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وطنية 

األخ نور الدين الطبوبي:

نريد أن نبني هذا البلد الجديد يف مناخ 
سياسي جديد

انتقد األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل الوضع املتشنج الذي تعيشه تونس يف هذه الفرتة، قائال: »ليس بجديد عىل 
تونس املناخات املتشنجة التي جعلتنا ال نصل إىل تحقيق األهداف أو بعث إشارات إيجابية إىل كل فئات املجتمع«. وشدد األخ الطبويب خالل موكب 

تسليم السلطة بني إلياس الفخفاخ وهشام املشييش عىل رضورة إيجاد أصوات حكمة وعقل وأن يعود الجميع إىل رشدهم ويضعوا أمامهم مصلحة 
البالد، وفق تعبريه. ويف تعليقه عىل خطاب رئيس الجمهورية، قال: »أكيد ما قاله سعيد ليس من فراغ وأكيد لديه مدعامته ومؤيداته وأمتنى أن 

يسّمي األمور مبسمياتها حتى نعرف كل الحقائق ومع من نبني هذا البلد الجديد يف مناخ سيايس جديد..«.

تقرّر فيها إضراب بـ 3 أيام:

ماذا يحدث يف إذاعة تطاوين؟
قّرر املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتطاوين دخول عملة وصحافيي اذاعة تطاوين يف ارضاب عن 

العمل ملدة 3 ايام بداية من يوم 15 سبتمرب الجاري.
قرار االرضاب جاء بسبب مامطلة وتلّكؤ اإلدارة العامة يف معالجة املشاكل املزمنة التي تعاين منها املؤسسة عدم 
تفعيل االتفاقات السابقة الخاصة بإعادة التصنيف املهني وسنوات العمل العريض واالنتدابات لسّد الشغورات.

كام يطالب العاملون باإلذاعة بوضع بروتوكول صحي ملواجهة وباء الكوفيد وبالرتقيات اآللية بعنوان سنة 2020 
وبتعيني مدير عام قاّر للمؤسسة.

كام يشّددون عىل وجوب استئناف مناقشة القانون األسايس ومرشوع االصالح الهيكيل ومتتيع األعوان بوصوالت 
األكل لشهري افريل وماي واملتخلدات بالذمة من الساعات اإلضافية.

* صربي الزغيدي

نقابة مجمع اتصاالت تونس عند األمني العام 

التقى األخ األمني العام نور الدين الطبويب نقابة مجمع اتصاالت تونس وقد أكد دعمه للعاملني بهذه املؤسسة الوطنية والتي عرفت صعوبات كثرية يف 
السنوات األخرية.

االتحاد يدين الجريمة 
اإلرهابية الجبانة 

بمفرتق سوسة
أقدمت فلول اإلرهاب األسود، يف الذكرى 64 النبعاث الحرس 
أكودة  مدينة  مدخل  يف  وطعن  دهس  جرمية  عىل  الوطني، 
أّدت إىل استشهاد الوكيل أّول سامي مرابط وجرح الوكيل رامي 
اإلمام الذي يقيم اآلن يف االنعاش يف وضع صّحي مستقر، وإّن 

املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للّشغل،
بأصدق  ويتقّدم  مرابط  سامي  الشهيد  روح  عىل  يرتّحم   .1
التعازي إىل أهله وإىل عائلته املوّسعة بالحرس الوطني ويرجو 
الواجب  أداء  العاجل للوكيل رامي اإلمام وعودته إىل  الشفاء 

الوطني.
2. يتقّدم بالتحيّة لقوات الحرس الوطني يف عيدهم وبالتقدير 
التضحية  روح  عىل  والجيش  األمن  قّوات  كافة  إىل  واإلكبار 

واالستبسال التي تحلّوا بها دفاعا عن الوطن.
تستطيع  لن  أنّها  ويؤكّد  الجبانة  اإلرهابية  الجرمية  يدين   .3
إميان  من  وال  والعسكرية  األمنية  قّواتنا  معنويات  من  الحّط 

شعبنا بأنّه منترص دوما عىل اإلرهاب.
الذي  والتحريض  والحقد  الكراهية  لخطاب  إدانته  يجّدد   .4
وبث  للتجييش  الدميقراطية  تستغّل  سياسية  أطراف  متارسه 
بعض  يف  تحقيق  بفتح  العمومية  النيابة  ويطالب  الفتنة 
مخابراتية  عملية  اإلرهابية  العملية  تعترب  التي  الترصيحات 

لتبييض اإلرهاب وتربير جرائم عصابات اإلرهابيني.
5. يؤكّد عىل أّن الحرب عىل اإلرهاب مازالت طويلة وتحتاج مّنا 
مزيدا من اليقظة واالستعداد وتوسيع مقاومته لتشمل تفكيك 
الغطاء السيايس والحقوقي واملايل الذي يدّعمه والتصّدي إىل 
ومحاربة  والتخوين  التكفري  سياسة  ورفض  الكراهية  خطاب 

التطرّف وكّل أشكال توظيف الدين.
األمني العام
نورالدين الطبّويب
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األخ كمال سعد يف استعجالي خري الدين
 

زار األخ كامل سعد األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املكلف بالنظام الداخيل قسم االستعجايل مبستشفى خري الدين بحلق 
الوادي وكان يف استقباله رئيس القسم الدكتور محمد الهادي السوييس وقد اطلع عىل بقية االقسام من خالل عرض قدمه العاملون بهذا 

االستعجايل الذي يبقى مفخرة لوزارة الصحة العمومية.

وزير النقل يتعهد بتوفري أجور شهر أوت 
ألعوان السوترافار

 
لنئ انتهت جلسة العمل املنعقدة يوم الثالثاء مبقر وزارة النقل لتوفري حلول واقعية لرشكة السوترافار إال أن الذي حصل ان ال طرف التزم 

التزاما حقيقيا النقاذ السوترافار من وضعها الصعب. 
السيد وزير النقل معز شقشوق وعد انه سيحاول توفري أجور أعوان سوترافار بني عشية اإلربعاء 9 سبتمرب 2020 وصباح الخميس كام وعد 

بجلسة اخرى يف القريب خاصة بوضعية السوترافار.
هذه مآالت جلسة يوم الثالثاء 8 سبتمرب 2020 يف ظل معاناة 850 عونا منذ سنوات فكم من وزير مر عىل وزارة النقل والحل دامئا غائب 

فمع اي حكومة ستنجيل الغموض. هذا وحرض الجلسة األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املكلف بالقطاع العام.
* رمزي

تحرك مركزي لعمال 
الحظائر يوم 10 

سبتمرب 2020
 نحن عامل الحظائر املعتصمني يف بطحاء محمد عيل امام مقر االتحاد 

العام التونيس للشغل منذ 29 جوان 2020 من اجل املطالبة بتسوية 
وضعية عامل الحظائر لكن أمام سياسات التسويف املتواصلة تهربا من 

اتفاق ديسمرب 2018 وبعد االتفاق مع ممثيل الحظائر مبختلف الواليات 
نعلن:

· القيام بتحرك مركزي يوم 10 سبتمرب 2020 يف بطحاء محمد عيل انطالقا 
من الساعة التاسعة صباحا

· مواصلة االعتصام املفتوح امام مقر االتحاد العام التونيس للشغل اىل 
حني رضوخ الحكومة واستجابتها لتطبيق محرض اتفاق ديسمرب 2018

· نثمن الدور الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل وسعيه إىل إنهاء معاناة عامالت وعامل الحظائر وندعوه اىل الترسيع بالضغط عىل الحكومة لتطبيق التزامات الدولة بإنهاء صيغ التشغيل الهش.
وندعو عاجال الحكومة اىل فتح املسار التفاويض وتطبيق محرض اتفاق ديسمرب 2018

الوضع الوبائي خرج عن السيطرة يف 
مستوى التحكم املركزي و كل مواطن 

مسؤول عن تطويق كوفيد 19
خرج الوضع الوبايئ عن السيطرة من امكانيات التحكم للمنظومة الصحية يف 
اطار مركزي، وفق ما أعلنه عضو اللجنة العلمية القارة ملجابهة فريوس كورونا 

املستجد حبيب غديرة .
تفش جامعي  حاليا  تشهد  تونس  الشعب،ان  لجريدة  غديرة يف ترصيح  وقال 
ملرض كوفيد 19، مؤكدا أن الوضع الحايل الذي سجل حصيلة قياسية هي االعىل 
نفسه  اعتبار  مواطن  كل  من  يتطلب  تونس  يف  التاجي  الفريوس  ظهور  منذ 

مسؤوال عن الوقاية وتجنب نقل العدوى.
وحذر من ان استمرار النسق التصاعدي للجائحة ينذر بتسجيل مئات االالف من 

االصابات مام قد يؤدي اىل عجز املنظومة الصحية عن توفري العالج ملستحقيه.
ارتداء  يف  املتمثلة  السالمة  اجراءات  تطبيق  اىل  مدعو  مسؤول  كل  أن  وذكر 
الفرق  البدين،مشريا،اىل ان  التباعد  الكاممات والغسل املستمر لأليدي وتطبيق 
لالصابة  تفشيا  يشهد  عام  فضاء  او  مؤسسة  بكل  التدخل  عىل  التقدر  الطبية 

بكورونا.
كام تعجز الفرق الطبية باعتبار محدودية االمكانيات من مراقبة مدى تطبيق 
كل منشأة عامة أو خاصة للربوتوكوالت الصحية،وفق تأكيد املتحدث،معتربا،ان 
الهياكل واألقسام الطبية واملؤسسات العمومية والخاصة مدعوة اىل فرض  كل 

االلتزام بتدابري الحامية الشخصية.
وأشار اىل ان تطبيق قواعد الحامية الشخصية يوفر الوقاية بنسبة تصل اىل 80 
التونسيني مع الجائحة من االستهتار ثم   باملائة، داعيا اىل قلب معادلة تعامل 
الخوف والهلع مبجرد تسجيل حالة اصابة اىل االلتزام بالتوقي ثم تطبيق الحجر 

الصحي التلقايئ للمشتبه باصابتهم.
واعترب أن نتائج التحاليل املخربية املجراة تعطي صورة واقعية عن حدة انتشار 
لحصيلة  والقيايس  التصاعدي  املنحى  استمرار  ان  اىل  نبه  لكنه  كورونا  فريوس 
االصابات قد يؤدي اىل العجز عن اجراء التحاليل بسبب نقص مخزونها بحالة 
ارتفاع الطلب عليها يف وقت يشهد املخزون العاملي من التحاليل املخربية زيادة 

كبرية يف نسق الطلب مقابل شح الكميات بالسوق الدولية.
ويأيت ترصيح عضو اللجنة العلمية ملجابهة فريوس كورونا اثر تسجيل حصيلة 
الفارط وغداة تصنيف  االثنني  يوم  بلغت 294 حالة  قياسية  لالصابات  يومية 
21 والية كمناطق حمراء تسجل معدل اصابات يتجاوز عرشة مصابني عىل كل 

100 ألف ساكن.
* هادي حريزي



الخميس 10 سبتمبر 2020 - العدد 1607  4
وطنية

حكومة املشييش بني نزعات الهيمنة وخرافة االستقرار: 

ال حزام سياسي إال »الشعب« وال َغَلبَة إال للعمل
ال شك يف أن تشكيلة السيد املشييش مازالت إىل اآلن تعيش تحت وطأة 
ما وقع خالل األيام الثالثة األخرية من التنصيب، وخاصة خالل جلسة نيل 
الثقة، وال شك أيضا يف أن كل ما برز خالل تلك الساعات من محاوالت 
مكشوفة للهيمنة ومن ابتزاز سيايس بأتّم معنى الكلمة، وما تعرّض له 
الطاقم الوزاري الجديد من هرسلة وضغط، وما رآه الوزراء وعاينوه عىل 
املبارش من تبّدل يف مواقف األحزاب، ومن انقالبات وتحالفات جديدة 
قّوة  وفرض  والهيمنة،  االحتواء  إىل  محموم  سعي  من  عليهم  مّر  وما 
األحزاب بدعوى الرشعية، والتهديد املستمّر باإلسقاط واملساءلة وسحب 
الثقة وغريها من آليات التحّكم التي تحاول القوى السياسية أن تجعل 
الحكومة تعمل دامئا تحت وطأتها، كلها يف املحّصلة دروس استفاد منها 
الوزراء دون شّك، وال شّك أيضا يف أن رسائلها قد وصلت عىل  السادة 
املبارش أيضا للتشكيلة الجديدة التي تبارش اآلن عملها تحت ضغط آخر 
وتحديات  إكراهات  من  يفرضه  مبا  واالجتامعي  االقتصادي  الواقع  هو 
تجعل هذه التشكيلة تندمج مبارشة يف معالجة امللفات الحارقة التي ال 
تنتظر، وترتك وراءها كل خزعبالت السادة النّواب، الذين يبدو من خالل 
يعيشون  أنهم  واإليديولوجية  الفئوية  وخصوماتهم  السياسية  معاركهم 
واقعا آخر مخالف متاما للواقع الذي تعيشه الفئات االجتامعية املفّقرة 

والطبقات التي تقرتب من مرحلة اليأس يوما بعد آخر.
فالهجمة الرشسة عىل تشكيلة السيد املشييش كانت تحت شعارين 
تّم  هرسلة  من  لحقها  وما  السيايس،  واالستقرار  الرشعية  هام  رئيسيني 
بوازع ُمبهم هو رضورة توفّر الحزام السيايس الذي يحميها من السقوط 
يف الربملان ومينحها الثقة ويدّعمها يف املحطات الكربى من خالل مترير 
مشاريع قوانينها وقراراتها أو من خالل توفري االرضية الشعبية والسند 
بأريحية واعتامدا عىل مخزون من  العمل  الذي ميكنها من  الجامهريي 

الرضاء الشعبي وعىل سند واسع من كتل برملانية نافذة ومؤثرة.
لكن واقع الحال ان هذا االستقرار ال معنى له مطلقا عىل أرض الواقع 
طاملا ان السيد املشييش وطاقمه جميعا أبناء اإلدارة التونسية ويعرفون 
 2011 جانفي   14 منذ  إسقاطها  وقع  قد  حكومات  عرش  من  أكرث  أن 
فاشلة  أو  فاسدة  بالرضورة  تكن  مل  الحكومات  هذه  كل  وان  اآلن،  إىل 
السياسية  والكتل  األحزاب  لهذه  ضيقة  حسابات  ضحية  أغلبها  يف  إمنا 
التي ال تستطيع أن تستوعب املعنى الحقيقي لدعم االستقرار السيايس 
والحكومي حتى ولو كانت الحكومة مشّكلة من قوى سياسية يقودها 
الُخصوم، وبالتايل عىل السيد املشييش أن يعي جيدا أن كذبة االستقرار 

التي  األخرية  الضغط  إال وسيلة  تكن  رُفعت يف وجهه مل  التي  السيايس 
رفعتها األحزاب يف وجه حكومته ويف وجه الرئيس وترجمتها حرفيا )إما 
أن تخضع لنا وتسرّي األمور حسب ما نريد وإال فإن حكومتك ستتعرض 
يف كل وقت للمساءلة واإلسقاط(. وما عليه يف هذه الحالة إالّ أن يخرج 
من رشنقة األحزاب املتنفذة ويبحث عن االستقرار الحقيقي يف الدعم 
الشعبي ومن خالل العمل الدؤوب، وال يشء غري العمل، واالنكباب عىل 
عن  بعيدا  االنجاز  اىل  ميّر  وان  تنتظر،  تعد  مل  والتي  املكّدسة  امللفات 
الترصيحات اإلعالمية التي ال تغني وال تسمن من جوع، ألن الطبقات 
الشعبية تعرف جيدا من جاء ليعمل ومن جاء ليتحدث كذبا عن أعامل 
مل ينجزها أو أخرى ينسبها زورا إىل نفسه وحكومته. والناس أو املواطنون 
أو الطبقات الشعبية مبختلف انتامءاتها هي وحدها الكفيلة بخلق حزام 

قوّي داعم لالستقرار الحكومي، وقادرة أيضا عىل حامية الحكومة من 
فعال  فيها  وجدت  هي  إن  القوى،  بعض  خيانة  من  أو  األحزاب  تغّول 
ضالتها، ورأت بأم عينيها أنها جاءت فعال لتعمل وتنجز وتكافح الفساد 
وتقاوم الجرمية والتسيب واألسعار املُشطّة واالحتكار والبطالة والتهميش 
والتفقري وتريس قواعد جديدة النطالقة حقيقية نحو تونس العمل وليس 
وابتلتها  البالد  دّمرت  التي  الثورية  والغوغاء  الفارغة  الشعارات  تونس 
الُفرص  ومحرتيف  املواقف  ومهرّجي  السياسة  هواة  من  فاشلة  بطبقة 

وعرّايب الكوميسيونات والصفقات املشبوهة.
الجديدة  التشكيلة  رُفع زورا وبهتانا يف وجه  الذي  الثاين  الشعار  أما 
فهو دون شك شعار الرشعية الدستورية، أو الرشعية االنتخابية، ومعناها 
تشّكل  التي  هي  معّدل  برملاين  نظام  يف  السياسية  االحزاب  ان  حرفيا 
فإن  وبالتايل  الربملان،  يف  املقعدية  أسبقيتها  عىل  اعتامدا  الحكومات 
التي قدمها املشييش، وهو نفسه، تفتقر اىل الرشعية باعتبار  التشكيلة 
اىل  تعود  ان  املفروض  من  كان  حني  يف  اقرتحها  الذي  هو  الرئيس  ان 
معركة  وهي  ترشيعية،  انتخابات  آخر  يف  املقاعد  بأكرث  الفائز  الحزب 
حسمها الدستور وأعطى للرئيس الحق يف االختيار ان استقالت الحكومة، 
الرئيس  ان  قوامه  أعوج  ملنطق  ترّوج  مازالت  كثرية  سياسية  قوى  لكن 
انقلب عىل العملية الدميقراطية وانه يكره االحزاب ويريد حّل الربملان، 
وتستعمل هذه املقوالت امللّفقة للضغط عىل حكومة املشييش ووصمها 
تحت  إلبقائها  عليها  الهيمنة  تسهل  حتى  والالدستورية،  بالالرشعية 
واالمتيازات  املصالح  عىل  واملحافظة  الربامج  لتمرير  واالحتواء،  الضغط 
التي كانت تتمتع بها هذه االحزاب والقوى خالل الحكومات السابقة، 
تريد  وال  تُفتح  ان  تريدها  ال  التي  امللفات  موضوع  دون شك  وأهمها 

لحكومة أن تقرتب منها.
وبالتايل فشعار الرشعية، كسلفه شعار االستقرار السيايس، هي مقوالت 
حّق أُريد بها باطل، وهي شعارات كاذبة ترفعها القوى السياسية التي 
تخىش ان تخرس مصالحها يف وجه حكومة تبدو ضعيفة للوهلة االوىل 
لكنها قادرة عىل الثبات واالستقرار والنجاح ان هي التفتت اىل العمل 
وفتحت كل امللفات بال استثناءات وال حسابات، وان هي عرفت كيف 
تخاطب شعبها وتقنعه بأنها جاءت لتعمل لصالحه، ال لتصفي حسابات 

مع خصوم وهميني مل يعد يعنيه من أمرهم شيئا.
* طاهر عيل 

رياض جراد 

الشؤون  وزارة  ألعوان  األساسية  النقابة  عرّبت 
الخارجيّة عن استغرابها من الحديث عن حركة رؤساء 
الخارجيّة  الشؤون  وزير  تويّل  قبل  بالخارج  البعثات 
عديد  تشهده  فراغ  حالة  خضّم  يف  ملهاّمه،  الجديد 
بالخارج،  التونسية  والقنصليّة  الدبلوماسيّة  املراكز 
رغم لفت النظر مرارا وتكرارا لرضورة التعجيل بتعيني 

رؤساء البعثات.
وأكدت النقابة األساسية يف بيان لها رضورة االلتزام 
باملعايري املتّفق عليها منذ سنة 2011 مع الطرف النقايب 
بشأن التّسميات عىل رأس البعثات بالخارج واملتمثّلة 
عن  به  نأيا  الدبلومايس  املرفق  حياديّة  يف  باألساس 
التجاذبات السياسية خاّصة، وبعيدا عن منطق الغنيمة 
التّمّسك  عن  فضال  بالكفاءة  االلتزام  مع  واملحاصصة 

مبهنيّة أبناء السلك.
النقابة جددت تذكريها بوجوب عدم املساس مببدأ 
البعثات  رأس  عىل  الدبلومايس  السلك  أبناء  تعيني 

أكدت متسكها  أحمَر، كام  تُعترب خطّا  والتي  القنصليّة 
وعدم  واملحسوبية،  الوالءات  حسب  التعيني  بعدم 
الدبلومايس  السلك  أبناء  من  الشابّة  الكفاءات  إقصاء 

وحرمانهم من حركتهم السنوية.
بالّنسبة  بالشفافيّة  التّحّل  رضورة  إىل  ودعت  هذا 
إىل حركة الّنقل املتعّددة لرؤساء البعثات وما يشوبها 
ولصالح  منها  املرجّوة  االضافة  حول  تساؤالت  من 
النقايب  الطرف  مع  التشاور  عىل رضورة  مشّددة  من، 
بخصوص  االخري   2020 جوان  اتفاق  ملحرض  تطبيقا 
الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والّدامئة 
والقنصليّة واإلرساع يف اإلعالن عن الحركة حفاظا عىل 
مصالح البالد والجالية وضامنا الستمرارية هذا املرفق 

العمومي الهام يف أحسن الظروف.
كام حذرت النقابة من مغبّة االنحراف مبعايري تعيني 

رؤساء البعثات والعبث مبكتسبات أبناء الوزارة.

* صربي الزغيدي

يف وزارة الشؤون الخارجية:

تمسك بتعيينات شفافة وفقا ملعايري الكفاءة بعيدا عن الوالءات

األخت حبيبة الكرميي
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* الحبيب الشايب     

عدا حبّة واحدة منفرطة من عقد اليسار مجسدة يف السيد 
اطراف  تتقاسمها  الربملانية  التمثيلية  فإن  الرحوي،  منجي 
الساموي  بوجهيها  ليربالية  وأخرى  وحداثية  قومية  اصالحية 

واالريض. أطراف تتصارع من أجل نفوذ الحكم.
إذ بعد فشل حكومة الياس الفخفاخـ  التي مل تستمر اكرث من 
نصف عام تبينت خطوط الطول والعرض التي حّددت طبيعة 
و»التيار  النهضة«  »حركة  بني  والحكومية  الربملانية  التحالفات 
جانب  من  تونس«  و»تحيا  الشعب«  و»حركة  الدميقراطي« 
تونس«  »قلب  مقّدمتها  ويف  االخرى  والكتل  االطراف  وبقية 
لحكومة  املشكل  التحالف  يف  الدودية«  »الزائدة  مثل  الذي 

الياس الفخفاخ.
عىل  رأسا  انقلب  ثم  انهار  ما  التحالف رسعان  هذا  أن  غري 
عقب يف حكومة »التكنوقراط« )هشام املشييش، حيث اختارت 
كل من حركة الشعب والتيار الدميقراطي الخروج من ا لحكم 

والرجوع إىل ادراج املعارضة داخل قبة الربملان وخارجها.

* الثقة من اجل الحكومة
فالتحالف الجديد الذي منح الثقة للمشييش بات يزن 24 صوتا داخل 

قبة الربملان وموزّعا عىل النحو التايل:
الكرامة  ائتالف  مقعًدا(،   26( تونس  قلب  مقعًدا(   54( النهضة  حركة 
مقاعد(   9( املستقبل  وكتلة  مقعًدا(   16( االصالح  كتلة  مقعًدا(،   19(

والوطنية )11 مقعًدا(..
الليربايل  اليمني  بني  متني  التقاء  ميدانيا  تبعه  الربملاين  التحالف  هذا 
)قلب تونس( مع اليمني الديني بزعامة حركة النهضة ومباركة متجددة 
الثقة لحكومة هشام املشييش  من ائتالف الكرامة تحالف برقاميت اسند 
الطريق  يف  االلغام  زرع  أّولهام  اساسيني  مقصدين  تحقيق  بهدف  وذلك 
حكومة  والدة«  »مضمون  كتابة  وثانيهام  وقرطاج  القصبة  بني  الرابطة 
هشام املشييش و»شهادة وفاتها« يف نفس اليوم وذلك حسب ما اكدته 
حكومة  ان  اىل  اشارت  حني  القروي  نبيل  تونس  قلب  رئيس  ترصيحات 
هشام املشييش ستجد نفسها بعد املّدة  الدستورية املحّددة بستة أشهر 
أمام حتمية التحول اىل حكومة سياسية متكونة من االطراف التي منحتها 

الثقة أو انها ستعرف مآل سابقتها حكومة الياس الفخفاخ.
وهذا التحالف الجديد ال ميثل فحسب ورقة ضغط عىل حكومة هشام 
املشييش بل وأيضا قّوة قاهرة لسلطة الرئيس قيس سعيد فضال عن كونها 

العبة رئيسية يف مترير مشاريع القوانني من عدمها..

* نهوض متثاقل للمعارضة
يف املقابل تنهض املعارضة متثاقلة الخطى محدودة التأثري بحكم انها 
مل تصل إىل املعّدل املطلوب يف مترير القوانني او تعديلها او اسقاطها فمن 
اكرث من 92 صوتا  املنسجمة  املعارضة غري  مجموع )109صوتا( ال متلك 
واملتكّونة اساسا من الكتلة الدميقراطية )38مقعًدا( واالصالح )10 مقاعد( 
والدستوري الحّر )16 مقعًدا( هذا الرضب من املعارضة بنّي خالل جلسة 
سحب الثقة من رئيس الربملان السيد راشد الغنويش عدم تجانسه الذي 

ترجمته حساسية الكتلة الدميقراطية من كتلة الدستوري الحّر.

