة  االجتامعات  عديد 
من  فيها  مبا  استثنائية  املرحلة  ان  العام  االمني  االخ 
االبعاد  ومتعددة  مركبة  املشكل  ان  معتربا  تعقيدات 

نتيجة تداخل االقتصادي باالجتامعي بالسيايس. 

تقدم التفاوض حول اتفاق 6 فيفري
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الهيئة اإلدارية لالتحاد األخ الطبوبي عند رئيس الجمهورية   

إدانة ال نتهاك حقوق اإلنسان 
وتدهور الوضع االجتماعي للشغالني  

برئاسة   2022 11 سبتمرب  يوم  املنعقدة  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  إن 
األمني العام األخ نور الدين الطبويب، متابعة للمفاوضات االجتامعية وبعد تدارس الوضع العام، فإنها:

- ترتحم عىل أرواح ضحايا عصابات الهجرة غري النظامية الذين دفعهم التهميش والبطالة والحيف 
االجتامعي وأدت بهم مالبسات كثرية إىل املغامرة بحياتهم وحتى بأرسهم واستغلت عصابات التهريب 
اإلجرامية ظروفهم للربح والسمرسة يف ظل صمت الحكومة وعجزها عن الحد من ظاهرة تزايد نسق 
مجابهة هذه  أن  وتعترب  األعامر،  كل  ولتشمل  العائالت  إىل  األفراد  من  وتوسعها  النظامية  غري  الهجرة 
وطنية  مقاربات  عرب  بل  االوروبية،  البلدان  تريد  كام  األمنية،  باإلجراءات  تتم  أن  ميكن  ال  الظاهرة 

واجتامعية واسرتاتيجية تعالج األسباب وتؤسس للمستقبل.
نفس  كل  وضد  االتحاد  ضد  والتحريض  التجييش  وترفض  والحريات  للحقوق  انتهاك  أي  تدين   -
25 جويلية ومنها من تريد  الدفاع عن مسار  الجهات منها من تدعي  الذي تقوم به بعض  دميقراطي 
توظيف االتحاد بدعوى الدفاع عن الدميقراطية، وتؤكد عىل متسكها بالحق النقايب وبحق تنظم النقابات 
لجميع األسالك مبا فيها النقابات األمنية بكل استقاللية عن السلطة وعن كل األحزاب. وتعرب عن مساندتها 
للمناضالت واملناضيل وللصحفيني الذين يتعرضون لالعتقال واملحاكامت العشوائية بتهم كيدية مقلقة .

- تسجل تدهور الوضع االجتامعي للشغالني ولعموم الشعب والذي برز يف تفاقم البطالة وازدياد 
نسب الفقر وارتفاع نسب التضخم مام انجر عنه تدهور املقدرة الرشائية وغالء تكاليف العيش وعّمق 
وبالطرق  بالتحايل  الدعم  ورفع  األساسية  املواد  عديد  فقدان  ظل  يف  التوزيع  مسالك  وعّقد  االحتكار 
النفقات  وتزايد  والجامعية  املدرسية  العودة  مع  خاصة  كاهله  وأثقل  املواطن  أعباء  من  وزاد  املقنعة 
األرسية وتطالب الهيئة اإلدارية الوطنية بوجوب تدخل الدولة واتخاذ إجراءات اجتامعية عاجلة خاصة 
لصالح العاطلني والعائالت الفقرية والفاقدة للسند ملجابهة اآلثار الكارثية لألزمة واتباع سياسات حامئية 

تحد من املضاربة واالحتكار وتراجع منظومات األسعار والتوزيع وتفّكك منظومة التهريب واالحتكار.
ومؤسساتهم  وحقوقهم  ومكاسبهم  والتونسيني  التونسيات  قوت  يستهدف  إصالح  أي  أن  تعترب   -
متّس  برامج  بأي  يقبل  لن  االتحاد  أن  وتعلن  الدولية  املالية  الصناديق  لتعليامت  ارتهان  العمومية هو 
الدعم ووقف االنتدابات والضغط عىل  التفويت ورفع  بحقوق شعبنا ومكاسبه وسيتصدى إىل سياسة 
تتفاوض  عام  جوهريا  مختلفة  وعملية  وعقالنية  واقعية  ببدائل  تقدم  قد  االتحاد  بأن  وتذكر  األجور، 

الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدويل وينتظر التفاعل اإليجايب حولها والعمل بها. 
كام تدعو كل القوى الحية لفتح نقاش واسع حول البدائل االقتصادية التي تقدم بها االتحاد.

- كام تعترب ان أي إصالح ال تكون مراجعة النظام الجبايئ يف مقدمته هو مواصلة لتكريس الحيف 
املنظم  الريعي واالقتصاد غري  الشعب وحامية رسمية لالقتصاد  الشغالني وعموم  والنهب عىل حساب 
العدالة  وتحقيق  املظلمة  هذه  لرفع  العاجل  بالتفاوض  وتطالب  واالجتامعيني،  الجبائيني  وللمتهربني 

الجبائية.
تعرب عن مخاوفها من فشل العودة املدرسية والتكوينية والجامعية يف ظل النقص الفادح يف املوارد 
تسوية وضعية  املربمة بخصوص  االتفاقيات  تطبيق  نية يف  أي  التدريس وغياب  إطار  البرشية وخاصة 
النواب واملتعاقدين ويف ظرف تعطلت فيه عمليات الصيانة والرتميم والبناء وعدم تقدم اإلصالح الرتبوي 

عموما. 
وتطالب الحكومة بضامن ادىن رشوط عودة عادية وتجاوز كل النقائص وإعطاء املدرسة والجامعة 
التونيس  االتحاد  الهشتطالب  العمل  مستنقع  ووقف  االسرتاتيجية  مكانتهام  العمومية  التكوين  ومراكز 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق ما تم االتفاق يف شأنه مع االتحاد بخصوص الزيادة يف 
األجور يف القطاع الخاص واإلرساع بإمضاء املالحق التعديلية املعطلة إىل حد اآلن والرشوع يف التفاوض يف 

الجانب الرتتيبي ملراجعة بعض االتفاقيات املشرتكة.
- تذكر مبا قدمه الشغالون من تضحيات وتنازالت خالل سنتي جائحة كوفيد وما تكبدوه من خسائر 
يف األرواح وما تجرعوه من تضخم ألعباء املعيشة لديهم ويف املقابل يجابهون بالجحود وميتنع غريهم عن 

تقديم أدىن التضحيات بل ويرصون عىل االنتفاع باالمتيازات والتحفيزات.
- كام تجدد متسكها بحق الشغالني يف القطاع العام والوظيفة العمومية يف تعديل أجورهم ملجابهة 
الحوار االجتامعي ودورية  بالتعهدات واحرتام  االتفاقيات املربمة وااللتزام  التضخم وبحقهم يف تطبيق 
نتيجة سياسات  كانت  فيها  لهم  أزمة ال مسؤولية  تبعات  األجراء  االجتامعية وترفض تحميل  املفاوضة 

فاشلة للحكومات املتعاقبة. 
وتفوض للمكتب التنفيذي مواصلة التفاوض يف مطالب القطاع العام والوظيفة العمومية املضمنة 

يف برقية اإلرضاب العام يف القطاع العام ليوم 16 جوان 2022 التخاذ القرار والتوصل إىل اتفاق حولها.
* األمني العام 
نور الدين الطبويب

مؤتمر االتحاد الجهوي باملهدية
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقّرر عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل باملهدية 
التاسعة )09.00( صباحا بنزل املهدية بيتش ـ  بداية من الساعة  االثنني 3 أكتوبر 2022  وذلك يوم 

املهدية.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو الهيئة الجهوية للنظام الداخيل أو الهيئة 

الجهوية للمراقبة املالية بداية من يوم االثنني 19 سبتمرب 2022.
التاسع  بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيهم  تتوفّر  مّمن  الرتشح  يف  الراغبني  فعىل 
والثامنون )89( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل، أن يقّدموا مطالب ترشحهم باسم 
األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل  13، شارع الواليات املتحدة األمريكية ـ تونس 1002، 

عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 26 سبتمرب 2022 عىل الساعة الرابعة ونصف )16.30س( 

مساءا.
يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملّدة ال تقّل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند 

الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
وأن يكون متحّمال للمسؤولية النقابية ملّدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح أو قد تحّملها ملّدة 

ال تقّل عن 6 سنوات كاملة.
أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

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

يضّم املكتب التنفيذي الجهوي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )87( من النظام الداخيل، وال مينع 
عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

ـ يجب أن يتضّمن املطلب:
1 ـ الرقم اآليل للمرتّشح أو املعرّف الوحيد أو نسخة من بطاقات االنخراط املبارش.

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحّملها املرتّشح وتواريخ تحّملها.

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجّوال.
األمني العام
نورالدين الطبويب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقرص قرطاج، األخ نور الدين الطبويب، األمني العام لالتحاد العام 
التونيس للشغل، والسيّد سمري ماجول، رئيس االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأكّد رئيس الجمهورية، خالل هذا اللقاء، عىل رضورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات 
والتجارة  للصناعة  التونيس  واالتحاد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  دور  عىل  وشّدد  والوطن،  الدولة 

والصناعات التقليدية يف التوصل إىل اتفاق مع الحكومة يف أقرب اآلجال.
وتناول اللقاء جملة من القضايا واملواضيع املتصلة برتاكم األزمات الناتجة عن الوضع العاملي ولكن أيضا 

عن سنوات طويلة من محاوالت رضب الدولة واملساس بوحدة الوطن.
كام تم التطرّق، أيضا، إىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف تونس، وإىل الغياب غري الطبيعي لعديد 
الوضع  لتأجيج  احتكارها  يتم  ولكن  متوفرة  املواد  هذه  أن  رغم  املواطن  إىل  بالنسبة  األساسية  املواد 
االجتامعي، وهؤالء الذين يدفعون األموال لتحقيق مآربهم٬ يعلم الشعب التونيس جيّدا من هم وما هي 

ترتيباتهم الحالية والالحقة.
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وصل السكر وغاب الزيت وحضرت 
زيادة جديدة يف املياه املعدنية

* العلوش بـ 40 دينارًا أما أصناف 
أخرى فهي بـ 51 دينارا

يف الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد ان تغييب 
املحتكرين  عادة  أصبحت  التونسيني  حياة  يف  األساسية  املواد  عديد 

واملضاربني مبا انهم وجدوا انفسهم ينشطون يف غياب املراقبني)؟(.
واملتاجر  االسواق  يراقب  ان  املفرتض  من  كان  من  غياب  ويف 
والفضاءات التجارية الكربى. نعم يرضب املحتكرون والقشارة مواعيد 
سجلنا  اذ  املدرسية  العودة  مبناسبة  االسعار  يف  الزيادة  مع  جديدة 
ارتفاعا جديدا يف سعر قارورة ا ملاء املعدين التي اصبح سعرها 900 
مليام اذا كانت باردة و800 من مكانها ـ فيام غاب املاء الصغري سواء 
عن املتاجر او عن املساحات التجارية الكربى ـ من جهة اخرى سجلنا 
توفر مادة السكر ومعها القهوة بشكل عادي فيام غاب الزيت النبايت 
اما الحديث عن زيت الحاكم كام يحلو للبعض تسميته فان الجنة 
معدل  يف  املرتفع  الحر  هذا  يف  املواطن  يناله  ان  من  اقرب  تصبح 
استهالك التونسيني للمياه املعدنية اذ اصبح املعدل اليومي يف حدود 
8 ماليني قارورة وهذا ما جعل 26 رشكة املناط بعهدتها توفري املياه 
املعدنية عاجزة عن االيفاء بالتزاماتها اما فيام يخص اللحوم البيضاء 
فبعد الصعود الصاروخي للحم الدجاج والسكالوب فقد اكد احمد 
اللحوم اصبحت  للقصابني ان اسعار  الوطنية  الغرفة  العمريي رئيس 
تباع يف املساحات التجارية الكربى بني 40 ديناًرا للكيلو الواحد و51 
دينارا لبعض االصناف االخرى من اللحوم ـ واضاف ان اللحوم املربدة 
كانت تباع يف سنة 2020 بـ 23 دينارا للكيلو غرام وهو زمن ايقاف 
توريد اللحوم التي كانت يف حدود حاوية اسبوعيا تحمل 36 عجال 
توزع يف واليات تونس الكربى وواليات بنزرت وصفاقس واملساحات 
تكون  التوريد  عملية  فاّن  رمضان  شهر  خالل  اما  الكربى  التجارية 

لحاويتني اسبوعيا.
* رمزي الجّباري

غريب

لطفي املاكني
لدستور  النقدية  دراسته  يف  الله  جاب  سفيان  األستاذ  يرى 
يخطه  »لن  مرشوع  الدستور:  »مرشوع  بـ  عنونها  والتي   2022
الشباب عىل الجدران« أنّه مل تقع دسرتة ضامن عدم تغول الّريع 
االقتصادي أو حتى هيمنة رأس املال عىل الطبقة املنتجة أو دور 
الدولة يف تعديل الكّفة نحو العدالة االجتامعية بل دسرتة كفالة 
األكرث هشاشة )أي أكرب الخارسين من لعبة الرصاع االقتصادي( 
لكن  أيضا(  شباب  )أغلبهم  العاملني  عن  والعاطلني  الشباب  أي 

ال وجود لدسرتة مكافحة االستغالل االقتصادي للقوة املنتجة 
شبابا ونساء ورجاال.

صارت  االجتامعية«  »الالعدالة  أّن  وأضاف 
دولة  ال  رعايا  دولة  مبنية عىل  الجمهورية  فيها 
رعاية. ال تتدخل هذه الدولة لتعديل االقتصاد 
وتحقيق العدل ومقاومة االحتكار »الكارتالية« 
لطبقة أقلية عىل األغلبية ألنّها تكتفي بالسيادة 

أو  املال  لرأس  الفعلية  الهيمنة  وترتك  الخطابية 
صاحب  العائيل  االقتصادي  الريع  األوليغارشيا 

السيادة والحاكم الفعيل لتونس منذ قرون بل تتدخل 
لرشعنة انتاج وإعادة إنتاج الالعدالة.

سابقة  فرتة  كتبه يف  كان  مبا  الله  األستاذ سفيان جاب  وذكر 
من تشخيص ملسار االنتقال الدميقراطي مرورا بسعي »السيستام« 
»لكارل  وصوال  جديد  شكل  يف  واإلنبعاث  جلدته  لتبديل  القائم 
صاحب  ومسألة  التمثيلية  للدميقراطية  العداء  ومسألة  شميث« 
تلك  أّن  وبنّي  االستثناء  وحالة  واملرشوعية  والرشعية  السيادة 
القراءة مّكنت من الوصول إىل ماهو محتوم نظرا ملا قاله وفعله 
ولتناغم  منذ سنني  معه  ومن  قيس سعيد  يفعله  وما  يقوله  وما 
ذلك مع إرهاصات الواقع يف تونس بكل تعقيداته خاّصة منذ أزمة 
نتائج االنتخابات املاضية وما أفرزته من عجز يف امليزان السيايس 

وتزامنها مع أزمة كورونا.
ذهب  القديم  ـ  الجديد«  القييس  »السيستام  أّن  إىل  وأشار 
إىل بناء منظومة تلغي النظام لصالح الدولة  أي أّن كّل األجسام 
الوسطى الواقعة خارج جهاز الدولة من هيئات وأحزاب سياسية 
ومنظامت وطنية وجمعيات ستفقد سبب وجودها وستُشّل وتفرد 
املراس  صعب  جهازا  فصاعدا  اآلن  من  باعتبارها  الدولة  لصالح 

مستقال دامئا ال يتّم انتخابه.
واألحزاب  والجمعيات  واملنظامت  الهيئات  ستصبح  وهكذا 
السلطة  ستصري  وبالتايل  عليه  ليكتب  ورقا  يجد  ال  الذي  كالحرب 
الوحيد  وهو  مبارشة  ينتخب  الذي  الرئيس  سلطة  أي  واحدة 
الذي ميثّل الدولة والجميع لدى الدولة موظف ال صاحب سلطة 

مستقلة.
الواقع وتعقيداته

يتوقف األستاذ سفيان جاب الله عند رضورة الفهم الحقيقي 
للمشكل بالنزول من الربج العاجي والتحّرر من الدغامئية وهذا 
و14   2010 ديسمرب   17 ليايل  إىل  العودة  رأيه  حسب  يتطلّب 
جانفي 2011 وما تولد عن تلك اللحظة الثورية وصوال إىل اليوم 
لتعيد ترتيب البيت الداخيل وطرح هنا سؤال لطاملا كان يجب أن 
نطرحه ونحن نسري يف درب مسار إنتقايل تّم تعبيده عىل حساب 
مقاس  عىل  وخيط  والدميقراطية  والكرامة  والحرية  الخبز  مسار 
وال  إجتامعيا  وال  دميقراطيا  يكن  مل  مسارا  ملكها  ليدوم  طرائف 
واجتامعي  وثقايف  واقتصادي  سيايس  استبداد  بسبب  وطنيا 
املفعول  لكّنه كان خفيا ميارس عنفا رمزيا ال يفهمه 

بهم.
الناشطون  فعله  عاّم  التساؤل  ويواصل 
واملثقفون  واملفّكرون  والسياسيون  الحقوقيون 
العام  الرأي  صّناع  واملناضلون  والباحثون 
»فرقة  أو  اجتامعي  مصعد  نتاج  باعتبارهم 
ناجية« من تعطّل كّل املصاعد رغام عن أنفسهم 
أدوات  وال  مصريها  متلك  مل  أغلبية  حساب  وعىل 
تقريرها بني أيديهم وهي أغلبية يقول أنّها ثارت ضّد 
ولو  الجديدة  اللعبة  بقواعد  قبلوا  من  إالّ  منه  يستفد  مل  مسار 
عىل مضض واستفادوا أحزاب أو فئات أو أفراد من خريات اللعب 
االنتقايل الدميقراطي مسارين عىل جثث أحالم األغلبية ومل تستفد 

منه إالّ أقلية.

ويضيف أّن ذلك املسار أكل فئات وداس عىل كرامتهم ميينا 
ويسارا وعّمق أزمة سيادة وطنهم ورسق حلم حريتهم لذلك عىل 
كقارئ  نعامله  الذي  الشعب  وعي  مستوى  إىل  اإلرتقاء  الجميع 
سعيد  قيس  متّكن  وهنا  إليه  ننزل  أن  ال  إلينا  يصعد  أن  يجب 
من قول العكس متاما للجموع الغفرية أي أنتم متلكون الحقيقة 
صديقا  سعيّد  أصبح  وبذلك  وتصادره  قدركم  تزيف  والنخب 
الدميقراطي  املدين  واملجتمع  والنخب  األحزاب  وصارت  للشعب 

واالقتصادي واالجتامعي عدو لألغلبية املضطهدة.
تحويل الفهم

فعل  إىل  الفهم  تحويل  إىل  الله  جاب  سفيان  األستاذ  ودعا 
عالقة  لبناء  والطويل  املتوسط  املدى  عىل  تعمل  وحلول  وحركة 

مجتمعية مختلفة مع الواقع.

األستاذ سفيان جاب اهلل

بعد أن دافع عنهم االتحاد

ال وجود يف الدستور الجديد لفصل واحد ملكافحة االستغالل االقتصادي

»الالعدالة االجتماعية« أصبحت 
مهيمنة بني الطبقات والبد من االرتقاء 

إىل مستوى وعي الشعب وتطّلعاته

تسوية وضعية عمّال 
الحضائر الدفعة األوىل

يقارب  ما  بعد  أي  الذاكرة  من  ينىس  لن   2022 سبتمرب   14 يوم 
الحضائر  عاّمل  من  الحق  أصحاب  يْحُصل  والكامل  بالتامم  سنة   11
السنوات  هذه  طيلة  عِملوا  أن  بعد  العمل  يف  املرشوع  حّقهم  عىل 
عىل آلية التشغيل الهش »الحضائر« بكّل ما تتضّمنه هذه اآللية من 
تهميش وهضم حقوق وتعّسف وتأجري دون األجر الصناعي املضمون 
ودون تغطية اجتامعية وصّحية! اليوم يتحّصل أصحاب الدفعة األوىل 
لرئاسة  الرّسمي  املوقع  يف  املُتاحة  املنّصة  عرب  تعيينهم  معطيات  عىل 
الحكومة، هو حدث تاريخي طاملا انتظره أصحاب الحق يف هذا امللف، 
وطاملا دافع عنه رجاُل ونساء طيلة هذه السنني ال ليشء إالّ إلميانهم 

. الشديد بأن لن يضيع حق وراءه طالب مهام طال الزمان أو قُصَ
ودفاعنا  ومقاومتنا  وتضحياتنا  وصربنا  بنضالنا  واعتزاز  فخر  كلُّنا 
وامتنان  واعتزاز  فخر  وكلُّنا  الكريم،  والعيش  التشغيل  يف  حقنا  عن 
لقلعة النضال منظّمة حشاد العظيم خيمة كل التونسيات والتونسيني 
االتحاد العام التونيس للشغل عىل تبنِّيِه قضيَّتََنا وإميانِه بعَدالتها وذوِده 

املستميت عىل أحّقيّتنا يف نيل مطلبنا بتسوية الوضعية املهنيّة...
ألف مربوك لكل زمالئنا املعنيني بالدفعة األوىل وألف شكر لعائالتنا 
الذين صربوا معنا، والقادم أفضل لبقية الدفعات فصربًا جميالً رفاقي 
ورفيقايت. مع فائق احرتامي لبعض الزميالت والزمالء الذين تعنب وتعبوا 
أكرث مّنا يف هذه املسرية النضالية دون استثناء ودون ذكر األسامء حتى 

ال أنىس... فهن وهم قد سبقت أسامُؤهم أشخاَصهم يف امللف.

انتهت جلسة الحكومة مع وفد االتحاد عىل االتفاق عىل زيادة يف أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وسيكون 
االمضاء اليوم الخميس 15 سبتمرب 2022 بقص الحكومة بالقصبة اذ حصل اتفاق حول زيادات الوظيفة العمومية بإسناد كل صنف 

زيادة تصف عىل 3 سنوات بداية من شهر أكتوبر 2022 إىل غاية 1 جانفي 2025.
أّما يف القطاع العام فإّن الزيادة ستكون حسب النسبة املائوية لألجر الخام ـ يف حني كان االتفاق عىل ضامن زيادة بـ 7٪ يف 

األجر األدىن املضمون.
رمزي الجباري

زيادة بـ  7٪ يف األجر األدنى املضمون

اليوم االمضاء يف القصبة على الزيادات يف أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام
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تتّجه األنظار هذه األيّام إىل األمر الرئايس املفرتض إصداره لدعوة الناخبني 
للمشاركة يف االنتخابات الترشيعية املقّررة ليوم 17 ديسمرب املقبل وبالتايل فإّن 
األمر املشار إليه يجب أن يصدر قبل 3 أشهر أي بعد أيّام قليلة من تاريخ اليوم 

ونعني تحديدا يوم 17 سبتمرب الجاري.
»اإليزي«  لالنتخابات  املستقلّة  العليا  الهيئة  من  حرص  هناك  أّن  ويبدو 
عديد  يف  املنرصي  التلييل  محمد  بها  الرسمي  الناطق  به  رّصح  ما  بحسب 
اللقاءات االعالمية عىل صدور األمر الحكومي لتقسيم الدوائر االنتخابية قبل 
يوم 18 سبتمرب مبا يضمن املحافظة عىل الروزنامة االنتخابية ألّن باقي اآلجال 

ومنها دعوة الناخبني ميكن اختصارها يف القانون االنتخايب الذي من 
املنتظر أن يصدر يف مرسوم رئايس مستقبال.

من  األول  األسبوع  وتحديدا  املاضية  األيّام  وعرفت 
سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  لقاء  الجاري  سبتمرب  شهر 
برئيس الهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات فاروق بوعسكر 
القادمة ستشهد  الفرتة  أّن  الرئيس سعيد عىل  أكّد  حيث 
وضع قانون انتخايب جديد مع األخذ يف االعتبار تصورات 

ومقرتحات الداعمني ملسار 25 جويلية.
أثارت اإلشارة إىل الداعمني ملسار 25 جويلية الكثري من 

القراءات بخصوص الكيفية التي ستكون من خاللها مساهمة 
التي  األحزاب  أغلب  وأّن  خاصة  جويلية   25 ملسار  املساندين 

الجمهورية برضورة ترشيكهم يف  إليها هؤالء طالبت رئيس  ينتمون 
إذ  والتحاليل  التعاليق  من  بكثري  املثري  املرشوع  هذا  صياغة  عمليّة 
أنّهم يسعون من خالل هذه التشاركية إىل تجاوز ما ظهر من هنات 

يف عمليّة صياغة الدستور وتذهب عديد من قراءات املحللني إىل 
أّن حرص األحزاب يف املساهمة يف مرشوع القانون االنتخايب من 

منظورهم أهم وأكرب ألنّها ستحّدد مالمح الخارطة السياسية يف 
املرحلة القادمة وهذا ما تراهن عليه هذه األحزاب.

اخالالت وفراغات
كام أّن حرص هذه األحزاب يعود إىل ما متّت معاينته من 
إخالالت وفراغات تغاىض عنها من وضعوا القانون االنتخايب 

الهيمنة  أجل  املاضية من  االنتخابات  أساسه  الذي جرت عىل 
عىل املشهد السيايس واستدامة األوضاع كام هي لصالح أحزاب 

تبقى  ال  حتى  أولوية  بات  الفراغات  تلك  سّد  فإّن  وبالتايل  معيّنة 
مشاركتهم من أجل تسجيل الحضور فقط يف حال مل تكن اإلصالحات يف 
العمق للقطع مع كّل السلبيات التي أفرزت الخارطة الحزبية املهيمنة 
عىل مجلس نواب الشعب ومن خالله عىل الحكومة مبا أّن حصولها عىل 

التزكية تحتاج ألغلبية برملانية.
األفراد والقامئات

داخل  للنقاش  املثرية  الجديد  االنتخايب  القانون  مرشوع  نقاط  أهم  ومن 
الساحة السياسية تلك املتصلة بعمليّة االقرتاع هل أنّها ستكون عىل األفراد أم 
عىل القامئات وهذا ما تفرّسه الدعوات املطالبة بالترسيع بإصدار األمر الحكومي 

بخصوص تقسيم الدوائر االنتخابية.

تخّوفات من غالبية األحزاب كون الذهاب بإتجاه اعتامد االقرتاع 
عىل األفراد سيكون مبثابة رضبة موجعة لألحزاب التي ستفقد إشعاعها 
مبا أنّها مل تعد هي الوحيدة القادرة عىل بلوغ الكفاءات ذات اإلشعاع 
مبناطقها إىل مواقع القرار السيايس وبالتايل سيكون ذلك التوّجه عمليّة 
قواعدها  من  الحزبية  والتنظيامت  التشكيالت  ألغلب  مقننة  حرمان 
كونها  البعض  منها  يتوّجس  التي  منفردة  بصفة  الرتشحات  لحساب 
الجمهورية  رئيس  إليه  مييل  الذي  القاعدي  البناء  ملرشوع  »تؤسس« 
حيث يراه التمثيل األفضل داخل الهيئات املنتخبة مقابل نقده املتواصل 
االنتقال  مسار  لتعطّل  األول  السبب  يعتربها  التي  لألحزاب 
واالجتامعية  االقتصادية  األوضاع  وترّدي  الدميقراطي 
لعقد  فقط  وساعية  الحكم  عىل  متكالبة  يراها  إذ 
مقدرات  عىل  للهيمنة  اللوبيات  مع  التحالفات 
وبالتايل  والتّهميش  الفقر  يف  وإغراقه  الشعب 

لصالح  العامة  الحياة  يف  دورها  تحجيم  من  البّد 
الكفاءات القادرة عىل تقديم اإلضافة مبا أنّها ملتزمة فقط 
وحساباتها  باألحزاب  لهم  عالقة  ال  انتخبوهم  من  تجاه 

السياسيوية.
مواقف من املغزاوي

من  النقطة  هذه  من  موقفها  عن  األحزاب  عديد  عرّبت 
ذلك ما رّصح به أمني عام حركة »الشعب« زهري املغزاوي بعديد 
املنابر االعالمية خصوصا بعد لقائه برئيس الجمهورية من كون لكل 
نظام اقرتاع ايجابيات وسلبيات عىل أّن األهم من ذلك هو تنقية 
املناخ االنتخايب حيث ترى حركة »الشعب« أّن هناك ترابط 
بينها مثل متويل األحزاب ودور االعالم وعمليّات سرب اآلراء 
والجرائم االنتخابية وتّم التأكيد عىل أّن األخذ يف االعتبار 
هذه املسائل املفصلية سيكون خطوة حقيقية باالتجاه 
الصحيح حتى ال نعيد نفس املشهد الذي كان قبل 25 

جويلية.
املقياس والدعائم

عرّب عبيد الربييك رئيس حركة تونس إىل األمام خالل 
االنتخايب  القانون  أّن  عىل  للحركة  املركزي  املجلس  انعقاد 
سيكون هو املقياس الذي عىل أساسه سنظّل داعمني ملسار 25 
جويلية أو فّك اإلرتباط معه إذ أنّه يرى رضورة أن تكون لألحزاب 
منظوره  من  ذلك  ويتأكّد  تهميش  أي  عن  بعيدا  فاعلة  مكانة 
بترشيك األحزاب يف صياغة مرشوع القانون ألّن غري ذلك هو إقصاء 
مبطن لها ويستند يف موقفه ذلك إىل أّن القانون االنتخايب السابق كرّس هيمنة 
أحزاب معيّنة ال غاية لها إالّ خدمة مصالحها وبالتايل فإّن القانون الجديد يفرتض 
قطع مع كل تلك الهنات وميّكن األحزاب الساعية إىل خدمة املواطن والبالد من 
فرصة كاملة للمشاركة من خالل وضع الرشوط املستوجبة حتى يشارك فقط من 

له نوايا صادقة لخدمة الشأن العام بعيدا عن الحسابات السياسيوية الضيّقة.
هواجس وتخّوفات

وأبدت عديد األحزاب غري الداعمة ملسار 25 جويلية تخّوفات من أن يعمل 
االنتخايب  االستحقاق  يف  املشاركة  من  إقصائها  عىل  الجديد  االنتخايب  القانون 
إلتقت  فإنّها  السياسية  الفكرية  األحزاب  هذه  توجهات  اختلفت  وإن  القادم 
لتُجرى عىل أساسه  املزمع إصداره  االنتخايب  القانون  الخشبية من أن يكون  يف 
االنتخابات الترشيعية القادمة هو استبعادا لها وهذا ما عرّبت عنه مكّونات ما 
يعرف »بجبهة الخالص« الرافضة ملسار 25 جويلية والتي أعلنت عدم مشاركتها 
من  كّل  تضّم  التي  االجتامعية  األحزاب  تنسيقية  عن  صدر  ما  موقفها  ومثّل 
حزب العاّمل والتكتّل والتيار الدميقراطي والقطب والجمهوري حيث مل تستبعد 
فرضية مقاطعتها النتخابات 17 ديسمرب القادم يف ظّل الظروف الحالية املتّسمة 
الحزب  عرّب  العامة كام  الحياة  مفاصل  الجمهورية عىل مختلف  رئيس  بهيمنة 
الدستوري الحّر عن ذات الخشية خاصة وأّن مختلف عمليّات سرب اآلراء متنحه 

األسبقية عىل جميع األحزاب لكسب االستحقاق الترشيعي القادم.
ومل تخف عديد األحزاب عدم وجود الّرغبة لديها يف املشاركة يف االنتخابات 
القادمة طاملا أّن هناك عديد املوانع والتي تعتقد أنّها ستكون أكرث وضوحا عند 

صدور القانون االنتخايب الجديد.
مرتاحة  غري  االنتخايب  بالشأن  املهتّمة  املدين  املجتمع  منظامت  أّن  كام 
ال  يستمع  ال  أنّه  تقول  حيث  سعيد  قيس  الرئيس  قبل  من  املتبع  لألسلوب 

لألحزاب وال للمنظامت.
الوقت الضاغط

عتيد  جمعية  رئيس  ذكره  ما  وهذا  القوى  تلك  لترشيك  خطوات  غابت 
القانون االنتخايب الجديد  التشاركية يف وضع  أّن املطلوب هو  بالقول  أيّام  منذ 
خاّصة وأّن الوقت أصبح ضاغطا مع اقرتاب موعد 17 سبتمرب )بعد غد( والبّد 
من توضيح الرؤية ألنّه من غري املعقول دعوة الناخبني دون أن يكون القانون 
االنتخايب جاهزًا الذي عىل أساسه ستضع مختلف األطراف الفرضيات التي تراها 
مناسبة أي املشاركة من عدمها وعليه فإّن أغلب املتابعني يعتقدون أّن التفاعالت 
والتجاذبات ستكون واسعة داخل الساحة السياسية عند الكشف عن تفاصيل 
القانون االنتخايب كّل حسب منطلقاته ومواقفه ماّم حصل يوم 25 جويلية وما 

يليه من قرارات متّخذة من قبل رئيس الجمهورية.

