
إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البالد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
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في إذاعة شمس أف أم

شبهة عملية التفويت 
وغياب الشفافية 

تاجرة ومهني  الهم 
الكبري يف والية املنستري

الدكتور فتحي التريكي
الوطنية  الحوار مع املنظمات  البدّ من 

يف العالقة بني السلطة والشعب

بعد إلغاء اعتماد وصل جوالن السيارات 

قرار يحتاج إىل مراجعة لتجنب تعطل مصالح املواطنني
بعد تجديد االحتجاجات في عقارب 
17 حالة اختناق والبقية 

يف صفاقس

بقلم عبد الباسط بن حسن
السياسة مدخل للجريمة 

حني تتخلى عن االنسان

الهيئة االدارية لالتحاد:

توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار 
تصحيح حقيقي وانهاء الغموض

بالغ
من وزارة الشؤون االجتماعية 

والتقدم  المثالي  العامل  جوائز  بخصوص 
االجتماعي واللجان

االستشارية للمؤسسات ونيابات العملة والصحة 
والسالمة المهنية بعنوان سنة 2021

تذكّر وزارة الشؤون االجتامعية انه عمال بأحكام األمر عدد 1933 املؤرخ 
يف 20 سبتمرب 1993 واألمر عدد 2016 املؤرخ يف 27 سبتمرب 1993 واألمر 
 24 يف  املؤرخ   2375 عدد  واألمر   2000 ديسمرب   12 يف  املؤرخ   2895 عدد 
أوت 2009 يكون يوم 31 ديسمرب 2021 آخر أجل لتقديم الرتشحات لجوائز 
ونيابات  للمؤسسات  االستشارية  واللّجان  االجتامعي  والتقدم  املثايل  العامل 

العملة والصحة والسالمة املهنية بعنوان سنة 2021.
الشغل  الخاضعة ملجلة  والعمومية  الخاصة  املؤسسات  فإن  لذلك  وتبعا 
لهذه  الرتشح  ملفات  لتوجيه  املعنية مدعوة  املهنية  واملنظامت  والجمعيات 

الجوائز إىل مقر الوالية املختصة ترابيا قبل األجل املذكور أعاله.
وملزيد االرشادات يتجه االتصال باالدارات الجهوية للشؤون االجتامعية.
* وزير الشؤون االجتامعية
مالك الزاهي

ادانة شديدة لالعتداء الشنيع على االستاذ الصحبي بن سالمة
وتجريم االعتداء على المربين وعلى المدارس والمعاهد

مساندة ألهالي عقارب في مطلبهم الحياتي  وتحية لوقوفهم ضد سياسة القتل البطيئ
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وطنية 

تابع األخ األمني العام لالتحاد  نورالدين الطبويب بإهتامم وإنشغال 
أحوال البالد والعباد مبعية األمني العام املساعد األخ سامي الطاهري 
عروس  بنب  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  املربوك  نجيب  واألخ 
سيارة  قدوم  إنتظار  يف  العسكري  املستشفى  أمام  ليال  وتوقّف 
االعتداء  تّم  الذي  سالمة  بن  الصحبي  األستاذ  تقل  التي  االسعاف 
الصحبي  األستاذ  حياة  وكلهم خشية عىل  التلميذ  من طرف  عليه 
امتداد سنوات  القادم من احداث عنف تواصلت عىل  وخوفا من 

لتطال كل املنتمني للقطاع الرتبوي دون استثناء
سامي  األخ  مبعية  الطبويب  الدين  نور  العام  األمني  األخ  تابع  كام 
حيث  سالمة  بن  الصحبي  لألستاذ  الصحية  الوضعية    ، الطاهري 
دخل إىل املستشفى العسكري  واتصل بالسيد رئيس الجمهورية و 

بالسيدة رئيسة الحكومة .
كام أّدت السيدة نجالء بودن رئيسة الحكومة والسيد مالك الزاهي  
وزير الشؤون االجتامعية وممثلة  عن وزير الرتبية زيارة للصحبي 
بن سالمة كام  قام الجميع بطأمنة زوجته. هنا نشري أّن وزير الرتبية 

فتحي السالويت كان يف مهّمة عمليّة يف فرنسا 

وشبه  الطبية  اإلطارات  لكافة  والشكر  بالتحية  نتوجه  ذلك  اثر 
املبذول  املجهود  عىل  باملصحة  و  العسكري  باملستشفى  الطبية 
بالتحية  نتوجه  املوت كام  بن سالمة من  الصحبي  األستاذ  النقاذ 
رغبتهم  عن  وعربوا  توجهوا  الذين  وكل  املربني  من  زمالئه  لكل 

للتربع بالدم.
املدرسة  مبادئ  عن  دفاعا  الهبة   هذه   تتواصل  أن  نتمنى  كام 
العمومية ومن أجل تجريم االعتداء عىل املربني وحامية املؤسسة 
مظاهره  ومقاومة  للعنف  والتصدي  عليها  واملحافظة  الرتبوية 
وأسبابه  من أجل مجتمع يحرتم املدرس واملريب ومن أجل مجتمع 

ينبذ العنف .

أف  شمس  بإذاعة  التونسيني  للصحفيني  الوطنية  النقابة  فرع  يتابع 
أم والنقابة األساسية التابعة لالتحاد العام التونيس للشغل باإلذاعة منذ 
الكرامة  بني مجموعتي  املؤسسة  األويل يف  التفويت  عقد  إمضاء  إعالن 
القابضة وماكسوال بتاريخ 21 جوان املايض تطورات الوضع يف املؤسسة.

ويهم الهياكل النقابية باإلذاعة أن تُسجل ما ييل:
التفويت وتواصل غياب  أية معلومة رسمية عن مآل عملية  -غياب 
عدم  مع  خاصة  املؤسسة  ووضعية  التفويت  مسار  بخصوص  الشفافية 
وضوح الرؤية بخصوص مستقبلها يف ظل الصعوبات التقنية التي تهدد 

استمرارية اإلذاعة.
- تنصل مؤسسة الكرامة القابضة واملستثمر من تعهداتهام بالحفاظ 
مع  املتعاقدين  الزمالء  من  عدد  طرد  يف  وامليض  الشغل  مواطن  عىل 
اإلذاعة من خالل رفض تجديد عقودهم بعيدا عن أية تقييامت مهنية.

أطر  خارج  الزميالت  وخاصة  الزمالء  من  عدد  تقييم  التام  رفضها   -

اخالقوية  يف  تقييامت  املهنية، عرب  املعايري 
وحرياتهن  خصوصياتهن  عىل  صارخ  تعّد 
الرمزي  العنف  من  نوع  ومامرسة  الفردية، 

عليهن.
مامرسات  إرساء  القطعي  رفضها   -
أخالقية  رشطة  نصب  خالل  من  بوليسية 
واخرى فايسبوكية ومحاكم تفتيش يف الحياة 
البعض  وعقاب  الزمالء  من  لعدد  الخاصة 
الفايسبوكية  تدويناتهم  بسبب  مهنيا  منهم 
وتعرب عن خشيتها من تحّول بيئة العمل يف 

إذاعة شمس أف أم إىل بيئة غري آمنة خاصة للنساء.
- رفضها التام الهرسلة املسلطة عىل عدد من الزمالء وتهديدهم مبورد 

رزقهم ومحاولة إقحامهم يف مسائل جانبية.

وعليه، يدعو فرع النقابة الوطنية للصحفيني 
األساسية  والنقابة  أم  أف  بشمس  التونسيني 
الال  التضامن  إىل  فيها  حر  صوت  كل  باإلذاعة 
مل  الاليت  زميالتهم  خاصة  زمالئهم  مع  مرشوط 
يتم تجديد عقودهن ألسباب ال متت للتقييامت 

املهنية بصلة. 
باإلذاعة  املمثلة  النقابية  الهياكل  قررت  كام 
للنقابة  التنفيذي  املكتب  إىل  امللف  إحالة 
الوطنية للصحفيني التونسيني والجامعة العامة 
التخاذ  معهام  والتنسيق  التشاور  ملزيد  لإلعالم 

ما يتعنّي من إجراءات.
فرع النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
النقابة األساسية

بعد االعتداء على أستاذ التاريخ بمعهد الزهراء

اهتمام بالتفاصيل والجزئيات وتجريم االعتداء على املربني...

بيان يف إذاعة »شمس أف أم« حول عملية التفويت وتواصل غياب الشفافية



3 الخميس 11 نوفمبر 2021 - العدد 1668 
وطنية

قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
خالل افتتاح الهيئة اإلدارية الوطنية ان الوضع العام صعب نتيجة تراكم 
قوية  ارادة  يستوجب  األمر  هذا  ان  أضاف  ثّم  سنوات.  منذ  االزمات 
للخروج من االزمة عىل وضوح الخيارات خاصة و ان تونس متر بوضع 

معقد يستوجب حسن اإلدارة.
وأشار األخ األمني العام إىل تفاقم ظاهرة العنف التي طالت الفضاء 
الشعب  عن  غريبة  مظاهر  وولد  امليادين  وجميع  والعائلة  املدريس 
بن  الصحبي  االستاذ  مع  تضامنه  عن  العام  األمني  األخ  وعرب  التونيس.  

