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وطنية

الحكومة  رهان  أن  اللقاء  هذا  خالل  الحكومة  رئيس  أكد   
يتمثل يف االستغالل األمثل للموارد وتكريس مزيد من النجاعة عىل 
مستوى التدخالت واإلنفاق العمومي للحّد من النزيف الذي يعرفه 
إيجاد  عىل  تقوم  الحكومة  مقاربة  أن  معتربا  التونيس،  االقتصاد 
صيغة توافقية لتقاسم األعباء يف انتظار تحّسن األوضاع االقتصادية 

واالجتامعية للمواطن.
تحقيق  يف  النقابية  املركزية  بدور  الحكومة  رئيس  أشاد  كام 
التوازن صلب املجتمع سواء من الناحية االقتصادية أو االجتامعية 
منفتحة  ستكون  الحكومة  أن  مؤكدا  والثقافية،  السياسية  وكذلك 
من  بالدنا  إخراج  عىل  سويّا  العمل  أجل  من  االقرتاحات  كّل  عىل 

الوضعية الحرجة التي تعيشها يف ظل جائحة كوفيد - 19.
من جهته، ويف ترصيح صحفي عقب اللقاء، أكد األخ األمني العام 
أن اللقاء مع رئيس الحكومة تناول عديد االستحقاقات االجتامعية 
واالقتصادية ورهانات املرحلة الحالية التي تقتيض العمل املشرتك 

والتنسيق املتواصل بني الحكومة واملركزية النقابية.
كام بنّي األخ نور الدين الطبويب أن اللقاء عاد إىل ملّف عامل 
األجر  وتعديل  تعبريه  حسب  الالزم  من  أكرث  طال  الذي  الحظائر 

األدىن املضمون إضافة إىل عديد امللفات القطاعية.
من  مزيد  إىل  حاجة  يف  بالدنا  أن  عىل  الطبويب  األخ  وشّدد 
الديناميكية للنهوض باالقتصاد وتكريس العقالنية وروح املسؤولية 

املرحلة  هذه  يف  الجميع  جهود  تكاتف  إىل  اإلطار  هذا  يف  داعيا 
إلنقاذ البالد واالهتامم باالستحقاقات العاجلة التي تهّم املواطن.

رئيس الحكومة هشام مشيشي يستقبل األخ األمني العام نور الدين الطبوبي

ملفات عالقة لعمال بلدية حمام سوسة
أمىض األخ قاسم الزمني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة يف 
برقية تنبيه باالرضاب تضّمنت دخول عامل بلدية حامم سوسة يف إرضاب 
عن العمل كامل يومْي 23 و 24 سبتمرب الجاري بسبب مامطلة اإلدارة 

البلدية يف التعاطي االيجايب مع مشاكلهم املزمنة واملرتاكمة.
العَملة  يف  الفادح  للنقص  عميل  حّل  بإيجاد  النقايب  الطرف  وطالب 

وبعطلهم السنوية وببدلة الشغل ومبنحهم االجتامعية.
كام يطالبون باحرتام قواعد حفظ الصحة والسالمة املهنية ومبسألة النقل 

وبالتكوين والتأهيل.
* صربي 

مجمع القطاع الخاص 
أرشف األخ األمني العام نور الدين الطبويب عىل مجمع القطاع الخاص بحضور األخوين 

محمد عيل البوغديري وحفيظ حفيظ عضوي املكتب التنفيذي الوطني.
وتّم خالل هذا اللقاء التطرق إىل الوضع القطاعي والوضع الوبايئ يف املؤسسات الصناعية 

وتأثريها عىل الحركة االقتصادية وعىل وضعية العامل.
كام تّم تشخيص الوضع االجتامعي واملفاوضات االجتامعية إذ من املنتظر مزيد تعميق 

الرأي حول كل هذه القضايا عرب عقد مجمع قريب لبلورة الوضع.

األطباء البياطرة  

األمني  األخ  التقى 
الطبويب  الدين  نور  العام 
البياطرة  األطباء  ممثيل 
الجامعة  أعضاء  بحضور 
تم  وقد  للفالحة  العامة 
تناول مواضيع تهم تنظيم 

القطاع وكيفية تطويره.

لقاء بني وزير تكنولوجيات االتصال واألخ األمني العام
استقبل السيد محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات االتصال األخ نور الدين الطبويب األمني العام 

لالتحاد العام التونيس للشغل.
املناخ  وتنقية  البرشية  املوارد  بتنمية  املتعلقة  املواضيع  من  جملة  تدارس  اللقاء  هذا  خالل  وتّم 
االجتامعي لتحقيق األهداف املرجّوة مبا يف ذلك الترسيع يف رقمنة اإلدارة واملؤسسات الوطنية بهدف 

ضامن دميومتها وتطوير خدماتها.
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حكومة املشييش واالختبارات الصعبة:

هل تصمد أمام تغيّر التحالفات والرغبة الجامحة يف احتوائها؟
بقدر ما بدت العودة املدرسية عسرية وصعبة عىل األولياء والتالميذ 
واملربني وكل من له عالقة بالتعليم، فإن العودة السياسية ستكون 
حكومة  عىل  وخصوصا  السيايس،  املشهد  كل  عىل  وأعرس  أصعب 
استعدادات  وسط  طريقها  تتلّمس  مازالت  التي  املشييش  السيد 
عودة  ستكون  أنها  التوقعات  حسب  يبدو  التي  الربملانية  للعودة 
تصّف  مل  السياسية  الكتل  من  كثريا  أن  وساخنة، خصوصا  صاخبة 
حساباتها بعُد مع حكومة املشييش، وقطعت العطلة الربملانية عنها 

ُسبُل البحث عن وسيلة إلسقاطها، أو اضعافها واخرتاقها.
ولنئ بدا رئيس الحكومة يتحرّك بنوع من الثقة يف النفس قد يكون 
الفارطة،  األشهر  خالل  الداخلية  لوزارة  قيادته  خالل  من  اكتسبها 
وبدت زياراته امليدانية وحتى ترصيحاته املقتضبة، معقولة وحذرة 
وهادفة، إال أن بقية التشكيلة الحكومية يبدو أنها مازالت بالفعل 
واالجتامعية  السياسية  األلغام  من  حقل  وسط  طريقها  تتلّمس 
ووسط ركود اقتصادي وشبه إفالس مايل وتوتر اجتامعي وصل اىل 
مل  إذا  القريب  املستقبل  تطورات خطرية يف  له  تكون  وقد  ذروته 
تبادر هذه التشكيلة بإعطاء نوع من االمل والثقة واتخاذ خطوات 
خطوات  وخصوصا  املرتاكمة،  امللفات  معالجة  اتجاه  يف  حقيقية 
تفاؤال  كان  وإن  حتى  التفاؤل  من  جرعة  املواطن  تعطي  شفافة 
كاذبا، يخّفف عىل االقل قليال من حالة االحتقان واليأس التي بدأت 

تعّم عىل الجميع دون استثناء.
السادة الوزراء مازالوا إىل حد اآلن مل يبارشوا مهاّمهم عىل أرض 
ووجد  وهو مييش،  القطار  أخذ  قد  منهم  البعض  كان  وان  الواقع 
نفسه من الساعات األوىل يف قلب معركة مل يخرتها ومل يجّهز لها 
ما يلزمها، كوزير الصحة الذي وصل مع وصول الفريوس كورونا إىل 
يوم،  كل  املئات  تصيب  وبائية  جائحة  إىل  وتحوله  االنتشار  ذروة 
لكميات  بيئة غري مؤّهلة  السيول يف  فاجأته  الذي  التجهيز  ووزير 
البالد خالل ساعات، وكذلك وزير  تهاطلت وأغرقت  التي  األمطار 
الفالحة والتعليم، إال أن بعض أعضاء الحكومة، خاصة السادة وزراء 
الداخلية والخارجية والثقافة، يبدو أنهم دخلوا املجال الحكومي من 
باب الحسابات الوالئية ومن باب الواسطة واملحسوبية، ومل يبارشوا 
إىل حد اآلن املجهود الحريب الذي تتطلبه مناصبهم يف هذا الظرف 

والترصيحات  واالستقباالت  الوالئم  يف  أطنبوا  إنهم  بل  العصيب، 
من  وحتى  والتغيريات،  والتعيينات  العزل  من  وكثّفوا  والبالغات، 
»تقعيد العود« والعزف الفاخر يف حرم الوزارة، معتمدين عىل دعم 
رئيس الجمهورية وعىل إسناد القرص لهم باعتبار ما يرّوج عىل أنهم 
بحامية  متنفذة هناك، ويحظون  التي فرضتها جهات  األسامء  من 
الرئيس التي مل تظهر مالمحها إىل حد اآلن، لكن يبدو أنها تسري يف 
طريق مواٍز للطريق التي يريد أن يسلكها، أو باألحرى ُمجرب عىل 

سلوكها، السيد هشام املشييش.
الشهر  خالل  الجمهورية  رئاسة  أمامه  وضعتها  التي  فالعقبات 
مام  أضيق  أنها  يبدو  زاوية  يف  املشاورات، حرشته  يف  قّضاه  الذي 
خطط له الرئيس، ويبدو أن ال مخرج للمشييش منها إال بالرجوع 

طيلة  تعودت  والتي  الربملان،  يف  املتنفذة  السياسية  القيادات  إىل 
السنوات الفارطة أن تستغّل قّوتها الربملانية وتستحوذ عىل سلطة 
الستار تتحكم  الحكومة وتفرض سلطة موازيًة من وراء  القرار يف 
املراكز  ويف  تعييناتها  يف  وخاصة  وتوجهاتها  الحكومة  عمل  يف  بها 
أو  التخيل عنها  تُعترب مفاصل سلطة، والتي ترفض  التي  الحساسة 

التفريط فيها.
وال شك يف أن اضطرار املشييش للرضوخ اىل الجامعات املتنفذة يف 
الربملان ومهادنتها، والرضوخ شيئا فشيئا إىل متطلباتها واشرتاطاتها، 
املساعي  كل  إرضاء  يستطيع  ولن  سهلة،  بطريقة  أيضا  يكون  لن 
التي تُبذل لالستفادة أو التنّفذ داخل الحكومة والتمّكن من نصيب 
من  أو  وتغيريات  تعيينات  فرض  ناحية  من  سواء  داخلها،  وافر 
خالل االستيالء عىل مواقع وامتيازات، سوف يعجز بالتأكيد رئيس 
الحكومة عن تلبيتها كلّها، مام سيدفع بال شك إىل التصادم مع هذه 
الكتل القوية، أو إىل الرضوخ ملتطلباتها مبا يعنيه ذلك من عودة إىل 
سينارويوهات الشاهد والفخفاخ، أو القطيعة معها مبا يعنيه أيضا 

من عودة إىل سيناريو الحبيب الصيد... رمبا.
وبقدر ما تشهد الحكومة من تخبّط وتلّمس للطريق وسط هذه 
الحقول الغامضة، فإن الرئاسة تبدو ايضا يف وضع غري مريح خاصة 
أنها قد فرّطت منذ اليوم يف ورقة القوة التي كان بإمكانها االحتفاظ 
بها يف ُجعبتها، وهي حكومة السيد املشييش املستقلة قوال وفعال 
الكتل  أمام  السياسية  العملية  من  شوطا  وخرست  الجميع،  عن 
ان  جيدا  ومطبوخة  محسوبة  مبناورات  استطاعت  التي  الربملانية 
تفتك زمام املبادرة من مستشاري القرص »الُهّواة« وتتحول يف ليلة 
تخرتها ومل  التي مل  املشييش  لحكومة  االسايس  الرافد  اىل  وضحاها 
توافق عليها وكانت تعتزم إسقاطها اىل حدود دقائق قبل انطالق 

جلسة التصويت عىل متريرها.
فهل ينجح املشييش يف عبور حقل األلغام هذا دون خسائر كبرية 
التي  لألحزاب  الفئوي  التسلط  براثن  كسابقيه يف  أنه سيسقط  أم 
باتت تعتقد أن السلطة ملك خاص بها ال يجوز ألحد تجاوزها فيه 

وال التقدم عليها ولو بخطوة واحدة يف مجاالت الحكم والتسيري؟
* طاهر عيل 

جلسة  الجاري  سبتمرب   11 يوم  التأمت 
 CACTUS PROD رشكة  مبقر  تفاوضية 
األخ  يف  ممثال  النقايب  والطرف  وكيلها  بني 
للجامعة  العام  الكاتب  السعيدي  محمد 
العامة لإلعالم واالخ محمد قارو عن النقابة 

االساسية للمؤسسة.
االداري  الطرف  تعهد  الجلسة  خالل 
للنظر  النقايب  الطرف  مع  لجنة  بتكوين 
 VPROD رشكة  مع  املربم  العقد  بنود  يف 
النظر  العادة  الرضورية  املقرتحات  وتقديم 
الطرف  طالب  وقد  املراجعة،  وامكانية 
النقايب بدعم املؤسسة بأعوان خرباء يف مجال 
االنتاج والتسويق وتعهدت االدارة بالنظر يف 

هذا االمر مع النقابة.
اما بالنسبة إىل مستقبل املؤسسة واعتبارا 

لتقدم االدارة سابقا للجهات املعنية بحلول عملية خاصة منها النظر يف 
امكانية الحصول عىل رخصة للبّث، يقع متابعة هذا األمر وإثارته من 

جديد وذلك باعتباره حالّ من الحلول العملية إلنقاذ املؤسسة.
وبخصوص التفاوت يف األجور أشارت اإلدارة إىل أن هذا االمر تراكم 
اتفاقية  مناقشة  سيتّم  ذلك  عىل  وبناء  اعتبارات  لعدة  سنوات  منذ 

مؤسسة تنظم الجانب الرتيبي واملايل، وقد وقع االتفاق عىل تحديد 
موعد يف أجل ال يتجاوز الشهر ملتابعة كل هذه النقاط.

وكنا نرشنا يف مقال سابق أن االتحاد الجهوي للشغل بأريانة قد لّوح 
يف وقت سابق بدخول أعوان مؤسسة CACTUS PROD يف تحركات 
احتجاجية يف القرتة القليلة القادمة يف حال مل يتّم التعاطي االيجايب مع 

مختلف املطالب املزمنة.

كان ذلك خالل اجتامع عام بأعوان املؤسسة 
يوم 7 اوت الفارط بدار االتحاد الجهوي للشغل 
الكاتب  صالح  بن  عدنان  االخ  وترأسه  بأريانة 
العام املساعد لالتحاد الجهوي وبحضور مكتب 

الجامعة العامة لالعالم.
اعوان CACTUS عربوا حينها عن انشغالهم 
نتيجة  ملؤسستهم  الحالية  األوضاع  تردي  من 
التاسعة،  قناة  مع  الواضح  وغري  املبهم  التعاقد 
إدارة  استغرابهم من من صمت  كام عربوا عن 
وانعدام  اإلنتاج  وسائل  اهرتاء  أمام  املؤسسة 
الصيانة الستوديو اإلنتاج مام يهّدد بتوقفه عن 

العمل.
جرّاء  شهر  كّل  املؤسسة  أعوان  ويعاين  هذا 
من  ذلك  عن  يرتتب  وما  األجور  رصف  تأخر 

تتبعات مالية من ِقبَِل البنوك.
وطالب األعوان يف اجتامعهم بفتح التفاوض حاالّ يف ملّفات العقد 
املربم مع قناة التاسعة وحول ظروف العمل ومستقبل ومصري املؤسسة 

ومشاكل األجور عىل مستوى رصفها وعىل مستوى التفاوت فيها.

* صربي الزغيدي

:CACTUS PROD خالل جلسة بشأن

ماذا عن عقد شركة VPROD ورخصة البث ومشكل التفاوت يف األجور؟
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ببادرة من جمعية دعم مجلس الصحافة املتكّونة من كّل من 
النقابة الوطنية للّصحافيني التونسيني ممثلة للّصحافيني والجامعة 
التونسية  والرابطة  للنارشين  ممثلة  الصحف  ملديري  التونسية 
منظمة  من  وبدعم  للجمهور  متثل  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 
»املادة 19« تم أمس األربعاء 16 سبتمرب 2020 االعالن عن تركيبة 
للصحافة  املغريب  املجلس  اىل جانب  يعترب  الذي  الصحافة  مجلس 
األوليني عىل املستوى املغاريب والعريب. وسيمّثل هذا املجلس أهّم 
آلية للتعديل الذايت للقطاع االعالمي وسيعمل عىل حامية صحافة 
الجودة وحامية الجمهور من انحرافات وتجاوزات وسائل اإلعالم.

تركيبته
يرتكّب املجلس من سبعة أعضاء هم عىل التوايل كّل من السيدة 
نائب  صالح  بن  العرويس  محمد  والسيدة  رئيسة  املجربي  اعتدال 

رئيس والسادة منويب املرويك، فريدة مربويك، عيل البقلوطي، الصادق 
الحاممي، شادية خذير، روضة الغريب عن الرابطة التونسية للدفاع 

عن حقوق اإلنسان والقاضية أنوار املنرصي.
تعريفه

مجلس الصحافة هو هيئة خاصة مستقلة غري ربحية تعمل عىل 
املهنة  الذايت لوسائل اإلعالم وفقا ملدونة أخالقيات  التعديل  إرساء 
يف  املواطنني  حق  عن  والدفاع  الصحافة  حرية  وحامية  الصحافية 

الحصول عىل معلومات ذات جودة.

مهامه
هذا الهيكل شّكل لسنوات أحد أهم مطالب الصحافيني بالنظر 
ال  واإللكرتونية  املكتوبة  الصحافة  أن  خاصة  والحاجة  أهميته  اىل 
متتلك اىل حّد اآلن هيكال يعنى بها. وستكون مهمته التعديل الذايت 

املكتوبة  للصحافة 
 ، نية و لكرت ال ا و
مدى  ومراقبة 
الصحف  احرتام 
التونسية ألخالقيات 
الصحافية  املهنة 
تقارير  وإصدار 
عملية  حول  دورية 
ما  وهو  املراقبة، 

املسائل مثل منح  سيجعله ميثل سلطة معنوية مرجعية يف عديد 
اإلشهار العمومي إذ سيقيّم مدى جودة الصحف املكتوبة والورقية 

مهنيا وعىل مستوى احرتامها لحقوق عامليها.
* خليفة شوشان

مجلس الصحافة يرى النور

وعلى رأسه اعتدال املجربي 

استنكاره  للبلديني عن  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  عرّب 
والبيئة ورئاسة  املحلية  الشؤون  تلّكؤ مصالح كل من وزارة  من 
الحكومة يف تجسيم مآالت الجلسة الصلحية املنعقدة مبقّر وزارة 

الشؤون املحلية يف فيفري الفارط.
وأبرز مكتب الجامعة أن االتفاق املذكور كان من املفروض أن 
ال يتجاوز تنفيذه واستصدار مختلف النصوص به ونرشها يف موىف 

شهر ماي الفارط وهو الذي مل يتّم اىل حدود اآلن.
مقدار  مراجعة  عىل  الفارط  فيفري  يف  االتفاق  تّم  أنه  يُذكر 
منحة العمل اللييل من 250 مليام يف الساعة اىل 7 دنانري يف الليلة 
الواحدة ومراجعة منحة االوساخ من 30 اىل 75 دينارا ومراجعة 

منحة التكاليف الخصوصية.
باستصدار  القايض  االتفاق  تجسيم  يتّم  مل  اخرى،  ناحية  من 
املتعلق  االستثنايئ  املنشور  بتنقيح  املتعلق  االستثنايئ  املنشور 
تنظيم  حول   2017 ديسمرب  يف  املؤرخ   37 عدد  املنشور  بتنقيح 
وداديات  لفائدة  العمومي  التمويل  إسناد  وإجراءات  رشوط 
من   2016 سنة  بعد  املحدثة  الوداديات  استثنى  والذي  األعوان 

الحصول عىل التمويل العمومي وبالتايل استثناء أعوان البلديات 
األعياد  ومنح  األكل  تذاكر  خاصة  االمتيازات  هذه  من  املحدثة 

والعودة املدرسية.
من  االنتهاء  يف  االنطالق  وجوب  أيضا  أكد  الجامعة  مكتب 
لألعوان  عام  أسايس  نظام  إعداد  يف  االنطالق  قصد  املشاورات 
نتائج  املهنية، ووجوب استكامل نرش  املدّونة  البلديني ومراجعة 

نرشها  عدم  اثار  وقد  االسالك  لبعض   2018 لسنة  االمتحانات 
البلديات، فضال  اعاقة تقدم انجاز الرتقيات املهنية عىل مستوى 
عن رضورة متابعة مآالت جلسة العمل املنعقدة يف ماي 2020 
النقابات  لقطاع  املشرتكة  االطارية  االتفاقية  مبراجعة  واملتعلقة 

الصلبة والسائلة.
النقاط  مع  االيجايب  التعاطي  عدم  ان  الجامعة  مكتب  وبنّي 
التعامل مع  سالفة الذكر عكس عدم جدية املصالح املركزية يف 
يف  خاصة  والغضب  التوتر  حّد  وصلت  والتي  البلديني  مطالب 
اىل  املحلية  الشؤون  وزارة  داعيا  الراهن،  االقتصادي  الوضع  ظل 
استئناف جلسات اللجنة املشرتكة ملتابعة املسار الالمركزي للنظر 

يف كافة النقاط العالقة وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيقها.
افضل  يف  املطالب  تحقيق  رضورة  تأكيده  املكتب  جّدد  كام 
اللجنة  عمل  واستئناف  املتعطلة  االوامر  واستصدار  اآلجال 
النضالية  االشكال  كل  خوض  اىل  سيدعو  أنه  مؤكدا  املشرتكة، 

الالزمة واملتاحة لحامية حقوق املنظورين.
* صربي الزغيدي            

توتر يف قطاع البلديات:

تراجع عن االتفاقات، مشاورات النظام األساسي واملدونة املهنية متعطلة

األخ كمال سعد يلتقي وزير السياحة  
أرشف وزير السياحة السيد الحبيب عامر مبقر الوزارة، عىل جلسة عمل بحضور األخ كامل سعد األمني العام املساعد لالتحاد العام 

التونيس للشغل واألخ صابر التبيني كاتب عام الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من 

أعضاء الجامعة، حيث تّم التطرق إىل الوضعية الصعبة التي متّر بها مختلف املؤسسات السياحية وكذلك العاملني بهذه املؤسسات، 

يف ظّل تداعيات األزمة الصحية العاملية عىل القطاع جرّاء تفيش وباء كورونا.

تهنئة
مبناسبة اختياره نائبا لرئيس مجلس الصحافة تتوجه أرسة جريدة 
الشعب بأحّر التهاين إىل رئيس تحرير جريدة الشعب السابق األخ 

محمد العرويس بن صالح.  
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مليوين  من  أكرث  سبتمرب2020،   15 الثالثاء  أمس  أول  عاد 
بشكل  التونسية  واملعاهد  املدارس  اىل  تلميذ  الف  و215 
تدريجي بعد انقطاع دام لستة اشهر، ويف وقت تشهد فيه 
البالد ظرفا صحيا استثنائيا بسبب تفيش العدوى بفريوس 

كورونا املستجد.
بشأن  القلق  انتابها  التونسية،  األرس  من  اآلالف  مئات 
الحكومة  تأكيدات  رغم  الفريوس،  بهذا  العدوى  مخاطر 
عىل توفر كل ظروف السالمة للعودة املدرسية. ورغم أن 
وزارة الرتبية، قد أقرت جملة من االجراءات الصحية اكدت 
مهماّ  عدد  ان  إال  الفريوس،  هذا  من  بالتوقي  كفيلة  انها 
دون  للحيلولة  كافية  اعتربوها غري  واالساتذة  االولياء  من 
عدد  يف  قياسية  ارقام  تسجيل  بعد  خاصة  الجائحة  تفيش 

املصابني يوميا.
عدم جاهزية بعض المدارس

ال  حتى  األفواج  نظام  اعتمد  االجراءات  هذه  بني  ومن 
يتجاوز عدد التالميذ الحارضين يف قاعة الدرس 18 تلميذا 
بعد ان كان معدل عددهم يصل اىل 38 تلميذا. ويهدف 
التعليم  مؤسسات  يف  تطبيقه  سيتماّ  الذي  االجراء  هذا 
التباعد الجسدي كم أكدت  العمومي والخاص اىل احرتام 
أجل  من  الوقاية  مستلزمات  توفري  عىل  حرصها  الوزارة 

حمية صحة التالميذ واالطار الرتبوي.
عرب  بيوم  يوما  الدراسة  نظام  واعتمد  فوجني  إىل  الفصل  تقسيم  وسيتماّ 
املدرسية  العطل  أيام  من  التقليص  يتماّ  ان  عىل  األفواج،  بني  التناوب 
وبأربعة  الثاين  الثاليث  ونصف  األول  الثاليث  أيام من عطلتي نصف  بثالثة 
جوان   30 يوم  الدراسية  السنة  لتنتهي  والربيع،  الشتاء  عطلتي  من  أيام 
ص فرتة ترتاوح بني 4 و6 أسابيع للتدارك بالنسبة إىل جميع  2021. وستخصاّ
الدخول  سيقع  التي  ابتدايئ  األوىل  السنة  باستثناء  الدراسية  املستويات 

صة لها. مبارشة يف الربامج املخصاّ
التباين يف مستوى جاهزية املؤسسات  امام  الوضع تعقيدا خاصة  ويزداد 
الرتبوية اذ يرى الخرباء يف املجال أن توفاّر كل مستلزمات الوقاية ال يعني 
املدارس  من  عدد  لدى  الجاهزية  محدودية  لكناّ  مخاطر  صفر  بالرضورة 
واملعاهد من شأنها أن تزيد من مخاطر العدوى بالفريوس. وقد أظهرت 
الزيارة التي أداها رئيس الحكومة هشام املشييش، نهاية االسبوع املايض، 
اىل عدد من املدارس يف بعض املناطق املتاخمة للعاصمة تأخر االستعدادات 
وانعدام املرافق ونقص التزود باملياه يف هذه املؤسسات ما يجعل  الحديث 
عن االستعدادات ملواجهة جائحة كوفيد – 19 ينتفي يف ظل أوضاع كارثية 

تعيشها املدارس العمومية.
وتشكو عديد املدارس يف تونس من اهرتاء البنية التحتية وعدم توفر املياه 
الصالحة للرشب، وتقع غالبية هذه املدارس يف املناطق الريفية والجبلية 
الحكومية  الهياكل  من  العديد  تأكيدات  حسب  وذلك  النائية،  واملناطق 

ومنظمت املجتمع املدين.
غياب الماء واهتراء البنية التحتية

كم يشكو عدد مهماّ من املدارس واملعاهد يف تونس من انقطاع املاء، واكد 
بجهة  ان 175 مدرسة  واالجتمعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى 
 660 هناك  واجمال  املاء...  فيها  يتوفر  ال   313 جملة  من  فقط  القريوان 
مدرسة تفتقر إىل املاء الصالح للرشاب، بينم هناك 2200 مدرسة بها ماء 
ولكن بصفة غري منتظمة. كم ان اكرث من 4 آالف مدرسة تعاين من مشاكل 
يف بنيتها التحتية ورغم تدخل بعض الجمعيات ومكونات املجتمع املدين 
يف عدد من املدارس قصد صيانتها، اال ان حوادث تساقط االسقف وتصدع 

الجدران، تتكرر بشكل متواتر والحالة تزداد سوًءا من سنة اىل اخرى.
وزارة الرتبية وبصفتها املسؤول االول عن الحياة املدرسية وكل ما يتعلق بها 
من مسائل تنظيمية ومالية وتريبية وغريها، تؤكد يف كل مرة عىل أنه يتماّ 
تخصيص اعتمدات مالية لرتميم املدارس. لكن تظل دار لقمن عىل حالها، 
فقلاّ وندر ان يحدث تدخل قصد الرتميم والصيانة. إذ يبدو ان الترصيحات 
ال تتطابق باملرة مع االفعال. فالقرارات تكتب عىل الورق ولكنها ال تطبق 
املؤسسات  كل  يطال  وال  املطلوبة  بالكيفية  يكون  ال  تطبيقها  تماّ  وان 
الرتبوية التي تعاين حقا من تردي يف بنيتها التحتية. ففي كل مرة ينهار فيها 
التطرق اىل وضع املؤسسات املرتدي  يتماّ فيها  او  او جدار  سقف مدرسة 
وغياب االسيجة ومخاطر ذلك عىل التالميذ وعىل املربني، يطلاّ علينا بعض 

املسؤولني بوزارة الرتبية او بعض املستشارين او الوزير ليؤكد أنه تماّ اتخاذ 
جملة من االجراءات للصيانة والرتميم. ومبجرد مرور املشكل تتضح ان كل 
تلك االجراءات التي تماّ الحديث عنها هي مجرد ادوية تلطيفية الستيعاب 
غضب االولياء وامتصاص احتجاجتهم وخوفهم عىل فلذات اكبادهم. ولعل 
احصائيات  اية  عن  تكشف  مل  الرتبية  وزارة  ان  هو  ذلك  عىل  دليل  اكرب 
العدد  عن  ايضا  تكشف  ومل  اآلن  حد  اىل  ترميمها  تم  التي  املدارس  عن 
مياه  ودورات  للرشاب  الصالحة  املياه  اىل  تفتقر  التي  للمدارس  الحقيقي 
واسوار. كم مل تكشف الوزارة عن االعتمدات التي يتماّ تخصيصها سنويا 
للصيانة والرتميم. كل ما ترصح به هو كالم يف املطلق ويتمحور أساسا حول 
الوعي بأنه توجد آالف املؤسسات الرتبوية التي تحتاج اىل تدخالت عاجلة 

لرتميمها وتجديدها وانه تماّ اتخاذ التدابري الالزمة لذلك.
 