الداعمون ملسار 25 جويلية يطالبون بتشريكهم يف وضع القانون االنتخابي الجديد
*لطفي املاكنيقبل موعد 17 سبتمبر

بإصدارالقانون  التعجيل  إن  املنرصي  التلييل  محمد  قال 
شهر  من  ديسمرب   17 يف  واملقررة  املقبلة  لالنتخابات  املنظم 
ديسمرب سيمكن الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات من االستعداد 
الترشيعية.  باالنتخابات  املتعلقة  املواعيد  روزنامة  وضبط 
فقط  املساندين  »يساهم يف صياغته  انتخايب  بقانون  انتخابات 
ملسار 25 جويلية الجديد« عىل حد قول رئيس الجمهورية قيس 
سعيد خالل لقائه بفاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات.
كان لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الهيئة العليا 
االخرض«  »الضوء  مبثابة  بوعسكر  فاروق  لالنتخابات  املستقلة 
لالنطالق يف االعداد لالنتخابات الترشيعية بعد ثالثة اشهر وبعد 
تشكيك من املعارضة يف الهيئة ونتائج االستفتاء. يف االثناء تاخر 
ولهذا  الفارط  جويلية   25 استقتاء  حول  النهايئ  التقرير  اصدار 
»الضغط«  من  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  رئاسة  كثفت 

عىل لجنة الصياغة.
املستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  وكان 

فاروق بوعسكر قد أرشف رفقة  لالنتخابات 
الهيئة  وعضوي  الجديدي  ماهر  نائبه 
الفريخة  نوفل  ومحمد  الواعر  محمود 
الهيئة  مبقر  الفارط  االسبوع  خالل 
التنفيذي  الجهاز  مع  عمل  جلسة  عىل 
اللجنة  أشغال  تقدم  ملتابعة  ُخصصت 
حول  النهايئ  التقرير  بإعداد  املكلفة 

2022 واالستعدادات  25 جويلية  استفتاء 
الخاصة باالستحقاقات االنتخابية القادمة.
التقرير النهائي في االنتظار

ويف هذا اإلطار أكد رئيس الهيئة عىل رضورة 
إعداد التقرير العام حول االستفتاء وإحالته إىل 

الجهات املعنية ضمن اآلجال القانونية املحددة وأثنى 
بهذه املناسبة عىل نجاح الهيئة يف تنظيم استفتاء 
قياسية وعىل  2022 ضمن آجال  25 جويلية 
بإعداد  املعنيّة  اإلدارات  مختلف  تبديه  ما 
التقارير املستوجبة من حرص عىل إنجاز 
املتفق  الزمني  الجدول  ضمن  املطلوب 

عليه.
كام تم خالل هذا اللقاء تبادل الرأي 
باالستحقاقات  الخاصة  التحضريات  حول 
االنتخابية القادمة حيث أكد رئيس الهيئة 
هذه  إلطالق  يوليها  التي  األهمية  عىل 
اآلن  منذ  والبدء  مسبق  بشكل  التحضريات 
لتوفري  القادم«  االنتخايب  للمسار  الجيد  بـ»اإلعداد 
االنتخابية  املواعيد  لهذه  النجاح  أسباب  كافة 

االنتخابات  بالخصوص  الجديد ومنها  الدستور  املهمة عىل ضوء 
املجلس  وانتخابات  السنة  هذه  آخر  تنظيمها  املقرر  الترشيعية 
الوطني للجهات واألقاليم وكذلك االنتخابات املحلية والجهوية. 
ويف هذا اإلطار توىل رئيس الهيئة االستامع إىل مختلف االقرتاحات 

التي من شأنها املساهمة يف إنجاح املسار االنتخايب القادم.
سدّ الشغور في مجلس الهيئة 

إضافة إىل مسألة إعداد التقرير النهايئ لالستفتاء فإن الضغط 
الخاص  الحكومي  االمر  اعداد واصدار  الزمني منصب اآلن عىل 
 18 االحد  يوم  االمر  يتجاوز  ان  االنتخابية عىل  الدوائر  بتقسيم 
سبتمرب الجاري وعىل ضوء هذا االمر ستتحدد خارطة االنتخابات 
يف الجهات. ومن املسائل املستعجلة امام الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات سد الشغور وذلك بعد املعاينة من لدن مكتب الهيئة 
وارسال محارض املعاينة لرئاسة الجمهورية وتخص خطة القايض 

العديل وخطة العضو السابق بهيئة انتخابات سابقة.

هيئة االنتخابات تسابق الزمن إلصدار أمر تقسيم الدوائر وسد الشغور 
ثالثة أشهر قبل التشريعية

* المنصري

* ناجح مبارك

* املغزاوي

 *الربييك



الخميس 15 سبتمبر 2022 - العدد 1712  6
وطنية

* الطايع الهراغي   

»ال يسعد من ابتيل بصحبة امللوك، فإنّهم ال عهد لهم وال وفاء وال قريب 
وال حميم«.

)كليلة ودمنة(
»إيّاك وامللوك، فإّن من واالهم أخذوا ماله ومن عاداهم أخذوا رأسه«.

)أبو عيل الّصّغاين(

امللوك  أبواب  بهار:  بلخ اسمها  »قيل: مكتوب عىل باب قرية من قرى 
تحتاج إىل ثالثة: عقل وصرب ومال، وتحته مكتوب: كذب عدّو الله. من 

كان له واحد منها مل يقرب باب الّسلطان«.
الّسيّد الرّئيس، رئيس إمارة قرطاج بعد أن حّل بها ركبك فاتحا ال غازيا 
فحّررها من جوائح الطّواغيت، وبالتّحديد –طبقا ملا ميليه العلّو الّشاهق 
للمقامات- رئيس الجمهوريّة الثّالثة، جمهوريّة ما بعد 25 جويلية، بأكرث 
االنفجار  مخاض  بعد  ما  يريد«  »الّشعب  لدولة  املؤّسس  الرّئيس  دقّة 
الثّورّي غري املسبوق يف التّاريخ، غابره وحديثه عىل حّد التّأكيد البديع 
وهزّه  التّخمرية  انتابته  كلاّم  املناسبات،  من  يحىص  ال  ما  يف  لسيادته 
به  البيان  البالغة وسحر  رطانة  إىل  العجائبيّة هرع  بالتّخيّالت  االنتشاء 

يدبّج عجائب املدائح واألذكار. 

* البناء الشّاهق  
شعوب  سائر  وملهم  والتّونسيّات،  التّونسيّني  عني  قرّة  وموالي،  سيدي 
األّمة اإلسالميّة يف انتظار الترّّسب إىل محافل بقيّة األكوان، سيّد شباب 
الحسني  مأساة  بعظمة  واملتيّمني  الّشيعة  يعتقد  ما  )عىل خالف  الجّنة 
عجزت  ما  يف  فعاله  عظيم  له عىل  مكافأة  الّشنيعة(،  كربالء  واقعة  يف 
وجامعات،  فرادى  واألزمان  العصور  مّر  عىل  واألقوام  األمم  سائر  عنه 
جزر  بالد  يف  وحتّى  والهند  والّسند  واملغرب  املرشق  يف  الربيّة  وحارت 
الواق واق وما وراء بحر الظّلامت يف مجرّد فهمه -فام بالك بتمثّله وفّك 
طالسمه-. أعرف -وأيم الله- أنّه كان لزاما عليك أن متتثل ألمر لست فيه 
مختارا، بل كنت عنه مدبرا وفيه زاهدا، أنت القادم من بعيد البعيد، من 
كوكب آخر محّمال برسالة جفل الجميع من ثقل حمولتها. رسالة إىل كّل 
األقوام الضالنّي من بلدان الّشامل والجنوب لتنجز ما عجز عنه األسالف 
واألخالف. أدرِك يا الّسيد الرّئيس أّن جاللتك عىل خالف ما يرّوجه من 
أغواهم الوسواس الخّناس -أعداؤك األرشار- مدى كفرك بالّسيستام الذي 
أنهكتَها  التي  بآلياته وقوانينه وترّهاته  الرّئاسيّة  الحملة  غامرت بخوض 
ورّوضتَها وما نالت منك، واألمر يُعّد من الخوارق التي ال يقتحم عبابها 
إالّ من كان قادرا عىل إخراج الحّي من امليت، من كان دوما غري متهيّب 
من تحّمل األمانة التي عرِضت عىل الّساموات واألرض فأبني أن يحملنها 
ما  جملة  من  كعيّنة  املثال،  سبيل  عىل   2014 فدستور  منها.  وأشفقن 
أصاب البلد من جوائح، وهو ليس إالّ جملة من األحاجي والتّخاريف، 
يلهجون  وظلّوا  للّناس«،  أخِرج  دستور  »خري  قبائلنا  من  الّسفلة  اعتربه 
الّدوليّة ويف  املحافل  بتونس يف  األذى  كّل  ملحقني  وبدونه،  به مبوجب 
عصبة األمم. فكان ال بّد من دستور طغراين متفرّد ال يجود الزّمان مبثله، 
ينبهر به أبناء حّواء وآدم قبل أن يرى الّنور وينحني له جهابذة القانون 
الّدستورّي يف أرجاء املعمورة ُركًّعا ُسّجدا. مل يَر له العامل مثيال كام هو 
مسطور يف مطلع الّديباجة، دستور أتاك الّناس من كّل صوب وحدب، 
امتلك  من  شانه وشان  وعلّو  قدره  يعظّمون جاللة  فج عميق  كّل  من 
عبقريّة عجنه وتحويله من مجرّد فكرة وِحلمة عابرة أقرب إىل الخطرفة 
التي قد تطوف مبخيّلة حامل إىل واقع ماثل للعيان يخرق البرص والبصرية 
ويعمي القلوب التي يف الّصدور. وليس مستبَعدا إطالقا أن تحّج إليك 
الوفود من بلدان بعيدة أفواجا أفواجا تتوّسل إليك أن متّن عليها بنسخة 
من دستور القرن ملا يزخر به من مقاربات، درر ملّاعة وكنوز عجز فالسفة 

العامل عن التّفطّن إليها ألنّها أكرب من عقولهم املعطّلة.

* عندما يتهاطل الوحي
اهتبل األنصار واملهاجرون -أتباعك امليامني ومريدوك الخلّص- من بديع 
ما يتهاطل عليك -وإن كنت األخري زمانه- ماّم مل يستطعه األوائل من 

الخوارق، فأقسموا قسم األبطال األشاوس املؤمنني بنبل قضيّتك وقداستها 
أن لو وضعوا الّشمس عىل ميينهم والقمر فوق رؤوسهم وجّنات عدن من 
حور وحسان وخمور معتّقة وفواكه وألبان عىل الجنبنينْ عىل أن يتخلّوا 

عنك يف رهانك املقّدس ما فعلوا.
يشّدون أزرك بالتّهليل والتّكبري والتّصفيق فقط، فهم مقتنعون بالّسليقة 
ونحت  والتّجسيد  واإلبداع  والتّأويل  التّأسيس  أمر  أّن  قبيّل  ما  وبشكل 
البصرية  الرّاجحة  العقول  لذوي  إالّ  توَهب  ال  خاّصيّة  املرصوص  البنيان 
باللّب والجواهر ال باألعراض والقشور، هبة ربانيّة للعصفور الّنادر يقطر 
كام  جنة  عصفور  الطّاهر،  كاملالك  نور،  عىل  نور  ومهابة،  وعّفة  نظافة 
يحلو للعاّمة ترديده، عابر للقاّرات، متنطّع عىل كّل املذاهب، مسّفه لكّل 
بدع امللل والّنحل، كاشف الكروب ومبطل لتهافت الّنظريّات والفلسفات 
لتفاهتها، ألنّه ِبخَورها عّريف وببهتان مرّوجيها عليم وخبري. معجزات يا 

الّسيّد الرّئيس يبهت لها الجّن واملالئكة وليس فقط اإلنس.
رقص لفتحك املبني من كان سويعات قبل انبالج فجر ليلة القدر يسبّح 
بحمد شطارة املّشييش وتنطّعه وينسج له سجالّ مثاليّا كثمرة من مثرات 
منتوج اإلدارة التّونسيّة التي تهاوى الكّل وهي يف وجه العاصفة صامدة 
ثابتة كالطّود العظيم شامخ ثابت يف األرض، ال تزعزعه عاتيّات الّرياح، 
وترنّح ألعاجيبك من كان من كان يسجد لحكمة شيخ الحكمة آية الله 
اإلسالم  أعداء  تقذف  الّسالم  لبلد  الّسالم  حاممة  الغّنويش،  الخريجي 

بحجارة من سّجيل..

* انفجار الوعي
متّرغ  من  تهادى  التّقليد-  لعادة  قيّص كرسا  غري  مكان  -يف  خيمتك  إىل 
ُعّمدت  أيّام  األخيليّة  الطّرابليس  عيل  بن  ليىل  املاجدة  ضيعة  وحل  يف 
رحاب  يف  املعتّقة  الكرامة  ترّشب  من  إليها  وحّج  األوىل،  تونس  سيّدة 
ائتالف الكرامة الثّورّي جّدا حتّى ضاقت به الثّورة وعجزت عن احتضانه، 
وأتاك صاغرا ذلوال من طلّق قناعاته بالثاّلث طالقا دون رجعة ما إن تبنّي 
الّنظريّات  تاريخ  عنق  لونْي  يف  مّكوكيّة  ورحالت  ومكابدة  ألنْي  بعد  له 
والتّجارب الثّوريّة فكان أن اهتدى إىل أّن لحظة 25جويلية لحظة ثوريّة 
)مسار25 جويلية ملن أوغل يف التّمحيص والتّدقيق( سّفهتنْ أباطيل كّل 
اإليديولجيّات وزعزعت كّل القناعات وأحالتها إىل أرذل ركن يف متحف 
من  إليك  انساب  ما  املنقرضة.  واألفكار  الكائنات  تربض  حيث  التّاريخ 
إالّ أن يتهاطل  الغرّاء دون جهد أىب  اللّيلة  وحي وتنزيل حكيم يف تلك 
بهم  زلّت  مّمن  اليسار  أيتام  من  وأبناء عمومتهم  مريديك  مدرارا عىل 
القدم ذات يوم وهداهم الله إىل نِعم الكشف املبني الذي تكرّمَت به 
رشطك  شكورا.  وال  جزاء  تبتغي  ال  الفضل،  وجه  وعىل  باملجان  عليهم 
بني  عىل  واملروق  الطّاعة  عصا  وشّق  والتّزكية  املبايعة  األحد:  الواحد 
جلدتهم من رفاق األمس والتّفّنن يف جلدهم كشكل من أشكال التّوبة 
الّنصوح، تجّب ما قبلها وتعبّد الطّريق للتّنصل من عقدة ماض سيظّل 
بنعم  التّمتّع  الهذيان وعّذبها وهم  ماثال كالّسياط يلهب ذاكرة أرهقها 
يتحّكم يف مساربها من كانوا يعتربونه باألمس القريب دخيال عىل عامل 

الّسياسة ووافدا عليه من خارج أسواره وأبعد ما يكون عن مشاغل الّشأن 
وخبثه  التّاريخ  مكر  عليهم  فحكم  الثّوريّة.  باملسارات  بالك  فام  العاّم- 
بها يستظلّون  الطّاعة بحثا عن منقذ وعن خيمة  يتهادوا إىل بيت  بأن 
به  ضّن  مبا  الّنفس  وميّنون  خيباتهم  فيها  ويدارون  لجوءا  ويتدبّرون 

التّاريخ عليهم.  
أعداؤك، أعداؤنا، أعداء اإلنسانيّة الطّامحة إىل مقاربة كونيّة بها تتجاوز 
الّنظريّة العامليّة الثّالثة، خزعبالت معّمر القّذايف يف الكتاب األخرض. أال 
بئس ما خّمنوا فعلوا. نار فتنة تأكلهم أو زلزال يأيت عليهم، ال يبقي وال 
يذر فرييح أّمة اإلسالم- العهد الذي قطعته عىل نفسك من بالويهم. نقيق 
ضفادع ال تتعّش إالّ يف املستنقعات. اعتقدوا لخلل يف مداركهم العقليّة 
وارتجاج يف مخيّلتهم أنهم قادرون عىل إفساد البنيان الذي شيّدته »والقنا 
يتالطم،  خلفك  ومن  أمامك  ومن  حولك  من  املنايا  وموج  القنا«  يقرع 
سكنهم الّصلف وداهمتهم التّخيّالت فتوّهموا أّن بإمكانهم إيقاف عجلة 
عليك  تهاطل  ليلة  تفاصيله  وسطّرَت  له  وخطّطَت  تخيّلتَه  كام  التّاريخ 
الوحي مدرارا ذات لحظة من فيض ليلة الفاتح من الخامس والعرشين 

من بركات جويلية وما أدراك ما الّشهر األغّر إليه ترقص األعوام طربا.
الّصدأ  أفئدتهم حتّى عالها  الحسد  أعداؤك، أعداء شعبك وثورتك أكل 
وما دروا أّن األّمة يهزّها الّشوق ملنازلتهم كام يهّز الحنني عاشقة متّوحشة 
إىل الّذوبان يف من تحّب، ولقتالهم متحّفزة تحّفز األسد لالنقضاض عىل 
طريدته، شعارها: »ال عودة إىل الوراء/ منوت منوت ويحيا مفّجر بركان 
يكفي  باإلنجازات،  لنا  حاجة  ال  والعمالء/  للخونة  املوت  جويلية/   25
غرفة  إىل  الربملان  وأحال  الّسوداء  العرشيّة  كابوس  عّنا  أزاح  أنّه  موالنا 
اإلنعاش والتّقاعد الوجويّب، يكفيه فخرا أنّه أراحنا من هول املؤّسسات 
وليذهبوا  يريدون  ما  املخّربون  ليفعل  وهذيانها/  والّسلط  وشطحاتها 
بركاته  الرّئيس منتشون وعىل  الّشيخ  لنا  ارتضاه  كّل مذهب، فنحن مبا 
مراهنون/ ال نريد من موالنا غري سالمته وبقائه حاكام أوحد عىل العرش 

مرتبّعا شامتة يف اآلخرين«.
أكرث من سنة قمريّة بالكامل والتاّمم ومنّصة صواريخك منتصبة شامخة 
عنق  وتلوي  »الكناتريّة«  وتطارد  املهّربني  وتراقب  املحتكرين  تحارص 
»بزناسة« الّسياسة ومن يف قلوبهم مرض ومن ينام ويصحو وهو يسبح 
يف عامل املؤامرات والتّزحلق عىل جليد جامعة »أّمك صّنافة« وجمعيّات 
الّرياء والبهتان، يف عهد هو عهد »الّشعب يريد« والرّئيس يريد ما يريده 
الّشعب ويعرف ما ال يعرفه الّشعب عن نفسه وعن رغباته. فأّي مانع 
عندما تلتقي اإلرادات يف أن تذوب األمة يف حاكمها وتهيم به كام تهيم 
مبا  هو،  ويتمثل  بلسم،  وله  لها  هو  متوّحشا  عشقا  تحّب  مبن  عاشقة 
أويت من اإلعجاز واإللهام ما قد يعرس عىل األّمة تصوره؟ وأّي قّوة قهر 
قادرة عىل إحباط جرائم »أوالد الحالل« غري زعيم عرنني، بفنون التّآمر 
خبري، نذر نفسه قربانا لثورة 17 ديسمري التي تحالف الهّمج والّرعاع من 
الفساد واإلفساد عىل وأدها يف مؤامرة خسيسة ذات  الّساسة وأحزاب 

14 جانفي؟ 

يف السّلطة والتّسّلط والسّلطان
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لطيف  حفل  انتظم  واالمل  بالتفاؤل  مفعمة  أجواء  يف 
بارشاف االخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نور الدين 
الطبويب تم خالله تكريم النجباء الناجحني واملتفوقني يف مختلف 
النقابيني  ابناء  من  العايل  اىل  االبتدايئ  من  التعليمية  املستويات 
االتحاد  عام  كاتب  يوسف  سعيد  االخوان  فيهم  القى  الذين 
عن  فيهام  عربا  معربتني  كلمتني  الطبويب  نوالدين  واالخ  الجهوي 
سعادتهام بهذه املناسبة التي يتجىل فيها مدى اهتامم املنظمة 
بالناشئة املتألقة وتشجيعها عىل امليض باتجاه ترشيف اوليائهم 
يف مثل هكذا مناسبات وهو ما جاء عىل لسان االخ سعيد يوسف 
كاتب عام االتحاد الجهوي والذي رحب باالخ االمني العام شاكرا 
العديدة  املشاغل  رغم  االوىل  الصباح  ساعات  يف  حضوره  له 
واالنشطة املربمة يومها ومنها جلسة التفاوض مع الحكومة كام 
اكد االخ للحضور وخاصة التالميذ والطلبة بانهم عنوان للبهجة 
والفرح واالبتسامة التي انتزعت من الوطن عىل امتداد اكرث من 

عقد من الزمن...
االمهات  دور  عىل  سعيد  االخ  اثنى  والطلبة  التالميذ  وكام 
منهم  يأخذ  قد  الذين  االباء  تقصري  يعّوضن  بل  يتحملن  الاليت 

الشأن النقايب ما من شأنه ان يكون عىل حساب االرسة كام 
والنصائح  التوجهات  بعديد  املكرمني  اىل  سعيد  االخ  توجه 
مؤكدا لهم انهم حتام سيدخلون امللحمة النقابية يف يوم من 
االيام وسيحملون املسؤولية النقابية كامتداد ملسرية اوليائهم 
العام  االمني  األخ  اىل  الكلمة  وليحيل  االشياء  طبيعة  وتلك 
الذي حذا حذو االخ سعيد يف تشجيع وتهنئة املكرمني مذكرا 
املنظمة وعائالتهم والذي مل  بان يف ذلك فخر البناء  اياهم 
كل  وتوفري  بابنائهم  االحاطة  عن  النقابية  الشؤون  تثنهم 

اسباب النجاح.
وقد استغل االخ نورالدين الفرصة ليتحدث اىل الكبار 
ذات  املسائل  من  جملة  عن  الحضور  وباقي  االولياء  اي 
مع  املفاوضات  مسألة  غرار  عىل  والنقايب  الوطني  البعدين 
الحكومة وما يعرتيها من صعوبات والتي باالمكان تجاوزها 
مغلبني  بتوازن  نعمل  كاتحاد  اننا  حيث  النوايا  اذا صدقت 
واالجتامعي  الوطني  الجانبني  الن  وسيلة  أية  عىل  الحوار 
جوانبها  مختلف  يف  التفاوض  مصداقية  يحتم  مام  متالزمان 

التي عرضت  الرؤيا  الحقوقي وهي  اىل  السيايس  اىل  النقايب  من 

وبالتايل  االجتامعي  االستقرار  يهدد  ما  لكل  تفاديا  السلطة  عىل 
يقول االخ نور الدين لسنا دعاة ارضابات اال ما نكره عليه كام اكد 

االخ االمني العام عىل نقطتني اوالهام تقدير واجالل دور املربني 
وثانيهام عدم فقد االمل يف الوطن.

الوطن أمانة واالتحاد سند
في احتفالية يوم العلم بالمنستير

نقابة
* حمدة الزبادي

عاش أهايل جهتي القرصين والقريوان نهاية االسبوع املايض عىل وقع حدث جلل 
)أي  والبقية  الشار2  منطقة  من  وتحديدا  تالة  من  منهم  اثنان  شبان  خمسة  بوفاة 
ولكن  واالسباب  الحيثيات  يف  مختلفني  حادثني  اثر  وذلك  حفوز  مدينة  من  الثالثة( 
يلتقيان فيام أمل بالعائالت هنا وهناك من حزن وأمل ووجيعة مل تعرف املنطقتان لهام 
مثيال... ونظرا لخطورة ما حدث وتداعياته وكذلك اسبابه ومخلّفاته تحولنا بداية اىل 
جهة القريوان وتحديدا مدينة حفوز التي ودعت ثالثة من شبابها يف ربيع اعامرهم 
عىل اثر اختناق يف اعامق برئ مهجورة كانوا يزعمون تعهدها بطلب من صاحبها العادة 
استغاللها فكان ان تحول الثاليث )الشقيقان طارق 29 سنة وزياد 25 سنة وصديقهام 
أسامة 27 سنة( إىل منطقة »النڤاز« من معتمدية العال حيث توجد هذه البرئ التي 
ومبجرد الوصول إليها بادر الشقيق االصغر بالنزول ومكث هناك برهة من الزمن مل 
يرّد عىل مرافقيه فاضطر الجار للنزول اىل قاعة البرئ ليستطلع االمر ولكنه مل يخرج 
ومل يرد عىل نداء الشقيق االكرب طارق الذي وأمام تلك الوضعية التحق بهام يف القاع 
قصد استجالء االمر ولكن القى نفس املصري الذي تبني انه اختناق من نوع خاص حيث 
يترسب الغاز الّسام من املسام أي من كامل الجلد وليس من املجرى الهوايئ العادي 
أي األنف ثم القصبة الهوائية ثم الرئتني حسب ما  افادت به مصادر طبية عائالت 

الضحايا...
* الصدفة

وبحكم وجود البرئ يف مكان قفر كان من الصعب اكتشاف ما حدث 
البداية  يف  املجموعة  شاهد  والذي  بالصدفة  االشخاص  احد  تواجد  لوال 
مام  البرئ  حذو  اغراضهم  بعض  وجود  رغم  اختفاءهم  برهة  بعد  والحظ 

جعله يشك يف االمر ويخرب بوقوع املكروه...
* تأخر 

اجامع كامل ملسناه عند العائلتني وعموم االهايل عىل ان تدخل رجال 
مام  الحادث  مكان  عن  مركزهم  بعد  باعتبار  جدا  متأخرا  كان  الحامية 
)العال  ملعتمديتني  كيف  الجميع  يتساءل  وهنا  الوقت  من  الكثري  يتطلب 
الوالية مساحة وساكنة ان تفتقرا إىل  اللتان متثالن اكرث من ربع  وحفوز( 

هذا املرفق الحيوي دون سواهام من باقي املناطق...
وعىل ذكر الحامية اكد لنا والد الشقيقني املرحومني طارق وزياد انه 
توسل الحد االعوان وهو شاب متحمس ومقدام بان ال ينزل اىل القاع خوفا 
عليه ولكن العون ارص ونزل وكاد يلقى نفس املصري لو عناية الله وجهود 
حاولت  سوسة!  من  مختصة  فرقة  باستجالء  التدخل  عّززوا  الذين  زمالئه 
نتيجة  العناء  من  بكثري  تم  ما  وهو  الجثث  انتشال  املحدودة  بامكانياتها 

الغاز املترسب.
* نداء 

العائدة  أسامة وجه شقيقه وكذلك شقيقته  الثالث  الهالك  منزل  يف 
االمر مفاده رضورة احداث مركز  يهمه  استغاثة ملن  نداء  أملانيا  للتّو من 
العال وحفوز( خاصة يف ظل  )أي  الجهة  املدنية يغطي حاجيات  للحامية 
تعدد الحوادث من حرائق وفياضانات عىل غرار ما حدث منذ اشهر قالئل 
شأن  نادى  كام  جبلية  غابية  واملنطقة  خاصة  الزواحف  اصابات  وكذلك 
بقية االهايل بتوفري التجهيزات لرجال الحامية الذي هم ويف عديد االحوال 

يواجهون الخطر ويحتاجون اىل حامية وحادثة البرئ مثال حّي...
* تالة... يف حالة

 »2 »الشار  منطقة  وتحديدا  تالة  إىل  تحولنا  املايض  الثالثاء  اي  التايل  اليوم  يف 
عىل الطرف الجنويب للمدينة.. هناك كان الحال اتعس واملصيبة اعظم يف بيت السيد 
فيصل الرحموين الذي فقد ولديه الوحيدين دومنا ذنب ارتكباه حيث دهستهام سيارة 
امام عمهام الذي دعاهام للتزود باملستلزمات املدرسية قبل ازدحام العودة... ولكن 
ال هم اشرتوا وال هام سيعودان والتعبري لوالدهام السيد فيصل الرحموين الذي افاد 
املجاورة  فوسانة  بلدة  اىل  ولديا  توجها  املدرسية  للعودة  »استعدادا  التالية  بالوقائع 
ابنايا غسان  العشاء عاد  ان صليا  العودة... هناك وبعد  لوازم  لزيارة شقيقي واقتناء 
18 سنة وعبد الحق 15 سنة اىل منزل عمهام وبقيا قليال حذو الباب البعيد 13 مرتا 
والغري مواجه للطريق )انظر الصور(... ويف غفلة منهام داهمتهام سيارة ودهستهام 
بعد اصتدامها بسيارة اخرى نتيجة فقدان التوازن لدى سائقها املرفوق بعوين أمن وهو 
االمر املشمول ببحث معمق من الجهات ذات النظر قلت دهستهام هذه السيارة التي 
تبني انها مكرتاة عىل ذمة عامل بالخارج )قطر( وعىل متنها فضال عن السائق عونا أمن 
تويف احدهام واالخر نزيل احد املستشفيات اما السائق »فام عندو يشء« عدى بعض 

الكدمات البسيطة... وجميعهم اهايل فوسانة.
* مؤثر!!

هو دون شك موقف الوالد الذي وكل ما تقدمنا يف الحديث معه ازدادت مغالبته 
الله  بـ »حسبي  اال  امامنا  تنطق  مل  والتي  الرحموين  مريم  السيدة  للدمع شأنه شأن 
ونعم الوكيل يف من دمرين واحرق فؤادي وثكلني« اي فقدت وحيدها بل وحيديها! 
السلطتني  قبل  للتأكيد عىل رضوة مساعدته من  الرحموين  السيد فيصل  بعدها  عاد 

القضائية واالمنية حتى ال يذهب دم أكباده ُسدى.
* موجع!

التي أملتنا  مل يبق للسيد فيصل رغم ما أمل به اال امل وحيد يف وحيدته ضحى 
بجملة قصرية مل نقو بعدها عىل أي كالم أو حركة »خوايت ْمُشوا يا عمي«.

بين غياهب الجب وارهاب االسفلت

5 ضحايا يف أسبوع
في حفوز وتالة

* تحقيق حمدة الزبادي

*ضحايا البئر بحفوز : طارق زياد أسامة
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* بقلم: محسن النابتي     

واضح  تعبري  هي  تونس  تعيشها  التي  السكر  أزمة 
الذي  االقتصادي  االغتيال  عملية  عن  وفاضح 
تعرضت له تونس منذ أن بدأت تظهر سيطرة مافيا 
والسكر  عيل،  بن  عهد  يف  الطرابلسية  مع  التوريد 
الضحية،  كان  االنتاجية  القطاعات  من  غريه  كام 
فالسكر اليوم ليس مجرد منتوج هاميش وامنا قطاع 
اسرتاتيجي ومادة حيوية يف كل دول العامل فالسكر 
وفقدان  واسعة  انتاجية  قطاعات  يف  محددة  مادة 
ومع  اقتصاديا،  شلال  يحدث  أن  السكر ميكن  مادة 
ذلك ويف الوقت الذي توجهت دول الجوار اىل انتاج 
هذه املادة وتحقيق اكتفائها الذايت منها عىل غرار 
يف  تونس  ذهبت  وتركيا،  ومرص  والجزائر  املغرب 
بشكل  القطاع  متاما حيث خربت  العكيس  االتجاه 

كامل وآل األمر اىل ما نحن عليه اآلن.
كان  الذي  بباجة  السكر  معمل  مع  املأساة  بدأت 
الذي  املادة  الذايت من  اكتفاء تونس  كافيًا لتحقيق 
القضاء عىل  قرروا  الف طن، حيث   500 اىل  يصل 
سلسلة االنتاج من خالل كرس أهم حالقاتها وهي 
حلقة  املعمل  كان  حيث  السكري،  اللفت  زراعة 
الفالحني  بزراعة  تبدأ  متكاملة  سلسلة  يف  مركزية 
ملادة اللفت السكري التي يشرتيها املعمل ويصنعها 
والحصاد  الزراعة  يف  كبرية  مساهمة  يساهم  وكان 
اآلالت  من  محرتمة  امكانيات  عىل  يحتكم  حيث 
والخربات، واىل جانب انتاج مادة السكر كان املعمل 
ميد الفالحني بكميات أعالف مجانية حيث ميثل ما 
يفرزه املعمل من مادة اللفت السكري مادة علفية 
ممتازة خاصة لقطاع املوايش وإنتاج الحليب اساسا 
كذلك  كبري،  بشكل  القطيع  منتوج  يضاعف  حيث 

زراعة اللفت السكري لها تأثري إيجايب عىل مردودية 
الرتبة فالهكتار الذي يزرع اللفت سكري يف السنة 
او  كالقمح  األخرى  الزراعات  من  إنتاجه  يتضاعف 
الشعري او غريهام ألن اللفت السكري ينظف الرتبة.

كنا أمام سلسلة انتاج متكاملة زراعة لفت سكري 
وتربية ماشية ومصنع ونتيجة مادة السكر متوفرة 
محليا ومردودية يف انتاج الحليب واللحوم وتضاعف 
ماذا  الرتبة.  عىل  املادة  مردودية  نتيجة  آخر  انتاج 
من  السلسة  بكرس  قامت  حينها  العصابة  فعلت 
خالل اتخاذ قرار توريد املادة من الربازيل والتخيل 
عن االنتاج املحيل من مادة اللفت السكري تحت 
ذريعة ان توريد املادة األولية من الربازيل وتصنيعها 

يف تونس سيكون اقل تكلفة.
النتيجة انهيار قطاع االنتاج يف تونس يف هذا املجال 
بالكامل  االنتاجية  السلسلة  بقية  تأثرت  حيث 
تصفية  عملية  االنتاج  قطاع  تصفية  بعد  وبدأت 
املعمل نفسه جراء الفساد ورشكات املناولة ومافيا 
تعطيل  تم  الفسفاط  مع  حصل  كام  حيث  النقل 
سكة الحديد وتعويضها بالنقل الربي وغريها وظل 
الوضع يتفاقم بتفاقم هيمنة مافيا التوريد عىل كل 

االقتصاد التونيس اىل أن وصلنا اىل االنهيار التاّم.
املصنع  وتدمري  تونس  يف  القطاع  انهيار  مقابل  يف 
السكر  النتاج  كربى  مصانع   8 املغرب  انجزت 
اللفت  لزراعة  وطنيا  برنامجا  الجزائر  واطلقت 
السكري يرشف عليه الرئيس تبون شخصيا وقامت 
اكرب مصنع  وانجزت  بإضافة 10 آالف هكتار  مرص 
مئات  انتاجها  ضاعفت  وتركيا  افريقيا،  يف  سكر 
املرات حيث تحتكم اآلن عىل 33 مصنًعا للسكر،15 
للقطاع  مملوكة  منها  و12  للدولة  مملوكة  منها 
الفالحة  لتعاونيات  مملوكة  منها   6 و  الخاص 
 %  37 بحوايل  التعاونيات  مصانع  تساهم  حيث 

من االنتاج وهو أمر يستحق التوقف عنده فلامذا 
تشكل  الفالحني  بني  تعاونية  رشكات  تركيز  يتّم  ال 
السكري  اللفت  زراعة  من  كاملة  انتاجية  سلسلة 
حتى املصنع وعملية التوزيع... فرشكة مصانع قونيا 
للسكر يف تركيا املساهم الرئييس فيها هي جمعية 
التي تضم  التعاونية  »قونيا ملزارعي بنجر السكر«، 

يف عضويتها 46000 مزارع.
الحّل يف تونس:

الحّل ليس يف التوريد ال من الجزائر وال من الهند 
عودة  وحتى  مؤقتا،  منه  البد  أمر  اآلن  كان  وان 
املادة  ان  باعتبار  املشكل  تحل  ال  لإلنتاج  املصنع 
األولية سيتّم استريادها سواء من الهند او الربازيل 

او غريها والحل هو يف اجراءات حاسمة تتمثل يف:
- إصدار قرار بعودة سلسلة االنتاج املتكاملة وهي 

املصنع والفالحني. 
املناولة  ورشكات  الفساد  من  الرشكة  تطهري   -
وتعصريه آالتها وعودة سكة الحديد للعمل والقضاء 
التي  العصابات  وكل  النقل  رشكات  مناوالت  عىل 

مترتست داخل الرشكة ودمرتها.
بعد  السكر  رشكة  يف  أسهم  من  الفالحني  متكني   -
تنظيمهم يف تعاونية. وتشجيع الفالحني عىل العودة 

لالنتاج يف اللفت السكري.