سالمة داعيا إىل معالجة جذرية وعميقة لظاهرة العنف. 
 وتحدث األخ األمني العام عن الوضع البيئي املعقد يف جهة صفاقس 
مشريا إىل أنه وضع ناتج عن تراكم االزمة دون حل منذ سنوات وقال ان 

الحل األمني ال يجدي نفعا. 

رؤية استراتيجية
ان بالدنا تعرف شحا كبريا يف املوارد املائية وهو ما عطل انطالق عدد 

من الزراعات املرتبطة باملواد االستهالكية الحياتية للتونسيني
 واعترب  ان تأخر انطالق  الزراعات ستكون له انعكاسات عىل اإلنتاج 

هذا  ان  العام  األمني  األخ  وأشار  الرشائية  املقدرة  وعىل  األسعار  وعىل 
اسرتاتيجية  رؤية  ووضع  العميق  التفكري  الدولة   عىل  يفرض  الوضع 
االرادة.  توفر  رشط  متوفرة  املياه  شح  مسألة  الحلول  أن  إىل  وأشار 
هذه  انجاز  ان  واعترب  البحر.  مياه  تحلية  الصددعن  هذا  يف  وتحدث 
األمور االسرتاتيجية يستوجب االستقرار السيايس. وقال ان الظرف يقتيض 
الكف عن املناكفات السياسية ومحاولة كسب مساحة  وجمع املؤيدين 
عىل حساب الخصوم السياسيني وأكد األخ الطبويب ان كسب ثقة الناس 
مير عرب تحقيق املكاسب واالنطالق يف اإلنجاز لفائدتهم عرب إصالحات 

حقيقية.

مواصلة المفاوضات
وقال األخ نور الدين الطبويب ان هناك لقاء مرتقب بني اتحاد الشغل 
املفاوضات  مواصلة  اجل  من  األسبوع  هذا  بحر  يف  الصناعة  واتحاد 
االجتامعية يف القطاع الخاص. وأشار االخ االمني العام ان العامل قدموا 
يستوجب حصولهم  ما  وهو  الصحية  الجائحة  خاصة خالل  التضحيات 
عىل الزيادة يف االجور من اجل تعديل مقدرته الرشائية التي تدهورت 
االخري  اللقاء  ان  العام  االمني  االخ  وأضاف  الغالء.  موجات  نتيجة  كثريا 

الذي جمعه بقيادة اتحاد الصناعة يف مقرهم وضع النقاط عىل الحروف. 
تعطل  األساسية رشعت خالل  النقابات  أن  إىل  العام  األمني  األخ  وأشار 
نتائج  لتتمكن من تحقيق  الحوار عىل مستوى املؤسسة  املفاوضات يف 
الظرف يف  تعقيدات  يعي  االتحاد  ان  العام  األمني  األخ  وأوضح  مميزة. 

البالد ولكن ذلك ال يحجب حق العامل يف تعديل املقدرة الرشائية.

تضامن 
العام  األمني  الطاهري  سامي  األخ  مع  تضامنهم  عن  االخوة  عرّب  
املساعد املسؤول عن االعالم والنرش الذي يتعرض لتتبعات قضائية يوم 
22نوفمرب بعد أن تعّمدت أطراف معادية لالتحاد وللعمل النقايب  رفع 
تشويه  تعمدوا  من  تتبع  عدم  من  استغرابهم  عن  وعربوا  ضده  قضية 
التي رفعت  القضايا  االتحاد رغم عديد  والهجوم عىل مقرات  النقابيني 

ضدهم من طرف االتحاد. 
املؤمتر  النجاح  استعدادهم  عن  النقابيني  االخوة  من  عدد  وتحدث 
يف  تاريخية  محطة  سيكون  الوطني  املؤمتر  ان  معتربين  القادم  العام 

مسرية االتحاد لتؤكد مكانته وقيمته يف البالد. 
طارق السعيدي صور منترص العكرمي

في الهيئة اإلدارية الوطنية :  

تمسك بحقوق الشغالني وإصرار على إنجاح املؤتمر 
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         نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للّشغل 
نورالدين  األخ  العام  األمني  برئاسة   2021 نوفمرب   10 اليوم  املجتمعني 
ولتعّقدات  للمستجّدات  ومتابعتنا  العام  للوضع  تدارسنا  وبعد  الطبّويب، 

الوضعني االقتصادي واالجتامعي، فإنّنا:
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  نعرّب عن   .1
وافتعال  التشويه  لكّل حمالت  والتصّدي  عليه  للّذود  الدائم  واستعدادنا 
التي  األطراف  كّل  وندين  والنقابيني  النقابيات  تستهدف  والتي  القضايا 
والتجييش  الشحن  مناخ  وإشاعة  والتشهري  الشيطنة  حمالت  وراء  تقف 
إىل  دفع  ذلك من  ينجّر عن  فيام  ونحّمل هؤالء مسؤوليتهم  والتحريض 
التهّجم والعنف واالعتداءات. كام نؤكّد متّسكنا الالمرشوط بالحفاظ عىل 
استقاللية املوقف النقايب بعيدا عن كّل اصطفاف وبالدور الوطني لالتحاد 

الذي تتعّززت أهّميته خاّصة يف هذا الظرف الصعب الذي متّر به البالد.
تصحيح  مسار  وضبط  السياسية  الرؤية  توضيح  إىل  ندعو   .2
ووضع  العام  الوضع  عىل  املخيّم  الغموض  بإنهاء  اإلرساع  وإىل  حقيقي 
رشوط  يوفّر  مبا  اآلفاق  وتحّدد  االستثنائية  املرحلة  تنهي  طريق  خارطة 
للتدّخل  املطلق  رفضنا  ونجّدد  الدميقراطية.  بناء  ومواصلة  االستقرار 
بالدنا  ضّد  البعض  تحريض  وندين  التونيس  الّداخيل  الشأن  يف  األجنبي 
ونجّدد التعبري عن قناعتنا برضورة إجراء حوار وطني حقيقي وفق رشوط 

وضوابط تنبني عىل خدمة الوطن دون غريه وعىل نظافة اليد.
التجاذبات  عن  التونسية  باإلدارة  النأي  وجوب  عىل  نشّدد   .3
للسلطة  للوالء  إخضاعها  ومحاوالت  الحزبية  والتوظيفات  السياسية 
هرسلة  ووقف  القضاء  استقاللية  احرتام  رضورة  عىل  ونؤكّد  التنفيذية 
يف  دوره  يؤّدي  حتّى  القضايئ  للمرفق  عاجل  إصالح  إىل  وندعو  القضاة 
املحاكامت  وضامن  املظلومني  وإنصاف  القانون  وإنفاذ  العدل  إحالل 

العادلة.
نؤكّد عىل أهّمية جلسة العمل التي ستجمع املكتب التنفيذي   .4
الوطني بالحكومة الجديدة ونشّدد عىل أن تكون مناسبة الستئناف الحوار 

االجتامعي وفتح مفاوضات يف الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة 
امللّفات األساسية بصفة تشاركية وتُحّدد فيها آجال تنفيذ التعّهدات ومنها 
األوامر  ونرش  املربمة  القطاعية  االتفاقيات  وتطبيق  األدىن  األجر  مراجعة 
واالعتامدات  كالحضائر  الهّش  العمل  أشكال  كّل  وإنهاء  بها  املتعلّقة 
والصّحة والرشوع يف  التعليم  املعتمدة يف  كتلك  التعاقد  املفّوضة وصيغ 
الحكومة  ونطالب  العموميّة.  املؤّسسات  إنقاذ  يف  تشاركية  بصفة  النظر 
وإنقاذ  االحتكار  ومنع  األسعار  التهاب  لوقف  عاجلة  إجراءات  باتخاذ 

املقدرة الرشائية للتونسيات والتونسيني.
نعرّب عن افتخارنا بالنضاالت الناجحة واملسؤولة التي خاضها   .5
عاّمل القطاع الخاص بصفاقس بقيادة االتحاد الجهوي ونجّدد التأكيد عىل 
متّسكنا بحّق األجراء يف القطاع الخاص يف تحسني مقدرتهم الرشائية والحّد 
من معاناتهم وتحقيق حّد أدىن من العدالة االجتامعية تجاههم وندعو إىل 
اإلرساع بفتح التفاوض يف القطاع الخاص بجانبيه املاّدي والرتتيبي تحفيزا 
عىل العمل وتثمينا لجهود العاّمل ونعرّب عن استعدادنا للّدفاع عن حقوق 

عاّمل القطاع الخاص بكّل األشكال النضالية املرشوعة.
من  سالمة  بن  الصحبي  األستاذ  إليه  تعرّض  ما  بشّدة  ندين   .6
حملة  ندين  كام  الشفاء،  له  ونرجو  بحياته،  يودي  كاد  شنيع،  اعتداء 
إليها املربّيات واملربّون  التي يتعرّض  الشيطنة والتشهري وافتعال القضايا 
وعرّض  املدرسية  الحياة  وأفسد  والتالميذ  املربنّي  بني  العالقة  سّمم  ماّم 
املدرسة العمومية إىل مخاطر إضافة إىل ما تعانيه منذ مّدة من مشاكل، 
كام نستنكر االعتداءات التي يتعرّض إليها األعوان العموميون يف العديد 

للجّو  نتيجة طبيعية  أدائهم ملهامهم ونعترب ذلك  القطاعات مبناسبة  من 
املشحون بخطاب العنف والكراهية والتحريض.      