* تنافر ـ التنافر ـ وانقسام المقسّم
ولنئ متيّز اداء الجزء االكرب من املعارضة )الكتلة الدميقراطية( باملراوحة 
راهنا  موقفها  حسمت  قد   األخرية  هذه  فإّن  واملعارضة  الحكم  بني 
وذلك  والربملاين  الحكومي  املسارين  يف  التحالفات  طبيعة  يف  ومستقبال 

برفضها املطلق لحركتي النهضة وقلب تونس.

* النهضة تبتلع دون هضم
املشييش  املساند لحكومة هشام  الربملاين  التحالف  يبدو  ومقابل ذلك 
اكرث متاسكا وتأثريا يف الحراك السيايس والربملاين راهنا ويف املستقبل القريب 

هذا اذا ما مل يعرف قلب تونس نفس املصري الذي عرفته الكتل واالحزاب 
التي تحالفت مع حركة النهضة منذ سنة 2011 وهي باالساس املؤمتر  من 
وصوال  والحريات  العمل  اجل  من  الدميقراطي  التكتل  الجمهورية،  اجل 

إىل قلب تونس.

* على خطى  من سبقه
الكتلة  وتشكيل  تونس  قلب  كتلة  من  نائبا(   11( انسحب  ان  فبعد 
الوطنية بقيادة النائب حاتم امللييك فان قلب تونس بتحالفه اساسا مع 
ائتالف الكرامة مقبل عىل مزيد االنقسام والتشظي مبا سيؤثر سلبا عىل 
التحالف املساند لحكومة هشام املشييش وذلك فضال عن عدم استمرار 
التحالف  دعم  يف  االصالح  وكتلة  الوطنية  وكتلة  املستقبل  كتلة  من  كل 
التيار  إىل  أقرب  الكتل  هذه  طبيعة  ان  ذلك  نهاية  ال  ما  إىل  الحكومي 

االصالحي الحدايث منه إىل التيارين اليمينيني بشقيه الليربايل والديني.
* تقلبات برملانية وحكومية 

الربملانية والحكومية  التقلبات  لهذه االسباب املوضوعية ولغريها، فإن 
توجهاتها  بكل  االزمة  تعميق  الهدوء واالستقرار مبا سيزيد يف  تعرف  لن 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية وبناء عليه، فان هذا الرتاهن السيايس 
الوانها  سابقة  انتخابات  أّولهام  حتميتني  من  يفلت  لن  تونس  يف  العام 

وثانيهام حراك عاصف كالذي حدث عند اعتصام الرحيل او اكرث منه..

تحالف اليمني الديني واليمني الليربالي سيجعل
مجلس النوّاب والحكومة أمام تقلبات عديدة

جلسة وزير الصحة 
بطلب من السيد وزير الصحة فوزي مهدي تّم لقاء عرض خالله األخ عثامن الجلويل الكاتب العام 

للجامعة العامة للصحة أهم مشاغل أبناء القطاع وتتلخص يف:
- رضورة توفري الحامية ملهنيي الصحة ملواجهة فريوس الكورونا وفق املعايري العلمية والدولية

- تفعيل املجلس األعىل للصحة )األمن القومي الصحي( 
- التعجيل مبواصلة التفاوض الذي أفىض مع الحكومة السابقة إىل رضورة سحب الخصوصية 

القطاعيةعىل العاملني بقطاع الصحة )الفصل 2( وبقية املطالَب 
- متتيع مستحقي الدفعة الثالثة للرتقية االستثنائية يف آجالها ) أكتوبر 2020 (

الترسيع بإصدار القرارات املتعلقة بالرتقيات بامللفات ملختلف األسالك بعنوان سنة 2020
- التعجيل برتسيم األعوان املنتدبني بالتعاقد والوقتني ورفض العقود املحددة املدة

- رضورة إنتداب ما ال يقل عن 3000 من مختلف األسالك 

 -

الترسيع بتنظيم ورشة عمل مشرتكة حول فتح اآلفاق العلمية وربط املسار املهني بالعلمي
وإذ نسجل التفاعل اإليجايب للسيد وزير الصحة لوجاهة املطالَب ورشعيتها فإننا ننتظر استئناف 

التفاوض مع املكتب التنفيذي للجامعة العامة للصحة يف أقرب اآلجال.
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 توجد فضاءات عشوائية غير مرخص لها تمارس
فيها الصالة والشعائر ويخطط فيها لعدة أمور

أعلن تنظيم داعش االرهايب مسؤوليته عن هجوم سوسة اإلرهايب، 
فيام أكدت وزارة الداخلية التحقيق مع عدد من الشبان مع إيقاف 7 

متورطني يف الهجوم.
ويف بيان منسوب إىل وكالة »أعامق« التابعة لتنظيم الدولة االسالمية 
ثالثة  نفذه  الذي  اإلرهايب  الهجوم  عن  مسؤوليته  أعلن  »داعش«، 
يف  بليغة  بجروح  آخر  وإصابة  أمن  عون  استشهاد  إىل  وأدى  متطرفني 
البيان مل يقدم أية تفصل حول العملية  مدينة سوسة الساحلية. لكن 

والهدف منها.
فيام قال حسام الدين الجبابيل الناطق باسم الحرس الوطني إنه تّم 
التحقيق مع 43 مشتبه بهم يف العملية اإلرهابية وقد تّم االحتفاظ بـ 
اإلرهابية  الـعنارص  أن  إىل  مشريا  إرهايب،  زوجة  بينهم  من  اشخاص   7
تّم  وقد  األمنية،  الجهات  لدى  معلومني  غري  عليهم  القضاء  تّم  الذين 

استقطابهم يف عدد من املساجد.
مع  بالتزامن  تتحرك  بدأت  املنظمة  الخاليا  أن  اىل  املعطيات  وتشري 
ويف  املساجد  يف  الشباب  استقطاب  وان  الجديدة،  الحكومة  تنصيب 
ما  وهو  االحداث.  سطح  عىل  ليطفو  اخرى  مرة  عاد  اخرى،  اماكن 
يعيد طرح التصور االسرتاتيجي يف مكافحة اإلرهاب من حيث متابعة 

العنارص املشبوهة.
يف  الوطني  ألمننا  تحدي  رسالة  هي  االخرية  االرهابية  فالحادثة 
الذكرى 64 لتأسيس الحرس الوطني، ورسالة تحدٍّ لوزير الداخلية الذي 
كان يبارش نشاطه بسوسة وقاد الحملة االنتخابية للرئيس بها وساعات 
قليلة بعد زيارة تفقد قام بها لسوسة، رسالة تحدٍّ للحكومة الجديدة 
48 ساعة فقط بعد تنصيبها. توقيت مخطط له سلفا. واضافة إىل كل 
ذلك اختاروا مكانا حساسا: قلب املنطقة السياحية يف القنطاوي العطاء 
مفرتق طرقات  كذلك  واختاروا  داخيل وخاصة خارجي  العملية صدى 

حساس الختبار يقظة األمن.
 

فكر تدمريي تكفريي
يف  اإلرهابية  العملية  تأويل  يف  جانبية  »مالحظات  عنوان  وتحت 
أكودة« كتب املؤرخ واملحلّل السيايس الدكتور عبد اللطيف الحّنايش »إذا 
كانت العملية اإلرهابية يف اكودة تستهدف رضب التجربة الدميقراطية 
)الذكرى  بدقة  التوقيت  واختارت  الجديدة،  الحكومة  وإرباك  التونسية 
التصدي  يف  الجهاز  هذا  بإنجازات  نكاية  الوطني  الحرس  لتأسيس   64
لإلرهابيني( فمن املفروض أن يكون وراء هذه العملية اإلرهابية تنظيم 
هدف  استهداف  سيختار  أنه  وبالتأكيد  وينّفذ،  يفكر  التنظيم  محكم 
محّدد تنتج عنه خسائر برشية كربى وتكون له تداعيات كربى )سياسية 
سوسة  يف  االمربيال  ونزل  باردو  عملية  يف  الحال  كان  كام  واقتصادية( 
تنظيامت  تبّنتها  التي  العمليات  وهي  الرئايس،  األمن  حافلة  وتفجري 
اإلرهابية  للعملية  األمر  كان  )كام  اإلرهابية،  التنظيامت  من  معينة 
إىل سفارة  املؤدية  الطريق  بالقرب من  السنة  بداية هذه  التي حدثت 
»يف  وأضاف  املوجودين(.  االمن  أعوان  واستهدفت  املتحدة  الواليات 
انتظار ما ستبيّنه التحقيقات نعتقد ان العملية كانت فردية قامت بها 
مجموعة )محبطة، يائسة( تربطها عالقة قرابة مؤمنة بالفكر التكفريي 
التدمريي. ال نعتقد ان وعيها وإدراكها السيايس يرتقي إىل فهم خصوصية 
الوضعية السياسية التي متّر بها البالد وانها عىل معرفة بتأريخ تأسيس 
الحرس الوطني. نعتقد تقلص النشاط اإلرهايب التدمريي هو نتيجة عدة 
عوامل يف مقدمتها النجاحات االمنية يف تدمري بنية التنظيامت السلفية 

التكفريية اإلرهابية يف تونس«.
 

بعض املساجد حادت عن أهدافها 
وبالنسبة اىل ما تّم تداوله عن استقطاب االرهابيني الذين تّم القضاء 
عليهم يف مساجد، فإنه ال بد من التذكري ان مسألة االستقطاب والدْمغجة 
يف املساجد عادت للظهور مرة اخرى، إذ تفيد املعطيات املتوفرة لدينا 
يف  مسجدا   150 تناهز  الرقابة  خارج  تنشط  التي  املساجد  عدد  ان 
آخر إحصائية سنة 2017، وأن تونس أغلقت نحو 30 مسجدا منترشة 
بالخصوص يف الضواحي الشعبية لتونس ويف الجهات الداخلية عىل غرار 

سيدي بوزيد والقرصين. 
وحسب قراءات املحللني والعارفني باسرتاتيجات الجامعات 
االسالمية، فإن اإلخوان أرادوا جعل هذه املساجد التي تعمل 
وقد  خصومهم.   لرتهيب  اسرتاتيجيا  خزانا  القانون  خارج 
القانون وعن سيطرة  برزت ظاهرة املساجد »الخارجة عن 
الجبايل  حامدي  حكومة  مع  أي   2012 سنة  منذ  الوزارة 

.)2012-2013(
وحسب املعطيات فإن مشاريع »أْخونة« املجتمع بدأت 
بالتشجيع عىل بناء املساجد دون ترخيص قانوين ورضب كل 
هياكل الدولة من خالل تشجيع األنشطة املوازية والخارجة 
األمئة  وحامية  القرآنية  املدارس  دعم  مثل  القانون،  عىل 
املتشددين. كام حادت بعض املساجد عن أهدافها السامية 

وأصبحت مخازَن لألسلحة.
األمئة  عىل  يفرض  أخالقيا  ميثاقا  وقّعت  الوزارة  أن  رغم 
الحياد السيايس وعدم القيام بالدعاية الحزبية فإن العديد 
أنها خطوة غري كافية للقضاء عىل هذا  من املراقبني أكدوا 

السلوك الذي يرضب استقاللية املرفق الديني. ورغم عزل الوزارة ألكرث 
من 700 إمام خالل سنة 2018 فإن 20 % من األمئة هم جزء من اللعبة 

السياسية، وبعض املنابر مل تتحرر من املصالح الحزبية الضيقة.
 

عبد السالم العطوي: هناك تجاوزات يف مساجدنا، وهناك 
فضاءات عشوائية يسمونها مساجد

وعطفا عىل مسألة استقطاب منفذي عملية اكودة يف بعض املساجد 
والتي من بينها مسجد يسّمى بـ»مسجد سوريا« يف الجهة، تحدثنا اىل 
العطوي  السالم  عبد  الدينية  للشؤون  االساسية  للجامعة  العام  الكاتب 
ملعرفة مدى صحة ما يروج له من عودة االنفالتات مرة اخرى اىل مساجد 

تونس.
وحول هذه املسألة أفاد محدثنا أنه ال بّد يف البداية من التمييز بني 
املساجد القانونية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وبني تلك املحالت التي 
يقيمها البعض دون تراخيص وال اذون القامة الصالة. وأكد انه بالنسبة اىل 
املساجد القانونية والتي ترخص لها الوزارة باالنتصاب ومامرسة الشعائر، 
عن  خارج  مسجد  أي  بينها  يوجد  ال  تقريبا،   6200 حدود  يف  وعددها 
سيطرة سلطة االرشاف. واستدرك العطوي يف كون الخطر يتمثل اساسا يف 

تنصل الدولة من واجباتها، إذ توجد العديد من الشغورات بتلك املساجد 
مام يجعل الخطر قائم. إذ أن وجود مسجد دون إمام يفسح املجال امام 
من هّب ودّب المامة الناس والصعود عىل املنرب وتقديم الدروس وغريها. 
وقال انه منذ مدة وهم يطالبون باالصالح وباعادة هيكلة القطاع لتكون 
املساجد كلها تحت السيطرة وحتى ال يرتك أي منفذ لتسلل االرهابيني 
التي  املساجد  من  كبريا  عددا  هناك  ان  عىل  واكد  وغريهم.  واملجرمني 
اىل  ذلك  يف  السبب  وأرجع  املسجدية.  االطارات  وإىل  األمية  اىل  تفتقر 
تعلّل الوزارة باألزمة االقتصادية وبالصعوبات املالية والتنظيمية، وبعدم 
التسيري والتنظيم يف وزارة  القدرة عىل تنصيب أمية. ومن مظاهر سوء 
الدينية هو افتقاد منظومة رقمية تنظم عمل االطارات املسجدية البالغ 
عددها 26 الف اطار. وحسب كاتب عام جامعة الشؤون الدينية فإن 
كل هذه االمور ميكن ان متنح الفرصة الناس حتى ميارسوا نفوذهم يف 

املساجد وحتى يسريوا عىل اهواءهم ويتحكموا.
الثاين مام يسّمى زورا وبهتانا مسجد، وهي  الصنف  بالنسبة اىل  اما 
لوزارة  علم  ال  والتي  واملتساكنني  االهايل  بعثها  التي  الفضاءات  تلك 

الشؤون الدينية بها. كام توجد بعض املذاهب وبعض الطرق الصوفية، 
تقيم بعض الزوايا الخاصة بها وليس لها أي موجب قانوين. كام ان بعض 
الفرق املندسة رمبا قد تبعث تحت غطاء املسكوت عنه فضاء يلتقون 
وحمل  ذلك.  غري  اىل  الدعوات  منه  وتنترش  الصالة  فيه  ويقيمون  فيه 

الدولة مسؤولية انتشار مثل هذه الفضاءات.
ومن بني االشكاليات االخرى املوجودة عىل مستوى املساجد يف تونس، 
هو اتساع بعض الفضاءات املسجدية ووجود عدة ابواب بها مع سور غري 
مرتفع مع االفتقار لحراس، مام يجعل مسألة دخول بعض الغرباء عن 
للغاية.  امر سهل  ملمنوعات  وادخالهم  إرهابيني ومجرمني،  من  املسجد 
وأكد ان إخفاء االسلحة واملتفجرات يف املساجد اخذت صدى كبريا ولكن 
تّم العثور يف عديد املرات عىل ممنوعات من نوع مختلف يف املساجد 
عىل غرار املخدرات والخمور وغريها. واعترب محدثنا أن املسؤولية يف ذلك 
تعود إىل الدولة التي مل تنظّم القطاع، مبينا أن هذا األخري وضعه كاريث.

وقال إن نقابتهم لها مطلب ونقطة يف اتفاق 24 جويلية 2019 تتعلق 
بإعداد تصور يف اعادة هيكلة القطاع، وعىل الدولة ان تتحمل مسؤوليتها 
يف اعادة الهيكلة ويف تقنني القطاع، ليكون يف املساجد وخاصة الكربى 
منها حد ادىن من االمان عىل غرار تنصيب حارس. وقال العطوي إنهم 
يرتك  ان  املقبول  غري  من  انه  باعتبار  املساجد  يف  الحراسة  نصصوا عىل 

مسجد يرتاده آالف الناس دون حراسة ورقابة.
بعض  يف  التكفريية  والدعوات  الخطب  مبحتوى  يتعلق  فيام  أما 
اىل  بالنظر  إخالالت  وإمنا  كربى  تجاوزات  توجد  ال  إنه  فقال  املساجد، 
غياب التكوين واالكتفاء بإمام متطوع. واكد ان التكوين اليوم اوكل اىل 
جمعيات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية. ويوجد يف تونس عدد كبري 
من الجمعيات. اما املشكل فيكمن يف صدور امر خاص بسلك التفقد من 
اجل تفقد وتكوين أي اطار تكوينا بيداغوجيا. لكن وزارة املالية ترفض 
هذا االمر، بعد ان كانت قد اتفقت معنا عىل 49 متفقد جهوي، وقد 
ل اىل حد اآلن. وشّدد عىل انه  صدر االمر يف جانفي 2019 ولكنه مل يَُفعَّ
االطارات  يكون  املساجد ومن  يتفقد  من  املعقول عدم وجود  من غري 
واالمية بيداغوجيا. وهو ما يفرس وجود العديد من االخالالت واالخطاء. 

هذا باالضافة اىل االنفتاح عىل االنرتنات الذي أرض بالقطاع كثريا.
واعترب عبد السالم العطوي انه ال بّد من وجود خطاب ثري وموجه، 
وان يكون هناك اناس تعمل عىل اسس علمية ودراسات رسمية واال فلن 
نتمكن من محاربة االرهاب. الن املحاربة ليست بالسالح فقط وليست 
معالجة امنية فحسب، وامنا يجب التوجه اىل العقول. واكد ان االرصار 
عىل عدم اعادة هيكلة القطاع، تجعلنا نشك يف مدى جدية الدولة يف 

محاربة االرهاب.
العقدي  الروحي  املجال  اىل  االلتفات  رضورة  اىل  العطوي  ودعا 
ليمأل األمية الفراغ الروحي الحاصل لدى عدد من التونسيني. وملنافسة 
القياس ومن  الدول حسب  تُصنع يف عدد من  التي  الوافدة  الخطابات 

ِقبَِل رشكات بأكملها.
 * حياة الغامني

إرهابيو أكودة تم استقطابهم يف مسجد..

هل عادت بعض املساجد يف تونس لتفريخ اإلرهابيني؟

مساجد بال أئمة، إطارات مسجدية 
غير مكونة بيداغوجيا وخطب وافدة 

تصنع في دول عربية على المقاس
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* إعداد رمزي الجّباري

الدينية  الشؤون  التي ظلت عىل طاولة وزارة  امللفات  كثرية هي 
هكذا دون ان تتوفر لها الحلول الالزمة... وعديدة هي الوضعيات 
التي بقيت هكذا تراوح مكانها يف غياب القرار الحاسم لكن اىل متى 
يف  العام  الرأي  النارة  صغرى  عناوين  بال  الكربى  العناوين  ستظل 
بيوت العبادة ويف وزارة الشؤون الدينية تحديدا واىل متى سيتواصل 
الغموض يف صلب االدارات الجهوية للشؤون الدينية التي ال يتواىن 
آليات عمل  الهاميش واالعتامد عىل  التعيني  الجهويون يف  مديروها 
بالية ثبت فشلها اال انهم عادوا العتامدها هكذا ليبعدوا من يريدون 
الدينية  الشؤون  لجامعة  االدارية  الهيئة  ـ  يرضون  من  عىل  ويبقوا 
إنعقدت عىل امتداد 5 ساعات وتركت املجال فسيحا العضائها ليدلوا 
بدلوهم يف العديد من امللفات بحكم ان الهيئة االدارية الي قطاع 
هي سلطة قرار والقرار يف هذه الهيئة كان مركزا عىل عمليات اعداد 
ان  لنا  النقاط حتى خّيل  الكثري من  تضمنت  التي  اللوائح  وصياغة 

هذه الوزارة حديثة التكوين الن املنجز فيها قليل جدا.
نقطة بداية االشغال كانت بكلمة مهمة لالخ عبد السالم العطوي 
الكاتب العام لجامعة الشؤون الدينية الذي قال ان الفرصة توفرت 
االوامر  عديد  وان  خاصة  املحك  عىل  عملها  وطرق  الوزارة  لنضع 
مازالت مل تصدر رغم اتفاقنا يف شأنها مع الوزير احمد لحظوم لكن 
كل هذا ال مينع من القول اننا وجدنا حلوال ملسائل عالقة يف الجهات 
مر عليها وقت طويل... اما االخ سامي الطاهري االمني العام املساعد 
تحتاج  التي  املرحلة  اهمية  عىل  اكد  فقد  والنرش  باالعالم  املكلف 
وحدة صامء للدفاع عن االتحاد وهياكله يف ظّل الهجمة التي تعرض 
نقابية  مسؤولية  يتحملون  والذين  املخلصون  االبناء  لها  وسيتعرض 
ممن يدعون االستقامة والدفاع عن املبادئ ولعل ما يزيد يف حدة 
هذه املواقف ما ابدته الحكومات املتعاقبة من عدم مباالة مبسألة 
التفرغات النقايية رغم ان النصوص القانونية الدولية واضحة وجلية 
يف هذا االتجاه لكن ذلك ال مينع النقابيني من لعب دورهم والتعاطي 

بكل مسؤولية مع ما يعرض عليهم من مشاكل عالقة.

* معامل مغلقة وغياب السيارات اإلدارية
من النقاط التي استأثرت ببالغ اهتامم الحارضين يف هذه الهيئة االدارية 
عمليات غلق املعامل هكذا باملزاج مع غياب السيارات االدارية الرضورية 
للتفقد ومتابعة ما يدور داخل املساجد كام ان مشاكل »الوعاظ« بدت 
بدوره  يتعرض  الذي  املسجدي  باالطار  املحوري  بدورهم  عالقة  يف  كثرية 
للهرسلة والضغط اليومي يف غياب رؤيا واضحة لهياكل الوزارة كام تحدث 
املساجد يف والية سليانة مثال  االخر عن عدم فتح عدد كبري من  البعض 
املسجدية  االطارات  مللفات  املتواصل  الضياع  اىل  اآلخر  البعض  اشار  فيام 
بني مختلف مكاتب وزارة الشؤون الدينية كام تم التطرق اىل ملف عدم 
غياب  إىل  وصوال  االمية  من  كبريا  عددا  يخص  فيام  الشغورات  تسديد 

التغطية االجتامعية مع غياب املنح عن املدرسني )املؤدب(..

* الجامع مسؤولية الدولة أم هو خارج املسؤولية أصال؟
القانونية للجامع الذي  كام تطرق عدد كبري من املتدخلني للمسؤولية 
هو أساسا مسؤولية الدولة املتخلية عن لعب دورها حتى من باب عدم 
املباالة اذ يف الكثري من االحيان تحصل حوادث غريبة جدا يف أماكن للعبادة 

والتقوى)!(.
الدولة  ان  وتطاوين  وسليانة  وتوزر  قابس  جهات  ممثلو  خاصة  ويرى 
متخلية حتى عن واجب توفري حاجيات النظافة والوقاية وغياب التعقيم 
يف ايام الكورونا، كام ان يف الجوامع متدخلون من هنا وهناك ال يكاد يعرف 

الواحد من كلفهم ببعض االدوار واكد اكرث من تدخل ان الجوامع خاصة يف 
الجهات اصبحت تخضع لسلطات املال ولجهات سياسية بعينها.

* يف باب الندوات...
طويلة  سنوات  امتداد  عىل  اكتفت  الدولة  ان  متدخل  من  اكرث  قال 
بتنظيم ندوات ال تكاد محاورها ترتقي اىل مستوى االنتظارات زيادة عىل 
الباهضة وهنا قال ممثل والية باجة ان اسرتاحة قهوة يف  تكلفتها املالية 
واحدة من الندوات كانت كلفتها 5 االف دينار يف حني ان هذا املبلغ كفيل 
لوحده بتنظيم 5 ندوات تكوين لها فوائدها عىل االطارات املسجدية يف 
والية باجة فيام اثار ممثل والية تطاوين حكاية »تنظيم الندوات بالوجوه« 
كام متت اثارة نقطة اخرى تهّم امام خمس جامعة عنوش الذي يعمل يف 

املرمة ويتعرض للكثري من الضغوطات!.
* ال لالنتصاب داخل الجامع

حصلت العديد من الحوادث يف الجوامع وقد تعمدت الوزارة التعتيم 
عليها وعدم فتح ملفات تحقيق يف شأنها بفعل تدخالت جانبية حصلت 
كام ان ملف الحج يبقى ملفا غامضا يف ظل ادارات فارغة ال تقوم بدورها 
تكليف  قرارات  بعضهم صدور  الجوامع كام الحظ  داخل  املنتصبني  أمام 

وقتية دون استشارة الواعظ كام انه مثة لجان صيانة تستصدر هكذا قرارات 
احادية الجانب لتطرد االمية من املساجد كام انه مثة قرارات اخرى وقتية 

لالمية بال مفعول مايل، كام تبني ان الوزارة ال تحمى منظوريها واطاراتها.
* التفقدية والعمل املنقوص

اتفق الحارضون عىل اّن العمل منقوص لتفقدية وزارة الشؤون الدينية 

التي تعمل هكذا بال بوصلة عمل واضحة امام تعدد التجاذبات اذ من غري 
املعقول ان يكون للوزارة 49 متفقدا الكرث من 6200 جامع، كام ان الوقت 
حان لتفعيل الفروع الجامعية يف ظل وجود 700 جمعية تابعة لرابطات 

القرآن وهي جمعيات عليها الكثري من املآخذ وتتبعها الكثري من التهم.
* 40 نص قانوين يف مهب االهواء!