أزمة السكر واالغتيال االقتصادي  

وزارة التربية
الكتابة العامة

اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز

إعـالن طلب عروض عدد 2022/13
اقتناء سيارات مصلحة نفعية لفائدة ديوان الخدمات المدرسية

تعلن وزارة الرتبية اإلعالن عن طلب عروض تحت عدد 2022/13 القتناء زي شغل لفائدة عملة وزارة الرتبية وذلك طبقا للخاصيات الفنية والكميات املدرجة بكراس الرشوط.

الكميةبيان التجهيزات املطلوبةالحصة

06سيارة مصلحة نفعية ذات مقعدين اثنني / غازوال1

01سيارة مصلحة نفعية ذات خمس مقاعد / بنزين2

فعىل املؤسسات املختصة الراغبة يف املشاركة تحميل كراسات الرشوط االدارية والفنية الخاصة بطلب العروض مجانا عىل الخط عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط »TUNEPS«. وميكن للمؤسسات غري املسجلة 
مبنظومة »TUNEPS« االتصال بوحدة الرشاء العمومي عىل الخط عىل الرقم 71566364 لطلب مزيد من املعلومات حول كيفية التسجيل.

ويتم تقديم العروض املالية والفنية وجوبا وحرصيا عىل الخط عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« يف جل اقصاه يوم االثنني 17 اكتوبر 2022 عىل الساعة العارشة صباحا باستثناء وثيقة الضامن املايل 
الوقتي التي يتم اما ايداعها مبارشة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الرتبية ضمن ظرف مختوم يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض عدد 2022/13 متعلق باقتناء سيارات مصلحة نفعية لفائدة ديوان الخدمات املدرسية مقابل 

وصل ايداع يتم تسليمه يف الغرض.
او ارسالها يف ظرف مختوم يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض عدد 2022/13 متعلق باقتناء سيارات مصلحة نفعية لفائدة ديوان الخدمات املدرسية« عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع وذلك 

عىل العنوان التايل:
الجمهورية التونسية

وزارة الرتبية
شارع باب بنات 1030 تونس

وذلك يف نفس اآلجال )االثنني 17 اكتوبر 2022 عىل الساعة العارشة صباحا(
هذا وال يتم األخذ بعني االعتبار كل عرض يتم تقدميه بصفة مادية خارج منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« أو بعد انتهاء األجل االقىص لقبول العروض.

ميكن للمشاركني يف طلب العروض الحضور يف جلسة فتح العروض وذلك باملكان والتوقيت املحّدد أعاله.
يتم فتح العروض يف جلسة علنية يوم االثنني 17 أكتوبر 2022 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا مبقر وزارة الرتبية وميكن للعارضني حضور هذه الجلسة.

يبقى العارضني ملزمني بعروضهم ملّدة تسعني )90( يوما ابتداء من اليوم املوايل لفتح العروض.

بيان في جندوبة

مغالطات وروايات مفضوحة!
تناقلته  ما  رسمية وعىل  من جهات  الصادرة  البالغات  اطالعه عىل  بعد 
التابع  باملخزن  السكر  من  كمية  ضبط  حول  االجتامعي  التواصل  وسائل 
من  طن   18600 بـ  روايتهم  تقدر حسب  بجندوبة  بشري  بنب  السكر  ملصنع 
قبل وحدات من الحرس الوطني وديوان التجارة فإن املكتب التفيذي لالتحاد 

الجهوي للشغل بجندوبة يعرب عام ييل:
بالعملية  واستهزائه  لها  يُروَّج  التي  للمغالطات  الشديد  استنكاره  ـ   1
من  التنصل  بغاية  اعاله  املذكورة  االطراف  بها  قامت  التي  االستعراضية 
وإلقاء  اخرى  اساسية  مواد  وعدة  السكر  مادة  يف  الفادح  النقص  مسؤولية 

املسؤولية عىل الغري.
2 ـ تأكيده عىل ان اليوم الذي متت فيه املعاينة كان باملخزن التابع ملصنع 
السكر كمية تقدر بـ 18 طنا مبا فيها 10 طن وقع بيعها لديوان التجارة وان 
جملية  مساحة  من  طن   3600 حدود  يف  كان  املوسم  لهذا  الجميل  املنتوج 

مزروعة باللفت السكري تقدر بـ 500 هكتار.
3 ـ اعالنه بان الغاية من املغالطات وتحريف الوقائع واالرقام هي رضب 
ملصنع السكر وقطع الطريق امام امكانية تطويره ليصبح نواة ملجمع صناعات 

غذائية باملنطقة.
وبناء عىل ما ذكر فان املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 
بالجزائر  نقابية  مبهمة  وجوده  )رغم  العبيدي  خالد  االخ  شخص  يف  ممثال 
املعنية  الجهات  كل  ويطالب  الجهوية  السلط  مع  املوضوع  يتابع  الشقيقة( 

بتوضيح مالبسات الزيارة وكشف الحقيقة عرب بالغات رسمية.
هذه  مثل  تداعيات  من  بجندوبة  للشغل  الجهوي  االتحاد  يحذر  ـ   4
املغالطات عىل االستقرار االجتامعي داخل املؤسسة وخارجها ومن رضب ملناخ 

االستثامر بالجهة واستهداف مواطن الرزق بها رغم قلتها.
* الكاتب العام بالنيابة
محمد األمني البلطي
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  استنزاف العمال يف السياحة وغلق مفاجئ يوميا للنزل
      المؤتمر 24 لالتحاد الجهوي بنابل تحت شعار وحدة، نضال وثبات

ملفات كثرية طرحت خالل اشغال املؤمتر 24 
لالتحاد الجهوي بنابل، ومخطئ من يعتقد اّن 
وضعيات نابل واهلها ومتساكنيها جيدة وهي 
الوالية املرتامية االطراف جغرافيا والتي يعيش 
اغلب عاملها عىل ما يجود به البحر الذي اصبح 
عدم  جراء  العائالت  قوت  توفري  عن  عاجزا 
تغري املشهد هناك اما لسيطرة اللوبيات عىل 
الوضع ـ واّما لضعف امكانيات بعض البحارة 
الذين اكلوا رأس مالهم جراء االزمات املدمرة 
السنوات  امتداد  عىل  العامل  عايشها  التي 
االقتصاديات  عديد  اسقط  ما  وهو  االخرية 
مجموعة  بوضعيات  بالك  فام  الكربى،  املالية 
مجابهة  عىل  يقووا  مل  الذين  البحارة  من  
كل  يف  الغريب  واالحتياج  الحاجة  اعصار 
او  الوطنية  هذا ان سلط االرشاف سواء منها 
الجهوية مل تعمل عىل توفري الحلول لهؤالء مع 
معالجة مشاكلهم اليومية يف ميناء نابل وهل 
البحرية؟  واملراكب  املوانئ  السلطات  تراقب 
مشاكل واشكاليات متساكني الوالية سواء قبل 
ترتكز  يصعب حرصها  عديدة  الثورة  بعد  او 
عىل يف 3 محاور اساسية، هي الغلق الفجئّي 
ما  يف  العاملني  مشاغل  متابعة  وعدم  للنزل، 
يسمى اصطالحا باملناطق الصناعية املوجودة 
والدور  وسليامن  بوزلفة  ومنزل  بقرنبالية 
االدارة  تزور  فهل  الشغل  لتفقدية  االسايس 
طرأ  كلام  ام  سنويا  ام  شهريا  املناطق  هذه 

طارئ )؟(
ان  رده  يف  حاول  الطاهري  سامي  األخ   
يكون مقنعا ومخترصا وقد حصل ذلك بحكم 
بعض  يف  خاصة  ملفات  من  طرح  مبا  االملام 
النزل التي تّم فيها التنكيل بالعامل مع عدم 
االستظهار  رغم  للمستحقات  االعراف  تسديد 

سامي  االخ  ينفه  مل  هذا  كل  نافذة  باحكام 
املجلة  ترشيعات  ان  عىل  مؤكدا  الطاهري 
الشغلية تحتاج إىل مراجعة وتدقيق يف فصولها 
وابوابها الكثرية لكّن مهمة من هذا؟ واضاف 
ان الذين مروا عىل مجلس نواب الشعب كان 
اكتفى  الحقوق لذلك  اغلبهم ال يعرتف بهذه 

االتحاد مبا هو موجود بحثا عن املنشود متى 
والعطاء  للتغيري  الحقيقية  االرادة  توفرت 
الحقوق املكتسبة ألصحابها. ويرى األخ سامي 
مرحلة  ستكون  القادمة  املرحلة  أن  الطاهري 
للقوانني  محرتم  هو  من  لنتبني  حقيقي  فرز 
املرحلة  اّن  كام  عليها  القافز  ومن  الشغلية 

صعبة ودقيقة جدا.
إىل  املتدخلني  من  كبري  عدد  تطرق  كام 
بلديات  من  عدد  يف  الشغلية  العالقة  طبيعة 
والية نابل وصوال إىل الذي حصل من ايقافات 
الرسيع  التحرك  ومن  قربة  بلدية  يف  للعامل 
يف  بهم  والزّج  اليقافهم  العمومية  للنيابة 
السجن عىل كل حال احوال والية نابل ال ترس 
حبيبا واالكيد أّن اصدار الالئحة املهنية سيضع 
مسؤولياتها  امام  والجهوية  الوطنية  السلط 

بعد ان اصبحت نابل والية منكوبة.
وللتذكري٬ أسفرت أشغال املؤمتر 24 لالتحاد 
تنفيذي  مكتب  انتخاب  عن  بنابل  الجهوي 
اإلخوة:  وهم  عضوا   11 يضّم  جديد  جهوي 
حاتم بن رمضان )كاتبا عاّما( ودلندة الربكايت 
ومنري  اللطيف  عبد  ومحمد  الذهبي  وحافظ 
املحيمدي  وسامي  ريدان،  ومراد  الجندويب 
وعامد الدين العريبي وفاطمة الجاليص وفايز 
الناقوري وقيس عزوز )كتّابا عامني مساعدين( 

إعداد: رمزي الجباريـ  عدسة: منترص العكرمي

تجاوزات كثيرة لتشريعات الشغل وبطالة فنية دون احترام لإلجراءات

بيان حول سجن عمال بلدية قربة
نحن نائبات ونواب املؤمتر 24 لالتحاد الجهوي للشغل املنعقد بالحاممات برئاسة األخ سامي 
الطاهري وإثر التهم الكيدية ضد األخت واإلخوة من بلدية قربة وما انجر عنه من إيقاف ومحاكمة 

فإننا نعلن عن:
1. تضامننا مع األخت واإلخوة املوقوفني يف السجن منذ أكرث من أسبوع

2. مساندتنا التامة وغري املرشوطة للنضاالت املرشوعة ألعوان بلدية قربة دفاعا عن مطالبهم.
3. نطالب مبحاسبة املتسببني الفعليني يف االحتقان.

4. نوكل للمكتب التنفيذي الجهوي املنتخب متابعة امللف واتّخاذ كّل االشكال النضالية املتاحة 
من اإلرضاب القطاعي الجهوي إىل اإلرضاب الجهوي العام.

األمني العام املساعد املسؤول عن اإلعالم والنرش 
سامي الطاهري 

الجهوي  لالتحاد  والعرشين  الرابع  املؤمتر  ونواب  نائبات  نحن 
 2022 سبتمرب   05 بتاريخ  الحاممات  يف  املنعقد  بنابل  للشغل 
اإلعالم  عن  املسؤول  العام  األمني  الطاهري  سامي  األخ  برئاسة 
التونيس  العام  االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  نعرّب عن  إذ  والنرش، 
للشغل بإرثه النضايل ورصيده الوطني وتوّجهه التقّدمي نسّجل:  

* وطنيّا:
أثّر  ماّم  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  األزمة  استفحال   -
عىل مختلف فئات الشعب وجعل استقاللية القرار الوطني عىل 

املحك.
- تواصل نفس سياسات الخضوع شبه الكّل لتعليامت الصناديق 
املانحة وواستمرار تحميل األجراء وفئات الشعب املفقرة مسؤولية 

أزمة تلك الخيارات الفاشلة.
والنسيج  كالسياحة  القطاعات  من  العديد  وضعية  تدهور   -
والفالحة والطاقة املياه والكهرباء وغريها وما أّدى إليه من غلق 
للمؤسسات وطرد للعامل يف غياب شبه كّل للدولة ونتيجة تراكم 
الوضع  تعّقد  إىل  انضافت  التي  »كوفيد«  جائحة  أزمة  تداعيات 

السيايس واالقتصادي يف واقع دويل وإقليمي متوتّر.

لبعض  يوفّر  ماّم  والنقل  والصحة  التعليم  وضعيتي  تدهور   -
املستكرشني الفرصة لتحقيق رغباتهم املحمومة يف خوصصتها.

مؤّسسات  يف  التفويت  إىل  املحموم  السعي  سياسة  تواصل   -
الشعب االسرتاتيجية.

* جهويا: 
- نسّجل تحّول جهة نابل من جهة تتوفّر عىل مقّومات التنمية 
املستدامة إىل جهة منكوبة تنمويا بسبب سياسات متييز »إيجايب« 

معكوسة.
- متادي البعض يف سياسة االعتداء البدايئ عىل الحّق النقايب: بلدية 

قربة أمنوذجا.
 نطالب بـ:

كاملة  مسؤولياتها  واملحلية  الجهوية  السلط  تحّمل  وجوب   -
باعتبارها الحاكمة الفعلية واملترّصفة املبارشة يف مقّدرات الجهة 

باعتبارهم.
- الحيادية الفعلية ملصالح التفّقد الّشغل جهويا ومحلّيا.

املترّضرة من  القطاعات  الكرمية ألجراء  الحياة  مقّومات  توفري   -
األزمات املتعاقبة، مبا يعادل ما تّم منحه من امتيازات إىل أصحاب 

املؤسسات.
- الرقّي بالصّحة والتعليم باعتبارهام حّقا دستوريا وإنسانيا وألّن 

االنسان يبقى أمثن راس وعىل الدولة واجب تحقيق ذلك.
حالة  ودراستها  الشعب  مؤسسات  إلنقاذ  الجّدي  التفاوض   -
عموميتها  لضامن  وحوكمتها  هيكلتها  إعادة  عىل  والعمل  بحالة 

ودميومتها.
البحري  والصيد  الفالحة  لقطاعْي  القصوى  األهمية  إيالء   -
والسياحة وتطوير البنية التحتية وغريها يف إطار مرشوع تنموي 

متكامل ولن يكون ناجعا إالّ إذا كان تشاركيا.
- نطالب بإيقاف كّل القضايا الكيدية التي تُحاك من قبل بعض 
االتحاد  ومناضل  مناضالت  ضّد  النقايب  للعمل  املعادية  القوى 

العام التونيس للشغل وهياكله.
                   
    رئيس املؤمتر األمني العام املساعد
                     املسؤول عن اإلعالم والنرش
                        سامي الطاهري

الالئحة المهنيّة للمؤتمر 24 لالتحاد الجهوي بنابل
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تعزية   ومواساة
بلغنا بكّل أىس ولوعة عشية األحد 11 سبتمرب نبأ وفاة 
الّصديق األستاذ واإلعالمي محمد البدوي رئيس اتحاد 

الكتّاب سابقا.
وإثر هذا املصاب الجلل تتقّدم أرسة جريدة الشعب 

األستاذ  واألخ  البدوي  الكريم  عبد  واألستاذ  البدوي  الزعيم  الدكتور  األخوين  إىل 
صالح البدوي نجل يس محّمد وكافة أفراد العائلة واألهل يف طبلبة واملنستري بأحّر 

التعازي وأسمى عبارات املواساة.
رحم الله الفقيد رحمًة واسعًة ورزق أهله وأصدقاءه واألرسة الثقافية واإلبداعية 
إليه  وإنا  للّه  وإنا  والسلوان.  الصرب  جميل  العريب  والعامل  تونس  يف  واإلعالميّة 

راجعون.

تكريم الناجحني يف يوم العلم بجندوبة
الجهوي  االتحاد  بدار  انتظم 
تكريم  حفل  بجندوبة  للشغل 
الوطنية  االمتحانات  يف  الناجحني 
من أبناء اإلخوة النقابيني مبناسبة 
وقد  الجهوي.  العلم  يوم  إحياء 
أكد  فرصة  املناسبة  هذه  مثلت 
الكاتب  العبيدي  خالد  األخ  فيها 
العام لالتحاد الجهوي للشغل عن 
بذلوه  ملا  الناجحني  ألولياء  شكره 
تهيئة  سبيل  يف  مجهودات  من 
ألبنائهم  والتميز  النجاح  ظروف 
والتمدرس  بالعلم  ومتسكهم 
للطبقات  اجتامعيا  مصعدا 
شكره  عن  عرب  كام  الشعبية 
وكافة  املربني  ملجهودات  وإكباره 
من  ثابروا  الذين  الرتبوي  اإلطار 
الوطنية  االمتحانات  إنجاح  أجل 
ودفع أبنائنا التالميذ نحو النجاح 
العمومية  املدرسة  عن  ودفاعهم 
ظروف  رغم  عليها  وحفاظهم 
التحتية  والبنية  املتوفرة  العمل 
املؤسسات  لعديد  املتدهورة 
كلمته  وختم  األرياف.  يف  خاصة 
مواصلة  إىل  الناجحني  بدعوة 
والتمسك  والتميز  النجاح  مسرية 

بالعلم والعمل.

توزيع إعانات العودة المدرسية
انتظم صباح يوم السبت 10 سبتمرب 2022 بدار االتحاد الجهوي 
لفائدة  املدرسية  العودة  إعانات  توزيع  حملة  بجندوبة  للشغل 
والتي  البصيل  مبعمل  املعروفة  لألثاث  املغاربية  مؤسسة  عامل 
عىل  عاملها  أحيل 
البطالة بسب غلق 
مجدداً  أبوابها 
املجهودات  رغم 

الجبارة التي قدمها االتحاد العام التونيس للشغل وعىل رأسه األخ األمني العام للحفاظ 
عىل دميومة هذه املؤسسة بعد تواصل الخالفات بني رشكائها وما انجر عنه من إحالة 

العامل إىل البطالة وحرمانهم من مستحقاتهم ألكرث من سنة.
وبالتعاون مع عدد  بجندوبة  للشغل  الجهوي  االتحاد  مببادرة من  الحملة  وتأيت هذه 
من املؤسسات املنتصبة بالجهة لتكريس التضامن النقايب خالل األزمات وحفظ كرامة 

الشغالني.

انطالق املؤتمر الثالث 
لالتحاد العربي للنقابات

انطلقت يوم أمس 14 سبتمرب 2022 أشغال املؤمتر الثالث عرش لالتحاد العريب للنقابات 
يف وهران - الجزائر، وشارك وفد االتحاد يتكّون من األخوة أعضاء املكتب التنفيذي 
الوطني نورالدين الطبّويب وعبد الله العيش ومحسن اليوسفي واألخت هادية العرفاوي 
ومن الجهات األخوات ناجية الربهومي ونادية الربقاوي وسامية حاجي عميْد واألخوة 
محمد صغري املرياوي واألزهر القمودي وخالد العبيدي والحبيب حليم منّسق الهيئة 
الوطنية للمراقبة املالية. يشار إىل أّن االتحاد العريب للنقابات تأّسس يف 1 أكتوبر 2014 
وهو منظمة تابعة لالتحاد الدويل للنقابات ITUC وقع تأسيسه بطلب من 16 منظمة 
نقابية عربية مستقلة من تونس والبحرين وسلطنة عامن والعراق واألردن وفلسطني 
ومرص واملغرب وموريتانيا وليبيا والجزائر. وقد جرى املؤمتر التأسييس  لالتحاد العريب 
للنقابات  في عاّمن. وتتّم الرئاسة بالتداول بني النقابات األعضاء وقد آلت يف املؤمتر 

األّول إىل تونس ويف املؤمتر الثاين إىل األردن وتكون يف هذا املؤمتر لفلسطني.

الكاتب العام لالتحاد المحلي للشغل بقرقنة

والي صفاقس ركب على األحداث
ساءنا  ما  بقدر  حشاد  فرحات  بكأس  الصفاقيس  النادي  بانتصار  سعدنا  ما  بقدر 
الرياضية  قرقنة وقرقنة  ونادي محيط  بقرقنة  للشغل  املحيل  االتحاد  تغييب  أوال 
إثر وجود كأس فرحات حشاد يف الجزيرة ونعي جيدا الهدف من ذلك ثم تدخل 
وايل صفاقس من مقّر دار فرحات حشاد حيث أثار موضوع ترميم منزل الشهيد 
خالد الذكر وكيف أن االتحاد رغم ما له من أموال مل يحاول صيانة املسكن ورغم 
أن كل املسؤولني الحارضين إىل جانبه يعرفون جيدا الحقيقة ولكنهم صمتوا لغاية 
يف نفس يعقوب ذلك أن محاوالت االتحاد تكررت لرتميم املسكن وجعله متحفا 
دوليا ملسرية حشاد غري أن ذلك اصطدم باالجابة املعهودة للسيد نور الدين حشاد 
نجل الشهيد الذي أكن له كل املحبة والتقدير وهو اعلم الناس بذلك... بأن املنزل 
السابق عبد  العام  املرحوم األمني  الترصف فيه وحدث ذلك مع  للورثة وال ميكن 
وصوال  عمرو«   يف  ريب  »يطول  العبايس  حسني  االخ  مع  حصل  كام  جراد  السالم 
إىل األمني العام الحايل االخ نور الدين الطبويب وقد كنت وسيطا بني عائلة حشاد 
واالتحاد العام يف ذلك وعرّب االخ نور الدين عن رغبته الشديدة يف رشاء أو إصالح 
املنزل وجعله متحفا للعموم ولكن كل املحاوالت باءت بالفشل.. فال فائدة لبعض 
أن  الجميع  يعلم  وتاريخيا  املواقف٬  هذه  مثل  استغالل  يف  باملنظمة  املرتبصني 
حشاد يسكن قلوب كل التونسيني والنقابيني خصوصا... ثم ملاذا مل يصطحب الوايل 
االتحاد يجدد رغبته يف جعل  للشغل بصفاقس؟ عموما  الجهوي  االتحاد  قيادات 

منزل الشهيد حشاد متحفا دوليا لتاريخ الزعيم.. وللحديث بقية..
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وزير التربية فتحي السالوتي:

جامعة التعليم الثانوي تنتقد ما ورد على لسان وزير الرتبية
وزارة  عنه  اعلنت  ما  الثانوية،  للتعليم  العامة  الجامعة  اعتربت 

االستعدادات  حول  عقدتها  التي  الصحفية  الندوة  خالل  الرتبية، 

للعودة املدرسية، ترويجا للمغالطات منتقدة ما وصفته »بأسلوب 

املخاتلة« الذي تعتمده الوزارة، »التي ال تعالج املشاكل الحقيقية 

الحارقة بقدر سعيها إىل تجميل الواقع والتغطية عىل العجز عن 

مواجهته وعن حل أبسط ما ميكن من معضالته«.

وأكدت الجامعة يف بيان لها، متسكها بتنفيذ مقررات الهيئة اإلدارية 

القطاعية املنعقدة بتاريخ 1 سبتمرب الجاري.

الندوة  الرتبية، خالل  وزير  باكتفاء  استيائها  عن  الجامعة  وعربت 

الرشائية،  القدرة  الذي مس  املريع  بالتدهور  باالعرتاف  الصحفية، 

للمدرسات واملدرسني، واعتبار أن حل هذا اإلشكال الجوهري ليس 

متغافال  الراهن  الوقت  يف  وزارته  عىل  املطروحة  األولويات  من 

عن تأثري ذلك يف أدائهم ويف قيامهم بواجباتهم املهنية عىل الوجه 

األكمل.

وقالت »إن املسألة ال تتعلق فقط باملطالب املرشوعة املطروحة 

بل هي متّس الحقوق املكتسبة ذاتها وتراكم مستحقات األساتذة 

وانتقدت  رصفها.  يف  متاطل  والتي  الوزارة  بذمة  املتخلدة  املالية 

كل  لتجاوز  املفاوضات  طاولة  إىل  الجلوس  الوزير  رفض  الجامعة 

واملدرسني  املدرسات  تحميل  عىل  والعمل  املطروحة  اإلشكاالت 

وحدهم مسؤولية نقائص املنظومة الرتبوية وشيطنتهم ومغالطة 

من  الرتبوية  املؤسسات  األوضاع صلب  حقيقة  العام حول  الرأي 

ذلك »تهويل عدد الغيابات املرضية التي ال تتجاوز نسبتها 2,6% 

استحال  ملن  صحية  ألسباب  اإلداري  بالعمل  التكليف  و  سنويا« 

عليهم مواصلة التدريس بالقسم.

وأشارت اىل تجاهل الوزير للنقص الفادح يف املوارد البرشية التي 

الرتبوي  اإلطار  بقية  عدا  ومدرس  مدرسة  آالف  الخمسة  ناهزت 

يف  التالميذ  حق  عىل  كارثيا  تأثريه  سيكون  نقص  وهو  واإلداري 

واملربني  املربيات  عىل  انعكاسه  جانب  إىل  والتحصيل  الدراسة 

أنفسهم )النقل/الزيادة عن النصاب/املوازنات/ االكتظاظ...( فضال 

العمل  مبواطن  الشغورات  سد  إىل  اللجوء  ظاهرة  استرشاء  عن 

يعانيها  التي  االستعباد  وظروف  الهشة  التعاقد  آلية  عرب  القارة 

عليها  املنصوص  حقوقهم  أبسط  من  املحرومني  النواب  األساتذة 

وطنيا ودوليا.

واعتربت أن ما أنجزته الوزارة عىل مستوى الصيانة والتعهد التي 

تدخالت  مجرد  تبقى  الرتبوية،  املؤسسات  من  مجموعة  طالت 

تحجب واقع املؤسسات الرتبوية املتهالكة سواء عىل مستوى حجم 

املالية أو عىل مستوى توقيتها ونوعيتها ما جعل األغلبية  كلفتها 

الساحقة من هذه املؤسسات آيلة للسقوط.

وأضافت أن هذا الوضع جعل عديد املؤسسات عاجزة عن تأمني 

الرتبوية  الفضاءات  نقص  بقيتها  غطت  حني  يف  املدرسية  العودة 

باللجوء إىل تكثيف أعداد التالميذ داخل الفصل الواحد وانعكاس 

ندرة  االعتبار  بعني  أخذنا  إذا  خاصة  الرتبوية  العملية  عىل  ذلك 

التجهيزات وتآكل املتوفر منها وغياب أي صيانة أو تعهد لها جراء 

إفالس ميزانيات املؤسسات الرتبوية أجمعها.

عاجال  تربويا  إصالحا  يستدعي  الوضع  هذا  أن  عىل  وشددت 

وشامال وتحمل الدولة مسؤولية إنقاذ هذا املرفق العمومي الذي 

كل  جهود  تظافر  يتطلب  كام  برمته  الوطن  مصري  عليه  يتوقف 

املتعاقبة  األجيال  عنه وعن حق  الدفاع  أجل  الوطنية من  القوى 

فيه ويف مقدمتها الهياكل النقابية املجندة للذود عنه وعن حقوق 

منظوراتها ومنظوريها املادية واألدبية واستعدادها املطلق التخاذ 

كافة األشكال والتدابري النضالية املتاحة من أجل تحقيق ذلك. 

أكد وزير الرتبية فتحي السالويت إحداَث 22 مؤسسة 
تربوية جديدة ستفتح أبوابها أمام التالميذ مع بداية 

هذه السنة الدراسية الجديدة 2023-2022.
املدرسية  للعودة  االستعدادات  أن  الوزير  وأضاف 
الحالية، عرفت إحداث بناءات جديدة متت صيانتها 
قاعة   300 وبناء  تربوية،  مؤسسة   1612 وتهيئة 
تدريس وتوفري 72 قاعة جاهزة الصنع و46 مجموعة 

صحية جاهزة الصنع.
واإلصالحات  البناءات  من  الكّم  هذا  ووصف 
بـ»القيايس الذي أنجز يف وقت وجيز«، مثنيا يف هذا 
السياق عىل مساعدات املجتمع املدين يف هذا الشأن 

والتي بلغت قيمتها نحو 36 مليون دينار.

-2022 الحالية  الدراسية  السنة  أن  الوزير  وأضاف 
باملاء  التزود  2023 لن تشهد اشكاالت عىل مستوى 
حيث  الرتبوية  املؤسسات  بجميع  ب  للرشرُّ الصالح 
عىل  والجرارات  الصهاريج  من  كاف  عدد  توفري  تم 
التي  املدارس  تزويد  ستتوىل  التي  البلديات  مستوى 
مستمرة  بصفة  للرشاب  الصالح  املاء  بها  يتوفر  ال 
من  عدد  عميقة يف  آبار  تم حفر  أنه  كام  ومنتظمة 

املدارس لتوفري الكميات الالزمة من املاء.
أفاد  باملبيتات،  التالميذ  وسكن  إعاشة  وبخصوص 
من  للتحسني  كبري  بجهد  قامت  الوزارة  أن  السالويت 
الصدد إىل  الخدمات، مشريا يف هذا  ظروفها وجودة 
تلميذ هذه  ألف   250 لـ  وجبات  توفري  من  التمكن 

السنة مقابل 160 ألف تلميذ خالل السنوات الفارطة 
عىل  بقيت  لذلك  املخصصة  امليزانية  أن  رغم  وذلك 

حالها.
ولفت اىل أن الوزارة تتجه نحو توفري بطاقات رقمية 
املطاعم  اىل  الولوج  من  لتمكينهم  التالميذ  لجميع 
التجربة  هذه  تعميم  إطار  يف  الوجبات،  واختيار 
بكل  تربوية  مؤسسات  بأربع  انطلقت  كانت  التي 
)تونس(  وباردو  والعمران  )سليانة(  بوعرادة  من 

والقريوان.
خدمة  أن  السالويت  الوزير  كشف  أخرى  ناحية  من 
الرتبوية  املنصة  عرب  بعد  عن  التالميذ  تسجيل 
االلكرتونية شملت تالميذ املؤسسات الرتبوية الخاصة.

املجتمع املدني أعاننا بـ36 مليون دينار

مؤتمر االتحاد الجهوي بمنوبة 
يو م 5 أكتوبر

العادي  املؤمتر  عقد  تقّرر  أنّه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 

 2022 أكتوبر   5 االربعاء  يوم  وذلك  مبنوبة  للشغل  الجهوي  لالتحاد 

الحداثة  قرطاج  مبدرج  صباحا   )09.00( التاسعة  الساعة  من  بداية 

بجامعة منوبة.

الهيئة  أو  الجهوي  التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 

املالية بداية من  الجهوية للمراقبة  الهيئة  الداخيل أو  الجهوية للنظام 

يوم االربعاء 21 سبتمرب 2022.

فعىل الراغبني يف الرتشح مّمن تتوفّر فيهم الرشوط القانونية املنصوص 

عليها بالفصل التاسع والثامنون )89( من النظام الداخيل لالتحاد العام 

العام  األمني  األخ  باسم  ترشحهم  مطالب  يقّدموا  أن  للشغل،  التونيس 

لالتحاد العام التونيس للشغل  13، شارع الواليات املتحدة األمريكية ـ 

تونس 1002، عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي 

مقابل وصل يف ذلك.

27 سبتمرب 2022 عىل  الثالثاء  يوم  الرتشحات  لقبول  أجل  آخر   **

الساعة الرابعة ونصف )16.30س( مساءا.

يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملّدة ال تقّل عن 

7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم 

املالية باالتحاد.

وأن يكون متحّمال للمسؤولية النقابية ملّدة 5 سنوات كاملة متوالية 

عند الرتشح أو قد تحّملها ملّدة ال تقّل عن 6 سنوات كاملة.
أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

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

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

املؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب أن يتضّمن املطلب:

بطاقات  من  نسخة  أو  الوحيد  املعرّف  أو  للمرتّشح  اآليل  الرقم  ـ   1
االنخراط املبارش.

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحّملها املرتّشح وتواريخ تحّملها.

4ـ  رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجّوال.