يف  ألهالينا  املرشوع  الحيايت  للمطلب  مساندتنا  عن  نعرّب   .7
معتمدية عقارب ونحيي وقوفهم ضّد سياسة القتل البطيء التي متارس 
عليهم منذ عقود وندين اللجوء إىل الحلول األمنية ونؤكّد فشلها يف فرض 
أمر واقع مرفوض شعبيا وقضائيا ونحّمل السلطة مسؤوليتها يف االنتهاكات 
التي سلّطت عىل بنات وأبناء معتمدية عقارب. كام نعرّب عن استنكارنا 
صّحة  تهّدد  أصبحت  التي  صفاقس  مدينة  يف  الفضالت  أزمة  الستمرار 
املواطنات واملواطنني وحياتهم وهي وضعية متكّررة يف العديد من املدن 
تثبت تخبّط السياسة العامة يف مجال البيئة وحامية املحيط وصيانة صحة 
ووضع  الحلول  وإيجاد  االسترشاف  عن  وعجزها  والتونسيني  التونسيات 
إلنقاذ  أزمة  خلية  بتكوين  اإلرساع  إىل  وندعو  الغرض.  يف  االسرتاتيجيات 
جهة صفاقس واملبادرة بإيجاد نقاط تجميع وقتية بسقف زمني محّدد 
تُحرتم فيها الضامنات العلمية ونطالب بضامن حقوق العاملني يف مصّب 
القّنة وإيجاد الحلول لكّل املصبّات والبدء يف وضع تصّورات واسرتاتيجيات 
وطنية جديدة، يف مجال البيئة ومعالجة النفايات، ناجعة وعلمية وضامنة 

لجودة الحياة ومستجيبة لحقوق األجيال يف الصحة والبيئة.
الشعب  مع  للوقوف  العامل  يف  الحيّة  الضامئر  كّل  نناشد   .8
العدو  يدي  عىل  يومي  استنزاف  من  إليه  يتعرّض  فيام  الفلسطيني 
وتجريف  البيوت  وهدم  واالعتقاالت  واالغتياالت  التقتيل  عرب  الصهيوين 
بطريقة  باألرسى  والتنكيل  املستوطنات  وتركيز  األشجار  واقتالع  األرايض 
وحشية واإلرصار عىل متديد االعتقال اإلداري لألرسى املرضبني عن الطعام 
وخاصة األسريين كايد الفسفوس )منذ 118 يوما( ومقداد القواسمة )منذ 
112 يوما(. ونثّمن ثبات االتحاد يف الوقوف إىل جانب الحّق الفلسطيني 
الذي أشاد به نائب األمني العام  للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني خالل 
زيارته إىل مقر االتحاد وتكرميه من قبل األخ األمني العام األسبوع املايض.
األمني العام نورالدين الطبويب

بيان الهيئة اإلدارية ليوم 10  نوفمبر 2021

توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي

أهمية جلسة العمل 
مع الحكومة الجديدة

وزارة شؤون المرأة واألسرة وكبار السن
مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحمامات

إعالن صفقة وفق اإلجراءات املبسطة القتناء مواد التغذية عدد 2022/01
يعتزم مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات اجراء صفقة وفق االجراءات املبسطة حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط )TUNEPS( للتزود مبواد التغذية يف الفرتة املرتاوحة بني 01 جانفي 2022 إىل غاية 31 

ديسمرب 2022 مقسمة عىل أقساط كاآليت:

www. فعىل الراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
tuneps.tn TUNEPS

ـ وميكن تقديم الوثائق التعاقدية للعرض حسب الكيفية املنصوص عليها بالفصل 9 من كراس الرشوط.
ـ يتم إرسال العروض الفنية واملالية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط اال انه بالنسبة للضامن الوقتي 
التجاري للمؤسسات فيتم  ارسالهام يف ظرف مغلق عن طريق  الربيد املضمون الوصول او  ومضمون السجل 
بالربيد الرسيع  أو يسلم مبارشة اىل مكتب الضبط مبركز اصطياف وترفيه االطفال بالحاممات باسم السيد مدير 
املركز اقامة جنات 8050 الحاممات وتحمل عبارة )ال يفتح صفقة وفق االجراءات املبسطة عدد 2022/01، التزود 

باملواد الغذائية قسط عدد ...«( قبل الساعة والتاريخ االقىص املضبوطة لقبول العروض.
حدد آخر اجل لقبول العروض يوم 10 ديسمرب 2022 عىل الساعة التاسعة صباحا ويعترب كل عرض يرد بعد هذا 

التاريخ والساعة ملغى ويقع االعتامد عىل ختم مكتب الضبط بادارة مركز اصطياف وترفيه االطفال بالحاممات 
.TUNEPS كام يغلق يف نفس اليوم ونفس الساعة باب الرتشحات آليا بالنسبة للمشاركة عرب منظومة

وتفتح العروض بالنسبة لالجراء املادي واالجراء عىل الخط يف جلسة علنية يف نفس اليوم عىل الساعة التاسعة 
والنصف صباحا مبقر ادارة املركز.

* مالحظة: 
يلتزم العارضون بعروضهم مبجرد تقدميها ملدة تسعني )90( يوًما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ األقىص املحدد 

لقبول العروض.
.TUNEPS يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

يقىص كل عرض ال يحتوي عىل وثيقة التعهد والضامن الوقتي أو تم وروده بعد اآلجال القانونية لقبول العروض.

قيمة الضامن الوقتيبيان القسطرقم القسطع/ر
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* كتب: لطفي املاكني
بعد  واالستفهام  الجدل  تثري  املحيل  الحكم  تجربة  مازالت 
الذي أفرزته انتخابات 2018 من مجالس بلدية هي صورة لرتكيبة 
القانون  وفق  الترشيعي  االستحقاق  بعد  الشعب  نواب  مجلس 
من  متكنها  أغلبية  عىل  قامئة  حصول  عدم  أي  الحايل  االنتخايب 
داخل  الترشذم  حالة  تفرسه  ما  وهذا  املسؤولية  وتحمل  التسيري 
املجالس البلدية وما ترتب عليها من توتر وإتهامات متبادلة بني 
اعضاء املجالس البلدية كانت من نتائجها استقاالت بأغلبها واعادة 

إجراء االنتخابات مجددا بحثا عن التوازن واالستقرار.
إعادة  املقبل   2022 جانفي  شهر  منتصف  تجرى  ان  وينتظر 
انتخاب املجالس البلدية بكل من ساقية الزيت )صفاقس( القلعة 
الكربى)سوسة( أزمور )نابل( طربقة )جندوبة( املروج )بن عروس( 
وال يتوقع املالحظون ان تحصل تغيريات جوهرية يف ظل اعتامد 

القانون االنتخايب الحايل وخاصة الكيفية التي يدار 
بها الحكم املحيل بحسب ما جاء يف الباب السابع 
من دستور 2014 الذي يعترب يف حكم املعلق منذ 
يف  املضمنة  سبتمرب   22 وإجراءات  جويلية   25

املرسوم الرئايس 117.
ماي  لشهر  البلدية  االنتخابات  أفرزته  وما 
لتأسيس  ان يكون منطلقا  ينتظر منه  2018 كان 
املطلقة  السلطة  مع  تقطع  مركزية  ال  لتجربة 
املجالس  بانتخاب  متبوعا  سيكون  وهذا  للمركز 
دميقراطيات  أخرى يف  بتجارب  استئناسا  الجهوية 
عريقة وهذا ما يفهم منه ان اغلب اعضاء املجلس 
بعد سنوات  استنساخها  ارادوا  التأسييس  الوطني 
قضوها يف تلك البلدان باعتبار معارضتهم للنظام 

قبل 2011.
وظل األمر معلقا من حينها أي بعد املصادقة 
انتخابات  أول  اجراء  حني  إىل   2014 دستور  عىل 

التي  الخصوصية  النيابات  لتعوض   2018 ماي  يف  املحيل  الحكم 
عوضت بدورها املجالس البلدية التي أفرزتها انتخابات ماي 2010 
وهي تابعة للحزب الحاكم سابقا التجمع الدستوري الدميقراطي 
والتي تم حلها بالكامل مبارشة بعد 14 جانفي وكان األمل معقودا 
عىل الدخول يف تجربة جديدة تعكس النفس الثوري الذي طالب 
بالقطع مع كل أساليب ادارة الشأن العام املتبعة ومن هنا كان الباب 
السابع من دستور 2014 واضحا اذ نصت الفصول من 131 إىل 142 
عىل مختلف تفاصيل وترتيبات الحكم املحيل »تتمتع الجامعات 
وتدير  واملالية  االدارية  واالستقاللية  القانونية  بالشخصية  املحلية 
تتمتع  كام   )132 )فصل  الحر  التدبري  ملبدأ  وفقا  املحلية  املصالح 
املجالس املحلية والجهوية واألقاليم بصالحيات ذاتية وصالحيات 
وتوزع  منها  منقولة  وصالحيات  املركزية  السلطة  مع  مشرتكة 
الصالحيات املشرتكة والصالحيات املنقولة اسنادا إىل مبدأ التفريع 

كام تتمتع 
الجامعات 

املحلية 
بسلطة 
ترتيبية 

مجال  يف 
مامرسة 

صالحياتها 
وتنرش قرارتها الرتتيبية يف جريدة رسمية للجامعات املحلية )فصل 
خارجية  عالقات  ربط  حد  إىل  الصالحيات  هذه  وتذهب   )134

للرشاكة والتعاون الالمركزي )فصل 140(«.