وتساءل عدد كبري من الحارضين عن تعطيل صدور 40 نصا قانونيا رفض 
الوزير الحايل للشؤون الدينية االذن باصدارها لتتدخل عديد االطراف يف 
الشأن الديني يف تونس كام توقف بعضهم امام االجر املتدين لالمام اذ هو 
يف حدود 560 دينار )؟( كام طرح البعض اآلخر الجدوى من وجود 22 ألف 
اطار مسجدي هكذا عىل هامش االحداث دون ان يفعلوا اي يشء يذكر اما 
عن الودادية فإن عملها مشكور بحكم اجتهادها يف توفري الحلول لبعض 

املسائل واالشكاليات العالقة.

* ال جدال يف العقيدة
سنتوىل  داخلية  واخرى  مهنية  الئحة  وتضمنتها  كثرية  التدخالت  كانت 
االمني  الطاهري  سامي  االخ  أوضحه  ما  اما  الحق  عدد  يف  تفاصيلها  نرش 
العام املساعد املكلف باالعالم والنرش يف ان ال جدال يف عقيدة التونسيني 
من  اكرث  يطرح  ما  وهو  واضحة  غري  الدينية  الشؤون  وزارة  مالمح  وان 
سؤال حولها اذ هي رمبا تتبع وزارة الداخلية ويف رواية اخرى هي واحدة 
ابناء  اننا  نقول  املنرب  لذلك فنحن من هذا  ـ  الحكومة  رئاسة  من مصالح 
الدولة ونحن نؤمن بها والدين ليس شأنا خاصا وصيانة املساجد والجوامع 
من دور الدولة ونحن لسنا ضّد الجمعيات وانشطتها لكننا ضّد توظيف 
الجوامع واملساجد ووضع اليد عىل املساجد وخاصة من كانت لهم سوابق 
يف  الوزارة  مع  متعاونا  الذي وجدناه  املصمودي  رضوان  غرار  سلبية عىل 
توفر  عدم  بدعوى  عنها  تتخىل  ان  للوزارة  يحق  ال  التي  التكوين  مسألة 
التمويل املايل كام ان رضوان املصمودي عضو يف حركة النهضة ومن باب 
اتقاء الشبهات كان عىل الوزارة ان ال تتعامل مع مركز مشبوه وهو مركز 

الدراسات االسرتاتيجية.
* نقاط إلتقاء كثرية

الدينية  الشؤون  لجامعة  العام  الكاتب  العطوي  السالم  عبد  االخ  قال 
بالصرب واملثابرة  الذين عليهم  القطاع  ابناء  إلتقاء عديدة تجمع  نقاط  ان 
والعمل معا لتجاوز بعض الهانات والنقاط السلبية التي اثرت بشكل من 
االشكال عىل العمل الديني يف تونس وعن ما سامه بعضهم برتدي العالقات 
الداخلية بني ابناء جامعة الشؤون الدينية اكد االخ العطوي انها اختالفات 
بسيطة سعى بعضهم إىل تغذيتها لخلق رشخ يف صلب القطاع لكنهم مل 

ولن يفلحوا يف ذلك.

نقابة

إخالالت كثيرة 
للمديرين الجهويين 
والوزارة تتخلى عن 
التكوين لفائدة من؟!

الهيئة اإلدارية لجامعة الشؤون الدينية
الوزارة  امللفات بني مكاتب  االتهام، ضياع  القرآنية يف قفص  الجمعيات 

و22 ألف إطار مسجدي هكذا؟
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الجامعة العامة للفالحة:
الندوة اإلقليمية الثانية للتكوين األساسي للنقابات األساسية

صنع الرأي العام
املحوري  الدور  مداخلة حول  بن صالح  العرويس  محمد  االخ  وقدم 
وتغيري  تأثري  قوة  بوصفه  أهميته  فبينّ  النقايب  العمل  تاطري  يف  لالعالم 

تصنع الراي العام.
النقايب  العمل  لدعم  بذكاء  االعالم  مع  التعامل  رضورة  إىل  ودعا 

بالقطاع وابرز اهميته.
- استعامل الوسائل البسيطة البراز اهمية قطاع الفالحة 

االحتجاجية  االرضابات  مثل  النضاالت  عديد  يف  اإلعالم  استعامل   -
والقانونية

- رضورة ان يصبح كل نقايب صحايف من اجل التصدي لألخبار الزائفة 
اىل جانب ترويج املعلومات الصحيحة والبيانات الهادفة والتأثري االيجايب.

كيفية  حول  تكوينية  دورات  شكل  يف  ندوات  عقد  رضورة   -
امثلة  قدم  ثم  املعلومة  مترير  وطريقة  الحديثة  االجهزة  استعامل 
حول نجاح جريدة الشعب يف التعريف بالجانب االجتامعي والشان 

الوطني.
الننّقابينّة  تنّعامل اإلطارات  الحارضون إشكالينّة  الننّقاش طرح  خالل 
هذا  يف  للتنّكوين  دعوة  لت  وسجنّ الوسائط  مختلف  مع  األساسينّة 
اف  شفنّ إعالم  تقديم  يف  الفاعلة  املساهمة  رضورة  إىل  ودعا  املجال 
األساسية  النقابات  شبكة  تكوين  عرب  الننّقايب  الحراك  لتغطية  ونزيه 
للقطاع تنشط عرب صفحاتها بهدف دعم نشاط القطاع عىل مستوى 

هياكله االساسية.
القاسمي  محمد  االستاذ  مداخلة  حول  األوىل  الحصة  ومتحورت 
حول الهيكلة الجديدة لالتحاد العام التونيس للشغل التي صادقت 
التي  للتنقيحات  تبعا   2017 سنة  الوطنية  االدارية  الهيئة  عليها 

اقرتحها املؤمتر الوطني الذي سبقها وركز عىل :
- االلتزامات املحمولة عىل املنخرط

والحرياىت  الحقوق  عن  بالدفاع  والتمسك  الدولة  مبدنية  االلتزام   -
العامة والفردية 

عىل  والحفاظ  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  باستقاللية  االلتزام   -
وحدته وعدم شق الصفوف

بي  واملادي  اللفظي  العنف  وتجنب  الحضاري  بالترصف  االلتزام   -
النقابيي واملسنّ من كرامتهم

- املحافظة عىل اموال االتحاد وممتالكه
- االلتزام بقرارات االتحاد وطنيا وجهويا وقطاعيا

- كام دعا األستاذ كل املشاركي إىل رضورة االطالع عىل النظام الداخيل 
للنقابيي  اليومي  العمل  تسهيل  أجل  من  للمنظمة  االسايس  والقانون 

وتوضيح كيفية التعاون بي كل الهياكل ومن خالل النقاش تبي أن جل 
ي بالنظام الداخيل وخاصة  املشاركي كانوا قبل هذه املداخلة غري ملمنّ
التكوين  حلقات  تكثيف  رضورة  اىل  امللحة  دعوتهم  جانب  اىل  منه 

االسايس.
محمد  االستاذ  نشط  الداخيل  النظام  مقتضيات  توضيح  إطار  ويف 
الواردة  النسبية  نظام  تطبيق  كيفية  لرشح  موجهة  ورشة  القاسمي 

بالنظام الداخيل وتقديم مناذج تطبيقية لذلك.
الحصة الثانية: )27 مشاركا(

النقابة  دور  حول  الرباح  يوسف  االستاذ  مبداخلة  الثاين  اليوم  افتتح 
االساسية يف املؤسسة حيث تبي ان عىل كل نقابة ان يتحىل أعضاؤها 
بروح البذل والعطاء اىل جانب اهمية تحديد االهداف من خالل معرفة 

دور النقابة يف املؤسسة
التعرف عىل املعوقات املعرقلة لدور النقابة

التعرف عىل آليات العمل الجامعي واتخاذ القرار
التعرف عىل دور وثوابت املنظمة وقيمها يف تحسي اآلداء النقايب

والفصل 121 من  الفصل 243  الشغل  النقابة من خالل مجلة  دور 
النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل

دور النقابة من خالل النظام الداخيل
دور النقابة يف الدفاع عن مصالح العامل
تأطري العامل – تنظيام واتصاال وتخطيطا

دور النقابة يف التمثيلية يف االتحاد وداخل املؤسسة
البعد االجتامعي والثقايف والرتفيهي وآليات العمل الجامعي

وهي ضعف  النقابة  لدور  املعرقلة  املعوقات  إىل  االستاذ  تطرق  ثم 
التواصل – الجهل بالقواني واالتفاقيات – غياب او ضعف آليات العمل 
الجامعي – ضعف الثقة يف النقابة مبينا كيفية تجاوزها من خالل توفري 
األداء  وتطوير  الدميقراطي  التعامل  وتكريس  الجامعي  العمل  آليات 
والتصدي لالنحرافات مع ضامن الوحدة واالنسجام واالنضباط إىل جانب 

الحرص عىل اإلملام بالقواني واالتفاقيات والتنسيق مع بقية الهياكل.
لقواني  االحتكام  أهمية  حول  الحارضين  قبل  من  النقاش  وتركز  
التأكيد  تمنّ  كام  نطاقه.  يف  كل  الهياكل  مختلف  أدوار  واحرتام  املنظمة 
عىل رضورة التقيد بسلوك ترتجم الحرص عىل تقديم صورة ناصعة حول 

املنظمة.
اليوم الثالث: الحصة االوىل )32 مشاركا(

لقطاع  املشرتكة  اإلطارية  االتفاقية  يف  قراءة  املحارض  األستاذ  قدم 
 2016 لسنة  بالفالحة  العاملي  نقل  وبروتوكول   2015 لسنة  الفالحة 
العملة  »نقل  بإحداث صنف  واملتعلق  لسنة 2019   51 والقانون عدد 
هذا  العاملون يف  له  يتعرض  ما  توضيح  تمنّ  النقاش  الفالحيي« وخالل 
النشاط الفالحي الغري منظنّم من هضم للحق يف األجر والتغطية الصحية 
اتفاقيات  واالجتامعية كام أوضح رضورة ترجمة االتفاقية اإلطارية إىل 

قطاعية حسب أوجه النشاط يف القطاع الفالحي.
وتركنّز النقاش حول املحاور اآلتية:

· مدى تطبيق منظومة الحامية االجتامعية عىل النساء العامالت يف 
الفالحة

· البحث يف صياغة إطار ترشيعي يختص بوضع النساء العامالت يف 
الفالحة من حيث ظروف العمل، واألجر والتغطية االجتامعية والصحية.
واختتمت الندوة من قبل األخوين الكاتب العام للجامعة والكاتب 
لتثمي  املشاركي  كافة  بدعوة  باملهدية  الجهوي  لالتحاد  املساعد  العام 

املادة املقدمة وتعميق معارفهم يف هذا الشأن.
 

انطلق  بالقطاع  األساسية  للنقابات  األسايس  التكوين  برنامج  إطار  يف 
الندوات  من  سلسلة  تنفيذ  يف  للفالحة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب 

اإلقليمية.
نابل- سوسة-  اإلطار وتضم جهات  الثانية يف هذا  الندوة  وتندرج هذه 
املنستري واملهدية ومتتد عىل ثالثة أيام  18 – 19 و 20 أوت 2020( بنزل 
اإلمنايئ  للتعاون  الدامناركية  النقابية  الوكالة  بالتعاون مع  باملهدية  تابسيس 

وبتأطري قسم الدراسات والتوثيق باالتحاد.
الجهوي  لالتحاد  املساعد  العام  الكاتب  االخ  قبل  الدورة من  افتتاح  تم 
للشغل باملهدية بكلمة ترحيبية باعتباره الجهة املضيفة، اثر ذلك وضع االخ 
النقابيات  داعيا  اطارها  يف  الدورة  للفالحة  العامة  للجامعة  العام  الكاتب 
مؤكدا عىل  النقايب  التكوين  من  االستفادة  اىل رضورة  املشاركني  والنقابيني 
االهمية التي يوليها مكتب الجامعة للتكوين االسايس مبا يوفره من مساعدة 
يكونوا  ان  عىل  يساعدهم  وتأطري  احاطة  من  االساسية  النقابية  لإلطارات 

مؤهلني للقيام بواجباتهم عىل وجه أحسن.
وأثث الحصة األوىل األستاذ مصطفى التلييل مبداخلة تاطريية أتت عىل 
تفاصيل تاريخ الحركة النقابية التونسية من خالل قراءة يف سرية زعامئها إذ 
وأوضح  الوثيق.  النقابية  الحركة  بدور  املعارص  تونس  تاريخ  ارتباط  أوضح 
النقابية مام أضفى  البعدين الوطني واالجتامعي صلب الحركة  التالزم بني 
الشغالني  عموم  لدى  النقايب  بالعمل  الوعي  انبنى  إذ  وطنية  صبغة  عليها 
التونسيني عىل مواجهة االستغالل املسلط عليهم باعتبارهم يعيشون تحت 
نري االستعامر. وكانت مسرية الزعامء )محمد عيل الحامي، فرحات حشاد، 

احمد التلييل والحبيب عاشور( املثال الناصع يف ذلك.
وشفعت املداخلة بطرح تساؤالت من قبل املشاركني ركز األستاذ مصطفى 
التلييل يف اإلجابة عليها عىل دور االتحاد العام التونيس للشغل خالل مختلف 

مراحل تاريخ البالد.

حالة احتقان يف وزارة الرتبية:

ظلم وغياب لإلنصاف حول الخطط الوظيفية ملوظفي الوزارة
ملا  رفضه  عن  الرتبية  ملوظفي  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  أعلن 
أقدمت عليه وزارة الرتبية من تعيينات مسرتابة بخصوص الخطوط الوظيفية، 
واكد ان الوزارة انقلبت عىل االتفاقات املربمة بينها وبي الجامعة والتي تنص 
العامة  عىل تخصيص الخطط الوظيفية يف الجانب االداري واملايل والكتابة 

لسلك إداريي الرتبية.
جميع  فيها  تتوفر  القطاع  يف  كفاءات  وجود  رغم  انه  الجامعة  وبينت 
الرشوط اال ان الوزارة رضبت عرض الحائط بالتزاماتها مستغنية عن العمل 
التشاريك مع الجامعة العامة متخذة اجراءات أحادية الجانب ما خلق مناخا 

متوترا بالقطاع ناتج عن االحساس بالظلم وعدم االنصاف.
وإلغائها  فورا  التسميات  هذه  تفعيل  بإيقاف  طالب  الجامعة  مكتب 
للموارد  العامة  واالدارة  للوزارة  العامة  الكتابة  مع  عاجلة  جلسة  وتحديد 
البرشية بإرشاف الوزير لتوضيح هذه التجاوزات وكشف االطراف التي تقف 

وراءها، مؤكدا االستعداد لخوض كل االشكال النضالية الالزمة واملتاحة.
االخت سهام الشايبي* صربي الزغيدي
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رغم مرور وقت طويل عىل تعيينه رئيسا مديرا عاما للرشكة الوطنية 
للسكك الحديدية اال ان شهاب بن احمد الوزير السابق للنقل مل يسارع 
له أن  التي سيبدأ يف رسم مالمحها بعد ان سبق  بكشف خطة االصالح 
اكد وشخص وضع الرشكة من الداخل انتظر االعوان والعاملون يف الرشكة 
تنتظر تحسني االحوال اال ان الذي ال يتقدم يتأخر كام يقول مثلنا الشعبي 
الرشكة الوطنية للسكك الحديدية تعيش وضعا صعبا اثر عىل رشكة اشغال 
السكة التي مل تعد قادرة عىل دفع اجور عاملها وأعوانها وخرج الرئيس 
حلول  ايجاد  استحال  ان  بعد  استقالته  ليعلن  للسوترافار  العام  املدير 
اجور  مالية تستطيع من خاللها دفع  توفري سيولة  العاجزة عىل  للرشكة 
شهر اوت 2020 مام استدعى تدخال عاجال لوزير النقل معز شقشوق وان 
مل تتوفر حلوال كبرية اال انه وعد بفتح امللف يف قادم االيام. عىل كل حال 
الوضع الحديدي وضعه صعب جدا رغم ما يقدمه بأبسط التجهيزات من 
عمل لعامة الناس ـ لكن االهم عندنا اليوم انه ال بد من توفري حلول جادة 
تقطع مع الرتقيع والحلول الوقتية التي مل يعد لها مجال اليوم بعد ان ثبت 
بالدليل القاطع ان الرشكة الوطنية للسكك الحديدية تسري نحو التاليش وال 

بد من وقفة جادة وكفى.
* رمزي الجباري

تدهور المقدرة الشرائية العوان السكة 
الحديدية والجامعة تصدر بيانا 

  انطالقا من ثوابت االتحاد العام التونيس للشغل يف الدفاع عن كل 

الحقوق املادية واملعنوية املرشوعة ملنظوريه وسعيا من الجامعة العامة 
للسكك الحديدية للحفاظ عىل املناخ االجتامعي السليم داخل املؤسسة 
بعدالتضحيات الجسام التي قدمها الحديديون منذ الثورة وتزايد تدهور 
العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  فان  رهيب  بشكل  الرشائية  املقدرة 
للنظر  عمل  لعقد جلسة  موعد  تحديد  العام  املدير  الرئيس  من  يطلب 

يف النقاط التايل:
العامة بتاريخ 6 ماي  ـ املطالب املبوبة باملراسلة املوجهة لالدارة   1

2020
2ـ  االرساع بتطبيق االتفاق الخاص بادماج اعوان رشكة اشغال السكك 

الحديدية
3 ـ احداث منحة خاصة لجميع املصالح

4 ـ اسرتجاع املستحقات املتخلدة لفائدة املؤسسة
5 ـ تعويض الخسائر الناتجة عن تعطيل نقل الفسفاط والعمل عىل 

ان تكون الرشكة الوطنية للسكك الحديدية الناقل الوحيد.
6 ـ الرتفيع يف تسعرية الفسفاط والفسفاط الرفيع )TSP( والبخارة.

منحة السكن
الخاص  االسايس  النظام  لتنقيح  املعدة  الجلسات  وترية  مضاعفة  ـ 

باالعوان
ـ ارجاع املطرودين

ـ تسوية وضعية االعوان الذين يقومون بخطط تفوق رتبهم
ـ تسوية وضعية اصحاب الشهائد.

املناخ  عىل  للحفاظ  الحديدية  للسكك  العامة  الجامعة  من  وسعيا 
االجتامعي السليم داخل املؤسسة فإنها تطلب تحديد موعد لعقد جلسة 

عمل للنظر يف النقاط التالية
1 ـ اعادة النظر يف طريقة احتساب املنح التالية:

ـ منحة اخر السنة
ـ منحة املوازنة
ـ منحة االنتاج

ـ منحة املغادرة
ـ منحة النقل

في قطاع السكك الحديدية

ماذا يريد الرئيس املدير العام يف غياب خطط االصالح؟
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رسالة األخ حفيظ حفيظ 
إىل االتحاد الشعبي 

الجمهوري
العام  لالتحاد  الثانية  القرار  سلطة 
التونيس للشغل هي املجلس الوطني 
االتحاد  وهياكل  منخرطي  كل  ومتثل 
وهي  والوطنية  والوسطى  القاعدية 
تحديد  يف  القرار  صاحبة  الوحيدة 
مهام اي مؤمتر وطني للمنظمة.. هذا 
واملنظامت  األحزاب  كام  داخيل  شأن 
الداخلية...  شؤونها  والجمعيات 
خيارات  يف  تتدخل  ال  حشاد  منظمة 
يف  تتدخلوا  ال  فرجاء،  اآلخرين 
خياراتنا التي نتخذها يف مؤسساتنا... 
اطمئنوا! االتحاد بخري موحد متامسك 
حتى  وحصنه  الداخيل  بيته  ورتب 
كام  الوطني  دوره  يلعب  دوما  يبقى 
عىل  اطلعوا  لكم:  عهدمتوه....نصيحة 
القانون األسايس لالتحاد قبل الترسع 
نحن  املواقف...  هذه  مثل  اتخاذ  يف 
القليلة  األحزاب  من  بالذات  أنتم 
التي نحرتمها ونحرتم مواقفها لذلك ال 

تفسدوا هذا االحرتام.
* حفيظ حفيظ
األمني العام املساعد لالتحاد

مؤتمر أعوان بلدية حمام األنف

انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألعوان وعامل بلدية حامم االنف بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وبرئاسة االخ محمد نجيب 
املربويك الكاتب العام لالتحاد الجهوي وبحضور االخوة عبد الستار الحزامي وشوقي العياري ونجيب الرزقي اعضاء املكتب التنفيذي 
الجهوي وقد افرزت عملية التصويت عىل انتخاب االخوة محمد املارغني كاتبا عاما نبيل زهري كاتبا عاما مساعدا نبيل تسكو، مروى 

البحري، عريب التميمي، رضا السويعي ومنصف شبيل أعضاء. 

للم  الجهة  الخريين والغيورين عىل  الذي يسعى فيه كل  الوقت  يف 
الطبي  الطبي وشبه  االطار  واحدا ملساندة ودعم  والوقوف صفا  الشمل 
ومنها  االصوات  بعض  تعلو  بالحامة  املحيل  باملستشفى  العاملني  وكل 
املحرض  دور  تقمص  حني  كمسؤول  دوره  متناسيا  الحامة  بلدية  رئيس 
عمدت  حيث  وغريها  السياسية  التجاذبات  وتغذية  للفتنة  والداعي 
للتجمهر  اطلقه  الذي  االستغاثة  لنداء  املواطنني مستجيبة  من  مجموعة 
امام وداخل املستشفى املحيل، ثم اقتحمت مقّر االتحاد املحيل للشغل 
بالحامة متجاوزين بذلك حرمة املؤسسة العمومية معتدين عىل الهياكل 
النقابية وعىل كرامة االطارات العاملية محملني اياهم املسؤولية يف تردي 
الوضع الصحي بالحامة يف تناقض تام مع ترصيحات املسؤولني االداريني 
والسياسيني ويف غياب ادارة محلية للمستشفى ويف ظل واقع مهني مرتد 

ونقص فادح يف املعدات ويف املوارد البرشية.
ونحن يف االتحاد املحيل للشغل بالحامة ومعنا كل النقابات االساسية 
دار  السافر عىل مقرنا  االعتداء  اثر  املحلية عىل  الهيئة  املجتمعني صلب 

»محمد عيل الحامي« وعىل هياكله النقابية فإنّنا:
ـ ندين بشدة ما حدث ونعترب ان مامرسة العنف اللفظي واملادي لن 

تزيد االمور اال تعقيدا.
ـ ال نحمل مسؤولية تردي الوضع الصحي باملستشفى للنقابة االساسة 

بل تتحمله السلطة االدارية والسياسية.
ـ نشجب كل حمالت التشويه والتحريض وخاصة تلك الصادرة عن 
رئيس البلدية ونعتربها جزءا من املؤامرة التي تستهدف منظمتنا العتيدة 

االتحاد العام التونيس للشغل.
كام انه يهمنا ان نوضح للرأي العام املحيل والوطني ما ييل:

1/ عىل مستوى التشخيص لواقع املستشفى 
املحيل:

ـ غياب مدير للمستشفى منذ ما يزيد عن 
العادي  السري  يف  ارباك  عنه  انجر  مام  الشهر 
السابق  الوزير  قبل  من  اقيل  الذي  للعمل 

للصحة بعد تدخل من بعض نواب الجهة.
سيارات  منها  املرىض  نقل  وسائل  نقص  ـ 
وعدم  واالطباء  الرسيع  الطبي  االسعاف  وحدة 

توفر الوقود.
ـ نقص فادح يف األدوية

ـ توقف تام لبعض االقسام لوجود مصابني 
يف االطار الطبي وشبه الطبي

ـ عدم احداث مسلك خاص الستقبال مرىض 
الكوفيد

للنهوض  امللحة  املطالب  مستوى  عىل   /2
بوضع املستشفى املحيل

ـ املبارشة الفورية للمدير الجديد وهذا موكول لالدارة والوزارة
ـ تنظيم حمالت لدعم اطارات املستشفى املحيل يف مجابهة جائحة 

كورونا باعتامد االتصال املبارش باملشتبه فيهم
ـ احداث فوري ملسلك صحي خاص ـ كوفيد 19 ـ

ـ ارساء دورية امنية قارة داخل املستشفى
ـ توفري سيارات اسعاف جديدة

ـ احداث مركزجهوي اليواء املصابني

ـ ابعاد كل الوجوه الغريبة واملتطفلة عن تسيري املرفق  العمومي
ـ ايجاد مركز ايواء خاص باعوان الصحة يف حال االصابة ال قدر الله.

ختاما واذ نؤكد عىل حرصنا الشديد من اجل النهوض بالوضع الصحي 
بعيدا عن كل التجاذبات السياسية ودعوات التفرقة والفتنة الداعية لحرق 
االتحاد ونحمل السلط املحلية مسؤولية االعتداء عىل الهياكل النقابية او 
مقر االتحاد مستقبال، مع استعدادنا التام للتضحية بالغايل والنفيس من 
اجل سالمة اهلنا واعوان الصحة باملستشفى فإننا ندعو الجميع إىل نبذ 
كل الخالفات والتصدي لكل املغالطات وتوحيد الصفوف خدمة للجميع.