األمني العام

نورالدين الطبويب
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الجامعة العامة للنقل

   إّن املكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل املجتمع  
مقدمتها  ويف  القطاعية  املستجدات  مختلف  لتدارس 
املفاوضات  الجامعية و مسار  و  املدرسية  العودة  ظروف 
الجوية  املالحة  فنيي  إرضاب  ومنها  النضالية  والتحركات 
إىل  الرامية  واملامرسات  اإلخالالت  عديد  رافقته  والذي 
إفشال هذا التحرك النضايل بالتوازي مع تجاهل املطالب 
املسار  هذا  إنطلق  وقد  النضايل  التحرك  لهذا  املرشوعة 
بعدم عقد جلسة صلحية قبل اإلرضاب واإلكتفاء بالدعوة 
إىل جلسة صورية قبل ساعات من اإلرضاب وكانت مترسعة 
وفاشلة. ومل تكتف الوزارة بتجاهل مبدأ الحوار بل أحدثت 
خلية أزمة تحت إرشاف اإلدارة العامة كان هدفها األسايس 
ومشني  سافر  تعد  يف  اإلرضاب  إفشال  العمل عىل ضامن 
عىل القوانني و التشاريع الدولية الجاري بها العمل ورضب 

ملصداقية الحوار وأعراف التفاوض.
و مل تقف التجاوزات عند هذا الحد بل وعىل خالف 
قبل  تسخري  قرارات  تونس  وايل  أصدر  القانونية  الصيغ 
التسخري  قامئات  نرش  وتم  اإلرضاب  انطالق  من  سويعات 
متضّمنة للمعطيات الشخصية لألعوان مثل أرقام بطاقات 
يف  سكناهم  مقرّات  وعناوين  بهم  الخاصة  التعريف 
إىل  إضافة  الشخصية  املعطيات  حامية  لقانون  مخالفة 
االستنجاد  التهديد والرتهيب من خالل  أساليب  استعامل 
يف مرحلة أوىل بعدل منفذ داخل قاعات العمل  يف انتهاك 
بالضابطة  ثانية  مرحلة  يف  ثم  املؤسسة  لحرمة  صارخ 
التسخري  لقرارات  االستجابة  األعوان  عىل  العدلية إلجبار 

وتهديدهم باإليقاف الفوري يف حال الرفض.
نفسية  ضغوط  يف  املامرسات  هاته  تسببت  وقد 

إىل  نقلهم  إستوجب  مام  االعوان  من  لعدد  وصحية 
خطورة  الصدد  هذا  يف  الجامعة  وتسّجل  املستشفى 
الرتاتيب  مبخالفة  عالقة  يف  سواء  إليها  املشار  املامرسات 
والتشاريع الدولية املنظمة لحركة املالحة الجوية والضغط 
عىل األعوان وخلق بلبلة ولخبطة عرضت أرواح املسافرين 

للخطر.
من جهتها وإدراكا منها بخطورة املوقف قامت النقابة 
األساسية لفنيي املالحة الجوية عىل مدار 24 ساعة بتأطري 
عليهم   املسلّط  الضغط  وتخفيف  العاملة  الفرق  جميع 
الجوية يف  الحركة  تأمني  أجل  من  بكل مسؤولية ورصانة 
غياب تام للمسؤولني وعدم مباالتهم بخطورة الوضع وقد 
كل  حول  العامة  لإلدارة  موثقة  حينية  تقارير  إرسال  تّم 
االنتهاكات واملخالفات ملعايري سالمة املالحة الجوية ورغم 
الخاص  الطوارئ  مخطط  بتفعيل  املرّات  عديد  مطالبتها 
وواصلت  تعنتت  العامة  اإلدارة  أّن  إال  الوضعيات  بهذه 
املالحة  وعرضت  األمام  إىل  والهروب  الالمباالة  سياسة 

الجوية لخطر داهم وتالعبت باألرواح البرشية.
التنفيذي  املكتب  فإّن  املدرسية  العودة  وبخصوص 
من  اإلرشاف  وزارة  عن  ما صدر  يستغرب  النقل  لجامعة 
عالقة  يف  الوطني  العام  للرأي  ومغالطات  ترصيحات 
للظروف  والجامعية  املدرسية  العودة  انجاح  بصعوبة 
أو  بياناتها  عرب  وتكراًرا  مراًرا  الجامعة  لها  أشارت  التي 
فيها  مثّنت  والتي  الوطنية  اإلعالم  لوسائل  عرب ترصيحاتها 
العمومية  الرشكات  أعوان  يبذلها  التي  املضنية   الجهود 
لتأمني  تونس  نقل  وأعوان رشكة  للمسافرين  الربي  للنقل 
األسطول  إهرتاء  رغم  العمومي  املرفق  استمرار  ضامن 

وعدم توفر قطع الغيار .
  هذا الواقع املرير وتراخي وزارة النقل  يف البحث 
عن البدائل والحلول لتفادي كارثة فشل العودة املدرسية 
إىل  لتنبّه  فزع  صيحة  تطلق  الجامعة  جعل  والجامعية 
االوان  فوات  بعد  التدارك  وصعوبة  الوضع  خطورة 
بحجم  وطني  لحدث  الالزمة  بالجدية  االستعداد  وعدم 
ومبادرتها  الجامعة  حرص   ، والجامعية  املدرسية  العودة 
اطار  يف  كان  بل  املزايدة  باب  من  يكن  مل  املشكل  بإثارة 
التونسيات  مصلحة  تهّمه  اجتامعي  كطرف  مسؤولياتها 
والتونسيني ويهّمه الحفاظ عىل املؤسسة ودميومتها حيث 
ملغالطات  بالرتويج  النقل  وزارة  قابلته  الحرص  هذا  أّن  
التهرب من املسؤولية واإلفالت من املحاسبة ورمي  قصد 

املسؤولية  عىل األطراف املقابلة.

للنقل يف  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  ويهم    
هذا الصدد ان يوضح بان السياسة    التي اعتمدتها وزارة 
تعقيدا  ستزيدها  بل  االزمة  حلحلة  يف  تساهم  لن  النقل 
الرأي  مغالطة  عىل  الوزارة  إرصار  الجامعة  تستغرب  كام 
بالتنسيق من  التونيس بدل مصارحته اوال واإلرساع  العام 
اجل ايجاد مخارج ملأزق العودة املدرسية. وترى الجامعة 
يف ترصيحات كبار مسؤويل وزارة النقل إمعانا يف سياسة 
املسؤولية  مقتضيات  عن  وتخلياً      االمام.  اىل  الهروب 
ومتطلبات املرحلة الحالية بل هو انخراط يف مسار تجريم 

القطاع العام والنيل من صورته.
    الكاتب العام 
وجيه الزيدي

الوزارة استعملت التساخري غري القانونية والعودة املدرسية يف مهب األهواء

ندوة 
دستورية 

للقطاع الخاص

بني  التعاون  برنامج  اطار  يف 
االتحاد العام التونيس للشغل ومنظمة 
قسم  ينظّم  ايبارت«  »فريديريش 
القطاع الخاص الذي يرشف عليه األخ 
الطاهر الربباري ندوته الدستورية أيّام 
لفائدة   2022 سبتمرب   28 ـ   27 ـ   26
أعضاء مجمع القطاع الخاص ومسؤويل 
القطاع الخاص بالجهات، افتتاح الندوة 
عىل  سبتمرب   26 االثنني  يوم  سيكون 

الساعة الثالثة بعد الزوال.

*األخ الطاهر الربباري

النافذة  الترشيعية  النصوص  لكافة  يف سابقة خطرية مخالفة 
قوانني وأوامر حكوميًة اعتمدت وزارة الرتبية مذكرة تتعلق بتعيني 
الزمالء من خريجي االجازة التطبيقية للرتبية والتعليم دفعتي 2021 
عىل   2022 دفعة  بعنوان  بالتسوية  املعنيني  واملتعاقدين  و2022 

معنى االمر الحكومي عدد 58 املؤرخ يف جانفي 2019.
عىل  هل  تأكيد  العجيبة  املذكرة  هذه  يف  لألنظار  والالفت 
التي  الصفات  عن  بدال  بالتدريس(  مكف  )عون  صفة  استخدام 
يقتضيها القانون عدد 112 لسنة 1983 واالمر عدد 194 املؤرخ يف 
فيفري 2017، ويف هذا السياق يهم الجامعة العامة للتعليم األسايس 

ان تؤكد عىل:
1 ـ عدم وجود اي منت ترشيعي او ترتيبي يربر ما اقرته وزارة 

الرتبية حيث ان:
أـ  النظام االسايس العام ألعوان الوظيفية العمومية يحدد ثالث 
حاالت ترتبط بعملية االنتداب، فاملنتدب اما ان يكون متعاقدا أو 

وقتيا او مرتبصا.
ب ـ االمرين عدد 58 وعدد 194 يضبطان صيغ تسوية وضعية 

املتعاقدين
ـ اما عونا وقتيا صنف أ2 منظّرا برتبة استاذ مدارس ابتدائية

ـ او عونا وقتيا صنف أ3 منظرا برتبة معلم اول
مدخل  هو  ينظمها  نص  ال  صفة  اسناد  عىل  االرصار  ان  ـ   2
لتكريس حالة هشاشة جديدة حتام ستكون افظع من املألوف من 

اشكال التشغيل الهش
اىل  يدفع  القانونية  غري  الصفة  هذه  بإسناد  التمسك  ان  ـ   3
التساؤل عن نظام التأجري الذي ينطبق عىل املعنيني بالصفة الخرقاء 
التي تحاول الوزارة فرضها امرا واقعا كام يحيل اىل سؤال آخر يتصل 

بنظام التأديب الشامل لهذه الفئة.
املنظومة  عىل  دخيلة  صفة  فرض  اتجاه  يف  الدفع  ان  ـ   4
الترشيعية الوطنية ال يتنزل اال يف اطار الحرص عىل تلغيم العودة 

املدرسية توطئة الفشالها وليس ارباكها.
5 ـ ان التمسك بهذه املذكرة امنا يندرج يف اطار خلق أجواء 
عىل  التآمر  مستوى  اىل  ترقى  تصادم  مناخات  واشاعة  تطاحن 

املنظومة باستهداف عوامل استقرارها ورشوط توازنها.
وبناء عىل ما سلف ذكره، فإن الجامعة العام للتعليم األسايس 

تشدد عىل واجب:
1ـ سحب املذكرة املذكورة اعاله فورا وااللتزام بإنفاذ القانون 
والتقيد  القطاع  يف  االنتداب  لعملية  املنظمة  الرتتيبية  والنصوص 

بإسناد الصفات التي تقتضيها كل حالة.
يف  املالية  ووزير  الرتبية  وزير  بني  املوقّع  االتفاق  تطبيق  ـ   2
التطبيقية  2020 واملتعلق بتسوية وضعية خريجي االجازة  صائفة 
وذلك بانتدابهم بصفة أعوان متعاقدين وفق عقود مدتها سنة ثم 

بصفة اعون مرتبصني بدءا من سنة العمل الثانية.
واملتعلق   2017 فيفري  يف  املؤرخ   194 عدد  االمر  تنفيذ  ـ   3
بتسوية وضعية االعوان املتعاقدين من خالل انتدابهم بصفة عون 

وقتي يختلف صنفه باختالف مؤهالته العلمية:
ـ عون وقتي صنف أ2 منظر برتبة استاذ مدارس 

ابتدائية
ـ عون وقتي صنف أ3 منظر برتبة معلم أول.

للرتبية  التطبيقية  االجازة  حاميل  متكني  ـ   4
مرتبص  بعنوان  تسمية  من   2021 دفعة  والتلعيم 
واعتبارا اىل خطورة التدابري املتخذة من قبل الوزارة 

كافة  تدعو  االسايس  للتعليم  العامة  الجامعة  فإن 
هياكل القطاع إىل:

املذكرة  إىل حني سحب  التعيني  مقاطعة جلسات  ـ   1
التطبيقية  االجازة  لخريجي  املركزي  التوزيع  عملية  تنظيم  واعادة 

دفعة 2022.
2 ـ التصدي بكافة اشكال النضال لنهج االلتفاف عىل النقابات 

والرتاجع عن املكتسبات والتنكيل باملدرسني واملدرسات.
االوضاع  لتدارس  قطاعية  اداية  هيئة  لعقد  االستعداد  ـ   3

واتخاذ ما يتعني من قرارات.
كام سبق للجامعة إصدار بيان بتاريخ 13 سبتمرب 2022 حول 

العودة املدرسية هذا اهم ما جاء فيه:
تعترب العودة املدرسية محطة وطنية بامتياز، واعتبارا الهميتها 
تشكل املقاربة التشاركية يف التعاطي مع اشكالياتها وافرازاتها الخيار 

االسلم لتأمني مطلوبات نجاحها.
انها الحقيقة التي قادت تاريخيا الطرف النقايب يف االستعداد 
لهذا الحدث الوطني ومتابعة منعرجاته والتدخل الفوري ملعالجة 
املدرسية  بالعودة  حف  ما  ان  اال  وجدية  نجاعة  بكل  تداعياته 
االجازة  بخريجي  املتعلقة  بالتعيينات  صلة  يف  االقل  عىل  الجارية 
التطبيقية للرتبية والتعليم دفعه 2023/2022 مل يكن وفيا للتقاليد 
املذكورة آنفا وال للقواعد املعهودة يف التعامل مع املسألة اذ اقدمت 

وزارة الرتبية عىل تسميتهم من جانب واحد.
ويف هذا الصدد يهم الجامعة العامة للتعليم األسايس ان توضح 

اآليت:
ابالغنا  عناء  نفسها  تكلف  ان  دون  التعيني  تولت  الوزارة  ان 
وال  عابئة  غري  التشاركية  قواعد  البسط  ناسفة  خطوة  يف  مبوعده 

مقدرة الهمية املقاربة وقيمتها البالغة يف تسوية املشكالت.
اشكاليات  يف  تسبب  قد  الجانب  وحيد  االجراء  هذا  ان 
اجتامعية ال حرص لها كان يف الوسع تفاديها لو التزمت الوزارة مبا 
صّمت به آذاننا حول املقاربة التشاركية من حيث هي املنهج 

األنسب يف ادارة الشأن الرتبوي.
ان بعض التعيينات تنبئ بعدم احرتام ابسط 
توجه  عن  النقاب  تكشف  بل  الشفافية  قواعد 
عملية  وطبعت  ظالله  خيمت  بزمالئنا  منكل 
التطبيقية  االجازة  )خريجي  االنفرادية  التعيني 
ـ  القرصين  ـ  قفصة  جهات  من  املنحدرين 
ـ املنستري ـ صفاقس ـ جندوبة  ـ قابس  الكاف 

ـ سيدي بوزيد(.
بهذه  تعلقت  التي  االعتباطية  الصبغة  ان 
التعيينات وانفاس املخاتلة التي تفوح منها ال نعتقد أنها 
ستساهم يف توفري رشوط عودة موفقة او سنة دراسية مستقرة 

بل ستكون عامل ارباك للعودة وتوتري مزمن للسنة الدراسية.
االسايس  للتعليم  العام  الجامعة  فإن  سبق  ما  عىل  وتأسيسا 

تؤكد عىل:
اية  عن  الية مسؤولية  تحملها  وعدم  التعيينات  لهذه  رفضها 

نتائج تخلفها
ومنصفة  شفافة  قواعد  باعتامد  التعيينات  مراجعة  رضورة 

تراعي مختلف االبعاد املرتبطة باملسألة )البيداغوجية ـ االنساين(
استنكارها لنهج االنفراد بالرأي ومقاربة فرض االمر الواقع التي 
التعاون  الجواء  مسممة  هدامة  مقاربة  باعتبارها  الوزارة  تنتهجها 

ممزقة لعالقات التبادل والتفاعل منتجة لدوافع التصادم ال غري.
التشاركية ليست شعارا يرفع لتحقيق غرض ما،   ان املقاربة 
وتشدد عىل رفض مثل هذه الرشاكة جملة وتفصيال، وتتمسك بها 
كانت  متى  واالداري  النقايب  الطرفني  بني  العالقات  تنظيم  نهجا يف 
لدى  راسخة  وقناعة  املناحي،  لكافة  شاملة  عنها  محيد  ال  ثابتة 
دقائقها  عن  وتكشف  املوقف  ويثبتها  املامرسة  بها   تيش  الجميع 

التوجهات.
دعوة الهياكل القطاعية اىل التجند ملواجهة سياسات االقصاء 

والتهميش والتضييق عىل النقابات ورضب الحق النقايب.

بيان التعليم األساسي عودة مدرسية متوترة 

ووزارة الرتبية اعتمدت مذكرة لالعتماد على خريجي اإلجازة التطبيقية
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العودة المدرسية والجامعية

    نزار بن صالح  كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي

* تلوح العودة الجامعية بنفس امللفات املطروحة فام 
تفسريك لذلك؟

داخل  اإلصالحية  الفكرة  تعطّل  هناك  الحقيقة  يف  ـ 
ذلك  من  عديدة  سنوات  لألسف  دام  العايل  التعليم  قطاع 
العامة  والجامعة  الوزارة  بني  األطراف  ثاليث  توافق  وقوع 

االسرتاتيجي  املخطّط  هام  وثيقتني  حول  الجامعات  ورؤساء 
ـ   2015 العلمي  والبحث  العايل  التعليم  منظومة  إلصالح 
2025 والتقرير التأليفي املصاحب له لكن مع األسف بقدوم 
حكومة الشاهد يف أوت 2016 وقع تعطيل كّل املسار ودخلنا 
طغيان  ظّل  يف  إصالح  دون  باإلصالح  اإليحاء  متاهات  يف 
الخاص  العايل  التعليم  لوبيات  وخدمة  الشخصية  املصالح 
واألجنبي ومل يبدأ التحرّك يف إطار هذا املخطّط االسرتاتيجي 
إالّ منذ مّدة قصرية كانت أوىل خطواتها متكني ستّة جامعات 
من  التحّول  من  عموميّة  جامعية  مؤسسات  و9  عمومية 
مؤسسات عموميّة ذات صبغة إدارية إىل مؤسسات عمومية 

ذات صبغة علمية وتكنولوجية.
لكن هناك مالحظتني أّن هذه الخطوة تحتاج إىل متابعة 
التحّول  ينجح هذا  الحكومة ليك  وتأطري ومرافقة من طرف 

ويكون مثاال وقاطرة لباقي منظومتنا العموميّة للتعليم العايل 
والبحث العلمي.

سنة  منذ  أهدر  الذي  الوقت  تدارك  من  البد  وكذلك 
عليها  االتفاق  التي وقع  األخرى  الخطوات  تنفيذ  2016 عرب 

ضمن املخطّط االسرتاتيجي 2015 ـ 2025.
كام أّن عىل سلطة االرشاف القيام بوضع رؤية إسرتاتيجية 
يف  وقع  ما  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  لها  والبد   2035 ـ   2025

الخطّة االسرتاتيجية السابقة.
* ماهي امللفات املطروحة من قبلكم يف بداية السنة 

الجامعية؟
ـ أّوال ما يتّصل مبلف بإمتام ملف التعاونية الذي تقّدم 
والجامعة  الوزارة  بني  تواق  حصول  وهو  جّدا  مهاّم  شوطا 
العامة حول النظام األسايس لهذه التعاونية ونرجو أّن األسابيع 
املالية  االستحقاقات  امللف،  هذا  يف  تقّدما  ستحمل  القادمة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  أّن  باعتبار  للجامعيني 
جزء أسايس من منظومة الرتبية والتعليم الشاملة والبد من 
وضعها كقطاع اسرتاتيجي يُضاهي األمن الوطني أهميّة فمن 
الجامعة تتخّرج االطارات التي ستتوىّل أمر البالد يف السنوات 
القادمة ويف هذا الصدد ال مجال للدولة أن تتهاون يف إيالء 
ومن  بأريحية  بأدواره  يقوم  ليك  الرضورية  املكانة  الجامعي 
هذه االستحقاقات املالية للجامعة ونأمل أن يرى هذا النور 
األساسية  األنظمة  نظام  طبعا  ننىس  وال  السنة  هذه  خالل 
لسلك التعليم العايل التي يجب الخروج بها من حالة الجمود.

* ما مدى تجاوب سلطة االرشاف مع هذه امللفات؟
ـ نحن أمضينا بتاريخ 6 ماي 2022 محرض جلسة وفيه 
االصالحي  املسار  إحياء  إعادة  منها  االتفاق  نقاط  عديد 
بطريقة تشاركية ثالثية ومنها رفع الحيف عن الزمالء املربزين 
والتعاونية وغريها من النقاط التي وقع االتفاق عليها ونطالب 

اآلن مبتابعة هذه النقاط تباعا ليك ال يبقى هذا املحرض مجرّد 
يف  الوزارة  من  ننتظره  ما  هذا  متابعة  أو  تنفيذ  دون  نوايا 
مفتتح هذه السنة الجامعية ونرجو كذلك بهذه املناسبة أن 
دراسة  عطلة  يف  املوجودين  والزمالء  الزميالت  عىل  تُعاد  ال 
نفس املظلمة التي تعرّضوا لها السنة الفارطة عرب حجم منحة 

العودة الجامعية عنهم.
الباحثني يف منحة تشجيع  الدكاترة  إدماج  يتّم  ملاذا ال 

االنتاج العلمي؟
يقع  مل  الذين  الدكاترة  معضلة  حّل  أّن  أتصّور  ال  أنا  ـ 
بعد ادماجهم داخل املنظومة الوطنية للتعليم العايل والبحث 
العلمي يكون عرب ادماجهم يف هذه املنحة أو تلك وإّنا بوضع 
خطّة اسرتاتيجية النتدابهم يف خطط قارّة داخل املنظومة ويف 
هذا الصدد كان لالتحاد العام التونيس للشغل دور أسايس يف 
لـ1120 أستاذ مساعد جديدے بعنوان  فتح دورة االنتداب 
2021 ولبناء  2020 و880 بعنوان  2019 و880 بعنوان  سنة 
هذه االسرتاتيجية فإّن الجامعة العامة للتعليم العايل مستعّدة 
لتقديم التصّور ووجهات نظر أعتقد أنّها بناءة وستساهم يف 
إيجاد حّل لهذه املعضلة الوطنية التي ال ترشف بالد راهنت 

عىل التعليم املصعد االجتامعي.

* إىل ما تعود تخّوفاتكم من حصول هجرة لدى أغلب 
الكفاءات والخربات سبب ما تعانيه منظومة التعليم العايل؟

ـ األرقام التي لدينا حول عدد الجامعيني الذين إلتحقوا 
بطريقة  هاجروا  الذين  أو  الفّني  للتعاون  التونسية  بالوكالة 
دامئة للعمل يف بلدان الخليج العريب أو يف أوروبا الغربية أو 
أمريكا الشاملية ويف بعض الحاالت بجنوب رشق آسيا املني 
أرقام  الرشائية  ومقدرتهم  املادية  ظروفهم  تحسني  يف  بذلك 
مفزعة نزيف مبثابة الفضيحة الوطنية ورغم ذلك ال نالحظ 
تحرّك حقيقي لوقفه عرب إيالء الجامعيني املكانة االقتصادية 

واالجتامعية الذين هم بها جديرون.
الخاص  العايل  التعليم  مواكبة  عدم  أسباب  ماهي   *

للمتغرّيات وماذا يقرتحون يف عالقة بالقوانني املنظمة له؟
ـ مع األسف وبينام كان الجامعيون ينتظرون من الوزارة 
الخاص  العايل  التعليم  ملؤسسات  تراخيص جديدة  أي  وقف 

املحاسبات عىل جملة اإلخالالت  دائرة  تقرير  أن وقف  بعد 
العميقة والعديدة تفاجأنا هذه السنة بإسناد تراخيص عىل 
الوزارة  األقل ملؤسسة جامعية خاصة هذا ما كّنا ننتظر من 
وتسهر  الحالية  القانونية  النصوص  لتطبيق  أوال  تسعى  بأن 
جملة  توقف  وأن  املؤسسات  هذه  قبل  من  إحرتامها  عىل 
ونحن  املحاسبات  دائرة  تقرير  عليها  وقف  التي  االخالالت 
لقطاع  رشيفة  غري  منافسة  نعتربه  ألنّنا  ذلك  يتّم  أن  نرجو 

التعليم العايل العمومي.
للتحكيم  الوطنية  الهيئة  احداث  يف  رأيكم  ما   *

واالعتامد؟
ـ أخريًا وقع االعالن عنها بعد أن انتظرناها طويال ونأمل 
األكادميية  املعايري  احرتام  مسار  عىل  جديدة  لبنة  تكون  أن 
والزلنا  آمنا  لقطاع  الرشيدة  والحوكمة  والشفافية  الدولية 
نؤمن أنّه قطاع اسرتاتيجي ال يحتمل اإلعتباطيّة واملزاجيّة وال 

املحاباة.
بالعديد من  قامئة يف عالقة  مازالت  اشكاالت  * هناك 

املنح فكيف ستتعاملون معها؟
البد  العلمي  االنتاج  عىل  التشجيع  ملنحة  بالنسبة  ـ 
معهد  من  زمالءنا  مثال  الباحثني  كّل  عىل  تعميمها  من  أّوال 
التي  الجامعية  العودة  منحة  بها وكذلك  يتمتّعون  ال  الرتاث 
الزمالء  منها  وُحرم  الخصوصية  األسالك  بعض  منها  يحرم 
الذين يتمتّعون بعطلة دراسية بالنسبة للسنة الفارطة وذلك 

بطريقة اعتباطية.
يقع  كيف  نفهم  فال  الجامعيني  أبناء  ملنح  بالنسبة  أّما 
أخرى  ناحية  ومن  النص  مبنطوق  مبنحة  متتيعهم  ناحية  من 
التسجيل  معاليم  من  األول  القسط  دفع  عىل  إجبارهم 

الجامعي.
هذه  من  األسالك  بعض  أبناء  حرمان  كذلك  نفهم  وال 
املنحة وال نفهم خصوصا حرمان أبناء الجامعيني املتقاعدين 

واملتوفني منها يف حني أنّهم يف أمس الحاجة لذلك.

البدّ من تدارك الوقت الذي أهدر لتنفيذ إسرتاتيجية 2015 ـ 2025 
حوار: لطفي املاكني

عديدة هي امللفات التي تحتاج إىل خطوات ثابتة وحقيقّية من قبل سلطة االرشاف إليجاد حلول 
العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  تعمل  ما  التونسية وهذا  بالجامعة  عالقة  لها يف 
عىل أن يكون أولوية االسرتاتيجية اإلصالحية التي وّضحها الكاتب العام للجامعة نزار بن صالح يف 
الحديث الذي خّص به »الشعب« حيث توّقف عند الكثري من املسائل واإلشكاالت مقّدما يف الوقت 
عىل  يعتربه  الذي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  واقع  لتطوير  والبدائل  التصورات  نفسه 

الدرجة نفسها لألمن الوطني للبالد.

أرقام الجامعيين المغادرين للبالد 
مفزعة وهي نزيف لم تتحرّك 

الدولة لوضع حدّ له

يجب تعميم منحة التشجيع
 على االنتاج العلمي
 على كّل الباحثين

معضلة الدكاترة المعطلين ال تشرّف بالد راهنت
 على التعليم كمصعد إجتماعي

االنتظارات واالستحقاقات 
والهجرة املتواصلة

تعيش الجامعات ومؤسسات التعليم العايل هذه األيّام عىل وقع افتتاح 
السنة الجامعّية الجديدة 2023-2022، وإذ يهنئ املكتب التنفيذي للجامعة 
العاّمة للّتعليم العايل والبحث العلمي بهذه املناسبة كاّفة الزميالت والزّمالء 
ولطلبتنا  وتأطريا،  وبحثا  تدريسا  مهامهم  يف  والتألّق  الّتوفيق  لهم  متمنّيا 
الّنجاح يف دراستهم؛ فإنّه ال يفوتنا الّتذكري بأّن للقطاع جملة من االنتظارات 
واالستحقاقات األساسية والعاجلة وأنّه عازم عىل طرحها واالنطالق يف العمل 
من أجل إنجازها. وعليه يتوّجه املكتب التنفيذي للجامعة العامة للرأي العام 

الوطني والنقايب والجامعي ولكل من يهمه األمر مبا ييل:     
1 - يُذكّر أّن الجامعة العاّمة أمضت بتاريخ 6 ماي 2022 محرض جلسة 
التي  الّنقاط  من  مجموعة  تضّمَن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  مع 
لإلصالح،  الوطنية  اللّجنة  عمل  واستئناف  التعاونيّة،  منها  عليها  االتفاق  وقع 
عن  الحيف  ورفع  تشاركيّة،  بطريقة  األساسية  األنظمة  لجنة  عمل  ومواصلة 
املربّزين، وتعميم منحة العودة الجامعيّة لتشمل الباحثني وغريها من النقاط 
األخرى. ويف هذا الّصدد يطالب الوزارة بالترسيع يف تنفيذ النقاط املتّفق عليها 

وببعث آليّة ملتابعة هذا التّنفيذ، بطريقة دوريّة وتشاركية ومستمرّة وفق ما 
تّم االتفاق عليه.

ال  العلمّي  والبحث  العايل  للتعليم  الوطنيّة  املنظومة  أّن وضع  يؤكّد   -  2
يرتقي للمكانة اإلسرتاتيجيّة املفرتض أن تكون عليها، وهذا أمر مل يعد يحتمل 
التّأجيل أو التّسويف أو مجرّد إعالن الّنوايا، وأّن هذه املسألة هي من صلب 
مسؤولية الّدولة وتقتيض أّوال وأساسا االستجابة الفوريّة ملطالب مدريّس وباحثي 
التعليم العايل والبحث العلمي واإلقرار بحّقهم يف زيادة معتربة وجّديّة تصلح 
ما تدهور من مقدرتهم الرشائيّة ومن مكانتهم االجتامعية. ويعرّب املكتب عن 

استعداده لخوض كّل التّحركات الّنضالية التصعيديّة الرضوريّة لتحقيق ذلك.
3 - ينبّه إىل أّن هجرة الجامعيني خارج أرض الوطن أصبحت متثّل نزيفا 
وطنيّا ال يُحتمل إذ فاقت نسبة هجرة املدرسني الباحثني عىل سبيل املثال مثاين 
هذه  وراء  األسباب  وأّن  الرّسميّة،  األرقام  آخر  حسب   )%  18( باملائة  عرشة 
مشاركة  يعترب  والتأّسف  باملعاينة  الحكومة  اكتفاء  وأّن  بحتة،  ماديّة  الهجرة 
وهدم  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  العمومية  املنظومة  استقرار  رضب  يف 

رصحها.
4 - يُؤكّد عىل حّق الجامعيني مبختلف أسالكهم يف منحة العودة الجامعيّة 
املخّولة لهم مبوجب النصوص القانونيّة، ويحّذر من إعادة خطأ السنة الجامعيّة 
الفارطة والذي انجّر عنه حرمان الزميالت والزمالء املتمتعني بسنة سبتية من 
هذا الحّق، كام يُطالب الوزارة مبراجعة شاملة ملنظومة املنح كمنحة التشجيع 

عىل اإلنتاج العلمي، ومنحة العودة الجامعيّة، ومنحة أبناء الجامعيني.
الجامعات  من  العديد  تحّول  مواكبة  يف  بواجباتها  الوزارة  يذكّر   -  5
وتكنولوجية  علمية  ذات صبغة  عمومية  مؤسسات  إىل  الجامعية  واملؤسسات 
مع كل ما يطرحه ذلك من تحديات، ويدعوها إىل دعمها ومتابعتها من أجل 

العايل  التعليم  منظومة  تطوير  قاطرات  من  قاطرة  يكون  ليك  التحّول  هذا  إنجاح 
والبحث العلمي العمومية.

عرب  املرتقني  أو  الجدد  املنتدبني  سواء  الجامعيني  وزمالئنا  لزميالتنا  يبارك   -  6
املراتب الجامعية املختلفة يف إطار مناظرات االنتداب والرتقية، ويدعوهم اىل مزيد 

إعالء راية التعليم العايل العمومي واالنخراط بشكل فعال يف الحياة الجامعية.
7 - يطالب الوزارة برضورة اإلرساع يف اإلعالن عام بقي من نتائج دورة انتداب 
االنتداب  لدورة  التّحضري  يف  االنطالق  ورضورة   ،2019 بعنوان  املساعدين  األساتذة 
االتحاد  بني  االتفاق  عليه يف محرض  ملا هو منصوص  تفعيال   2020 بعنوان  والرتقية 
العام التونيس للشغل والحكومة يف فيفري 2021، وكام وقع التّنصيص عليه يف محرض 

جلسة بني الجامعة العامة والوزارة يف جويلية 2021. 
8 - يذكّر باالتفاق املبديئ الحاصل بني الجامعة العاّمة للتعليم العايل والبحث 
العلمي ووزارة التعليم العايل حول تكوين لجنة عليا عىل املستوى الوطنّي تتوىل النظر 
يف الطعون واالعرتاضات الناتجة عن دورات االنتداب والرتقية، وتطالب بالترسيع يف 
اإلعداد لنّصها القانويّن ونرشه وإرسائها وتفعيلها قبل انطالق دورة االنتداب والرتقية 

القادمة بعنوان 2020.  
9 - يُذكّر برضورة جدولة ملّف االستحقاقات االنتخابية مبعاهد ومراكز البحث 

ووضع ذلك ضمن أفق إدماجها صلب الجامعات.
10 - يستغرب مواصلة وزارة اإلرشاف سياسة إسناد تراخيص جديدة ملؤسسات 
ملجمل  وعميقة  شاملة  مراجعة  مفرتض،  هو  كام  تقع  أن  دون  خاّصة  عال  تعليم 
فيه  جاء  وما  املحاسبات  دائرة  تقرير  ضوء  عىل  الخاصة  العايل  التعليم  مؤسسات 
التّكوينيّة مام ميس من  العمليّة  كّل جوانب  بالجملة شملت  قانونية  إخالالت  من 

مصداقية الشهائد املسداة من قبل هذه املؤسسات.  

 الكاتب العام/ نزار بن صالح

افتتاح السنة الجامعية الجديدة
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العودة المدرسية والجامعية 

بالتلميح والتصريح

اإلصالح الجامعي
  بقلم: لطفي املاكني   

ال تختلف العودة الجامعية التي انطلقت مع بداية شهر سبتمرب الجاري 
عىل  حرصا  هناك  يكن  مل  والتي  املرتاكمة  بامللفات  عالقة  يف  سابقاتها  عن 
معالجتها من قبل الحكومات املتعاقبة التي فّضلت جلّها تركها عىل حالها دون 
وما  القطاعات  عديد  عىل  ينطبق  وهذا  ومسبّباتها  أسبابها  عمق  يف  الغوص 

ترتّب عنه الحقا من أوضاع مرتدية وغري مسبوقة يف تاريخ البالد.

ومن املفارقات أن يستمّر الخطاب الرسمي يف إلقاء املسؤولية عىل »الضمري 
املسترت« وتنزيه الضامئر املبارشة عن كّل األخطاء يف حني أّن املسؤولية مشرتكة 
انتداب  وأولها  امللفات  عديد  تسوية  تعطّلت  ما  وإالّ  الجميع  يعلمه  بقدر 
الدكاترة الباحثني الذين بلغ عددهم اآلالف يف شتى االختصاصات يف ظّل نقص 
كبري إلطار التدريس تستوجب الترسيع بسده وهو مايزيد من نسبة التأطري 
واإلحاطة بالطلبة الجدد لكن سلطة االرشاف تستحسن أشكال التشغيل الهّش 
أخرى  خيارات  عن  البحث  عىل  ويجربهم  معاناتهم  يعّمق  مبا  النخبة  لنخبة 
خارج البالد مبا يتناقض مع شعارات الرهان عىل الخريات والكفاءات لتطوير 

البالد.

إّن الظرفية الصعبة التي متّر بها البالد من أسبابها تهميش نخبها وهو ما 
يستدعي الترسيع مبراجعة لجان االنتداب بداية من تركيبتها وطريقة عملها 
الخطوة  الخربات  أصحاب  يجد  حتى  املرتشحني  ملفات  تقييم  كيفية  وأولها 
بعيدا عن عقلية التنظري واالقتصار عىل تقييامت ال تنزل ألرض الواقع ظلّت 
حبيسة املكاتب والتقارير الجافة والقراءات الرنجسية التي حرمت العرشات 
من الكفاءات من فرصتها داخل املنظومة الجامعية لتتساءل الحقا عن أسباب 
تأخر ثاين التصنيفات الدولية املختلفة مقابل متوقع جامعات تنتمي إىل بلدان 
للخروج من  العايل  التعليم  أنّها راهنت بحق عىل قطاع  إالّ  يف مثل أوضاعنا 

دائرة التخلّف العلمي والحضاري.