* مسار وصعوبات
النتائج  كانت  هل  لكن 
بحسب االنتظارات التي علقت 
كانت  وهل  التوجه  هذا  عىل 
هذه  لتقبل  مهيئة  الظروف 
التجربة بالتخيل مرة واحدة عن 
املركزية  بني  العمودية  العالقة 
واملحليات؟ االجابة قد ال تحتاج 
نتائج  الن  التفكري  من  للكثري 
هذه التجربة تبينها االستقاالت 
مناطق  مبختلف  املتواصلة 
البالد حيث مل تستنث والية من 
اعادة انتخاب مجلس بلدي أو 
صدور  بعد  مبارشة  وهذا  اكرث 
ظهرت  أن  بعد   2018 نتائج 
الفكرية  والتباينات  االختالفات 
وااليديولوجية وكام أرشنا سابقا 
ان ما حصل مبجلس نواب الشعب تكرر بأغلب املجالس البلدية 
توتر  للمواطنني مع  التي تقدمها  الخدمات  انعكس سلبا عىل  مبا 
يف العالقة ومعه تعالت االصوات من داخل املجالس ومن خارجها 
العادة انتخابها وهذا ما تفرسه االستقاالت املعلنة بأكرث من بلدية 
مع ظاهرة العزوف عن تقديم الرتشحات للمشاركة يف االنتخابات 
هذه  تركيبة  داخل  التجانس  غياب  أهمها  مختلفة  العتبارات 
املجالس وطغيان التبعية الحزبية عىل أولوية خدمة املواطنني التي 

هي أساس الحكم املحيل.
مع  كان  الذي  التصادم  التجربة  هذه  معطالت  من  أن  كام 
مختلف مؤسسات الحكم ونعني بالدرجة االوىل الوالة ثم الوزارات 
بل هناك من دخل يف صدام مع مؤسسة رئاسة الجمهورية وهذا 
ما أدخل التوجس من التجربة وغايات إقرارها اذ املؤمل منها هو 
وما  إدارية  تعطيالت  املواطنني دون  من  الخدمات  تقريب  مزيد 

تم  ما  لكن  مشاريع  برامج  لعدة  إفشال  من  البريوقراطية  تسببه 
هو دخول بعض املجالس البلدية العتبارات فكرية وإيديولوجية 
املركزية من تداعياتها  السلطة  ولحسابات حزبية يف خالفات مع 
غياب التنسيق وتعطل الكثري من املشاريع دون القفز عىل عدم 
انتخابات  اجراء  ونعني  األمام  اىل  خطوة  التجربة  هذه  تقدم 
مدة  منذ  قد متت  تكون  ان  املفرتض  واألقاليم  الجهوية  املجالس 
املركزية  بني  العالقة  هذه  مجددا  لتطفو  حصل  يشء  ال  لكن 
واملحليات من خالل التخيل عن وزارة التنمية املحلية التي ترشف 
الداخلية وهذا  ليتم إلحاقها بوزارة  البلدية  مبارشة عىل املجالس 
بات يطرح الكثري من الفرضيات من قبل املتابعني منذ اإلعالن عن 
يف  املعلن  الرئايس  املرسوم  ذلك  وقبل  الجديدة  الحكومة  تركيبة 
22 سبتمرب إذ ال يخفي أكرث من متابع ومالحظ ان تجربة الحكم 
املحيل ستكون من أولويات املرحلة القادمة يف املراجعة والتعديل 

وان األمر سيبقى متوقفا عىل التعديل املنتظر للقانون االنتخايب.

* ثوابت العالقة
»ثوابت«  اعادة  عىل  الرتكيز  يقع  ان  يستبعدون  ال  انهم  كام 
العالقة بني املركزية واملحليات إىل مدارها األول ولن تعوز أصحاب 
سوغت  التي  املفرطة  الالمركزية  من  للحد  الحجج  التوجه  هذا 
دستور  من  السابع  الباب  فصول  تضمنته  ما  ان  االعتقاد  للبعض 
باقي  الحكم املحيل وقطيعة مع  إنفراد مبامرسة مهام  2014 هو 
التعاون  هي  الحقيقية  املقاصد  ان  حني  يف  الدولة  مؤسسات 
والتنسيق بعيدا عن التعطيالت االدارية لتقديم افضل الخدمات 
يف  الدخول  وليس  املبارشة  املعيشية  اوضاعهم  وتغيري  للمواطنني 
من  هناك  بل  قرارتها  ومعاندة  املركزية  السلطة  مع  مناكفات 
له تطورات  بها وتجاهلها وهذا ما سيكون  سعى إىل عدم األخذ 
ومتغريات كام ارشنا إىل ذلك يف املوعد االنتخايب القادم للمجالس 

البلدية  املفرتض أن يكون بعد حوايل سنة والنصف.
لكّن الذي حصل خالل هذه األيام يف صفاقس غريب بشكل 
من األشكال بعد ان طفت عىل سطح االحداث مسألة عدم رفع 
االنهج  كل  اجتاحت  التي  وللقاممة  للنفايات  صفاقس  بلدية 
واالماكن العامة وكذلك مسألة مصبات الفضالت يف عالقة مبصب 
للرأي  املسائل  الذي فيه لبس رغم كل محاوالت توضيح  عقارب 

العام من خالل اصدار البيانات.

إستقاالت متواصلة يف البلديات

هل تعطل مسار »الحكم املحلي«

ملاذا عجزت 
بلدية صفاقس 

على رفع 
القمامة؟

يعقد مركز تونس لحرية الصحافة جلسته العامة االستثنائية االنتخابية
وذلك يوم السبت 27 نوفمرب 2021 عىل الساعة العارشة صباحا

مبقر جريدة الشعب41 شارع عيل درغوث - تونس.
ويعترب هذا البالغ دعوة شخصية لكل الزمالء أعضاء املركز.

جلسة عامة استثنائية ملركز 
تونس لحرية الصحافة
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بعد تجدد االحتجاجات في عقارب

17 حالة اختناق وتحويل البعض اآلخر 
إىل مستشفى صفاقس   

والية  من  عڨارب  مبعتمدية  املحيل  املستشفى  استقبل 

صفاقس يوم امس   األربعاء 10 نوفمرب 2021، 17 حالة اختناق 

بالغاز املسيل للدموع ، عىل اثر تجدد  االشتباكات بني املواطنني 

والقوات األمنية مبحيط مصب الڨنة باملكان.

 و اكد مصدر من املستشفى  انه تم نقل مصابني باالختناق، 

حالة  يف  بصفاقس   بورقيبة  الحبيب  الجامعي  املستشفى  اىل 

حرجة فيام وصف حالة البقية باملستقرة.

حراك تونس اإلرادة يصدر بيانا

بعد وفاة شاب يف 
احتجاجات عقارب

عىل إثر ما جد  يف الليلة الفاصلة بني 8 و 9 نوفمرب 2021 مبعتمدية عڤارب 
من والية صفاقس والذي أسفر عن سقوط شهيد إبان اإلحتجاجات التي قام بها 

األهايل 
وأيضا ما جد بضاحية الزهراء من إعتداء بالعنف عىل األستاذ املريب الصحبي 

بن سالمة مبعهد ابن رشيق :
- يندد حراك تونس االرادة بشدة بالتدخل األمني العنيف مبعتمدية عڤارب 

والذي أدى اىل نتائج وخيمة عىل السلم األهيل.
عاماّ جرى حيث  املبارشة  املسؤولية  يتحمل  الجمهورية  رئيس  أن    يعترب    -
وقع التدخل األمني يف املدينة مبارشة بعد إجتامعه مع وزير الداخلية ورئيسة 
الحكومة دون حضور   وزيرة البيئة  املسؤولة املبارشة عن امللف مام يعني أن 
رئيس الجمهورية هو من اختار الحل األمني ضاربا عرض الحائط بحكم القضاء 
ومبنهجية الحوار الذي وعدت به وزيرة البيئة أهايل عڤارب عند زيارتها  للمدينة 
وجميع  وأرسته  سالمة  الصحبي  األستاذ  مع  تضامنه  عن  الحزب  يعرب  كام    -
األساتذة واملعلمني  ويعترب ان اإلعتداء الفظيع الذي لحقه  يجب أن يشكل مناسبة 

للبدء يف مراجعة عميقة للمنظومة الرتبوية وإعادة اإلعتبار  لألستاذ واملعلم..
ونشري اىل ان تنامي ظواهر العنف ينبيء برتد كبري للمنظومة القيمية واألخالقية 

وللمنوال الرتبوي.
األمينة العامة 

األخ سامي الطاهري:

أهالي عقارب على حق   والحلول األمنية ال تنفع
اعترب األخ األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل سامي الطاهري، أن 
قرار إعادة فتح مصب القنة بعقارب يف والية صفاقس فيه يلاّ ذراع لألهايل وللقانون.