االتحاد الجهوي للشغل بقابس

غياب مدير املستشفى عدم توفر البنزين وظروف عمل مرتدية
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يستأنف أكرث من 2 مليون تلميذ العودة اىل مقاعد الدراسة مطلع املوسم 
بفريوس  للعدوى  حلقات  تسجيل  من  مخاوف  وسط  الجديد  الدرايس 
اجراءات  بفرض  املطالبة  إىل  التعليم  بنقابات  دفع  ما  املستجد  كورونا 

وقائية مشّددة يف ظل تفيش املرض.
وزارة  للشغل مع  التونيس  العام  لالتحاد  التابعة  التعليم  نقابات  اتفقت 
الرتبية عىل تثبيت املوعد االعتيادي النطالق العام الدرايس املقرر يوم 15 

سبتمرب الجاري.
املساعد  العام  األمني  األخ  الرتبية وحرضها  بوزارة  وعقب جلسة عقدت 
املكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ ووزير الرتبية فتحي السالويت 
توصلت نقابات التعليم اىل اتفاق مع الوزارة عىل اعتامد نظام التدريس 

باألفواج بهدف ضامن تطبيق التباعد البدين بني التالميذ.
ويقّر نظام األفواج أالّ يتجاوز عدد التالميذ الحارضين بالقسم الواحد 18 
تلميذا اي ما يوازي نصف مجموع التالميذ بحصة الدرس الواحدة ذلك 

أن معدل عددهم يناهز 36 تلميذا يف الفرتة العادية.
ويهدف اإلجراء اىل تطبيق الربوتكول الخاص بالعودة الدراسية كام يرمي 

إىل حامية األرسة الرتبوية من مخاطر العدوى بالفريوس التاجي.
الزمن املدريس وسينقسم كل قسم إىل  وطبقا للقرار، فإنه سيتّم تعديل 
فوجني اثنني يدرس مبوجبهام التلميذ يوما ويركن ليوم عطلة اليوم الذي 

يليه.
أن  اليعقويب  األسعد  الثانوي  التعليم  لجامعة  العام  الكاتب  األخ  وأفاد 
الجمعة  غدا  التعليم  ونقابات  الرتبية  وزارة  هياكل  بني  ستنعقد  جلسة 
إلجراء تعديالت عىل مواعيد العطل املدرسية. كام نفى فرضية إلغاء أي 
من املواد خالل املوسم الدرايس املقبل. ويأيت االتفاق لينهي حالة الجدل 
لدى األولياء حول موعد العودة الدراسية يف وقت تشهد فيه تونس تزايدا 

يف حصيلة االصابات املسجلة بكوفيد 19.
التطمينات  ان  اال  مخاطر  صفر  حالة  انعدام  عىل  األطباء  يؤكد  وبينام 
بتطبيق اجراءات التوقي تبقى مسألة غري واقعية يف نظر عدد مهّم من 

األولياء.
بقواعد  أبنائهم  التزام  درجة  متابعة  أن  يف  األولياء  هواجس  وتتمحور 
السالمة غري مؤمنة ذلك ان قدرة األطفال عىل التحرك وشغفهم باللعب 
أقرانهم  مع  األمان  مسافة  كرس  اىل  بهم  يدفع  قد  بدين  مجهود  وبذل 

باملحيط الرتبوي وخارجه.
وينّص الربوتكول الصحي عىل ترك مسافة أمان حددت أدناها مبرت واحد 
باملدارس  البدين  التباعد  وضامن  لأليدي  املستمّر  الغسل  اىل  يدعو  كام 

واملعاهد الثانوية.
يف املقابل، ال يلزم الربوتكول التالميذ بارتداء الكاممات ويدعوهم اىل عدم 
ارتدائها مع وجوب استعاملها من ِقبَِل املربني وموظفي الرتبية، وفق ما 

ذكره عضو اللجنة العلمية ملجابهة فريوس كورونا حبيب غديرة.
ليسوا  األطفال  أن  بيّنت  قد  العلمية  الدراسات  أن  اىل  غديرة  واستند 

أعراض  فإن  منهم  محدود  عدد  اصيب  وإن  بكورونا  لالصابة  معرضني 
مخاطر  أن  موضحا  تعكرات،  تحدث  وال  لديهم  طفيفة  تكون  االصابة 
املربني  اىل  األطفال  من  العدوى  انتقال  باحتامل  أساسا  تتعلق  العدوى 
وموظفي الرتبية لذلك نّص الربوتكول عىل فرض ارتدائهم الكاممات من 

اجل حاميتهم.
وبالنسبة إىل ضعف احتاملية اصابة األطفال بفريوس كورونا فقد حسمت 
تأثري كورونا  الجاري حول  العام  دراسة بريطانية  واسعة  انجزت خالل 

عىل األطفال هذا الجدل. 
املائة من مرىض  واحد يف  من  أقّل  األطفال شكلوا  أن  الدراسة  ووجدت 
كوفيد19-، مؤكدة، أن األطفال وصغار السّن أقل عرضة لحاالت اإلصابة 
الذي  املرض  الوفاة جراء ذلك  أن  بالبالغني كام  باملرض مقارنة  الشديدة 

يسبّبه فريوس كورونا نادرة للغاية بني األطفال.
بكوفيد  املصابني  األطفال  )بني  الشديدة  املرض  حاالت  أن  إىل  وخلُصت 
- 19( نادرة الحدوث والوفاة نادرة للغاية، وأنه يجب أن يشعر األولياء 
إىل  العودة  خالل  من  مبارش  ألذى  يتعرضون  ال  أطفالهم  ألن  باالرتياح 

املدرسة.
انتشار جائحة فريوس كورونا أن األطفال  العاملية بشأن  البيانات  وتظهر 
باملائة فقط من حاالت اإلصابة مبرض  اثنني  والشبان يشكلون واحد إىل 
كوفيد - 19 يف جميع أنحاء العامل. والغالبية العظمى من اإلصابات املبلغ 
عنها عند األطفال خفيفة أو دون أعراض، يف حني تّم تسجيل عدد قليل 

من وفيات األطفال جراء املرض.
السنة يف ظّل ظرف استثنايئ يشهد حصيلة  العودة املدرسية هذه  وتأيت 
يف  مضاعفة  الرتبوي  اإلطار  مهاّم  يجعل  ما  بكورونا  لإلصابات  قياسية 

التوقي وتوعية التالميذ بقواعد السالمة.

وباعتبار أن التالميذ سيعودون اىل مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام 6 أشهر 
فإنه سيتم تخصيص ما بني 4 و 6 اسابيع لتدارك النقص الحاصل للثاليث 

الثالث من العام الفارط.
السنة  تعلامت  تدريس  املقبل يف  نوفمرب  من  بداية  املدرسون  وسيرشع 
الدراسية الجديدة. فإنجاح هذه العودة يتطلب اعداد التالميذ لالندماج 

يف محيط تربوي بتعاليم وقائية.
األبناء  لدى  وقائية  سلوكيات  ترسيخ  األولياء  من  املناسبة  هذه  وتفرض 
حتى يكتسبوا الوعي الكاف لحامية صحتهم كام ان اتباع وعي صحي لدى 
جيل ناشئ بإمكانه ان ميهد الطريق لبناء مجتمع منضبط للتدابري الصحية 
يف اطار مجابهة جائحة كورونا التي قد يستمر تعايشها مع االنسان عىل 

مدى سنوات.
قلق  يبدد  مطمئنا  قرارا  الدراسة  مقاعد  اىل  االطفال  عودة  متثل  وبينام 
جائحة  بفعل  املدارس  إغالق  فإن  الدرايس  أبنائهم  مصري  عىل  األولياء 
استدامة  عىل  تونس  يف  التعليمي  النظام  قدرة  عدم  كشف  قد  كورونا 

التعلم زمن األزمات.
مراهنة  إىل عدم  انقطاعه  وامكانية عودة  التعليم  انقطاع مسار  ويفرس 
الحكومات السابقة عىل ضامن حلول تقنية متكافئة متكن من التمدرس 
عن بعد. ففي حني  يبدو أن إغالق املدارس مثل سابقا حالّ منطقيًا لفرض 
التباعد االجتامعي داخل املجتمع، فإن إغالقها ملدة طويلة سيكون له تأثري 
سلبي غري متناسب عىل التالميذ الذين لديهم فرص أقّل للتعلم يف املنزل.

وقد ميثل الوقت الذي يقّضونه خارج املدرسة أعباًء اقتصادية عىل كاهل 
آبائهم الذين قد يواجهون تحديات يف العثور عىل رعاية ألطفالهم لفرتة 

طويلة.
* هادي الحريزي

وسط إجراءات صحية مشددة توقيا من فريوس كورونا
أكثر من مليوني تلميذ يستأنفون العودة املدرسية 

كشف الفرع الجامعي لعملة الرتبية بجهة تونس أن املؤسسات الرتبوية 
نتيجة  وترّد  وتدهور  ممنهجة  تهميش  سياسة  من  تعاين  تونس  بجهة 
الذين  األعوان  وتعويض  الشغورات  سّد  وعدم  اإلطار  يف  الفادح  النقص 
أحيلوا عىل التقاعد وعدم فرض احرتام وتطبيق القانون وغياب مقاييس 

تضبط حجم وكمية العمل.
وبني الفرع الجامعي يف بالغ له أن العامل أصبح غري قادر مواصلة العمل 
مستلزمات  أدىن  إىل  يفتقر  أنه  خاصة  املدرسية،  الخدمات  كل  وتأمني 
تأخري رصف منحة  تواصل  املهنية، فضال عن  والسالمة  الصحية  الرشوط 

الكتب املدرسية يف آجالها وبصيغتها الجديدة.

الفرع الجامعي أكد ايضا غياب خطة جهوية تضمن عودة مدرسية آمنة 
االلتزام  اىل  منظوريه  ودعا  االستثنائية،  الظروف  املتدخلني يف هذه  لكل 
بخطة واحدة واالستعداد لكل املحطات النضالية يف األيام القليلة القادمة 

عرب تنظيم وقفات باملندوبيات الجهوية إذ مل تُسّو مطالبهم.
من جهة اخرى، انعقدت يوم الثالثاء 8 سبتمرب الجاري جلسة باملندوبية 
لعملة  الجامعي  والفرع  املندوبة  السيدة  بتونس 1 بني  للرتبية  الجهوية 
الرتبية حول الربوتوكول الصحي للعودة املدرسية 2020 /2021، إذ أكدت 
غرار  كورونا عىل  الحامية من جائحة  توفري مستلزمات  املندوبة رضورة 

املعقم والكاممات.

عملة  سلك  يف  الفادح  النقص  مسألة  كذلك  الجلسة  هذه  تناولت  كام 
الرتبية ورضورة اإلرساع يف رصف منحة الكتب املدرسية.

* صربي الزغيدي

في جهة تونس:

مدارس بال عملة وغياب ألدنى شروط السالمة



الخميس 10 سبتمبر 2020 - العدد 1607  12
الحدث 

حركة النضال الوطني

اإلجالل واإلكرام لكل شهداء العلم والوطن
تدين الحركة العملية اإلرهابية الجبانة التي استهدفت دورية الحرس الوطني يف مدخل مدينة أكودة يف الذكرى 64 النبعاث الحرس الوطني وتعبرّ 
عن مواساتها لكل أعوان الحرس واألمن يف استشهاد الوكيل أورّل سامي مرابط وجرح الوكيل رامي االمام وتتوجه لهم ولعائلة الشهيد بالتعازي، تغمده 

الله برحمته الواسعة ورزق  اهله الصب والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للجريح.
وإذ تثمن الحركة التضحيات الجسام التي ما انفكت تقدمها املؤسستان االمنية والعسكرية يف مواجهة اإلرهاب والدفاع عىل السيادة الوطنية 

فإنها تضم صوتها للمطالبة بإلقاء الضوء عىل االطراف التي تقف وراء العملية وكل من يحاول تبير االرهاب وتبييضه والتعتيم عىل هوية مشغليه.
إننا عىل ثقة بأن مثل هذه العمليات اليائسة لن تزيد الشعب ومؤسستيه االمنية والعسكرية إال ثقة بالنفس وارصارا وانتصارا قريبا عىل أعداء 

الشعب الوطني، عمالء االستعامر والصهيونية وسيعلم هؤالء االرهابيون ومشغلوهم اي منقلب ينقلبون.
عن املكتب السيايس
املنجي مقني

ضحايا العنف يف الكريديف
يطلق مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة )كريديف( بالرشاكة مع مؤسسة 

فريديش ايبت برنامجا تكوينيا جديدا لفائدة اإلطارات املكلفني/ات مبنظومة االستمرار من 

 58 القانون  تفعيل  إىل  املركز  سعي  إطار  يف  البنامج  هذا  ويتنزل  والرشطة.  الحرس  سليْك 

وضامن التعهد الجيد بالنساء واألطفال ضحايا العنف من طرف متدخيل/ات الصف األول يف 

القطاع األمني.

ن املركز تكوينا ومرافقة جل عنارص الوحدات املختصة بالبحث يف جرائم  هذا وقد سبق أن أمرّ

العنف ضدرّ املرأة والطرّفل عىل كامل تراب الجمهورية.

ضحايا  النساء  وتوجيه  »استقبال  حول  تكوينية  دورات  أربع  بتنظيم  البنامج  هذا  ينطلق 

العنف« وتتوزع كالتايل:

- دورتان متوازيتان عىل امتداد يومْي الخميس والجمعة 10 و 11 سبتمب 2020 ويستفيد 

منهام 50 إطارا من املكلفني/ات مبنظومة االستمرار من سليْك الحرس والرشطة بكل من والية 

املهدية، املنستري وصفاقس.

- دورتان متوازيتان عىل امتداد يومْي الخميس والجمعة 17 و 18 سبتمب 2020 ويستفيد 

منهام 50 إطارا من املكلفني/ات مبنظومة االستمرار من سليْك الحرس والرشطة بكل من والية 

نابل، زغوان وسوسة.

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  األخ  مبادرة  مع  تواصال 
نورالدين الطبويب تحرك االتحاد الجهوي للشغل بتعليامت من األخ سعيد 
الجهوي للشغل باملنستري ملساعدة اإلخوة  العام لالتحاد  الكاتب  يوسف 
باملنستري يف  املرادي  بنزل  الوطني األخري واملقيمني  املشاركني يف املجلس 
إطار الحجر الصحي حيث تحول اإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي 
فوزي بشري وعياد بن عيل حسني حمودة من الفرع الجامعي للنقل اىل 
هذا املكان متمنني لهم دوام الصحة والشفاء العاجل للعودة اىل نشاطهم 
يف أقرب األوقات وهي الحركة التي تبز بوضوح إحاطة املنظمة بأبنائها 

وعدم التخيل عنهم يف كل الظروف.
أما عن عموم الشغالني فقد جدد االتحاد الجهوي الدعوة اىل مالزمة 
الحذر وتوخي كل أشكال التوقي من خالل تشديد االجراءات خاصة يف 
مؤسسات القطاع الخاص ومن بينها مؤسسات صناعة النسيج التي يؤمها 

عرشات العامل.

طوفان الماء والدماء والدموع 
إختلطت  أسبوع مؤملة  نهاية  املنستري  الساحل وخاصة  عرفت جهة 

فيها سيول املياه الطوفانية مبنسوب دموع حارقة...
التي تجاوزت  الغزيرة  األمطار  نتيجة  كان  املاء فقد  أما عن طوفان 
املائتي ميلمرتا يف بعض مناطق املنستري واملهدية والتي أسفرت عن أرضار 
املياه  غطتها  حفرة  يف  وقعت  )بنت صغرية  برشي  هو  ما  ومنها  فادحة 
الطوفانية يف منطقة الفنادق من والية املنستري( فضال عن عديد األرضار 
يف املمتلكات التي مل يتم حرصها بعد واىل حدود االثنني املايض وخاصة 
القادم بحكم  العدد  تفاصيله يف  اىل  الفالحي وهو ما سنعود  القطاع  يف 
إنرصاف إهتامم الرأي العام جهويا ووطنيا اىل العملية اإلرهابية الجبانة 
والتي  سوسة  مدينة  شامل  القنطاوي  أكودة  مفرتق  عند  وقعت  التي 
أسفرت عن إستشهاد عون حرس واصابة زميله املقيم حاليا يف املستشفى 
ويف حالة صعبة يجابهها اإلطار الطبي بكل استبسال مجابهة قد تسفر عن 

انقاذ الوكيل رامي اإلمام الذي تلقى ما تلقاه الشهيد سامي مرابط والذي 
حرضنا مراسم تشييعه اىل مثواه األخري مبقبة الشهداء يف املكنني بحضور 

رسمي وشعبي مل تعرفا املدينة عىل امتداد تاريخها الطويل
فأما عىل املستوى الرسمي فقد سجلنا حضور رئيس الحكومة ووزير 
الوطنية   الشخصيات  عديد  عن  فضال  الوطني  الحرس  وآمر  الداخلية 

وممثيل املجتمع املدين..
للتشييع  اآلالف  هبت  فقد  أسلفنا  فكام  الشعبي  املستوى  وأما 
مؤثرة  هتافات  وسط  األعناق  عىل  يكون  أن  عىل  الجميع  من  وبحرص 
من  كان  املجرمني  املطالبة مبحاسبة  ومنها  رسائل  من  ملا حملته  وبليغة 
الجامهري  بدت  اىل جهة معينة  املشيعني  إتهام  أصابع  بل وجهت  كانوا، 
عرفتها  التي  الجرائم  الجرمية كام غريه من  انها ضالعة يف هذه  مقتنعة 
البالد يف سنوات الظالم األخرية والتي لن تعرفها عىل إمتداد عقود... وهي 

تفاصيلها  بكل  ومرافقيه  الحكومة  رئيس  لها  إستمع  ونداءات  شعارات 
هذه  دراسة  عىل  مام  مفاصلها  بكل  السلط  تنكب  ان  معه  يرجح  مام 
ما  بكل  والتعاطي معها  املشيعني  أحد  تعبري  الوطن عىل  بها  ابتىل  التي 
كل  يف  انترشت  التي  املجالس  موضوع  مثل  مام  أهمية..  من  تستدعيه 
وخاصة  املحاسبة  رضورة  عىل  مثيل  له  يسبق  مل  بإجامع  املدينة  أنحاء 
للمجاهرين بالعداء للوطن تحت غطاءات مختلفة ومنها ما هو برملاين 
حيث يسعى بعض النواب اىل مزيد بذر الفتنة وتسميم األجواء ومنهم 
من سمي باالسم والظالع حسب العددين يف بث خطاب الكراهية والحقد 
والتحريض مام يستدعي املقاومة والتصدي والعمل عىل تفكيك الغطاء 
عنه  عب  الذي  املوقف  وهو  يدعمه  الذي  واملايل  والحقوقي  السيايس 

النقابيون عىل كل املستويات والهياكل...
* حمدة الزبادي 

المنستير:

تعاطف واستلطاف وتوديع غري مسبوق إلبن تونس سامي املرابط
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* تغطية: طارق السعيدي

 أكد اإلخوة املشاركون يف لقاء الجهات لألطباء وأطباء األسنان والصيادلة 
الجامعني االستشفائيني أن مختلف االجتامعات العامة املنعقدة يف الفرتة 
واملامطلة  التسويف  سياسة  تواصل  من  القواعد  غضب  أكدت  األخرية 
وعدم تطبيق االتفاقات. وقالوا خالل اجتامع الجهات الذي ارشف عليه 
اإلعالم  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الطاهري،  سامي  األخ 
والنرش،يوم أمس 09 سبتمرب 2020، ألنهم مستاؤون من عدم الجدية يف 

التعاطي مع مطالبهم املرشوعة. 

مطالب مشروعة
وقال األخ سامي الطاهري ان تشخيص الواقع ورشحه ال خالف حوله وان 
مختلف املطالب مرشوعة، معتربا ان القيادة النقابية تساند وتتبنى كل 
الطاهري ان  السابقة. وبني األخ  االتفاقيات  املطالب وتسعى إىل تفعيل 
مؤكدة  التسويف  مدة  طول  بعد  خاصة  مفهوم  القطاع  القواعد  غضب 
وسط  الحقوق  عن  الدفاع  اجل  من  النضال  وسائل  اختيار  اهمية  عىل 
واقع  متشعب. وقال األخ األمني العام املساعد ان الوضع ال يتعلق فقط 
بل  االستشفائيني  الجامعني  والصيادلة  األسنان  وأطباء  األطباء  مبطالب 
بضامن دميومة الصحة العمومية عرب تامني التعليم العايل وتاطري األجيال 
القادمة مبا يؤمن خدمة صحية ذات جودة. وشد األخ األمني العام املساعد 
العالج كحق دستوري  العمومية وبالحق يف  بالصحة  االتحاد  عىل متسك 
لكل مواطن. وفند األخ األمني العام املساعد مزاعم وجود هدنة اجتامعية 
االتفاقيات  تطبيق  مبدى  محكومة  بالحكومة  االتحاد  عالقة  ان  معتربا 

وتحقيق مصلحة اإلجراء وإرساء سياسات شعبية. 

رصيد بشري
وأكدت األخت أحالم بالحاج الكاتبة العامة  للنقابة العامة األطباء وأطباء 
واملامطلة خلق  التسويف  ان  االستشفائيني  الجامعني  والصيادلة  األسنان 
غضبا كبريا لدى القواعد يف مختلف املستشفيات الجامعية. وحيّت إرصار 
وعزم القواعد عىل تحقيق املطالب خاصة بعد نجاح االجتامعات العامة 

األخرية. واعتربت ان تواصل سياسة التسويف يرضب مصداقية التفاوض.

ال  االستشفائيني  الجامعني  والصيادلة  األسنان  وأطباء  األطباء  ان  وقالت 
يدافعون عن وضعهم املادي بل يدافعون عن الصحة العمومية وعن حق 
املواطن يف العالج ويف خدمات صحية بجودة عالية وقالت ان عم تلبية 
املطالب وتواصل الوضع الحايل سيؤدي اىل رضب منظومة تعليم الطب 
وبالتايل اىل رضب قدرة املجتمع عىل انتاج االطباء وقالت ان تعليم الطب 
هو خزان االطار الطبي الذي يعالج التونسيني معتربة ان تواصل العزوف 
سيؤدي اىل رضب هذه املنظومة التعليمية. وقالت االخت الكاتبة العامة 
ان قطاع األطباء وأطباء األسنان والصيادلة الجامعني االستشفائيني يشهد 
عزوفا كبريا نتيجة الفوارق يف املردود املايل بني القطاع العام وبني القطاع 
الخاص مؤكدة ان تواصل هذا األمر خالل السنوات القادمة سيؤدي اىل 
اىل  بالحاج  أحالم  االخ  ودعت  العمومي  الصحة  منظومة  أسس  رضب 
رضورة إصالح منظومة الصحة العمومية وأكدت ان إصالحها يستوجب 

إصالح واقع الرصيد البرشي. 

عزوف مقلق
بجميع  يقومون  ان  الجهات  لقاء  أشغال  يف  املشاركون  اإلخوة  واعترب 
نشاطا التدريس والتاطري دون مقابل وهي حالة استثنائية. وبنّي اإلخوة 
نتيجة عزوف  كبريا  تدهورا  تشهد  الطب  دريس  منظومة  ان  املتدخلون 
الذي  الجمهورية  يف  الوحيد  القطاع  ميثل  قطاعهم  انه  وقالوا  الشباب. 
الجديدة عن  األجيال  نظرا إىل عزوف  احد  لها  يفتح وظائف وال يرتشح 
التدريس وعن العمل يف املستشفيات العمومية وتحدث عد من االخوة 
الخاص وبني  والقطاع  العام  القطاع  بني  االجور  الخيالية يف  الفوارق  عن 
الهجرة  الفوارق يف الوضع املادي حفز  العام والخارج. وقالوا ان  القطاع 
عن  االستشفائيني  الجامعني  والصيادلة  األسنان  وأطباء  األطباء  وعزوف 
العمل مشريين إىل ان األطباء يغادرون بالدنا باآلالف. وتحدث  مواصلة 
عدد من اإلخوة عن أهمية تطوير واقع القطاع من اجل املحافظة عىل 
منظومة التعليم العمومي القائم عىل تكافؤ الفرص بني جميع التونسيني. 

لقاء جهات لألطباء وأطباء األسنان والصيادلة الجامعين االستشفائيين:

غضب نتيجة التسويف وعدم تطبيق االتفاقيات 
وإنقاذ الصحة العمومية يستوجب تحسني أوضاع الرصيد البشري
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رمزي الجّباري

ودعت معتمدية املكنني ابنها الوكيل سامي املرابط اىل مثواه االخري 
وسط حضور جامهريي كبري جدا كل هؤالء حرضوا لتأدية واجب العزاء 
شبان   3 نفذها  غادرة  إرهابية  عملية  بعد  لتونس  ابنها  قدمت  لعائلة 
عىل  القضاء  تم  ولنئ  سوسة  والية  من  اكودة  مفرتق  يف  االحد  صبيحة 
ترك  املرابط  سامي  ان  النفوس  يف  واالىس  اللوعة  ترك  ما  فان  االرهابيني 
وراءه عائلة كام ترك اثرا جميال لعالقاته املمتازة مع زمالئه ومع املحيطني 
به سواء يف العمل او يف الجرية ذهب سامي مرابط اىل دار الخلد لكنه 
ترك ابنني وامهم امللتاعة ووالدته التي طلبت من كل هياكل الدولة ان 
تشغل ابنتها اي شقيقة سامي حتى تحافظ العائلة عىل استقرارها حتى 
بعد رحيل عائلها الوحيد يف غفلة من الجميع. ذهب سامي املرابط وبقي 
زميله الوكيل رامي االمام يواجه مصريا صعبا رغم تأكيد االطباء ان وضعه 
تحسن وانه تجاوز بشكل من االشكال مرحلة الخطر بعد ان تلقى اكرث من 
طعنة يف جسده، ذهب سامي املرابط ومعه ذهبت االمال والطموحات 
غيه  يف  ماض  انه  واكد  داعش  تبناها  ارهابية  عملية  بعد  سامي  ذهب 
املرابط  تونس ذهب سامي  واالمنية يف  العسكرية  للمؤسسة  ويف رضبه 
ابنائها وهو يف  التونسية قد فقدت واحدا من  املؤسسة  تكون  وبذهابه 

عمله يدافع عن الوطن واملواطنني.