أولياء يحتجون وجمعيات تتدخل
وقفات  الجهات  من  عدد  يف  واآلخر  الحني  بني  االولياء  ينفذ  املقابل  يف 
عدم  من  واالستنكار  للتنديد  مدرسية  عودة  كل  انطالق  مع  احتجاجية 
باالرساع  مطالبني  واملتصدعة،  املنهارة  التحتية  البنى  الصالح  التدخل 
بصيانتها النها مل تعد قادرة عىل الصمود. كم ان بعض الجمعيات عربت يف 
مناسبات عديدة عن رضورة ايجاد حلول للمشاكل 

التي تعاين منها املؤسسات الرتبوية.
الجمعية  رئيس  يقول  املوضوع  هذا  وحول 
إناّ  قاسم  سليم  التعليم  لجودة  التونسية 
»مدارس كثرية تشكو من بنى تحتية مرتدية، 
ال سياّم منها املدارس االبتدائية، وسط غياب 
من  تحتاجه  وما  للمشاكل  موضوعياّ  تقييم 
ان عددا  نهائية وفعالة. وقال سليم قاسم  حلول 

لكن من  منها،  أجزاء  ترميم  إىل  قد خضعت  كانت  املدارس 
رسعان ما تتداعى أجزاؤها األخرى، إذ أناّها ُشياّدت يف معظمها قبل أكرث من 
100 عام ودون معايري دقيقة وقانونية. لكناّه يلفت إىل أناّ األمر ال يقترص 
عىل تلك املدارس، فبعض مماّ ُشياّد حديثاً قبل بضعة أعوام، يشهد كذلك 
إن دلاّ عىل يشء فهو يدلاّ عىل  انهيار جدران وأسقف وغري ذلك. وهذا 

الفساد وعدم بناء املدراس وفق الرشوط املقاييس املعمول بها.
اآلخر  هو  يقول  الجاليص  الدين  سيف  عني«  رغم  »فني  جمعية  رئيس 
لصيانة  األخرية  األعوام  خالل  الجهات  من  عدد  يف  تدخلت  الجمعية  ان 
وتزيني بعض املدارس وتوفري مستلزمات كانت تنقصها، خصوصاً يف الجهات 
الداخلية، وذلك بهدف تشجيع التالميذ عىل مواصلة تعليمهم، لكن ذلك 
عاجلة  صيانة  تدخاّالت  إىل  تحتاج  املدارس  أن  إذ  قوله،  حسب  يكفي  ال 

وباعتمدات كبرية...
النقابات على الخط

عىل  هكذا  الرتبوية  للمؤسسات  التحتية  البنية  صالح  يكون  أن  ميكن  ال 

م كل  طريقة الري قطرة قطرة، بل من املفروض ان ترماّ
املدارس واملعاهد دفعة واحدة خالل العطلة املدرسية 
ة للبناءات والرتميم.. ال سيم أنه يتماّ رصد ميزانية مهماّ

توحي  الرتبوية  املؤسسات  من  لعدد  التحتية  فالبنية 
التي  املليارات  تذهب  فأين  باالسوإ،  وتنذر  بالخطر، 
وزارة  والتهيئة يف  للبناءات  ص  تُخصاّ أنها  املفروض  من 
التي  الحالة  عىل  الصمت  سيستمراّ  متى  اىل  الرتبية؟ 
باملناطق  املوجودة  تلك  وخاصة  املدارس  بعض  عليها 
يتداول  اليوم  حدود  فإىل  الشعبية؟  واالحياء  الريفية 
تظهر  صادمة  صورا  االجتمعية  املواقع  عىل  نشطاء 
وحسب  للسقوط.  آيلة  اقسام  يف  يدرسون  أطفاال 
املتعلاّقة  القوانني  يخالف  الوضع  هذا  فإن  مراقبني 
قة  متفواّ تكون  أن  يفرتض  والتي  التونسية  بالطفولة 
عربيا إذ أن تونس الدولة الوحيدة التي أصدرت مجلة 
خاصة بحقوق الطفل.ويستنكر هؤالء صمت السلطات 
املرشفة عىل قطاع الطفولة باإلضافة إىل عدم محاسبة 
الصيانة.  الوضع وغياب  املسؤولني األساسيني عىل هذا 
وحسب نقابة التعليم االسايس فإن هناك عدة مدارس 
التجهيزات  يف  نقص  من  تشكو  الجهات  من  عدد  يف 
وإعادة  صيانتها  عدم  من  تشكو  وخاصة  واملعدات 
تأهيلها لتكون صالحة للتدريس. وذكرت النقابة أن هناك بعض املدارس 
اغلقت عددا من قاعاتها النها آيلة للسقوط وغري صحية باملرة. وقال عضو 
النقابة توفيق الشايب انه عىل املستوى اللوجستي الوزارة تتكلم اكرث مم 
تفعل فاملدارس تعاين من بنية تحية كارثية زاد يف تعقيدها فريوس كورونا 
كم ادت االمطار االخرية اىل انهيار اسقف مدارس وترساّب املياه اليها عىل 
املياه  اليها  الكاف والتي ترسبت  بالرسس من والية  املرجى  غرار مدرسة 

االسبوع املايض ومع ذلك مل تقع تهيئتها وهو ما يجعلها غري منذ 
قادرة عىل استقبال التالميذ، مدارس مل تنته االشغال 
فيها اىل اليوم، مدارس دون اعوان خدمات... وأكد 
الشايب انه يف صورة عدم ايفاء الوزارة بتعهداتها 
النقابة لن  بتوفري وسائل التعقيم والنظافة فإن 
يكون لها استعداد للتضحية بالتالميذ واملعلمني 
وان النقابة ال تريد ان تكون عودتهم اىل املدارس 

عملية انتحارية.
لت الجامعة العامة للتعليم الثانوي يف  من جهتها حماّ
بيان لها الحكومة ومختلف مصالحها املعنية كامل املسؤولية عم ميكن ان 
يرتتب عن واقع املؤسسات الرتبوية من استتباعات عىل صحة كافة أعضاء 
د  االرسة الرتبوية وسالمتهم وعىل مسار السنة الدراسية الذي قالت إنه مهداّ

ياّا بكل االحتمالت واملخاطر. جداّ
ودعت الحكومة اىل االرساع بتفعيل ما نصاّ عليه اتفاق 9 فيفري 2019 من 
ترفيع بنسبة 20 % يف ميزانيات املؤسسات الرتبوية اىل جانب توفري كل ما 
ميكن أن يسداّ النقائص املوجودة واالنكباب الجدي عىل ما يلزم من حلول 
واملسؤول  ي  الجداّ الرتبوي  اإلصالح  مسار  إىل  العاجلة  العودة  رأسها  عىل 
واعتربت  العمومية.  الرتبوية  باملنظومة  يرتقي  وطني  برنامج  قاعدة  عىل 
النقابة أن جائحة كورونا عراّت ما بقي مسترتا من نقائص املنظومة الرتبوية 
العمومية وأنها كشفت عماّ أصابها من اهرتاء وتدمري وصفتهم بـاملمنهج 
الحكومات  عليها جميع  ترصاّ  التي  السياسات  نتيجة  كان  ذلك  ان  مؤكدا 

املتعاقبة منذ ما قبل الثورة.
انعكس  الجائحة  مع  التعاطي  يف  الحكومة  سياسات  تخبط  أن  وأضافت 
عىل االستعدادت املطلوبة من وزارة الرتبية لضمن عودة مدرسية تحقاّق 
جدلية التالزم بني الحق يف التعليم والحق يف الصحة وهو ما يرتجم استحالة 
تطبيق اي بروتكول صحي يف ظل إحجام الدولة عن رصد 
وصحية  ولوجستية  مادية  إمكانات  من  يكفي  ما 
ملجابهة الجائحة وذروة انتشارها املرتقبة وهو 
ما يفقد كل االجراءات املتخذة جانبا مهماّ من 

جدواها وفاعليتها.
الكاتب  الشمنقي  نورالدين  قال  جهته،  من 
العام للنقابة العامة ملتفقدي املدارس االبتدائية 
باالتحاد العام التونيس للشغل، إن وزارة الرتبية 

660 مدرسة بال ماء و4 آالف مؤسسة تربوية تعاني من مشاكل يف بنيتها التحتية
فيروس كورونا يعري ما بقي مستترا من نقائص المنظومة التربوية العمومية..

* حياة الغامني



7امخليس 17 سبمترب 2020 - العدد 1608
الحدث

مليونا تلميذ يف مواجهة كوفيد19 واملربون يعوّضون اصحاب »السرتات« البيضاء!
العودة املدرسية لسنتي 2020 ـ 2021 وسط وضع صحي ينذر  انطلقت 
كورونا وفقدان زهاء  بفريوس  االصابات  تكاثر  بحكم  كبرية وذلك  مبخاطر 
500 مؤسسة تربوية البسط مقّومات ورشوط حفظ الصحة فهل تّم الزج 
مبليوين تلميذ و200 الف اطار تربوي يف اتون وباء مل يُعرف له اىل حّد اآلن 
دواء، وهل للحكومة عامة ولوزارة الرتبية تحديًدا بعد نظر ميكن هذه وتلك 
من التصدي لتفيش الوباء يف صفوف التالميذ واملربني عىل حّد السواء، وهل 

لألولوياء ما يبّدد مخاوفهم من امكانية اصابة ابنائهم بفريوس كورونا؟
بني املوجة األوىل واملوجة الثانية من فريوس كورونا تغريت السياسة الصحية 
يف تونس يف عالقة بالتصدي والتوقي من االصابة بهذا الفريوس الذي فتك 

مباليني البرش يف اعتى الدول تقدما علميا وصناعيا وحضاريا. 
* مغامرة وزارة الرتبية

ولنئ قامت وزارة الرتبية بضبط آليات التدريس داخل املؤسسات الرتبوية 
معلنة عن توفر كل رشوط الوقاية من االصابة يف صفوف التالميذ واملربني، 
املؤسسات  حدود  تتعّدى  صحية  كارثة  حصول  من  الجميع  مخاوف  فإن 
اهرتاء  ظل  يف  خاصة  تتكاثر  انفكت  ما  العائلية  املؤسسات  نحو  الصحية 
املؤسسات الصحية العمومية يف تونس فضال عن أن الفئة املعرّضة لالصابة 

بفريوس كورونا تفوق نسبة خمس عدد السكان يف تونس..
واغلب  واملدارس  الحدود  اغلقت  كورونا،  لفريوس  االوىل  املوجة  خالل 
املؤسسات مبا يف ذلك املؤسسات الرتبوية واجريت االمتحانات واملناظرات 
الوطنية يف ظّل عدم استكامل الربامج التعليمية وشكل تبعا لذلك اصحاب 

»البدالت« البيضاء درعا واقيا لجميع التونسيات والتونسيني.

أّما خالل املوجة الثانية، فقد تغريت االدوار تبعا لتغيري السياسة الصحية يف 
مواجهة داء )كوفيد19( إذ بات املربون وهم ايضا من اصحاب »البدالت« 
دور  يعد  مل  اذ  »املجرم«  الفريوس  هذا  من  التالميذ  ابنائنا  البيضاء حامة 
االدارية  الوظيفة  عىل  يقترص  والقيمني  واملديرين  واالساتذة  املعلمني 
تكفل رشوط  التي  الوقائية  املهمة  نحو  ذلك  تعّدى  بل  والرتبوية فحسب 

الحامية الصحية لنحو مليوين تلميذ.
ويف هذا السياق علينا طرح االسئلة التالية:

ـ هل خّصت وزارة الرتبية املؤسسات الصحية مبا يكفل فعليا حامية التالميذ 
من داء الكورونا؟

وهل بامكان االطار الرتبوي يف ظل سياسة تعميق جراح التعليم العمومي 
القيام بواجبهم من ناحية وضامن حامية تالميذهم من داء كورونا؟

ـ وهل ان طرق التدريس التي ضبطتها وزارة الرتبية كافية للتحصيل العلمي 
النهائية مبا  التعليمية وخاصة لتالميذ االقسام  الربامج  مبا يضمن استكامل 

ميكنهم من اجراء االمتحانات واملناظرات الوطنية يف كل املواد التعليمية؟
* انعدام الرشوط الوقائية...

يف ظّل اهرتاء البنية التحتية وفقدان ابسط مستلزمات التدريس يف اغلب 
االطار  مخاوف  درجة  ارتفاع  من  سيزيد  ذلك  فإّن  الرتبوية،  املؤسسات 
الرتبوي من ناحية واألولياء من ناحية ثانية خاصة اذا ما اخذنا بعني االعتبار 
فقدان نحو 500 مؤسسة تربوية »للامء« فام بالنا بالداء ورشوط الوقاية 
فهل ان غلق هذه املؤسسات سيساهم يف حامية بقية التالميذ واالطارات 
الرتبوية يف ظّل ارتفاع نسب االصابة بالفريوس وتغري السياسة الصحية يف 

مواجهته.
وهل استعدت الحكومة للكوارث يف صورة حصولها؟

* الوضع الرتبوي
إن املتأمل يف الواقعني الصحي والرتبوي العموميني والقارئ الجيد ملختلف 
االجراءات التي اتخذتها الحكومة النطالق العودة املدرسية، يدرك بال عناء 
اننا قد دخلنا مغامرة ال ميكن الحد توقع درجة خطورتها وال كارثية نتائجها 
وخاصة اذا ما أضفنا إىل اهرتاء واقع املؤسستني الرتبوية والصحية هشاشة 

منظومة النقل والعمومي ترديها..
* توقعات مخيفة 

والرتبوي  عامة  العمومي  القطاع  يعيشه  بات  الذي  املّر  الواقع  ظّل  يف 
والصحي علی وجه التحديد والذي عرّته جائحة كورونا يف موجتها االوىل 
الرتبوية  باملؤسسات  ستلحق  كارثية  صحية  نتائج  نتوقع  ان  اال  ميكن  ال 

وباملجتمع عموما.
وذلك إذا ما نّزلنا توقعات خرباء الصحة الذين يؤكدون عىل ان 4/3 سكان 

تونس مهّددون باإلصابة بفريوس كورونا.
ويف صورة تحّول هذا التوقع إىل واقع، فكيف ميكن لبالدنا مواجهة مصريها 
وهي املثقلة بالفقر واملديونية من أخمص قدميها إىل شعر رأسها، خاصة 
أّن دوال مثل الواليات املتحدة االمريكية والهند والربازيل وعدًدا من دول 
اوروبا الغربية والتي تفوق تونس امكانيات وعتادا طبيا وصحيا قد غرقت 
من  البرشية  االرواح  آالف  فانتقلت  دواء  له  تجد  مل  الذي  الداء  هذا  يف 

املستشفيات الطبية إىل املقابر األرضية.

وتّم  املدرسية  العودة  مسألة  طرح  يف  تأّخرت 
وتّم  أوت  شهر  نهاية  املوضوع  يف  الحديث 
إىل  تهدف  والتي  األفواج  نظام  عىل  االتفاق 
تعقيم  من  املدرسة  يف  الصحية  الرشوط  ضامن 
البنية  وضعية  أن  الشمنقي  واضاف  وكاممات. 
التحتية للمدارس اليوم غري جيدة كام أن عديد 
عىل ضامن  اليوم  قادرة  غري  والعائالت  املناطق 
الصحي  الربوتوكول  وتطبيق  الكاممات  توفري 
بصفة تامة وهو ما تعهدت به الوزارة من توفري 
املناطق.  عديد  يف  للعائالت  لبعض  الكاممات 
املطروحة  السيناريوهات  عديد  هناك  أن  وأكد 
اليوم لتنظيم الدراسة مع ضامن السالمة الصحية 
التعليم  استمرارية  وضامن  الجسدي  والتباعد 

كام أن النقابة ترفض إلغاء بعض املواد الفنية.
الوزارة تتحرك 

هشام  الحكومة  رئيس  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
املشييش، كان قد أعلن يوم االثنني 14 سبتمرب، 
إجراءات عاجلة ملعالجة البنية التحتية يف مئات 
يوم  زيارته  بعد  والثانوية،  االبتدائية  املدارس 
إخالالت  فيها  عاين  تربوية،  مؤسسات  األحد 
وتشمل  بتونس.  تليق  ال  إنها  قال  ونقائص 
ديناٍر،  مليون   32 مبلغ  تخصيص  القرارات 
لالنطالق الفوري يف صيانة 400 مؤسسٍة تعليميٍة 
ومعالجة نقص املرافق والتجهيز، عىل أن تنتهي 
أكتوبر  شهر  من  األّول  الّنصف  خالل  األشغال 

كحّد أقىص.
أنه  الحكومة،  رئاسة  عن  الصادر  البالغ  وأفاد 
املحدثة،  الصغرى  املقاوالت  تكليف  سيتّم 

بأشغال تعهد وصيانة وتوسعة املؤسسات الرتبوية، لتشمل صيانة دورات 
املياه وتوفري املاء الصالح للرشاب بعد مصادقة رئيس الحكومة عىل كّراس 

الرشوط املتعلّق مبامرسة نشاط املقاوالت الّصغرى.
صيانة  مشاريع  استئناف  عن  ذاته،  السياق  يف  الحكومة  رئاسة  وأعلنت 
بدعم  تحظى  والتي  نسقها،  يف  والترسيع  الرتبوية  املؤّسسات  وتوسعة 
املانحني الدوليني واعتامداٍت مرصودٍة لهذا املجال، وذلك بعد رفع العراقيل 

اإلجرائية التي حالت دون استغاللها.
نقابة القيمين: وضعية المبيتات المدرسية كارثية ووزارة 

الصحة لم تطبق ما وعدت به
 أكد كاتب عام نقابة القيمني جامل الهاين، إن العودة املدرسية لهذه السنة 
التالميذ  تقسيم  املستويات، وخاصة عىل مستوى  بدعة عىل جميع  تعترب 
عىل أفواج. وبنّي أن هذا اإلجراء لن ميكن من استكامل الربنامج السنوي بل 
نصفه فقط، وهو ما يجعله إجراء غري سليم باعتبار أنه لو تّم تأجيل العودة 

املدرسية اىل غاية شهر مارس مثلام طالبت بذلك نقابات الرتبية لتوصلنا اىل 
النتيجة نفسها وهي إكامل نصف الربنامج.

واعترب الهاين أن الوزارة مل تكن صادقة يف وعدها بتوفري وسائل نقل للتالميذ 
يأوي 100  مبيت  مبيتا وكل  يوجد 450  أنه  إىل  باملبيات، مشريا  املقيمني 
التباعد  ومسألة  الصحي  الربوتوكول  فإن  وبالتايل  تقدير.  أقل  عىل  تلميذ 
يف  وال  املبيتات  يف  خاصة  تطبيقها  ميكن  ال  كربى  كذبة  تعترب  االجتامعي 

املطاعم املدرسية وال يف الساحات وقاعات املراجعة.
للرشاب كام  صالح  ماء  بال  مبيتات  تونس  يف  توجد 

ويصل عددها تقريبا إىل 380 مبيتا يف مختلف 
مقّومات  أدىن  إىل  وتفتقر  الجمهورية،  انحاء 
الخصوص  بهذا  الهاين  جامل  وأكد  النظافة. 
أنه ال ميكن املجازفة وإرجاع التالميذ يف مثل 
املدارس  من  لعدد  الكارثية  الوضعيات  هذه 
الصحة  مستلزمات  غياب  ظّل  ويف  واملبيتات، 

والتجهيزات التي تحدثت عنها الوزارة لكنها مل توفرها مبا يجعل 
الخطر قامئا.

وقد تّم االتفاق عىل عدم فتح املبيتات املدرسية، حسب كاتب 
عام نقابة القيمني جامل الهاين، وان فتحت فال ميكنها اال قبول 
نصف طاقة االستيعاب. وأكد محدثنا ان هناك مؤسسات تربوية 
مل تفتح أبوابها ومل تقبل بعودة التالميذ يف ظروف غامضة ويف 
بقية  تنسج  ان  املتوقع  من  إنه  وقال  الحامية.  مقومات  غياب 
املؤسسات الرتبوية عىل نفس املنوال السيام أن الوزارة تخلفت 
يف  تتخذ  ان  ورّجح  الوقاية.  مستلزمات  كل  بتوفري  وعدها  عن 
االسبوع الثاين من العودة قرارا بالغلق بعد ان يتّم التأكد من ان 

الوضع خطري حقا.
جامعة موظفي التربية:
 وفاة عاملة في معهد 
مرناق بالكورونا والوزارة ال 

تبالي
الكاتبة  أفادتنا  نفسه  السياق  ويف 

ملوظفي  العامة  للجامعة  العامة 
يف  املوظفني  ان  الشايبي  سهام  الرتبية 

يف  اإلدارات  عليها  وجدوا  التي  الحالة  بسبب  كبري  هلع  حالة 
التي  الحالة نفسها  الرتبوية. إذ ظلت اإلدارات عىل  املؤسسات 
تقرره  ما  ان  واكدت  يتغري يشء.  ومل  العطلة  قبل  فيها  تركوها 
الوزارة وتفيدهم به خالل جلساتها مع ممثيل النقابات الرتبوية 
مغاير متاما للواقع امللموس. إذ ال وجود الي إجراء صحي تحدثت 
حامية.  اية  وال  وقاية  مستلزمات  وال  تعقيم  فال  الوزارة،  عنه 
اليومي  بالتعقيم  تطالب  نقابتهم  ان  الشايبي  سهام  واعتربت 
لكل املؤسسات الرتبوية، وتطالب أيضا بتوفري الكاممات واملواد 
املعقمة ومواد التنظيف، منوهة بأن أغلب موظفي الصحة سّنهم 
يف معدل الخمسني مبا يجعل الخطر عىل حياتهم وارد. واستشهدت الكاتبة 
العامة للجامعة العامة ملوظفي الرتبية بالعاملة التي توفيت يف احد املعاهد 
مبنطقة مرناق قبل يومني من العودة املدرسية والتي اتضح ان سبب وفاتها 
هو إصابتها بالكوفيد 19. وقالت ان املوظفني يف ذلك املعهد اصيبوا بحالة 
من الرعب ال سيام أنها كانت يف ذلك الوقت متارس عملها يف إدارتها املعهد. 
وقالت ان النقابة طالبت بإعادة تحليل ثاٍن لكل من احتك باملتوفاة أو ُوجد 
التحليل  ان  الوزارة رفضت معتربة  الذي كانت تعمل فيه، لكن  املكان  يف 

األول كاٍف، بل وطالبتهم بالعودة اىل العمل9.
ومل  الوزارة  تستجب  مل  أنه يف حال  الرتبية عىل  وشددت جامعة موظفي 
توفر ما هو مطلوب منها من مستلزمات صحية ووقائية وخاصة مامرسة 
التعقيم اليومي، فإن املوظفني سيتوقفون عن العمل حفاظا عىل صّحتهم 

وصّحة عائالتهم واملحيطني بهم.