وأكد األخ سامي الطاهري قبل انطالق اجتامع الهيئة اإلدارية للمنظمة الشغلية 
بالحاممات، أن أهايل عقارب برفضهم إلعادة فتح املصب كانوا عىل حق، مستنكرا 

بشدة الحل األمني الذي تم اعتامده يف مواجهة اإلحتجاج السلمي للمتساكنني.
تعقيدا،  إال  الوضع  تزيد  ال  القمعية  األمنية  الحلول  إن  الطاهري  األخ  وقال 
داعيا الحكومة إىل إيجاد الحل واالنكباب عىل معالجة مشاكل الناس والكف عن 

الخطابات الغوغائية وفق تعبريه.

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

تنديد باالفراط يف استعمال القوّة...
  

  إثر األحداث األليمة الحاصلة مبعتمدية عقارب ليلة 8 نوفمرب   ويوم 9 نوفمرب 2021 الناتجة عن 
التدخل األمني املفرط يف إستعامل العنف الذي أداّى إىل وفاة الشاب عبد الرزاق األشهب ، فإن االتحاد 
د بالتدخل األمني املفرط والذي فات بكثري كل الضوابط االنسانية  الجهوي للشغل بصفاقس إذ ينداّ

م أصدق عبارات التعازي لعائلة الفقيد راجني من الله أن يتقبله بواسع رحمته. والقانونية فإنه يُقداّ
ي للتحركات السلمية بتلك الوحشية  كام يؤكاّد االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن إستنكاره للتصداّ

ل املسؤولية الكاملة ملن أعطى تلك التعليامت. ويحماّ
الكاتب العام: يوسف العوادين
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تالميذ معهد الزهراء يتضامنون مع 
األستاذ الصحبي بن سالمة

يف لقطة عابرة لكّنها معّبة نظّم تالميذ معهد ابن رشيق بالزهراء مبادرة رمزية تربوية ثقافية انسانية 

تكرميا للقطاع الرتبوي وتضامنا خاصة مع األستاذ الصحبي بن سالمة من خالل  توزيع الورود عىل الطاقم 

الرتبوي من اساتذة وقيميني واداريني وعملة تعززت برفع  الشعارات الورقية التي كانت مضامينها  الوحدة 

بني الطاقم الرتبوي وتأثثت أيضا  برسائل اعتذار  ملقاة من قبل التالميذ ومطالب اهمهام اصالح املنظومة 

الرتبوية 

الزهراء تحت  ابن رشيق   الرتبوية  املؤسسة  الزين  مديرة  للرتبية بنب عروس والسيدة حدة  الجهوية  املندوبية  التنسيق بني  .وقدتم 

ارشاف استاذة االنقليزية ليىل الورفيل نادي الرتبية عىل املواطنة داخل املؤسسة  وأستاذ الرتبية املرسحية صامد ميعادي باعدادية برئ الباي  

وتالميذ من club youth وتالميذ متطوعون من اجل انجاح هذه املبادرة ورفع شعار املبادرة الرئيسية  #التالمذة واألساتذة #نصلحوا 

#ونبنيو #مع #بعضنا  

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
إعالن بتة عمومية للمرة الثانيةبلدية الخمايرية

يترشف رئيس بلدية الخاميرية بإعالم العموم الجراء بتة عمومية للمرة الثانية عن طريق الظروف املغلقة لتسويغ واستلزام الفصول املذكورة بالجدول التايل:

ـ فعلی الراغبني يف املشاركة يف هذه البتة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة  الدولة او الجامعات املحلية 
وليست لهم سوابق عدلية أو أي يف حالة افالس تقديم عروضهم لالدارة البلدية حسب البيانات التالية:

ـ 1 العرض االداري: ويحتوي عىل الوثائق التالية:
ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح.

ـ تجارب ُمقّدم العرض ورشكائه يف مجال استغالل االسواق )خاصة باملشاركني يف الفصل عدد1(
ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

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

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجانية للمرتشح
ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس

ـ اثبات تأمني ضمن وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي( مسلّم من قابض املالية بعني دراهم

2 ـ العرض املايل:
3 ـ تضمن العرض املايل املقرتح من قبل املرتشح

يوضع الظرفان املتضمنان للعروض الفنية واملالية يف ظرف ثالث ال يتضمن اي معطيات حول مقّدم العرض اال 
عبارة »ال يفتح لزمة استخالص املعاليم بالسوق االسبوعية حامم بورقيبة« بالنسبة للفصل األول وتسويغ حامم 

شعبي بالنسة للفصل الثاين.
ترسل ظروف الرتشح بالبيد مضمون الوصول او بالبيد الرسيع باسم السيد رئيس بلدية الخاميرية 8136 حامم 

بورقيبة، أو تودع مبكتب ضبط البلدية مقابل وصل إثبات.
ويكون آخر اجل لقبول العروض يوم الخميس 2 /12/ 2021 عىل الساعة العارشة صباحا )10(.

يتم فتح العروض يف جلسة علنية واحدة ويسمح للمشاركني او من ينوبهم بصفة قانونية )توكيل تام املوجب( 
بحضورها ويكون ذلك بقرص البلدية يوم الخميس 12/02/ 2021 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا )10٫30(.
وللمزيد من االرشادات ميكن االتصال بإدارة البلدية اثناء توقيت العمل االداري: )الهاتف/الفاكس:78654160(

السعر الفصلع/ر

االفتتاحي

التاريخ االقىص لقبول العروض الضامن الوقتي

تاريخ ومكان فتح العروض

طريقة خالص

 مثن اللزمة

مدة التسويغ

االسبوعية 1 السوق 

4700٫000470٫000حامم بورقيبة

البلدية  بقرص  صباحا   10 الساعة  عىل   2021/12/02 الخميس  يوم 

وتفتح العروض يف نفس اليوم عىل الساعة العارشة ونصف صباحا

يف  تقسيط  دون  الثمن  كامل  يدفع 

أجل 48 ساعة من الفوز بالبتة

سنة واحدة 

من 2022/1/1 

إىل 2022/12/31

حامم 2 الشعبي  الحامم 

11600٫0001160٫000بورقيبة/عني دراهم

البلدية  بقرص  صباحا   10 الساعة  عىل   2021/12/02 الخميس  يوم 

وتفتح العروض يف نفس اليوم عىل الساعة العارشة ونصف صباحا

تقسيط  دون  الثمن  كامل  دفع  يقع 

يف أجل 48 ساعة من الفوز بالبتة

سنة واحدة 

من 2022/1/1 

إىل 2022/12/31
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إضراب يف قبلي يوم 16 نوفمرب
نحن أعضاء النقابة األساسية ألعوان الغراسات والبستنة املجتمعون تحت ارشاف املكتب التنفيذي الجهوي للشغل بقبيل للنظر يف النقاط التالية:

ـ تأمني استمرار خالص أجور االعوان والتغطية االجتامعية
ـ  تصنيف الرشكة وتحديد سلطة االرشاف واصدار نظام أسايس خاص بأعوان الرشكة

ـ متتيع االعوان بالزيادة يف األجور للسنوات املاضية عىل غرار نظرائهم يف القطاع
ـ نرش قامئة االنتظار واستكامل بقية أقساط االنتداب املتفق عليها.

وأمام سياسة املامطلة والتسويف وغياب الحوار املتعّمد من االطراف املعنيّة قرر االتحاد الجهوي للشغل بقبيل الدخول يف ارضاب حضوري 
لكافة اعوان رشكة الغراسات والبستنة بقبيل كامل يوم الثالثاء 16 نوفمرب 2021.

بعد ان اعتمد سياسة التشفي والتشريد

ماذا يريد مندوب الرتبية بزغوان؟
عىل خلفية مامرسات املندوب الجهوي للرتبية بزغوان ومساعديه للتعليم الثانوي والتعليم األسايس التي 
طالت كل منتسبي قطاع الرتبية اذ اعتمد سياسة التشفي والترشيد والتجويع ضد كل مكونات األرسة الرتبوية 
أمام  احتجاجيا  تجمعا  بزغوان  للشغل  الجهوي  االتحاد  نظم  وعملة  وقيمني  ومعلمني  واساتذة  مديرين  من 
املندوبية الجهوية للرتبية بزغوان من اجل الدفاع عن حقوق وكرامة العاملني باملؤسسة الرتبوية بالجهة والتنديد 
باملامرسات القمعية واالجراءات التعسفية لهذا املندوب وقد اصدر االتحاد الجهوي بزغوان بيانا هذا أهم ما 
جاء فيه، اذ يؤكد عىل اعتزازه باالنتامء لالتحاد العام التونيس للشغل منظمة حشاد نرص املستضعفني واملظلومني 

فانه:
ـ يدين حملة التشويه ضد االتحاد العام التونيس للشغل التي تقودها التنسيقيات املشبوهة واتحاد الصناعة والتجارة.

زغوان مبعاضدة  للرتبية يف  الجهوي  املندوب  يقودها  التي  امللفات  النقايب وفربكة  الحق  والتجويع ورضب  والتشفي  التنكيل  يرفض سياسة  ـ 
مساعديه.