الشعب حضرت جنازة الوكيل سامي المرابط

يا موته الغالي رغم غدر الغادرين
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خالل حّر هذا الصيف ومنذ 30 جوان 2020 بدأ الدكاترة الباجثون 
املعطلون عن العمل يف تنفيذ اعتصام مفتوح مبقر وزارة التعليم العايل 
األكادميية.. مطلب  االختصاصات  كّل  البالد ومن  قادمني من كل جهات 
رئييس لهم هو التشغيل وتثمني رأس مالهم الرمزي باعتبارهم )ن( ثروة 
الوطنية  املنظامت  )ن(  وبناتها ساندتهم  وابناؤها  البالد  تحتاجها  وطنية 
العامة  الجامعة  يف  ممثال  للشغل  التونيس  العام   االتحاد  رأسها  وعىل 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم 
االنسان وخاصة فرعي تونس باب بحر واريانة إال أن  وزارة التعليم العايل 
ترفض االنصات ملشاغل الدكاترة املعتصمني منذ انطالق االعتصام وترفض 
التفاوض ثم ويف حركة آحادية وقبل  لتسيري  تدخل األطراف االجتامعية 
انتهاء عهدة الحكومة املتخلية بيومني تصدر بالغا آحادي الجانب تعلن 

فيه عن جملة من اإلجراءات أهمها:
- الزيادة يف قيمة الدخل السنوي لعقود التدريس ومتديد مدتها من 

10 أشهر اىل 12 شهرا 
- الزيادة يف قيمة عقود البحث 

- فتح مناظرة النتداب 250 أستاذا مساعدا واجراءات اخرى رأى فيها 
انها ال ترتقي  الدكاترة املعتصمون يف بيان صدر عن تنسيقة اعتصامهم 
اىل انتظارات الدكاترة وتتضمن كاّم هائال من املغالطات ومن املزايدات 

السياسية بالنظر اىل الريبة يف توقيت االعالن عنها.
وهو رد ساندتهم فيه الجامعة العامة للتعليم العايل التي تطالب :

ما  وفق  انتدابات  من  الجامعية  املؤسسات  لحاجيات  االستجابة   -

تحدده الهيئات البيداغوجية.
- االنتداب يف مراكز البحث والوزارات التي لها عالقة بالتعليم 

- وترفض اشكال التشغيل الهّش 
- وترفض الحاق اساتذة التعليم الثانوي بالتعليم العايل املنترش بكرثة 

يف الجهات الداخلية.
وباتصالنا بواحدة من الدكاترة املعتصامت وعضو تنسيقية الدكاترة 
البيولوجية(  العلوم  السيدة رحمة سعيد )اخصائية  العمل  املعطلني عن 

أفادتنا ان مطالبهم التي ال تنازل عنها تتمثل يف:
باعداد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  صلب  االنتداب   -
الصادر  بيانها  الوزارة يف  بها  اعرتفت  التي  الهشة  العقود  أعداد  تضاهي 

يوم 31 أوت 2020 .
- االنتداب صلب معاهد ومراكز ومخابر ووحدات البحث الراجعة 

بالنظر لوزارة التعليم العايل 
- هيكلة قطاع التعليم العايل الخاص وفرض تطبيق كراس الرشوط 

الداعي النتدابات قارة للدكاترة للتدريس.
- ادراج صفة الدكتوراه يف السلم الوظيفي حتى يتمكن الدكاترة من 

العمل يف مختلف الوزارات لصفتهم ووفق مؤهالتهم العلمية.
والتطوير  البحث  خاليا  ببعث  املتعلقة  الحكومية  األوامر  إصدار   -

صلب الوزارات والهياكل الراجعة لها بالنظر وتفعيلها يف أقرب اآلجال.

االساسية  للنقابة  العامة  الكاتبة  الهاليل  عفاف  السيدة  أفادتنا  كام 
العتصام  املساندة  تونس،  بجامعة  الرتاث  ملهن  العايل  املعهد  ألساتذة 
الدكاترة املعطلني ان الرؤية العامة صلب نقابتهم وصلب الجامعة العامة 
املؤسسات  وان  خصوصا  للدكاترة  املرشوعة  املطالب  هذه  دعم  هي 

الجامعية تحتاجهم بناء عىل النقص الحاصل يف اطار التدريس.
العقود  كصيغة  العمل  يف  الهشاشة  أشكال  كل  رفض  اىل  اضافة   -

والساعات االضافية 
- دعوة كل االساتذة الجامعيني اىل رفض تدريس الساعات االضافية 

لتوفري فرص شغل للدكاترة العاطلني )ت(
- فتح مناظرات سنوية إلنتداب الدكاترة وتوفري مسار خاص باملربزين 

داخل لجان االنتداب حتى ال يحد ذلك من عدد املنتدبني الجدد.
* سلمى الجاليص

بدعم من املنظمات الوطنية يواصلون اعتصامهم منذ أكثر من شهرين
الدكاترة الباحثون املعطلون عن العمل يرفضون الحلول الرتقيعية 

نقابة متفقدي 
الشغل تشكر األخ 
نورالدين الطبوبي

العامة  للهيئة  التأجري  نظام  صدور  اثر  عىل 
لتفقد الشغل وادارة نزاعات العمل بالرائد الرسمي، 
الشغل  متفقدي  لنقابة  النقايب  املكتب  اعضاء  يرس 
ونيابة عن كل متفقدات ومتفقدي الشغل ان ترفع 
للدعم  والعرفان  الشكر  عبارات  اسمى  جنابكم  اىل 
املتواصل الذي ملسناه منكم منذ تأسيس النقابة سنة 
2010 ومساندتكم لنا لدى الحكومة لتسوية مطلبنا 
يف  اصدار نظام تأجري مجزي لفائدة سلك متفقدي 
إىل جانب  لكم  يحسب  تاريخي  انجاز  الشغل وهو 
الشغالني  التي حققتموها لفائدة  االنجازات االخرى 

بالفكر والساعد.
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* شمس الدين العوين    

يف اطار عمله واشتغاله عىل أغنيات وأعامل فنية جديدة وبدعم من وزارة 
الشؤون الثقافية أنهى الفنان محمد محجوب أنجاز غنية بطريقة الكليب 
الفني بعنوان »موجة البحر » وهي من ألحانه وأدائه يف اخراج للبشري 
زيد وكلامت الشاعر فيصل الصمعي وتوزيع منري الغضاب وكورال هندة 
البجاوي وسلوى بن يونس وكمنجات حمزة أوبة وعطيل معاوي وسيف 
..أغنية خفيفة  الصانع ومحمد محجوب  الرزاق ومتثيل جيهان  الله عبد 

مبشاهد خالبة فيها البحر وأماكن أخرى وبشاعرية عالية.
ويعد الفنان األصيل محمد محجوب منذ مدة لعدد من األغاين الجديدة 
ضمن كليب فني ويسعى للحضور يف عدد من املهرجانات الصيفية لهذه 

السنة ..هوفنان يعمل ضمن خانة التجديد والطرب األصيل .
الطربية  واألغنية  األصيل  الفن  ضمن  الجادة  التجارب  سياق  ويف  هكذا 
تحديدا منيض مع صوت آمن بهذا التوجه الفني وعمل عىل االسهام فيه 
من خالل عمله املوسيقي والفني ونعني الفنان محمد محجوب الذي يعد 

برنامجا للمستقبل فيه األغنية التونسية األصيلة ..
وعن هذه التجربة يقول الفنان محجوب »..درسني األستاذ عمر السهييل 
وذلك خالل  الكمنجة  آلة  اخرتت  وقد  معجبا يب ومشجعا يل  كان  الذي 

دراستي املوسسيقية ثم انقطعت عن ذلك ألعود سنة 2013 ومتكنت من 
العزف عىل آلة العود حيث تم اقرتاحي لالنضامم لكورال الفرقة الوطنية 
بقيادة األستاذ محمد األسود وقد انضممت لفرتة ثالث سنوات ولشغفي 
العفريت  بالتلحني أصبحت الحن مبفردي وأغني أيضا ثم غنيت للشيخ 
خالل برنامج ملعز الغريب باالذاعة الوطنية ثم تعاملت مع الشاعر فيصل 
اذاعات وطنية  األغاين يف  كلامته وقدمت عددا من  الصمعي من خالل 
وجهوية منها اذاعة املنستري كام أين مررت بالرشيدية ...«. ويضيف قائال 
» ..وبعد أشهر غادرت الرشيدية ولحنت لشاب فنان كام لحنت كلامت يل 
كتبتها خصيصا وقدمت عرضا خاصا بعنوان » شيشخان » خالل سهرات 
شهر رمضان الكريم الفارط وذلك بالرشيدية وكانت معي مجموعة من 
العازفني منهم شكري البهلول وسليم الجزيري وغريهم من عازيف الفرقة 
الوطنية ...ومن انتاجايت عدة أغان منها » يا موج البحر » والتي ساشارك 
بها يف مهرجان األغنية القادم ..أنا أطمح لألغنية الطربية األصيلة حيث 
شغل  ويعجبني  العفريت  للشيخ  وغنيت  طفولتي  منذ  بها  شغفي  بدأ 
لطفي بوشناق الفني الذي أرى ذايت فيه وهذه أجوايئ الفنية حيث أنني 
ألحن يف الطابع التونيس وأغني فيه بعيدا عن العابر والتجاري والرسيع 
املوجات  رغم  تنل حظوظها  مل  تجارب  فيها  التونسية  الغنائية  ..الساحة 
الواسع  للموسيقى األصيلة عىل غرار »املزود« والراب والحضور  املسيئة 

التونسية  األغنية  ايصال  من  مينع  يشء  الخاصة..ال  والسيام  بالقنوات 
يقول  األغنية  الجديدة يف مجال  برامجه  . وعن   »... العاملية  اىل  األصيلة 
الله  باذن  تجاوزها  أمتنى  التي  الكورونا  أزمة  وبعد  الصائفة  »...يف هذه 
عىل التونسيني والعامل أنوي املشاركة يف مهرجانات عديدة هذا اىل جانب 
الحفالت الخاصة وغريها ويف النهاية أمتنى النجاح الكبري للعاملني يف سياق 
املوسيقى الطربية التونسية والعربية األصيلة حتى نقاوم الرداءة الفنية 

التي هي من أسباب تقهقرنا الثقايف والحضاري .«. 

شمس الدين العوين    

أنت أيتها األلوان الطافحة بالنشيد ومبا يسعد الكائنات وهي تقص بهاءها 
مداه  يجرتح  البليغ  للحلم  فسحة  مثة  والتفاصيل..  العنارص  عىل  النادر 
مثلام تفعل مياه اذ تنحت مجاريها يف الصخر.. هكذا هي الفكرة الباذخة 
يف علوها بني قلقني تنشد عناوينها تقصدا لالقامة بني الوردة والسكني.. بني 

األمل واألمل.. سفر.. ورحلة ال تضاهى.
أذكر اآلن القصيدة التي أهداها الشاعر منصف الوهايبي لـلفنان العاملي 
بول »عند أبواب القريوان »وهي عنوان لوحة من لوحاته الفنية وردت 
تأيت  البحر  ومن  نعم  الجبال«....  تأيت  البحر  »من  الشهري  ديوانه  ضمن 

الجبال واألكوان والجامل...
من هذا البحر ملعت فكرة الفن والتلوين عند صاحبنا الفنان الذي نعني 
وحرص  ودأب  أحداث  من  بها  حف  وما  التجربة  لعراقة  بالنظر  اآلن 
باملغامرة  وللالهيام  والحياة  الفن  عناوين  آخر من  عنوان  انها  فوالذي... 

والسفر والقول بجوهر األشياء تقصدا وذهابا ونزوعا ..
نلج اآلن عوامل الفنان العميق كطفل سابح يف سامء الرباءة.. ترىب يف مدرسة 
البحر وفق قصة لذيذة خطها الوالد واألهل.. عالقة استثنائية مع البحر 
والتلوين حيث مل يقل »بس يا بحر«.. واصل املغامرة بكثري من االمتالء 

بالفن والحياة.
نعم من البحر أتت مواجعه والبهجة العارمة.. ترشب من عوامل األزرق 

ومىض يف أيام خطاه كائنا آخر يعرف الينابيع.. مل ينسها.
»كان البحر صديق 

طفولة
نرسمه عىل املرايا

أودعناه أرسارنا والحكايات..
هبت رياح

وامحت صور..
وطغت موسيقى الحنني...

هذا هوالبحر يا أيب.«.

من طفولة مبكرة عالج صاحبنا أحالمه بهواجس البحر بحثا عن أصواته 
وتلويناته فغدا غواصا يبحث عن الكنه والجوهر وتلوينات أخرى لألشياء 

..خرب لغة البحر وحاوره وحاوله قتال للنسيان والفجيعة..
هذا هو الفنان التشكييل البحري الجنويب... الطاهر عويدة.. فنان بطعم 
والذكرى  املحيك  للسفر  مجاال   )33( الدويل  املحرس  أيام  طفولة..كانت 

املحفوفة بالشجن.. حىك تلوينات
شتى من سريته وأعامله ومعارضه.. لدغه البحر لدغة صديق حميم.. مل 
ينسه كل ذلك أن يستعيد جامل أيامه تلوينا وحياة أخرى.. عرض يف تونس 
وأوروبا وأقام خالل مرضه بايطاليا التي تحول فيها املستشفى الصقيل اىل 
واحة ملونة... اىل معرض مفتوح للطاهر عويدة... جاء الفنانون واملهتمون 

والناس لريوا هذا الذي باللون صار طفال جديدا.
من تلك العالقة األوىل مع البحر والجنوب التونيس ..أنشأ فضاءه الفني.. 
وعامل  ..فنان  واألصدقاء  الفنانني  من  غريه  وألعامل  فضاءاته..ألعامله  بل 
بأرسه بل علبة تلوين.يف لوحاته الجنوب وجربة واملعامر والبحر واملشاهد 
السكينة.. حاالت تشهد عىل  الفنية يف هالة من  وغري ذلك من األحوال 
الفني  التعاطي  يف  الجادة  وتجربته  عويدة  عند  الفني  السؤال  عظمة 

والجاميل مع ذاته واآلخرين والعامل.
األزرق  ذاكرة  من  عنفوان  يف  والحرف  الخيل  مشهدية  قدم  املحرس  يف 
عىل  ذلك  كل  وتوهجها  وبساطتها  بعمقها  كبرية  اآلفاق..لوحة  باتجاه 
قدم  ذلك  الفنانني...قبل  مدينة  املحرس  تجاه  والوفاء  املحبة  سبيل 
أعامله يف معرض بسيدي أيب سعيد يف تنوع جاميل عرف به يف أعامله...

هوعضوبالرابطة الدولية للفنانني التشكيليني ورابطة الفنانني التشكيليني 
 2001 يف  بجرجيس  التشكيلية  الفنون  مهرجان  مؤسيس  التونسيني..من 
وصاحب   ،2017 سنة  األمريكية  بفلوريدا  املعارص  الفن  لقاءات  ..نسق 
الدولية  معارضه  تعددت   .2018 سنة  منذ  بجربة   art’riadh  « رواق 
ليميض  بايطاليا  املتحرك مبستشفى صقلية  ..غادركرسيه  وأمريكا  بأوروبا 
مع نشاطه الفني ومن ذلك معرضه تحت عنوان ” فن وحياة “ برواق 
سامية عاشور...نرث ألوانه ولوحاته ويف قلبه يشء من الرغبة الجامحة يف 
التحليق أكرث هنا وهناك.تعددت تقنيات فنه بني والرسم والكوالج والخط 

العريب...كون من األشكال واأللوان حيث ال يغيب البحر والجنوب الساحر 
...بعد حادث سنة 2015 الذي أخذه اىل شلل نصفي نتيجة عملية غوص 

يف البحر تعودها. بدأ رحلة عالج عاد بعدها مفعام باألمل الكبري 
كان طفال يف ليايل املحرس وحاملا بألق املكان يف فسحة من السالم والجامل 
واألمان لرتميم ما تداعى من كيان األوطان ...كان ذلك يف لوحة الحصان 
السليمة..  والبيئة  األمان  هاجسه  فنان  عالية..  رمزية  يف  للحرية  التائق 
التحسييس  الفن  دور  اىل  ومشريا  مربزا  سنوات  من  ذلك  عىل  يعمل 
والتوعوي. تنوعت مشاركاته يف تظاهرة »البحر يحتفل«... عانق املتوسط 
غوصا.. وسافر بالحرف العريب يف فضاءات تونس وسويرسا وفرنسا وايطاليا 

وبلجيكيا والواليات املتحدة األمريكية.. 
من البحر تأيت الجبال.. ومن البحر كانت ألوان وهواجس وشؤون وشجون 

الفنان العميق الطاهر عويدة.
هي رحلة الفن املفتوحة عىل الحلم واألكوان بأحوال األزرق.. هذا البحر 
النارش أمواجه القوية قوة الحصان املنطلق.. تجربة وحياة ومسرية محرتمة 
برغبة وارصار  أخرى  الفن حياة  والتلوين واالرصار..  البحر واالسفنج  مع 
اليها والتوقف  الفنان يتقن االنصات  وجموح. وموسيقى هادئة.. وحده 

عند ألوان األحوال واألمكنة.

عمل فني جديد بعنوان »موجة البحر« للفنان محمد محجوب:

الشاعر  وكلمات  زيد  للبشري  واخراج  وأدائه  ألحانه  من 
فيصل الصمعي وتوزيع منري الغضاب.. 

الفنان التشكيلي الطاهر عويدة .. تجربة حياة.. وفن  : 

معارض عربية وأوروبية وبأمريكا .. ومن عوالم البحر كان الفن والتلوين واألغنيات العالية .

تهنئة    
يف أجواء بهيجة بفضاء »الخطاب ع الباب الثقايف« باملدينة العتيقة 

وبحضور عائلتها وعدد من أصدقائها األطفال احتفت الطفلة 
الفراشة: 

يرس فاضل
بعيد ميالدها السابع عىل أنغام املوسيقى أطفأت الشموع وغنت 

ليتمنى لها الجميع حياة ملؤها الصحة والنجاح.
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* شمس الدين العوين     

ضمن مشاركاته الفنية يف املعارض التشكيلية يف 
تونس وخارجها يشارك الفنان محمد بن الهادي 
الرشيف يف معرض جامعي برواق الهادي الرتيك 
بسيدي بوسعيد يف تنظيم لجمعية » ضياء األمل 
االفتتاح  .ويكون  مشاريعها  وضمن   « للطفولة 
مساء االربعاء 9 سبتمرب الجاري ليتواصل اىل يوم 
الفنان  يكرم  وهومعرض  الجاري  الشهر  من   16

التشكييل الهادي شول الطيب لتجربته الفنية .
الزنايدي  عيل  نذكر  املشاركني  الفنانني  ومن 
ومحمد املاليك وسهيلة عروس وخليفة الربادعي 
القطي  وهيام  بوصباح  ونجيب  الكراي  ومحمد 
وجامل شوقي املهداوي وسوسن هدريش وساملة 
الزعايبي  وأحمد  البجاوي  وعواطف  عائشة  بن 
نرص  بن  ومبارك  لزرق  وايناس  الغريب  وانصاف 

وهدى دبيش وايناس الجمني وأمينة بالطيب.
الفنان محمد بن الهادي الرشيف قدم عددا من 
لوحاته وهوفنان عصامي حيث شارك يف معارض 
مشاركات  له  وكانت  والرابطة  الفنانني  اتحاد 
اىل  ذلك  قبل  وسافر  الجهات  يف  تونس  داخل 
األخرى  البالد  باتجاه  أمتعته  حزم  حيث  كندا 
من  بالقرب  واالكتشاف..   الكشف  من  رضب  يف 
  كينغستون ،  كندا..ويف املكان املفتوح عىل التلوين 
كانت األحالم والهواجس ..ولكن الفنان محمد بن 
هادي الرشيف أراد االطالع عىل تجارب الفنانني 
الفسحة  كندا  ..كانت  أعامله  وتقديم  واملعارض 

الفنية..
السفر  بحقائب  هناك  الكنديني  بالد  اىل  اتجه 
بارزة  محطة  الرحلة  هذه  كانت  حيث  امللونة 

معارضه  بعد  التشكيلية  الفنية  تجربته  ضمن 
بلوحتني  يشارك  وهواآلن  والجامعية  الفردية 
الذي  التشكيلية  للغنون  الوطني  الصالون  ضمن 
من  بعدد  التشكيليني  الفنانني  اتحاد  ينظمه 
ورواق  بالباملاريوم  يحيى  رواق  منها  الفضاءات 
الفنون بالبلفيدير و بقرص خري الدين وهويواصل 

عمله الفني بكثري من األمل والطموح..    
والعمل  املراكمة  من  وسنوات  الرشيف  الفنان 
اللوحات  من   400 من  أكرث  والحصيلة  بشغف 
األحجام  متعددة  والتشكيلية  الفنية  واألعامل 
منذ  الرشيف  وتجربة   .. واألشكال  واأللوان 
التشكييل  الفني  الحراك  هذا  ويف  قليلة  سنوات 
الذي تشهده الساحة الثقافية التونسية برز بروح 
وابتسامة  مفتوح  وحلم  نادرة  بحيوية  الشباب 
اآلخرين  تجاه  األحضان  تفتح  وعارمة  عامرة 
داعية الجميع اىل املحبة واالبداع واالمتاع الفنان 
عيىس قويرح يقول عن الفنان محمد بن الهادي 
 74 سن  »...يف  سابق  معرض  مبناسبة  الرشيف 
سنة يعود محمد بن الهادي الرشيف إىل موهبته 
األوىل التي ابتعد عنها لفرتة طويلة. وهاهويعود 
الفني  نحواالبداع  خطواته  ويواصل  لريسم  اآلن 
فهوفن  محدود  عمر  له  ليس  الذي  الفن  هذا   ،
الالنهاية نحواالنعتاق يف فضاء فسيح دون قيود 
تاركا الفرشاة تعرب بتلقائية عام يختلج يف صدره 
لوحات هذا  أحاسيس وتعابري مرسومة عىل  من 
 .».. واملتلقي  اللوحة  بني  الحوار  تاركا  املعرض 
انتظار معرض  وتظل كندا محطة فنية أخرى يف 
أورواق  الدين  كبري بفضاء شاسع مثل قرص خري 
أعامل  من   400 حوايل  البراز  بالبلفيدير  الفنون 

الفنان الرشيف...

سيدي الوزير لقد مّر عىل استالمكم حقيبة وزارة الشؤون 
وتعيينات  إجراءات  بعدة  وقمتم  كامل  أسبوع  الثقافية 
وخطابات ووجهتم رسائل طأمنة او رسائل خوف حول 
مرشوعكم الثقايف لكن مل نتمكن يف قراءته كلمة وحيدة 
أو رسالة ولو مشفرة حول أهم قطاع ثقايف وهو قطاع 
ميثل  الذي  واالسرتاتيجي  الحيوي  القطاع  هذا  الرتاث 
منذ  الثقافة  وزارة  عليها  بُنيت  التي  األساسية  الركيزة 

انبعاثها.
من  ومستباح  منهك  قطاع  الرتاث  قطاع  الوزير  سيدي 

عدة جوانب:
1 - مستباح من عصابات التنقيب العشوايئ والبحث عن 

الكنوز
2 - مستباح من قبل مؤسسات الدولة لصاحبة املشاريع 
والبناءات وقنوات املياه واألعمدة الكهربائية واالتصاالت 

ومقاويل األشغال العامة
املعامل  واجهات  مغرّيي  التجار  قبل  من  مستباح   -  3

التاريخية الضاربة يف القدم
عاملي  تراث  املسجلة  التاريخية  مدنه  يف  مستباح   -  4

والتي أصبحت مدنا صينية وتركية البضائع
5 - مستباح بفضل ترسانة ترشيعية متخلفة ومؤسسات 
من  الكّم  هذا  مواجهة  عىل  قادرة  غري  بالرتاث  تُعنى 

التجاوزات يف حق الرتاث
سيدي الوزير أريد أن أعلمك ان الوزيرة السابقة السيدة 
شرياز العتريي وبفضل نضاالت سلك أبناء املعهد الوطني 
محافظي  لسلك  األساسية  النقابة  بالذكر  وأخّص  للرتاث 
راية  تحت  املنضوين  للثقافة  العامة  والجامعة  الرتاث 
عالقة  بناء  يف  رشعت  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

عىل  مبنية  جديدة 
الوزارة  بني  التصالح 
وفتحت  الرتاث  وقطاع 
أجل  من  الحوار  نافذة 
أهم  مسار  تصحيح 

الثقافة بتونس من تنقيح مجلة حامية الرتاث  قطاعات 
قانون  إىل  إضافة  للرتاث  الوطني  املعهد  هيكلة  وإعادة 
هذا  عىل  تتخلوا  فال  الوزارة  أروقة  يف  املهمل  املتاحف 

املرشوع الهيكيل والترشيعي
مع العمل عىل تدعيمه وتطويره.