* حياة الغامني

 * الحبيب الشايببعد العودة املدرسية:
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* طارق السعيدي
تقنيا  عطبا  االلكرتونية  للمصادقة  الوطنية  الوكالة  شهدت 
ادى اىل ترضر قاعدة البيانات واملعطيات املخزنة لديها وهو 
نهائية. ويعترب هذا  املعطيات بصفة  اتالف  اىل  ما قد يؤدي 
الحدث عىل غاية من الخطورة خاصة أن املعطيات والبيانات 
اقتصادية  مجاالت  تشمل  الوكالة  لدى  املخزنة  االلكرتونية 
النقاش  السطح  إىل  املقلق  الحدث  هذا  أعاد  وقد  حيوية. 
املتجدد حول أمننا أملعلومايت وسيادتنا الرقمية يف ظل عامل 

يتحول برسعة وجنون نحو الرقمنة الكاملة. 
وظيفة ونقائص

االلكرتونية  للمصادقة  الوطنية  الوكالة  مهام  إىل  وبالعودة 
نتبني جسامة وخطورة املهام امللقاة عىل عاتق هذه واملتمثلة 
أساسا يف  ضامن سالمة املعامالت واملبادالت اإللكرتونية يف 
ميادين التجارة اإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية و الخدمات 
متبادلة  اعرتاف  اتفاقّيات  ووضع  بعد،  عن  واملالية  البنكّية 
األجنبية، وتوفري شهادات  اإللكرتونية  املصادقة  مع سلطات 
ومنح  وإلغاؤها(،  ونرشها  )إصدارها  اإللكرتونية  املصادقة 
رخص تعاطي نشاط مزود خدمات مصادقة إلكرتونية فضال 
اإللكرتوين وتقنيات  اإلمضاء  والتكوين يف مجال  البحث  عن 
التشفري وهيكل املفتاح العمومي. ومتثل مجمل هذه املهام 
اإلدارة وحوكمة  ورقمنة  الرقمي  االنتقال  أساسية يف  عنارص 
الصفقات العمومية وخاصة الحد من ظاهرة الدفع النقدي 
ومحارصته عرب تطوير الدفع االلكرتوين. ويبدو ان ان مجمل 
املهام  خانة  يف  فراغ  ملئ  مجرد  كانت  املذكورة  الوظائف 
شهدت  وقد  العمومية.  املؤسسات  مواقع  كل  يف  املوجودة 
ما  املهام  وهو  انجاز مختلف  تعطال غري مفهوم يف  الوكالة 
ذكره تقرير دائرة املحاسبات عدد 25 لسنة 2010 »ويف إطار 
نرش الّثقافة الرّقمّية، اقترصت أنشطة الوكالة بصفة شبه كلّّية 
يف  إشهاريّة   فضاءات  بوضع  الّتظاهرات  يف  املشاركة  عىل 
حني تضّمن عقد أهدافها  للفرتة 2002-2006 وضع برنامج 
تسويقّي واملساهمة يف عملّيات الّتحسيس الالّزمة للّتعريف 
مبهاّمها.« وتؤكد هذه الفقرة ان األمور مل تكن عىل ما يرام 
الدالة عن  ابرز املؤرشات  منذ السنوات األوىل للعمل. ومن 
هو  الوكالة   طرف  من  املقدمة  الخدمات  مستوى  ضعف 
اعتامد معايري جودة ايزو 27001 يف حني ان ما تقوم به من 

مهام يستوجب االيزو 22301.
خطأ بدائي والمعالجة كارثية

يف  الشعب من خرباء  عليها  تحصلت  التي  املعطيات  وتشري 

املجال حبذوا عدم ذكر أسامئهم إىل ان املشكل يتمثل أساسا 
يف تخلف او تأخر آليات وأساليب عمل املؤسسة حيث يعترب 
يف  والبيانات  املعطيات  تخزين  بتلف  متعلق  حادث  وقوع 
املجاالت االقتصادية والتجارية أمرا غري مطروح البتة وميثل 
وتشري  لها  تقاليد  ال  مبتدئة  ملؤسسة  بدائيا  خطا  حصوله 
فقط  يتمثل  ال  املشكل  ان  اىل  عليها  التي حصلنا  املعطيات 
ايضا يف  يتمثل  بدايئ ال يفرتض حصوله، بل  يف حصول خطا 
طريقة املعالجة الكارثية والتي تنم عن تخلف أساليب عمل 
املؤسسة وتأخرها عن الواقع وعدم دخولها يف القرن الواحد 
والعرشين. ويقدر الخرباء انه كان من املفرتض ومن املنطقي 
ان يتم تدارك الخطأ يف ثالث ساعات عىل أقىص تقدير غري ان 
هذا األمر مل يحصل ومن املتوقع ان ال يتم معالجة اإلشكال 
شهر  قبل  إصالحه  ميكن  ما  إصالح  أو  الخطأ  نتائج  وتاليف 
املعلوماتية  والسالمة  اإلعالمية  مجال  يف  التقنيون  ويسعى 
إىل استعادة أجزاء من البيانات املفقودة وذلك عرب الرجوع 
ان  أيضا،  املتوقع  ومن  املعطيات.  لبنك  قدمية  تحيينات  إىل 
العمومية وعدة عمليات دفع  الصفقات  تبعا لذلك  تتوقف 

الكرتوين.  
تفاعل سلب ومحدود

ويذكر ان التعاطي اإلعالمي مع هذا املشكل مل يبتعد كثريا 
الصادر  الجاف  البالغ  الخشبي وهو ما تضمنه  الخطاب  عن 
البالغ بوجود إشكال تقني  الوطنية. وقد أوحي  الوكالة  عن 
ناتج عن خلل برشي دون توضيح أصل املشكل وانعكاساته أو 

أسباب وقوعه أو الصعوبات التي تواجهها الوكالة يف اسرتجاع 
املعطيات. وجاء يف البالغ الصادر باللغة الفرنسية ان الوكالة 
توفر عدة خدمات وذلك بسبب عطل  تعلم حرفائها بعدم 
فني وأكد البيان عىل ان الوكالة ستعمل ما يف وسعها من اجل 
إصالح الوضع يف اقرب اآلجال.والحقيقة ان مثل هذا البالغ 
ال يرتقي إىل مستوى الحدث ويعكس وجود مشكل اتصايل. 
ومن جهتها فان وزارة تكنولوجيات االتصال قد وضعت عىل 
ذمة املواطنني الذين يتصلون بها عن طريق الهاتف، موسيقى 
هادئة ألحانا لطيفة لكنها ال تؤدي إىل الحصول عىل املعلومة. 

دائرة المحاسبات تنبه
ويذكر أن املؤسسة تشهد تعرثا منذ إحداثها قد يكون ناتجا 
العمل.  برامج  او تخلف  أو عن تقصري  السيئة  عن هيكلتها 
وأيا يكن سبب التعرث يف األداء فقد تم التفطن إىل  عنارصه 
من  الخدمات  وجودة  والترصف  الحوكمة  بجوانب  املرتبطة 
خالل تقارير دائرة املحاسبات التي نبهت منذ سنة 2010 من 
خالل التقرير رقم 25  ، إىل وجود اخالالت ال بد من تفاديها 
تعلق بالضعف الجودة ونقائص إجراءات السالمة.  وجاء يف 
التقرير الرقايب املذكور بهذه الوحدات نقائص تعلّقت أساسا 
الحرفاء  تحسيس  وبعدم  املقّدمة  الخدمات  مستوى  بتديّن 
التقرير »فيام يتعلّق  بخدمة املصادقة اإللكرتونّية. كام ذكر 
بإجراءات الّسالمة وتحليل املخاطر فإّن الوكالة  مدعّوة  إىل 
وتوثيق  منظوماتها  بتحيني  املتعلّق  الربنامج  كامل  استيفاء 
وبتسيري  عملها  تجهيزات  باستعامل  املتعلّقة  اإلجراءات 

عطل في الوكالة الوطنية للمصادقة الرقمية:

 تهاون الحكومات املتعاقبة وضعف الهيكلة
يهدّدان أمننا املعلوماتي وسيادتنا الرقمية

مفهوم التطرف العنيف
واملرأة  العامل  الشباب  قسم  مع  بالتعاون  العمومية  الوظيفة  قسم  نظم 
والعالقة مع املجتمع املدين وبالتعاون مع منظمة نوفاكت، عىل امتداد يومي 
الوقاية  تدريبية حول مفهوم  2020 ندوة  12 سبتمرب  11 و  الجمعة والسبت 
من التطرف العنيف من منظور تلبية االحتياجات مع اآلخرين من أجل بناء 
النقابية  اإلطارات  لفائدة  وذلك  ودميقراطية  واستدامة  عدال  أكرث  مستقبل 

املنتمية لقطاع الجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل.
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التطبيع والرتكيع
* محمد بدران

تشهد املنطقة العربية تسابقا غري مسبوق للتطبيع، واالعرتاف بالكيان الصهيوين واقامة عالقات 

اقتصادية وسياسية وثقافية، وتعتقد الدول التي أقامت هذه العالقة ومن بينها دويل االمارات 

والبحرين وغريها ان جهودها سوف تقرب وجهات النظر ما بني الجهات الفلسطينية والكيان 

الصهيوين، مع انهم يعرفون ويدركون ان هذا الكيان قد تنكر لكل االتفاقيات التي أبرمت معه 

إليجاد الحلول والسالم وتنفيذ قرارات الرشعية الدولية املتعلقة بالقضية الفلسطينية، واقدم 

عىل مزيد من ضم االرايض الفلسطينية لكيانه واعلن ان القدس عاصمة أبدية )إلرسائيل(.

إن مسألة التطبيع مع هذا الكيان ليست وليدة اليوم امنا تعود لعقود مضت عندما اعلن 

الرئيس السادات عىل إثر انتهاء حرب عام 1973، ان هذه الحرب هي اخر الحروب، والذي 

قام بزيارة الكيان الصهيوين وأبرم اتفاقية السالم مع هذا الكيان واخرج، مرص ذات العمق 

القومي والبعد االسرتاتيجي من مواجهة مطامع االعداء ومخططاتهم، ومن يومها انفرط عقد 

االمة العربية فمنهم من اتبع السادات واعرتف بهذا الكيان بشكل علني يف إطار اتفاقيات 

سالم وحسن جوار معتقدا بانتهاء االحتالل لالرايض الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة عاصمتها القدس، ومنهم من بدأ يقيم عالقات التطبيع االقتصادي والسيايس والثقايف 

بشكل رسي اىل ان كان مؤمتر البحرين الذي عقد عام 2019 بدعوة ورعاية امريكية تحت 

شعار دعم االقتصاد الفلسطيني وتحسني اوضاع الفلسطينيني املعيشية برصد 50 مليون دوالر 

لهذا املرشوع وكانت اهداف هذا املؤمتر واضحة وخطرية يرمي اىل تكريس ومترير ما اصبح 

يطلق عليه صفقة القرن، وااللتفاف عىل قرارات الرشعية الدولية املتعلقة بحقوق الشعب 

الفلسطيني، وبدأت أمريكا بإرسال وفودها إىل الدول  العربية ومن بينها املستشار السيايس 

للرئيس ترامب كوشنري القناع الجهات املعنية بخطته التي تظهر يف ظاهرها  الرحمة وتخفي 

واالعرتاف  التطبيع  هذا  ان  العربية،  واملنطقة  الفلسطينية  للقضية  العداء  أشد  باطنها  يف 

التصلب يف  من  مزيدا  الكيان ومينحه  العزلة عن هذا  يفك  ان  الصهيوين من شأنه  بالكيان 

موقفه ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية، وتوسيع رقعة احتالله، كام سيؤدي إىل اذالل 

وتركيع املنطقة العربية ونهب ثرواتها والهيمنة عىل قرارها السيايس وعىل أسواقها.

ان هذه الدول التي أقامت عالقات التطبيع مع هذا الكيان واعرتفت به كان بإيحاء وترهيب 

وترغيب من االدارة االمريكية ولالسف فقد ركعت وسجدت هذه االنظمة للبيت االبيض بدال 

ان تركع لله ووجهتها املسجد الحرام واملسجد األقىص الذي ينتظر منهم ومن االمة العربية 

واالسالمية املوقف الحاسم والجازم لنرصته وتحريره من قبضة الصهاينة.

 ان الشعب الفلسطيني وكافة فصائله وقيادته السياسية قد رفضوا وادانوا ما اقدمت عليه 

دولة االمارات والبحرين وغريها من خطوات التطبيع واالعرتاف بهذا الكيان كام رفضه الشعب 

العريب بكافة رشائحه ومكوناته وايقن ان حقوق الشعب الفلسطيني ال ميكن ان يسلم بها 

اال من خالل املقاومة بكل اشكالها وليس من خالل التطبيع واالتفاقيات العقيمة ان معظم 

االنظمة العربية مازالت لالسف غارقة يف مستنقع الرتدي والرتاجع والتناحر والرتويج للتطبيع 

ويبدو انها قد غسلت ايديها من دماء الشعب الفلسطيني وقضيته وتنكرت عىل انها قضيتهم 

املركزية وقد فتحت عواصمها وصدورها لاليدي امللطخة بدماء الشعب الفلسطيني، واختزلت 

الرصاع العريب االرسائييل بالرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل، وتنكرت عىل ان فلسطني جزء من 

الوطن العريب، لقد صمم الشعب الفلسطيني ان يذيب اجساد أبنائه كامللح يف أرضهم وال 

يغادروها روحا وجسدا، وصمموا ان يسقوا تراب فلسطني بدمائهم ويجودوا بأرواحهم وهو 

غاية الجود ان يبقوا صامدين يقاتلون يف الخندق االمامي دفاعا عن مقدسات وكرامة االمة 

فليتق  والثوار  األحرار  قبلة  والحياة، وستبقى فلسطني  املوت  العربية، وقد تساوى عندهم 

الله الذين يروجون للتطبيع وان ال ينخرطوا يف دائرة الذين فقدوا بوصلتهم باتجاه فلسطني 

وانساقوا مع املخططات االمريكية ـ الصهيونية لرتكيع املنطقة العربية واذاللها، فإذا مل تتحرك 

االمة العربية عىل الصعيدين الرسمي والشعبي وتفتح عيونها عىل حقيقة الخطر االمرييك ـ 

الصهيوين املتصاعد الذي يهدد مصريهم، ويبقوا مرتهنني من استغالل إىل استغالل ومن تراجع 

إىل تراجع ومستمرين للهرولة نحو التطبيع مع هذا الكيان، فلن تقوم لهم قامئة، ومل تبق 

دولة عىل حالها، وسوف تدخل يف مجاهل التاريخ، وتحفر قرب فنائها بأيديها.

لقد غابت يف هذا الزمن العريب الرديء صحوة ضمري هؤالء املطبعني مع هذا العدو الصهيوين... 

واختفت من بني صفوفهم رصخة املعتصم ومع ذلك فان شعوب هذه الدول يحدوها االمل 

بالنرص وتغيري الوضع القائم، وسترشق الشمس عىل بوابات العبور لعرص جديد معلنة نهاية 

هذا الرتدي والرتاجع والخنوع واليأس... الن الحياة ملن يطلبها... واملجد ملن يصنعه...

إىل   مدعّوة  أنّها  وشبكاتها،كام  الّداخلية  أنظمتها 
الرّشوع يف تنفيذ مكّونات بعض مشاريع الّسالمة 
املاّديّة املربمجة خالل الفرتة 2007-2009 تفاديا  
تجهيزات  لها  تتعرّض  أن  ميكن  التي  لألعطاب 
وذكر  الّنرش.  ومصالح  اإللكرتونّية  املصادقة 
التقرير أمورا غريبة عجيبة حول واقع املؤسسة 
غري ان ما ذكره مل يلفت انتباه املسؤولني إلصالح 
الوطنية  الوكالة  ان  األمور  غرائب  ومن  األخطاء 
مواقع  تامني  مهام  فشلت يف  الرقمية  للمصادقة 
التبادل التجاري وقد ذكر تقرير دائرة املحاسبات 
املذكور ان »مشّغل الّدفع اإللكرتويّن اآلمن، ميكن 
للرّشاء  وحرفائه  املوّزع  بني  املبادالت  تأمني  من 
أو الدفع إلكرتونيا. ولوحظ أّن من مجموع 100 
موقع تجارّي  يتضّمنها موقع نقديّات تونس يف 
مؤّمن  غري  موقعا   60 يوجد   2009 أفريل  موّف 
الوكالة. قبل  من  إلكرتونّية  مصادقة  بشهادات 

مصادقة  خدمات  مسدي  إىل  موقعا   15 ولجأ 
الّدولّية.  معامالتهم  لتأمني  أجنبّي  إلكرتونّية 
عدد  يف  الوكالة  ترشيك  يتّم  مل  أنّه  لوحظ  »كام 
للّتبادل اإللكرتويّن إلدماج  الوطنّية  من املشاريع 
الّنظام  منها  ويُذكر  اإللكرتونّية  املصادقة  خدمة 
الوطنّي لإلعالم القانويّن وتعميم الحجز عن بعد 
الرّشاءات  نظام  وتطوير  الّصّحّية  باملؤّسسات 
سالمة  ضامن  أهّمّية  رغم  بعد  عن  العمومّية 

املبادالت اإللكرتونّية يف شأنها.«
تقصير أم لوبيات

ومختلف  الحكومات  تقصري  او  تغافل  ويطرح 
تكنولوجيا  وزارة  عىل  تعاقبوا  الذين  الوزراء 
كانوا  ماذا  حول  تساؤل  من  اكرث  املعلومات 
يديرون  كانوا  وكيف  برامجهم  وماهي  يصنعون 
املحاسبات قد  دائرة  تقرير  كان  فإذا  مؤسساتنا. 
نبه منذ سنة 2010 اىل وجود اخالالت فقد كان 
ان  الوزارة  عىل  املتعاقبني  بالوزراء  وأحرى  أوىل 
يدققوا قليال يف وضع مؤسساتهم الراجعة إليهم 
بالنظر غري ان يشء من ها مل يحصل. بل ان اغلب 
الوزراء واملسؤولني تجاهلوا عن قصد او عن قصد 
معالجة مسالة وطنية حساسة. والغريب يف األمر 
السيادة  وموضوع  بالذات  الوكالة  موضوع  ان 
قد  ملا  نظرا  مرة  من  أكرث  يف  طرح  قد  الرقمية 
متثله هذه الوكالة عىل مستوى نظري من دور يف 
مقاومة الفساد ويف وقف نزيف التهريب والتهرب 
الرضيبي. ويرجح املالحظون ان تقاعس املسؤولني 
منذ  املعلومات  تكنولوجيا  وزارة  عىل  املتعاقبني 
سنة 2011، اي بعد صدور التقرير الذي كشف 
تساؤل  من  أكرث  يطرح  الوطنية،  الوكالة  واقع 
الفساد والتهرب  حول مدى جديتهم يف مقاومة 
الخاصة  أجنداتهم  ان  وهل  والتهريب  الرضيبي 
العامة  األهداف  مع  متباينة  كانت  والحزبية 
للمجتمع التونيس والذي يسعى إىل وقف نزيف 
الفساد والغش. وقد ال يستعبد ان يكون إهامل 
إصالح واقع مؤسسة سيادية  بحجم الوكالة ناتج 
الفاسد الذي طاملا مثل  عن ضغط لوبيات املال 

مصدرا للامل السيايس.
السيادة الرقمية

حول  الوطنية  املعطيات  تخزين  فان  وللتذكري 

رشوط  وضامن  وحاميتها  املجاالت   مختلف 
مختلف  عمل  وسالمة  املعلوماتية  السالمة 
األنظمة اإلعالمية تعترب مسالة امن قومي خاصة 
وهو ما يستوجب ايالئها األهمية البالغة. ويرى 
املالحظون  ان أهمية السالمة املعلوماتية وحامية 
ال  جزء  أنها  عىل  معاملتها  تستوجب  املعطيات 
يتجزأ من األمن القومي وهو ما يفرتض واتخاذ 
والهيكلة  التسيري  مستوى  يف  املناسبة  التدابري 
والرقابة مبا يجعل الهياكل آمنة وصارمة يف حامية 

التونسيني ومرتبطة مبجلس األمن القومي. 
غياب استراتيجية والمباالة 

للنقابة  العام  الكاتب  زائر   عامد  األخ  وقال 
الوطني  للمركز  األساسية 
مشكل  ان  لإلعالمية 
عن   ناتج  العطل 
إسرتاتيجية  غياب 
وقال  للعمل  واضحة 
األمر  هذه  مثل  أن 
ان  يجب  كان  ما 
ال  أنها  غري  تحدث 
وهذا  القدر  بهذا  تؤثر 
املعطيات  عىل  الشكل 
تقوم  ان  املفرتض  من  كان  انه  وقال  والبيانات. 
بتخزين  الرقمية  للمصادقة  الوطنية  الوكالة 
من  ميكنها  خارجي  إيواء  مركز  يف  املعطيات 
استعادتها يف حال حدوث خطا غري ان هذا األمر. 
مل  التخزين   ان  الشعب  لجريدة  بني يف ترصيح 
املفروض  من  حيث  املطلوب  بالشكل  يحصل  
للمعطيات يف مخزنات  اليومي  التخزين  يتم  ان 
خارجية ولكن هذا االمر مل يحصل. وفرس التقنية 
حفظ  اي  البارد  التخزين  تقنية  هي  املستعملة 
املعطيات يف قرص صلب وهو ما تقوم به عدة 
مؤسسات أخرى. وأشار األخ عامد الزاير يف هذا 
الصدد إىل ان املركز الوطني لإلعالمية لدية مركز 
إيواء وطني تابع  وكان بإمكان الوكالة ان تحصل 
األخ  وبني  معطياتها.  تخزن  وان  خدماته  عىل 
الخطأ  وجود  حال  ويف  حتى  انه  العام  الكاتب 
تتجاوز  وال  فورية  تكون  املعالجة  فان  البرشي 
عدة ساعات عىل أقىص تقدير. وعرب األخ عامد 
الحادث يف  الزاير عن استغرابه من حصول هذا 
القرن الواحد والعرشين يف الوقت الذي كان من 
مجال  يف  العاملة  املؤسسات  تشهد  ان  املفرتض 
ما  ان  غري  اإلمام  اىل  قفزة  املعلوماتية  السالمة 
يحصل هو الرتاجع باستمرار. وحمل األخ الكاتب 
العام مسؤولية ما يقع للحكومات املتعاقبة التي 
مل تسعى إىل إيجاد حلول لتطوير أداء املؤسسات 
العاملة يف مجال اإلعالمية والسالمة املعلوماتية 
مشريا إىل العامل يتطور مقابل عدم تطور بالدنا يف 
هذا املجال.  وقال أن انعكاسات العطب الحاصل 
يف بنك املعطيات قد يؤدي إىل انعكاسات سلبية 
الصفقات  مثل  اقتصادية  مجاالت  عدة  عىل 
اجل وضع  من  الوقت حان  ان  وبني  العمومية  
التنسيق  عىل  تقوم  واضحة  عمل  اسرتاتيجيات 
السالمة  ضامن  اجل  من  الهياكل  مختلف  بني 

والجودة.    
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واالقتصاد  االتصاالت  وزير  تعمد 
مجلس  ومغالطة  تضليل  الرقمي 
عرب  الحكومة  رئيس  والسيد  الوزراء 
من  اعد  عمل  ورشة  تقرير  تقديم 
جانب واحد حول واقع وآفاق تطوير 
مبوافقة  وإعالمهم  تونس  اتصاالت 
الطرف النقايب عليه القناعهم من أجل 
باتصاالت  خاص  قانون  مرشوع  مترير 

تونس اىل مجلس نواب الشعب.
الكاتب  األخ  قال  االتجاه  هذا  يف 
العام محمد املنجي بن مبارك  للشعب 
رصاحة انه التظليل واملغالطة واالفرتاء 

ان  يتحداه  الذي  النقايب  الطرف  عىل 
محرض  او  ممضاة  وثيقة  بأي  يديل 
املوضوع  حول  اتفاق  او  جلسة 
امضاء  او  موافقة  يثبت  ان  ونتحداه 
الخرباء  تقرير  عىل  النقايب  الطرف 
وتصوراتهم الذي ال يلزم اال من اعده 

ومن تبناه.
الالمسؤولة  الترصفات  هذه  ان 
رضب  محاولة  اىل  تهدف  التي 
تزيدنا  لن  النقايب  العمل  مصداقية 
اال متسكا بالدفاع عن اتصاالت تونس 

والعاملني فيها«.

�أو�شاع مزمنة بال�شركة 

�لتون�شية للمالحة:

الإداريون وموظفو القيادة 

وال�ضباط البحريون وموظفو 

الفندقة ي�ضتعدون للإ�ضراب
 

 بالتنسيق مع النقابات األساسية لألعوان اإلداريني وأعوان وإطارات القيادة 
أمىض  للمالحة،  التونسية  للرشكة  الفندقة  وإطارات  وأعوان  البحريني  والضباط 
األخ فاروق العياري الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس يف برقية تنبيه 
سبتمرب   29 الثالثاء  يوم  كامل  باملؤسسة  ارضاب  الدخول يف  تضمنت  باإلرضاب 
الجاري، وذلك احتجاجا عىل عدم ايجاد ارضية جدية للحوار بشأن مسائل مهنية 

عالقة وتعنت الهياكل االدارية يف ذلك.
النقابية تطالب باحرتام الحق النقايب يف كامل مجاالته ومستوياته  االطراف 

وبالنظر يف وضعية املؤسسة وبالصندوق االجتامعي.
كام تطالب النقابات بحل مسألة املتعاقدين وبتفعيل محارض جلسات سابقة 
خاصة بأعوان واطارات القيادة وبالضباط البحريني اىل جانب الرتقيات الوظيفية 

لألعوان اإلداريني.

األساسية  الّنقابة  مع  بالتّنسيق 
املكتب  قّرر  صفاقس،  إلذاعة 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 
وصحافيي  أعوان  دخول  بصفاقس 
العمل  عن  إرضاب  يف  املؤّسسة 
 28 يوم  من  بداية  أيام   3 ملدة 
عىل  احتجاجا  الجاري،  سبتمرب 
تنتهجها  التي  املامطلة  سياسة 
اإلدارة العاّمة يف تفعيل االتفاقيات 
إيجاد  يف  جديتها  وعدم  املمضاة 
املرتاكمة  للمشاكل  الالزمة  الحلول 

منذ سنوات.
عدد من املطالب يرفعها أعوان 
وإطارات وصحافيو إذاعة صفاقس 
عام  مدير  تعيني  وجوب  ومنها 
والقطع مع وضعية الّنيابة، وتفعيل 
تخّص  التي  السابقة  االتفاقيات 
وتسوية  املهني  التصنيف  إعادة 
العريّض  العمل  سنوات  وضعيّة 
بشكل نهايّئ مع الصندوق الوطني 
للتّقاعد والحيطة االجتامعية إضافة 

إىل سّد الّشغورات يف االنتدابات.
املحتّجون  يطالب  كام 
سنة  بعنوان  اآللية  بالرّتقيات 
مناقشة  واستئناف   2020
ومرشوع  األسايس  القانون 
األعوان  ومتتيع  الهيكيل  النظام 
بوصوالت األكل الشهري لشهري 
جانب  إىل   2020 وماي  أفريل 
الّشهائد  حاميل  وضعية  تسوية 
املتخلّدات  ملف  وحّل  العليا 
والليلية  اإلضافية  الساعات  من 
إضافة إىل وضع بروتوكول صّحي 
يف املؤسسة للتوقّي من فريوس 
مستلزمات  كل  وتوفري  كورونا 
الوقاية والسالمة املهنية وإعادة 
للمستودع  الجديدة  السيارة 
العمل  ذمة  عىل  ووضعها 
مبهاّمهم  للقيام  األعوان  لتنقل 
باعتبارها سيّارة مصلحة كام تّم 

االتفاق يف شأنها.
  