ـ يعترب ان املندوب الجهوي للرتبية ومساعديه اصبحوا عنارص توتر واحتقان للجهة يستحيل التواصل معهم.
ـ يدعو سلطة االرشاف إىل تحمل مسؤولياتها وايقاف هذه املهزلة لتجنيب الجهة املزيد من االحتقان.

ـ هذا ويعرب املكتب التنفيذي الجهوي كافة هياكله القطاعية عن استعداده وتجنده لخوض كل االشكال النضالية املرشوعة من اجل الدفاع عن 
منتسبي قطاع الرتبية واملدرسة العمومية.

* الكاتب العام حامدي النحايل

التـــأمت   مبقّر الوزارة جلــــســـــة عمــــل أرشف عليــــها الدكتور 
عمرية  منعم  األخ  وحرضها  الّدينية  الّشــؤون  وزيــر  الشائبـي  إبراهيم 
األمني العام املساعد التحاد الشغل املكلف بالوظيفة العمومية واألخ سمري 
واألخ  والجمعيات  والشباب  باملرأة  املكلف  املساعد  العام  األمني  الشفي 
عبد الّسـالم العطوي كاتب عام الجامعة العامة للّشؤون الدينيـة وثلّة من 

ممثيل هيئة الجامعة. 
والدور  النقابـي  العمل  أهميّــة  حديثــه  مستهّل  يف  الوزيــر  وبيـّن 
الفعال لالتـّحاد يف تاريخ تونس معربا عن استعداده لبذل كل الجهود ملا 
فيه مصلحة اإلطارات الّدينية حسب ما تسمح به الظروف ويف ظل األوضاع 
التي متّر بها تونس والتي تستوجب تكاتف جميع الجهود من أجل الوطن.

وعبــّـر األخ منعم عمرية عن ارتياحه ملا حّققته الجامعة العامة للشؤون الّدينية تحت قيادة االتحاد  من 
مكتسبات استفاد منها اإلطارات الّدينية ودعا إىل مواصلة العمل عىل تحقيق املزيد منها ملا فيه مصلحة القطاع.

من جهته تحّدث األخ سمري الشفي عن أهميّة الشأن الّديني معتربا إياه من أسس األمن القومي ومصدرا 
لتحقيق توازن املجتمع واملحافظة عىل هوية تونس ونرش قيم اإلسالم.

وأشار األخ عبد السالم العطوي إىل أّن الوزارة عملت عىل تحقيق جّل مطالب الجامعة العاّمة عاقدا العزم 
عىل مواصلة التشاور معها بشأن امللّفات املتبقيّة.

وتم االتفاق بني مختلف األطراف عىل مواصلة جلسات العمل وتعميق التشاور قصد إيجاد الحلول ملختلف 
اإلشكاليات.

وزير الشّؤون الدينية يشرف على جلسة عمل مع الّطرف النقابي

صفاقس:

»نوسة«  إدارة شركة 
للنجارة العامة ال تحرتم 

القانون
الكائنة  العامة  للنجارة  »نوسة«  رشكة  عامل  أن  الشعب  علمت 
بصفاقس سيدخلون يف إرضاب عن العمل كامل يومي 15 و16 نوفمرب 
الجاري بسبب تعنت املؤجر ورفضه تطبيق القانون الجاري به العمل.

الخشب  لصناعة  املشرتكة  االتفاقية  بتطبيق  العامل  ويطالب 
واملوبيليا والخفاف وبالكف عن االستفزاز وبتوفري املرافق الصحية.

القانونية  الشهري والسلفة يف اآلجال  الراتب  كام يطالبون برصف 
وبتوفري زي الشغل لسنة 2021.

صربي الزغيدي
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أرشفت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي  عىل 
جلسة عمل مع الجامعة العامة للثقافة، بحضور رئيس الديوان السيد 
يوسف بن ابراهيم واملديرة العامة للمصالح املشرتكة السيدة شرياز سعيد 
ومديرة مكتب الشؤون الجهوية السيدة ربيعة بلفقرية ومديرة الشؤون 
املساعد لالتحاد  العام  البنوين واألمني  السيدة ملياء  القانونية والنزاعات 
العامة  الجامعة  عام  وكاتب  عمرية  منعم  األخ  للشغل  التونيس  العام 
للثقافة،وممثلة  العامة  الجامعة  للثقافة األخ مفتاح ونايس وأعضاء من 
من  عدد  جانب  إىل  مي،  الهماّ وفاء  السيدة  االجتمعية  الشؤون  وزارة 

املديرين واإلطارات بالوزارة.
الراّاهنة  االجتمعية  امللفات  أبرز  لعرض  مناسبة  الجلسة  ومثاّلت   

ومتابعتها.
وأكاّدت الوزيرة عىل أهمية هذه اللقاءات بني سلطة اإلرشاف والطرف 
االجتمعي لتوطيد أوارص التعاون الثنايئ سعيا لتحسني وضعية القطاع 
نة طريقة العمل األفقي بني مختلف الوزارات  الثقايف والعاملني فيه، مثماّ
املسائل  لجلاّ  الحلول  وإيجاد  الصعوبات  لتذليل  املعنية  واملصالح 

واملشاغل املهنية.
خارطة  لوضع  االجتهاد  أهمية  إىل  الثقافية  الشؤون  وزيرة  وأشارت 
ثقافية متكاّن سلطة اإلرشاف مبختلف مصالحها املعنية من ضبط محاور 
العمل  ظروف  وتحسني  بالجهات  املؤسسات  لتأهيل  الكربى  العمل 
تخدم  التي  الكربى  النموذجية  املشاريع  بعث  جانب  إىل  والتسيري، 

الخصوصية وتدعم اإلشعاع يف إطار الالاّمركزية اإلبداعية.

وتماّ خالل الجلسة االستمع إىل جملة من املقرتحات العملية لتطوير 
التعاقدي،  التشغيل  والنظر يف ملف  والثقايف وتحسينه،  اإلداري  العمل 
العمومي  الدعم  االتفاقيات، ومزيد مراقبة قطاع  تنفيذ بعض  ومتابعة 

من  وغريها  ملهامهم  أدائهم  أثناء  الزمالء  عىل  االعتداءات  من  والتأمني 
هذه  مجمل  يف  النظر  يقع  أن  عىل  الثقايف،  بالقطاع  املتصلة  املسائل 

املسائل يف إطار اجتمعات قطاعية مضيقة.

الجامعة  وحضور  بشري  فوزي  محمد  االخ  برئاسة 
الكاتب  بلقاسم  عاطف  االخ   للبناء يف شخص  العامة 
ومحمد  أحمد  بن  بلقاسم  واالخوين  املساعد  العام 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضوي  الغضاب  صالح 
الجهوي للشغل باملنستري ـ انعقد املؤمتر العارش لالتحاد 
اجواء دميوقراطية رغم  بزرمدين وسط  للشغل  املحيل 
متشنجة  عملية  اجواء  من  باملؤمتر  ويحيط  احاط  ما 
كان  مهم  اقتصاديا  قطبا  تعترب  التي  املنطقة  تشهدها 
بشكل  البناء  قطاع  عىل  تشع  التي  املنارات  ابرز  من 
بشكل  واالجتمعية  االقتصادية  املنظومة  وعىل  خاص 
عام بحكم حجم الطاقة العملية والتي كانت يف وقت 

ما حاضنة آلالف العمل ومئات العائالت التي تعيش اليوم ضنك العيش 
ومرارة الخصاصة وقسوة الحرمان خاصة فيم تعلق بصناعة  اآلجر التي 
يشهد قطباها )تاجرة ومهني( حالة انهيار وخراب مل تعرف لها املؤسسات 

مثيال...
القاها محمد  التي  القضية وغريها كانت محور كلمة االفتتاح  هذه 
خاللها  رحب  والذي  املؤمتر  ورئيس  التنفيذي  املكتب  عضو  بشري  فوزي 
باملؤمترين والضيوف معربا عن حالة االنشغال محليا وجهويا ومركزيا مبا 
»تاجرة«  منها مؤسستي  املؤسسات وخاصة  بعض  االوضاع يف  اليه  آلت 
طاقتهم  تتجاوز  واللتنينْ  بزرمدين  الصناعي  واملركب  الحياة  مبنزل 
تتقاذفهم  الرصيف  طريحي  جميعهم  وعاملة  عامل  األلفي  التشغيلية 

االدارات وتخرقهم الوعود ويسودهم بؤس بال نظري...
منطقة  تزال  وال  كانت  املسلط  الظلم  هذا  ان  فوزي  األخ  وأضاف 
زرمدين املناظلة ضحيته ليس فقط عىل صعيد قطاع البناء بل يف مختلف 
واالستهانة  والالمباالة  النسيان  خاللها  ها  لفاّ عقود  امتداد  وعىل  املجاالت 
ويحراّك  حراّك  مم  االصعدة  مختلف  عىل  واستحقاقاتهم  الناس  بحقوق 
الوازع الوطني لدى منظمة الكادحني واملسحوقني االتحاد العام التونيس 
للشغل والتي يسعى رجاالتها قدر الجهد جهويا ومركزيا لحلاّ االشكاليات 