عرشات  أّن  إذ  العلمي  البحث  عىل  ينطبق  العايل  التعليم  عن  قيل  وما 
املخابر مقفرة يف حني يطالب اآلالف من الباحثني بفرصتهم للولوج إليها وتنزيل 
أبحاثهم ضمن االطار االقتصادي واالجتامعي املفرتض أن يكون أّول مستفيد 
سنويا  املخّصصة  االعتامدات  يف  التقليص  الحاصل  أّن  إالّ  األبحاث  تلك  من 
للبحث العلمي مبا يؤرش ملزيد الرتاجع والتخّل عن عديد البحوث والدراسات 
وكذلك متكني الباحثني من التقّدم يف مشاريعهم يف وقت أثبتت فيه األحداث 
اإلقليمية والدولية الحاصلة حاليا أّن الدول املهيمنة عىل املشهد العاملي هي 
التي تقّدمت أشواطا يف مجاالت البحث العلمي وفتح أبواب مخابرها لكّل من 
أي بني من  بالسلطة  املاسكني  الفرق بني  للتطوير واالنجاز وهذا  لديه فكرة 
يؤسس للمستقبل بتوفري أسباب التي متّكن من ضامن مناعة البالد وتحصينها 
من كّل الهزّات تأسيسا عىل ما تنتجه من ذكاء برشي وبني من ميعن يف تهميش 
الكفاءات والتضييق عليها ودفعها ملغادرة البالد ليستفيد منها من يعتقدون 
حّقا أّن نهوض أي مجتمع ومناعة أي بالد مرتبط بحسن توظيف خرياته يف 

شتى املجاالت.

منطلق  هو  بل  سابقا  ذكرنا  ما  عن  الجامعي  التوجيه  ملف  يختلف  وال 
املتبع حاليا بخصوصه أصبح متقادما وصادما  املنهج  أّن  إالّ  والتأسيس  البناء 
لألجيال الشابة التي تختلف رؤيتها عن من وضع تلك املقاييس املجحفة التي 
تعيق إلتحاقهم مبسالك جامعية يطمحون إىل التمييز فيها لتجرب عائالتهم عىل 
بلدان  إىل  الذهاب  أو  الخاص  القطاع  دراستهم يف  أجل  رصف مدخراتها من 
حاالت  ويف  فيها  يرغبون  التي  باالختصاصات  الدراسة  فرصة  متنحهم  أخرى 
كثرية ال يعودون اىل البالد وهذا األمر ال يقترص عىل أصحاب املعدالت بدرجة 
متوسط أو فوق املتوسط بل هي مّست املتميزين يف الباكالوريا الذين عرّبوا 
أحالمهم  لتحقيق  األجنبية  الجامعات  بأحد  اإللتحاق  يف  رغبتهم  عن  رصاحة 
وهي ظاهرة غري منفصلة عن موجات الهجرة الجامعية بعد أن ضاقت بهم 
السبل بسبب غياب االصالحات الحقيقية لقطاع حيوي هو قاطرة منو وتقّدم 

املجتمعات والشعوب.

لطفي املاكني
كانت »الشعب« أشارت منذ أشهر عديدة إىل عدم جدوى 
أو  الباحثني  أو  الطلبة  لتبليغ  وسائل  عىل  اإلعتامد  مواصلة 
املرتشحني للمناظرات أصبحت اليوم متجاوزة يف ظّل التطورات 
التكنولوجية الحديثة وأعني هنا الرسائل مضمونة الوصول التي 
عدد  أّن  إالّ  الباحثني  الدكاترة  معتربة عىل  مالية  مبالغ  تكلّفت 
منهم مل تصله تلك الرسائل ودون إضاعة الوقت يف البحث عن 
هذه  عن  التخّل  األشياء  يف  األصل  فإّن  املسؤولية  يتحّمل  من 
الحكومة  وأّن  خاصة  اإللكرتونية  املراسالت  واعتامد  الوسائل 
املصاريف  يجنب  ما  وهذا  كورونا  أزمة  خالل  قانونيتها  أقرّت 

االضافية مع الرسعة يف إيصال البالغات املطلوبة.
كام نعيد مرّة أخرى دعوة إىل وزارة التعليم العايل والبحث 
إثقال  بعدم  بالنظر  عادة  إليها  الراجعة  واملؤسسات  العلمي 
الورقية وغريها من  الوثائق  الباحثني بتلك الحزمة من  الدكاترة 
الدنانري يف ظرف  البحوث ونسخ األطاريح والتي تتكلّف مئات 
اقتصادي صعب وهو أمر مستغرب حني توجد إمكانية االعتامد 
عىل األقراص املضغوطة املتضمنة لكل املعطيات املطلوبة وهي 
وبالتايل  املناظرات  عىل  املرشفة  اللجان  قبل  من  االطالع  سهلة 
نتجّنب تلك األطنان من امللفات الورقية لتلقي بعد ذلك جانبا 
ونؤكد مجّددا عىل أّن عديد األشياء تحتاج للمراجعة بعد تجربة 
تتطلّب إصالحات  الهنات يف منظومة  الكثري من  بيّنت  سنوات 
عميقة من أجل املحافظة عىل الكفاءات والخربات وعدم وضع 
التعليم  العراقيل بأشكال مختلفة وإعاقة اندماجها يف مجاالت 
والبحث بتعالّت مختلفة من نتائجها إهدار لطاقة تلك الكفاءات 
يف وقت تشكو فيه الجامعة من تديّن نسبة التأطري تدريسا وبحثا 

مقارنة بالجامعات األجنبية.

المنح والسكن
مختلف  قبول  يف  الجامعية  الخدمات  دواوين  انطلقت 
أصناف مطالب املنح للسنة الجامعية الجديدة خاّصة بالنسبة 
للناجحني الجدد يف الباكالوريا والذين ستسند ملن دخلهم العائل 
محدود منحة االدماج الجامعي ومقدارها )500 دينار( وبالنسبة 
يف  التأخري  سبب  عن  نتساءل  فإنّنا  شهريا  تسند  التي  للمنحة 
الحكومة منذ حوايل سنتني يف إطار  به  تنفيذ ما كانت وعدت 
استمرارية مؤسسات الدولة بالرتفيع يف أعداد الطلبة املمنوحني 

استنادا إىل مراجعة سقف الدخل العائل الذي يبقى غري مساير 
للمتغرّيات بعد أن مّست األزمة االقتصادية واالجتامعية أغلبية 
الدخل  سقف  يف  الرتفيع  فإّن  وبالتايل  التونيس  املجتمع  رشائح 
املنحة  هذه  عىل  الحصول  من  الطلبة  آالف  سيمكن  العائل 
مدى  عىل  الرضوريات  توفري  من  ميكنهم  شهري  دخل  وضامن 
السنة الجامعية وقد تتعلّل سلطة االرشاف باألزمة التي متّر بها 
البالد إالّ أنّه ميكن إعطاء األولوية للطلبة باعتبارهم نخبة البالد 
عىل حساب مصاريف أخرى ميكن التخّل عنها تهدر بال جدوى 

منها.
كام أّن سلطة االرشاف مدعوة إىل الرتفيع يف قيمة املساعدات 
إىل  واملنتمني  املمنوحني  غري  للطلبة  سنويا  املقدمة  االجتامعية 
عائالت محدودة الدخل ألنّهم يجابهون مصاريف عديدة وعدد 
كبري منهم ال يتمتّع بالسكن الجامعي واملناسبة تستدعي النظر 
الكراء مرتفعة وهناك  املتأكدة ألّن أسعار  الوضعيات  يف أغلب 
من ال ينظر إىل وضعية هؤالء الطلبة من زاوية املساعدة والدعم 
بل مُيعُن يف استغاللهم  بأسعار كراء ال تتامىش مع امكانياتهم 

املادية املحدودة إن مل نقل معدومة لألغلبية منهم.

نقل الطلبة
انطلقت مختلف الجامعات يف إعالم الطلبة الذين تقّدموا 
سكناهم  محل  من  قريبة  جامعية  مؤسسات  إىل  نقل  مبطالب 
بالنجاح  تكلّل  ما  عادة  جامعية  سنة  قضوا  الذين  يهّم  هذا 
وبإعتبار أّن نف س االختصاص موجود بالجامعات القريبة من 
يتّم  فإنّه  والصحية  االجتامعية  لظروفهم  ونظرا  األصلية  مدنهم 
مختلف  تحرص  محمودة  مبادرة  وهي  عائالتهم  من  تقريبهم 
الجامعات عىل تواصلها ألنّها تجّنب أعداد كبرية من الطلبة من 
وغريها  السكن  أسعار  ارتفاع  جرّاء  املتزايدة  املصاريف  تجّنب 
الجامعات  مختلف  فإّن  وباملناسبة  املعيشية  املستلزمات  من 
وضع  وعدم  امللفات  هذه  دراسة  يف  املرونة  مزيد  إىل  مدعوة 
ألّن  املطالب  لتلك  لإلستجابة  مختلفة  تعالّت  تحت  العوائق 
الطلبة  كّل  ليواصل  املثىل  الظروف  توفري  هي  األساسية  الغاية 
الدراسة وضامن النجاح بعيًدا عن كل العراقيل التي قد تكرّس 
فرص  عن  بحثا  البالد  مغادرة  عقلية  تفّش  من  وتزيد  الفوارق 

أفضل للنجاح يف الحياة.

أخبار الجامعة

تعطيالت ومصاريف إضافية
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* محمد بدران    

بحق  تحىص  ال  مجازر  الظاملة  نشأته  منذ  الصهيوين  الكيان  مارس  لقد 
الشعب الفلسطيني، منها دير ياسني وقبية ونحالني ومخيّم جنني وغزة 
الشط  وحامم  الخليل  يف  اإلبراهيمي  والحرم  األقىص  واملجسد  ورفح 
وإرهابا  دموية  وأكرثها  مرص  يف  البقر  وبحر  لبنان  يف  وقانا  تونس  يف 
أقرتفت  عندما  اليوم  ذكراهام  مير  والتي  وشاتيال  صربا  مخيمي  مجزرة 
يوم 15/09/1980 بدعم وتغطية من قبل القوات الصهيونية للعصابات 
لبنان  القوات جنوب  اللبنانية عندما اجتاحت هذه  االنعزالية  اليمينية 
وحارصت مدينة بريوت بتاريخ 6 جوان عام 1982، والتي اعتقد يومها 
الوزير الصهيوين »شارون« أنه مبقدور قواته أن تنهي الثورة الفلسطينية 
صمد  إذ  ظنه  خاب  ولقد  ساعة،   48 خالل  اللبنانية  الوطنية  والحركة 
الغزو  هذا  وجه  يف  اللبنانية  الوطنية  والحركة  الفلسطينيون  املقاتلون 
برا  الغربية  لبريوت  الصهيوين  القصف  رغم  يوما   88 مدة  والحصار 
أن  إىل  العدوان،  واملقاومة يف وجه هذا  بريوت  وبحرا وجوا، وشمخت 
وقف  عىل  حببيب«  »فيليب  األمرييك  املبعوث  بحضور  االتفاق  تم 
العسكري واسلحتهم  بلباسهم  النار وخروج املقاتلني من بريوت  إطالق 
الفردية إىل بلدان عربية منها تونس، الجزائر، اليمن، السودان وضامن 
متعددة  القوات  الفلسطينية، وقد دخلت  املخيامت  أهل  أمن وسالمة 
الجنسيات إىل بريوت لالرشاف عىل هذا االتفاق، وعندما اغتيل »بشري 
الرشقية  املنطقة  يف  اللبنانية  للجمهورية  رئيسا  انتخب  الذي  الجميّل« 
يف بريوت بلغم متفجر بتاريخ 14/09/1982 اتخذ شارون باالتفاق مع 
بريوت  إىل  االرسائيلية  القوات  بدخول  قرارا  اللبنانية  اليمينية  القوى 

اللبنانية  القوات  لدخول  الطريق  واالنتشار يف شوارعها ومتهيد  الغربية 
ومليشيا الكتائب إىل بريوت الغربية وحصار املخيامت الفلسطينية، وعند 
الرهيبة بحق  املجزرة  األوامر ونفذت  أعطيت  يوم 16/09/1982  ظالم 
أهايل املخيمني باستعامل كافة األسلحة، فقتل األطفال والنساء والشيوخ، 
لتجهز  دقيقا  املخيمني متشيطا  النار عىل كل حركة ومشطت  وأطلقت 
الضحايا  بآالف  املجزرة  أودت هذه  فيه رمق حياة، وقد  بقي  عىل من 
والعامل  لبنان  أفاق  وقد  الرحمة،  قلوبهم  تعرف  ال  مجرمني  أيدي  عىل 
وأبناء فلسطني عىل نبأ هول هذه املجزرة، وهرعت مجموعات الصليب 
الطرقات  يف  املتناثرة  الضحايا  أشالء  جمع  إىل  اإلسعاف  ورجال  األحمر 
والبيوت واألزقة والتي تعّد باآلالف، وقد قوبلت هذه املجزرة باستياء 
وادانة املنظامت الدولية واإلنسانية، وطالبت مبعاقبة املجرمني، وحامية 
أمن الفلسطينيني، وعمت املظاهرات العواصم العربية مبا فيها تل ابيب 
قائلة:  الصهيوين  الكيان  رئيس حكومة  بيغني  مناحيم  وجه  وهتفت يف 
»أنت مجرم... أنت مجرم... أنت قاتل... أنت قاتل«، وبعد الضغط عىل 
حكومة الكيان الصهيوين وجلسات التحقيق كل ما نتج عن ذلك استقالة 

شارون وزير الدفاع الصهيوين.
إن هذه املجزرة ما زالت محفورة يف ذاكرة الشعب الفلسطيني واألمة 
العربية، وما زالت صورة مأساته هذين املخيمني اللذين يقعان يف جنوب 
بريوت ماثلة يف األذهان، وستقبى وصمة عار وصفحة سوداء إىل األبد 
يف جبني من ارتكبوها. لقد نشأ هذا الكيان الصهيوين عىل بحر من دماء 
واشالء وضحايا الفلسطينيني، والتي ما زالت اليوم تشهد األرايض املحتلة 
البيوت  وهدم  األرايض  ونهب  واالعتقاالت  والضحايا  الشهداء  تساقط 
الصهاينة  قبل  من  األقىص  املسجد  حرمة  واستباحة  املستوطنات  وبناء 

والتخطيط لتهويده وانهاء معامله. واملعتقلون واألرسى يعانون من قسوة 
وسالمتهم  اإلنسانية  بحياتهم  واالستهانة  السجان  وظلم  السجن  وظالم 

الصحية.
إن التاريخ مل يعرف حقدا وخداعا وإجراما أكرب مام هو متأصل يف نفوس 
األمة  توحد  أن  األوان  آن  أما  والسؤال:  التلمودية  وتعاليمهم  الصهاينة 
هذا  تحديات  ملواجهة  أكرثها  وما  طاقاتها  وتستخدم  جهودها  العربية 
بالقضية  املتعلقة  الدولية  الرشعية  قرارات  تنفيذ  عىل  وتجربه  الكيان 
الفلسطينية؟ أمل تَر هذه األنظمة التي أقامت عالقات سياسية واقتصادية 
وثقافية وطبعت مع هذا الكيان وهي ترى مجازره اليومية بحق شعب 
فلسطني وحقوقه الوطنية املرشوعة. أن تعيد حساباتها مع عدّو ال يؤمتن 
وسيلعنها  شعوبها  ترحمها  مل  األنظمة  هذه  إن  ميثاق؟  وال  عهد  عىل 
التاريخ، وسوف ينترص الشعب الفلسطيني عىل عدّوه مهام زور وطمس 
حقائق األمور املتعلقة بعروبة وتاريخ فلسطني. وستُحرر فلسطني وتقام 

الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.   

مجزرة صبرا وشاتيال

جريمة من جرائم العدو الصهيوني

ذكرى ميالد الفاضل الشهيد المناضل

08 سبتمرب ميالد يتجدد معه الفاضل   ساسي يف قربه
* بقلم: يسري السحيمي     

كتبت   بورتريه،   ومل   اكتب   البورتريه،   وكيف   يل   ان   ادعي   اكتامال   لهذا  
 البورتريه،   بل   وحتى   بعضا   منه،   ذلك   انني   لن   اقدر   عىل   اختصار   الصورة،  
 ولن   ابرع   يف   التوصيف،   فكيف   يل   ادعاء   محاولة   االقرتاب   من   هذا  

 االكتامل   غري   ان   ذلك   لن   مينعني   املحاولة ... 
الفاضل   من   صنف،   سامه   الزعيم   الفيتنامي   هويش   منه  »رجال   الثورة      
 داخل   املدن  .  « وهذا   التوصيف،   الذي   يبدو   بسيطا   يف   ظاهره،   هو   وصفة  
 مركبة،   وشديدة   الدقة   والتكثيف،   واملقصود،   انه   كام   ان   املدينة   اشد  
 تعقيدا،   واكرث   رهانات   من   االرياف،   فان   رجاالت   الثورة   داخل   املدن،  
 سيكونون   يف   مواجهة   رهانات   اكرب   ومخاطر   اعظم،   وستكون   شخصياتهم،  

 اكرث   تركيبا   وتنوعا،   ويف   احيان   كثرية   اكرث   نضجا   واكتامال . 
مل   تكن   هذه   املالحظة،   حول   املناضل   الحرضي،   خاصية   الحظها   هويش  
 منه،   بل   هي   عالمة   مميزة،   يعرفها   من   درس   بتعمق   تاريخ   الثورة  
 الجزائرية،   او   املقاومة   الفرنسية   للنازية   خالل   الحرب   العاملية   الثانية،   او  

 املقاومة   االسبانية   خالل   وبعد   الحرب   االهلية . 
ينتمي   الفاضل   لهذا   الصنف   بالذات،   رجال   الثورة   داخل   املدن،   رجال  
 ونساء،   يراوحون   بني   اكراهات   الفضاء   املغلق   الصغري،   وهو   املدينة،  
 وخيال   الحلم   املتسع   لالفاق   الرحبة،   رجال   ونساء،   خربوا   اغوار   املدينة  
 واهلها   وشخوصها،   ابناء   ربط   ،R’batt   لهم   من   العمق   الشعبي   زاد   وفري . 

ورجال   ونساء،   ذوو   رفعة   فكرية،   كأنهم   Les Gentlemens   يرتادون  
 املرسح   والسينام   وقاعات   الرياضة   واألمسيات   الشعرية   واملوسيقية  رجال  
 ونساء،   عىل   اهبة   وتيقظ،   ان   الوايش   او   الغادر،   قد   يكون   ملتصقا   بهم،  
 جارا   أو  »صديقا « ،   وان   عليهم   الفطنة   واملناورة،   يف   هذا   الفضاء   الضيق    

 »   املدينة « 
خربت   هذا   االمر   شخصيا،   والكرث   من   مرة،   مع   الفاضل   منذ   ما   قبل 1980    

يف   » البالد   العريب « ،   أو   يف   االحياء    كنا   ونحن   نتنقل   بني   احياء   العاصمة،   ان   
 االخرى   خارجها،   يف   كل   هذه   الفضاءات،   كانت   للفاضل   صداقات،   لكأنها  

 محطات   اسرتاحة . 
كنت   املح   يف   سالم   بعضهم   عليه   من   قريب   اومن   بعيد،   اشارات   خفية  
 ورموزا   ملعلومات   متبادلة .  وكنت   شاهدا   انه   من   الذين   يحسنون   لغة  
 »  القجمي « ،   الخاصة   بكل   وسط   مغلق .  كام   اختربت   يف   اكرث   من   مناسبة،  
 دقة   حدسه   واستشعاره   الخطر   وتنبيهه   مسبقا   بامكانية   حدوثه .  وكان  

 الخطر   يبني   عن   انيابه   يف   اغلب   الحاالت،   وكان   تنبيهه   حاسام  
 واكرث   من   مثني . 

كان   فاضل   رجل   اللوجستيك   الصامت،   رجل   لوجستيك  
 بامتياز،   رجل   تخطيط،   ونغرة،   وحزة،   وحسم،   اذا   ما  

 حمى   املعمعان ... 
هل   اذكر   واقعات   راس   الطابية،   ومنوبة   وغريهام،   هل  
 اذكر   واقعة   كلية   الطب،   حني   حارصين   مجرمو   االخوان  

 يف   مطعم   الكلية،   بعد   امتامنا   لنشاط   هناك .  كان   الفاضل  
 عىل   علم   بنيتي   الذهاب   اىل   كلية   الطب،   مل   أكلمه   يف   االمر،  

 ومل   اكن   اعلم   انه   كان   جاهزا،   ومن   معه،   للتدخل،   حني   محارصيت  
 والبدء   بالفتك   يب . 

قلت   كان   الفاضل   مسكونا   بالـ   ،Logistique   وهي   تعني   عنده،   توفري  
 وسائل   الفعل   النضايل. كام   كان   الفاضل،   احد   خرباء   التوقي   من   الرضبات  

 واستباقها ... 
لكان   الفاضل،   شخصية   خارجة   من   عمق   مدينة   سايغون،   تتحرك   بني  
 األعداء   بحذر   ونجاعة   وشجاعة ...  لكان   الفاضل،   شخصية   تتحرك   داخل  

 القصبة   La Casba   يف   العاصمة   الجزائرية   زمن   الثورة ... 
لكان   الفاضل،   شخصية   تتحرك   يف   حواري   باريس   او   ليون،   تطارد   اعوان  
 الـ   Gestapo   ويطاردونها ...  لكان   الفاضل،   شخصية   من   زمن   الجمهورية  

 اإلسبانية،   تنظم   املقاومة   يف   عمق   مدينة   برشلونة ... 
ويف   كل   هذا،   كان   الفاضل   الصلب   الشجاع،   يتأمل   من   امور   عديدة،    يتأمل  
 رسا،   وال   يبوح   بذلك   إال   إىل االصفياء .  كان   امله   االعظم،   ذلك   الرشخ   الكبري،  
 واالنفصام   البني،   بني   االماين   والشعارات   من   ناحية،   وبني   فقر   الوسائل  
 لتحقيقها   من   ناحية   أخرى .  ومل   يكن   يؤمله   فقر   الوسائل   يف   ذاته،   ولكن  
 عدم   الوعي   بهذا   الفقر،   واالرصار   عىل   املزيد   من   الشعارات   كلام   نقصت  

 وشحت   هذه   الوسائل . 
مل   يكن   يريد   البوح   امام   الجميع   حتى   ال    »   يزيد   عىل   ما   بيهم «   ،  
 كام   كان   يقول،   ويزيدهم   احباطا   عىل   إحباط .  كام   انه   كان  
 يعرف   طينة   الكثريين   من   مرددي   الشعارات،   املتمعشني  
 منها،   الذين   لن   تجد   لهم   ذكرا   وقت  »   اللزة «.    اذكر   اننا  

 تحدثنا   يف   االمر   طويال
وكان   االتفاق،   ان   يكون   للتعايش   مع   هؤالء   مستويات   أو  
   ،à plusieurs vitesses كام   كان   يردد،   اي   التواجد   معهم  
 يف   املستوى   االدىن   الذي   يقدرون   عليه،   واصطفاء   الصادقني  

 القادرين   ملا   كان   جلال . 
اجزم   وفقا   لقناعة   شخصية،   ان   الفاضل   استهدف   مبارشة،   من   طرف  
 مجمع   قتل   واغتيال  . ويف   تقديري   ان   السبب،   هو   بالذات   ما   اسلفت  
 الحديث   فيه   ولن   اتوسع،   وهو   اشتغال   الفاضل،   عىل   تقريب   الوسائل  

 واللوجستيك،   من   االمنيات   والشعارات ... 
دم   الفاضل،   وان   كان   يف   رقبة   من   أمر   ونفذ   اغتياله،   هو،   اي   هذا   الدم،  
 دين   يف   رقبة   كل   من   يعتقد   انه   ويف   لنهجه،   بينام   هو   بعيد   متباعد،   بعيد،  

 كلام   ابتعدت   الشعارات   عن   امكانية   تلمسها   يف   الوقائع . 
   بعيد   كلام   ابتعد   الحلم،   ال   النه   هرب   منا،   ولكن   الننا   نحن   من   هرب   منه،  
 ومل   نحسن   السري   اليه،   ومل   نتلمس   خاصة   االمساك   بالوسائل،   وسائل،   مات  
 الفاضل   ساع   اليها،   متحرسا   عىل   اتالفها ...  فاضل انت   تحيى   فينا والسالم.
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إعالنات

والية الكاف
بلدية ساقية سيدي يوسف

إعـالن بتة عمومية
للمرّة األوىل لسنة 2023

يعتزم رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف اجراء بّتة عمومية باإلشهار واملزاد العلني للمرّة األوىل يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 مبقر البلدية وذلك لتسويغ املعاليم املوظفة عىل الفصول التالية:

وزارة الداخلية
والية الكاف /بلدية القلعة الخصبة

يعتزم رئيس بلدية القلعة الخصبة إجراء بّتة عمومّية للمرّة األوىل باإلشهار واملزاد العلني لتسويغ الفصول املذكورة حسب بيانات الجدول التايل:

املحلية  الجامعات  أو  الدولة  لفائدة  ديون  بذمتهم  تتخلّد  مل  والذين  املشاركة  يف  الراغبني  فعىل 
وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس أن يسحبوا من البلدية االستامرة املعّدة للغرض لتعمريها 

وإرجاعها قبل موعد البتة مع تقديم الوثائق التالية:
ـ بطاقة التعريف الوطنية.

ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتّشح ومعرّف بامضائه.
ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرّف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة 
عىل دخل األشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتّشح.
ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية.

ـ نسخة من العقد التأسييس للرشكة إذا كان املتعّهد شخصا معنويا.
ـ ترصيح عىل الرشف يثبت أّن مقّدم العرض ليس يف حالة افالس.

ـ نسخة من اثبات تأمني وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي( مببلغ قدره سبعة وعرشون ألفا ومائة 

وسبعون دينارا )27.170.000د( مسلّم من قبل قابض املالية محتسب البلدية.
توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضّمن أي معطيات حول مقّدم العرض إالّ عبارة »ال يفتح 
لزمة استخالص املعاليم املوظفة عىل السوق األسبوعية وآمنة الدواب لبلدية ساقية سيدي يوسف 
بالبلدية  الضبط  أو يودع مبكتب  الرسيع  الربيع  أو  الوصول  بالربيد مضمون  لسنة 2023«. ويرسل 
مقابل وصل اثبات عىل أن يكون آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االربعاء 5 أكتوبر 2022 عىل الساعة 
 6 الخميس  يوم  االدارية  امللفات  فتح  ويتّم  الضبط(  مكتب  )يعترب ختم  مساًء  والنصف  الخامسة 
التبتيت اثر  البلدية وتكون جلسة  أكتوبر 2022 عىل الساعة العارشة صباحا يف جلسة علنيّة مبقر 

االنتهاء من فرز امللفات االدارية للمرتشحني مبارشة يف نفس اليوم.
ـ إّن عدم االستظهار بكافة الوثائق املبيّنة أعاله يف اآلجال القانونية يرتتّب عنه الحرمان من املشاركة.

ـ تحتفظ البلدية بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء وال تصبح نافذة املفعول إالّ بعد املصادقة 
عليها.

وملزيد االرشادات ميكن مراجعة كرّاس الرشوط املوضوعة عىل الذمة بقرص البلدية أو عن طريق 
الهاتف أثناء أوقات العمل اإلداري عىل الرقم: 78258720 أو رقم الفاكس: 78258311.

مّدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضامن الوقتيالثمن االفتتاحيبيان الفصول

ـ السوق العامة

ـ امنة الدواب )وقوف 

الحيوانات، تسجيل 

الحيوانات، الطريق العام(

يوم الخميس 6 أكتوبر 27.170.000د271.700.000د

2022

من 1 جانفي 2023 إىل 

غاية 31 ديسمرب 2023

فعىل كل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلّد 
بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو الجامعات املحلية 
إفالس  حالة  يف  أو  عدلية  سوابق  لهم  وليست 
االتصال بإدارة البلدية كامل أوقات العمل اإلداري 
تعمريهام  قصد  االستامرة  الرشوط  كرّاس  لسحب 
البلدية  والتعريف بإمضائه عليهام وإرجاعهام إىل 

مصحوبة بالوثائق األصلية التالية:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ـ شهادة إبراء ذّمة من املعاليم البلدية.
ـ وصل الضامن الوقتي املساوي لـ 10٪ للسعر 

االفتتاحي للبتة مضمن لدى قابض املالية بتاجروين 
نقدا أو بواسطة صك مؤرش عليه.

ـ نسخة من بطاقة عدد 3.
ـ ترصيح عىل الرشف يف عدم إفالس.

ـ شهادة يف الوضعية الجبائية.
ـ نسخة من املعرّف الجبايئ سارية املفعول يف 

مامرسة هذا النشاط.
الضامن  يف  املشارك  انخراط  من  نسخة  ـ 

االجتامعي سارية املفعول.
كام أّن الفائز باللزمة ملزم بـ:

مثن  لربع  املساوي  النهايئ  الضامن  تأمني  ـ   1
وعرشين  أربعا  يتجاوز  ال  أجل  ظرف  يف  اللّزمة 

ساعة )24 ساعة( املوالية لتاريخ إجراء البتة.
وإمتام  البلدية  مع  اللزمة  عقد  إبرام  ـ   2
بعد  الرشوط  كرّاس  وتسجيل  تسجيله  إجراءات 
بالقباضة  اللزمة  مثن  لربع  النهايئ  الضامن  تأمني 

املالية.
3 ـ وقد حّدد آخر أجل لتقديم ملف املشاركة 
يوم الخميس 29 ـ 9 ـ 2022 عىل الساعة الخامسة 
يوم  االستامرة  تعمري  ميكن  )ال  مساًء  والنصف 

البتة(.
هذه  تقديم  عن  له  املبتت  تخلّف  وإذا 
البلدية إعادة  الضامنات يف اآلجال املذكورة تتوىّل 
الحق يف اسرتجاع  له  يكون  أن  اللزمة دون  إشهار 

الضامن الوقتي املؤّمن من طرفه.
التبتيت  عدم  بحق  لنفسها  البلدية  تحتفظ  ـ 
إالّ  املفعول  نافذة  اللزمة  تصبح  وال  االقتضاء  عند 

بعد مصادقة سلطة اإلرشاف عليها.
وملزيد االرشادات ميكن االتصال بإدارة البلدية 
أثناء توقيت العمل عن طريق الهاتف 78243115.

إعـالن بتة عمومية للمرّة األوىل
لتسويغ لزمة السوق األسبوعية واملسلخ البلدي لسنة 2023
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إدارات  البوغديري منصية عىل وعي مجالس  املالية سهام  تعول وزيرة 
البنوك التونسية من أجل تعبئة املوارد الالزمة لضامن سيولة تقدر بـ350 
مليون دينار وهو مبلغ قابل للرتفيع، وذلك بعد ان طرحت وزارة املالية 

القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022.
لكن وإن تّم غلق مدة االكتتاب للقرض الرقاعي يوم امس االربعاء 14 
 5 منذ  وتحديدا  االسبوع  تناهز  ملدة  فتحه  تم  ان  بعد   2022 سبتمرب 
املالية تتوفر عىل  اليها وزيرة  التي لجأت  التونسية  البنوك  سبتمرب فإن 
السيولة الالزمة وحققت األرباح »الخيالية« خالل االشهر االخرية ومنه ما 
حققه البنك العريب لتونس ATB حيث أّمن تحقيق أرباٍح اضافية صافية 
بنسبة 410 % وهي نتيجة صافية بلغت 8،5 مليون دينار اىل موىف جوان 
2022 مقارنة مبرابيح ناهزت 1،7 مليون دينار موىف جوان 2021 وحقق 
البنك نتيجة اجاملية لالستغالل يف حدود 316 مليون دينار مقابل 281 
مليون دينار يف العام الفارط اي بزيادة 13 % ومنها 218 مليون دينار 

فقط كفوائد وما مياثلها و43،5 مليون دينار من العموالت.
لتونس  العريب  البنك  عند  البنكية  والفوائد  املالية  العائدات  تقف  ومل 
بل ان بنك االسكان حقق بدوره االرباح املنتظرة حسب بياناته املالية 
وبلغت املرابيح الصافية 80،4 مليون دينار مع موىف جوان 2022 مقابل 

63 مليون دينار موىف جوان 2021.

انخراط البنوك واألشخاص الطبيعيين
يوفر الصنف »أ« املخصص لالشخاص الطبيعيني فرصة لالكتتاب بأسهم بـ 
10 دنانري يتم سدادها مدة 5 سنوات ومنها 3 سنوات إمهال مع تسديد 
بحلول  سنويا  الفوائد  وتسدد  متساويني  قسطني  عىل  السندات  أصل 
»ب«  الصنف  أما  االختيار  بحسب  متفاوتة  او  فائدة  وبنسبة  االجل 
فيوفر سندات بنفس املواصفات واملعايري القانونية، وهي سندات بـ100 
مالية  الطبيعيني وعدة مؤسسات  األشخاص  أن عددا من  دينار واألهم 
الجديد  املايل  املسار  انخرطت يف هذا  قد  التأمني  البنوك ورشكات  مثل 

واملتجدد تقريبا.
وكانت عملية االكتتاب يف القسط الثاين من القرض الرقاعي الوطني قد 
حققت أهدافها لتعبئة 350 مليون دينار خالل شهر جوان الفارط ومتت 
عملية التعبئة وحققت اهدافها بتعبئة 520 مليون دينار اي بزيادة 150 

مليون دينار عن املبلغ املطلوب.

في آليات صرف القرض الرقاعي 
 1400 تعبئة  إىل  تونس  تحتاج   2022 لسنة  املالية  قانون  اىل  بالعودة 
مليون دينار ضمن خطة االقرتاض الداخيل وذلك عىل مدار اربع اقساط 

للبنوك  العامني  املديرين  الرؤساء  مع  تحدثت  قد  املالية  وزيرة  وكانت 
املامثلة  املالية  للبنوك واملؤسسات  التونسية  الجمعية  التونسية ورئيس 
الداخلية؟ وهل ستوجه لدفع  املالية  ولكن كيف سترصف هذه املوارد 

االستثامر ام لسداد نفقات وديون اخرى؟
* ناجح مبارك

بنك حقق زيادة في األرباح بـ410 %:

وزارة املالية تعول على البنوك لتعبئة 350 مليار اضافية 

لفائدة أبناء العمال في المناطق الصناعية:

إحداث رياض أطفال مجهزة ولكن!
* ناجح مبارك 

أمنت وزارة األرسة واملرأة والطفولة وكبار السّن خالل العودة املدرسية 
يف  العاملني  واالجراء  العامل  ابناء  يستهدف  جديدا  برنامجا  الحالية 
املناطق الصناعية وكنموذج اول اهتم الربنامج باملناطق الصناعية بشواط 
من والية منوبة وجبل الوسط وحامم الزريبة  من والية زغوان وماطر 
صناعية  مناطق  عىل  التجربة  تعميم  انتظار  يف  هذا  بنزرت،  والية  من 

اخرى.
متابعة لرتكيز هذه املؤسسات يف املناطق الصناعية املذكورة توىّل فريق 
اإلدارة  بتسيري  املكلف  مريم  بن  سمري  السيد  من  متكّون  الوزارة  من 
الرتبوي  التنشيط  مديرة  املطويس  أسامء  والسيدة  للطفولة  العامة 
االجتامعي والرتفيه والسيدة آمال الاليف، املندوبة الجهوية لشؤون املرأة 
واألرسة بزغوان، عقد جلسة عمل باملنطقة الصناعية بجبل الوسط من 
والية زغوان للتعريف بربنامج إحداث رياض أطفال يف املناطق الصناعية 
بتونس  للطفولة  املتّحدة  األمم  منظمة  مكتب  ممثيل  بحضور  وذلك 

»GIZ». يونيسيف« ووكالة التعاون األملاين«
وممثيل  مسؤويل  من  عدد  مشاركة  شهدت  التي  الجلسة،  وخّصصت 
الرشكات الصناعيّة املتمركزة باملنطقة والعاملني بها، للتحسيس بأهميّة 
تسجيل  عىل  الصناعيّة  باملنطقة  العاملني  األولياء  حّث  قصد  الربنامج 
أطفالهم يف هذه املؤسسات وتحديد قامئة يف األطفال الذين سينتفعون 

بالخدمات ما قبل املدرسيّة.