نقابة

يف شركة النهوض باملساكن االجتماعية:
 �ضرب للحق النقابي، و�ضعية مالية �ضعبة  

م�شاكل مرت�كمة يف �إذ�عة �شفاق�س تعود ل�شنو�ت:

اإ�ضراب منتظر بـ 3 اأيام احتجاجا 
على   الإدارة العامة   يحدث يف �ل�شركة �لتعاونية �ملركزية 

»للخدمات �لفالحية »�لزر�عات �لكربى:

هر�ضلة واعتداءات لفظية وتعنيف 
الأعوان، والوزارة تتحّمل امل�ضوؤولية كاملة

 
للجامعة  التّنفيذي  املكتب  نّدد 
نقابيو  له  تعرض  مبا  للفالحة  العامة 
التعاونية  الرشكة  وإطارات  وعاّمل 
»الزراعات  الفالحية  »للخدمات  املركزيّة 
الكربى باملقّر املركزي لإلدارة من هرسلة 
قبل  من  وتعنيف  لفظية  واعتداءات 

عنارص مدفوعة من خارج اإلدارة.
أشكال  كل  الجامعة  مكتب  وأدان 
العنف اللفظي واملادي الذي ُمورس ضّد 
املؤسسة  لنقابة  العام  الكاتب  اإلخوة 
للفالحة  الجامعي  الفرع  عام  وكاتب 
العامة  الجامعة  مكتب  وعضو  بتونس 
لإلخوة  مساندته  عن  معربا  للفالحة، 
املعتدى  واألعوان  والعامل  النقابيني 
النقابية  اإلطارات  بكافة  وأهاب  عليهم 
من  ومؤسساته  القطاع  يستهدف  ما  أمام  موحدا  صفا  الوقوف  بالجهة  للقطاع 

تفتيت وتخريب.
وحّمل مكتب الجامعة املسؤولية كاملة فيام وقع لوزارة اإلرشاف التي مل تبِْد 
الحرص الالزم ملعالجة الوضع املرتدي للرشكة وتهربت من مبارشة مسؤوليتها إلصالح 
وضع الرشكة الهيكيل واملايل رغم أن الطرف النقايب أوىف بتعهداته التي أمىض عليها 

بخصوص التطهري االجتامعي.
وأكد الطرف النقايب حّقه الكامل يف متابعة املعتدين قضائيا دفاعا عن الحق 
النقايب واملطالب املرشوعة لعامل وأعوان الرشكة، داعيا السلط املعنية إىل مبارشة 

تحقيق جّدّي فيام وقع ومحاسبة املعتدين.
كام جّدد دعوته سلطة اإلرشاف إىل تحمل مسؤوليتها يف معالجة الوضع املرتدي 

*اعداد صربي الزغيديللرشكات التعاونية واحرتام تعهداتها يف هذا الباب. 

اهلل اأكرب 
انتقلت إىل جوار ربها تعاىل والدة األخ جميل عبايس زوج األخت دليلة سحباين املوظفة 

بقسم اإلدارة واملالية باالتحاد العام التونيس للشغل.

وإثر هذا املصاب الجلل نرتحم عىل روح الفقيدة ونتقدم بخالص التعازي إىل عائلتها 

وأبنائها وكافة النقابني، راجني من الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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للوفاء والذكرى

 14 االثنني  يوم  االتحاد  رجال  أحيى  ننساك  لن  شعار  تحت 
سبتمرب 2020 أربعينية املرحوم الحبيب بالرجب وكان يف مقدمة 
واالخوة  لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  نورالدين  االخ  الحارضين 
االمناء املساعدون حفيظ حفيظ وسامي الطاهري ومنعم عمرية 
من  كبري  وعدد  الهاممي  ونعيمة  سعد  وكامل  الشفي  وسمري 
مراسم  املرحوم،  مع  عملوا  ان  لهم  ممن سبق  النقابيني  االخوة 
التذكري  خالل  من  الطبويب  نورالدين  االخ  افتتحها  االربعينية 
الدامئة«  »االبتسامة  برجل  وصفه  الذي  وهو  الراحل  بخصال 
حتى يف لحظات الغضب فقد كان املرحوم رائعا يف تعامله مع 
فيه  االتفاق  تّم  ما  عن  االعراف  وتراجع  واملستجدات  امللفات 
كان  املرحوم  ألّن  الصبور  بالرجل  العام  االمني  االخ  وصفه  كام 
يتابع ملفات اغلبها ملفات قطاع خاص وذكر االخ االمني العام 
باملعاناة وبصعوبات اداء الواجب، أما ابن املرحوم الدكتور هيثم 
بالرجب فقد ذكر بعديد املواقف التي عاشها املرحوم عرب مسرية 
نقابية طويلة وهو الذي كان ال يقبل  النقاش يف املسائل النقابية 
ال  احمًرا  يراها خطا  كان  الذي  وهو  االتحاد  التي ترض مبصلحة 
تحمله  خالل  من  والده  ان  هيثم  الدكتور  واعترب  النقاش  يقبل 

للمسؤولية النقابية كان ادى واجبه وكان فخورا بذلك.
أمر االخ صابر التبيني الكاتب العام الحايل لجامعة السياحة فانه 
املرحوم  ابداها  التي  واملواقف  النضالية  املحطات  امام  توقف 
خاصة يف املفاوضات االجتامعية التي تهّم قطاع السياحة وتحدث 
االخ كامل سعد االمني العام املساعد املكلف بالنظام الداخيل بأمل 
الذي  بالرجب  الحبيب  املرحوم  دربه  ورفيق  عن رحيل صديقه 
كان يحتيس معه اما صباحا او مساءا  قهوة واكد االخ كامل سعد 
ان املرحوم الحبيب بالرجب كان يحافظ عىل مال االتحاد وهو اخ 
عزيز ومناضل حقيقي نظيف اليد وقد خرسه االتحاد هذا ويذكر 
التي حرض  املرحوم  عائلة  وّسم  كان  الطبويب  نورالدين  االخ  ان 

عنها االبن هيثم والزوجة والبنت الصغرى.
العام  االمني  االخ  اسناد  لحظة  صدقا  حزينا  املشهد  كان  وقد 
اذ مل يتاملك بعضهم عن حبس  للقالدة ولدرع االتحاد للزوجة 

الدموع.
رحم الله يس الحبيب واسكنه فراديس الجنان.

لن ننساك يا رجل االبتسامة الدائمة
* رمزي الجّباري- صور العكرميأربعينية النقابي المرحوم الحبيب بالرجب
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وقعت اإلمارات العربية املتحدة والبحرين، الثالثاء، اتفاقيتْي 
تطبيع عالقات مع الكيان الصهيوين، يف احتفال استضافه الرئيس 

األمرييك دونالد ترامب يف البيت األبيض بواشنطن.
وبينام تشري مصادر دبلوماسية اىل أن اتفاق التطبيع الجديد 
تحديات  يطرح  أنه  إال  املنطقة  يف  ايران  دور  احتواء  اىل  يهدف 
األنظمة  تخاذل  من  تعاين  التي  الفلسطينية  القضية  عىل  كبرية 

العربية وتواطُؤها مع االحتالل االرسائييل.
بضّم  االحتالل  لقرارات  رسميا  عربيا  غطاًء  االتفاق  ويشكل 
مزيد من األرايض يف الضفة الغربية وإبقاء الحصار عىل غزة، كام 
مجال  وفتح  واالقتصادي  التجاري  التعاون  عالقات  إقامة  يجيز 

الرحالت الجوية بني األطراف املوقعة.

اتفاق العار والنكسة يعكس تبعية الدول املطبعة لالدارة األمريكية
امليّض  عىل  املتحدة  العربية  واالمارات  البحرين  توافق  ويعّد 
محاولة  وهو  العميلة  لألنظمة  النكسة  مبثابة  التطبيع  اتفاق  يف 
الجتثاث مكانة القضية الفلسطينية عىل أجندة السياسة الخارجية 
املنطقة  يف  األمريكية  للسياسات  التبعية  اطار  يف  تندرج  أنها  كام 
التي تسعى اىل توفري الدعم الكامل لسياسات االحتالل االرسائييل.

ويرى محللون أن اتفاق العار سيكون أثره عكيس عىل صمود 
املستقلة،  دولته  اقامة  يف  بحقه  التمسك  يف  الفلسيطني  الشعب 
ذلك أن إرجاع القضية الوطنية اىل الفلسطيني يجرّدها من محاوالت 
اشرتاط  مقابل  جرعات  عىل  التطبيع  دّس  العربية  األنظمة  بعض 

توفريها الدعم اإلنساين للشعب الفلسطيني.
خالل  من  العار،  التفاق  الرافض  الفلسطيني  املوقف  ويتجىل 

ردود الفصائل الفلسيطينة 
التي دانت بأشّد العبارات »اتفاق التطبيع«، واصفة إياه بأنه 
بني  كامل  العالقات بشكل  تطبيع  »أظهر  الذي  الخياين«  »االتفاق 
كل االمارات والبحرين من جهة والكيان الصهيوين من جهة ثانية 
يف تنكر واضح لدماء األمة التي سالت دفاعاً عن فلسطني وخيانة 

لحقوق الشعب الفلسطيني يف كل ذرة تراب يف فلسطني«.
وقال بيان للفصائل الفلسطينية إن »إعالن التطبيع مع الكيان 
الصهيوين  للكيان  مباركة  أيضاً  ويأيت  الرسي،  للتعاون  تكريس  هو 
لالستمرار بعمليات القتل واالرهاب بحق شعبنا، وامليّض يف رسقة 

األرض يف القدس والضفة«.
فتح، عباس زيك، »ال ميكن  لحركة  املركزية  اللجنة  وقال عضو 
لعريب لديه من الحمية والكرامة أن ميّد طوق النجاة لنتنياهو عىل 

حساب القضية الفلسطينية«.
اتصال  يف  هنية  إسامعيل  حامس  حركة  رئيس  أكد  بدوره، 
هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعم موقف القيادة 

الفلسطينية يف رفض اإلعالن االمرييك اإلمارايت اإلرسائييل.

يوم أسود يف فلسطني مناهضة للتطبيع 
اإلمارات  التطبيع بني كل من  اتفاق  وقبل ساعات من توقيع 
»اليوم  فعاليات  الثالثاء  الفسطينيون  أحيى  وارسائيل  والبحرين 
التطبيع  اتفاقيات  ترفض  عارمة  شعبي  غضب  مبسريات  األسود« 

الخيانية اإلماراتية البحرينية.
ونظموا فعاليات غضب شعبي عارمة، من املتوقع أن تتصاعد يف 
قادم األيام، يف إطار تطوير وسائل املقاومة الشعبية، رفضا لالحتالل 
ومخططات الضّم، والتفاقيات التطبيع العربية التي أبرمتها كّل من 

اإلمارات العربية والبحرين مع االحتالل.
وخرج املواطنون يف فعاليات شعبية غاّضة أحرقت فيها صورا 
لحكام التطبيع، والفتات تنّدد باتفاقيات التطبيع الجديدة، وشهدت 
الفعاليات مشاركات واسعة من قادة الفضائل ومسؤولون رسميون.
وحمل املشاركون سواء الذين خرجوا يف الضفة أو يف قطاع غزة، 
ليست  و»القدس  خيانة«،  »التطبيع  عليها  كتب  موحدة  الفتات 

للبيع«، و»لن نفرط بفلسطني«.
وقفة  الفلسطينية  املقاومة  فصائل  نظمت  غزة،  مدينة  ويف 

الترشيعي  املجلس  مقر  أمام  التطبيع  اتفاقيات  ضد  احتجاجية 
مع  التطبيع  »اتفاق  أن  وأكدت  خيانة«  »التطبيع  عنوان  تحت 

العدو اإلرسائييل لن يجلب األمن واالستقرار للعدو اإلرسائييل«.
ويف مدينة نابلس شامل الضفة، نظمت مسرية أخرى، خرجت 
وسط املدينة، ونددت باتفاقيات التطبيع، وطالب املشاركون الدول 

العربية خاصة والعاملية بالوقوف اىل جانب القضية الفلسطينية.
رفضا  حاشدة،  مسريات  انتظمت  طولكرم،  جنني  مدينتي  ويف 
األنظمة  املشاركون  خاللها  طالب  البحريني،  اإلمارايت  للتطبيع 
عن  والرتاجع  بالعدول  والبحرينية  اإلماراتية  رأسها  وعىل  العربية 

توقيع هذه االتفاقيات املذلة.
مع  وغزة،  الضفة  يف  نظمت  التي  الفعاليات  هذه  وترافقت 
أخرى أُقيمت يف عدة مخيّامت للالجئني يف الخارج، وأخرى أقامتها 
الجاليات الفلسطينية ومنارصين للقضية الفلسطينية، أمام مقرات 

السفارات اإلماراتية والبحرينية يف عدة عواصم أوروبية.

الكيان الصهيوين يكذب رعاة التطبيع
ويف الوقت الذي يروج فيه دعاة التطبيع من الراكبني يف سري 
من خالل  متكنتا  والبحرين  االمارات  من  كال  ان  العميلة  األنظمة 
اتفاق العار من إقناع ارسائيل بالعدول عن خطة الضم االرسائلية 
الكيان الصهيوين، مفندا  الغربية خرج رئيس وزراء  الضفة  ألرايض 

مزاعَم اماراتية بنيّته الرتاجع عن قرارات الضم.
الخميس  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  جدد  وقد 
املحتلة،  الغربية  الضفة  أرايض  من  أجزاء  بضم  التزامه  الفارط، 

مشددا عىل أنه لن يتنازل عن العملية.
ورصح نتنياهو يف كلمة، بأن قضية الضّم ستبقى عىل الطاولة 
وأنها ال تزال عىل جدول األعامل، إذ قال: »أنا من وضع قضية الضّم 

عىل الطاولة، وملتزم بها بالتنسيق مع اإلدارة األمريكية فقط«.
قال: »إنه سيكون  اإلمارات وإرسائيل،  االتفاق بني  وبخصوص 
وسيتّم  واإلمارات،  ظبي  وأبو  أبيب  تل  بني  مبارش  طريان  هناك 
اتفاقات  أنه ستكون هناك  توظيف استثامرات كبرية«، مشريا، اىل 
كاملة مع دول عربية من دون العودة إىل حدود 67، مجددا التأكيد 

عىل أن دوال أخرى ستنضّم إىل هذا اإلعالن.
التآمر  حجَم  التطبيع  باتفاق  االرسائييل  الرتحيب  ويكشف 
الجامعة  وعجز  وهن  وكذلك  العربية  األنظمة  لبعض  الرسمي 
اجتامع  آخر  ففي  الفلسطينية  للقضية  الدعم  توفري  عن  العربية 
ملجلس   154 الـ  العادية  للدورة  الخارجية  وزراء  يتوصل  مل  لهم 
جامعة الدول العربية األربعاء الفارط، إىل مرشوع قرار بشأن اتفاق 
الفلسطينيون  دعا  الذي  الصهيوين،  والكيان  اإلمارات  بني  التطبيع 
إىل رفضه، قبل أن تعلن البحرين توصلها إىل اتفاق تطبيع آخر مع 

االحتالل االرسائييل.
املاليك، خالل هذا  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  وطالب 
االجتامع الذي عقد افرتاضيا بـ »موقف رافض لهذا الخطوة، معتربا 
أن عدم رفض اتفاق التطبيع ميثل مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، 

أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطني«.
إن  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  قال  جهته،  من 
الذين  الفلسطيننني  داعيا  للعرب،  أسود«  »يوما  سيكون  الثالثاء 
اعتربوا اتفاق التطبيع »طعنة يف الظهر« طاملا أن النزاع مع إرسائيل 

مل يحّل، إىل تظاهرات حاشدة رفضا لالتفاق.
محمود  للرئيس  التوصية  يدرس  الوزراء  مجلس  أن  وأضاف 
عباس، بتصويب عالقة فلسطني يف جامعة الدول العربية »لوقوفها 
صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها التي مل ينّفذ منها يشء أصال، 

وأصبحت رمزا للعجز العريب«.
سيمّهد  الخزي  اتفاق  فإن  الصهيوين  الكيان  إىل  وبالنسبة 
لالستيطان  للتطبيع  الداعم  الخليجي  الحلف  دعم  أمام  الطريق 
يف األرايض املحتلة كام يوفر غطاًء لتصفية حق العودة امام آالف 

الفلسطيينيني باملهجر.

وحدة فلسطينية تبرش باندالع انتفاضة جديدة ضّد التطبيع
ويف الوقت الذي تخطط فيه االدارة االمريكية برئاسة دونالد 
فلك  يف  الدائرة  العربية  االنظمة  عىل  التطبيع  فرض  اىل  ترامب 
الحلف األمرييك تبرش وحدة الفصائل الفلسطينية باندالع انتفاضة 
وهبّة شعبية من شأنها أن تحبط كل املساعي للنيل من الحقوق 

التاريخية للشعب اللفلسطيني.
ملف  استخدام  اىل  االتفاق  توقيع  خالل  من  ترامب  ويهدف 
بالواليات  الناخبني  تأييد  لكسب  كورقة  االوسط  الرشق  يف  السالم 
تطمح  كام  االمريكية  الرئاسية  االنتخابات  موعد  قُبيْل  املتحدة 
ادارته إىل توفري موطئ قدم للكيان عىل تخوم ايران من اجل احتواء 

دورها اإلقليمي.
انخراط  ومعلن  رسمي  بشكل  التطبيع  اىل  االنتقال  ويعكس 
بعض األنظمة العربية يف اقامة عالقات مع الكيان بعد أن كانت 
هذه العالقات تقام ضمن قنوات غري رسمية وهو ما يكشف تعامل 
الكيان الصهيوين مع الدول العربية مبنطق شبيه بلعبة الدمينو ذلك 
الوصاية  اىل  عربية  دولة  كل  يخضع  العالقات  من  االطار  هذا  ان 
عىل حدة طبقا لخصوصيات العالقات معها اما بالتطبيع الرسمي 
برامج  بتمرير  وكذلك  والثقافية  السياسية  النخب  باستقطاب  او 

تعليمية أو من خالل استخدام التظاهرات الرياضية الثقافية..
قد  لكنه  العريب  الوطن  يعيشه  دقيق  االتفاق يف ظرف  وجاء 
يوفر طوق نجاة النتهاء االنقسام الفلسطيني الذي خلّف تداعيات 

عىل وحدة النضال يف تحرير األرض.
وستجد منظمة التحرير الفلسطينية نفسها مجربة عىل ملّ شمل 
اتخاذ  يف  التفكري  ثم  ومن  اوىل  مرحلة  يف  الفلسطينية  الفصائل 
املحتملة  سيناريوتها  بني  يكون من  التطبيع  قرارات  خطوات ضد 
امكانية اعالن قيام دولة فلسطني وطلب االعرتاف دوليا بها فضال 

عن اعادة النظر بالكامل يف مسار السالم مع الكيان املحتّل.

* الهادي الحريزي

توقيع اإلمارات والبحرين التفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني يفرض
على الفلسطينيني الوحدة يف مواجهة االحتالل
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* طارق السعيدي
سبتمرب   16 األربعاء  أمس  املنعقدة  اإلدارية  الهيئة  قررت 
لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  برئاسة   2020
غري  االستثنايئ  الوطني  املؤمتر  عقد  للشغل،  التونيس  العام 
تّم  االنتخايب يومْي 26 و27 أكتوبر 2020 بجهة سوسة. كام 
خالل الهيئة اإلدارية تشكيل اللجان التي ستسهر عىل صياغة 

املضامني واملراجعات املطروحة عىل املؤمتر.
وقدم األخ األمني العام للهيئة اإلدارية بسطة عن جلسة العمل 
التي جمعت االتحاد بالحكومة يوم الثالثاء 15 سبتمرب 2020 
مشريا إىل ابرز ما جاء فيها من اتفاقات. وقال األخ األمني العام 
انه تّم االتفاق عىل رصف القسط الثالث من الزيادة يف األجور 
ألعوان الوظيفة العمومية مع مفعول رجعي بداية من شهر 
الذي  االتفاق  بحيثيات  العام  األمني  األخ  وذكر   .2020 أوت 
من  كبريا  نقابيا  وجهدا  نضالّيا  وحراكا  عاّمني  إرضابني  تطلّب 
بأن االتفاق جاء رغم  الدفاع عن حقوق األُجراء. وذكّر  أجل 

إرادة الحكومة وصندوق النقد الدويل وهو أمر 
ال يحصل كثريا. ودعا األخ األمني العام إىل تثمني 
األُجراء  لفائدة  االتحاد  يحّققها  التي  املكاسب 
وعدم تبخيسها. وتحّدث األخ نور الدين الطبويب 
الرتفيع  حول  والحكومة  االتحاد  بني  اتفاق  عن 
يف األجر األدىن. كام تّم خالل الجلسة املذكورة 
االتفاق حول عقد جلسة اليوم الخميس للنظر 

يف ملّف الحظائر واستكامله.
موعد ومضامين

وتحدث األخ األمني العام عن عقد املؤمتر مشريا 
أكتوبر  و27   26 يومْي  سيكون  املوعد  ان  إىل 
القانون.  مقتضيات  وفق  سوسة  بجهة   2020
وسالمة  صحة  يقدم  االتحاد  أن  عىل  وشّدد 
االتحاد  فإن  ولذلك  يشء،  كل  عىل  النقابيني 
املعنية  الصحية  الهياكل  مع  ويتشاور  سينّسق 

من اجل متابعة الوضع الوبايئ. وقال إنه يف حال وجود موانع 
القرار  التخاذ  وطنية  إدارية  هيئة  إىل  الدعوة  فستتّم  صحية 
أهمية  عىل  الطبويب  الدين  نور  األخ  وأكد  املناسب.  السيايس 
املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب يف صياغة املضامني خاصة أن ما 
سيتّم تداوله من قضايا تعترب قضايا مصريية وعميقة تستوجب 

التفكري الهادئ والعقالين والرصني. 
التطبيع، خيانة

الدول  أقدمت عليه  الذي  التطبيع  العام  واستنكر األخ األمني 
العربية وقال إن صورة اتفاق التطبيع والخيانة التي جاءت من 
أمريكا كانت مخزية. وقال إن االتحاد يخىش من توّسع دائرة 

التطبيع.  نحو  املهرولة  العربية  الدول 
أكرث  واحدة من  العامل يشهد  أن  وبنّي 
وتعقيدا.  حرجا  التاريخية  الفرتات 
وقال إن التحوالت السياسية والدولية 
التي تشهدها املنطقة فضال عن الوضع 
الوبايئ وتواصل هجوم رأس املال عىل 
مكاسب العامل ستؤثر بالرضورة عىل 
العمل  العاملية وعىل  النقابية  الحركة 
رضورة  إىل  ودعا  عام  بشكل  النقايب 
غري  املعقدة  الفرتة  لهذه  االستعداد 

املسبوقة يف التاريخ.
تثمين وتجنّد

اإلدارية  الهيئة  أعضاء  اإلخوة  ومثّن 
االتحاد  بني  العمل  جلسة  الوطنية 
والحكومة ومجمل االتفاقات الحاصلة معتربين أن الجلسة متثل 
بادرة إيجابية للّتفاوض الجاّد واملسؤول. وعرّب اإلخوة النقابيون 
وقال  االنتخايب  غري  االستثنايئ  املؤمتر  إلنجاح  استعدادهم  عن 
االلتزام  رشط  مكفول  االختالف  حّق  أن  املتدخلني  من  عدد 
بالضوابط األخالقية وااللتزام بقرارات األطر والهياكل التي متّثل 

سلطة القرار داخل االتحاد.
إشكاليات عميقة

االجتامعية  اإلشكاليات  تفاقم  عن  النقابيون  اإلخوة  وتحدث 
والرتبوية والصّحّية خالل العودة املدرسية والجامعية وانتقدوا 
وعدم  الرتبوية  املؤسسات  يف  الصحي  الربتوكول  تطبيق  عدم 

توفري املستلزمات الرضورية للمدارس واملعاهد من أجل تطبيق 
باملؤسسات  الصحي  الوضع  انتقدوا  كام  املذكور.  الربوتوكول 
الربوتوكول  تطبيق  إىل  تدعو  التي  الوزارة  إن  وقالوا  الصحية 
الصحي يف مختلف املؤسسات ال تلتزم به إذ يقع تجميع املرىض 
يف  املستشفيات  بعض  يف  يحصل  ما  وهو  مغلقة  فضاءات  يف 
العاصمة، بل ان بعضها يبعد خطوات عن مقّر الوزارة. وتحدث 
اإلخوة النقابيون عن وجود هجمة من رأس املال ضد العامل 
ومحاولة تجريدهم من مكاسبهم وحقوقهم كام يحدث يف عدة 
ضيعات فالحية يف جهة القريوان. كام تحدثوا عن الوضع املزري 
للمؤسسات الرتبوية التي تفتقر إىل ادىن املرافق الرضورية وهو 
ما يعّقد العملية الرتبوية عىل التلميذ وعىل اإلطار الرتبوي عىل 
من  عدد  النقابيون سلوك  اإلخوة  من  عدد  وانتقد  سواء.  حّد 
املديرين العامني يف بعض الوزرات والذين يستغلون نفوذهم 
لإلقصاء الطرف النقايب مثلام يحدث يف الديوان الوطني لألرسة 
عن  اإلخوة  من  عدد  وتحدث  بالقرصين.  البرشي  والعمران 
الوضع االقتصادي واالجتامعي  الوبائية عىل  انعكاسات األزمة 
السيارات  صناعة  ومنها  الفروع  من  الكثري  ترّضر  بعد  خاصة 
والنسيج والتجارة وقد بدأت تنعكس عىل الوضع التنموي يف 
عدد من الجهات إذ أثر تراجع املبادالت التجارية عىل تجارة 
املواد الفالحية وخاصة التمور التي مازالت عىل رؤوس األشجار 
اقتصادية  إشكاليات  إىل  يؤدي  قد  ما  وهو  جهات  عّدة  يف 
استثنايئ  العام  الوضع  ان  النقابيون  اإلخوة  واجتامعية. واعترب 
من  التمكن  أجل  من  الدؤوب  العمل  الوحدة  ويستوجب 

معالجة القضايا املطروحة. 