إىل  تنبيهكم  أجل  من  الفرصة  أفّوت  أن  يجب  ال  كام 
من  تهميش  من  للرتاث  الوطني  املعهد  أبناء  يعانيه  ما 
فأبناء  سنوات  منذ  الثقافة  عىل  املتعاقبني  الوزراء  قبل 
قرص الجرنال حسني يعانون الضيم والحرمان من ابسط 
باملؤسسات  زمالئهم  بقية  مع  املساواة  وهي  حقوقهم 
الشقيقة يف املرتب واالمتيازات والحقوق وظروف العمل 

املتفاوتة
سيدي الوزير تراث تونس أمانة لن نفرط فيها.

حقوق أبناء قلعة الجرنال حسني أمانة لن نسكت عنها 
ولن نفرط فيها.

انتظار تفاعلكم مع ما كتبناه، الحوار  الوزير، يف  سيدي 
مع أبناء معهد الرتاث عرب ممثليهم النقابيني هو الحل.

الحلول االرتجالية والقرارات الفوقية مل تنفع مع سابقيك 
ولن تزيد إال الوضع احتقانا

أيادينا مفتوحة للحوار والبناء.
توفيق عمري محافظ الرتاث
وعضو نقابة سلك محافظي الرتاث

برواق  جماعي  معرض  الشريف في  الهادي  بن  محمد  الفنان 
الهادي التركي بسيدي بوسعيد :

املعرض يكرم الفنان التشكيلي 
الهادي شول ببادرة من 

جمعية »ضياء األمل للطفولة« 
ومشاريعها..

السيد  إىل  التّراث  محافظي  رسالة 
وزير الشؤون الثقافية

بلدية العين 
االدارة الفنية 

إعالن طلب عروض عدد 04 / 2020 
يعتزم رئيس بلدية العني إجراء طلب عروض وذلك إلنجاز خدمات جمع ورفع ونقل الفضالت املنزلية بجزء 

من املنطقة البلدية بالعني.
 فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة واملسجلني مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط Tuneps واملتحصلني عىل 
النفايات غري الخطرة ونقلها  البيئة والتنمية املستدمية عىل  كراس رشوط مامرسة أنشطة  جمع  مصادقة وزارة 

 www. tuneps.tn سحب كراسات الرشوط وتحميلها مجانا عرب املوقع
الوطني  السجل  من  ونظري  الوقتي  البنيك  الضامن  عدى  ما  واالدارية  واملالية  الفنية  العروض  كافة  ترسل 

للمؤسسات وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط Tuneps فحسب ويتكون العرض من:
- وثائق إدارية:

- عرض فني
- عرض مايل

ويرسل الضامن البنيك الوقتي ونظري أصيل من السجل الوطني للمؤسسات يف ظرف مختوم عن طريق الربيد 
املضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع أو يسلم مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي بالبلدية مقابل وصل ايداع 
ويكتب عىل الظرف ال يفتح طلب عروض عدد 04 / 2020 واملتعلق بانجاز خدمات جمع ورفع ونقل الفضالت 

املنزلية بجزء من املنطقة البلدية بالعني.
يغلق باب الرتشحات آليا يوم الثالثاء 13 أكتوبر 2020 عىل الساعة الحادية عرشة  صباحا.

يكون فتح العروض يف نفس اليوم عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا خالل جلسة علنية بحضور العارضني 
أو من ينوبهم ويكونون مصحوبني مبا يثبت صفتهم.

- يبقى املشارك ملزما بعرضه ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ األقىص لقبول العروض.
- حدد مبلغ الضامن الوقتي مببلغ جميل قدره عرشة آالف )4000( دينار.
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ضمن االنشطة الدراسية والبحثية للمرصد الوطني للشباب وبالتعاون مع 
مركز البحوث للتنمية الدولية، تّم إصدار أربع دراسات يف شكل كتب قيمة 
والرشعية  »الشباب  متكامل حول:  تنفيذا ملرشوع  شكال ومحتوى وذلك 
واالعرتاف االجتامعي يف تونس خالل املرحلة االنتقالية« وتفرعت عن هذا 

املبحث الجامعي عدة دراسات وهي:
- الشباب واالعالم يف مرحلة االنتقال الدميقراطي يف تونس

النجار وراضية ادريس  لبنى  املضامني والتمثالت واالنتظارات من إعداد 
ونحيل هاين.

 engagement citoyen et jeunesse plurielle en tunisie sous la -
.direction de mohamed jouili et myriem ben salem

 Quand les jeunes parlent d›injustuse ,IMed milliti et HAyet -
moussa

Tunisie 2011-2014 -
Radioscopie d›une entree en revolution de Pierre noel De-

.meuil et Houda laroussi
Ecrire sur les jeunes -

Des realites juvelines questionnees par la jeunesse en tunisie
الثالث  السنوات  مدار  عىل  تنفيذه  تّم  الطموح  البحثي  املرشوع  هذا 
 L›Harmattan النرش  دار  منشورات  ضمن  دراساته  نرش  وتم  االخرية 
املحّكمة ويهدف اىل بناء القدرات وتعزيز املعرفة العلمية حول الشباب 
واالعالم واملشاركة السياسية وبناء الرشعية والعدالة االجتامعية يف املجال 
العام خالل هذا املسار االنتقايل الذي تعيشه بالدنا ويطرح عدة اشكاليات 
اىل اآلن، اشكاليات تهّم اساسا الشباب ومدى متثله الليات هذا االنتقال 

وتبعاته االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

تعزيز قدرات الشباب الباحث
وبالنظر اىل هذا املرشوع واليات تنفيذه نتوقف عند اهمية تعزيز قدرات 
ونشطاء  التونسية  الجامعة  ابناء  وهم  تونس  يف  الباحثني  من  الشباب 
املجتمع املدين من املشتغلني حول القضايا االجتامعية الناشئة واملستجدة 
وفهم موقع الشباب عامة يف املشهدين االجتامعي والسيايس بعد الثورة 
من خالل رصد وتحليل شواغل هذه الرشيحة وتعقب اهتامماتها وحاالت 

االمل واالمل سنوات عرشة بعد ثورة 17 ديسمرب، 14 حانفي.
الحامعة  اساتذة  من  وهم  املرشوع  هذا  عن  املرشفون  الباحثون  وآمن 
اىل  اضافة  االحتامع  بعلم  العالقة  ذات  بحثية  اختصاصات  يف  التونسية 
أنشطة  للشباب عدة  الوطني  باملرصد  البحوث والدراسات  ادارة  اطارت 
تراوحت بني البحث باالعتامد عىل األدبيات والنصوص واملقاالت الصحفية 
رصد  ضمن  بني2011و2014.  الدميقراطي  واالنتقال  الثورة  عن  الصادرة 
اعتامد  حانب  اىل  هذا  البرصي  والسمعي  املكتوب  الصحفي  املنتوج 
الحوارت واالستجوابات املوّجهة مع عيّنات ممثلة للشباب يف عدة جهات 
من الجمهورية وخاصة بني الواليات الداخلية مهد الثورة بني سيدي بوزيد 

والقرصين.

سبر اراء ودراسة حالة
ضمن  الشباب  آراء  بسرب  املؤطرون  واالساتذة  الشبان  الباحثون  واهتم 
عينات ممثلة الكرث من 1500 شاب يف سبع معتمديات، مع االخذ بعني 
للعينات  والثقايف  العلمي  واملستوى  والجنس  الجهوي  التمثيل  االعتبار 
يف  الطوعي  انخراطهم  مدى  حول  الشباب  ملحاورة  وذلك  املستجوبة 
االشكال الجديدة لاللتزام بالتغيري واالنتقال الدميقراطي وآليات القطع مع 
االشكال الكالسيكية، هذا مع تأمني تحقيق اجتامعي وميداين شبه موجه 

لدى شباب من حركات مستحدثة مثل حركة »مترد« و»خنقتونا«.
واهتم الباحثون ضمن املرشوع بهذه الحركات العفوية التي يقف وراءها 
بقيم  يؤمن  التونسية  الجامعات  خريحي  من  العمل  عن  عاطل  شباب 
الثورة، ثورة الحرية والكرامة والعدالة االجتامعية وهو شباب يقف عىل 
مسافة تباعد عن االحزاب الوليدة بعد الثورة، وقارب الباحثون يف هذه 
إىل مطالب هؤالء  الحكوميني  املسؤولني  اصغاء  العفوية، مدى  الحركات 
لتبليغ  البرصي  والسمعي  املكتوب  لإلعالم  توظيفهم  وكيفية  الشباب 
ومنشطيها  التلفزية  الحوارية  الربامج  بعض  من  املوقف  رغم  شواغلهم، 

وتوجهات القنوات التلفزية. 

حركة اجتماعية افتراضية 
واهتّم الباحثون خالل هذه الدراسات املرتابطة ضمن مرشوع »الشباب 
يف  االجتامعي  التواصل  شبكات  مبوقع  االجتامعي  واالعرتاف  والرشعية 

الحراك الثوري قبل 14 جانفي وبعده، ذلك أن الثورة هي حصيلة حركة 
الشباب  التواصل االجتامعي حيث وظف  نضالية اجتامعية عرب شبكات 
تقنيات  التغيري  اىل  والتوق  االجتامعية،  والعدالة  الحرية  بقيم  املتشبع 
وفنون »التمويه« االفرتايض لإلفالت من قبضة الرقابة االلكرتونية والتعبري 
عن واقع الجهات الداخلية التي يعيش شبابها تحت خط الفقر و»الحقرة« 
والتهميش، وتبليغ أصوات من ال صوت لهم اىل العامل املدين والحقوقي 

الذي ساند الثورة وشبابها منذ انتفاضة الحوض املنجمي سنة 2008. 
هذه الدراسات امليدانية الصادرة عن املرصد الوطني للشباب متثل وحدة 
بحث متكاملة علمية وموضوعية ميكن لصناع القرار والباحثني يف الشأن 

االجتامعي والشبايب واالتصايل االستفادة منها يف رسم السياسات العامة.
* ناجح بن مبارك 

من االصدارات البحثية للمر صد الوطني للشباب:

الشباب والشرعية واالعرتاف االجتماعي

صدر حديثا كتاب 
جديد: »أحمد الزغل، قيم 

وعلم وتجديد وحياة يف 
خدمة الوطن«

تخليدا لذكرى الفقيد أحمد الزغل، املريب والرئيس األسبق لبلدية 
البيئة والطبيعة، صدر حديثا كتاب  صفاقس ومؤسس جمعيةحامية 
الجهوية،  القضايا  متميّز يستعرض مسريته ويذكّر مبواقفه من عديد 
الزغل قيم وتجديد وحياة يف  الكتاب تحت عنوان »أحمد  جاء هذا 
خدمة الوطن، يف مؤلف جامعي تحت إدارة الدكتور رياض الشعبوين 

الزغل وصدر عن منشورات ليدرز.
ويحتوي الكتاب بجزأيه العريب والفرنيس عىل عرض ملسرية الفقيد 
والشباب  للرتبية  رؤية  تطرح  ومحارضاته  كتاباته  من  ومقتطفات 
ودفاعه عىل حق اإلنسان يف عيش كريم وبيئة سليمة وكذلك اميانه 
بني  والتعاون  البلديات  تسيري  وحسن  املحلية  الدميقراطية  بأهمية 

الجهات.
الذين  ومن  أقربائه  من  ثلة  الجديدشهادات  الكتاب  وتضمن 
تتلمذوا عىل يديه مبعهد 15 نوفمرب 1955 بصفاقس وقد اداره غداة 
االستقالل لفرتة طويلة ويطالع القارئ ذكريات عدد من الذين عملوا 
بأحسن  محتفظني  والبيئية  والبلدية  الرتبوية  املجاالت  يف  جانبه  اىل 

االنطباعات.
»أحمد الزغل قيم وعلم وتجديد وحياة يف خدمة الوطن«
مؤلف جامعي تحت ادارة الدكتور رياض الشعبوين الزغل

منشورات ليدرز 2020 
147 صفحة - الثمن 12 دينار

متوفر يف املكتبات ولدى ليدرز 2020
لالتصال: رياض الشعبوين الزغل: 22.247.090

بلدية العين 
االدارة الفنية 

إعالن طلب عروض عدد 03 / 2020 
يعتزم رئيس بلدية العني إجراء طلب عروض وذلك إلنجاز اشغال تهيئة وتعبيد الطرقات باملنطقة البلدية بالعني برنامج سنة 2020.

فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة واملسجلني مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط Tuneps واملتحصلني عىل كراس رشوط مامرسة النشاط 
املتعلق بالطرقات ط 0 - املقاولة العامة - الصنف 1 = 300 اد أو أكرث سحب كراسات الرشوط عرب منظومة الرشاءات عىل الخط Tuneps وتحميلها 

مجانا عرب املوقع
 www. tuneps.tn 

ترسل كافة العروض الفنية واملالية واالدارية ما عدى الضامن البنيك الوقتي ونظري من السجل الوطني للمؤسسات وجوبا عرب منظومة الرشاء 
العمومي عىل الخط Tuneps فحسب ويتكون العرض من:

- وثائق إدارية:
- عرض فني
- عرض مايل

ويرسل الضامن البنيك الوقتي ونظري أصيل من السجل الوطني للمؤسسات يف ظرف مختوم عن طريق الربيد املضمون الوصول أو عن طريق 
الربيد الرسيع أو يسلم مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي بالبلدية مقابل وصل ايداع ويكتب عىل الظرف ال يفتح طلب عروض عدد 03 / 2020 

واملتعلق بإنجاز أشغال تهيئة وتعبيد الطرقات باملنطقة البلدية بالعني برنامج سنة 2020.
يغلق باب الرتشحات آليا يوم الثالثاء 13 أكتوبر 2020 عىل الساعة التاسعة صباحا.

يكون فتح العروض يف نفس اليوم عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا خالل جلسة علنية بحضور العارضني أو من ينوبهم ويكونون مصحوبني 
مبا يثبت صفتهم.

- يبقى املشارك ملزما بعرضه ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ األقىص لقبول العروض.
- حدد مبلغ الضامن الوقتي مببلغ جميل قدره عرشة آالف )10.000( دينار.
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*حسني عبد الرحيم

االبيض  للبحر  الفنون  ملهرجان   46 الدورة 
املتوسط بحلق الوادي اىت هذه السنة يف ظروف 
استثنائية نظرا إىل املشاكل الصحية التى خلقتها 
من  العديد  الغاء  إىل  ادى  مام  الوبائية  الحالة 
تجنبا  البالد  مدن  كل  يف  الثقافية  التظاهرات 
النتشار العدوى لكن املندوبية الجهوية للثقافة 
قررتا  الوادي  حلق  وبلدية  العاصمة  بتونس 
تنفيذ الدورة هـذا العام واتخاذ كافة االجراءات 
تحت  واالربعني  السادسة  الدورة  بعقد  الكفيلة 
عنوان دورة »جليلة عاممي« وهي الباحثة التي 
وتوفيت  الوادي  حلق  ثقافة  لدار  مديرة  كانت 
املرسحي  املخرج  وبرئاسة  املايض.  العام  خالل 
بتنفيذ  املديرة  الهيئة  قامت  املنصوري  حبيب 
اقىص درجات التنظيم والوقاية يك يتمتع جمهور 
معترب طوال خمسة عرش يوما من منتصف أوت 

حتى نهايته بعروض مرسحية وموسيقية مختارة 
بعناية.

مرسحيا  عرضا  عرش  اثني  العروض  تضمنت 
رحيم  ونهى  لسيق  ألمين  بعرض  االفتتاح  وكان 
وااليام التالية كانت عروض: »سوق سوداء« ملركز 
للمرسح  و»سكون«  بتطاوين  الدرامية  الفنون 
و»قرص  تونس  مدينة  لفرقة  و»نفس«  الوطني 
السعادة« لنزار السعيد ومرسحية »تطهري« لوداد 
البازار«  »عروسة  املرسحي  والعرض  العليمي 
»مال  تجاريا  الناجح  والعرض  املفتاحي  لدليلة 
السعدي  الدين  وجالل  البارودي  لكوثر  جو« 
العرض املرسحي »بوسه كبريه« لوجيهة الجندويب 
والعرض املرسحي »فرهامته« ملعز التومي عرض 
لفاطمة  »رّوح«  الثقافية  املنودراما  كان  الختام 
تؤلف  التي  الختام وهي  وكانت مسك  الفالحي 
تفاعل  وسط  الركح  عىل  وحدها  وتؤديه  النص 
استثنايئ من الجمهور. العروض متّت عىل ركحي 
الفضاء الثقايف »الكراكة« ومرسح دار ثقافة حلق 

تسميتها  أعيد  التي  الوادي 
عاممي«  جليلة  الثقافة  »بدار 
غالبية  يف  الحضور  وكان 
وسط  متوسطا  املرسحيات 

إجراءات وقاية صارمة.
ثالثة عروض موسيقية متت 
الفضاءات وهي: دي  يف هذه 
صوفية  وسهرة  »كوستا«  جي 
والفرقة  »تخمرية«  بعنوان 
املايسرتو  بقيادة  املوسيقية 
ثم  العيادي  الرحامن  عبد 
العرض الخاص واملُنتظر للفنان 

الهادي دنيا.
تم  ايضا  االختتام  سهرة  يف 
آمال  الكبرية  الفنانة  تكريم 
البكوش والفنانة الكبرية لطيفة 
إنصاف  واالعالمية  القفيص 
املرسحي  واملخرج  اليحياوي 

يف  والتقني  العايب  توفيق 
الحبيب  واالضاءة  الصوت 

جرمود.
الدورة 46 ملهرجان البحر 
بحلق  املتوسط  االبيض 
وسط  بنجاح  متّت  الوادي 

الدعم  تحديات كبرية ومل يكن هذا ممكنا دون 
املعنوى واللوجستي من املندوبية الثقافية ملدينة 
من  مادي  وبدعم  الوادي  حلق  وبلدية  تونس 
عدد من املؤسسات املالية. طبعا يف وجود هيئة 
الصعب  التحدي  هذا  تجاوز  استطاعت  مديرة 
املوقع  هذا  يف  القادمة  للدورة  التحضري  وبداية 

الثقايف املتميز وسط هذا الجمهور العريق.

الدورة 46 ملهرجان البحر األبيض املتوسط بحلق الوادي

بريوت
 لن تموت 

برغم البطش والجربوت

ورغم التوّحش والجهلوت

ورغم الدناءة والجبنوت

ورغم كل مخزون الجمر والحقد

يف كل عنرب وحانوت

بريوت لن متوت

لن متوت بريوت جوعا

ستفتك قوتها من فّك التمساح

ومن بطن الحوت

ولن متوت بريوت خوفا

ففي بريوت

سينتفض الحلم املكبوت

وستنجيل عنها األحزان وتفوت

وسيبقى هوى بريوت

يف كل القلوب منحوت

ويف كل الشوارع

سرتتفع الهتافات

ضد املؤامرات

وضد الصمت والسكوت

وسرتفع رايات الفرحة

وستزيّن فوانيس البهجة

كل أشجار األرز والزيتون والتوت

وستعود السعادة إىل كل البيوت

وسينترص الحب وإرادة الحياة 

عىل أحالف املال والكهنوت

وعىل  الخوف  وعىل  الجوع  وعىل 

املوت

تنترص بريوت.

مربوك جباهي. مدنني - تونس 
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بقلم: منذر العيني )شاعر وباحث تونيس(

توطئة: 
املراسم الكتابّية ال تكفي دامئا يف اإلحاطة بالّتجربة 
مجرتّها  يف  تتولّد  وهي  املُنشئة  للذات  الّشعريّة 
اإلمكان  بني  اللّغة  فيه  تتغاير  نسقا  الكتابة  بني 
والّتسجيل من جهة وبني الحياة والوجود من جهة 
ثانية. فالحوافز متداخلة عىل حّد عبارة القدامى من 
املحدثني  بتعبرية  السيميائّيات  هي  الّشعر  قاريض 
أي كّل ما ميكن أن يجعل من الوقوف عىل الكشف 
الّدالالت  تحيني  يف  االختبار  وحّتى  واالستكشاف 
انطالقا من عالمات لغويّة أو إشارات قد ال تُسجّل 
إالّ مرسحًة أو إمياًء يجعله حظرية للتفاعل املتقاطع 
أخذا ورّدا ثّم بناًء يجّوز أحكاما للقيمة تدور يف فلك 

العلمّية واملوضوع واملعيار.

تقديم: 
والخصوصيّة  األهميّة  إيالء  يف  املقالة  هذه  تندرج 
تجربة شعريّة  الغايل  الّشاعر كامل  لتجربة  املمضية 
ثوريّة  ملسارات  واٍع  تدفّق  مع  مدارها  ابتدأ  ثريّة 
ومازالت  املايض  القرن  سبعينات  نهاية  منذ  ملتزمة 
إىل اليوم تُشّكُك أطرافها وتخيطها وتتعهدها بالّسهر 
معه  يستقيم  ال  املُوّسع  الشعرّي  فكتابه  والحّمى. 
املعتادة  الهندسيّة  بالطّريقة  إحاطته  يف  التنميُط 
متناوالٍت  محكيّة  أشعار  عىل  تتوزّع  فالتجربة 
متعّددٍة من األوزان والقوايف ال يشغلها االلتزام فقط 
وال هي ضمن دائرة الشعبّي املتهالك والتّابع، كذلك 
له مجموعة مطبوعة عن »دار صامد للنرش« بعنوان 
ظاهرتها  األحداث  تسّوغها  مجموعة  جميل«  »شّك 
اإلبالغ وحكمها االلتزام مرّة أخرى ينشد التواطَُؤ مع 
الزمة التقفية والتسجيع يف براعة مغايرة سنأيت عىل 

إضاءتها.
حول مسارين يف الكتابة وحول مسارات أخرى عن 
وطرائقه  اإلنشايّئ  رصد  سنحاول  واملعيش  األخبار 
لدى الغايل وهو ال يؤكّد كثريا وال يعّوُل عىل االعرتاف 
»يعرف«  أنّه  تدرُك  كهذه  طريق  أمام  يعرف«  و»ال 
بل  طارئة  ظرفيّة  ليس  الّشعر  مع  العقد  إبرام  وأّن 
والرباءة  التهمة  بني  مشبوه  نادر  كينونة رصاٌع  لعبة 

واإلرسال مواقف وشحنات. إّما حياٌة وإّما فاَلَ.

املحيكُّ يدور عىل نفسه:
التواصليّة  بخصوصيّتها  اللّغة  تنقل  أن  البديهّي  من 
أّوال تجربة اإلنسان يف تعّهد أّويل للتأريخ والتعريف 
املاضوي  املتدوال  باملعنى  ال  عواطفه  تنقل  وثانيا 
والّرومنيس الغايّب بل باملعنى املشرتيك مع اآلخر ومع 

الّذات.
بوتقة  يف  منصهرة  الّذات  هذه  ستكون  كم  حقيقة 
أفق  يف  نلمسه  استكشايّف  تَعرُّيّف  ضوء  وهذا  اآلخر؟ 
ينتبه  الرّصد:  هذا  من  وانطالقا  والتقّص.  القراءة 
الّشاعر شيئا فشيئا إىل محوري التبادل والتغيري عىل 

خّط الكتابة والنظر يرقن مشاهد التجربة.
يبدأ الّسعي عند الّشاعر بلغة محكيّة محليّة ترتّب 
زَجال متثيليّا يقارب ما انترش يف البيئة األندلسيّة وما 
ترّسم عند الّشوام يف تدويرهم للحياة املعيشة ويُفَهُم 
هذا الّنزوُع إىل العاميّة يف تقديرنا للقرب من اللّغة 
يحّدد  أن  يستطيع  مرجعّي  كنموذج  أّوال  الفصحى 
بني  يتجاذب  وهو  املتتّبع  به  يَستأنس  اإلدالء  طاقة 
العامّي التونيس وبني ملفوظات الفصحى التّي تنأى 
بنفسها عن الحضيض من السّميعة املبتِذلَِة للتعبرية 

الثقافيّة امللتزمة.
لذلك كان اتّجاه الكتابة واضحا ليس عند كامل فقط 

بل عند فئة، مدرسًة ُمميَّزًة مشرتَكًة يف الفكرة واآلداء 
املوسيقي  البحث  شعراء  املثال  سبيل  عىل  نذكر 
بلقاسم  فتحي،  )آدم  منهم  الغايل  كامل  والشاعر 
قادمون  شعراء  مثالهم  عىل  نسج  وقد  اليعقويب....( 
وقد  بوعالّق...(  والطيّب  العش  الجبار  )عبد  أمثال 
كامل  يُعترب  ولكن  بخصوصيّاته  صوت  كل  اتّسم 
هذه  سبقت  تجربة  عن  األوائل  الُخروج  من  الغايل 
النزعة ُسميّت آنذاك بشعراء الطّليعة الّذين ُوصفت 
كتاباتهم أيضا بغري العمودي والحّر وذلك لتطعيامتها 
أحد  عنوان  كشأن  التونسيّة  باملعجميّات  األسلوبيّة 
مبرّشيها الطّاهر الهاّممي »الّشمس طلعت كالخبزة«.
واملنطلقات يف هذا االختيار ليست مبتورة بل متّصلة 
الطليعي  الطّراز  من  االقرتاب  حيث  من  املبنى  يف 
وكذلك يف املعنى إذ حِفلت دوائر االهتامم بشؤون 
وقضايا  اإلنسانيّة  القضايا  حول  والتكلّم  االلتزام 
البورقيبي وتحت نري  الهجري  الوطن قضايا تونس يف 

آالت القمع النوفمربي. 
املحرّم  سقف  تالمس  الطالّبيّة  التنظيامت  وأمست 
هذه  جغرافيّة  يف  يحصل  ما  بذلك  نشابه  واملمنوع 
وكان  فرنسا  يف  الستّينات  أواخر  يف  ثأر  من  األزمنة 
نزوعا يف املوضة والتتتبع الثقايف يف السينام. والنوادي 

ديار يسكنها جنون الشباب بالتحّرر واالنعتاق.
اإلنشايئ  املسارين  يف  التاريخيّة  األودية  هذه  من 
والنضايل منا التشكيل عند كامل الغايل وغدا شخصيّة 
املعرفة والتجربة والترصيح.  تتدافع نحو اإلرصار يف 

قد نستدّل بعيّنة من النشاط التأليفي هو كاآليت: 
برَْشْفَْك �ُڨليِّ آه يا شعبي-
برَْشْفَْك �ُڨليِّ آه يا شعبي
ِمْنُهو زارك َوْسِط ْديَارَْك..
يف االجبال ويف الوديان؟

ياخو مترك
ياخو زيتك

ياخو رْصاصك
ياخو ْحديدك

ياخو ْزَرايِب ْمَع الكتّان…
ويِْجي يْڨليِّْك: راهو أمنك ِواْسِتْقرَارَْك
ْمَع ْوَخيّانك الِْفرَنِْسيْس ِواالمريكاْن!