أي جاهزية لهذه المؤسسات؟
كام توىّل فريق العمل زيارة كل من روضتي أطفال بجبل الوسط وحامم 
الزريبة، إىل جانب الروضة العموميّة بزغوان قصد االطالع عىل جاهزيّة 
الحاليّة  الرتبوية  السنة  بداية  يف  األطفال  الستقبال  املؤسسات  هذه 

ومتابعة عمليّات تسجيل األطفال بها.
وزاريت  بني  اتفاقية رشاكة  إمضاء  إطار  يتنزّل يف  الربنامج  أّن هذا  يذكر 
األرسة واملرأة والطفولة وكبار السن والطاقة واملناجم ومنظمة اليونسيف 

أطفال  رياض  تخصيص  بهدف  وذلك   »GIZ« األملاين  التعاون  ووكالة 
أطفال  رياض   5 أوىل  مرحلة  يف  ستشمل  الصناعية  املناطق  يف  دامجة 
ذاته  اإلطار  يف  الوزارة  أصدرت  كام  وبنزرت،  وزغوان  منوبة  بواليات 
استشارة لتسويغ وتسيري هذه الرياض الجاهزة واملجهزة قصد استغاللها 

من قبل الباعثني للحساب الخاص.

إطار تنشيطي كفء
هذا الرتكيز عىل املناطق الصناعية يقتيض تأمني اإلطار التنشيطي املناسب 
وقد سعت وزيرة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن إىل اقناع مصالح 
املالية برضورة فتح االنتداب االستثنايئ لـ230 إطاًرا من خريجي  وزارة 
تكوينية  دورات  وتامني  درمش  بقرطاج  العمومية  التكوين  مؤسسة 
للطفولة  املتحدة  االمم  بالتعاون مع مكتب منظمة  إطارا منهم  لـ160 
»يونسيف« وامنت املنظمة األممية كذلك اعتامدات مالية تقدر بـ720 

الف دينار لتجهيز مؤسسات الطفولة ومشاريع الوزارة يف الغرض.

عمل  ورشة  فعاليات  طربقة  املرجان  مدينة  شهدت 
للوقاية  مبتكرة  مجتمعية  حلول  لصياغة  تشاركية 
من التطرف العنيف وذلك أيام 9 و10 و11 سبتمرب 
»فريقا  جمعية  رئيسة  الورشة  قدمت  اين   2022
بالحارضين  مرحبة  عبيدي  آية  لالسرتاتيجيات« 
تقديم  بحري  راوية  تولت  ثّم  لفقراتها.  ومؤطرة 
من  املمول  السالم«  ثقافة  يبني  »الشباب  مرشوع 
الوكالة األمريكية للتنمية يف إطار برنامج معا والذي 
معتمدية  يف  لالسرتاتيجيات«  »فريقا  جمعية  تنفذه 
واألرسة  الصحة  منظمة  مع  بالرشاكة  الدماء  غار 
استجابة  وتطوير  دعم  اىل  يهدف  والذي   .FHI360
االقتصادية  للمشاكل  الدماء  غار  يف  املحيل  املجتمع 

مديرة  الرزقي  رانيا  الناشطة  وقدمت  واالجتامعية 
انجزه  الذي  التشاريك  البحث  لنتائج  عرضا  املرشوع 
20 شابا وشابة من املدينة والذي قدم يوم 1جويلية 
لتتوىل  املحليني.  الفاعلني  الدماء بحضور  غار  ببلدية 
بجمعية  واملشاريع  الربامج  مديرة  الغريب  سوسن 
والتي  ونشاطاتها  بفقراتها  لالسرتاتيجيات«  »فريقا 
متحورت حول تسمية كربى مجتمعنا املحيل: قصتنا 
حول  الحارضون  تباحث  األول  الجزء  ويف  وحارضنا 
عىل  الرتكيز  الثاين  الجزء  ويف  مشرتكة  أرضية  خلق 
ذات  العامة  والتوجيهات  العوامل  وتحديد  الحارض 

العالقة مبوضوع الورشة 
أرضية  عىل  والرهانات  امليزات  املشاركون  حدد  ثم 

املسؤولية املجتمعية والتامسك االجتامعي والصمود 
والتوجهات  الرؤى  تحديد  ثمَّ  ومن  املجتمعي 
االسرتاتيجية للوقاية من التطرف العنيف يف املجتمع 
املحيل وتّم االجامع عىل التوجهات واألهداف املشرتكة 
التشاريك والمست كل  املجتمعي  للعمل  والتخطيط 
آليات  الفقرات عدة إشكاليات مهمة كضعف  هذه 

املرافقة االقتصادية وظاهرة النزوح وأهمية االنخراط 
يف الشأن البلدي لدفع وتفعيل هذه املؤسسة املهّمة 
بالجهة وتشخيص أهم مالمح املجتمع املحيل لفرض 
عىل  قادر  وفاعل  ناشط  شباب  عليه  يراهن  شباب 

إحداث النقلة النوعية املرجوة.
* طارق العمراوي

ورشة التخطيط املجتمعي التعاوني بطربقة 
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* بقلم: رحّيم جامعي   
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صفّي الّروح األّول:

املاء مالح، الوجوه مالحة، سالم الّصباح مالح، املواعيد املرسوقة مالحة، كالم املقاهي 
مالح جّدا، حتّى الّريح لها طعم املُلوحة، إنّها لعنة الّصحراء األزليّة... لكن رغم لَْعَنِتها، 
... فالجنوب التّونيّس يعيش اآلن عرصَه  هناك ما هو جميل يف الّصحراء، التّاريخ مثالاً
خلّف  وقد  هنا،  البحُر  كان  الّسنني،  من  مليارات  أربعة  ومنذ  الرّابع...  البيولوجّي 

رة وكثريا من اْل...ِملح... شواهَده الواضحة: رماال ناعمة وأسامكا ُمتََحجِّ
قَواِقَع  عىل  العثور  تستطيع  الرّمل،  وردة  عىل  الّصحراء  يف  هنا  تعُث  مثلام  تصّور: 
بحريّة  وأصداف  قواقع  نعم،  عجيبة...  بألوان  وأصداف  مدهش،  بريق  لها  بحريّة، 

يف الّصحراء...
ا من البرش قد مرّت من هنا: ُروٌم )أَتْراك(، برابرة،  وإذا تََوّغلَْت أبعد، تَْحِدُس أّن أجناساً
َعَبَ معظمها  طوارق، رومان )إيطاليّون(، ورّبا َغَجٌر أيضا... كام مرّت قبائل كثرية، 
نحو الرّشق، إِْذ كان الغرب يف تلك األزمنة الغابرة، وجهة غري مرغوب فيها، حتّى إّن 

الغرب ذاته، كانت ِقبْلَتُه الرّشق... قدميا، كان الغرب مسحورا بفتنة الرّشق...
صحراويّة،  قصورا  بََنْوا  واملال،  والّسلطان  الجاه  َذوي  من  القبائل  تلك  أفراد  بعض 
وأقاموا فيها زمنا، ولكن عندما يبلغ جنون الّرياح حدوَده الُقصوى، ويقتلع أشجار 
وااللتحاق  للّرياح،  تَرْكِها  القصور سوى  سّكان  أمام  يبقى  ال  اآلبار،  ويَطُْمُر  الّنخيل، 
بالرّاحلني رشقاًا، أولئك الّذين َعَبوا غري آسفني، بعدما َخبوا الّصحراء ودروبها الغامئة، 

ومتاهاتها العديدة، فَلَْم يطمئّنوا إىل وعودها...
إلينا،  املوُت  يُرِسلُه  كََسٌل  االطمئنان  ِفعل ُمشني...  االطمئنان  إّن 
دون  إليه  فيأخُذنا  الخمول،  يف  الّتكيّة  كالقطط  راِفلني  ليلقانا 
والحركة،  الحياة  يصنع   ، الكاِسُ القلُق  وحَده  تُذكَر...  مقاومة 

والحركة عندي هي أاَلاَّ تُطيل اإلقامة يف املكان...
إقاماتهم...  َمْهام طالت  الّضيوف دامئا يرحلون،  أّن  وهكذا ترى 
من  مليارات  بأربعة  ر  تَُقداَّ أزمانا،  هنا  أقام  البحر،  سيادة  حتّى 

الّسنني، وعندما آن أوان الرّحيل، مل يتّدد...
ر بغمضة  تَُقداَّ عاف، نُقيم بضع عرشة سنة،  ونحن اآلدميّون الضِّ
عني، ثّم نبدأ بالتّململ والتّأفّف، بدعوى أنّنا أقمنا طويال جّدا... 
األرض،  نا  أُمُّ طويال  عاشت  لقد  علينا؟  األرض  َصْب  َمدى  أَرأيَت 
وها  العبادة،  َحداَّ  بخدمِتها  األسالُف  رَها  َعماَّ أجلنا...  من  عاشت 
نحن األحفاد العاقّون، نُخّربُها بشناعة )أنيقة(، ومنارس عليها كّل 
أنواع التّشويه، بدعوى تجميلِها، وهي ال تنتظر مّنا شيئاًا، سوى أن 

نُكاِفئَها بإطالق رصاصة الرّحمة األخرية...
هذا ما َغَدا عليه اإلنسان، سيّد هذه األرض وخليفة الّله عليها.
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صديقي األعّز: إّن الطّريق الطّويل املستطيل، يَْغدو ُمِمالاًّ وُمتِعباًا، 
اليوميّة  والوجوه  اليسار...  وإىل  اليمني  إىل  أحيانا  ينحرف  مل  إذا 

ا للّنفور، إذا مل تَِغْب عّنا قليال... واألمكنة الّتي تكون محطّات زمنيّة  تُصبح سبباًا فاِدحاً
قصرية نستيح فيها، للّذهاب إىل أمكنة أخرى، لنعوَد بَعدها إىل أمكنِتنا األوىل... هذه 

األمكنة تتحّول إىل مقابَر هائلة، تَبْىل فيها عظاُمنا من اإلقامة والرّطوبة والكسل...
إنّني أتحّدث هنا عن الرّتابة، )سيّدة هذا املكان(... لكّنني أُقاوُمها كلاّم َعزاَّ الّتحال، 
بالعبث والّسخرية من كّل العنارص الّتي تُؤثّث املكان، فتكون بالتّايل سبباًا ودليالاً عىل 
وجوِده... فمثالاً منذ أيّام، مررُت أثناء تسّكعي اليومّي، ِبالِفتٍَة مكتوب عليها )رأس 
ٍر بالّنخيل، وبأعشاب  العني(، نُِصبَْت فوق باب واسع وُمقّوس، يُْفيض إىل اتّساع ُمَشجاَّ

َضٍة(، وبأزهار بّرية للّزينة... )ُمَرواَّ
الغامئة  امللتِهبة،  باملدينة  الوحيد،  الّتفيهّي  املُنتزه  إنّه  يل  فَِقيَل  املكان،  عن  سألُت 
َ يل أنّني مل أََر  سامُؤها دامئا... وسيعا بحثُت يف معنى التّسمية: )راس العني(، فَتَبَنياَّ
ا بال  يف حيايت عيناًا بال رأس، لكّنني منذ ُحلويل الجنائزّي بهذه الّدنيا، وأنا أرى ُرؤوساً

عيون...
عوامل  كّل  أّن  وهو  ودمويّة،  بشاعة  أََشداَّ  آخَر  اكتشاٍف  إىل  انتباهي  قادين  وهكذا 
التّخريب والترّشيد واإلبادة الّتي تَُسوُد العاملَ اآلن، َسبَبُها تلك الّرؤوس الّتي ال متلك 

عيونا...
إّن العامل مشحون باألطفال الرّائعني، فلامذا نَُقتُِّل آباَءهم وأّمهاتهم ونُيَتُِّمهم؟!

ونحرق  أراضيها،  نُخرّب  فلامذا   ، مثالاً كالغزالن  الوديعة،  بالحيوانات  يَُغصُّ  والعامل 
ُمه يك نختنق؟! أسباب عيِشها؟! والعامل فيه هواء نقّي يكفي الجميع ، فلامذا نَُسمِّ

والعامل يف البداية والّنهاية شاسع جّدا -كام يقول الجغرافيّون-، فلامذا نُشّكل زحمة 
يف مكان واحد يك منوت؟!

الرّتابة؟ رغم أنّني أقتُح العبَث  أََرأَيَْت كيف أعبُث باألشياء، يك ال أمتّكن من قتيل 
كََحلٍّ سلمّي، لِوضع َحدٍّ لهذه الحرب الطّاحنة الّتي أَُخوُضها ضّد الرّتابة... ورغم أنّني 
ا، إّن املوَت هنا طبيعّي جّدا، )بفعل الطّقس(، فإنّني أُضيف -يك ال أَبْدو  قلُت سابقاً

ُمتّدداًا، وُمتجاوزاًا لحدود املعنى-: سأموت بفعل الطّقس املُلتِهب الرّتيب.
بال  متينة  عداوات  تكسب  أن  أنت،  حيث  هناك  تستطيع  مثلام  الجزيل:  صديقي 

عداوات  إىل  فائقة  وبرسعة  بعد،  ما  يف  تتحّول  سبب،  بال  متينة  وصداقات  سبب، 
متينة، وبال سبب أيضا...

تستطيع هنا حيث أنا، أن تنتزع اإلعجاب الّشديد حتّى من الجدران... فالّنساء هنا 
املكان  أعجوبة  بينهام  وأنت  طويل،  انقراض  بعد  تعود  كائنات  والرّجال  كالرّجال، 
ا يف  بامتياز... ولكن هذا اإلعجاب ال ميكنه حاميتك حتّى من الجدران، فتظّل عالِقاً
ا، ومع ذلك  كاّمشة املكان، بحيث ميكن أن تستيقظ ذات يوم، لِتَِجَد نْفسك ُمْنَقرِضاً

تظّل هدفا مبارشا إلعجاب بال ضمري...
ا، له ضمري وأسباب. لكّن اإلعجاب  كّل شعور ينتاب الكائنات، حتّى ولو كان ُمحاِيداً
، أو تصيح دون  هنا، يظّل إعجاباًا فقط، وبال أّي يشء... كأن تتغّذى دون أن تنمو مثالاً

أن يصدر عنك أّي صوت، أو تنتقل عىل قدميك من مكان إىل آخر، دون أن متيش...
ب هناك حيث أنت، عندما تنال إعجابه امرأة ما، يقتب منها بهدوء،  فالرُّجل املُهذاَّ
يلقي عليها سالما ناعام، ثّم يدعوها بلطف إىل فنجان قهوة دافئة، ويقول لها كالما 

رقيقا، كرذاذ فَْجٍر ربيعّي...
أنا، عندما -ونادرا جّدا ما يحدث هذا-، يُعَجُب رَُجٌل بامرأة ما -إن  أّما هنا حيث 

ُوِجَدْت- ، فإنّه ال يقتب منها، وال يبتعد، كام أنّه ال يكلّمها، وال يصمت أيضا...
يظّل مقياماً يف دائرة اإلعجاب بها، كأنّه مل يَرَها أصال... حتّى أنّني أتساءل دامئا ِبَحرية 
وجنون: كيف يتزّوج الّناس هنا؟! إذ يحدث أن تُقام بعض األعراس، ترقص فيها بعض 
مون  الّنساء أصيالت املدينة، مع كّل الغريبات عن املدينة... أّما الرّجال، فإنّهم يَتََوهاَّ
الرّقص، ويظّل الغرباء يشاهدون تلك الحفالت الغامضة من بعيد... لكّن األطفال، 
كّل األطفال، إِناثا وذُكورا، يرقصون بال هوادة... إّن األطفال ُهُم األطفال يف أّي زمان 

ومكان، يُنفقون طفوالتهم عىل هواهم، ِبَعزل عن الفكرة الحجريّة للِكبار...
الِكبار، )هنا طبعا(،  أّما  كُتٌَل من ضامئر،  األطفال  إّن 
الجبال  كهوف  يف  كاألسار  مخفيّة،  ضامئرهم  فإّن 
املوت  يرضب  عندما  فقط  تظهر  وهي  املَنسيّة، 
الجراد  كجحافل  فيهبّون  الحاسمة،  بَتَه  َضْ املفاجىء 

َخلَْف جنائِز املوىت، هنا فقط تَْكُمُن زعامات الِكبار...
وأنا أشاهد كّل هذا، وأسأل بحرية وجنون: كيف يتزّوج 

الّناس هنا؟!
)9(

ذلك  الهدوء،  عن  أكون  ما  أبعد  هنا،  أنا  وطبعا   ...
الّذي مُييّز الُكساىَل، والعاطلني عن العواطف، )كالُكرِْه 
كيّة وكُتّاب القّصة وبعض رؤساء  واملحبّة(، والِقطَِط التُّ

التّحرير  واألطفال يف نَْوِمِهم والّشعراء الُجُدد...
)لن  املُْعلَن،  هدوئَِك  من  القليل  القليل  أملك  لَيْتني 
التّّجار  مُييّز  الّذي  ذلك  املُْضَمر(،  القلق  عن  أحّدثك 
واملُخبين  والّلصوص  والثّّوار  الُقدامى  والعّشاق 
والَقتَلَة وبعض رؤساء التّحرير والّشعراء الِكبار مثلك...

ليتني أستطيع التّقّدم خطوة واحدة فقط، يف طريق 
ال يؤّدي كَُكّل الطّرُق، إىل بَراري القلق الّدموّي... ليتني 

أَْخلُُد إىل هدوء قليل، كام يخلد الرّاضون عن أنفسهم للّنعاس...
ا من شمسك  ا من وزنِك فيه، وواثقاً ا(، وأنت متيض إىل مستقبلك واثقاً لقد تذكّرتَُك )غداً
القادمة، فَأَيَْقْنُت بأنّني لن أغفر أبدا للّذين أخذوين من أزماين الثاّلثة، وألقوين يف زمن 
رابع، مل تكن طبيعتي ُمهيّأة للعيش فيه، وهو زمن الّشيخوخة املبّكرة، وُهْم -بهذا 
الفعل الوحيّش-، أَفَْقدوين كّل أَْمِكَنتي... وها أنا رجل بال أزمنة وبال أمكنة وبال أّي 
ا للهدوء؟! إنّني أبدو يف حزين مخيفا، ويف هدويئ الّنادر،  يشء... فكيف أكون صالحاً
ناعام ولطيفا... هكذا قالت امرأة قدمية، طََوتْها الّسنوات، وحّولَتْها إىل ذكرى بعيدة 

جّدا... لكّنني أضيف: إنّني أبدو أيضا جليال يف حزين املقّدس...
الـ:  الفؤاد... جميلة هذه  أّما هدويئ، فإنّني أبدو فيه مثل حرشة عاشقة، ُمحطاََّمة 
)حرشة عاشقة ُمحطاَّمة الفؤاد(، أليس كذلك؟! وهكذا ترى أّن الهدوء ثوب ليس عىل 

مقايس، وال يليق بقامة كائن مثيل، عىل خصام دائم مع الّسيّد الهدوء...
إّن الهدوء ميزّق ثويب، وأنا ما عدُت طفال، ومل أكن كذلك أبدا، حتّى أنّني ال أذكر من 

طفولتي، سوى الّشيخوخة املبّكرة.
)10(

ُمطْلَقة،  بجّديّة  تكُب  فإنّها  أبيها(،  حبيبة  عن  الحديث  من  )البّد  أبيها،  حبيبة  أّما 
جّديّة غريبة، مل أَْعَهْدها لدى األطفال يف مثل سّنها... فهي تتباهى بأنّها األوىل دامئا، 
ومتفّوقة يف دراستها بامتياز، وآنَِستُها تتغّمدها بحّب خاّص، حّب فوق العادة، حّب 
األجمل  بأنّها  الّتديد،  عن  يكّفون  ال  الجميع  بأّن  وتتباهى  أحد...  فيه  يشاركُها  ال 

واألحىل عىل اإلطالق يف هذه املدينة...
وتتباهى بصداقتها وأُُمومتها للحيوانات الوديعة، وتُذكُّرين دامئا، بأنّه علينا العودة إىل 
العاصمة، يك تعّد الفطور والعشاء، لحيواناتها الّتي تنتظرها يف حديقة )البلفيدير(...

وتتباهى بتتيب فراشها ومالبسها بفردها، وبعناية فائقة... أّما أكث ما تتباهى به، 
هو قتل الغول األسود الّذي افتس أباها، حيث شّقت بطَنه الّضخَم، ثّم َمَلَتُْه حجرا، 
متاما  تشبُهني  أنّها  حّقا، هو  يخيفني  ما  لكن  وُمعاىف...  ساملاًا  أباها  أخرجت  بعدما 
يف بعض ُسلوكيايت الّتي أنا نفيس ال أحبّها، فهي مثالاً متلك قدرة عجيبة عىل تحويل 

كأن  كثريا،  تطول  قد  فتة  حاله  عىل  الهزل  وإبقاء  هزل،  إىل  لحظة-  أيّة  -يف  الِجّد 
تُطْلِق تشبيهات غريبة جّدا وُمضحكة، مع كَّم هائل من الّسخريات، عىل أّي يشء 

ال يعجبها...
فأقول: هذا أنا يف حالة عدم إعجاب بكّل يشء جامد أو متحرّك، إنّني ِفعالاً أستحّق 

ا... وأحيانا أتساءل وهي يف حاالتها تلك: من ِمّنا اآلخر؟! اإلعجاب والرّثاء معاً
أنا أم حبيبتي الّصغرية املُْشَمِئزّة الّساخرة؟! لقد كُبت إبنتي حّقا يا صاحبي، َوَغَدْت 

قادرة عىل تحوييل أمام بائع الُّلعب والحلوى إىل أٍَب غبّي وأَبْلَه وُمغّفل...
دنانري،  بعرشة  وحلواها  لَُعبَها  هي  تشتي  واحد،  تونيّس  دينار  جيبي  يف  كان  فإذا 
ا قريبا بالّدفع، ألتحّول بعدها إىل متسّول حقيقّي، أمام  وتجعلني أدفع للبائع َوْعداً
أُّمها الكرمية أحيانا، والّشحيحة والبخيلة دامئا... لكن أشّد ما يخيفني، ويجعل شجرة 
أنّها تتباهى بأبُّويت لها... وهنا تعرص قلبي دمعتان لهام  الّرعب داخيل تتعاىل، هو 
بكّل  جديرة  فإنّها  هي،  أّما  بها،  جديرا  لسُت  لكّنني  والُدها،  أنا  الحريق...  طعم 
جامالت العامل سواي، إنّني جبان بامتياز، إذ لو كنُت شجاعا، لقتلُت كّل من حاول 
ا... الوقوف يف طريق بسمِتها، يا لبسمتها... وغالباًا ما أختفي عن أنظارها ألبيك وحيداً
وهنا فقط أقول: عىل العامل أن يكون عىل َحَذٍر شديد، عندما يبيك الرّجال/الرّجال...

فعندما يتسبّب أحدهم يف إهانة رَُجٍل حقيقّي، ويُْعِجزُُه الواقع املُرُّ عن ردِّ اإلهانة، 
فإنّني أتصّور دامئا أّن شيئاًا ما سيحُدُث ولو بعد ُعْمٍر...

يشء َجلَل، يشء خطري جّدا، يشء يُْحِيي ذاكرة العامل املُتعّفن، ويْجِبُُه عىل الَكّف عن 
مدينة...  أو  قرية  تُحرَق  أو  مثال،  كثرية  دماء  أجله  تسيل من  اإلهانة... يشء  تكرار 

يشء ال يُنىس.
)11(

صديقي الغايل: هذا تقريبا كّل يشء، وكام ترى، ال يشء ينقصني للهروب، سوى ال...
هروب إىل أمام... سنلتقي قريبا جّدا.

ڨبيّل- تونس - يف جويلية 2005

-----------------------------------

سيرة ذاتية مختصرة:
الواقعة  ببوسامل،   1969 ماي   10 يف  مولود  تونيّس،  وكاتب  شاعر  العكاييش:  معز 

بالّشامل الغريّب التّونيّس، عىل الحدود التّونسيّة الجزائريّة.
حاصل عىل شهادة األستاذيّة يف القانون الخاّص ، وشهادة ختم الّدروس من املعهد 

األعىل للقضاء.
مستشار مقّرر عام لنزاعات الّدولة التّونسيّة.

وهو   ،2016-2018 بجندوبة  والكرامة  الحقيقة  لهيئة  الجهوي  املكتب  رئاسة  توىّل 
يشغل حاليّا خطّة رئيس للفرع الجهوي للهيئة الوطنيّة ملكافحة الفساد بجندوبة.

ناشط جمعيّايت وحقوقي يف مجال العدالة االنتقاليّة.
عّدة  والّدوليّة، وحصل عىل  والعربيّة  التّونسيّة  والّدوريّات  الّصحف  يف  نرش شعره 

عر. جوائز يف الشِّ
رئيس سابق للمهرجان الّدويل لربيع اآلداب والفنون ببوسامل.

 pen عضو اتّحاد الكتّاب التّونسيّني وعضو مؤّسس لفرع تونس لنادي القلم العاملي
club ، الّذي يضّم أغلب الحاصلني عىل جائزة نوبل لآلداب من شتّى أنحاء العامل.

أصدر 3 مجموعات شعرية:
ليال تسقط األطياف غرقى.

أعىل من املوت قليال.
ألوان.

وله مخطوطات عديدة تنتظر النرش يف مجال الشعر والرواية وقصص األطفال
مهرجان  آخرها  واآلداب  والفنون  للشعر  ودولية  عربية  مهرجانات  عدة  يف  شارك 
غرناطة الدويل للشعر بإسبانيا )2020( وامللتقى التونيس اإلسباين للشعر، ومهرجان 
للثقافة والفنون باملغرب  الدويل  جرش للفنون باألردن سنة 2015 وملتقى أمورس 

.2018
أنِجزت حول تجربته الشعرية رسالة ماجستري بجامعة سكيكدة لآلداب 2014.

وكان   1999 إىل   1995 من  الفنية  الجوهرة  بجريدة  األدبية  الصفحات  عىل  أرشف 
صحافيا محررا فيها وله عدة مقاالت يف الصحف التونسية والعربية.

له عدة لقاءات إذاعية وتلفزية داخل الوطن وخارجه.
حاصل عىل عدة جوائز وطنية وعربية ودولية يف الشعر آخرها جائزة مدينة كابستنغ 

الفرنسية للشعر الفرنكوفوين: أوت 2018.
الكايف  الرّحامن  عبد  ملهرجان  االستشاريّة  الهيئة  يف  وعضو  الّتاث  مجال  يف  ناشط 

للّشعر الّشعبي ببوسامل.
ساهم يف إنجاز ندوات فكريّة حول الّتاث وتاريخ جهة بوسامل وجندوبة بالتّنسيق 

مع باحثني يف املجال.
شاعر مدرج ضمن عّدة أنطلوجيات للّشعر العاملي، آخرها أنطولوجيا »شعراء من 
العامل« للمتجم الفلسطيني منري مزيد، والتي تحتوي عىل قصائد لعّدة شعراء من 
العامل متجمة إىل العربية واالنجليزية والّرومانية، وأنطولوجيا الّشعراء الفرنكوفونيّني 

الّصادرة بفرنسا.

إلى مُعزّ العكايشي: 

حتّى سيادة البحر رَحََل عن هنا.  )الجزء الثاني واألخري(
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قيل إن الفراشة سافرت مع النبيء نوح انطالقا من ميناء النارصة بفلسطني 
وكانت هي بوصلة الطريق ومنعشة الجموع بأغانيها الحمراء... وملا وصلت 
األزواج وطارت محلقة. يف جغرافيا  كل  تركت  قابس  إىل خليخ  نوح  سفينة 
والحناء وتعلمت  النخل  انبلج  أنغامها  املاء ومن  انبثق  قابس. ومن رقصتها 
وناي  وقصيدة.  ورواية  قصة  الفراشة  القابيس.  الربكوش  طهي  قابس  نساء 
وعود. ويقال إن الفراشة أذنت يف أذن أحد الكهنة الزاهد املقيم يف صفحات 
واالنتصار  والحرية  وللكرامة  لألرض  والوفاء  الحب  رسالة  الرسالة...  وحملته 

للجامل.
الدورة الرابعة لتظاهرة »أثر الفراشة« حملت إسم الشاعرة الكبرية فاطمة بن 

فضيلة. وتحت عنوان... )آن أن تحمل األحالم هوادجنا(
أيام 1و2 و3 و4 سبتمرب 2022

االفتتاح أنطلق بكلمة السيد خالد الحمروين سادن أثر الفراشة خالد الحمروين 
ثم كلمة السيد املندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقابس.

ثم تكريم. السيد: محمد صالح صويلح عميد املصّورين الفوتوغرافيني بقابس 
والجنوب الرشقي والغريب. 

بعد ذلك كانت روح الشاعرة فاطمة بن فضيلة تحلق قصيدة مرسومة عىل 
جدران حوش خريف وتالحق معنا أثر فراشة ال يزول... كانت روحها النقية 
بيننا يف احتفائية الوساليت ورسالة ليىل نسيمي منك إلينا... كانت حارضة يف 

أمسية خصصت. لتكرميها عىل دروب الوفاء واإلبداع... 
انطلق تكريم الشاعرة فاطمة بن فضيلة بشهادة. عنها قدمها صديقها الشاعر 
محمد الهادي ثم كلمة للشاعرة املغربية ليىل ناسيمي. ال أبالغ إذا قلت إنني 
فضيلة.  بن  فاطمة  الشاعرة  نعم  الشاعرة...  عن  أتحدث  عندما  جداً  أخجل 
شاعرة إخوان الصفاء. نعم شاعرة األلق والنقاء والبهاء. إنها رحمة القصيدة 
والتفرد  االجامع  الفضيلة وجوهر  إتقانا.  والرصاع  االختالف  العقل.  وحامسة 
الهدم  ومتعة  والسؤال  النص  إثارة  الوحدة.  مع  يتناقض  ال  الذي  والتعدد 
والغربة  الليل  شمس  الحياة.  وطرائق  الكائنات  وبنية  األول  الدال  والبناء. 
واالغرتاب والغوص يف دائرة الجراح. إثارة النّص وسؤال األرض عند الهطول. 

النعت امللتهب بصمت. الفصول أين تعّشش الطيور واألحالم والورود.
إليها  الولوج  األبصار.  تلتقي  وبينها  وبيني  فضيلة  بن  فاطمة  الشاعرة  إنها 
متاهة وقلق. فهي حاملة صدر القصائد بعني واحدة. هي قصص ورس االرسار 
دون التباس. هي أناشيد الصباحات وخامتة السؤال. التيه العنيد ألجل مراوغة 

الحياة.
حنا  مع  كأين أرشب  التيه.  مرافئ  أقرأ  كأين  فضيلة،  بن  فاطمة  يا  أروعك  ما 
يف  وقلبي  خريف  حوش  يف  اآلن  أقف  فاطمة  أمس.  شباك  أرتق  كأين  مينا، 

كبدي يرتعش.
املرض  مع  رصاع  يف  وأنت  وموحش...  ومربك  مقلق  عنك  الكالم  فاطمة 

الخبيث...

اللعنة...
استجدي  وجعلني  الفراشة هزمني  أثر  سادن  الحمروين  لخالد  حبي  فاطمة 
لغة  وجوهرك  الوجود  فاطمة  قول.  من  يلزمك  ما  أوفيك  ال  وقد  طفولتي 
اللغات وأنت الساحرة يف مفاصل املعنى. الحديث عنك والولوج إليك علينا 
أن ترتدي شمسية عىل قلوبنا. فأنت ملكة الرصاص والوجود ورحلة الحياة 
مع  وساحرة  ساخرة  أحداث  عن  ناجمة  وجودية  تجربة  فاطمة  واالحالم. 
رحلة الحياة. الشاعرة التي متردت عىل املوت األصيل بالقصيدة التي تشبثت 
اللغة وفتنة  األقايص وهي دهشة  أقول عن فاطمة شاعرة  ماذا  بابتسامتها. 
اللفظ وسحر الرسد. أجدين عىل قيد العشق. عشق القصيدة حيث الفضيلة 
وجوهر االجامع والتعدد حيث فاطمة شاعرة البوح. واملكاشفة وهي تصارع 
بل  تستسلم  مل  املرض  بعد دهشة  األقايص  شاعرة  فاطمة  بالقصيدة.  املرض 
التهمت املرض وروضته بالحرف حتى استكان. فاطمة الزمان والزمان أمكنة. 
هي وعاء للوجود ورعشة حياة. إنها قصيدة مؤنثة شاسعة وعميقة... فخمة. 