الهيئة اإلدارية الوطنية:

والنقابيون يتدارسون الوضع التنموي واالجتماعي ويندّدون بالتطبيع

مؤتمر 
استثنائي 

يومي26ْ  
و27 أكتوبر 

بسوسة
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التأمت جلسة عمل بني األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل واألخ 
لطفي العطواين الكاتب العام للجامعة العامة لعملة الرتبية واألخت سهام النرصي عضو الجامعة، 
تم خاللها تدارس مشاكل القطاع وبالخصوص الوقفات االحتجاجية التي تنفذها الفروع الجامعية 

باملندوبيات الجهوية احتجاجا عىل عدم جدية سلطة اإلرشاف يف التعاطي مع املطالب املطروحة.
ويشهد قطاع عملة الرتبية خالل العودة الدراسية الحالية احتقانا وتوترا بسبب تراجعات الوزارة 
عىل  والتفافها  بتعهداتها  التزامها  وعدم  مبكيالني  والكيل  واملامطلة  التسويف  سياسات  وتواصل 
االتفاقات املربمة معها، ما رضب مبدأ التشاركية والعدل املساواة وضامن حقوق العملة مام يضمن 

تجويد العملية الرتبوية ويحفزهم عىل مزيد البذل والعطاء.
واألحادية  والعشوائية  االرتجال  نهج  باتخاذ   الوزارة  الرتبية  عملة  جامعة  تتهم  الصدد  هذا  يف 
املنظمة  والقواعد  القانون  املربمة معها وتجاوز  االتفاقيات  تطبيق  والرتاجع عن  القرارات  اتخاذ  ىف 
للعالقات املهنية وتغييب الطرف االجتامعي خالل  املجالس الجهوية واملحلية للرتبية املنعقدة اخريا، 
وأبرزت الجامعة يف بيان لها أن الوزارة مل تفّعل النقطة املتعلقة بالرتفيع يف منحة اللوازم املدرسية 
عىل غرار عملة اإلدارة املركزية من 30 دينارا لالبتدايئ و50 دينارا للثانوي إىل 50 دينارا لالبتدايئ و 80 

دينارا للثانوي والتي مل تراجع منذ سنة 2011 رغم صدور مذكرة يف الغرض.
والتدخالت  العيد...(  منحة  أكل...  )وصوالت  العينية  واالمتيازات  املنح  عىل  االقتصار  تّم  كام 
واملساعدات االجتامعية عىل كل العاملني باإلدارة املركزية مبختلف أسالكهم يف خرق صارخ للقانون 

واملساواة يف الحقوق بني جميع أبناء القطاع يف البالد.

الجامعة العامة تساءلت يف هذا السياق عن الدور الحقيقي للوداديات وفروعها ومدى مالءمة 
الخدمات املقدمة ملنخرطيها من عملة الرتبية مع حجم االعتامدات املرصودة لها واحرتامها للترشيع 

الجاري به العمل والّدور الذي أنشئت من أجله.
* صربي الزغيدي

 

عملة الرتبية يف كامل أنحاء البالد غاضبون:

سلطة إشراف غري جدية ومنقلبة على االتفاقات

جانب من اجتامع جامعة عملة الرتبية واألخ األمني العام 

للتعليم  األساسية  النقابة  أكدت   

الثانوي والرتبية البدنية بجبنيانة عدم 

إيفاء اإلدارة بوعودها التي قطعتها إذ 

مل توفر إىل حد مساء يوم األحد الفارط 

الوقاية  وسائل  من  القليل  النزر  إال 

واملدرسني  التالميذ  لحامية  الرضورية 

وكل الفاعلني الرتبويني.

حصلت  بيان  يف  النقابة  وكشفت 

عدم  منه  نسخة  عىل  »الشعب« 

الدراسية  العودة  الجدي مع  التعاطي 

خطورة  رغم  األمر  تهوين  ومحاولة 

الصحة،  الوضع بشهادة خرباء  وجدية 

الفتة إىل أن سلطة اإلرشاف مل تتفاعل 

يف  االختصاص  ذوي  مقرتحات  مع 

املجالني الصحي والبيداغوجي الداعني 

إىل تأجيل العودة نصف شهر أو شهرا 

لوجستيا  الجيّد  االستعداد  لضامن 

وبيداغوجيا.

ذلك  أن  األساسية  النقابة  واعتربت 

قرارها  وأعلنت  خطريا،  إخالال  ميثل 

املزمع  اللجان  يف  املشاركة  بعدم 

طرفا  تكون  ال  حتى  محليا  تكوينها 

مرفوضة  مسؤولة  ال  مامرسات  يف 

النقابة  تعهدت  كام  ومضمونا،  شكال 

مدارس  يف  املدرسني  لعموم  االساسية 

دورها  مبامرسة  جبنيانة  ومعاهد 

مظاهر  كل  وكشف  كامال  الرقايب 

االستهتار والتقصري.

االستعداد  عن  أيضا  النقابة  وعربت 

التخاذ قرار تعليق الدروس إذا مل تف 

ملنظورينا  حامية  بتعهداتها  اإلدارة 

يف  العاملني  ولكل  التالميذ  وألبنائنا 

املؤسسات الرتبوية.

• صربي الزغيدي

يف قطاع التعليم الثانوي بجبنيانة:

انعدامٌ لوسائل الوقاية 
وتلويحٌ بتعليق الدروس

بالتنسيق مع الفرع الجامعي للنقل بتونس، ألغى املكتب 

املزمع  االرضاب  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 

و16   15 يومي  تونس  بجهة  تونس  نقل  رشكة  يف  تنفيذه 

سبتمرب الجاري اىل يومي 9 و10 نوفمرب املقبل ملزيد فسح 

املجال أكرث للتفاوض.

واتفق طرفا التفاوض عىل برمجة ثالث جلسات مع سلطة 

ايام 30 سبتمرب و14 اكتوبر و 28 اكتوبر عىل ان  االرشاف 

يتم خالل تلك اللقاءات حّل نقاط الخالف املطروحة.

املهنية  امللفات  من  عددا  طرح  النقايب  الجانب  وكان 

املهنية  والسالمة  الصحة  يخص  ما  ومنها  واالجتامعية، 

العمل  الفنية وورشات  امليدانية للمصالح  املعاينة  ورضورة 

عربات  مستوى  يف  الفادحة  للنقائص  حّل  ايجاد  ووجوب 

الحافالت واملرتو وحّل ايضا لقطع الغيار ومعدات العمل.

الكارثية  لألوضاع  حّد  بوضع  النقايب  الطرف  يطالب  كام 

لشبابيك التذاكر وتوفري وسائل وآليات الوقاية ضّد الحرائق 

واوضاع املحطات التي تعاين من االنتصاب الفوضوي والنقل 

الجامعي.

من  األعوان  حامية  رضورة  عىل  شّدد  النقايب  الجانب 

االعتداءات املتكررة ورصف املستحقات املتأخرة من أجور 

سابقا  املربمة  االتفاقات  وتطبيق  أكل  ووصوالت  ومنح 

وتسوية وضعية بقية األعوان الذين مل يتمتعوا بالفصل 15 

وخالص الساعة االضافية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل 

والتدرج والّسلم.

* صربي الزغيدي

الطرف النقايب تحىّل باملسؤولية وأّجل إرضاب رشكة نقل تونس:

أوضاع كارثية للحافالت واملرتو، معدات الصيانة 
والعمل منعدمة ومستحقات متأخرة لألعوان

األخ وليد بن عمر



15الخميس 17 سبتمبر 2020 - العدد 1608 
نقابة

عودة مدرسية حذرة 
وخطرة

* حسني عبد الرحيم

تشري كل الشواهد إىل أن جائحة »الكورونا« باقية بيننا وأن »كوفيد19« 

يأىب الرحيل ففي كل بلدان العامل ماعدا قلة قليلة تنترش بوحشية املوجة 

الثانية من الوباء ف«الهند » مثال وصلت أعداد اإلصابات فيها املاليني 

باملاليني  فاإلصابات  كارثية  بحالة  متر  جميعا  الجنوبية  أمريكا  وبلدان 

تشمل  الجائحة  فيها  بدأت  املتحدة  والواليات  اآلالف  مبئات  واملوىت 

الواليات الداخلية بعد أن أنهكت منذ الربيع املايض الواليات الساحلية 

ويصل عدد الوفيات هـذا األسبوع مائتي ألف أمرييك.

املوجة  بدأت  بالذات  واسبانيا  وفرنسا  بريطانيا  األوروبية  البلدان 

الثانية تثري مخاوف للعودة لإلغالق مرة أخرى مع تبعات ذلك، املدمرة 

الشامل  بلدان  يف  القطيع  حصانة  سياسية  فشلت  بينام  لالقتصاديات. 

وبدأت يف فرض إجراءات عزل صارمة.

هنا يف تونس بعد تجربة العزل السابقة تّم التحكم يف انتشار الوباء 

ورغم النتائج االقتصادية شديدة التأثري عىل حياة املواطنني فلقد تقبلها 

الوسائل  يف  واضح  نقص  ظّل  يف  عديدة  حيوات  إلنقاذ  بصرب  الناس 

الطبية  لألطقم  البطويل  العمل  ولكن  العالجية  والتجهيزات  واألدوات 

أنقذ العديد من الحيوات وأغاث كثريا من املرىض.

كان القرار املشرتك للهيئات التعليمية اإلدارية والنقابية بعودة الحياة 

الدراسية وفقا إلجراءات خاصة وبروتوكول محدد متوقعا وممكنا قبل 

اقتصادية  بدوافع  الخطوة  العدوى.  معدالت  يف  الكبري  الصعود  بداية 

لفتح الحدود ثم العودة املدرسية بدوافع اجتامعية ومل تضع يف الحسبان 

انتشار هذه املوجة الثانية بتلك الرسعة من تفيش الفريوس، والنتيجة 

تُنذر بحالة من االنتشار الوبايئ خطرية لن يجدي معها هذا الربتوكول 

والذي نشك كثريا يف إمكانية تنفيذه كام هو عىل الورق نظرا إىل شّح 

نشاهدها  التي  االجتامعية  الحياة  يف  الواقعية  والفوىض  اإلمكانيات 

األفراح  التجمع وصاالت  العامة وأماكن  املواصالت  يوم يف  بعيوننا كل 

وحتى االجتامعات السياسية.

ُمكره أخوك ال بَطل. هكذا يتحدث الوضع -القائم واملعقد- عن نفسه 

املدارس  وفتح  واجتامعية  اقتصادية  تحت ضغوط  كان  الحدود  ففتح 

يتم تحت الضغوط نفسها فذهاب الرجال والنساء للعمل أحد رشوطه 

ذهاب األبناء للمدارس ورياض األطفال، ولكن ذهاب التالميذ والطالب 

للمؤسسات التعليمية قد يحمل معه خطرا كبريا بانتشار الوباء مبعدالت 

غري مسبوقة ويف ظل بقاء العجز نفسه يف املؤسسات الطبية عن اللحاق 

بإغاثة أعداد واسعة من السكان. ومع توقعات غري محددة بتوافر اللقاح 

آخر العام الذي لن تعطيه الرشكات مجانا لكل الشعوب بعد أن أنفقت 

مليارات عىل تطويره ثم صناعته والدول التي قد تستطيع توفريه مجانا 

ملواطنيها هي الدول التي لديها احتياطات مالية كبرية فقط، وهذا ليس 

حالنا عىل اإلطالق.

خياران كالهام ُمّر هذا واقع الحال. لكن االختيار بينهام ليس فقط 

السياسية واإلدارية والنقابية لكن خيارات املجتمع  وظيفة املؤسسات 

ككل الذي سيتحمل تبعات اختياراته. ولكن يف ضوء املعطيات املتوفرة 

ويف ظل حقيقة مفهومة بأن كل الخسائر ميكن تعويضها ماعدا حياة 

الرتتيبات  كل  ملراجعة  األطراف  كل  من  باالستعداد  نويص  فإننا  البرش 

الحالية عند ظهور بوادر للخطر. وندعو املوىل عز وجل أن يقي العباد 

والبالد من كل مكروه.

للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  من  بإرشاف 
الرتبية  عملة  نّفذ  الرتبية،  لعملة  الجامعي  والفرع  بتطاوين 
بالجهة يوم 14 سبتمرب الجاري وقفة احتجاجية، شارك فيها عدد 

محرتم من املحتّجني.
منحة  يف  بالرتفيع  تطالب  وشعارات  الفتات  املحتّجون  ورفع 

املستلزمات املدرسية وتنظريها بزمالئهم يف اإلدارة املركزية، كام 
يشتغلون  التي  القاسية  العمل  وظروف  املهنّي  بالوضع  نّددوا 

فيها وسط ذعر وخوف من وباء الكوفيد.

* صربي الزغيدي

قبل يوم من العودة املدرسية يف تطاوين:

عملة املدارس يطالبون بمستحقاتهم 
ويشتكون من ظروف العمل

أكون حصلت عىل  بعد ثالث عرشة سنة من اآلن سوف 

وال  عاديا جدا  األمر  يكون  املهنة. سوف  من هذه  تقاعدي 

أعتقد أنه سيثري انتباه أحد يف هذه املدينة. لن أصبح رسوال 

فأنا ما كنت قبل ذلك نبيا وما فكرت باألمر حتى...

رمبا أكون منحنيا قليال وهذا األمر إن حصل بالفعل سوف 

يكون لسببني عىل األرجح سبب جيني ورايث وسبب يتعلق 

بقامئة األمراض املهنية التي تهددين شخصيا.

يف  عكازي  عىل  أتسكع  سوف  املدرسية  العودة  ويوم 

الدخان  عثنون  وبينام  اليومية  سيجاريت  أدخن  الحديقة، 

ينطلق يف الهواء سوف أكون بصدد لعن أقداري التي انتهت 

يب هكذا أو سوف أكون بصدد املسح عىل رأس حفيدي قائال 

أنا جدك عبدو الذي سيحملك إىل املدرسة كل يوم، تعّود هذا 

األمر ألن والدك يركض وراء الحياة وأمك تحّث سريها خلف 

عقارب الوقت ثم أطبع عىل جبينه قبلة عجوز.

أين  وأزعم  أتقاعد  اآلن، سوف  من  سنة  ثالث عرشة  بعد 

سوف أفكر مبا سأفعله بعد مويت ويف الحقيقة سوف أكون 

جديد  من  العمل  إىل  وفايت  بعد  الله  سيعيدين  فرمبا  خائفا 

والوقوف أمام الطوابري.

تلك  من  ساخرا  الغالب  ويف  متوجسا  حيايت  قضيت  لقد 

بالحق يف الشغل وهذا أمر حسمته  التي تتعلق  الشعارات 

قبل عرشات السنني عندما فتحت شباكا صغريا يف رأيس عىل 

الحقيقة املاكرة.

أظن أيضا أنني سوف أكون وحيدا، أقصد دون زوجة عجوز 

فطاملا كرهت هذه املؤسسة رغم أن ابن الكلب قلبي كان 

عىل العكس من ذلك يوسوس يل برشور االستقرار والطأمنينة 

والبيت والعائلة.

آالف  يل  يكون  سوف  اآلن،  من  السنوات  هذه  كل  بعد 

الصديقات واألصدقاء الذين مروا عىل فصيل وكرهوا أو أحبوا 

كم  أغلبهم  يتذكر  ورمبا  كل يشء  من  السخرية  يف  طقويس 

كنت طيبا رغم سحنتي الغاضبة وسوف يقول بعضهم كان 

يتكلم عربية عجيبة وسلسة لكنه ال يضحك أبدا إال بعد رنني 

الجرس.

عىل  أتكئ  سوف  القرية.  إىل  وأعود  املدينة  أترك  سوف 

أطياف بعض األحبة وأتنزه كل يوم يف الضيعة، سوف أكون 

بصمتي  يسيؤون  كانوا  ما  فغالبا  النجع  نسوة  من  مغتاظا 

الظن ويقولون هذا متعاٍل حقري.

بعد ثالث عرشة سنة من اآلن، رمبا أكون عائدا من مدرسة 

واألمغاص  القرحات  بعض  »أكح«  ورمبا  البيت  إىل  حفيدي 

القدمية لكن إن حصل معي هذا األمر سوف أقف وحيدا يف 

منتصف الطريق، سوف أنظر إىل هذا الحارض الذي سيكون 

ماضيا، سوف أطْرِق هنيهة ثم أسأله:

ملاذا أخذت مني كل يشء ومل ترتكني أعيش؟

وسوف يكون أغبى سؤال طرحته يف حيايت املليئة باألسئلة 

والخسارات والخيبات.

تقاعد مبّكر
جانب من احتجاج عملة الرتبية بتطاوين 

* عبد الوهاب بالحاج 

نقطة حرب
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االخوة  يتقدمهم  النقابيني  عديد  يف  متثل  الفت  نقايب  بحضور 
اعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري بلقاسم 
بن أحمد وفوزي بشري والحبيب بوزويدة نظمت النقابة الجهوية 
العملية  خلفية  عىل  امني  غضب  يوم  الداخيل  االمن  لقوات 
باحدى  املرور  حرس  دورية  استهدفت  التي  االخرية  االرهابية 
بالحرس  الوكيل  استشهاد  عن  واسفرت  سوسة  مدينة  ضواحي 
الوطني سامي مرابط وجرح زميله الذي يقيم يف املستشفى وتبدو 

حالته يف تحسن ملحوظ بعد ان تجاوز مرحلة الخطر..
وقد كانت الفرصة مواتية وعىل مسمع من بعض اعضاء مجلس 
نواب الشعب للتنديد بظاهرة االرهاب واحتجاجا عىل تلكؤ مجلس 
فيها  مبن  للسالح  الحاملة  القوات  يحمي  قانون  سّن  يف  النواب 
الوحدات االمنية والسجنية ـ وهو الصوت العايل الذي استمعت 
له السلطات يف شخص الوايل السيد اكرم السربي واعضاده فضال 
فعاليات  واغلب  الشعب  نواب  مجلس  اعضاء  عن  اسلفنا  وكام 
املجتمع املدين ويف مقدمتها االتحاد العام التونيس للشغل والتي 
شهدت تدخل العديدين ومن بينهم السيد مراد بن صالح كاتب 
عام نقابة االمنيني الذي مثن عاليا دعم منظمة حشاد ملثل هكذا 
تحركات مؤكدا ان املقاربة االمنية وحدها ال تكفي يف ظل تنامي 
الظاهرة االرهابية مع ما سامه تواطئ بعض القوى السياسية التي 

ترفض االستجابة للمطالب املرشوعة البناء املؤسسة االمنية سواء 
عىل املستوى الترشيعي او ظروف العمل كام دعا السيد مراد بن 
صالح إىل النسج عىل منوال املنظمة الشغيلة ودعوة كل القوى 
من  تتمكن  حتى  االمنية  املؤسسة  حول  االلتفاف  اىل  الوطنية 

التعاطي مع هذا العدو )اي االرهاب( 
* ارهاب آخر

هو دون شك الوباء الذي اجتاح كل انحاء االرض ومنها بالدنا 
وخصوصا جهة الساحل التي شهد فيها وباء الكوفيد انتشارا غري 
مسبوق حيث اصبح التعداد باملئات فضال عن البعض ممن فارقوا 
الحياة هذه اآلفة رضبت بقوة وعنف مدينة منزل النور من والية 
املنستري التي بلغ فيها عدد االصابات املؤكدة )187( مائة وسبع 
الثالثاء املايض مام تحتم معه بعث  ومثانون حالة اىل حّد مساء 
لجنة لكوفيد 19 باملدينة تعمل عىل مدار الساعة ملتابعة انتشار 
الوباء والحد منها ذلك من خالل التوعية املستمرة والدعم املادي 
)أدوية، معقامت، كاّممات( وكذلك املعنوي من خالل التدخالت 
قبل  من  املواطنني  ذمة  عىل  وضعت  والتي  باملجان  االجتامعية 

بعض امليسورين ورجال االعامل.
* تداعيات

خاصة  صحية  لجنة  بعث  تم  الوباء  انتشار  استفحال  أمام 

العينات  سحب  لتأمني  طبية(  وشبه  طبية  )اطارات  ومتطوعة 
اطاراتها  تجندت  الذي  املجاورة  بنبلة  مستشفى  اىل  وتوجيهها 
لخدمة ابناء الجوار كام متت الدعوة اىل بعث مركز محيل اليواء 
املصابني وكذلك مركز جهوي اليواء املصابني اليواء باقي متساكني 
الوالية باعتبار ان املركز الوطني باملنستري مل يعد قادرا عىل ايواء 

املزيد...
املندوب   بينها  ومن  السلطات  حضور  وبعد  اخرى  جهة  من 
الجهوي للرتبية تقرر تأجيل العودة املدرسية بأسبوع عىل االقل 

وفق ما سوف متليه التطورات.
* غضب السامء...

إىل غاية اعداد تقريرنا هذا مازال الوضع الطبيعي ينذر بالخطر 
والذي  الساحل  ارجاء  مختلف  عىل  االمطار  تهاطل  تواصل  مع 
تجاوز منسوبها املائتي )200( مليمرت يف عديد املدن  والقرى مام 
احدث ارضارا فادحة يف بعض املحاصيل الزراعية وكذلك يف البنى 
التحتية املهرتئة اصال حيث عمت املطبات والحفر والخنادق يف 
الناس من  القامئني عىل شؤون  غفلة او رمبا عىل علم من بعض 
بلديات وتجهيز وتطهري وغريها وعىس ان يوقظهم هذا الطوفان  

من سباتهم وهرجهم االنتخايب ونطاحهم االيديولوجي!

* حمدة الزبادي

تحت طائلة الخوف يف الساحل

االرهاب الكوفيد والطوفان

دفاعا عن املؤسسة التونسية
 لالنشطة البرتولية

التونسية  املؤسسة  تحّمل  مسعورة  اعالمية  حمالت  االخرية  اآلونة  يف  تتالت 
لالنشطة البرتولية مسؤولية تردي املناخ االجتامعي بوالية تطاوين وتوقف انتاج 

النفط والغاز.
ويهّم النقابة االساسية للمؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية ان تتقدم للرأي 

العام بجملة التوضيحات التالية:
البرتولية هي مؤسسة وطنية تخضع الرشاف  التونسية لالنشطة  1 ـ املؤسسة 
وزارة الصناعة والطاقة واملناجم وهي املمثل الرئييس للدولة التونسية للسهر عىل 
واستغالل  وانتاج  وتطوير  استكشاف  مجال  يف  االجانب  الرشكاء  تجاه  مصالحها 
هذه  نشاط  عىل  الرقايب  دورها  اىل  اضافة  املتجددة  والطاقات  والغاز  النفط 

الرشكات العاملة ضمن امتيازات مختلفة.
اطار  يف  املجتمعي  بدورها  البرتولية  لالنشطة  التونسية  املؤسسة  تضطلع  ـ   2

املسؤولية املجتمعية للرشكات وذلك عرب تدخلها املبارش ماديا ومعنويا يف كافة الجهات التي تنشط بها و)عىل سبيل الذكر وال الحرص( من ذلك جهة 
تطاوين التي انتفعت يف اطار برنامج املسؤولية للمؤسسة يف الجهة منذ سنة 2015 مبا يفوق 70 مليارا وذلك بالتنسيق مع سلط االرشاف الوطنية والجهوية.
3ـ  متر اليوم املؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية بوضعية مالية صعبة للغاية نتج عنها التأخري يف االيفاء بأغلب التزاماتها تجاه رشكاءها ومزوديها وتجدر 
االشارة اىل ان هذا الوضع الذي متر به املؤسسة هو نتيجة خيارات السلط الحاكمة والسياسات املرتجلة للحكومات املتعاقبة يف القطاع وتحميل املؤسسة 
اعباء ثقيلة جدا ال متت بأي صلة النشطتها االساسية مام اثقل كاهلها وساهم يف تدهور وضعيتها املالية أمام تنصل وزارة االرشاف ورئاسة الحكومة من 
مسؤولياتهم يف مواجهة املشاكل املالية واالجتامعية اضافة اىل عدم القدرة عىل ايجاد الحلول املالمئة والرسيعة للديون املتخلدة بذمة املؤسسات العمومية 
خاصة منها )STEG,STIR( لصالح املؤسسة والتي تجاوزت 1700 مليار خاصة وان املؤسسة ظلت تزود كلتا املؤسستني بالغاز والنفط وتلعب دورها 

الوطني يف حامية السلم االجتامعي طيلة سنوات دون استخالص ديونها.
4 ـ تدعو النقابة االساسية للمؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية جميع املتدخلني يف قطاع النفط والغاز عىل الكف من مغالطة الرأي العام وتوجيهه 

نحو تحميل املؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية فيام آلت اليه االوضاع االجتامعية بالجنوب التونيس.
5 ـ تؤكد النقابة االساسية عىل رضورة إيالء الحكومة الحالية مللف الطاقة واملؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية االهمية القصوى من اجل ايجاد الحلول 

الرضورية واملالمئة ملشاكل القطاع  وتأمني تواصل االنتاج وضع البرتول والغاز وذلك عرب حلحلة املشاكل االجتامعية املطروحة.
6 ـ تدعو النقابة االساسية اىل رضورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني للطاقة املنعقد يف جوان 2019 واقرار املؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية كمشغل 

وطني لحقول النفط والغاز.
ختاما تتمسك النقابة االساسية باملؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية كمؤسسة عمومية وطنية ورافدا من روافد االقتصاد الوطني وتعمل عىل ارساء السلم االجتامعي يف 
البالد وتدعو كل النقابيني وهياكل االتحاد الوسطى والجهوية اىل مركزة التنسيق من اجل حلول تنهض بالجهات وتحافظ عىل القدرات املالية للمؤسسات العمومية بعيدا 

عن منطق استسهال الطلبات املالية الرتقيعية التي انتهجتها سلط االرشاف.

اضراب يوم 30 سبتمرب
يف الوكالة الوطنية لالنرتنات

نحن أعوان وإطارات الوكالة التونسية لالنرتنات رغم تحيل 
هياكلنا النقابية بروح املسؤولية وسعيها للمحافظة عىل املناخ 
االجتامعي وعملها عىل ايجاد ارضية حوار جدي ومسؤول مام 
يساهم يف ايجاد حلول للمسائل املهنية العالقة اال ان الهياكل 

االدارية تواصل عنتها ورفضها تلبية مطالبنا التالية:
الحق النقايب وعقود الشغل وتطبيق محارض الجلسات 
وتطبيق اتفاقية املؤسسة وتطبيق االمر 910 لسنة 2005 

واحرتام نظام الصندوق االجتامعي.
وأمام تعنت االدارة ورفضها تلبية مطالبنا املرشوعة، نطلب 
من السلطة املعنية التدخل الرسيع ملعالجة الوضع االجتامعي 
املرتدي قبل ان نجد أنفسنا مضطرين للدخول يف ارضاب قانوين 

كامل يوم االربعاء 30 سبتمرب 2020 مبقرات العمل.
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كنت كتبت يف تلك التدوينة التي أعجبت كامل وبها استأنس يف 

اليساريّة  فيها  -مبا  واألحزاب  السلط  كون  عنه،  هذا  نّص  كتابة 

التي ركّزت عليها وقتها ونالني ما نالني من بعض الرفاق- ترتكب 

العضوي‹  ›املثقف  اليسار  يسّميه  ما  عىل  برتكيزها  كبريا  خطأ 

وبإهاملها للمثقف ›الربّي‹ أو ›املثّقف الوحيّش‹.

ولتقريب الفكرة كنت قارنت يف تلك التدوينة مثال بني »النحل 

طليق،  حّر  وهو  األّول،  أن  وكيف  األهيل«  و»النحل  الوحيش« 

أنّه  الّدبابري أفضل، كام  الثاين مام يجعله يقاوم  أقوى صحة من 

بني  يتجول  طبيعي  رحيق  من  يتغذى  ألنّه  أفضل  عسال  يعطي 

نباتاته بكل حّريّة يف الطبيعة مقارنة بالثاين الذي يكاد يُسجن يف 

محيط خليته االصطناعية املعّدة له سلفا ويضطر حتى اىل تناول 

ما يقّدم له من سكّر أحيانا كعلف.