�ُڨليِّ ِمْنُهو خريك رس�ه؟
�ُڨليِّ منهو َوطَْنْك بَاَعْه؟

يُْڨلّْك: ِولَْدْك َداْر ارِضاب
دار ارِْضَاْب.. ْوَراُهو خانْك !

ِوانَْت تعرف.. آه شعبي
منهو خانك.. منهو هانك

انت تعرف منهو خيط بالكرتوش كَْفْن
اِمْك. ِحْك ْوَخدَّ كَْفْن فاَلَّ

ِوانَْت ِعْشْت نَْهاْر ْخِميْس
وانت تعرف ِشْنُهو البُوْب
ِشْنُهو العسكر والبوليْس،

انت تعرف..
لكن اِلَْفْم ْعلِيْه كْاَمَمة

الحاكم سلسل الفالح والخّدامة
ملّا ْعَر�ْـُهْم َهزَّْه.. بَاَعْه
كِْتْب َجرَاِيْد، دار اِذاعة

يُْڨلَّْك: ِولِْدْك دار ارِْضَاْب
دار ارِضاب ْوَراُهو خانك!

.. برشفك �ُڨليِّ
آه يا شعبي..
ِمْنُهو خانك؟!
ِمْنُهو هانك؟!

ْصلَْك من شانْك؟! ِمْنُهو نڨَّ
محكومًة  لألداء  نظريّة  الحكاية ضمن  تبدأ  دامئا   ...

حالة  املتلقي  يف  تنّشط  التّي  التساؤليّة  بالفواصل 
االستفهام  ألّن  ثانيا  التلقي  وحالة  أّوال  االنفعال 
متاما يف هذه  عليائه  من  الباث  يبنيه  طلب مشرتك 
الطلبيّات  تنشط  املقام  هذا  ويف  األمر  مثل  الحالة 
معروفٌة  والتلبيُة  االستقرار  عدم  من  حالة  لتنشئ 
مؤجلٌّة للطبيعة املشرتكة بني احمد بديع كامل وبني 
منظوريه من الطلبة والّشعراء واملنصتني وشعبه من 
الربوليتاريا ذوي الّسحنات الّسمراء  والبدالت الزرقاء.
)منهو  والختام  الهدوء  تعرف  ال  تساؤالت  السؤال 
الفصحى  يف  كشأنها  وليس  شانك...؟(  من  نقصلك 
حني تبدو جافّة وحاّدة ال تليق مبقام الّشعر والحالة 
والتحقيق  لالستقصاء  ال  اآلخر  مع  اليد  ملّد  تتداعى 
كام هو التوصيف أيضا يف املقاطع الفلسفيّة الباحثة 
عن الحقيقة. فالحقيقة هنا إنكار أو تنكريّة معروفة 
التدليل  هنا  ينصفنا  وقد  للقول  الخادم  بالحدس 
عينه  يدير  حني  باشالر  غاستون  للمفّكر  مبقولة 
معونة  دون  الفالسفة  نحن  نفعل  »ماذا  للشعراء 

الّشعراء مثقلني بالّسنون وباملنطق الجديل«. 
تؤطرّه  هذه  الشعريّة  املقطوفة  يف  العاطفّي  البَلَُل 
املتكّرر  التَّسآل  أو زيادًة وسط عاصفة  األخبار زادًة 
والّشاعر  الزّمنيّة  اللّحظات  تَِشم  صاّدة  تأيت  .أخبار 
مواطن  تعنّي  الّشامل  إىل  الجنوب  من  قبائله  لسان 
واالبتعاد  للصدمة  ال  واالستعداد  للتنّفس  اإلضاءة 
والخروج  االستقالل  نشوات  بعد  واضحة  فاملسائل 
من الزّغردات وركوب الّرأسامليات الجديدة باألبيض 
آنذاك جاء  واملال.  للرثوة  التكديس  بدايات  واألسود 
دور العادة والّسنة واملنطق الحامي راكبًا ومرَكَّبًا بني 
الّدين والّسياسة »وأطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأويل 
الغفاري  ذّر  أليب  أخرى  أصوات  فتأيت  منكم«  األمر 
وشعراء عىل ملّته وعىل ملّة يساريني وجوديني. والّناُر 
والجغرافيّاُت  واملناجل.  املطارق  بني  رشارتها  تقدح 
سباسب عليا، سباسب سفىل وجنوٌب حامٌض مغرّب، 
وادي يعيش وادي )بَايٌّ آْش؟(. التّاريخ مطمور داخل 
صواتم هذه الّنداءات َمعرفًة أو لحمًة حيًّة، عالماٍت 
الحفر  تصاريف  تلك  الفواعل  األزمنة  األمكنة  من 
وهي تنبش ذاكرة هذا املظنون به هذا الشاعر وهو 
بالحركات  فشيئا  شيئا  يقرب  املرسح  جمعه.  ينادي 
منولوٌج  النّص،  نسيج  يف  فاعليتُه  واإلضامر  باإلظهار 
دامٌع دامٌغ بالحجج واألدلّة عىل ذات معرّبة تتحرّك 
فوق الرّكح وقّادة من شّدة الجذب صوفيًّة مختزلة 
للتوّحد  يراودنا  لالنفعال  فراٍغ مولّد  وعناقا يدور يف 
من  غريه  غريه  وغريه  هو  والشعب  »الشعب«  مع 
الرّفقة واملنهزمني. حالة من التخاطب الالّسليّك وفرّتها 
األبيات ولعلّه الهدف الرّئييّس يف بغية هذا التواصل 

الفّني الّذي تنشده هذه الحساسيّة من الّشعر.
اإلنشاء  ذروة  لتبلغ  االطمئنان  حركة  تفّت  أخباٌر 
جديدة  كهذه  منظومة  يف  مرجعّي  آخٌر  طلٌب  هي 
املحيّك  الّدارجي  للتداول  الفصحى  جامح  تكبح 
حتّى تستسيغها جموع املتخرّجني من الطلبة تحت 
الّشمس من ُعبّاد املرسح والّسينام واألسامء الجديدة 
دوستوفسيك  ِبـ»يِك«)تروتسيك  املكسّوِة  بالقافيات 

تشومسيك لألحمر الثوري... (
»ينبغي أن نحفر يف جسد النّص« قال معلّمنا »بّكار« 
ونحّفز  العاثر  حظّها  التّاريخيّات  يف  أيضا  نوقظ  أّن 
التي  والّدقائق  االتّجهات  جميع  يف  البوصلة  إبرة 
تنقضه  ال  عهدا  تقطع  وهي  الّنصوص  هذه  كتبت 
بالحروف  والّنهوض  الّصياح  عند  األوىل  الّرعشة  مع 
بشعريّة  ليس  له  ومجاوزة  للفصحى  ا  حقًّ ُمجاورًة 
والتقعيد  التصنيف  يف  مبخاطفها  تقليدية  الشعبيّة 
تُلِحد عباداٍت  التّي  ولكن فيها ما فيها من األجراس 
ومنها  عليها  وناقمة  فيها  مشّككة  مجرتًّة  وزنيًّة 

تأخذ لهجتها وقافيتها البدويّة تحت جمر الّشموس 
واألوشام. 

ال  املفارقة  الّشعريّات  من  الّنمط  هذا  أمر  غريب 
والخطيب  الخطّاب  اليسار  هذا  اليسار  إالّ  يقّده 
قامشُة  ماّدته  املوضوع،  يف  الرّس  وكأمّنا  للكلامت 
االلتزام تؤّسسه أفكار غراميش وعقائد َماْو وتوصيات 
إذ  الكّفار  وامللتحني  الفالسفة  من  والُجّحاظ  الُصلّع 
يف  القيمي  املشرتك  هذا  يبدأ  القول  إىل  يدفعونهم 
وجرسيّات«  ملفوظا  املتعّددة  بتعبرياته  الّسيالن 
أّمك....« عىل هذا  ِولد-  البوليس- الخرضا-   - البوب 
يحرّك  أيضا  الغايل  كان  املؤطّرة  األدبيّات  يف  الرتاسل 
عامله اإلبداعي تتبعه صور متواترة عن تونس األمس 
رجوعنا  تؤكّد  حالة  عن  دفني  نظر  يف  اليوم  تونس 
املفرطة  الّدينية  الدكتاتوريّة  من  أوىل  مربّعات  إىل 
واملغرضة يف سبب منتج لتاريخ مامثل عايشه الّشاعر 
املمنهج ضّدالحريّة واألحرار ونحن  والقمع  للتّسلط 
اليسار  أرواح  من  واعتقاالٍت  اغتياالٍت  ونسمع  نرى 
الغائرة يف حّب الوطنيّة أمميًّة جائزًة يتباعث صداها 
املعلّبة  العوملة  بالستيكيّة  عجرفة  أمام  وهناك  هنا 
للفكر والفّن بينام األديان باركة تلوك أفيونها ببطء 

شديد.
»برشفك قّل آه يا شعبي منهو خانك منهو هانك؟«

آْي آْي آْي موجعة هذه الكلامت وهي تراهن عىل 
حركة االحتجاج عند الّشعب ال لترّبر ذاتها أمامه بل 
ما  قّدام  األقّل  يرّمم مصريه عىل  لتدفعه قدما حتّى 
نراه من رخويّات سلوكيّة عامت عىل الّشارع وأعمته. 
والحكاية حّكوتة قصريٌة مقتضبة أمالها الّضيق الحيّز 
املثقفني  كّل  له  تعرّض  ما  تعرُض  القصيد  من سجن 
»الخميس«  ذلك  منذ  انخرطوا  الّذين  العضويني 
التاريخّي يف رّدهم عن أسئلة التحقيق )ملاذا ترُضُب؟ 
من دفعك إىل اإلرضاب؟...( الّشعر شّهاد وقائع هي 
امليضء.  االتحاد  لزمن  تأريخها  يف  الّشغيلة  مالمح 
الوريث  هذا  إليها  يأخذنا  املإل  أمام  حيّة  محاكمة 
الرّشعّي للفرتات الذهبيّة من الوعي الطاليّب التونيّس 
املخلصة  والعقول  للّضامئر  الوقّادة  الحامسة  ومن 
للنظريات املدروسة آنذاك. كيف حالهم اليوم الّدعاة 
الجدد لليساريّة »املربفنة« أتساءل: أمام هذا املنجز 

الحارق ممن أكلوا »البسيسة« حافّة دون سّكر؟
الغايل  ورشة  يف  خّداما  التساؤل  يفتأُ  ال  إذن  هكذا 
ضمن هذه الفعاليّات من القصائد املوشومة بالطّرب 
عل  االستفاقة  رسديّات  يف  األمر  يقف  وال  والطّلب 
لألزمنة  الجمعيّة  والقضايا  املشرتكة  االوجاع  تلك 
الّنضاليّة الّصادقة بل يتعّداها االستفهام حول منهٍج 
الّشعر  إىل  الوصول  يف  والّسبب  للكيف  وصفيٍّ 
تغوص  بأشعار  بديعة  ابن  يخطّطه  املحور  والّسؤال 
يف منحنيات الكتابة مبتدأً وخربا ألنّه يعرُف ويعرُف 

كامل الغايل: املَحيكُّ يدوُر عىل نفسِه والُفصحى تُشرُي عليِه 

»الشُّعراء الحقيقيّون ينبغي أن ال يكّفوا عن قول: ال أعرف«
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ثقافة

كلمة حق    

لبنان يف قلب العاصفة
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

يُنكب  أن  لبنان  عىل  كُتب  هل 
بريوت  أن  أم  النكبة؟  ويعيش 
والثقافية  األدبية  الرشق  عاصمة 
بثقافة  تشبّعت  التي  والسياسية 
ملونتسكيو  والتنوير  األنوار  فلسفة 
 montesquieux( والمنتانيو
et la montaigne( ونهلت 
والعقالنية  املدنية  الثقافة  من 
قُيّض  الدميقراطي،  بالفكر  وآمنت 

لها أن تعيش وسط ركام من اآلثار واألتربة وبقايا التدمري والتفجري 
املبلل مبياه البحر املختلط بعرق ودماء الضحايا األبرياء؟ هل ُخرّي 
للبنان أن يعيش بني لحظة وأخرى إّما عىل وقع دوي حرب التفجري 
الصهيوين، وإما عىل وقع حرب تفجري التكفري والتكفرييني من جبهة 
اإلسالمويني،  لجامعات  املسلّحة  والعصابات  اإلرهابيني  الدواعش 
وإّما عىل وقع تفجريات ألغام املفسدين وعبوات فسادهم املخبّأة 

قصدا يف مرفأ بريوت؟
يجيء وقت  الفساد حتى  بارونات  به  أذنت  الذي  االنفجار  ذلك 
الشاملة، يك تصبح  اللبنانية  ليزيد من عمق األزمة  التّفجري،  آذان 
النكبة نكبات، واألزمة أزمات؟ أم هل ُحكم عىل لبنان الخروج من 
نفق التدويل للدخول يف مأزق التدويل مرة أخرى تحت مسميات 
املزايدات  سوق  يف  يعيش  أن  للبنان  قُيّض  هل  أم  شتى؟  وذرائع 
اآلخر  الذوبان يف  تتعلم سوى  مل  التي  الناعقة  للغربان  السياسية 
األجنبي والرقص عىل أنغامه من أجل االستثامر يف األزمة املتسبّبة 

فيها أصال؟
الغرب  سياسات  ألزمات  انعكاس  من  يعيشه  ما  لبنان  يكفي  أال 
ليتفّجر  الفرقاء،  بني  السيايس  الرصاع  ثنايا  يف  الظاهرة  والرشق 
الحكومة  بذهاب  فيعجل  بريوت،  مرفأ  وأرضه  وبحاره  سامئه  يف 

وتهافت املزايدين منهم؟
هل أن زيارة ماكرون املستعجلة جاءت لإلنقاص أم إليقاظ الفنت 
املقاومة  لشيطنة  والتكفري  والتدمري  التفجري  ركام  وسط  النامئة 

والتخوين والرتديل؟
مشبوهة  االحتجاجية  التحركات  تلك  تعترب  أال  اإلطار  هذا  ويف 
ومغرضة يف جزء منها عىل األقل وهي التي تقع بالقرب، أو وسط 
زحام البحث عن جثث املوىت من داخل الركام، وعىل مسمع من 
اإلسعاف  سيارات  وأصوات  املستغيثني  نداءات  ورصخات  بكاء 

إلنقاذ جرحى وضحايا التفجري؟
رموز  تسخر من  كاريكاتورية  رفعوا صورا  منهم  والبعض  والسيّام 
كله  ذلك  من  واألغرب  بل  مبحاسبتهم.  مطالبة  الوطنية  املقاومة 
أن  والحال  املقاومة  سالح  بنزع  مطالبة  شعارات  رفعوا  أنهم 
أم  أشدهام.  وعىل  جاريني  مازاال  الحقيقة  عن  والبحث  التحقيق 
الكتاب  أقرأ  أن  قبل  الحساب  عىل  هذا  قبيل:  من  هذا  أن  هل 
ويحل وقت املكاشفة بالحقيقة وتسليط العقوبة والعقاب. ثم هل 
والحزب  املستقبل  تيار  الفرقاء من  بعض  أن يشكك  املعقول  من 
االشرتايك التقدمي وقوى الرابع عرش من آذار والقوات اللبنانية يف 
استقاللية ونزاهة الجيش الذي يتوىل بنفسه اإلرشاف عىل الكشف 
عن سبب االنفجار، فيطالبون بتحقيق دويل؟ أال يعّد هذا من قبيل 
إسداء خدمة مجانية للخارج عىل حساب الداخل باملعنى الوطني 

املستقل عن األجنبي؟
بأهل  األجدر  أليس  الحريق والعاصفة  لبنان يف قلب  إذا كان  ثم 
املواالة  فريق  من  أم  املعارضة  جامعات  من  كانوا  سواء  الدار، 
االنكباب أوال عىل إطفاء الحريق وعدم الزج بلبنان وشعبه يف أتون 
الحروب األهلية والفتنوية والطائفية التي هو يف أشد الغنى عنها، 

خاصة أنه املكتوي بنارها لعقود؟
من  وحلفائهام  وفرنسيا  أمريكيا  خارجيا  تدخال  لبنان  يكفي  أفال 
الرجعية العربية املكلفة تاريخيا بتخريب الساحة الوطنية اللبنانية، 
وال سيام أن ايران املتهم الرئييس كذبا بالتدخل يف شؤونه ما فتئت 

تعلن رصاحة أنها عىل املسافة نفسها من كل الفرقاء؟
فهل يخرج لبنان من قلب العاصفة؟

360 قطرة ضوء للشاعر رحيم جامعي

قصائد كالجمر خارجة من رحم األرض 
ممعنة يف البهاء

* أبو جرير 
بال ريش.  بكاء طائر  أبيك  أجدين  الثالثة  للمرة 
دموعي ال يدركها إال من عايش وجايل الشاعر 

الرسيايل رحيم جامعي.
الشعري  كتايب  احتضنت  ملا  بكيت  األوىل  املرة 
الثانية ملا  الجرح( واملرة  الجرح إىل  األول )من 
احتضنت كتايب الشعري الرابع )فاكهة الشهيد( 
الشعري  الكتاب  احتضنت  ملا  الثالثة  واملرة 
املقدس باذخ البهاء )360 نقطة ضوء( للشاعر 

املناضل ألجل جاللة الحياة رحيم جامعي.
معصوبة  قصرية  قصيدة   360 تضّم  مجموعة 

العينني تحرق وتحرتق.
مجموعة كأنها من جيد غجرية محاطة مبدارات 

فلكية وأقامر وشموس.
حصدتها  الحناء  بأوراق  ملفوفة  مجموعة 
شاعرة  الفردوس  النرش  دار  صاحبة  بأناملها 
الصايف ال  الشعر  الوفاء سنية املدوري وعشاق 

يكفون عن العطاء.
مجموعة ملا احتضنتها ضمدت جرحي القديم 
قصيدة  وجرم  الفصول  جفاف  من  وانتشلتني 
رحيم له ما يربر خلخلة السكون فهي الصلصال 
الدنيا  الحياة  بني  الشاعر  تأرجح  بني  األبدي 
نقطة ضوء  و360  الضوء  كسوف  قبل  واملوت 
مبدينة  املقيمة  الفردوس  دار  عن  الصادرة 
لننترص  منه  لنرشب  الجديد  اإلناء  هي  بوسامل 

عىل الكوابيس.
رحيم جامعي يقول:

مل  الذي  املصفى؛  النادر  الوحيد  إىل  اإلهداء: 
وحشات  طيلة  قلبي؛  يدي  يفلت  ومل  يحبني 

الدروب؛ طيلة خمسني عاما؛ حزين الرّحيم.
آه يا وحلتي أي إهداء.. إنها سورة منزلة ألجل 

أن نكون عرايا أمام الطيور...
هي  املنفى.  يف  الرشود  هي  ضوء  نقطة   360
سفرة سافرة يف املوج والريح واألحزان والشتاء. 
الشاي  يهدي  غريب  فجر  من  آتية  سلة  هي 
األشالء  تجمع  هي  املكسورة.  لألجنحة  البارد 
املغدورة ليطّل الصباح وراء الصباح وراء املساء. 
امللعونة  الساحات  وسيف  النار  صيف  إنها 
فافتحوها وال ترتكوا موصدة وفكوا شفرتها إنها 
إبريق ماء عز فيه املاء وخذوها حجابا لتدخلوا 

جنة الشعر.
يقول الشاعر والناقد األردين: محمود الرجبي.

رحيم جامعي شاعر خلق للحياة ولكنه اختار 
بها.  ينعم  حياة  لحظة  كل  املوت  يصاحب  أن 

عىل  واملتنافرات  املتناقضات  فيلسوف  إنه 
عميق  بإميان  يستخدمها  واحدة  عملة  وجهي 

بأن الحياة مقامرة وتنتهي كمؤامرة..
عىل  يحيا  فقط.  والشعر  الشعر  يكتب  شاعر 
الشعر والشعر فقط. شهيقه وزفريه ال يستقبالن 
اللغة  ببخار  املغّمسة  الكلامت  إالّ  يرسالن  أو 
شاعر  إنه  الدهشة.  حّد  بساطتها  يف  الساحرة 
قلوبنا  تتسلل إىل عيوننا وتحتل  التي  الدهشة 
الرقص  الكلامت  يعلم  شاعر  إنه  مقاومة.  بال 
ويجعلها تقفز إىل سامء خيالنا يف رحلة صعود 
الصمت  غيوم  يف  ألسنتنا  فتسقط  تنتهي  ال 

الحبيل بكل أمطار الحنني....
يا وحلتي.. اللغة عاجزة بعد هذه العبارات من 

شاعر وناقد أردين..
ينابيع  من  نقش  كتاب  أمام  وأنا  خجيل  يا 
العذاب.. كتاب شعري مقدس جادت به األرض 

الجوع رغم رخاء السامء...
مرتع باألرسار أيها الشتاء يف غابة العشب الناعم 
أزهر للشاعر حتى ال يصلب من جديد. يقول:

املجد لقلبي العظيم 
لواله لكانت 

األحزان بال مأوى.
****

خمسون عاما نتواعد 
أنا أصل يف متام الشوق 

والسعادة تخلف وعدها.....
املقدس  الشعري  للكتاب  أوىل  مصافحة  هذه 
املناضل ألجل جاللة  للشاعر  نقطة ضوء   360

إنسانية الشعر ولنا عودة ثاقبة إليها.

الّسؤال  مادام  تنتهي  ال  العشق هذه  أّن حكاية 
شهادًة واإلبالغ عنه والدًة للّنصوص والداٍت عىل 

دفرت الّذاكرة والهوامش.

الفصحى تشري عليه
نّوع الشاعر يف التناول الّشعري فكان املثال األّول 
والتمثّل يف  بالترّصيح  للتعبري  املثىل  الّساحة  هو 
مدارات  استوعبت  جديدة  واختياريّة  اختباريّة 
الوعي  وهذا  الفّني  الواجب  وهذا  التوزّع  هذا 
التجريبي  املنحى  الفصحى  وكانت  الّدافق 
بفنيّتها  تعتيل  نصوص  لبناء  الثاين  التعاقدي 
أو  عطّل  ما  أو  فرّق  ما  ولكّن  التقبّل  مسار 
املحكيّة  الشعر  دائرة  أي  األوىل  حساسيّتة  بايَن 
الفصيحة  الشعريّة  والّدائرة  بالفصحى  املغسولة 
أّن الّنصوص كانت بيّنة ذات طاقة تصعق املتلقي 
الثايّن  التوّجه  نصوص  وأّن  األوىل  رضبتها  من 
لخصوصيّة  بالطّبع  واالنغامس  اإلمكان  تتطلّب 
يعاين  حتّى  عموما  للعربيّة  العلميّة  املعرفة 
باإلعراب  التحليل  مجاهر  تحت  بضاعته  القارئ 
الهضم  زمن  من  حيّزا  يتطلّب  واألمر  والبالغة 
حتّى يكتشف يف مدّونة عنوانها »شك جميل« ما 
يرفد االشتغال األّول وحرقة التساؤل إىل انصهار 
البياض بني الّسلب حينا  يكاد يرّبر توزّعاته عىل 
واإليجاب أحيانا يف حكمه عىل الّصياغة واملردود.