شاهقة. 
الوطني  الخّط  يف  السياسية  والناشطة  النقابية  فاطمة  عن  أتحدث  هل 

الدميقراطي.
هل أتحدث عن فاطمة املرأة العاملة ومسريتها يف قسم التكوين والتثقيف 
العاميل. باالتحاد العام التونيس وهي من مؤسيس مهرجان الشعراء النقابيني 
واملهرجان الثقايف لالتحاد. فاطمة بن فضيلة مشمسة القلوب٬ فاطمة الشاعرة 
واملرتجمة والنارشة فاطمة... فوكو ودولوز ورسو وجاك برال وبودالر. فاطمة 
بن فضيلة... حسني مروة. وجورش حبش. وليىل خالد. وفلسطني. فاطمة بن 

فضيلة الحالج وابن عريب. والشيخ امام. ونجم.
فاطمة بن فضيلة الحامئم البيض وأجراس عادل بوعالق والبحث املوسيقي 

وعيون الكالم والزين الصايف. فاطمة أعرف أنك اآلن ونحن يف حوش خريف... 
تصلك. الصورة والصوت. وعواطفنا قبالت فال تبخيل علينا بالصمود وهزمية 

املرض وال نقبل منك إالّ االنتصار.
الغالية  اىل  تحية ومعزة  الوقوف  قابس رجاء  بهاء  البهي  الحضور  أيها  شكرا 
املكرمة من طرفكم. حتى تستقيم الحياة. والله يسامحك يا خالد الحمروين 

الذي رشفني أن أكون يف حرضة الفراشة كرميا مكرما يف مسجد الحب.
ختاما تحية من حوش كريم. أثر الفراشة إىل املبدعة زهرية الصباح واللعنة. 
نعم اللعنة عىل كل األنظمة العربية يف زمن. يطالب. فيه الفلسطيني لدخول 

دولة عربية بالتأشرية يف حني الحدود مخلوعة ومباحة. للصهاينة.
نجوم األمسية الشعرية األوىل الذين سيضيئون فضاء حوش خريف يف الدورة 
الرابعة لتظاهرة »أثر الفراشة«: الشعراء جهاد املثناين وجامل قصودة وعادل 
بوعقة. وأدار األمسية بامتياز الشاعر واإلعالمي منري هالل، بعدها زين ركح 
حوش خريف الفنان الكبري. صاحب الحنجرة الذهبية الشاذيل الحاجي الذي 

كان حضوره بتظاهرة أثر الفراشة الوقع الجميل لدى القوابسية. 
العرض املوسيقي الثاين يف اليوم الثاين من تظاهرة أثر الفراشة كان مع الفنانة 

االستثنائية عايدة النياطي يف زمن عزّت وشّحت فيه االستثناءات... 
والشكر لخالد الحمروين الذي راهن عىل هذا االسم الراقي يف األداء والحضور 

الركحي والتي غنت وابدعت واقنعت.
مجيد  صالح  محمد  والصحايف  الكاتب  بإصدار  الفراشة  احتفت  صباحا  أما 
»يوميات كوفيد التاسع عرش« وهو كتاب مهم يؤرخ ملرحلة مرت عىل الشعب 
التونيس ككل شعوب العامل فيه رسد شفيف عكس حالة الهلع والخوف التي 
إبان الحجر الصحي األول سنة 2020... هي كتابة  الكتاب  عاشها جمع من 
الرعب والخوف اللذين حّفا بالبرش إدراكا لخطر الفريوس...  باملعهد الجهوي 
للموسيقى مساء كوكبة أخرى من الشعراء اثثوا األمسية الشعرية الثانية من 
الدورة الرابعة لتظاهرة »أثر الفراشة« الشعراء هندة محمد وعادل معيزي 

ونائلة عون الله ونشطها الروايئ عثامن االطرش.
نرص  الدكتور  الروايئ  وتكريم  لالحتفاء  الفراشة خصص  أثر  من  الرابع  اليوم 

بلحاج عىل جملة إصداراته ومسريته الطويلة مع الكتابة... 
بفضاء املعهد الجهوي للموسيقى مساء كان لقاء املتعة. مع الشاعرة مريم 
ذياب والشاعر املقيم دامئا يف حب قابس واملسافر مع الفراشة حيث حطت 
شاعرة  لتكريم  ملة.  اىل  األمسية  تحولت  ثم  فرحاين.   سمري  طارت  وحيث 
الذي  والشاعرات  الشعراء  أغلب  تأثيثها.  ساهم  فضيلة.  بن  فاطمة  األقايص 

حرضوا تظاهرة أثر الفراشة.
خالد  الفراشة  لسادن  كان  الفراشة«   »أثر  لتظاهرة  الرابعة  الدورة  وألنها 
الحمروين القول )الحديث عن الشعر عن الحب. والوفاء ال ينتهي من األمسية 
الرابعة والختامية... وألن حرب تكسري العظام ويل الذراع استمرت حتى آخر 
طلقة...( نعم قد كانت دورة التحدي... أمسية االنتصار لفراشة قاومت حتى 
عنه  ندافع  أن  أقسمنا  ومرشوع  لحلم  تحولت  فكرة  وظلت  األخري  الرمق 
ونقاوم من أجله... نعم عراقيل ومحاوالت شتى من عديد األطراف والجهات 
والشخصيات حاولت افشال وتقزيم تظاهرة أثر الفراشة. ألنها نظارة مختلفة 

انبثقت من الضلوع ومن الجرح.
الثقافية  للشؤون  الجهوي  واملندوب  القوابسية.  من  قليلة  قلة  إرصار  ولوال 
أن  خاصة  الرابعة  الدورة  لتأجلت  الحمروين  خالد  املحارب  وخاصة  بقابس 
ضيفة الرشف املبدعة الفلسطينية زهرية صباغ مل تتمكن من الحضور لعدم 

حصولها عىل التأشرية لدخول تونس.
إدارة  يف  الله  قصد  سامح  املبهرة  الثقايف  الوطني  اإلعالم  فراشة  تكون  حني 
بني  التواصل  وسالسة  التقديم  متعة  أمام  أنتم  فحتام  الختامية  األمسية 

ضيوفها... 
بدأت بتوطئة جميلة ومغرية للمتابعة وهي تقدم فرسان الحرف تباعا... 

يف األثناء قرأت رسالة دعم مرسلة من أرض الكنانة مرص للقاص الرائع األسعد 
بن حسني ثم كانت املداخالت الشعرية مراوحة بني ثالوث من ذهب. 

الشاعرة املغربية االنتامء التونسية الهوى ليىل ناسيمي التي حملتنا لطقوس 
حرفها املشبع إبداعا وتألقا... والشاعرة ماجدة الظاهري التي تفننت يف تنويع 
الجاليص  جامل  الشاعر  تالها  بلعيد  الشهيد  عن  قصيدة  وألقت  قصائدها 
كانت  ثم  والجنون...  والشعر  للحب  األمسية خزانا  تلك  كان يف  بحق  الذي 
مداخلة للشاعرتني املتألقتني اللتني رشفتا قابس ومبدعيها الشاعرة مريم ذياب 

وتلميذتها الشاعرة القادمة عىل مهل بسمة مسعي... 

الفراشة تحلق يف سماء اإلبداع رغم العراقيل وتنتصر للحرية والجمال
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* سامي عاممي  )رسام وأستاذ تنشيط ثقايف(

ألن اللّوحة مساحة شاسعة من الحرية وآفاق تأىب االنحصار داخل حدود 
مسيجة ومخطّطة مسبقا، سعى التشكييل املرصي »وليد عبيد« بواسطة 
فنه املقاوم إىل هدم ما يعرتض سبيله فكشف وعّرى عقد مجتمع بأكمله 
رغبة منه يف التمرد عىل القوانني املرسومة مسبقا )ثقافة، تراث، تاريخ(. 
وانحاز مدافعا عن املرأة فكان صوتها العايل ومطرقتها التي كرست بها 

صمتها وصمت الواقفني املتفرجني عىل عذاباتها.
 فن متحور يف مجمله حول املرأة واإلعالء من قيمتها، منترصا للحق بكل 
شغف وجرأة، محاوال أن ينجَو بنا من شبح التعايش مع العنف كسلوك 
برشي طبيعي ويف هذا السياق يقول الكاتب والفيلسوف الروماين اميل 
سيوران »إن طبيعة البرش تنطوي من نفسها عىل كّم هائل من االستعداد 

للتعصب«.
شخوص وليد عبيد شخوص متمرّدة، ساخرة، حرّة ومقاومة. أشكال لونية 
ارتطام  وليدة  هي  عميقة  انكسارات  ومشاعَر  حزينًة  ِحكاياٍت  تحمل 
اإلنسان بالوجود املوغل يف التيه، تشعر بالعتمة الطاغية حولك من كل 

وما  اللوحة  تفاصيل  ترويه  ملا  أكرث  تنصت  جانب، 
أبطالها  وأرسار  فنية  تعبريية  دالالت  من  تحمله 

 . املَخِفية بني ثنايا اللّوِن والخطِّ
ٍه  شخوصه كائنات مرهفة لكنها مقاومة لواقع ُمشوَّ
رسام  املقدسة«.  األفكار  »موت  يرفض  ومتعاٍل 
الريح  كأن  قلق  »عىل  املتنبي  قول  عليه  ينطبق 
سحابة  إنه  يستكني.  وال  يهادن  ال  يهدأ،  ال  تحتي« 
مبلّلة باألمل، نجمة تيضء بني غياهب التيه لرتسم 
العامل  إىل  النظر  إلعادة  مناجاة  النجاة،  طريق  لنا 

بطريقة مختلفة وخاصة لقضية املرأة العربية.

رحلة لونية بين الجد والهزل 
ولنتبني كل هذا الحراك الفكري والفني ُعدنا ِبقراءتنا 
النقدية إىل لوحتني أولهام »لوحة البقعة الحاسمة« 
حيث سلط الرسام نقطة ضوء عىل موضوع العذرية 

بأسلوبه  عبيد  وليد  استطاع  السنني،  آالف  منذ  جدل  من  يرافقه  وما 
الساخر الخفي أن يحرج فكرا كامال، يقينيات ومسلامت مل تخضع سابقا 
ومقصود  ماكر  بشكل  ألوانه  وظّف  عميقة،  ومراجعة  حقيقّي  نقد  إىل 
)األخرض  الداكنة  األلوان  تشّده  لوحته هذه  فاملتأمل يف  أفكاره.  لخدمة 
خالّب  برصي  تالعب  األسود(  باللّون  املمزوج  األبيض  بالسواد،  امللطّخ 

ساهم يف خلق مسحة جاملية برصية من جهة، واستطاع دون تكلف فنّي 
مبالغ فيه إيصال مقصده بشكل بنيِّ وبهّي من جهة ثانية، جعلنا نخوض 
معه رحلة لونية داخل الزمن والروح، مغامرة تشكيلية أراد من خاللها أن 
يحثنا لتأمل واستقراء مشاعر اإلنسان الباطنية واستبيان دالالتها النفسية 
لعبة مرحة نجح من خاللها »عبيد« يف أن يبوح بجراحات مرتاكمة ويكون 

خري مدافع عن املرأة ضّد كل أشكال العنف املادي والروحي.

صور المست سقف الواقعية 
إن القارئ املتمّعن لتفاصيل لوحة البقعة الحاسمة يستشّف مدى قدرة 
الفنان عىل توظيف أسلوب السخرية بتَمشٍّ ساحر، والهزل )السخرية( 
يف نظر برغسون »أبرز عالمة ميتاز بها الكائن البرشي عن باقي أصناف 
بعض  تجاه  نقدي  وجامعي  فردي  وعي  األمر  نهاية  يف  وهو  الحيوان« 
الكلمة  بني  يراوح  األدب  يف  النقد  كان  فإن  الحارقة  املجتمعية  القضايا 
الّساخرة املبارشة واملشّفرة، فإن الرسم يعتمد عىل طرافة املشهد وغرائبيّة 
خالل  من  عنه  املسكوت  استنطاق  عىل  أيضا  يستند  الصادمة،  الصورة 
سخرية مشفرة وإِن بدت يف ظاهرها مكشوفة املعنى فإنه من الصعب 
الوصول إليها إالّ بعد دراسة العنارص الفنية املكّونة 
مالمح  يف  النظر  إمعان  وبعد  التشكييل،  للمنجز 
التي  وتقاسيم الشخوص، سنكتشف حينها املعاناة 
تسكن روح كل نظرات امرأة وإن بدت يف ظاهرها 
ساخرة  ابتسامة  باطنها  يف  تختزل  فإنها  كئيبة 
ومستهزئة من املؤسسة االجتامعية والدينية حيث 
تحت  التيامت  هذه  مثل  طرح  سابقا  متنع  كانت 
للدين.  الصحيح  بالفهم  الناس  عامة  جهل  غطاء 
الزمن  وكأن  مراجعة  دون  توارثناها  بالية  عادات 
توقف بنا منذ آالف السنني. مشهد رسيايل مضحك 
ومبٍْك، هذا ما قدمه لنا الرسام )امرأة ترفع قطعة 
قامش بيضاء ملطّخة بدماء ما يعتربه الرجل العريب 
»رشف«( وكأن قطعة القامش هذه مركب نجاة لها 
من مقصلة املجتمع. صور منبثقة من صلب واقع 
صياغتها  وأعاد  عبيد  وليد  رصدها  اليومية  حياتنا 

داخل لوحاته بروح الرسام الحاملة.

فعل فاضح  
يف  منترشة  ثانية  اجتامعية  ظاهرة  حول  للحديث  عبيد  وليد  بنا  ينتقل 
عاملنا العريب دون استثناء أال وهي العنف الجسدي املسلط عىل املرأة 

)الزوجة، البنت، األخت وحتى األم أحيانا( عنف ال يستثني أحدا ويعكس 
سلطة ذكورية ال حّد لها ويرى يف العنف مامرسة طبيعية وسلوكا عاديا 
فال يدينه دين وال مجتمع )عمليا( وبهذا يتحول العنف مظهرا من مظاهر 
الوجود وال تتحّقق ماهيّته )الوجود( إال بوجود هذا الرصاع »الجندرّي«.

السلوك  بنية  الضوء عىل  الرسام يسعى من خالل فنه إىل تسليط  وكأن 
مربكا  إحساسا  اختزل  منجز  أسبابه؟  هي  وما  أىت؟  أين  من  العنيف، 
فكري  مرشوع  إىل  الفن  معه  يتحول  الدهشة  عىل  وباعثا  وصادما 

واجتامعي فرشاته مغّمسة بألوان واقعه الحزين. 
دماء هنا  مادي،  وآثار عنف  يحمل كدمات  داكنة ووجه  زرقاء  بخلفية 
يف  وبشاعته  العنيف  السلوك  قبح  »عبيد«  لنا  قدم  هناك.  حزن  ونظرة 
كئيبة  مالمح  لرتسم  حرضت  محبوكة  لونية  ورسديات  دراماتييك  مشهد 
املوضوع  لكن  صوره  ومختلفة  متنوعة  كاملة.  مجتمعية  ثقافة  ولتدين 

واحد )العنف(.
شخوصه  مع  التعاطف  لكسب  فينا  الخرية  السواكن  تحريك  بفنه  أراد 
الهّشة  الكائنات  لهذه  املعنوي  الدعم  من  عامة  حالة  خلق  إىل  ساعيا 
فالعنف يصبح رشا مطلقا، مخيفا إذا واجهناه بالصمت، يدمر إحساسنا 
أن  إال  عمومها  يف  الحياة  من  جزء  العنف  أن  ومع  البرشية.  بوحدتنا 
اإلفراط فيه يصبح كابوسا مقلقا. هذا التضّخم يف صور العنف املامرس 
أن يوحدنا  العريب هو ما يجب  املرأة يف عاملنا  املجانية ضّد  والعدوانية 
ويحثّنا عىل مسارعة الخطى لوأده. »رغم صعوبة الحياة التي تبدو عليها 
إال أنه هناك دامئا يشء ميكنك أن تقوم وتنجح فيه. األمر املهّم هو أال 
تستسلم أبدا« عىل حّد قول ستيفن هوكينج، أمل التغيري بالفن كان سالح 

الرسام الوحيد للمقاومة. 

ضحك كالبكاء... 

قراءة يف املنجزات التشكيليّة للرسام وليد عبيد

* حسني عبد الرحيم
رغم الصعوبات املالية وكذلك اللوجستية البالغة فقد استكملت دورة إنعقادها 
السادس والخمسون تحت شعار »الهاوي سيصارع املتهاوي«. فالهواية غواية 
مدينة  يف  برشية  عنارص  توفر  أن  األمر  وحقيقة  املوارد  بانقطاع  تنقطع  وال 
)رئيس  شعبان  محمد  والباحث  واملخرج  فاملمثل  املوارد  نقص  يعوض  قربة 
الهيئة املديرة والتي تتكون مبعظمها من مواطنني من هواة املرسح( وزوجته 
الناقدة سهام عقيل يعيشيون يف املدينة ويبذلون مجهودات وافرة لنهوضها 
العرائس  التمثيل واملؤسس الفعيل لفن  املرسحي كذلك جمعية أصدقاء فن 
)املاريونيت( بتونس محي الدين بن عبد الله الذي يستضيف بعض الفعاليات 
يف داره التاريخية )دار بن عبد الله( وعديد الطاقات الفنية من أساتذة مرسح 
ونقاد وممثلون هواة ومحرتفون بدؤوا حياتهم الفنية والتعريف بهم يف هذا 

املهرجان األصيل.
برنامج هذه الدورة احتوى عىل مثاين مرسحيات يف املسابقة وثالث مرسحيات 
يف عروض موازية والعدد األكرب تم تقدميه يف مرسح معدٍّ خّصيصا وعىل عجل 
يف املركب الشبايب بعد أن كانت الدورات السابقة تتم يف مرسح الهواء الطلق 

أو مرسح دار الثقافة ألسباب بعضها فني وبعضها إداري.
لكل  »التياترو« مبعرض  احتفال خاص مبرسح  هناك  الفنية  العروض  بجانب 

معلقاته منذ التأسيس عالوة عىل حضور الفنان توفيق الجبايل 
منذ  التونيس  املرسح  حول  حرة  مناقشة  يف  الشباب  ملالقاة 
للنهوض  تأسيسه وباألخص مغامرة »التياترو« وبعض املعّوقات 

املرسحي مبا فيها شّح النصوص املرسحية.
الزين  أم  الفلسفة  استاذة  الفكرية والتى ضمت  املائدة  ايضا  هناك 

والباحث سامي  املسعودي  الحليم  عبد  والدكتور  املسكيني   بن شيخة 
النرصي والباحث عمر العلوي حول موضوع »املرسح والحب«.

ألحانه وأغانيه عىل  الشمك والذي أدى  للموسيقار رضا  املميز  الحضور  كان 
عوده املحبوب وبهمس حميم ألصدقاء ووسط جمهور من املثقفني.. أتوا من 

كل الوطن القبيل والعديد من أهايل املنطقة.
فعاليات غري مرسحية أخرى كأمسية شعرية ضمت الشاعرين مروان املدب 
العزف عىل  تقليدي مبصاحبة  العجمي وغناء  ومحمد شوقي خوجة ووحيد 

العود.
الجديد هو مشاركة غنائية من الفولكلورية البدوية من الجريد صفية ركرويك 
مع ابنتيها اللتني نشطتا اللقاء رقصا وغناًء. ولكرس الخط الفاصل بني ثقافة 

راقية وثقافة شعبية وفولكلورية.
حضور نادي أحباء الشيخ إمام عيىس من فضاء مسارات بباب العسل اجتذب 

جمهورا غفريا من محبي الفن امللتزم وكانت تلك الليلة 
هي ذروة املهرجان فالجميع يحفظون األغاين عن ظهر 
يحظى  إمام  الشيخ  ففن  الجامعية.  الدراسة  منذ  قلب 

بقاعدة جامهريية يف تونس رمبا أكرث من مرص.
عن  األسباين  سورا  لكارلوس  عاملية  الفالم  فيديو  عروض 
وكذلك  لشكسبري  لـ»هاملت«  كروساميك«  ول»آيك  الفالمنكو 

»عرش الدم« لـ»كوروزاوا« لشكسبري ايضا.
التمثيل تأطري الفنان صالح بن يوسف فالح استمر  الرتبص التكويني يف فّن 

خمسة أيام مبشاركة 30 فردا من شباب الهواة.
تكونت لجنة التحكيم ىف املسابقة من سنية زرق العيون ومعز حمزة ونور 
الدين الهاممي وعيل اليحياوي ولبنى مليكة وحتى بعض الحضور من النقاد 

شاركوا من خالل الندوات عقب العروض يف تقييم املرسحيات املتنافسة.
وهو  ومتقشفة  متنوعة  ثقافية  فاعلية  إنه  كاملهرجانات  ليس  مهرجان  هذا 
يتم بتعاضد أبناء قربة يف ما بينهم٬ ويحج إليه شباب الوطن القبيل ليشاركوا 
اليسري  النذر  سوى  هذا  يكلف  وال  وثرّي  متنوع  ثقايف  حدث  من  ويتكونوا 
فالعروض كلها مجانية ودعم البلدية ووزارة الثقافة جد محدود لكن العمل 

التطوعي يعّوض كل الحاجات.  

مهرجان المسرح الهاوي في قربة
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»ليس بيني وبني الشاعر محّمد الغزّي، تلك الحجب الكثيفة من الزمان واملكان، 
التي تفصلنا عادة عن شعراء غري قليلني. فنحن، إذا سّوغنا ألنفسا أن نستأنس ِبـ 
الجييل«  »الحدث  إىل  ننتمي  الذاكرة«)بالفرنسيّة(  »أماكن  كتابه  يف  نورا«  »بيار 
نفسه. وأقصد الجيل الذي يعي نفسه، ويعي ما يفصله عن األجيال األكرب منه سّنا. 
ومثاله يف فرنسا »جيل الّرومانسيّة«. فقد أدرك هذا الجيل أنّه يكّون بعد الثورة 
الفرنسيّة، وبعد اإلمرباطوريّة، مجموعا متجانسا استطاع أن يعيش تجربة تاريخيّة 
واحدة. ويف سياق هذا الوعي، اشتغل أفراده بـ«أمنوذج« أو »مثال« أو »منوال«؛ 
تجربة  إّن  الالحقني.  واملفّكرين  واملثّقفني  الكتّاب  إىل  بالنسبة  ذاكرة«  »مكان  أو 
الغزّي يتجاذبها -إذا استعرت عبارات أهل الفلسفة- طرف »األبّولونيّة« )التّوازن 
والتّناسب والتّناغم....( أكرث من »الّديونيزوسيّة« )املصادفة والعشوائيّة والغرابة...( 
أو هو يراوح يف الفسحة القامئة بينهام شكال وصورة وداللة. محمد الغزّي شاعر 
مبا  األشياء  تسمية  ليس يف  قدميه وحديثه،  للشعر  ماهر  وقارئ  ومسيّس  مثّقف 
هي عليه، وإمّنا يف طمس وجه التّقابل فيها بني الّصورة والعمق؛ يف سياق يجعل 

الّشعريّة تكمن فيه«.
اللدود  الوهايبي عن حميمه  الكبري منصف  القريواين  الشاعر  استنجدت مبا كتبه 

محمد الغزي ألجل املزيد من التنقيب يف تجربة فريدة فرادة القريوان. 
ذهبت إليه عاريا من أسلحتي. تحدثت مع األستاذ الشاعر محمد الغزي مبا أملك 
من زاد متواضع وألنه ميلك ما ميلك من املعرفة واالستيتيقا. فقد راوغني وجعلني 
ملزيد  الحاجي  العزيز  وعبد  النرصي  فتحي  الشاعرين  باألستاذين  كذلك  أستنجد 
االطالع حتى ال يهرب يب إىل مسار ال حول يل به ومهاد مربك... ومع ذلك لبست 
بهدوء  كعادته  لكنه  وحكيم  فاتح  شاعر  من  أمتكن  حتى  الراوي  القريواين  لبوس 
حملني إىل السياب وابن زيدون ثم حاول تكبييل يف زمن السندس نزار قباين وحالج 

القرن أدونيس والديناصور سعدي يوسف.
الشاعر محمد الغزي رشفنا أننا حاورناه وكان ودودا يف أجوبته...

فسح لنا فسحة لنحيك معه حكايات أروى القريوانية وما خفي من أخبار األسوار 
واألرسار. تجاوب معنا قليال يف املوضوعّي وكان معنا حرونا يف الذايتّ.

النقاد والشعراء  أيها  الغزي... نعم  الوهايبي، ثم محمد  أن تحاور منصف  ممتع 
يف  أسبح  الغزي  محمد  حوار  بعد  نفيس  وجدت  الهالل.  واقتبسوا  القياس  خذوا 

فخاخ من ماء.
جريدة الشعب ترحب بضيفنا هذا األسبوع وحوارنا يستحق املتابعة لقيمة قامة 

مثل شاعرنا الحكيم محمد الغزي.
* حاوره: أبو جرير 

* كيف يقدم الشاعر محمد الغزي نفسه؟
- أنا هاٍو للّشعر مع كّل ما تنطوي عليه عبارة »الهواية« من ترّدد وتعرّث واندفاع 
يني  ال  تجده  كذلك  وألنه  إمكان،  أو  احتامل  الهاوي هو شاعر يف حال  وإرصار. 
التي تفصل املمكن عن  الطويلة  عن مالحقة حلمه، واالستمرار يف قطع املسافة 
الواقع. لكن الذي يحبّبني يف عبارة الهواية ارتباطها الوثيق باللّعب فعبارة الهواية 
تشري إىل نشاط يشغف به املرء فيزاوله دون هدف معلوم سوى اإلحساس باملتعة 

والّشعور بالبهجة.
لهذه األسباب مجتمعة أعترب نفيس هاويا للّشعر، شغوفا به، 
وأعترب النصوص التي أكتب محض »محاوالت« أو مقرتحات 
باملتعة  اإلحساس  هذا  نقل  إىل  ورائها  من  أهدف  شعرية، 
إحدى  خالل  من  عنها  أفصحُت  املعاين  هذه  املتقبل...  إىل 

قصائدي القصرية التي جاء فيها: 
»أنا ال أكتُب قصائَد

بل أْصنُع أجنحة،
فإذا ملْ تُحلُّقوا عاليا بْعَد كّل قراءٍة، 

فألُْقوا ما كتبُت إىل الّريِح«.
التّحليق عاليا.  القارئ من  نعم مهنتي صناعة أجنحة متّكن 

فليس يل طموح أكرب من هذا. هذه الغاية أريد تحقيقها أيضا عن طريق أجناس 
دعوة  أيضا  هي  أكتب  التي  فالقصص  األطفال...  قصص  مثل  القول  من  أخرى 
األخالق  يف  دروس  وال  إرشاد،  وال  فيها  وعظ  فال  عاليا...  واالرتفاع  التحليق  إىل 
واإليديولوجيا وإمّنا هي محاولة الستدراج الطفل إىل اللعب والحلم والخروج عىل 
العامل  أمام  دهشته  وتستمّر  الطّفل  طفولة  لتستمّر  أكتب  أنا  املألوف...  اليومّي 

واألشياء.                      

الوصول  الضروري  من  وهل  الطمأنينة  محطة  إلى  وصلت  هل   *
إليها؟

- وهل مثّة طأمنينة يف الفنون عاّمة ويف الّشعر عىل وجه الخصوص؟

وقبل كل هذا ماذا تعني الطأّمنينة يف هذا السياق؟ هل تعني بلوغ غاية معلومة؟
هل تعني الوصول إىل مرحلة الرضا عام نكتب؟

الشاعر يا صديقي هو السلحفاة التي ترّص عىل السري دون التفكري يف بلوغ هدف 
معلوم. الرحلة عنده أهّم من الوصول. وبهجة الّسفر أهّم عنده من إدراك مكان 

ا. مَّ

* حدثنا عن تجربتك الشّخصية...
- دعني أحّدثك عن تجربتي الّشخصية. أنا يف الكتابة أتقّدم ملتفتا، باستمرار، إىل 
الوراء. كل قصيدة أكتبها هي، يف نظري، تقويم لقصيدة سابقة، استدراك عليها، 
تعديل لها. فكلام فرغت من كتابة قصيدة إالّ وخامرين اإلحساس بأنها يف حاجة إىل 
تعّهد ومراجعة، من هذا اإلحساس تتولّد القصيدة الجديدة، وكأّن وظيفة القصيدة 
الجديدة استكامل ما ظّل ناقصا يف القصيدة التي سبقتها، ملء بياضها، إفشاء ما 
ظّل مكتوما فيها، بهذه الطّريقة تتحّول الكتابة إىل حركتني متناقضتني متكاملتني: 

مراجعة وتقدم.
والغموض  الّسؤال  من  والطأّمنينة،  الرّضا  من  ال  القصيدة  تتولّد  القلق  من  إذن 
واالضطراب تنحدر الفنون ال من التسليم والوضوح واألجوبة وميكن يل أن أعّمم 
أّن  أزعم  لهذا  الفنون...  مختلف  مارسنا  أو  الّشعر  كتبنا  ملا  سعداء  كّنا  لو  ألقول 
هنا يف هذه  إليها  يحتاج  وإمنا  الفردوس  جّنات  الفنون يف  إىل  يحتاج  ال  االنسان 
الفانني، وليست من نصيب  الفنون من نصيب  الّشقيّة، املعّذبة.  الّناقصة،  األرض 

الخالدين، غنيمة املكتوين بجحيم األرض ال املنّعمني مبباهج الجنة.

* أنت شاعر مؤرّخ...
كيانها،  لتبني  كثرية  نصوصا  تسرتفد  باتت  أنها  الحديثة  القصيدة  من خصائص   -
أدبية،  بالرضورة  ليست  القصيدة  تترّشبها  التي  النصوص  وهذه  خطابها.  وتنجَز 
فبعضها فلسفي وبعضها فّني وبعضها انرثوبولوجي... ولهذا تعّودُت عىل وصف 
إىل عنرص  وتحولها  نصوصا عديدة  تلتهم  ألنها  املثّقفة،  بالقصيدة  القصيدة  هذه 
كام  والجغرافيا  التّاريخ  استدعاء  يتّم  السياق  هذا  يف  األوىل.  عنارصها  من  مكني 

جاء يف سؤالك.

* أغلب قصائدك تحضر فيها القيروان حضورا مكّثفا وغامرا...
- بالنسبة إىل القصائد التي كتبُت تحرض القريوان حضورا غامرا... غري أين ال أذكرها 
باالسم، يف أكرث األحيان، بل أترك الرموز والصور تدّل عليها. وأريد يف هذا السياق 
أن أقول إّن يل قريواين ولبقية الشعراء قريوانهم. القريوان التي ترتّدد يف قصائدي هي 
االسم اآلخر للطفولة، للمنزل يف قلب الزّقاق، للبرئ تتوّسط الباحة، للزخارف متأل 
الغرَف، للمدرسة ولنواقيس الساحة... إنها قريوان أخرى غري التي يعرفها الجميع، 
بنيتها حجرا حجرا واستعارة استعارة ورمزا رمزا فجاءت مختلفة عن مدنهم. لكن 
تحرض مع القريوان مدن أخرى مثل »اشبيلية« مدينة املعتمد بن عباد و«مسقط« 
فإّن  قليلة،  أسابيع  إالّ  تدم  مل  األندلس رسيعة،  إىل  زياريت  كانت  ولنئ  و«نزوى«. 

إقامتي يف سلطنة عامن امتدت سبع سنوات.
مأخوذا  اللحظة  هذه  حّد  إىل  زلت  ما  أين  أعرتف  أن  وينبغي 
بهذه األرض األسطورية، أرض الجبال الجامثة عىل مشارف املدن 
كديناصورات ضخمة، وأرض الّربع الخايل والكهوف متتّد أمياال 
وأرض  الخريف  برذاذ  املغتسلة  »صاللة«  وأرض  األرض،  تحت 

البحار الّصاخبة.

وأدونيس  قباني  كنزار  الفلسفي  المنحى  تنحو   *
وسعدي يوسف....

وأختم  يوسف  وسعدي  أدونيس  عن  بالحديث  أبدأ  دعني   -
بالحديث عن نزار قباين...

ودون شّك يل أكرث من معلّم أفادين، وكشف يل عن بعض أرسار 
الكتابة ولعّل هؤالء الثالثة كانوا األكرث تأثريا يف ما كتبُت.

عن  ورثتها  التي  التّقليدية  الصورة  غري  للّشاعر،  جديدة  صورة  أدونيس  يل  قّدم 
واإلبداع  غيبيّة  قوى  عن  الّصادر  اإللهام  انتهى  أدونيس  مع  الّرومانسية.  الحركة 
أوهام  الشعراء وقىض عىل  قتل شياطني  أدونيس  أسطورية...  ينابيع  املنحدر من 
وأّن  الشاعر،  ملهمة  هي  الثقافة  أن  الشعراء  علم  املقابل  ويف  طويال...  استمرت 
املعرفة هي مصدر إبداعه. أي إن أدونيس فعل بالشعر العريب ما فعله ماركس 
بالفلسفة الغربية، أي إنه أنزل هذا الشعر من السامء إىل األرض ومن عامل الغيب 
إىل عامل الشهادة. لهذا باتت املعرفة مبعناها العميق رشطا من رشوط الشعرية، 
رشطا من رشوط الكتابة اإلبداعية فكلام توغل الشاعر يف مسالكها ازداد اقرتابا من 
ينابيع الّشعر. يف هذا السياق أفهم انخراطه يف العمل الجامعي، وإسهامه الكبري 

يف النقد الحديث. استوعب أدونيس الدرس األورويب للحداثة القامئة عىل قّوتني: 
قوة العقل وقوة الخيال. فكان صورًة عربية إلليوت وماالّرمي وبول فالريي هؤالء 
الذين اعتربوا الشعر عمال من أعامل العقل الصانع وجمعوا بني اإلبداع والتفكري يف 

اإلبداع جمَع تداخٍل وتشابك.
معلّمي اآلخر كان الشاعر الرائع سعدي يوسف. هذا الشاعر الذي متكن من إعادة 
تحديث القصيدة الحديثة، ومن ربطها مجّددا بحركة الحياة. تعلمت منه إعادة 
االعتبار إىل املكان بوصفه مصدرا من مصادر الكتابة ونبعا من ينابيع الّشعر. كان 
وطُن القصيدة قبل سعدي يوسف هو »وطن النفس«، معه أصبح مكانا جغرافيّا 

معلوما، تسرتفده القصيدة وتحاوره.

* ماذا تعلمت من سعدي يوسف؟
- تعلمت منه االهتامم بالتفاصيل، واالهتامم بالتفاصيل يعني االقرتاب من وهج 
الحياة وصريورة األشياء، لقد نقل سعدي يوسف إىل الشعر العريب روح »ريتسوس« 
بطريقة أنيقة. كام تعلمت منه جنوح القصيدة إىل الترّسيد عىل حّد تعبري الشاعر 
فتحي النرصي، وتعلمت منه دروسا أخرى كثرية ال يسمح املقام باإلحاطة بها. لكن 
أهم ما شّدين يف شعر سعدي يوسف نضارة لغته وطالوتها. الله... ما أجمل ديوانه 
الحديث، مدرسة يف  الّشعر  إنه منعطف يف لغة  »األخرض بن يوسف ومشاغله« 
كتابة الّشعر. كل مجموعات سعدي يوسف التي جاءت بعد مجموعته »األخرض 
بن يوسف ومشاغله« كانت تنويعا عىل هذا الّديوان، استحضارا له، ترديدا لرموزه 
وصوره وإيقاعاته. بقي سعدي يوسف أسري هذه املجموعة /الحدث، فلم يستطع 
التي تناسلت  بالبذرة  الديوان  تجاوزها. قلت له هذا الكالم مبارشة، شبهت هذا 
منها كّل مجاميع الشاعر. أحسست أنه تضايق من مالحظتي أو رمبا أّولت انقباض 

مالمح وجهه تأويال خاطئا. فهذا ممكن.
اإليديولوجية،  رغم شحنته  ديوان آرس  يوسف  بن  فاألخرض  أمر  من  يكن  ومهام 

ورغم استخدامه أحيانا معجام شعريا قدميا ورمبا ميّتا.
إن الذي أريد تأكيده أّن الشعر الحديث بعد سعدي يوسف غري الشعر الحديث 

قبله. 