الطبويب يغني عن كل  العام االخ نورالدين  املعقدة ولعل موقف االمني 
تعليق اذ مل يكتف باصداء االزمة بل عاشها عن قرب يف زيارته امليدانية 
للمنطقة السنة املاضية والتي وقف خاللها عىل حجم معاناة العمل التي 
وتبدو صعبة وعسرية يف ظل  بدت  لها  يبحث عن حلول  االتحاد  مازال 
استهانة سلط االرشاف ويف مختلف املستويات مبطالب املنظمة ومبعاناة 
الكاتب  دندانة  كمل  االخ  فيه  تحدث  الذي  السياق  ذات  وهو  العمل 
العام املتخيل لالتحاد املحيل والذي أملح اىل صعوبة التعاطي مع الشأن 
املرتدي  االجتمعي والسيايس واالقتصادي  الواقع  العميل يف ظل صعوبة 
وهتكت  البالد  نخرت  لوبيات  صنعت  التي  السياسية  املناكفات  نتيجة 
أزمة  عمقتها  التي  الصعاب  كابدنا  »لقد  االخ كمل  واضاف  كل شؤونها 
الكوفيد مضافا اليه تشعب قضيتي »تاجرة« ومركب »مهني« وهو ما مل 
مينع من تحقيق عديد املكاسب واملشاركات الفاعلة يف مختلف التحركات 
العامة ووزارة  التفقدية  الجلسات عىل مستوى  وأثرينا عديد  واالحداث 
مواصلة  مع  الصحيح  االتجاه  يف  والقضايا  امللفات  كل  وتوجيه  الصناعة 
االحاطة بالعمل ماديا ومعنويا وذلك بتوسيع رقعة املنخرطني رغم عن 
النقايب  الحق  رضب  إىل  يسعون  الذين  املؤسسات  اصحاب  بعض  أنف 
والعنمل النقايب اذ استشعروا الخوف من ارتفاع نسبة االنخراطات اىل ما 
الرتبية،  نقابات جديدة )عملة  اكرث من 50٪ خاصة بعد بعث وتأسيس 

موظفي الرتبية، الصحة، ليوين، بلدية منزل الحياة(.

* وعي وأمل
والتي عربت  التدخالت  معظم  غلب عىل  ما  ذاك 
بشؤون  واملامهم  النقابية  االطارات  وعي  مدى  عن 
بلقاسم  االخ  تدخل  غرار  الوطن عىل  العمل  وشجون 
الذي أوجز  الجهوي  التنفيذي  بن أحمد عضو املكتب 
التدخل بالقول »ان االتحاد أول من يضحي وآخر من 
يستفيد« يف اشارة اىل حجم معاناة النقابيني يف مختلف 
العام  االجتمعي  بالوضع  االرتقاء  أجل  من  املواقع 
املسحوقة  الطبقات  يخدم  مبا  وأرفع  أرقى  مرتبة  اىل 
النعامي )عضو  الذي عرب عنه االخ فتحي  املوقف  واملفقرة... وهو ذات 
االتحاد املحيل( والذي اكد عىل ان قطار التنمية معطل ومل تقع معه كل 
السياسات املتبعة منذ زمان بعيد وآخرها »التحول املبارك« وما تاله من 
زرمدين  ملنطقة  ان  من  الرغم  االخرى! عىل  مباركة هي  انها  قالوا  ثورة 
تاريخ نضايل وطنيا وايضا قوميا من خالل حرب 48 ضداّ الصهاينة والتي 
االخ  يقول  املنطقة  هذه  غريها  ومن  الجهة  من  النقابيون  فيها  شارك 
النعامي مازالت تعيش الحرمان والنسيان واسألوا ابناء »مهني« و»تاجرة« 
ان كنتم ال تعلمون اما االخ عبد الله بن هنية كاتب عام نقابة ليوين فقد 
االدارة  وكذلك  منظوريه  عند  النقايب  الفريق  يلقاها  التي  بالحظوة  ه  نواّ
التي حافظت عىل رأس مالها البرشي بعدم ترسيح العمل مبن فيهم من 
بقي  كبديل  أيام  االربع  أسبوع  واقرار  واحدا...  اقدميته شهرا  تتجاوز  ال 

مبقتضاه أكرث من 23 ألف عامل يف مواقعهم...
من  ر  حذاّ فقد  املحيل(  االتحاد  )عضو  حدهم  أمحمد  األخ  ا  أماّ
إىل  نباّه  كم  النقابية،  بالهوية  االكتفاء  إىل  ودعا  السيايس  االصطفاف 
غياب العنرص النسايئ رغم ان أكرث من نصف الطبقة العاملة من الصحة 

)الصحة، النسيج، الرتبية(.
* حمدة الزبادي

الوزيرة تفتح األبواب

جلسة عمل مع الجامعة العامّة للثقافة 

في مؤتمر االتحاد المحلي بزرمدين

»تاجرة« و»مهني« الهمّ األكرب
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األثر النفيس املرتتّب عن حصول طفل عىل صفر أو عىل أّي 
تقييم يسء يف امتحان ّما، ليس مرتبطا بتقييم األستاذ، بل بتفاعل 
العائلة مع هذا األمر، ورسائل الفشل الكثرية التي يوجهها بعض 
تحت  بأنهم  مرضية  بطريقة  وتحسيسهم  أبنائهم  إىل  األولياء 
مجهر املراقبة واملعاقبة، وبأنه من العار أن يكون هناك من هو 
أفضل منهم، وعدم التمييز بني حقيقة العدد وحقيقة التلميذ. 

عدد كبري من األولياء يعتربون أن معّدل التلميذ يساوي قيمة 
التلميذ وهذا خطأ كبري يف التقييم، بل قد يكون التّلميذ صاحب 
األعداد »الّسيّئة« هو أكرث التالمذة فطنة، وقد تكون له مواهُب 
كثرية ال يُسمح لها بأن تظهر أبدا، وال تُرى من وراء ضباب تحويل 
العمليّة الرتبويّة إىل مجموعة من األرقام الالّمتناهية وإىل صفقة 
الفالين  العدد  عىل  احصل  والسلوك:  السرية  يف حسن  بافلوفيّة 
كذا  عىل  وستحصل  العام  هذا  انجح  وكذا،  كذا  لك  وسأشرتي 
وكذا، يجب أالّ يكون ابن فالن أفضل منك... إىل أن يفقد التلميذ 

أّي ذاتية ميتلكها، ويتفاقم إحساسه بأنه مجرّد رقم.
منهارة  قيميّة  منظومة  ضحيّة  بدورها  هي  طبعا  العائلة 
ومجتمع ماّدي مبعايري للّنجاح ال تخرج عن األرقام التي يحصل 
عليها التالمذة يف األقسام، حتى أن الصورة ميكن أن تتوّسع أكرث 

إىل درجة يكون فيها املجتمع قسام كبريا ال ضابط له غري بطاقات 
وقتل  املستمرّة  واملراقبة  والقولبة  فينا  اإلنسايّن  وخواء  األعداد 

اإلبداع واالختالف. 
مع ذلك، ودون تضامن قطاعّي ممجوج، أن متثل أستاذة أمام 
القضاء جرّاء إسناد تقييم يسء لتلميذ وأن يتّم ربط ما سيحدث 
يف  نصفي  شلل  إىل  أدت  نفسيّة  )نوبات  الحقا  الطّفل  لهذا 
مستوى الوجه( بهذا التّقييم، هو مهزلة حقيقيّة وخطوة أخرى 
نحو رضب املدرسة العموميّة، خاصة أن ما حدث جاء بعد فرتة 

ال بأس بها من إسناد هذه املالحظة السيّئة.
يف الوقت نفسه، نحن يف حاجة حقيقيّة إىل مراجعة كل يشء 
يتعلّق باملنظومة الرّتبويّة، وخاّصة الّنظام الجزايّئ فيها وطرائق 
يحّول  الذي  الّنزيف  هذا  إيقاف  من  متّكننا  بطريقة  التّقييم 

الجميع إىل أرقام خالية من أّي معنى.