ليس املقصود هنا االساءة اىل رضورة ›املثقف العضوي‹ يف التاريخ 

بقدر ما كان اضافة االشارة اىل أهمية ›املثقف الربّي‹ غري املنضبط 

ال للسلطة وال حتى لألحزاب والطبقات الثورية كمثقف عضوي 

›مثقفا  يكون  بحيث  املنقرضة  بالطبقات  ارتباطه  عن  ناهيك 

تقليديا‹ كام بنّي ذلك غراميش.

مثقفها  عرب  هيمنتها  -بحكم  البورجوازية  السلطة  كانت  وان 

›عسل  من  حّتى  االستفادة  عىل  قادرة  البورجوازي-  العضوي 

الطبقات والفئات والسلط  الربّي‹ أفضل مام فعلت كل  املثقف 

البالط‹،  ›مثقفي  دائرة  بقي خارج  التاريخ مع من  الحاكمة عرب 

عادة  يرتكب  من  واملعارصة هي  الحديثة  الثورية  األحزاب  فإن 

بحثها عن  املثقفني يف حأمة  من  النوع  اىل هذا  االساءة  خطيئة 

أو  الحزيب  بالتنظيم  املضاّدة عرب ربطها رضورة  الثقافية  الهيمنة 

»اإلنتاجية«  عن  بحثا  املعارض  النحل  بخاليا  حديثنا،  سياق  يف 

الثقافية املعارضة املنظمة.

إّن املثّقف ›الربّي‹ أو ›الوحيش‹ أصيل يف ثقافتنا من خالل منوذج 

القبيلة  اطار  أبدعوا خارج  الذين  القدامى  الصعاليك«  »الشعراء 

العصبّيات  انفلتوا عن كّل  الذين  املثقفني  ومن خالل كل أجيال 

املتالحقة وكانوا مبدعني فرداى وهامشيني مثل الخيول الجامحة 

متاما.

ويف تونس الحديثة واملعارصة، كان هنالك دامئا عدد ما من هؤالء 

املثقفني الربّيني الذين لّخص أحدهم، وهو سليم دولة، بكل أمانة 

مرشوعهم عندما كتب ذات يوم قائال: »ال رئيس 

واملعارضة  السلطة  عن  متاميزا  رأيس«  سوى  يل 

الزغباين، عىل طريقته،  وكامل  نفسه.  الوقت  يف 

من  يتمّيزون  الذين  الّصعاليك  هؤالء  أحد  هو 

بني ما يتمّيزون به عن باقي املثقفني بكون كّل 

واحد منهم يعترب طريقة لوحده ورئيسا لوحده 

حتى لو التقى بعضهم، مثال، يف »رابطة الكّتاب 

األحرار« يوما ما.

إّن إحدى أهّم ميزات ›املثقف الربّي‹ التي كانت 

الزغباين عىل طريقته، هي كونه  تتوّفر يف كامل 

اختصاص  ال  يشء؛  عىل  وال  أحد  قرار  عىل  يستقّر  ال 

الحديث وال مدرسة فكرية مغلقة  باملعنى األكادميي 

وال حزبا سياسيا وأحيانا ال مجموعة دامئة من األصدقاء 

ولكن  هنا  قويّة  فرديّة  نزعة  هنالك  عائلة.  حّتى  وال 

دون أنانّية. إن الفردية هنا تعني عكس األنانية متاما 

ألنّها تريد الذوبان املبارش يف اإلنسانية دون أي نوع من 

الوسائط. كام أن هذه الفردية ال تعني أبدا ذلك النوع 

متاما  العكس  تعني  ما  غالبا  بل  العنيفة  املتعالية  الرنجسية  من 

حتى لو اختبأت بنيتشويّة ما يف مستوى الخطاب. إنّها نرجسية 

هدفها  بانعزالّية  فرديته  يحمي  والذي  بضعفه  الواعي  الرنجس 

الحياة بعيدا عن الطفيلّيات من ناحية واملبيدات،  االستمرار يف 

بل وحتى األسمدة، من ناحية ثانية.

إّن املثّقف الربّي يف النهاية هو كائن قوّي -ضعيف وثرّي- فقري 

يف الوقت نفسه ألنّه أكرث من ميثل ›الطبيعة االنسانية‹ ويكّثفها 

تقريبا. وهو وإن  املاّدة  الذّرة  أو  الجسد  الخلية  فرديّا كام متثل 

ال  يخيف  أن  يجب  فال  تحديدا  للسلطة  بالسليقة  معاديا  كان 

الجاهلني من العاّمة وال املتعاملني من املعارضة عىل حّد الّسواء، 

ويا للمفارقة، يف وقت قد يشاركون يف قتله ولو رمزيّا.

إّن املثقف الربّي هو هنا مبعنى ما، يف تاريخنا االسالمي، مثل أيب 

أراك ضعيفا...« حتى ال  »إيّن  الّرسول  له  قال  الذي  الغفاري  ذّر 

يولّيه االمارة ولكن قال عنه »إنّه أّمة لوحده« يف الوقت نفسه. 

وحتى إن مات أبو ذّر وحيدا يف منفاه يف الّربذة يف عهد عثامن 

فإنّه هو الحارض دوما يف أدعية فقراء املسلمني ›املستضعفني‹ من 

عن  بحثا  انتفاضاتهم  ويف  الحّق  الله/  عن  بحثا  والشيعة  السنة 

املجتمع/ العدل فال يخيف سوى ›املستكربين‹.

ولكّن املثّقف الربّي ليس الها وال حتى مالكا. إنّه إنسان »مكتوم 

األجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤمله البقة وتقتله الرشقة 

نفسه، وال  يرزق  نطفة، وآخره جيفة... ال  أوله  العرقة...  وتنتنه 

يدفع حتفه« كام قال االمام عيّل.

ولكّن حتف املثقف الربّي ليس كأّي حتف. وإن كان من املقبول 

اصطحابه إىل القرب بالورد والريحان مثال فإيّن أفّضل أن أصطحب 

كامل الزغباين افرتاضيا ومن بعيد بالّدفىل. نعم... بالّدفىل !

املثقف الربّي مثلام يشبه النحل الربّي يشبه الدفىل عندي. والّدفىل 

له  االخرضار  دائم  متوّسطي  بّري  »نبات  املعاجم  يف  تعرّف  كام 

زهرات كالورد بألوان بيضاء أو وردية أو حمراء«. والّدفىل وإن 

فإنّها،  العموم  عند  الزينة  أو  التسييج  يف  عادة  تستعمل  كانت 

رغم كونها تعترب نباتا ساّما ال ميكن استهالكها طبيعيا ال من قبل 

الحيوانات وال من قبل البرش، فإنّها نبات طّبي يستعمل يف عالج 

بعض األمراض منذ القديم.

يف  نبت  الذي  »املثقف-الّدفىل«  فصيلة  من  هو  الزغباين  كامل 

مجتمع نصف تقليدي؛ كان البعض يتجّنبه بسبب سّمه الفكري 

وكان البعض اآلخر يستعمله للتسييج و/أو للزينة الفكرية. ولكّنه 

كان دواء أيضا عند بعض البعض وسيبقى. ومفعوله سيظهر الحقا 

من  العسل  ينتظر  و»ال  التاريخي  االجتامعي  بالطّب  يؤمن  ملن 

مؤّخرات الّدبابري« كام يقول شعبنا. ولكن بعيدا عن »شعبوية« 

من سيكّرر املثل الشعبي القائل »ال يعجبك نّوار دفىل يف الصيف 

الفعايل«  تشوف  ما  اال  طفلة  زين  يعجبك  وال  ظاليل،  عامل 

قدميا يف معجم  فقد جاء  قدميا.  كان  وإن  »التعامل«  بأس من  ال 

»القاموس املحيط« :

كالَوْرِد  زَْهرُُه  َقتَّاٌل،  َخْرزَْهرَْه،  فاِرِسيَُّتُه:   ، ُمرٌّ نَْبٌت  »ِدْفُل وِدْفىَل: 

ولَِوَجعِ  ِطالًء،  والِحكَِّة  للَجرَب  ناِفٌع  كالُخرْنوِب،  وَحْملُُه  األَْحَمِر، 

ِبطَبيِخِه،  َرّشاً  واألََرِض  الرَباغيِث  ولِطَرِْد  ِضامداً،  والظَّْهِر  الرُّكَْبِة 

وإِلزالَِة الرَبَِص ِطالًء ِبلُبِِّه اثَْنَتْي َعرْشََة َمرًَّة بَْعَد اإلِنْقاِء.«!

...

يا كامل يا زغباين،

اآلن وقد خطوت كالطفل من املزرعة إىل املقربة كام كنت تقول 

لرفاقنا  أقول لك غامزا  الحياة واملوت  وصفا ملا يفصل/يصل بني 

ومشاكسا فوضويتك وأنسنْيتي اليساريتني معا:

السؤال  ذلك  ماركس  ُسئل  عندما  أنّه  تعرف  أتراك  صديقي،  يا 

التقليدي:

- لو طلب منك أن تكون نباتا فامذا تختار أن تكون؟

كان قد أجاب:

- ُشجرية دفىل !؟

أتخّيلك تضحك وتجيبني:

»صب حان الله« يا شقّي.

...

وداعا أيّها الّصعلوك.

وداعا يا »مجنون القرية«.

وعىس أن يّتعظ أهيل/أهلك.

تأبني من بعيد

كانت آخر مرّة حاولت فيها االتصال بكامل الزغباين يف عيد ميالده األخري يوم 6 سبتمرب الحايل. أرسلت اليه عرب ›ميسنجر‹ تهنئة بعيد 
ميالده الخامس والخمسني ولكّنه مل يرد. مل نلتق فعلّيا يف الحياة مبعنى اللقاء الحقيقي. تقاطعنا فقط بعض املّرات القليلة جّدا وال ميكنني 
القول إنّنا كّنا أصدقاء بل مجرّد معارف من بعيد بحكم وجود أصدقاء مشرتكني مثل الفقيد العزيز سنان العزايب. ولكّن عالقتنا تطورت 
نسبيا عىل املستوى االفرتايض منذ سنوات بحيث كدت أطمع رّسا يف زيارة ›زغبانيا‹ عند عوديت اىل تونس ولكن... ال علينا، ليس هذا مهاّم. 
ما يهّمني هو أمر آخر: أذكر أّن إحدى أجمل حوارايت الشخصية االفرتاضية مع كامل الّزغباين كانت حول تدوينة كنت كتبتها وتحمل 

يف جزء من عنوانها عبارة ›املثّقف الربّي‹.

نعي 
كتّابها  أهّم  وأحد  فقيدها  وفاة  منارات  وملحق  الشعب،  جريدة   أرسة  تنعى   

ومفكريها األستاذ والروايئ كامل الزغباين الذي وافاه فجأة األجل املحتوم مساء االثنني 

الفارط.

رحم الله الفقيد ورزق أهله ورفاقه جميل الصرب والسلوان.

* بقلم مصطفى كمال الزّغباني »المثّقف البرّي« : 
العلوي

)إىل شهدي وشادي الزغباين(



امخليس 17 سبمترب 2020 - العدد 1608 18
للوفاء والذكرى

يف وداع كمال الزغباني
* غسان املختومي

تقول اآللهة عندما أرسلت انكيدو إىل الوجود »بعثت لك روحا تؤنسك فال 

تتعلق بها كثريا فقد يقتلك فراقها.«
الدمع يف  الجفن عن سكب  الكالم وأطبق  اللسان عن  سالمي وإن صمت 

حزنه القاتل املصحوب بلعنة املوت املفاجئ.
يا صاحبي كم أخذت من الوقت حتى تفكر يف رحيل دون ترك الوصية فوق 
جدار بيت الكرامة أو عىل طاولة الدرس الفلسفي املقدس املزين بحكم عباقرة 

عقول أهل اإلغريق.
كم أخذت من الزمن واملكان حتى تعّد موعد سفرك نحو الوجود. يا صاحبي 
هل أكملت وصايا السعادة يف تركيب توقيتها املوسمي وتحديد فصول بهجتها 

حتى تقول دون أن تقول لنا وداعا. ما هذا وكيف شيدت طريق رحيلك؟ 
مل نسمع ضجيج حفر طريقك نحو األبدية بقدر ما أرقت أركان من عادوك 

يف أحالمك بالرصاخ والرفض وعدم االنصياع.
يا صاحبي هو املوت نفسه فلسفة، معقد الرتكيب مرعب فكرا قاس حني 
الّدموع  يصري باردا مع مرور عقارب الوقت وبانتهاء كلامت الرثاء حني تجّف 

ويرحل املشيعون وأنت أيضا فلسفة داخل الفلسفة
ثورة داخل الثورة استثناء ليس ككل االستثنائيات التي كتب عنها أو قرأنا 
عنها يف صفحات كتب صفراء بالية. فلامذا إذن ترحل دون أن تدق جرس كنيسة 
آخر  نقطة  تضع  أو  الرحيل  باقرتاب  تعلم جالسك  حتى  نبيذك  كأس  تدق  أو 

السطر لتخرب من أدمنوا فكرك وفلسفتك بانتهاء الدرس وأنك أزمعت الرحيل.
حبك  أن  اآلن  القاتل  الوجع  لكن  موتك،  موجع  حبك،  موجع  صاحبي  يا 
سيصري يف شخصك ذكرى وتذكر موتك أكرث قسوة، فلامذا إذن رحلت؟ يا صاحبي 
كثرية هي األسئلة وأنت الفيلسوف الذي يحبذ السؤال عىل الجواب. فكلام قلت 
هدف الفلسفة هو السؤال فإن وجد الجواب كان املوت حارضا معلنا بانتهاء 
املرحلة، لكنني أخىش يف واقعي الحايل أخاف السؤال والجواب. أتسّمر يف مكاين 
عاجزا حزينا. تقتلني الصدمة، يطبق الصمت عىل جسدي ولساين من أين ينطق 

بالكالم؟
فتتزين  والرفاق  األصحاب  تسكن  نعشقها، حني  الفلسفة حني  قاسية هي 
بحلّتها البرشية، تقطن عقولهم، تسكن أحالمهم، تنتيش حني ترسي أجود أنواع 

الّنبيذ إىل موطن األرسار أين تقطن يف أجساد أصحابها.
يا صاحبي، ملاذا قررت الرحيل؟ أوليس مازال يسافر عرب الزمان من القديم 
إىل املعارص باحثا عىل سبيل يعيده إىل إيثاكا من إلياذة هومريوس إىل جامعات 
وأب جيل  اليسار  ابن  يا  يا صاحبي  وأنت  اليسار  التي شيدها  الشعبية  ايثاكا 

اليسار الجديد الذي قرر دق إسفني أصنام القدامى من كهنوت اليسار.
اتخذوك آخيل معركة يف اسرتداد بالد وحلم افتكه اللّصوص مّنا يف غفلة منا 

دون أن ندركهم يف البداية.
يا صاحبي هو املوت حّق، ال كام قال أهل امليتافيزيقا بل كام قالها فالسفة 
اليونان القدمية واحتضنها فالسفة روما القدمية وفككه فالسفة العصور الجديدة، 
بداية من صاحبنا فوكو إىل من عشقناه يف جرأته »دولوز.« كرث هم الفالسفة 

لكنهم قلة أمام مجاميع القطيع. 
كثري أنت، فيك أنت، لكن قليل منك يف هذا الوطن املنكوب املحكوم برداءة 
الطقس، برداءة النظام، برداءة الّنخب، برداءة الجغرافيا واملواطنة امليلء بالغدر 
والتنّكر والنسيان. من أول يساره الرّسمي إىل آخر فاصل فيه غري رسمّي. فكنت 
واقع  تعاسة  من  يخرجنا  الذي  الفلسفي  واألفيون  املهدئ  وفلسفتك  بعرشتك 
حكم علينا أن نسايره ونعيشه كأننا أبناء زىن نعاقب عىل جرمية مل نرتكبها. ذنبنا 
أننا أحببنا فكرة، أحببنا حلام طوباويا، أحببنا أجسادنا فكنا قساة عليها حتى 

صارت ال تحتمل ما نريد ولو أننا نريد نصف الحلم ولو بعد حني.
األفكار،  متعبة هي  األوطان،  منهكة هي  األحالم،  يا صاحبي، مرهقة هي 
التطلعات، مزلزلة هي  التأمالت، مربكة هي  األغاين، محزنة هي  موجعة هي 

التصورات. كلها تؤدي بنا نحو حتفنا األبدي.
الحب  منها  كثرية  أشياء  برحيلك  وأودع  فيك حلام  أريث  إنني  فيا صاحبي، 
الرفاق  أروع  من  كنت  صاحبا  يا  الزغباين،  كامل  يا  فوداعا  والذاكرة.  والوطن 

واألصدقاء.
باريس )15 - 09 - 2020(

بسم الله الرحامن الرحيم 
كل نفس ذائقة املوت

يف  زماليئ  وباسم  باسمي  أتوجه 
ألرسة  التعازي  بأحّر  صفاقس  جامعة 
ولعائلته  الزغباين  كامل  األستاذ  الفقيد 
اإلنسانية  العلوم  كليات  يف  املوسعة 

بصفاقس وتونس ومنوبة والقريوان.
من  الثقافية  لألرسة  أتوجه  كام 
واملثّقفني  املجّددين  الكتاب  معرش 
بأحّر  املناضلني  والنقابيني  امللتزمني 
املصاب  هذا  بعد  املواساة  عبارات 

الجلل. 
لقد فقدنا أخا وحبيبا وزميال انتمى 

اىل جيل العطاء بال أخذ والتضحية دون انتظار تعويض.
أستاذ  الكلمة فهو  بأتّم معنى  الفقيد مثقفا عضويا  كان 
الكاتب  وهو  غريه  يكتبه  ال  ما  ويكتب  املعارصة  الفلسفة 
اإلبداعي  »الفعل  اإلبداع:  عىل  راهن  الذي  واملفكر  واألديب 

هو ثورة ومقاومة يف حّد ذاته«.
هكذا كان يفكر الزغباين الذي مل يخجله يوما نعته بأنه 
فوضوّي فقد زهد يف كل تراتيب االنضباطية دون أن ينسحب 
من املعارك الكربى يف البالد بل كان يف مقدمة النابهني.كامل 
الزغباين يبكيه اليوم طلبته ويرثيه زمالؤه وتفتقده مدرجات 

العلم واملعرفة
وصاحب  جريئا  وأفكاره  درسه  يف  مجّددا  املرحوم  كان 
منها  عديدة  جوائز  سعاية  أو  تزلف  وبال  نال  عميقة  كلمة 
جائزة الكومار وجائزة البشري خريف وكتب يف مواضيع عديدة 

وجريئة.
أحّب تونس وأحب تجديد الفكر واملعرفة وظل إىل آخر 
رمق وككل مثقف عضوي يحلم بالتغيري العميق عرب الثقافة 

والفكر يف زمن اعتربه »عطنا ورديئا«.
لقد بث كامل فكر الفرحة ولنئ تعطّبت »ماكينة السعادة« 
وأصاب محركها عطل ال مهرب منه فاملسرية مستمرة يواصلها 

زميالته وزمالؤه.

لكنه ال يخشاه  املوت، يكرهه  ولقد كان كامل ال يخىش 
وكأين به ذات يوم أراد أن يؤبن نفسه وكل أحبابه :

رضا  الشاعر  رضا  وفاة  إاثر  جداره  عىل  تدوينة  يف  كتب 
الجاليل:

»شعوري أن رضا الجاليل سيعود وأن الصغري أوالد أحمد 
سيهاتفني بعد قليل لنلتقي 

ونتداول أمر كتابه وتقدميي له.
عىل  أجلس  وأنا  طفال  أعيشه  كنت  الذي  الشعور  ذات 
فيها  أُنبت  كنت  التي  الّسانية  بني  مقرّش  قصري  أحمر  حائط 
أشّد تعبريات الحياة اخرضارا وبني املقربة التي كنت أعشق يف 
مشهدها أولئك النسوة املتسفرسات املتنقالت فجأة من البكاء 

عىل املوىت إىل االنطالق يف الحياة.
ليس بني املوت والحياة كام بني الثنائيات األخرى جميعها 
سوى »فحجة«، خطوة طفل بني مقربة وسانية فهل تعقلون«.

هكذا كان الطفل والكهل ينظر إىل السانية واملقربة وثنائية 
الحياة واملوت. 

رحمك الله يا كامل، مت سعيدا فاآللة وإن تعطبّت فهي 
لن تنكرس. 

إنا لله وإنا اليه راجعون.
)عبد الواحد املكني رئيس جامعة صفاقس(

كلمة تأبين الراحل كمال الزغباني

دار الكتب الوطنية تنشر نبذة حول الكاتب 
التّونسيّ كمال الزّغباني وأبرز مؤلفاته

نرشت دار الكتب الوطنية نبذة حول الكاتب الّتونيّس كامل الّزغباين )1965-2020( الذي وافته املنية يوم 
االثنني 14 سبتمرب 2020.. والنبذة فيها إشارة إىل سريته الذاتية وأهم إصداراته كاآليت:

»ولد الفقيد يف حاّمة قابس سنة 1965، وتحّصل عىل الّتربيز يف الفلسفة سنة 1992. ثّم دّرس املنطق 
وفلسفة اللّغة بكلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بصفاقس. له من املؤلّفات:

- اآلخر )مجموعة قصصّية(
- يف انتظار الحياة: رواية، تونس، أديكوب للّنرش والّتوزيع، 2001. وهي حاصلة عىل الكومار الّذهبّي 

.2002
-أخالط: يف البهيموقراطّية والّثورة، تونس، الوسيطي للّنرش.

- مكينة الّسعادة Machina Bona Hora، تونس، الّتنوير، 2016.
- سنان العزّايب: يف فّن العرشة وفلسفتها: نصوص له، شهادات عنه، تونس، منشورات االتّحاد العاّم 

الّتونيّس للّشغل، 2016.
وله مساهامت يف كتب جامعّية مثل »مئويّة كلود ليفي سرتوس«، دمشق، كّراسات األوان، 2009، وكتب 

، تونس، دار آفاق، دون تاريخ، وراجع وقّدم كتاب ادغار  تصديرا لرواية »مرافئ الجليد« ملحّمد الجابّلّ
موران، ثقافة أوروبا وهمجّيتها، ترجمة املنترص الحمل، تونس، APULEIUS، دون تاريخ.

كان جريئا متمرّدا عىل الّتقاليد والقوالب الجامدة، محّبا للحياة والطبيعة.                                                                                             
      * حسني
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لروحك ألف سالم كمال الزغباني
أنا اآلن يا صاحبي عىل دكة البيت بيتك..

العاشقني  تراب  تشّق  هنا  تزال  ال  جذورك 
حيك..  الحي..  تجاويف  ميأل  صوتك  وصدى 
تختلط بأصوات ماجدات »عني الشعلية« تردن 
الطيور  زقزقات  فّخارية،  بقالل  الساخن  املاء 
تنبعث من الواحات تحتفي بالحياة، تصبيحات 
الجريان عىل من تجتهدن يف كنس تربة النهج 
تقطع  سيّارات  قرقعات  النخل،  بعراجني 
صمت املدينة كل حني عرب الشوارع االسفلتية 
البعيدة، عجوز يحمل عىل نّقالة )برويطة( إىل 
املستشفى أمال يف شفاء قريب، العم عبد الله، 
والدك، يحاول ترتيب حانوته املنتصب يف قلب 
وبعض  العطار،  فرحات  حانوت  بجانب  الحي 
التي  األقدام  الصباحي يؤثث خطوات  الّسعال 

بالعراجني. أمي  الجارات  الذي تنحته  الرتاب  ترتك بصامتها عىل 
زينة، والدتك، وشمها وجسدها النحيف وطولها الفارع، تحمل، 
بني السبابة واإلبهام، أول كؤوس الشاي األحمر لتعلن عن اشتغال 
ثقيلة  حركة  العميق،  الحانوت  داخل  من  الربانيس  خياطة  آلة 
تتسارع كل حني مبرور شيوخ الحي بني الردهة واالخرى: الشيخ 
البشري  بالسايس،  سامل  عامر،  بن  صالح  الحي،  عمدة  الطاهر، 
عون.. أمي الشهالء، أمي العارم، الحاج محمد بن مفتاح.. أطفال 

يلعبون عىل جوانب عني »الشعلية« وبصنع بيوت بعّدة طوابق 
أسوارها  تهدم  ما  تسكنها.. رسعان  الطيور  بعض  لعل  طني  من 
يف أول عراك بينهم، لتُفرَق »الحضبة« وتنطلق نحو مقربة الحي 
تجري فوق سورها الطويل املؤدي اىل بيتكم، حينها تكون رباط 
»السلق« و»الفصة« و»املعدنوس« و»النعناع« قد قطفت ورتبت 

عىل »الربويطة« تنتظرك لتوزعها عىل بيوت الحي.
الفسيح  الحي  يف  اللعب  حلقات  بني  اليوم  إيقاع  يتواصل 
بدايات  حتى  والسكون  والجلبة  والصمت  والعراك  اللعب  بني 

األمهات فتتوجه متثاقال  الغداء من  القيلولة.. وإعالن مواعيد 
إىل اجتامع العائلة.

رسيعا ترخي الظلمة سدولها عىل املدينة، بقايا املطر تتجمع 
الحوانيت،  أعامق  من  تنبعث  خافتة  أضواء  الطرقات،  حفر  يف 
عربات مجرورة، تحمل بضائع مختلفة، ترسع فتقرقع عجالتها، 
يتهاوى الليل رسيعا عىل الحي، صوت الحاج نور الدين يترسب 

من مئذنة الصومعة...
* عبد العزيز بوشامل 

كامل، 
سارق الياسمني فاتاستيكو يف انتظار الحياة 
لتشتغل ماكينة السعادة من جديد، ال أعرف 
هل تبكيك شخوص أو شخصيات هل لشعيب 
الفطنايس مكان ليدر فيه الدمع وهل للجنوب 
ريح تقابل صحراءك وهل للشامل عنب يقابل 

خمرك.
كامل، ال نعرف هل لنا أن منر بجامعة تكتب 
معرفتها أو هل كان لنا أن نطرق باب دولوز 
بسؤالك  مطالبون  نحن  هل  كامل  تفتحه،  يك 
أطيافه  يكتب  وهو  داليدا  عىل  الدخول  قبل 
حول ماركس أو هل كان لنا أن نسأل عن أّم 

ثكلتنا دون ترقب وسمت نفسها فلسفة.
مالذي أضعناه من رحيق لبك.. روح الفكر.. 
والرفاق،  وشهدي  شادي  فيك  عزايئ  قلبي.. 
ورحلة طويلة، والقادرون عىل استقبالك مرحا 

يف مكان آخر. 
وسيمرر  بالعناق  سنان  سيبدؤك  كامل، 
يك  شكري  اىل  ليأخذك  كتفك  خلف  ذراعه 
يك  نبيل  وإىل  يقبلك  يك  فاضل  وإىل  يتغمدك 

يبارك رحيلك.
لغابريال  مكانك  عىل  سيدلّون  وحدهم 

غارسيا ماركيز، سيامركواي، البشري خريف نجيب محفوظ، 
دوستويفسيك .... 