كيف ذلك؟
- أزعم أن هذا الشاعر هو الذي أنقذ قصيدة التفعيلة من التحلّل واملوت. فلوال 
هذا الشاعر الكبري لهيمنت قصيدة النرث، خاصة بعد رحيل رواد قصيدة التّفعيلة. 
سعدي يوسف برهن عىل أن هذه القصيدة، أقصد قصيدة التفعيلة، ما زالت قادرة 
عىل الكالم، أي ما زالت قادرة عىل الحياة. وأثبت من خالل هذا الديوان البديع 

»األخرض بن يوسف ومشاغله« أنه ميكن تجديدها وضّخ جسدها بدماء جديدة.
بعد موت هذا الشاعر، أتوقّع تراجع قصيدة التفعيلة ورمبا نهايتها... فقد مات آخر 
الفرسان املدافعني عن حصونها العتيدة. فال أحد مثل سعدي يوسف قد متّكن من 

اإلحاطة بأرسارها وخفاياها، وال أحد مثله متّكن من خلقها خلقا جديدا.
لهذا أجدين أجنح إىل القول إن مآل قصيدة التفعيلة هو مآل القصيدة العمودية، 
فكام أِفلت القصيدة العمودية بأفول شعرائها الكبار فإن قصيدة التفعيلة مهّددة 
التفعيلة فقدت مبوت سعدي يوسف  الكبري. قصيدة  بالزوال بعد رحيل شاعرها 

حّجتها عىل إمكان البقاء واالستمرار.

الشاعر محمد الغزي لِـ»الشعب«:

مهنتي صناعة أجنحة تمّكن القارئ من التّحليق عاليا )الجزء األول(

 سعدي 
يوسف 

رائع     
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لجنة االستئناف 
تكتشف عدم قانونية 

طعن نجم املتلوي شكال   
االستئناف  لجنة  أصدرت  مرّبر٬  أي  له  يكن  مل  انتظار  طول  وبعد  وأخريا 
التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قرارها يف ملف طعون نجم املتلوي 
يدعو  ال  مبا  اتضح  األمر٬  نهاية  ويف  وترجي جرجيس.  وأمل حامم سوسة 
للشك٬ أن لجنة االستئناف »صبابة ماء عىل اليدين« وأن إحالة امللف عىل 
النيابة العمومية وتأجيل إصدار الحكم يف مناسبتني ما هو إالّ ضحك عىل 
كل  بعد  فهل  املتلوي.  يف  الشارع  للوقت المتصاص غضب  وربح  الذقون 
من  سليام  يكن  مل  املتلوي  نجم  طعن  أن  اللجنة  اكتشفت  االنتظار  هذا 
ناحية الشكل؟ أ مل تتفطّن عند وروده إىل عدم قانونيته شكال؟ هل تسخر 
اللجنة من نجم املتلوي وأهله؟ فكام أرشنا يف مقال سابق ظهر أن كل قرار 
ستتخذه اللجنة مل يعد غريبا. ملاذا مل تغلق اللجنة امللف منذ البداية بدَل 

بّث البلبلة ألكرث من شهرين؟
ويف ما ييل قرارات لجنة االستئناف:

1 - إقرار النتيجة الحاصلة عىل امليدان بني جرجيس وحامم سوسة.
2 - عدم املؤاخذة يف حق الالعبني وائل الكردي وحسام رمضان

3 - عدم قبول استئناف نجم املتلوي شكال 
وبالتايل ضمن أمل حامم سوسة بقاءه يف الرابطة األوىل لكرة القدم مقابل 

نزول كل من ترجي جرجيس ونجم املتلوي إىل الرابطة 2
* محمد

 2022 سبتمرب   14 األربعاء  أمس  يوم  تّم 
سحب روزنامة مباريات بطولة الرابطة األوىل 
 2022/2023 الريايض  للموسم  القدم  لكرة 
دورة  ثم  املجموعتني  بنظام  ستلعب  والتي 

للفوز باللقب ودورة لتفادي النزول.

وقد تم تقسيم الفرق الـ14  عىل مجموعتني، 
كام ييل:

النادي   - الريايض  الرتجي   :1 املجموعة 
امللعب   - الساحيل  النجم   - الصفاقيس 
التونيس - النادي البنزريت - اتحاد تطاوين - 

اتحاد بن قردان.
االتحاد   - االفريقي  النادي   :2 املجموعة 
مستقبل   - الباجي  األوملبي   - املنستريي 
مستقبل   - سوسة  حامم  أمل   - رجيش 

سليامن - أوملبيك سيدي بوزيد.
يف  األوىل  األربعة  املراكز  أصحاب  وسيلعب 
كل مجموعة مرحلة التتويج باللقب عىل أن 
تلعب الفرق الثالثة األخرية من كل مجموعة 

مرحلة تفادي النزول.
حوافز  نقاط  منح  الثانية  املرحلة  يف  وسيتم 

كام ييل:

مرحلة اللقب: 
املركز 1: 4 نقاط
املركز 2: 3 نقاط
املركز 3: 2 نقاط
املركز 4: 1 نقطة

مرحلة تفادي النزول:
املركز 1: 4 نقاط
املركز 2: 2 نقاط
املركز 3: 0 نقاط

الجولة األوىل لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل 

لكرة القدم 
املجموعة 1:

الرتجي الريايض - النادي الصفاقيس
النجم الساحيل - اتحاد تطاوين

امللعب التونيس - أمل حامم سوسة 
النادي البنزريت: معفى

املجموعة 2:
األوملبي الباجي - االتحاد املنستريي
مستقبل رجيش - مستقبل سليامن

اتحاد بن قردان - أوملبيك سيدي بوزيد
النادي اإلفريقي: معفى

سحب روزنامة بطولة الرابطة 1 لكرة القدم موسم 2023/2022

اإلفريقي معفى والرتجي والصفاقسي منذ البداية

العروسي الربقوقي   ينضم إىل القوافل
الالعب  اختار  عقده  بفسخ  بوزيد  سيدي  أوملبيك  هيئة  قامت  أن  بعد 
العرويس الربڨوڨي أن مييض لفريق قوافل ڨفصة يف تجربة جديدة ستكون 
مبوسم واحد قد تقود الفريق إىل العودة إىل الرابطة األوىل بعد أن تأكد 

نزول نجم املتلوي إىل الرابطة الثانية.
محمد

قائمة العبي املنتخب الوطني املدعوين 
ملواجهة منتخبي جزر القمر والربازيل   

الوطني  املنتخب  قامئة العبي  القادري عن  الوطني جالل  املدرب  كشف 
لكرة القدم املدعوين ملواجهة كل من منتخبي جزر القمر والربازيل عىل 

التوايل يومي 22 و27 سبتمرب املقبلني.
ويف ما ييل القامئة التي تضم 29 العبا:

محمد  املثلويث،  حمزة  سعيد،  بن  البشري  الدبيش،  الصدقي  دحامن،  أمين 
دراقر، عيل معلول، عيل العابدي، رامي كعيب، نادر الغندري، بالل العيفة، 
سايس،  فرجاين  الجبايل،  شيم  برون،  ديالن  الرقيق،  عمر  الطالبي،  منترص 
حنبعل املجربي، غيالن الشعاليل، عيىس العيدوين، إلياس السخريي، سيف 

الدين الخاوي، مرتىض بن وناس، أنيس بن سليامن، وهبي الخزري، سيف الله اللطيّف، يوسف املساكني 
)مصاب وقد يلعب(، نعيم السليتي، سيف الدين الجزيري، عصام الجبايل، طه ياسني الخنييس.

بلدية القطار

إعالن طلب عروض عدد 2022/51
الهياكل  بنيابة  املحامني  تكليف  واجراءات  رشوط  بضبط  املتعلقة  العمل  بها  الجاري  للقوانني  طبقا 
االمر عدد  القضائية واالدارية والعسكرية والتعدلية والتحكمية وخاصة  املحاكم والهيئات  العمومية لدى 

764 لسنة 2014 ومنشور السيد وزير العدل ومنشور وزير العدل والتجار املؤرخ يف: 2016/04/22.
القضائية  لنيابتها لدى املحاكم والهيئات  القيام بطلب عروض قصد اختيار محام  القطار  تعتزم بلدية 

واالدارية والعسكرية والتعدلية والتحكيمية.
فعىل املحامني املرسمني بجداول الهيئة الوطنية للمحامني بالبالد التونسية والراغبني يف املشاركة سحب 
كراس الرشوط مجانا من بلدية القطار مصلحة الشؤون االدارية بالعنوان التايل: شارع الحبيب بورقيبة 2180 

اثناء أوقات العمل.
اىل  او تسلم مبارشة  الرسيع  الربيد  او عن طريق  الوصول  املضمون  الربيد  العروض عن طريق  ترسل 
مكتب الضبط املركزي لبلدية القطار مقابل وصل ايداع يف اجل اقصاه يوم 2022/09/26 وذلك يف ظرف 

خارجي مختوم باسم: السيد رئيس بلدية القطار شارع الحبيب بورقيبة القطار 2180.
ويشرتط ذكر العبارة التالية عىل الظرف الخارجي: »ال يفتح طلب عروض عدد 2022/51 اختيار محامي 

لبلدية القطار دون ذكر هوية العارض«.

القائمة الدولية للحكام  
علمنا من مصادر قريبة من مواقع القرار بالجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر عقد املكتب الجامعي الخاص 
باالستعداد للمواعيد الكروية املقبلة اليوم الخميس 15 سبتمرب 2022 وستكون من أبرز نقاطه تحديد القامئة الدولية 
وحسب االخبار املؤكدة لدينا فإن التغيري سيشمل قامئة الحكام بالتحاق نضال اللطيف مكان يوسف الرسايري البالغ 
السن القانونية، فيام لن تعرف قامئة املساعدين اي تغيري، كام من املنتظر خروج الحكمة الدولية املساعدة رحمة 
الهاممي، فيام سيحافظ حكام  املنافسة بني هادية عامرة وأماين  البدين وتنحرص  االختبار  العلويني بعد فشلها يف 
القامئات  الجاري كآخر أجل إلرسال  تاريخ 25 سبتمرب  الفيفا حددت  أن  والشاطئية عىل مواقعهم، علام  القاعات 

الدولية.
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حصلت »الشعب« عىل نسخة من الشكوى التي رفعتها الهيئة 
ولنئ  التونسية  الرياضة  تعرفها  أوىل  سابقة  يف  لالنتخابات  املستقلة 
ننرشها عىل أعمدة »الشعب« فمن باب اإلعالم بكوننا نعرف أدق 

التفاصيل الحاصلة.
الشكاية الجزائية كانت من أجل تعمد إقامة شهادة أو صك نص 
فيه عىل أمور غري حقيقية بصفة مادية واستعامل صك غري حقيقي 
الفصول  طبق  زورا  الشهادة  عىل  شخص  وحمل  زورا  والشهادة 

199و243 و244 من املجلة الجزائية
املشتىك به: كل من سيكشف عنهم البحث

حيث انتخبت الجمعيات الناشطة املنضوية تحت لواء الجامعة 
من  املتكونة  لالنتخابات  املستقلة  الهيئة  اعضاء  للمالكمة  التونسية 

األساتذة لطفي االرقط والحبيب القرامي وعدنان العبيدي.
وحيث انطلقت الهيئة يف تنظيم  عملية االنتخابات والتي كان 
مقررا اجراؤها يوم 2020-11-28 وأخرت للظرف الصحي العام بالبالد 

التونسية ملوعد ديسمرب 2020.
وحيث تضمن البالغ الصادر عن الهيئة املستقلة لالنتخابات ان 
التفويض املسند سابقا من الجميات ملن ميثلها للمشاركة يف الجلسة 
االنتخابية التي كانت مربمجة واجلت اىل تاريخ 2020-12-19 يبقى 

ساري املفعول.
االنتخابية  العامة  الجلسة   19-12-2020 بتاريخ  أُجريت  وحيث 
الذي  ممثليها  بأحد  التصويت  لها حق  التي  النوادي  فيها  وشاركت 
رئيس  للجامعة  االسايس  النظام  من   18 الفصل  طبق  وجوبا  يكون 
لتفويض  حامال  الفرع  اورئيس  العام  الكاتب  او  نائبه  او  الجمعية 

صادر عن الجمعية.
وحيث اسفرت عملية االقرتاع التي ارشفت عليها الهيئة املستقلة 
قامئة »عمر  فوز  التالية  النتائج  تنفيذ عن  وواكبها عدل  لالنتخابات 
الحمزاوي« بـ24 صوتا مقابل حصول قامئة »محمود الهاممي« عىل 
23 صوتا وقامئة »محرز البيباين« عىل صوت واحد وقامئة »مصطفى 
بدري« عىل صوت واحد وحيث توصلت الهيئة املستقلة لالنتخابات 

الهاممي«  قامئة »محمود  للمالكمة مبكتوب من  التونسية  بالجامعة 
يدعي من خالله وجود خروقات قانونية شابت اعامل الجلسة العامة 
االنتخابية كان لها تأثري عىل نتائج االنتخابات كام توىل القيام بدعوى 
لدى هيئة التحكيم الريايض تبينّ أن اساسها مكتوب معنون »ترصيح« 
صادر عن املدعو عبد السالم السعيداين رئيس النادي البنزريت يرصح 
النادي  لتمثيل  داللة  توفيق  للسيد  تفويضا  يسند  مل  انه  خالله  من 
االنتخابية  العامة  الجلسة  اعامل  يف  واملشاركة  والحضور  البنزريت 
باعتبار أن االخري يف الذكر ليس هو رئيس فرع املالكمة وبالتايل فان ال 

صفة له يف حضور أعامل الجلسة العامة االنتخابية والتصويت.
وحيث تبي للهيئة املستقلة لالنتخابات بعد التحري يف الوثيقة 
والرياضة  الشباب  لشؤون  الجهوية  املندوبية  ومكاتبة  بها  املدىل 

واالدماج املهني ببنزرت ما ييل:
- إن املدعو »عبد السالم السعيداين« موجود خارج أرض الوطن 
منذ مدة طويلة باعتباره مفتشا عنه من اجل جرائم تتعلق بصكوك 
الوثيقة  ان  والحال  الرصيد  توفر  لعدم  أصدرها رجعت دون خالص 
غري  امر  وهو   »2020 ديسمرب   23 يف  »بنزرت  معنونة  بها  املحتج 

معقول.
- الوثيقة مذيلة بختم النادي البنزريت وإمضاء منسوب إىل رئيسه 
والحال انه بالخارج وان للنادي يف تونس نائب رئيس ميكن أن يصدر 
بناء  تكون  والتي  بها  االدالء  الرئيس  عىل  التعذر  حالة  يف  املكاتيب 
بها  التي تحظى  للثقة  اعتبارا  املجاملة  عىل طلب وليس عىل سبيل 
الجمعيات الرياضية باعتبارها من مكونات املجتمع املدين وال ميكن 

ان تصدر عنها شهائد بهذه الطريقة الغريبة.
- ثبت من مكتوب املندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة 
واالدماج املهني ببنزرت املؤرخ يف 04 جانفي 2021 ان السيد توفيق 
داللة بالفعل هو رئيس فرع املالكمة للنادي البنزيت حسب اخر تحيي 

للهيئة املديرة للنادي البنزريت واىل حدود هذا التاريخ.
- إن الترصيح املرمى بالزور مل يتضمن انه صدر لفائدة اي طالب 

او مستفيد.
- ثبت من محرض الجلسة االنتخابية ان ممثيل الجمعيات اجمعوا 
لبطاقة  حامال  يكن  مل  الذي  داللة«  »توفيق  باملدعو  التعريف  عىل 

تعريفه الوطنية وعرفوا بصفته وشخصه دون تسجيل اي احرتاز.
- مل يحرض رئيس فرع املالكمة للنادي الريايض البنزريت املزعوم انه 
معتمد بدل املدعو »توفيق داللة« فعاليات الجلسة العامة االنتخابية 
فإن  وبالتايل  التصويت  حق  لها  التي  الجمعيات  ممثيل  كل  وحرض 
النادي البنزريت قد ارسل »توفيق داللة« لتمثيله مبا يجعل الترصيح 
إرسال  تمنّ  حيث  للحقيقة  مخالفا  النادي  رئيس  عن  الصادر  الكتايب 
برتكيبة  أُجري  الذي  التحوير  تحيي  عن  واالمتناع  للتصويت  املذكور 

النادي الستعامل هذه الخزعبلة للطعن يف نتائج االنتخابات.
- ثبت باالطالع عىل مكتوب التفويض الذي كان يحمله املدعو 
به  استظهر  والذي  االنتخابية  العامة  الجلسة  اثناء  داللة«  »توفيق 
للهيئة املستقلة لالنتخابات بالجامعة  التونسية للمالكمة أنه صادر 
عن الكاتب العام للنادي البنزريت األستاذ »صابر بن بركة« يؤكد من 
خالله حرفيا ان توفيق داللة يشغل خطة رئيس فرع مالكمة بالنادي 

إليه  تسند  البنزريت  للنادي  املديرة  الهيئة  فان  لذلك  وتبعا  البنزريت 
الجامعي  املكتب  انتخابات  لحضور  تفويضا  الكتب  هذا  مبوجب 
للجامعة التونسية للمالكمة ومتثيل النادي خالل عمليات التصويت. 
الهيئة  الصادر عن  البالغ  املذكور صالحا العتبار  التفويض  بقي  وقد 
19- بجلسة  للتصويت  املقرتعي  دعت  التي  لالنتخابات  املستقلة 

2020-12 وان التفويضات املسلمة لهم لجلسة 28 2020-11- التي 
اجلت تبقى سارية املفعول.

وحيث ثبت أن »توفيق داللة« هو رئيس فرع املالكمة للنادي 
القانون والوثائق الرسمية الصادرة عن املندوبية وهي  البنزيت طبق 
الهيئة  اعتمدتها  الجمهور والهيئات والتي  بثقة  جهة رسمية تحظى 
يف  املطعون  االنتخابية  العامة  الجلسة  اثناء  لالنتخابات  املستقلة 

نتائجها لدى هيئة التحكيم الريايض.
السعيداين  السالم  املنسوب إىل عبد  الكتايب  الترصيح  ان  وحيث 
واملديل به هو ترصيح مفتعل وغري حقيقي حتى وان ثبت صدوره عن 
املعني شخصيا فضال عن كون الطعن املقدم يف نتائج االنتخابات عىل 
النادي  بتعمد  الترصيح هو طعن مستثار ومعدنّ مسبق  اساس ذلك 
الجهات  لدى  التعديل  تحيي  التسيريية دون  الهيئة  تعديل  البنزريت 
والرياضة  الشباب  لشؤون  الجهوية  املندوبية  وهي  جهويا  الرسمية 
للمالكمة  التونسية  الجامعة  إعالم  ودون  ببنزرت  املهني  واإلدماج 
وبقية الجامعات وسلطة اإلرشاف املركزية بهذا التحوير وحتى املدعونّ 
»توفيق داللة« نفسه علم مبناسبة إثارة الطعن انه مل يعد رئيسا لفرع 

املالكمة بالنادي البنزريت.
وحيث أن شبهة افتعال الترصيح املدىل به واستعامله قوية فضال 
ثبت  الذي  ر  املزونّ الترصيح  بهذا  اإلدالء  ثبت  اركانها وقد  ثبوت  عن 

ما يخالفه يف قضية تحكيم ريايض وهي من صنف القضايا املدنية.
األولية  األبحاث  بإجراء  باالذن  قرار  باتخاذ  التفضل  الرجاء  لذا 
الالزمة وتتبع الضالعي يف االفعال اإلجرامية املنسوبة إىل املشتبه بهم 

وكل من سيكشف عنهم البحث.
وللجانب النظر 

ماذا يف الشكاية الجزائية التي رفعتها 
الهيئة املستقلة لالنتخابات بالجامعة التونسية للمالكمة؟

يحدث في الجامعة التونسية للمالكمة    )الحلقة الثالثة(

* مالحظة 3
النادي  رئيس  للحصول عىل شهادة  الهاممي  تدخل ملحمود  الذي  الطرف 
البنزريت واضح وعالقته جّيدة مبحمود الهاممي وحاول إدامة التشكيك يف 
الهياكل لذلك فإّن رياضتنا لن تنجح ما دامت محكومة من لوبيات فساد!

* مالحظة 2
أدبيا يف  أو  العملّية سواء معنويا  استفاد من  أنّه مثّة طرف  األكيد 
محمود  وّرط  األشكا  من  بشكل  لكّنّ  )؟(.  بوصيان  مبحرز  عالقة 

الهاممي الذي ُدعي يف أكرث من مرّة لالدالء بأقواله.

* مالحظة 1
تعّمدنا نرش فحوى هذه الدعوى بحكم أّن أطرافها 
بنوايا  الوثيقة  افتعال  تعّمد  من  مثّة  أنّه  تؤكد 

التشكيك يف العملّية االنتخابية.

*محمود الهاممي

*عبد السالم السعيداين
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التأليف  حقوق  أن  للشعب  السياري  محمد  الفنان  أكد 
مكفولة وباسمه كمنتج وصاحب الفكرة األصلية لـ»برنامج 
نهج الرتيبونال« وان محطّة »آف آم« ما هي إال قناة بث ومل 
اذاعة  اىل  والبث  االنتاج  له مستحقاته فحول وجهة  تسدد 
الديوان اف ام. إال أن الخالف مل يقف عند هذا االمر بعد 
أن أصدرت إدارة اف ام بيانا يف الغرض وهددت باللجوء إىل 
القضاء فهل يصل برنامج يتحدث عن القضاء واملحاكم إىل 

أروقة املحاكم؟
اعترب الفنان محمد السياري يف لقاء مع »الشعب« ان برنامج 
وبشهادة  لشخصه  الحقوق  محفوظ  الرتيبونال«  »نهج 

البث حيث تم  قناة  التأليف وانه حّر يف تحويل  التونسية لحقوق  املؤسسة 
املالية والتي ألجلها فارق مع  الديوان اف ام وان املسألة  اذاعة  االتفاق مع 
عامد بن حميدة إذاعة اي اف ام محسومة بفعل إمضاء العقد واالتفاق والثقة 

الحاصلة بني الطرفني.
وأوضح السياري أن الثقة يف ادارة اي اف ام انعدمت بعد ان أخلفت ادارتها 
ان  وقال   ، معه  للنصوص  واملحررين  والكتاب  مستحقاته  بخالص  وعودها 
املاليني مل تستخلص وان الخالص يتم ب»املحول« ونطلب مستحقاتنا فننال 
»صكا دون رصيد«، رغم انه يعي واقع االذاعة املايل واملرتبط اساسا باالشهار 
ولكن ال مباالة االدارة جعلته يحّول وجهة الربنامج اىل اذاعة الديوان اف ام 

وانه واثق من ان مستمعيه وهو الذي يحقق نسبة 
استامع عالية سيحولون موجة االستامع اىل اذاعة 

الديوان اف ام.
للفنان  ام  اف  اي  اذاعة  ادارة  استاملة  وعن 
برنامج  وتقديم  اعداد  اجل  من  الهداوي  فتحي 
نهج الرتيبونال عىل االي اف ام شّدد السياري ان 
ميكن  ال  اخالقيا  وانه  صفه  يف  محفوظة  الحقوق 
ويفرتض ان ال يقبل فنان مثل فتحي الهداوي ذلك 
ورجح ان يعي زميله ذلك وينأى بنفسه عن خالف 

سابق ال ناقة له يف ذلك وال جمل.

الهداوي مصر على تعويض السياري
اما فتحي الهداوي وحسب ترصيحاته فيبدو انه عاقد العزم عىل تعويض زميله 
محمد السياري بعد أن ذكّر بخصاله الفنية واإلنسانية والصوتية وألجله ومعه 
حقق الربنامج نسبة استامع عالية عىل اي اف ام واآلن عىل اذاعة الديوان اف 
ام منذ انطالق بّث الحلقة االوىل منذ يوم االثنني 5 سبتمرب الجاري عىل املحطة 
االذاعية الجديدة. ولتربير االختيار لتعويض زميله محمد السياري قال فتحي 
الهداوي إن اإلدارة العامة إلذاعة اي اف ام هي التي بادرت باالتصال به وان 
الخالف املايل معها محسوم وتلقى تطمينات لتسديد اجرته شهريا عىل خالف 

زميله السياري وان الربنامج عاملي وان املحادثات مع املنتج 
السابق ستبدد الخالف وبدا مرّصا عىل إنتاج وتقديم »نهج 
الرتيبونال« عىل طريقته الصوتية واالخراجية، ولكن يقتيض 

االمر عنده تكوين فريق من كتاب السيناريو.

اي اف ام تقاضي الديوان اف ام؟
من جهته اصدر الرئيس املدير العام ومؤسس اذاعة اي اف 
ام حامد السويح بيانا شديد اللهجة ضد اذاعة الديوان اف 
من  ومنتجيه  منشطيه  باختطاف  العامة  إدارتها  متهام  ام 
»الراف ماق« مع رفيق بوشناق ونهج الرتيبونال مع محمد 
السياري وعامد بن حميدة وهو الذي خرس أحد مؤسيس اإلذاعة حاتم بلجاح 

الذي تحول بدوره اىل الديوان اف ام، وذهب السباب مالية وانتاجية.
حامد السويح ر م ع اي اف ام دعا الهايكا اىل اتخاذ موقف ودعا كذلك نقابة 
اإلذاعات الخاصة اىل التدخل وهدد باللجوء اىل القضاء لحسم ملف كان عليه 
يعيد  امللف  الرتيبونال« وطرح هذا  »نهج  منتج  بتسديد مستحقات  حسمه 
السؤوال اىل املبدإ االول حول حقوق التأليف وتناسل االذاعات دون مخطط 

مايل ودون رؤية انتاجية وبرامجية واضحة. 
* ناجح مبارك 

برنامج »نهج التريبونال« محل نزاع:

حتى ال يتحول برنامج عن القضاء اىل اروقة املحاكم 

املريب  إصدار  ومبناسبة  الثقايف  موسمه  اختتام  إطار  يف 
بعنوان  جديد  لكتاب  الباري  عبد  عمر  والسيايس  والشاعر 
مبقر  يقام  الرتبوي«،  االصالح  جوهر  االبتدايئ  »التعليم 
الذي  بأكودة  والتنمية  للثقافة  حميدة  بن  سامل  منتدى 
السبت 17 سبتمرب  يوم  الصحراوي قمعون  الدكتور  يرتأسه 
احتفاء  وذلك  توقيع  حفل  مساء  الرابعة  من  بداية   2022
خطية  للوحات  عرض  اللقاء  يتخلل  كام  ومؤلفه،  بالكتاب 
للفنان محمد الزواري والخطاط محمد الورداين حيث سيتم 
تاريخ  حول  توثيقي  معرض  إىل  إضافة  باملناسبة  تكرميهام 
الخط العريب بزاوية سيدي عبد القادر. أما عن كتاب املؤلف 
االبتدايئ جوهر اإلصالح  »التعليم  الجديد  الباري  عمر عبد 
الرتبوي« فهو عبارة عن دراسة بيداغوجية خالصة تجربته 
الشخصية ألكرث من أربعني سنة مربّيًا ومتفقدا أول للمدارس 
والشعر  بالنرث  الكتاب  ويقدم  التونسية.  بالبالد  االبتدائية 
امثلة عملية ودروسا تطبيقية ميكن أن تفيد املريب الشاب 
التلقني  دون  التفكري  عيل  يقوم  ابتدايئ  تعليم  تكريس  يف 

يف  التلميذ  مشاركة  وعىل 
إىل  وصوال  والقسم  الدرس 

االبتدايئ  التعليم  معتربا  قاعديا  الرتبوية  املنظومة  إصالح 
حتى  الالحقة  املراحل  مختلف  يف  التوبوي  االصالح  جوهر 
الجامعة. وكان املريب والشاعر قد أصدر يف السنوات األخرية 
ملسقط  وعشقه  بالوطن  فيها  يتغنى  شعرية  دواوين  عدة 
الفكر والحركة االصالحية  رأسه أكودة ومختلف اعالمها يف 
السياسة عموما. هذا وسيتّم اإلفصاح عن  التحديثية ودنيا 
الجديد  املوسم  خالل  للمنتدى  املقبلة  الثقافية  املحطات 
بداية من أكتوبر 2022 حيث تنتظم أمسية شعرية يؤثثها 
»قلق  الجديد:  ديوانه  صدور  مبناسبة  باباي  جالل  الشاعر 
للثقافة  حامض«. ويحسب لرئيس منتدى سامل بن حميدة 
جانب  إىل  وقوفه  قمعون  الصحراوي  د.  بأكودة  والتنمية 
نرش  عىل  تشجيعهم  إىل  الدؤوب  وسعيه  الجهة  مثقفي 

مذكراتهم وتدوينها لتبقى رصيدا فكريا لألجيال القادمة.
* أبو يحيى

في منتدى سالم بن حميدة بأكودة 

اإلصالح  جوهر  االبتدائي  »التعليم 
الرتبوي« لعمر عبد الباري

بشكل  التونيس  واملبدع  الفنان  فيه  يعرف  زمن  يف 
عام تهميشا ونكرانا مؤملني.. عرص أصبح فيه الوفاء 
ثقايف  مشهد  يف  نادرة  عملة  بالجميل  واالعرتاف 
شعبوية  تكرميات  تكسوه  الخطوات  مثقل  متأزم 
ميثل  امل  بصيص  مؤرش  يأيت  لتزويقه..  مناسبتية 
األمواج  متالطمة  ثقافية  حياة  يف  إيجابية  بادرة 
محيل...  مستوى  يف  الحدث  يكون  عندما  خصوصا 
الصورة كانت جريئة ومعربة وغري متداولة من خالل 
قيام نبيل بن عمر رئيس بلدية أكودة مرفوقا مبدير 
الصادق عامر وعدد من ممثيل  املبدع  الثقافة  دار 
الثقايف  بالشأن  املهتمة  املدين  املجتمع  مكونات 
مبقر  مراد  املنصف  املرسحي  املمثل  الفنان  بزيارة 
سكناه إثر الوعكة الصحية التي أملت به لالطمئنان 
عىل وضعه الصحي وهو األمر الذي استحسنته أرسة 
االلتفاتة  لهذه  تشكراتها  عن  أعربت  التي  الفنان 
جوهرية  دالالت  من  لها  ملا  واملعنوية  الرمزية 
عميقة.. حيث عرّب رئيس بلدية أكودة نبيل بن عمر 
يف حديثه باملناسبة عىل حرص املجلس البلدي عىل 
دعم املبدعني االكوديني وإعطائهم األّولوية واملكانة 
لتاريخ  املعاكسة  املرآة  باعتبارهم  يستحقونها  التي 
بالدور  إميانا  املتحرضة  الشعوب  ومستقبل  وحارض 

الطالئعي للفنان يف تطوير املجتمعات.. 
الذاكرة  النبش يف  تّم خاللها  اللقاء فرصة  كان  وقد 

وأهم  أبرز  حول  والحديث  مراد  للمنصف  الفنية 
األعامل الفنية التي بقيت يف البال عىل امتداد مسرية 
طويلة من العمل يف امليدان الفني والثقايف.. والفنان 
اكودة من والية سوسة  املنصف مراد أصيل مدينة 
والتلفزية  واإلذاعية  املرسحية  األعامل  عديد  له 
لعل أبرزها »ورثوين وعيني حية« و»ضحية أخيها« 
سلسلة  ولعل  »الغرنوق«  األخري  التونيس  والفيلم 
باستوديوهات  إنتاجها  تّم  التي  محروس«  »ضيعة 
هي   1996  -  1995 سنتي  بأكودة  فيلم«  »زيني 
التي تعرف من  الوطنية والعربية  االنتاجات  أفضل 
ميلك  الذي  الفذ  الفنان  هذا  عىل  الجمهور  خاللها 
املتفرجني  قلوب  إىل  خالله  من  ينفذ  خاصا  أسلوبا 
»منرود«  لشخصية  أدائه  يف  الالفت  تألقه  خصوصا 
لدى  خصوصا  النظري  منقطع  نجاحا  القت  التي 

جمهور األطفال.. 
بكل حرقة  باملناسبة  مراد  املنصف  املمثل  وقد عرب 
الجهات  وتقزيم  بتهميش  وصفه  مام  استيائه  عن 
واملبدعني  الفنانني  من  املؤسسني  لجيل  الرسمية 
إىل  اإلرشاف  سلطة  داعيا  الفنية  الذائقات  شتى  يف 
االستئناس بآراء الفاعلني الحقيقيني يف املشهد الثقايف 
املعتمدة  الثقافية  السياسة  تغيري  ورضورة  الوطني 

حتى تكون عاكسة لواقع الفنان واملبدع يف تونس.
* محمود بن منصور

في زمن التغييب والتهميش 

رئيس بلدية أكودة يعود املمثل املنصف 
مراد إثر الوعكة الصحية 

في دار الثقافة قليبية 

بني التجريدي والرسم الزيتي
قليبية عىل وقع  الدين صمود مبدينة  نور  الثقافة  بدار  الفنون  عاش رواق 
حراك منقطع النظري متثَّل يف إقامة معرض جامعي للفنون التشكيلية لثلة 
من الرسامني الذين تعّمقوا يف تناول التفاصيل الحياتية حيث أفصحت فرشاة 
جانب  اىل  بالخليج  املغرتب  الزكراوي  وسام  صّمود،  مراد  الفنانني  من  كل 
اللمسة  ونواميس  بفنون  ودراية  مترٌس  عن  بوحيد،  وشوقي  حميّد،  شهاب 
الرسامني  لوحات  فكانت  االجتامعية  الحياة  مبشاغل  الواعية  التشكيلية 

انعكاسا صادقا لنبض الشارع والتباس الفنان بالحاالت النفسية للمتقبل مبختلف درجات وعيه. لتبقى الفرصة لعشاق الرسم 
لزيارة هذا املعرض والتعرف عىل محتوياته تحفيزا ملبدعي الجهة وتنشيط الفضاءات الثقافية خالل الصيف خاصة والفن 
التشكييل بقليبية املدينة الساحرة بات ملهام أساسيا ورافدا مهام للنهوض باملشهد الثقايف ومنبع ألبناء الجالية التونسية لتوثيق 

الذاكرة الجامعية والحراك اليومي باملدينة العتيقة. 
* أبو يحيى