ممَّ ينشف النهد؟
من الخيِط.. قالت،

والخيُط أول األبجديِة
يف املشنقة ـ

من  الّصعب  املنحدر  هذا  اخرتت  ما  يف  اخرتت 
نحيفا  نّصا  التعداد  تثقل  ال  كلامت  التجربة 
األزمنة  جوع  بالجود  يقاوم  وهو  صاحبه  كهيئة 
يف معارشات كثرية بني الغربة والوطن هذا الّذي 
مفردة  إىل  استنادا  إيروسيّا  مسارا  منه  يتّخذ 
»الّنهد« تونس الحرم األنثوي كّل يشء واألّم أُوىل 
الفصحى  هذه  َم  تطعُّ ميكن  كيف  فعال  وثانيٌة. 
دون الرّجوع إىل هدير نصوصه الّصارخة والقالب 
هنا استثناء عىل غري العادة اخرتته ألوّجه معارفه 
تَُدلّل عىل  دائرّي  الكتابة شغف  أّن  البياض  عىل 
عّدة  روافد  يغرف من  يعرُف،  الرَّجُل  يَْعرِف  أنّه 
»املاغوط«  حالة  من  شعر(  )مجلّة  مدرسة  من 
وجها منكرسا ودخانًا كثيفا من العربَات والعبارَة 

والتعبري.
إذ  تساؤالته  مفرتقات  أبجديّاته،  يخيط  ما  يشٌء 
»البوديوم«  عىل  تصعد  والوثوق  باليقني  تطيح 
عجائبّي  عامل  ومجرورة  جارّة  والكتابة  واثقًة 
مدارات  أو  خرائط  بال  أنّه  الكثريون  يعتقده 
تُغرق  قراءة  »أَْزَوَل«  أّن  غري  لثام،  وال  والدليل 
رشوما  تتبعه  تتعبه  التأويل  ملكوت  يف  صاحبها 
واإليقاع  الّشهوة  فينا  يحرّض  والرّمز  ورسومات. 
تعديٌة  فتّاك  مبارش  نرث  العادة  غري  عىل  تنزيل 
جامعٌة وْحَدًة وحدًة وبني الّنهد واملشنقة طريق 
الّشعر هذا الخيط الباسم للعوامل واألشياء. والبّد 
الوزنيات  يف  انغامسه  إىل  اإلشارة  من  حينئذ 
جداول  إىل  بشاعرنا  ناءت  املعهودة  النمطيّة 
عند  الجموع  امام  رساحه  تطلق  قد  مفضوحة 
هذه  عىل  تركيزه  من  حّدت  ولكّنها  اإلنشاد 

مع  التكيّف  مسار  يف  اللّولبيّة  العنيدة  الفصحى 
فغدت  واإلخراج  للطّاقة  املُحتّم  املقول  قول 

أشعارا يف مجملها يف سلّة املناسبات.
منوذج طراز من فُصحته هّدأ من روعنا وقادتنا 
إىل تالزم إجبارّي بني الحيطة واليقظة قبل انفجار 
اإلضاءة والحكاية عينها أو ذاتها ترتّد بني املنشئ 
يف فضاء ورشته حبّه لتونس للبهاء الحميمّي بني 
املرء  يخرجان  متعاضدين  نسقني  والفّن  الفكر 
اإلنسان  اإلنسان  ليعلَو  األنويّة  حيوانيّته  من 
الّسادة  ألخالقيّات  ترتيبا  الجمع  بصيغة  مفردا 
األديان  عبوديّة  من  فشيئا  شيئا  يتحّرون  وهم 

والشوفينيّات الضيّقة.
خامتة:

بلورت  شعريّة  ضمن  كبري  عنوان  الغايل  كامل 
اختياراتها للتثوير والتحفيز والتأريخ يف نظر هو 
املواجهة الحيّة بأسلحة الكالم دارجة محكيّة أو 
فصيحة مبنيّة يف تأصيل للكيان وجد نفسه مجربا 
عىل الدفاع عن النفس بالجهر أو بالهجر واألمكنة 
أزمنة فاعلة مواقيت وأحداث وشهود ووعود تلك 
اللّون  أزرق  للقصيدة وهي متضيه وشام  موّدته 

عىل صفحات الطّريق.
ونواعري.  دوائر  باالجتامع  للمعرفة  الغايل  كامل 
التقاطات كالزّقزقات من فم الطرّي يخطفها وهي 
مازالت يف فضاء الّصمت والترشيح بني املداخل 
والخواتم واألعقاب قافية أخرى تسجلّها العشايا 

والّصباحات.
كامل الغايل ليس من يعرف كمن يعلم والحدس 

خّداش حياء.
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نقطة ضوء
*يضيئها: رمزي الجباري

جاء الوزير...
ذهب الوزير...!

ـ 1 ـ
أال يشبه الوضع السيايس يف تونس... حكايات الجدود  واالساطري!! واال ملاذا جاء 
أحمد قعلول اىل وزارة الرياضة وكيف ذهب هكذا بال محاسبة وبال توقف امام املنجز 

من اعامل!... 
ــ 2 ــ

االلكرتونية  االلعاب  جامعتي  حل  وهام  مهمني  قراراين  قعلول  أحمد  رصيد  يف 
والكنغ بوكسينغ ـ الغريب انه وضع عىل رأسيهام وجوها قريبة من حركته وهي حركة 

النهضة اما الباقي من العمل فحل الرصة ما تلقى يشء!!
ــ 3 ــ

الرضوري  من  يكن  أمل  سبيله  حال  يف  يذهب  ثم  هكذا  وزير  تعيني  يعني  ماذا 
محاسبته اما ان من يعني ثم يغادر وكأن شيئا مل يكن عىل رأسه ريشة والكل يتفرج يف 

غياب آلية الحساب واملحاسبة؟!
 ــ 4 ــ

وزير جاء... واخر ذهب حكاية غريبة ال تقع اال يف تونس والحال ان هذا االخري 
التي  الدولة  الدولة فأين هي هذه  استفاد بشكل من االشكال من تجهيزات وأموال 

تحاسب ام ان من توكل له مهمة قيادية يف الدولة غري معني بهذا الحساب!
ــ 5 ــ

رؤساء جامعات عىل شاكلة الوزراء » فيهم من جاء إىل املسؤولية ومل يعلن عن 
مكاسبه وفيهم من ذهب هكذا دون ان يسلم... فكيف لنا ان نصنف مثل هذا الفعل 
ومن يحمي هياكل الدولة من كل هذه الفوىض والقرارات املتخذة من جانب واحد.! 

ــ 6 ــ
ماذا بقي للدولة واين هي عىل اهمية ما يطرح من اسئلة لنجد رؤساء جامعات 

ترصفوا يف املال العام ووزعوه هكذا وال احد قال لهم ما هذا وملاذا كل ذلك؟! 
ــ 7 ــ

يتوضح املشهد املأسوي ... وتتكرر  لقطات الفساد ـ والوطن يصبح جريحا ينزف 
والكل يريد ان يريض الكل لذلك ال نجد اثرا لهياكل املراقبة واملحاسبة!

ــ 8 ــ
وزير ذهب واخر قادم وهذا يعني »فلتان« وهذا يدافع عن »عدنان« والنتيجة ان 
ال يشء يتوفر وان اللعب بالقرارات وباالموال العمومية اصبح سمة زمان ما بعد الثورة!

ــ 9 ــ 
وزير جاء... ثّم وزير يغادر والنتيجة صفر كام اّن ال يشء ثابت وهو ما يؤكد اّن 

الكريس فارغ والجامعة ال حياة ملن تنادي...!
ــ 10 ــ 

ذهب قعلول وجاء دقيش فبامذا خرج االول... وملاذا اىت الثاين ... الن النتيجة يف 
النهاية واحدة فالذي اعرفه ان قعلول جاءت به النهضة اما كامل دقيش فهو مجهول 
يف  الوقت  هذا  اكرثها يف  وما  الخسارة  من  خارج  فالربح  داخل  فهو  لذلك  ـ  التوجه 

تونس!
ــ 11 ــ 

يف  واالخالص  القول  يف  الصدق  ظني  خيبا  وطني  يف  شيئان  مفيدة:  جملة  يف   *
العمل.!

أبها السعودي يريد انتداب الخنيسي
تلّقت ادارة الرتجي عرضا مغريا من نادي أبها السعودي للتعاقد مع املهاجم الدويل طه 

ياسني الخنييس،  قيمة العرض هي مليون يورو ، هذا وينتهي عقد الالعب مع الرتجي 
موىف جوان 2021. يذكر أّن نادي أبها يضم يف صفوفه الثاليث التونيس كريم العوايض 

فراس شّواط و سعد بقري.

هذا هو الرمز الجديد للبطولة الذي 
سيتحصل عليه الرتجي

نرشت الجامعة التونسية لكرة القدم صورة الرمز الجديد لبطولة الرابطة 
املحرتفة والذي سيكون من نصيب الرتجي الذي ضمن التتويج بالبطولة يف 

موسمها الحايل. وسيحصل الرتجي عىل الرمز الجديد للبطولة يوم 10 سبتمرب 
يف ملعب رادس اثر مباراته أمام نجم املتلوي لحساب الجولة قبل األخرية 

من البطولة.              
* حسني القاسمي

تهديد للحكم ومحاوالت اعتداء على الالعبين والمسؤولين 

ما تغافل عنه برنامج األحد الرياضي 
ودعمه فتحي املولدي

اتحاد تطاوين غادر حجرات مالبس ملعب القيروان بعد ساعة و15دق

من  حصل  ما  مترير  بعدم  تعليامت  تلّقى  الريايض  االحد  برنامج  أن  يبدو 
الذي  أن  إذ  تطاوين  واتحاد  القريوان  شبيبة  مباراة  وبعد  قبل  أحداث 
حصل قبل املباراة فيه تخويف للفريق الضيف نقول هذا ألن هيئة شبيبة 
القريوان استعانت »بباندية« ممن يقولون عنهم لجنة تنظيم اال ان منسق 
ان  بحكم  املالبس  حجرات  وهي  النظر  موقع  عن  ابعادهم  طلب  املباراة 
تلك  لتبدأ منذ  القريوان  اىل ملعب  قبل ساعة  تطاوين واهله وصلوا  فريق 
اللحظة االستفزازات املجانية واملناوشات وهلّم جرا من الكالم الذي ال ينتهي. 
الغريب يف كل هذا أن برنامج األحد الريايض مل يتطرق ومل يقدم صورا لتوقف 
املباراة يف اكرث من مرة مبا ان الحكم أمري الوصيف استغرب الحضور الكبري 
للسلط الجهوية ممثلة يف الوايل ومن معه كام ان الجمهور حرض بأعداد كبرية 
بالجمهور  تدور  املباراة  ان  امليدان  إليه وهو يف  ُخيّل  الواحد  ان  درجة  اىل 
فهل نسيت جامعة الكرة ان تسدي بتعليامتها للمنسق العام محمد العريب 
الدبايب كام ان املراقب العرويس املنرصي »عامل روحوما فيبالوش« كام علينا 
اىل  ذهابه  لحظة  او  االول  الشوط  يف  سواًء  تهديده  تّم  الحكم  ان  التأكيد 
حجرات املالبس أو حني اعلن نهاية املباراة عىل نتيجة التعادل 0-0 وما نسيه 
االحد الريايض ووفده التصويري والصحفي ان اهل اتحاد تطاوين والحكام 
واملراقبني غادروا ملعب القريوان بعد ساعة و15 دق فهل كان ذلك تناسيًا ام 
انه تعتيم اضطراري حتى ال تسوء عالقة جامعة االحد الريايض بفرق التنظيم 
يف ملعب القريوان عىل كل حال االحد الريايض مل يقدم الحقيقة ملن انتظرها 
حتى ال تتكرر املهازل كام انه ترك املجال فسيحا لواحد من فريق البالتو وهنا 
نعني فتحي املولدي الذي مل يحرض املباراة ومل تكن له معلومات إضافية عن 
الذي حصل لذلك كان عليه ان يصمت اليس من ال يعلم مخطئ بشكل من 
االشكال؟ االكيد ان التعتيم الذي أراده جامعة االحد الريايض ومقدمته رجاء 
احسنت  للمحسن  يقول  ان  عليه  الذي  التونيس  االعالم  يخدم  ال  السعداين 
وللميسء أسأت واالحد الريايض حاد يف الكثري من املرات عن قول الحقيقة 

وكشف التفاصيل ويكفي انه يعمل بتوصيات من وديع الجرئ ولنا يف ابعاد مراد بن حمزة عن مافيوال التحكيم خري مثال 
عىل ما يعرفه من الداخل من تدخالت همشت دوره وجعلته يعتم عىل األحداث.

* رمزي الجباري
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ألول مرة 4 مباريات منقولة تلفزيا يف نفس التوقيت
ستتكّفل التلفزة الوطنية عرب قناتيها األوىل والثانية بنقل 4 مباريات 
بصفة مبارشة ألول مرة يف تاريخ البطولة وستستعمل القناة الوطنية 
نقل  سيتم  حيث  الرتددات،  بني  املفاضلة  عىل  يعتمد  جديدا  نظاما 

مبارتني يف القناة ذاتها ويف نفس التوقيت، وكّل تردد ينقل مباراة.
و يف ما ييل تفاصيل النقل النلفزي للجولة:

س 16 : النادي الصفاقيس / النادي اإلفريقي : املباراة ستكون منقولة 
عىل القناة الوطنية 1 عىل النايلسات )الرتدد 10796 عمودي(

املباراة ستكون   : املتلوي  / نجم  التونيس  الريايض  الرتجي   : س 16 
)الرتد 11675   ”Eutelsat 7WA“ الوطنية 1 عىل القناة  منقولة عىل 

عمودي(
س 16 : إتحاد تطاوين / نادي حامم األنف : املباراة ستكون منقولة 

عىل القناة الوطنية 2 عىل “Eutelsat 7WA” )الرتد 11675 عمودي(
س 16 : النادي البنزريت / شبيبة القريوان : املباراة ستكون منقولة 

عىل القناة الوطنية 2 عىل النايلسات )الرتدد 10777 أفقي(
مع االشارة اىل أن مباراة الكالسيكو التي ستجمع النادي الصفاقيس 
           HD2 بالنادي االفريقي ستكون منقولة أيضا عىل قناة الكأس
  حسني

الرتجي يجدّد عقد 
مهاجمه الشاب

أعلن الرتجي الريايض متديد عقد مهاجمه الشاب زياد برمية. وكتب الرتجي، أن النادي 
مّدد عقد الالعب لثالث سنوات جديدة إىل نهاية شهر  جوان 2024، علام مبا أن عقده 
القديم ميتد إىل نهاية جوان 2021. يشار إىل أن زياد برمية صاحب الـ18 عاما، كان قد 
تلقى يف الفرتة األخرية العديد من العروض، ما جعل فريق باب سويقة يعّجل بتحصني 
مهاجمه الذي يعّد من أبرز املواهب الشابة يف الرتجي ويف منتخب األواسط.                         

األوملبي الباجي ينتدب
هدّاف النجم الرادسي

األوملبي  رئيس  أكّد 

أّن  وايل  كامل  الباجي 

الباجي  األوملبي  هيئة 

اتفقت رسميا مع الالعب 

الحنيش  الرحامن  عبد 

الراديس  النجم  هداف 

صفوف  إىل  لالنضامم 

ملدة  ميتد  بعقد  الباجية 

3 سنوات وشارك الالعب 

األوملبي  تدريبات  يف 

بوجمعة  مبلعب  الباجي 

الكميتي. 
 عبد الرحامن الحنيش 

الشامل  رابطة  مبقر  للتحكيم  الجهوية  اللجنة  إجتمعت 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  املنجز   العمل  لتقييم  ببنزرت  
01_01_2020 إىل غاية 13_3_2020 تاريخ الحجر الصحي 

برئاسة السيد رياض السعدي و قد إتفق الحارضون عىل :
مردود  امللحوظ يف  التطور  و  املنجز  للعمل  إرتياحهم   ~

الحكام الشبان .
* توجيه رسالة شكر إىل السيد رئيس الجامعة التونسية 
رابطة  لحكام  الوطنية  األكادمية  بعث  عىل  القدم  لكرة 

الشامل و اإلحاطة التي شملتهم .
الوطنية  اإلدارة  مدير  السيد  إىل  شكر  رسالة  توجيه   *
للتحكيم عىل حرصه و مساهمته بشكل فعال يف تهيئة مقر 
خاص يليق بحكام بنزرت مع السعي إىل تجهيزه للتمكن من 

استغالله يف أقرب االوقات.
الوطنية  اللجنة  رئيس  السيد  إىل  شكر  رسالة  توجيه   *
التدرج  و  الرابطة  تبني بعض حكام  الشبان عىل  لتعيينات 

السليم الذي يتنهجه لدمجهم ضمن رابطة الهواة 2 .
* عىل التقدم بخالص عبارات الشكر إىل السيدين أنيس 
الدحام و حسن العيادي عىل ما قدماه لحكام الرابطة طيلة 

الفرتة املنقضية.
* مساندة حكام النخبة و دعوتهم ملزيد اإلرصار و التحيل 
بالصرب حيث أن رئيس اللجنة مل يبخل بأي مجهود يف الدفاع 

أن  مع  األوىل  املحرتفة  الرابطة  تواجدهم عىل مستوى  عن 
نسبة الرضا موجودة يف تعيينات األقسام األخرى.

ذلك  و  البدنية  لياقتهم  عىل  للمحافظة  الحكام  دعوة   *
بالتنسيق مع املدرب يف إنتظار إيجاد حل مللعب التامرين.

يف  الدرجات  مختلف  إلجتياز  املعنيني  الحكام  دعوة   *
موعد  تحديد  إىل حني  اللعب  قوانني  مراجعة  الحرص عىل 
اإلمتحانات حيث ستقوم لجنة التكوين و الرسكلة بحصص 

مراجعة يف الغرض.
* دعوة جميع املراقبني و الحكام إىل فتح بريد إلكرتوين 
التونسية  بالجامعة  اإلنخراط  بإجراءات  للقيام  بهم  خاص 

لكرة القدم
لرابطة  للتحكيم  الجهوية  اللجنة  تركيبة  أن  نعلمكم   *

الشامل أصبحت كالتايل :
_ رئيس اللجنة الجهوية: رياض السعدي

_ املسؤول عىل التعيينات : طاهر املانيس
_ املكلف بلجنة املتابعة : فريد بن نرص
_ املكلف بحكام باجة : محرز الورهاين

_ املكلف بحكام جندوبة : سليامن التوايت
_ املكلف بالتكوين و الرسكلة : ماهر خشارم

_ مدرب حكام بنزرت : يرسي بن حسني

في رابطة الشمال ببنزرت 
ارتياح و تقييم لعمل اللجنة الجهوية للتحكيم

مستقبل سليمان 
ينتدب العبا من كوستاريكا

أعلن مستقبل سليامن ضّمه الالعب الكوستارييك راندي شريينو. وضم مستقبل 
سليامن شريينو صاحب الـ24 عاما ملدة موسمني بحضور رئيس النادي وليد جالد. 
وكان هذا الالعب ينشط يف فريق سان كارلوس الكوستارييك، الذي ينتمي للدوري 
أن  إىل  يشار  األلعاب.  الجناح وصانع  اللعب يف مركزي  يجيد  بأنه  املمتاز، وقيل 
مستقبل سليامن نجح يف أول موسم له يف الرابطة املحرتفة األوىل من ضامن البقاء 

مع أندية النخبة.                                        
    * حسني
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سؤال اليوم 

على ما اعتمد وديع الجريء 
لنقل مباراة الشابة وسليمان 

اىل ملعب املنزه
يبدو ان وديع الجرئ اراد ان يُكاىفء زميله يف 

حزب »تحيا تونس« وليد جالّد فقرر بعد ان 

كون لجنة هكذا لينقل املقابلة املقّرر إجراؤها 

مبلعب الشابة إىل ملعب املنزه هكذا كذلك 

بتعالّت واهية. لكن السؤال االهم عىل ما 

اعتمد وديع الجرئ اذ بني قرار التعيني ورضبة 

بداية املباراة أقّل من 24 ساعة، فقط نريد ان 

نعرف النص القانوين الذي اعتمده وهل استشار بقية اعضاء املكتب الجامعي 

قبل ان يقرر وأين مكتب الرابطة املرشف عىل هذه البطولة اذ من غري املعقول 

تنقل فريق بالرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم )األوىل عربيا وإفريقيا( أكرث من 

300 كلم يوم املباراة.

نوادي الرابطات الجهوية
ترفض مقابالت الباراج 

اما بعد : نحن الجمعيات الرياضية 
لكرة القدم املرتشحة ملقابالت الباراج 

من الرابطات الجهوية نطلب من 
سيادتكم اعفائنا من اجراء مقابالت 
الباراج وذلك بالسامح باالرتقاء اآليل 
كباقي جمعيات الرابطات الجهوية 

االخرى نظرا إىل عدة اسباب اهمها :
_الوضع الوبايئ املتفيش يف جميع 

الواليات.
_ الصعوبات املالية التي متر بها 

مختلف الجمعيات عىل اثر توقف 
مسار البطولة .

_ االشكاليات و الصعوبات التي متر بها الجمعيات من ناحية الالعبني املنخرطني ملوسم 2019 \2020)الهجرة الرسية لبعض الالعبني 
من عدة نوادي اىل خارج البالد(مام ترك فراغا يف عّدة نواد . اضافة اىل الوضع النفيس لبقية الالعبني.

_ عدم توفر الحوافز املالية لالعبني وذلك للوضع الذي متر به الجمعيات)اىل حد هذه الساعة منحة واحدة من قبل الوزارة (
بناء عىل هذا الطلب لكم ان تتصوروا مدى الفرح الذي سيعم عديد الجهات مثلها مثل بقية الجهات التي متتعت بفرحة الصعود 

حيث الرضر يف تعميم هذه الفرحة والبشائر.

مل متر الجولة هكذا دون ان تخلف احاديث وتعليقات متعددة 
رغم اعتامد وديع الجرئ عىل ابرز منتوج سنوات حكمه لجامعة 
الكرة، جولة كانت بكل املقاييس غري ناجحة بحكم ان حكامها 
غريوا النتائج وارتكبوا فضائع كبرية ترتقي اىل مستوى الجرائم يف 

حق نواد تشقى ما تلحق 
**هيثم قرياط ادار مباراة االفريقي واتحاد بن قردان بتحيز كبري 
للفريق الثاين، ارتكب اخطاء« مؤثرة ومل تكن صافرته عابرة ،حرم 
هشام  والده  ان  اىل  االشارة  يكفي  جزاء  رضبتي  من  االفريقي 
قرياط اتصل بعد مافيوال االحد الريايض مبراد بن حمزة ليلومه 

عىل كشف اعوار ابنه يستحق وهوالدويل 3/10 .
** أمري لوصيف صفر مباراة شبيبة القريوان واتحاد تطاوين ظلم 
اتحاد تطاوين بكل االشكال املمكنة وغري املمكنة ومل يرش للذي 
ادارة  يف  ينجح  مل  فنيا  املباراة  ورقة  عىل  امليدان  خارج  حصل 
املباراة النه ارتكب الكثري من االخطاء املؤثرة ولعل ابرزها عدم 
رفعه للورقة الحمراء يف وجه احد العبي الشبيبة عىل كل حال 
امري لوصيف حكم متوسط االمكانيات يستحق بعد هذه املباراة 

التي راقبها فيه العرويس املنرصي 4/10 .
نجم  مباريات  ادارة  يف   1 رقم  املختص  الجوادي  الله  **نرص 

املتلوي يف املتلوي مل يرتكب اخطاءا يف ادراته ملباراة نجم املتلوي 
والنادي البنزريت عىل الرغم من اهمية نتيجتها نرص الله كسب 
خربة ادارة املباريات الصعبة تنسيق جيد مع املساعدين والحكم 

الرابع يستحق 9/10.

والنادي  التونيس  مباراةامللعب  صفر  الساملي  الصادق   **
الصفاقيس عيبه الكبري انه يصفر كل االخطاء وهذا ما يساهم يف 
تقطع الريتم حكم مل يتطور كنت شاهدته يف مباراة باراج اتحاد 
مردوده  مشاهدة  واعدت  التاريخية  قفصة  وقوافل  قردان  بن 
كان  يتطور  هومل  هوكام  فاذا  والصفاقيس  الستاد  مباراة  خالل 
الدويل  مساعده  الغاه  الذي  الهدف  يف  املسؤولية  تحمل  عليه 
رمزي الحرش املقابلة التي ادارها يف باردومل تكن صعبة يستحق 

.5/10
طرفا  ليكون  بعيد  من  جاء  السابق  الدويل  الجريدي  وليد   **
يف مباراة صعبة لنادي حامم االنف عىل ميدانه مقارنة بالفرتة 
االنذار  اعتباره قد نجح رغم  التي مل يصفر فيها ميكن  الطويلة 
الفعل  رد  بعد  االحتياطي  النجم  لحارس  اسنده  الذي  املجاين 
عىل ابن العم فوزي الجريدي الذي اخطأ يف الركنية التي اتت 

بالهدف الوحيد لنادي حامم االنف يستحق 5/10.
** نعيم حسني اصبح حكم التوصيات والتعليامت ادار مباراة 
انه  الواضح  املنزه  ملعب  يف  سليامن  ومستقبل  الشابة  هالل 
يحتاج اىل راجة رضورية حتى يستعيد ثقته يف نفسه النه مل يعد 

يعرف ما يصفر وما ال يصفر يستحق بعد هذه املباراة 3/10.
** يوسف الرسايري عينوه ملباراة اتحاد املنستري والرتجي الريايض 
ارتكب اخطاءا بدائية كان عليه اقصاء العب من الرتجي النه كان 

يستحق االنذار الثاين بشكل من االشكال مل يكن مردوده منسجام 
مع مساعده االول امين برك الله .الرسايري عاد اىل الصفارة يف 
وقت دقيق مل ميكنه من استعادة انفاسه وعىل الرغم من ذلك 
يبقى حكم ثقة رغم عشقه للرتجي الريايض شأنه يف ذلك شأن 

املرحوم العيساوي بودبوس يستحق 7/10.
         رمزي الجباري
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