كامل، كنا جميعا منقت نقدك الالذع والالمتناهي لكل 
ما نفعل ولكننا كنا نشرتيه النه كان من نوع اإلبر املحبّة، 
يقبلون  كانوا  الكلامت،  رمل  عىل  الخطاطني  اقايص  حتى 

عزفك. 
سيستقبلك يف عدن رفيقك املبتسم والراقص عىل أنغام 
صوت  أزيز  عىل  بك  وسيلتحف  املغدور  الكنعاين  زوربا 
لسانك من أضاف للبالد ياًء من إسمه لتصبح »بالدي« أوالد 
أحمد، سيستقبلك الجالز بساكنيه وسيحتضنك شكري ألنك 

زهرة من أزهار كان يتمناها. كامل سيبقى من بعدك غرس 
ميا  وريح  جذورها  وصدق  لينا  وردة  تفتقده،  قد  لربيع 
وعبق بتالتها ستذكرك زغبانيا جمعاء وكل ترابها وهاالتها، 

وهالتك، فال يشء يتقدم عىل ظلك سوى ضياء فكرك.
 * أحمد أمني بن سعد

تحيا الحياة
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ينحت  أن  للكائن  كيف  وباملعاين..  بالصور  الضاجة  الكلامت  أيتها  أنت 
هبوبه بغري حاالتك العاتية.. مثة هيام وبهاء ونشيد... وطفوالت أوىل تبتكر 
حكاياتها يف شغف... والشغف هنا هو من صميم العني وهي تلهو يف واحة 

النظر وبستان املشهدية.
من  بحيز  ومشتقاته  النظر  عوامل  يف  سافر  األوىل  الطفولة  منذ  سريته  يف 
وأغنياته  وحلمه  وسلواه  كونه  هي  مبا  الصورة  عشق  الدفني...  العشق 
شاسعة  وثقافة  وحوار...  واحساس  بهاء  مجال  لديه  الصورة  العالية.. 
عقود..  عمرها خمسة  تجاوز  سرية  يف  ذلك  له  كان  واألسئلة...  بالتجربة 
انطلق بالحلم والشغف يف سنوات قلت فيها االمكانيات وصعبت سبلها 
ولكنه مىض يف هذه الدروب الوعرة ناظرا يف اتجاه النجمة... وصار بعد 

وصوله الباذخ نجام مؤتلقا..
محمد العايب بعد هذه العقود من املعرتك الفني الفوتوغرايف الذي كان 
 1968 سنة  أحداث  بالخصوص  منها  ودولية  تونسية  تحوالت  إيقاع  عىل 
الخاصة  وبعزلته  البليغ  صمته  يف  كعادته  يعمل  باريس...  شهدتها  التي 
اتجاه  يف  األحوال  من  واليومي  واملألوف  العادي  عن  خفي  ما  يقتنص 
تشكييل حيث الصورة فسحة فوتوغرافية يف الفضاء التشكييل شأنها جاميل 

وجداين إنساين... وحضاري عميق.
هو فنان تشكييل تونيس يدير من سنوات رواق عني بصالمبو جعل منه 
التشكيلية يف رضب  الفنية  وممكناتها  بالفوتوغرافيا  للمفتونني  فنيا  مالذا 
وإبداعا  تقنية  تشكيلية  كحالة  الفوتوغرايف  الفن  ملسارات  االنتصار  من 
وحفرا عميقا يف أرض الفنون. شارك يف معارض وطنية ودولية وحاز وسام 
والفنون وهو عضو مؤسس  لآلداب  الوطنية  والجائزة  الثقايف  االستحقاق 
الفوتوغرافيني  الفنانني  واتحاد  التونسيني  التشكيليني  الفنانني  التحاد 
التونسيني كام شارك يف معرض الصورة املتوسطية بأثينا ويف معارض بروما 
ويف  ومعارض  ورشات  ضمن  سيزان  العاملي  الفنان  مائوية  يف  ومرسيليا 
أنشطة ومعارض بإرشاف اليونسكو ويف بيانال االسكندرية مبرص ويف بلجيكا 
املشاركني  من  وهو  املشاركات  من  وغريها  وورشة...  معرض  خالل  من 
الفنانني التشكيليني السنوية بقرص خري الدين  باستمرار يف معارض اتحاد 

وبفضاءات أخرى. 
الفنون وبلون الحلم... يحلم بحّي فني  هو فنان بطعم الرغبات يف دنيا 
طفولته  ومشهدية  رأسه  مسقط  بسلقطة  الوالد  دار  يف  الصورة  لفناين 

األوىل...
والتجربة  الفن  سردية  على  العايب  فتحنا  البورتريه  هذا  في 
والحياة... هي سرديته التي خطها بإصرار وعناد وشجاعة... 

وما يزال.
بظاللها وأجوائها  امتألت  بسلقطة وقد  املهدية  ربوع  »... من  يقول مثال 
الكرم...  جهة  وتحديدا  العاصمة  إىل  انطالقتنا  كنت  الوالد  عمل  وبحكم 
يف  الفكرة  جاءت  ثم  محاوالت  يف  بالرسم  العالقة  بدأت  الطفولة  ومنذ 
خالل  خاصة  العامل  يف  الصورة  حضور  مع   1968 سنوات  عند  الشباب 
أحداث ثورة 1968 فقد كانت للصورة مكانة لدّي ورغبت يف تعلم فنون 

الفوتوغرافيا إذ مل تكن لدينا مؤسسات لتعلّم هذا الفن.
انطلقت بصفة شخصية عرب مخرب »فوتوماتن« حيث اإلخوة »كوسكاس« 
وهم من اليهود التونسيني وقد بعثوا دار فوتوماتن بتونس وفهموا غاية 
مرشوعي يف الفن التشكييل ففرحوا يب وظللت معهم حوايل عامني وكانت 
هناك مجموعة طيبة بني يهود وايطالني وبعض التونسني )وهم 5 أفراد( 
وقد متكنت آنذاك من أبجديات التصوير الفوتوغرايف وتقنياته... بعد ذلك 
تعاملت مع الفوتوغرافيا كمحرتف ومع معهد األثار والفنون بدار حسني 
وكان هناك تربص عمل لثالث سنوات يف مادة اآلثار وكانت العالقة بني 
الرسم والصورة يف مخاض ورصاع وضمن تحرك ميدان الفنون التشكيلية 
وخاصة يف تلك السنوات دخلت الفنون التشكيلية عرب الفوتوغرافيا وكان 
هناك فنان مع جامعة الدادائية وهو »مالري« الذي أدخل يف الستينات 
عملية النحت يف تجربته الفوتوغرافية.. ومارسال دوشون وحكاية البرصية 
واالجتهاد مهام كان الشكل واملادة. و»مالري« آنذاك أدخل أشياء أخرى 
عىل املادة من جملة اكتشافاته حركة سامها و»solarisation« التشميس 
دفعا  وأعطاين  شدين  ما  وهذا  وجاملية  بحث  وفق  الضوء  يرى  ما  يعني 
وبدأت من هناك العملية الفنية عندي بعد أن تعلمت الجانب التقني يف 
املخرب... ويف ذلك أضاف بخصوص القرب من املادة الفوتوغرافية لتشكيل 

تحميض  عملية  اثناء  املخرب  يف  له  وقعت  حادثة  وهي  التشميس  عملية 
الغرفة  يف  وفيكساسيون«  »ريفيالسيون  عمليتي  خالل  وقع  إذ  الصورة 
املظلمة فتح الباب لسبب ودخل بصيص ضوء فمسح الصورة وعندما رجع 
بالصورة  يلق  مل  لديه  االبداعي  الجانب  وبصفة  ولكنه  الخطإ  إىل  تفطن 
يف املهمالت بل ان ذلك كان عنده مبثابة الحظ الجميل وهو أن بصيص 
الضوء وما أحدثه عىل الصورة مثل اضافة وحركة بالضوء وضبطت املشهد 
يف الصورة عن غري قصد وكانت الصورة جامال آخر وشكلت بحثا يف الضوء 
وكيميائيته يف الصورة. تلك العملية صارت مدروسة ومتحكم فيها وكانت 
جانب  اضفاء  خالل  من  الصورة  يف  الواقعية  اىل  أفضت  تشكيلية  تجربة 
فتحة  صورة  عليه  املراة  )ظهر  الصورة  يف  أيضا  وأدخل  عليها.  تشكييل 
الكمنجة( شكال آخر وصارت هنا سوريالية عرب هذا الكوالج يف الصورة... 
ومالري هذا شدين وأخذين أبعد من ذلك وحلمت أنني أستطيع أن ابدع 

يف املخرب.
هذه البدايات وأشجانها في وقت لم تكن لدينا كتب ومجالت 

مختصة غير مجلة »فوتو« و»األستوديو«.
وكنت  بها  وتأثرت  واكبتها  وقد  تونس  مدرسة  كانت   1968 حراك  يف 
وعن  وغريها.  والرتاث  اليومية  الحياة  خالل  من  املشاهد  عرب  واقعيا 
طريق املطالعة واألخبار واملجالت والكتب واملواكبات يف املراكز الثقافية 
األملانية واألمريكية اكتشفت الفنان »ايدي وارول« الفوتوغرايف التشكييل 
)وهي  السرييغرافيا  يف  الصورة  طريق  عن  أبدع  وقد  األمرييك  والرسام 
الفرتة وانتشار »الهيبي« و» الرسوال  القمصان( يف تلك  الصور عىل  طبع 
العامل و»ايدي وارول« هذا أدخل تعامال جديدا  الشاريل« واالنفتاح عىل 
بتفاعل شدين  ابداعية  مرحلة  اىل  الفوتوغرافيا  مادة  من  انطالقا  بأسلوبه 
حيث كانت عالقته بالحياة اليومية والناس وتأثرت به وتكونت تجربتي يف 
غياب مؤسسات وهي اكتشافات شخصية يف التكوين...الجانب التشكييل 
يف  شاركت  االثار حيث  مبعهد  تجربتي  اىل  اضافة  بشكل خاص  كان  هذا 
كجامع  مبعامل  ذلك  ووثقت  التشكييل  التزويقي  الجانب  ترسم  ترميامت 
الزيتونة ومحراب جامع عقبة وعملت مع أصحاب تجارب ومختصني يف 
هذه املجاالت وهي من بني األشياء الهامة ضمن تجربتي يف معهد الرتاث 
التاريخي .وخرجت لالكتشاف  االثار والرتاث والجانب  وهذا ما شدين يف 
متاحف  يف  وخاصة  وبلجيكا  وفرنسا  سويرسا  من  كل  اىل  وذلك  واالطالع 
يف  وكنت  اللوفر  يف  وخاصة  قرب  عن  الفن  تاريخ  عىل  وتعرفت  باريس 
وانطلقت  ...عدت سنة 1975  الصورة  فن  تجربتي يف  امني  الوقت  نفس 
الثقافية  التوثيقية يف عامل الحياة  التونسية عرب الروبورتاجات  يف مرحلتي 
زبري  مثل  للفنانني  وخاصة  التوثيقي  الجانب  هذا  عىل  وحرصت  والفنية 
الرتيك وقد عشت معهم واشتغلت عليهم يف روبورتاجات الحياة الثقافية 
واملهرجانات  املرسحية  الحياة  وعايشت  كفوتوغرايف  عميل  ضمن  وذلك 
وتعاملت معها كمستقل ونرشت يف الصحف يف الجانب الثقايف وخاصة مع 
البراس يف فرتة كنت عن قرب مع صديقي بديع بالنارص ثم انفتحت عىل 
الدين معاوية  مثل محمد مومن ومحمد محفوظ وصالح  اخرى  تجارب 
صديقهم  وكنت  تونس  مدرسة  عنارص  ولقاءات  جلسات  اىل  وانضممت 
بالصورة لقاءاتهم ومعارضهم وكذلك مجموعة70 ومنهم قمش  وغطيت 
مجموعة  وبعدهم  البكري  املجيد  وعبد  والسعيدي  عمر  وبن  والتونيس 
وكان  الثامنينات  اىل  وصوال  والعزايب  مسعود  وبن  سايس  وملني  الزنايدي 
هناك حضور يف صفحات الجرائد لنقاشات هذه املجموعات التشكيلية ومل 

تكن هناك اروقة غري رواق يحيى وصالون الفنون ملدام نحوم وهي يهودية 
خلدون  ابن  الثقافة  وداري  االخبار  وقاعة  نحوم  جوليات  اسمها  تونسية 
كالر  قرب  جون  سان  نهج  يف  وكان  التصوير  رواق  جاء  ثم  رشيق  وابن 
فونتان لصاحبه عبد الرزاق الفهري وكان من رواده جيل الثامنينات مثل 
ملني سايس وحبيب بيدة وبوعبانة ثم بعد ذلك جاء رواق شيم للفخفاخ 
والهاين ورواده محمود السهييل ورفيق الكامل ورضا بن عبد الله والطاهر 

ميميتة وقد بعثوه كمرشوع انفتح عىل جيل الشباب .
هذه الفرتة واكبتها ووثقتها وخاصة تجربة شيم مع رشيد الفخفاخ ونور 
الدين الهاين ومجموعة مثل ملني سايس وسامي بن عامر وبن مفتاح وبيدة 
وخاصة الدكاترة. ويف هذا الخضم من الحراك التشكييل كان لدي اهتامم 
كذلك  تغطيتي  وكانت  لوحة ونحت وغريهام  الفني من  والعمل  بالفنان 
صدرت ببعض الكتب ككتاب عن منصف بن عمر ونرش الكتاب عن دار 
بالبحث  فيها  ثرية سعدت  املادة  أيوب وكانت  الرحامن  لعبد  الزمان  ترب 
درستهم  جيث  التكوين  وهذا ضمن  وعميل  طريق شغيل  عن  والدراسة 
كفنان  ودخويل  االبداع  مرحلة  جاءت  ذلك  بعد  أعاملهم...  يف  وبحثت 
أول معرض  الساحة وبعد سنة 1978 قدمت  فناين  أحد  تشكييل ورصت 
شخيص يف مرسح قرطاج خالل مهرجان قرطاج الدويل وكان حول التعبري 
الجسامين بالحركة انطالقا من الصورة الركحية ومن خالل تغطيتي للمهرجان 
صار الركح بالنسبة يل ورشة واستوديو ونقلت ذلك آلة التصوير وتعاملت 
معها واستمددت منها صورا يف قراءات اخرى بجانب فني تشكييل منفرد 
وبعيدا عن الصورة التوثيقية العادية وهناك كانت ذكريات الفن مع مالري 
وكيف  الصورة  كيمياء  وأعني  الصورة  مع  الفني  ذلك يف عميل  استعدت 
أترصف فيها وهي مرتبطة بالدرجة الحرارية والقيمة الضوئية والرتكيبة من 

الجانب التشكييل والتعامل االبداعي التشكييل ككل .
وقدمت صورا ابداعية ورصت أبحث عن انطالقة تشكيلية وبذلك أضفت 
مادة تشكيلية عن طريق الصورة بالتخلص من الطريقة الكالسيكية التي 
)امراة  مثل  مضامني  من  فيه  مبا  تجاوزته  الجانب  .هذا  اخرون  بها  عمل 
الربيدية  البطاقات  يف  عامة  يوجد  وما  والخوخة...(  والباب  بالسفساري 
األمرييك  الثقايف  املركز  يف  عليها  تحصلت  جائزة  .أول  بوستال«  »الكارت 

وأذكر هنا الفوتوغرايف السيد غراهام وكانت الجائزة الثانية.
يف  مرة  األقل  عىل  معرضا  تنجز  مجموعة  هناك  وكانت  معارض  حرضت 
مع  بالتعاون  الدويل  الثقايف  التعاون  اطار  يف  التسعينات  خالل  السنة 
رضا  ومنها  اآلخر  عىل  االنفتاح  ضمن  والنمسا  وأملانيا  السويد  سفارات 
التشكييل  والبحث  التميش  هذا  من  وانطالقا  أصغرهم  كان  الذي  الزييل 
عادية هناك  انطالقا من صورة  بالضوء وصار  الكتابة  اىل  سلكت طريقي 
من  أكرث  مالري  لدى  رأيته  الذي  الخطي  الجانب  ويهمني  بالعني  ابداع 

الجانب التوثيقي وحرصت عىل تجاوز الصورة اىل ماهو تشكييل..
»وقد  يقول  الصمت  بعنوان«  قرطاج  معرض  أذكرها  التي  املعارض  ومن 
تعبريي  كشعور  وهذا  واألسود  األبيض  بني  التلويتية  التدرجات  محوت 
ملوقفني وحالتني وليس منزلة بني املنزلتني يعني »يا أبيض يا أسود« وعربت 
بالغة ومحمود  األسلوب من خالل متش تشكييل وعرضت مع عيل  بهذا 
السهييل وعبد العزيز القرجي ومل يكن هناك فارق بني عملهم التشكييل 
والصورة التي أقدمها والتي صارت فيها تعبريية واضحة وفق حركة متقدمة 
يف الوعي الفني وأهمية الجانب االستيطيقي يف تكامل املعرض عرب األعامل 
املختلفة وهذا كان مهام يف تجربتي وكانت هناك اضافة وبوعي ثم التجأت 
للقامشة وأصبح عميل عىل »التوال« فوتوغرافيا للتناسق مع أعامل الفنانني 
يف املعارض وأدخلت القامشة يف لعبتي الفنية وتعاملت معها كأي لوحة 
أخرى تشكيلية ورصت أرسم بالصورة وفق بحث تشكييل يف مخربي. وأمام 
تفعل  يجعلك  للشئ  فاالحتياج  وأسلويب  طريقي  فرضت  االمكانيات  قلة 
وتنجز وتصل وتنجح فكانت التشجيعات الداعمة لتجربتي من قبل الفنان 
الهادي الرتيك وهومن أساتذيت األوائل مع عيل بالغة وغريهام وقد أحبوا 
الحياة  اىل  انطلقت  الجسامين  التغيري  مع  فني.  يف  واألسلوب  النهج  هذا 
اليومية وطوعت الجانب الصحفي اىل ماهوثقايف تشكييل متجاوزا الجانب 
فنيا. ومع  ابداع آخر عملت عليه  فالصورة  الصورة  الخربي والصحفي يف 
الجانب  شدين  وقد  اللوين  للتضاد  الخصويص  الجانب  هناك  بقي  األلوان 
يف  االبداعية  للعملية  ناظم  وبحث  فن  مبا هي  الصورة  يف  السوسيوثقايف 

تجربتي...«.

الفوتوغرافي والتشكيلي محمد العايب

الصورة تتطلب أن نعاملها باحساس وليس بالنظر فحسب... هي تأليف بالرؤية والتقنية 

* شمس الدين العوين
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* أبو جرير
 التأم يوم الجمعة املوافق لـ4 سبتمرب 2020، 
الصالون  إطار  يف  رشيق،  ابن  الثقافة  بدار 
قصد  سامح  اإلعالمية  تديره  الذي  األديب 
الله، لقاء مع املبدع واملثقف محّمد الجابيل 

قّدمت له األستاذة سعدية بن سامل.
كان  الجابيّل،  محّمد  مبثقف يف حجم  اللقاء 
مستوى  عىل  متميّز  جمهور  بتوافد  كفيال 
الكّم والّنوع، مثّل مختلف املشارب الفكريّة 
الرّجل  ما يكشف عن معدن  واأليديولوجيّة 
عالقاته  عىل  تقريبا،  الجميع،  اتفق  الذي 
الطيّبة مع املثقف اإلنسان بغّض النظر عن 

التوّجه الفكري. 
 استعرض اللقاء يف مرحلة أوىل منجز محّمد 
الجابيّل الثقايف الذي متيّز بالرثاء والتنّوع وهو 
املبدع الذي نرش يف القّصة مجموعته »شهادة 
»مرافئ  الرواية  ويف   ،1996 سنة  الغائب« 
 ،2000 كومار  جائزة  عىل  الحائزة  الجليد« 
مرص  يف   2004 سنتْي  نرشها  أعيد  والتي 
و2019 يف تونس عن الدار التونسيّة للكتاب 
وقّدم لها يف طبعتها الجديدة األستاذ فتحي 
الّنرصي، وروايته أبناء الّسحاب الصادرة سنة 
2010. وذكّر اللقاء باإلنتاج النقدي والفكري 
للكاتب محّمد الجابيل وهو الذي نرش ثالثة 
من  الذهنية،  الرواية  نظام  النقد،  يف  كتب 
آفاق القّص ومن آفاق الرواية، وثالثة كتب يف 
الفكر والحضارة وهي مدخل يف تعّقد الذات 
وغربة  واملقّدس  والذاكرة  العقل  والحضارة، 
يف  متنوعة  مقاالت  عن  فضال  هذا  اإلنسان، 
وخارجه،  الوطن  داخل  وصحف  مجالت 
وعىل مساهامت عملية يف ملتقيات وندوات 
املؤسسني  أحد  كونه  ننىس  أن  دون  فكرية 

والفاعلني يف رابطة الكتاب األحرار. 
الكثيف  النوعي  الحضور  يفّس  الرثاء  هذا 
والذي  الجابيل  مبحّمد  اللقاء  رافق  الذي 
الشخصيّة  مسريته  من  محطّات  استعرض 
وضعيّة  حول  لنقاش  الباب  وفتح  والفكرية 
يف  وإسهامه  دوره  تفعيل  وآليّات  املثقف 
من  دقيقة  زمنية  فرتة  يف  العامة  الحياة 
تاريخ الوطن واإلنسان. وأكّد األستاذ الجابيّل 
حديث  هو  معطوب  جيل  عن  الحديث  أّن 
»لسنا جيال معطوبا  وقال:  للصواب  مجانب 

لكننا جيل حامل«. 
التي  املداخالت  تتالت  النقاش  باب  وبفتح   
وراهنية  واملثقف  الثقافة  واقع  تشّخص 
ال  الذكر  سبيل  عىل  وجاءت  الثقايف  الفعل 
الحرص  من الحارضين: عبد الجبار املّدوري، 
توفيق  البوكاري،  فتحي  الخبثاين،  الدين  نور 
حولة،  النفطي  يحيى،  بن  الطاهر  العلوي، 
نسيمي،  ليىل  شلفوخ،  منري  الرايس،  حياة 
عزونة،  جلول  الدعمي،  ليىل  الورتاين،  نورة 

حسني عبد الرحيم وغريهم.
فكرة  النقاش  أثناء  طرحت   
تقّدميّة  ثقافية  جبهة  تأسيس 
الوعي  شتات  تجميع  إىل  تسعى 
تنمية  تكون  لن  دونه  الذي 
الفكرة  ولقيت  دولة.  تكون  ولن 
فيها  التفكري  إىل  ودعوة  ترحيبا 
وممكنات  خاّصة  ممكناتها  ويف 
تتطلب  وال  متوفرة  التأسيس 
غري:  الجابيل  األستاذ  قال  مثلام 
صرب  يعضدها  جامعية  »إرادة 

ومسؤولية ووعي وإرادة«.
جدّي  لطرح  مناسبة  مثّل  لقاء   
الثقافة واملثقف وتواصل  ملفهوم 
أثر اللقاء عىل صفحات التواصل 
محمد  األستاذ  ليدعو  االجتامعي 
يف  العميل  التفكري  إىل  الجابيل 
»أعتقد  وكتب:  الثقافية  الجبهة 

والنقاش  النظر  وتستحّق  واعدة  املبادرة  أّن 
ندعو  لذلك  تفعيلها...  وأرضيّة  آفاقها  يف 
سائر  يف  ومبدعني  كتاب  من  األصدقاء  كل 
بآرائهم  واإلسهام  مفتوح  نقاش  إىل  املجاالت 
تدوينته  وختم  الغرض.«  يف  ومقرتحاتهم 
مّد  جيل  لكننا  معطوبا  جيال  »لسنا  بالقول: 
وكتب  اإلنجاز.  عن  وتكاسل  الحلم  جسور 
اللقاء:  حول  زهرة  ولد  شكري  الصديق 

الصالون األديب بدار الثقافة ابن رشيق يحتفي 
مؤسيس  من  الحر،  الكاتب  جابيل،  مبحمد 
وناقد  األحرار، قصاص وروايئ  الكتاب  رابطة 
أديب ومن املرشفني عىل ملحق منارات بجريدة 
لكن وجع  لو كنت حارضا،  الشعب، وددت 
توتة،  رفيق  الهوايدية،  شباب  أحد  فقدان 
الذي خطفه املوت العبثي وهو يتسلّق شجر 
هزّنا  الكريم...  العيش  أسباب  يجمع  خمري 
فقدانه وأفقدين بعض توازين... شعرت ليومني 
الخروج  عىل  أقدر  ال  جعلني  كامل  بانهيار 
جراحي  أمللم  صباحا  إين  ها  و  والكالم... 
وأجمع شتات ذهني وأشالء روحي، أحاول أن 
أحيا من رميم الوجع، ومتابعة هذا االحتفاء 
بالجابيّل حفزين وساعدين ... يف البال كلامته 
التي واساين بها و أنا هناك يف الهوايدية أعزي 
أهيل وأودع توتة وأعاهده عىل ما كان يرّدده 
ليس  كلامت  نهدوا«،  و  بعضنا  »نلموا  دوما 
كالكلامت متس »اللحمة الحية«، قول بسيط 
لكنه عميق ميثل عنوان العزمية والحث عىل 
قبول  عن  االمتناع  عىل  واالجتامع  الوحدة 
لحكم  ال  وقول  للظاملني  واالستسالم  الظلم 
وتدمريها  للخريات  نهبها  ومقاومة  املافيات 
أصحاب  التدمري  بهذا  مانعة  املاء  لعيون 
الكلامت  هذه  وصاحب  الحياة،  من  األرض 
يحفزنا عىل الحياة متحدين... يف البال كلامت 
توتة... وزادتني كلامت الرفيق الجابيل وهو 
االنبعاث  وعىل  الحياة  عىل  إرصارا  يواسيني 
أن  »يسعدين  األمل:  العمل عىل صنع  وعىل 
واملواجهة...  الحقيقي  الفعل  حيث  تقف 
إال  الوعي  وما  للوعي،  تحفيز  إال  الكتابة  ما 
حيث  تحية  دوائره...  مبجمل  املمكن  الفعل 
أنت وسعيد مبا تنجز...« وأنا أسعد مبا تكتب 
أن  الحر... سأحرص عىل  الكاتب  أيها  وتبدع 
أكون »املواطن الحر / املواطن املقاوم«... كام 

كان توتة.

ثقافة

كلمة حق    

ال للخيانة العظمى
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

سعيد  قيس  الرئيس  السيد  قالها 
»التطبيع  الجديد  قرطاج  ساكن 
قطار  هو  وها  عظمى«.  خيانة 
التطبيع مع العدو الصهيوين يتجّدد 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  من 
النجاة  طوق  أخرى  مرة  فيقّدم 
اإلرهابية.  الصهيونية  للعصابات 
الّسودان  من  قُُدما  ستأيت  والبقية 
بعد تقسيمه عىل يد اإلخوان. وها 

هو البحرين الخائن اآلخر عشية التوقيع مينحه حبل النجاة، فضال 
باسم  وكرم  بسخاء  وهبت  التي  السعودية  العربية  اململكة  عن 
الدين مجالها الجوي لطائرات العدو، حتى تسّهل عملية التطبيع 
السياحي بني العدو الصهيوين ودولة اإلمارات. والحبل عىل الغارب 
تقرتفها  التي  الجرمية  تلك  التطبيع.  وجرمية  التطبيع  مسلسل  يف 
لتجهر  والواقع رّسا وخْفية،  الحقيقة  املطبّعة يف  العربية  الرجعية 
لصفقة  منها  استجابة  التطبيع،  بجرمية  العظمى  خيانتها  وتعلن 
القرن التي أسقطها شعبنا يف فلسطني املغتصبة والسليبة وقياداته 
الوطنية املقاومة. وكأنّها أرادت أن تُظهر حليفها العدو الصهيوين 
الصهيوين طالب  العدّو  أن  اليقظة  املنام قبل  لها يف  ُشبّه  كأنّه  أو 
»للسالم« وباحث جاد عنه. ذلك »السالم« املزعوم الذي ما انفّك 
يعلنه العدو الصهيوين من خالل تهديم منازل شعبنا الفلسطيني 
تهويدها  عىل  هوادة  ودون  باستمرار  يعمل  التي  القدس،  يف 
أو  غزة  بقصف  يوم  كل  يعلنه  الذي  »الّسالم«  ذلك  أو  بالكامل. 
الضفة الغربية. أليس »سالما« هذا الذي يرتجمه من خالل الحصار 
االحتالل وظلمه  الصامد يف وجه  قطاع غزة  واملطبق عىل  الجائر 
وغطرسته وجربوته؟ أليس »سالما عادال« هذا الذي يعلنه العدو 
أو يف  األردن  عليه، سواء يف غور  والتأكيد  الضّم  زيادة  من خالل 
الضّفة الغربيّة. أليس »سالما عادال«؟ من هنا تبدو عملية التطبيع 
بني دولة اإلمارات والعدو الصهيوين كأنها حبل نجاة لتُظهره كأنّه 
فيه  يحتفل  الذي  الوقت  »السالم«. وال سيام يف  وراء هذا  يجري 
محور املقاومة عىل لسان سامحة الشيخ حسن نرص الله بانتصار 
املقاومة عىل العدوان الصهيوين عىل لبنان متوز2006. حيث أفشلت 
التكتيكية  األهداف  كل  والعربية  والفلسطينية  الوطنية  املقاومة 
يف  أساسا  املتمثّلة  األهداف  تلك  الصهيوين.  للعدو  واالسرتاتيجية 
رضب أو إسكات أو يف الحد األدىن تحييد صوت املقاومة املسلّحة، 
بوصفها الخيار الوحيد الذي ال بديل عنه السرتجاع األرض املغتصبة. 
»ما  التاريخي  النارصي  بالشعار  املقاومة  محور  من  التزاما  وذلك 

افتّك بالقّوة ال يسرتّد بغري القّوة«.
ال  التي  جرميتها  عىل  اإلمارات  دولة  إقدام  سبب  يف  نظرنا  وإذا 
تغتفر يف التطبيع، وهي التي خانت القضية املركزيّة لألّمة العربيّة، 
لوجدنا العجب العجاب. إذ فّست وبّررت، ورشّعت تلك الطعنة 
يف الظّهر للقضية الفلسطينيّة، بتأجيل قرار الضّم الصهيونية ألرايض 

الضّفة الغربيّة.
فيا عجبي العجاب

من عربان الخليج وأولئك األعراب
الذين طعنوا فلسطني يف الظهر ألتفه األسباب

 فلن يكونوا مّنا أولئك األغراب
هم خونة منذ القدم ضالعني يف دروس التخريب والخراب

يقبضون مثن صفقاتهم صباحا وعند املساء يصلون يف املحراب
فلتخرجوا من برّنا من جّونا من ملحنا أيها األعراب

هم إىل العدّو أقرب، وخياناتهم العظمى لفلسطني واألمة العربية 
متواترة وموصوفة. ولن تنفعهم تعالّتهم الواهية باسم تأجيل قرار 
الغربيّة. ما كّذبه العدّو بنفسه إذ  الضّم الصهيوين ألرايض الضّفة 
الفوري  الرّد  اعترب قرار الضّم قد وقع تأجيله مؤقتا. وقد جاءهم 
من كل الفصائل الوطنية الفلسطينية وأّولهم حركة فتح. إذ اعتربوا 

عىل لسان أبو مازن أنهم طعنوا فلسطني يف الظهر.
أفال يسّمى ذلك خيانة عظمى أيها السيّد؟ 

الصالون األديب يحتفي بالكاتب محّمد الجابيّل:

لسنا جيال لكننا جيل مدّ جسور الحلم 
وتكاسل عن اإلنجاز

السيــرة 
الذاتيــة 

*متحصل عىل األستاذية يف اللغة واآلداب 
العربة من العراق 

*شهادة الكفاءة يف البحث من تونس 
والقصة  والنقد  الفكر  يف  اإلصدارات   *

والرواية.
الذات  نقد  يف  مدخل  البدايئ/  الحنني   *

والحضارة 1990
* العقل والذاكرة 1990

* نظام الرواية الذهنية 1995
* شهادة الغائب 1996
* مرافئ الجليد 2000
* أبناء السحاب 2001

* من آفاق القص يف تونس 2010
* املقدس وغربة اإلنسان 2012
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رياضة

السوبر بني الرتجي والصفاقسي يف رادس

 انعقد يوم االثنني 14 سبتمرب 2020 مبقّر الجامعة التونسية لكرة القدم االجتامع التنسيقي ملباراة الكأس 
املمتازة للموسم الريايض 2019-2018 التي ستجمع فريقي الرتجي الريايض التونيس والنادي الريايض الصفاقيس 

بحضور كافة األطراف املعنية بالتنظيم.
ووقع االتفاق بعد التنسيق مع املصالح املختصة أن تدور املباراة يوم األحد 20 سبتمرب 2020 بداية من الساعة 

السادسة مساء دون حضور الجمهور بامللعب األوملبي حامدي العقريب برادس.
ويف صورة انتهاء املباراة يف وقتها األصيل بالتعادل بني الفريقني سيتّم اللجوء مبارشة إىل ركالت الجزاء الرتجيحية 

كام تنّص عليه لوائح مسابقات الجامعة.

شمس الدين الذوادي يلتحق 
بنادي الشمال القطري

 

أن  الرتجي،  مدافع  الذوادي  الدين  شمس  أعامل  وكيل  الزرقي،  هيثم  أكّد 
الالعب قّرر خوض تجربة احرتافية خارج تونس، وبعد عدم نجاح املفاوضات 
فريق  »قدم  وواصل:  القطري«.  الدوري  نحو  الوجهة  غّينا  إماراتية،  فرق  مع 
الذوادي«. وتابع  الدين  القطري عرضا يتامىش مع قيمة شمس  الشامل  نادي 
قائال: »عقد شمس الدين الذوادي مع الرتجي انتهى يف جوان املايض، وبذلك 

كان انضامم الالعب إىل فريق الشامل القطري يف صفقة انتقال حّر«.           
حسني القاسمي

وبالل الخفيفي يغادر
أعلن مهاجم النادي اإلفريقي بالل الخفيفي مغادرته 
وجامهي  زمالءه  الخفيفي  بالل  وودّع  للفريق.  رسميا 
لبقية  النجاح  متمنيا  له.  تدوينة  خالل  من  الفريق 
زمالئه يشار إىل أن عقد بالل الخفيفي قد انتهى هذا 
املوسم مع فريق باب الجديد بعد أن قىض يف صفوفه 
رقم  فقط. وهو  أهداف   3 مواسم سجل خاللها  ثالثة 
هزيل جّدا مقارنة مع اآلمال التي كانت معقودة عليه 

لتقديم اإلضافة للفريق.        
  * حسني القاسمي

االفريقي ينتدب 
الجزائري بن عيّادة

تعاقد النادي االفريقي رسميا مع املدافع الجزائري حسني 
بن عيّادة الذي انتهى ارتباطه بنادي شباب قسنطينة وأمىض 
لفائدة فريق باب الجديد يف صفقة انتقال حّر. بن عيّادة من 
مواليد يوم 8 أوت 1992 ويشغل خطّة ظهي أمين. وتجدر 
اإلشارة إىل أّن الرّتّجي الريايض التّونيس ونادي الزّمالك املرصي 
لضّمه  الاّلعب  هذا  مع  مفاوضات  يف  دخال  أن  لهام  سبق 

لصفوفهام.  

*يضيئها: رمزي الجباري

الصورة املشوهة... 
ووزير ضائع...!

ـ 1 ـ
للخطة  املناسب  الوزير  عدم وضع  نتيجة  املراحل  بأصعب  التونسية  الرياضة  متر 
من  مجموعة  عىل  سيعول  انه  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  قال  ولنئ  املناسبة 
التوجهات  نفس  اّن  كام  ارتكبت  االخطاء  نفس  اّن  حصل  الذي  ان  اال  التكنوقراط 

حصلت!... 
ــ 2 ــ

قلت اّن نفس التوجهات حصلت مع حكومة املكلف هشام املشييش النني اعرف 
ان ال يشء سيتغي يف القطاع الريايض واّن الذي كلفوه بحقيبة وزارة الشباب والرياضة 
واضافوا له التكوين املهني هو نفسه يحتاج إىل »تكوين« رغم انه محام وسبق له اّن 
توىل مقاليد االكادميية االوملبية؟! فهل سمعتم يوما مبنجز له اي االستاذ كامل دقيش!!

ــ 3 ــ
عامة  جلسة  عقد  حني  البدري  مصطفى  مع  رصاع  له  كان  دقيش  كامل  االستاذ 
االتحادين  فالن  اعادها  وحتى حني  اعادتها  ورفض  املالكمة  لجامعة  وهمية  انتخابية 
الدويل واالفريقي للمالكمة »رفضاها« جملة وتفصيال ـ فكيف له ان يكون عىل رأس 

القطاع الريايض والشبايب والتكويني؟!
 ــ 4 ــ

ذكرت بذلك اليوم، ألنني انتظرت حضورا الفتا لرئيس اللجنة الوطنية االوملبية محرز 
بوصيان يف يوم تسليم رمز البطولة عدد 30 للرتجي الريايض إالّ ان الصورة جاءتنا مرة 

اخرى »منقوصة« وبالتايل وصلت رسالتها للرأي العام ـ »مشوهة«.
ــ 5 ــ

 اي نعم وصلت مشوهة وإالّ ماذا يعني تغييب بوصيان الذي كان من املفروض 
انتصارا لبوصيان وامنا احرتاما  ان يكون حارضا قبل الجميع!! وحني اكتب هذا فليس 
للربتوكول ولالخالق الرياضية السمحة التي البّد منها يف رياضتنا مهام كانت االختالفات 

والخصومات! 
 ــ 6 ــ

نعم  واالقصاءات  والحسابات  والجزر  املّد  يتواصل  ان  الرياضة  صالح  من  ليس 
انتظرت من كامل دقيش ان يبادر ويسارع يف القيام بخطوة املصالحة الن االصالح ملف 
كبي عليه وال اعتقد انه قادر عىل تجاوز الهانات واملسك بزمام االمور! النهم وضعوه 

كام وضعوا الذين سبقوه هكذا ملإل الفراغ فقط؟! 
ــ 7 ــ

اّن تكون رئيسا لجامعة رياضية ما، فهذا ال يعني اّن تكون ملام بالتفاصيل والدواليب 
والتوجهات وكامل دقيش الوزير مل يكن املناسب للرياضة التونسية اقول هذا وابصم 

النني اعرف الرجل جيدا كام اّن بداياته مع املسؤولية الجديدة تؤكد انه »خاطيه«!
ــ 8 ــ

منذ سنوات السقوط مل يأيت للقطاع او لنقل للوزارة وزيرا ميأل املكان ثم ليكشف لنا 
عن برنامج عمل واضح وألّن كامل دقيش ال يختلف كثيا عن الذين سبقوه فان ملف 

»الباتيندا« لرؤساء الجامعات لن يفتح وهنا تكمن املصيبة الكربى!
ــ 9 ــ 

الكل  اّن  واعرف  الضيقة  والحسابات  اللوبيات  تحكمه  الريايض  القطاع  اّن  أعرف 
يريد املحافظة عىل »الغنيمة« بكل االشكال املمكنة حتى بالتحالف مع »الشيطان« اذا 
لزم االمر والن الوزير الجديد ومن معه ال ميتلكون  قدرة املواجهة فانني عىل قناعة اّن 

اليشء سيتغي وان هذاك »املقرص وهذاكة املعجون«!
ــ 10 ــ 

عمل  برامج  بال  بهم هم  جاؤوا  الذين  الن  التغيي  يف  أمل  ال  مفيدة:  * يف جملة 
اواصالح حقيقي وحكاية تعهد وديع الجريء بتشغيل 100 من خريجي املعاهد ملف 

قديم اعيد فتحه من باب تجمي »البايت« واللّه ال تقطع لنا عادة...!

نقطة ضوء
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حارس 
امللعب 

التونسي 
تعرّض 

للمحاصرة 
والتعنيف يف 
حمام األنف
متّت محارصة حارس مرمى 

امللعب التونيس سامي هالل 
ملحاولة تعنيفه من قبل عدد من العبي نادي حامم األنف بعد استبساله يف الذود عن مرماه مام أسفر عن 
خسارة الهمهاما ونزولها إىل الرابطة الثانية. واقترصت محاولة الدفاع عن هالل عىل الالعب حمزة الهاممي 
فحسب مع اختفاء بقية الالعبني يف األحمر واألخرض، وهو ما وّضحه عدد من املنتسبني إىل امللعب التونيس 

الذين قالوا إنه تّم منعهم من قبل أطراف متعددة يف ملعب حامم األنف من حامية هالل، واقترص األمر عىل 
جهود بعض األمنيني والالعب حمزة الهاممي يف الذود عن حارس املرمى. وهي لألمانة مهزلة جديدة يدّونها 

تاريخ الكرة التونسية بتهديد العب ورضبه بسبب احرتامه للميثاق الريايض. وأعادت إىل األذهان حادثة رضب 
حارس مستقبل املرىس من قبل العبي امللعب التونيس قبل 4 سنوات، عندما نزلت »البقالوة« اىل الرابطة الثانية.                                                           

  * حسني القاسمي

امللعب التونسي يتعاقد
مع ثنائي دولي ليبي

أبرم امللعب التونيس صفقة مع ثنايئ دويل ليبي ويتعلّق األمر بالالعب الدويل الليبي محمود الشلوي الذي أمىض 
عقد انضاممه اىٕل امللعب التونيس ملدة 3 سنوات ويشغل الشلوي خطة متوسط ميدان دفاعي وهو من مواليد 
03\08\2001 وتبلغ قامته 1.78 مرت. كام أمىض الالعب الدويل الليبي إبراهيم املرصاطي عقد انضاممه اىٕل امللعب 

التونيس ملدة 4 سنوات وهو من مواليد 21\08\2002 وقامته 1.85 مرت ويشغل خطة مهاجم.        
 * حسني القاسمي

رياضة

18 إصابة بكورونا 
يف كوكب منزل نور

سجل عدد اإلصابات بفريوس كورونا يف صفوف فريق الكوكب الريايض 
مبنزل النور ارتفاعا كبريا وصل اىل 18 إصابة.

الصحية  واللجنة  النور  مبنزل  الريايض  للكوكب  املديرة  الهيئة  »تعلم 
 31 إجراء  وبعد  بالجمعية  كورونا  بفريوس  اإلصابات  عدد  أن  بالجمعية 

تحليال ارتفعت إىل 18 إصابة مؤكدة وهم:
– الالعبون )14( :

وفهمي  الله  عبد  وغسان  جراد  ومعز  عتيق  وجدي  املرساطي  مجدي 
جراد وزياد األزرق وأمين يوسف ومازن اللطيف واملنجي املجرييس وعمر 

اللطيف وبشري اللطيف.
03 العبني رفضوا الكشف عن أسامئهم(

– العب جمعية القدماء: أحمد عتيق
– املسؤولون:

أحمد عامر، محمد بن عبد الله عضو لجنة الدعم
عمران الصيد عضو لجنة الدعم

الرابطة  اىل  الصعود  املراهن عىل  النور  الريايض مبنزل  الكوكب  للتذكري 
املحرتفة الثانية والذي كان من املفروض ان يجري لقاءات »الباراج« بداية 
من يوم 13 سبتمرب ولكن تأجل االمر بعد أن تطور عدد االصابات اىل 18 

إصابة.   
    * حسني

تربص تحضريي لألوملبي الباجي
 بـ 10 أيام وهذه قائمة الالعبني

أعلن مدرب االوملبي الباجي شاكر مفتاح عن القامئة النهاية للفريق التي ستشارك 
يف الرتبص التحضريي األول يف عني دراهم بداية من اليوم االثنني 14 سبتمرب 2020 
قيس  التالية:  األسامء  وفق  العبا   23 القامئة  وضّمت  ايام   10 ملدة  يتواصل  والذي 
العمدوين - وسيم الغزي– حمزة البوغامني. محمد صالح املهذيب – عزيز الجربي – 
أسامة الشهييل- ضياء معتوق – عصام دخيليل – بالل محمدي – حسني بن يحيى 
– محمد أمني جريب – حازم اللمطي – شهاب الجبايل – فراس عايفية – محمد أمني 

حبويب – عبد الرحامن الجنيس- عزيز جويني – سيزار مانزويك – سيف العوايض.
الريايض  املستقبل  أمام ضيفه  السبت12 سبتمرب  يوم  تعادل  الفريق قد  أن  يذكر 
بوادي الليل وديا يف املباراة التي جمعتهم مبلعب بوجمعة الكميتي بباجة يف إطار 

عز الدين خميلة مدربا استعداد الفريقني للموسم الريايض القادم.         
جديدا لقوافل قفصة 

عز  بتعيني  قفصة  لقوافل  املديرة  الهيئة  قامت 
يف  وسيساعده  للفريق،  جديدا  مدربا  خميلة  الدين 
هذه املهّمة كل من املدرب قيس القروي وعبد الحي 

األدب مدربا للحراس.
النهايئ  الربع  الدور  ملباراة  استعدادا  ذلك  وجاء 
لكأس الحبيب بورقيبة التي جمعت الفريق باالتحاد 

املنستريي يوم أمس االربعاء 16 سبتمرب الحايل.

وقفة احتجاجية ألحباء
 الشبيبة القريوانية 

نّفذ عدد من أحباء الّشبيبة القريوانية اليوم وقفة احتجاجية للتعبري عن رفضهم للوضع 

الحايل الذي أسفر عن نزول الفريق إىل الرابطة املحرتفة الثانية لكرة القدم.

ورفع األحباء شعارات من خالل الفتات أرادوا التعبري من خاللها عن مطالبهم املتمثلة يف 

النظر يف ملف مباراة النادي البنزريت والشبيبة القريوانية وأخذ القرار املناسب الذي يضمن 

حقوق النادي يف الدفاع عن حظوظه يف البقاء يف الرابطة املحرتفة األوىل املوسم القادم.

ملاذا لم يُنْه املقاول أشغال ملعب 
تاجروين وأين والي الكاف من كل هذا؟

تنته مللعب  الكاف صورة قامتة ألشغال مل  تاجروين من والية  تأتيكم من ملعب  صورة 

قليل  فيها  الصدق  بلد  يف  املسعى  خيبة  يا  اخرى.  مرة  لكن  املدينة  زينة  سيكون  خلناه 

واإلخالص غائب نقول هذا ونحن نقدم صورة بائسة مللعب ولحجرات مالبس يصعب الكالم 

يف شأنها مرة اخرى نتمنى أن يغادر وايل الكاف مختار النفزي مكتبه ليعرف الحاصل عىل 

امليدان الن يف الكاف ال يشء يف مكانه وسنكتفي بذلك يف انتظار عودة املقاول الستئناف 

االشغال وإزالة كل الحواجز والعراقيل.

* محمد يوسف
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فيلسوف السعادة الذي لم تنتظره احلياةأفكار متقاطعة
* يكتبها ناجي الخشناوي

 رسم البورتريه للرسام توفيق عمران

 14 االثنني  يوم  مساء  النبض  عن  قلبه  توّقف  وقد  الزغباين  كامل  الّتونيس  واملفكّر  الكاتب  ترّجل   
أفريل 2020 عندما  يوم 25  العامل منذ  اختار مغادرة هذا  قبل ذلك وقد  ترّجل  بل هو  سبتمرب2020، 
كتب آخر تدوينة له عىل صفحته بالفيسبوك قال فيها: »أّما وقد صار فيسبوك برميل قاممة يتقّيأ فيه 
كل من التهم الخراء التلفزي فإنني أغادره. سالًما«. وبرحيل هذا الكائن الحربي الّسابح يف درب غري درب 
املتشابهني الباهتني، فإّن الثقافة التونسية تفقد مفكًّرا اجرتَح أفكاًرا فلسفية ووجودية من جرابه وجعل 
يرعاها فوق األرصفة ويُجريها عىل ألسنة كّل من عرفه درًءا لبذاءات معيش جمعّي تنقصه الشعرية عىل 
نحٍو فادحٍ مثلام كان يصُف ذلك دامئا، وتفقد الثقافة التونسية مبدعا روائّيا ُمدّجًجا برتسانة من االختالف 
والّتاميز يف التصوير والرسد والحيك فروايتاه »يف انتظار الحياة« و»مكينة السعادة« تظالّن بصمة مختلفة 
يف املدّونة الرسدية التونسية الحديثة مبا حملتاه من أفق فلسفّي وروايئ وقدرة كبرية عىل السخرية من 

هذا الواقع املدّجن.
كامل الزغباين الذي واراه الرثى أصدقاؤه ورفاقه وطلبته وكّل من أحّبه يوم 15 سبتمرب ظّل رافًعا مطرقته 
والسيايس  النقايب  النضال  وباملثل يف ساحة  والجامعية،  املدرسية  النضالية  الّساحات  الفكرية يف جميع 
رفقة  بورقيبة  الحبيب  احتّل شارع  عندما  الزغباين سنة 2006  أتاه كامل  ما  نذكر  أن  ويكفي  والثقايف، 
رفاق له ليسوا إالّ محمد الصغرّي أوالد أحمد وسليم دولة وعبد الحفيظ املختومي، واعتصموا بتمثال ابن 
خلدون يف وقفة وبيان احتجاجي من أجل نرصة الشعب العراقي يف محنته ضّد املارد األمرييك، ومل يختّل 
توازن كامل الزغباين يوم مات رفيقه الكنعاين املغدور الشاعر عبد الحفيظ املختومي إذ كان ذاهًبا بعيًدا 
يف رقصته »الزورباوية« عندما كانوا يحملون املختومي إىل املقربة... هو ذا كامل الزغباين يرقص يف عتمة 

املوت القايس...
قاوم كامل الزغباين ما يسّميه ثقافة »الكيتش« وكان صوتًا عاليا زمن الدكتاتورية كتابة وفعالً فإىل جانب 
»منارات«  الفكري  امللحق  أعمدة  عىل  منها  وخاصة  النقدية  ومقاالته  التونسية  الجامعة  يف  محارضاته 
بجريدة الشعب لسان حال االتحاد العام التونيس للشغل، فقد كان الزغباين من مؤسيس رابطة الكتاب 
األحرار سنة 2001 وبعد سقوط النظام الدكتاتوري مل يفعل سوى مزيد تدريب الناس عىل الحرية لتكون 
التي رشع اإلسالم  الّنمذجة  الّشعبية ضّد كل أشكال  »الجامعة الشعبية« فضاًء مربكا يف عمق األحياء 

السيايس يف تسطري خطوطها وحدودها...
لواعجه  فيها من  وبّث  إقامته  الزغباين مبقّر  أنشأها كامل  مملكٌة  الباردة،  األرض  »زغبانيا«، قطعة من 
ودفء حضنه الكثري من السعادة لتنبت أرضه أرضنا كل ما هو أخرض كالحياة وكل ما هو أحمر كالسعادة 
وكل ما هو أبيض كالحلم، وجعل من حديقته الخلفية مجلًسا مفتوًحا ملن يصطفيهم ويحبهم يقاسمهم 
أفكاره ورؤاه وأحالمه ومجازاته... ال يشء يف زغبانيا غري السعادة والحياة...أدٌب وشعٌر وسينام ومرسح 

وأرٌض آهلة بالرقص...
كانت يل منها ليلة رفقته ورفقة املوسيقار رضا الشمك ومل يكن رابعنا سوى خيوِط الفجر التي مل تباغتنا 
أكملت مراجعة  املنقضية وقد  السنة  أواخَر خريف  إيقاع رذاذ خريفّي، كان ذلك  ننتظرها عىل  ونحن 
بـ»سباحة حرّة« وأودعني رسّها قبل نرشها رفقة  الزغباين عنونها  وقراءة مخطوط روايّئ جديد لكامل 
الكاتب األسعد بن حسني والشاعر عبد الفتاح بن حمودة، ليلة عالقة بني ُشجريات زغبانيا وقطرات ماء 

الّسامء وأوتار رضا الشمك ودخان ُجمل مثقلة بالحياة...
عرفُت كامل قبل 17 سنة، تتالت جلساتنا الصباحية واملسائية وبعضها تواصلت إىل أعقاب الليل، ليل 
العاصمة، تنقلنا إىل جهات مختلفة داخل البالد، تبادلنا أفكاًرا وهواجَس وأمنياٍت... وكان امللحق الفكري 
»منارات« بجريدة الشعب بيدر فرح كل مواسمه حصاد مبهج... ال نفرتق عىل عدد إال لنلتقي عىل عدد 
الحق... وكان االمرباطور أحمد حاذق العرف ال يجيد غري توزيع االنتصارات... كل عدد من منارات كان 
إبرة يف عني الثقافة املرتهلة، ويف قلب ثقافة النظام وسدنته... كانت انتصارات صغرية بحجم ثورة قريبة...

ظللت طيلة كّل تلك السنوات أنتظر من »كاملوف« أن يحلق ذقنه مثال، أن يُغري ضحكته، أن يضع قناعا 
مثال أو يلبس قّفازاٍت، أن يأخذ شيئا ما من أحد، أن يغرّي طريق حذائه، أن ينىس حربَ قلِمه، محفظَته أو 
قارورتَه...  ظّل كامل وفيا لكامل ومل يشبه أحًدا سواه... إنه يشبه دوالب مكينة اسمها الحياة، دوالب ال 

يكّل وال ميّل من الّدوران إىل األمام، إىل حيث الالّمستقّر والالّاطمئنان...
لن نقول الوداع لكامل، قطًعا لن نتلفظ بهذه الكلمة الباردة... كّل ما نقوله لكم مكينتكم ولنا مكينتنا...