أرقام فارغة
• ناظم بن إبراهيم )شاعر ومرتجم(

الجامعة العامة للقيمين والقيّمين العامين

إىل متى التهميش والهرسلة؟
العاجل  الشفاء  ويؤصله  التجديد  عن  ويبحث  املهارات  ويحّسن  وينرشها  والثقافة  املعارف  يصون 
تعاين  تربوية  ألرسة  واملساندة  الدعم  كل  وناقم،  جاحد  من  سالمة  بن  الصحبي  املعّنف  االستاذ  للزميل 

التهميش والهرسلة املتعّمدة ويسلط عليها شتى أنواع العنف الرمزي واملادي.
ان الجامعة العامة للقيّمني والقيّمني العامني تتابع واقع املؤسسات الرتبوية يف وضع اجتامعي دقيق 
استقال منه الويل وتعمدت فيه وزارة الرتبية تجاهل من تحّملوا مسؤولية عظيمة يف تغذية العقول بالعلم 

واملعرفة ويف تنشئة أجيال وتهذيب سلوكهم خدمة للناشئة وللوطن.
اضافة ملا تعيشه املؤسسات الرتبوية التي اصبحت فضاءاتها خانقة ال ابداع فيها وتفتقر ألبسط رشوط 
الدراسة خاصة مع االكتظاظ داخل االقسام بسبب الضغط عىل املوارد البرشية  من مدرسني وقيّمني وعملة 
فضال عن برامج مملّة ال تواكب تطور العرص اذ تحول الزمن املدريس إىل سجن يجعل التلميذ يقيض اغلب 

الوقت يف فضاء ال تتوفر فيه رشوط التعايش والخلق واالبداع.
الشفاء العاجل لزميلنا االستاذ الصحبي بن سالمة ولكل فاعل تربوي تعرض لشتى أنواع العنف املادي واللفظي والشفاء العاجل 

لنظام تربوي وتأديبي مرتهل وشفاء عاجال لكل ناقم وساخط ولو كان سخطه استقالة وهروب.
*الكاتب العام جامل الهاين

 بيــــان التحالف من أجل تونس

بعد تكرر وتزايد االعتداء على املربني
أمام تكّرر وتزايد االعتداءات عىل الّسادة املربنّي وعىل املؤّسسات الرّتبوية خالل السنوات األخرية، وأمام االعتداء االجرامي الّشنيع 
والّصادم الذي تعرّض له أستاذ التاريخ والجغرافيا يوم 8 نوفمرب 2021 مبعهد الزهراء باستعامل أسلحة بيضاء والتسبب له يف أرضار 

جسدية بليغة ألزمته قسم اإلنعاش مبستشفى بن عروس.
فإّن التحالف من أجل تونس يدين بشّدة اإلعتداء الذي تعرض له األستاذ الصحبي بن سالمة ويتمنى له الشفاء والعودة ملواصلة أداء 

رسالته النبيلة.
- يعرّب عن كامل تضامنه مع األستاذ الصحبي بن سالمة ومع حاميل لواء املعرفة من مربنّي إزّاء ما تعرّض ويتعرّض له العديد منهم 

من اعتداءات ومضايقات أثناء أدائهم لوظيفتهم املجتمعية الّسامية.
- يدعو سيادة رئيس الجمهورية اىل رضورة اصدار مرسوم قانون يجرّم كّل اعتداء عىل السادة املربنّي وعىل املؤّسسات الرتبوية وإنزال 

أشّد العقوبات عىل مرتكبيها، واتّخاذ كل اإلجراءات التي تعيد للمؤسسة الرتبوية العمومية هيبتها ومكانتها يف املجتمع. 
- يحّث سيادة الرئيس والحكومة للّدعوة لحوار مجتمعي حول إصالح شامل للمنظومة الرتبوية العمومية وإنقاذها من االنهيار.

حمى الله تونس ورافعي راية العلم واملعرفة من أبنائها.

       رسحان النارصي

كلمة أولى:
* رمزي الجّباري

إستهداف املعلمني 
واملدرسني متواصل...

ـ 1 ـ
أبدأ بطرح السؤال التايل: هل اّن عملية استهداف املعلمني واملدرسني 
هذا  وملاذا  ماذا  أم  مسمى  غري  أجل  إىل  متواصلة  ستظل  واملدرسات 

االستهداف أصال ـ هل هو لرضب عمومية التعليم أم ماذا؟
ـ 2 ـ

الدولة  بناء  يف  البدء  منذ  القامئة  األسئلة  لهذه  أجوبة  وجدنا  متى 
التونسية فاالكيد اننا سنتوفق يف خلق ثقة يحتاجها املجتمع ألجل حسم 
مسألة عمومية التعليم بعيدا عن كل معاول الهدم واالستهداف والتوجه 
من  الكثري  االخرية  العرشية  يف  حازت  التي  الخاص  التعليم  منظومة  نحو 

االهتامم.
ـ 3 ـ

... عمومية التعليم تبدأ من خالل املحافظة عىل املكاسب أي مكاسب 
هذه  حاجيات  توفري  خالل  من  تدعيمها  مزيد  وكذلك  االستقالل  دولة 
الذين يهمهم ملف  التونسيني« وتنوير كل  نراها »نور لكل  التي  املدرسة 
التعليم يف تونس فكيف ميكن ان يكون االنسان عبدا ملن علمه حرفا ـ تلك 

هي املصيبة.
ـ 4 ـ

قلنا توفري االمكانيات والتجهيزات وكذلك البّد من خلق ثقة العمل بني 
االطار الرتبوي والعائالت ـ الن ذلك أساس كل العملية الرتبوية، الّن الثقة 
مهمة فيام تفرزه املؤسسة الرتبوية يف عالقة طبعا بعالقة الود التي البّد منها 

بني املدرس والتلميذ.
ـ 5 ـ

ما حصل يف املهدية ـ عيب ـ بكل املقاييس بعد ان اختارت عائلة رفع 
مالحظة  كتبت  انها  ملجرد  السيدة...  االنقليزية  مادة  استاذة  ضد  شكوى 
اّن ما حصل فيه شامتة بعيدا عن ما يبيحه  ـ االكيد  تقييم حول امتحان 

القانون.
ـ 6 ـ

املجزرة  ليلة رعب حقيقية بعد  الهادئة عاشت  الضاحية  ـ  الزهراء  يف 
التي نفذها التلميذ يف حق استاذة ويف حق املجتمع ككل ـ والنتيجة تشتت 
يف  والتلميذ  العسكري  املستشفى  يف  واملوت  الحياة  بني  استاذ  العائلة، 

اصالحية املروج!
ـ 7 ـ

يا اللّه، ملاذا كل هذا السواد؟! ملاذا كل هذا العنف الذي اجتاح األماكن 
الجميلة واملحرتمة يف بالدي؟! ملاذا كل هذا التوتر يف العالقات االنسانية؟!

ـ 8 ـ
كل الذين تعاطفوا واستنكروا ونددوا وقالوا الكثري من الكالم ـ جميعهم 
كالم  اي  قول  وعىل  التوتر  عىل  مسؤول  وجميعهم  الرتبوي  بامللف  معني 
واملدرسني  املعلمني  ضد  شكاوي  رفع  حوادث  اّن  التأكيد  ميكن  لذلك 
واالعتداء عىل الصحبي بن سالمة فرصة اخرى لفتح ملف التعليم يف تونس 
ومراجعة املنظومة الرتبوية برمتها وبالتايل اعادة االعتبار للمدرس واملعلم 

ووفه التبجيل ـ ويوىف الكالم.
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االستاذة المحامية  آمال بن فرحات 

توضح  قضية أستاذة 
االنقليزية فاتن بن سالمة

قضية  خصوص  يف  الروايات  لتعدد  نظرا 
التي  سالمة  بن  فاتن  االنقليزية  أستاذة 
وسائل  لها  تعرضت  عام  رأي  قضية  اصبحت 
فإنني االستاذة آمال  املحلية والوطنية  االعالم 
التعقيب بصفاقس  لدى  املحامية  بن فرحات 
وبصفتي نائبتها حرضت إىل جانبها لدى الفرقة 
املختصة يف البحث يف جرائم العنف ضد املرأة 
والطفل  بتاريخ 29 اكتوبر 2021 وكذلك امام 
الدائرة الجناحية باملحكمة االبتدائية باملهدية 
بتاريخ  2 نوفمرب 2021 وبحكم اطالعي عىل 
ايضاح  أردت  القضية  بداية  منذ  امللف  كامل 

النقاط التالية:
أن  اكدت  سالمة  بن  فاتن  األستاذة  ـ 
آخر  يف  وليس  الثالث  باملقعد  يجلس  الطفل 

القسم كام جاء بالشكاية.
ـ أكدت وان ال علم لها اطالقا بأن الطفل 
يشكو من قرص نظر حاد ال من إدارة املدرسة 

وال من وليه وال حتى من التلميذ نفسه ثم ان استعامل النظارة يصلح النظر إضافة اىل وجود العديد 
من التالميذ يحملون نظارات طبية يف نفس القسم.

ـ وّضحت االستاذة انها مل تسند اطالقا صفرا للتلميذ بل سجلت له مالحظة وان هذا االمر يدخل يف 
صلب عملها اليومي لتقييم التالميذ وحثهم عىل املزيد من العمل لتحقيق نتائج افضل.

ـ التلميذ اىل حني مغادرته قاعة الدرس مل تظهر عىل وجهه اي عالمة غريبة تدل عىل تأثره من 
لها  وان  تفسري خاصة  أي  لها  تجد  مل  التي  الكيدية  الشكاية  من هذه  االستاذة  واستغربت  املالحظة 
أقدمية يف التعليم تناهز 27 سنة منها 21 سنة بنفس املدرسة االعدادية وهي نقية السوابق التأديبية.

* األستاذة املحامية آمال بن فرحات

الجامعة العامة للتعليم الثانوي

ال إلستهداف حرمة املؤسسات 
الرتبوية

عرب  ميّرر  العموميّة  املدرسة  استهداف  ظّل  أن  بعد 
الدولة  وتخّل  املقّنعة  والسياسيّة  اإلقتصاديّة  الخيارات 
بنات  حّق  وضامن  عليها  واإلنفاق  رعايتها  واجب  عن 
شعبنا وأبنائه يف التعلّم واملعرفة يبدو أن معركة اإلجهاز 
وذلك  انطالقها  إشارة  أعطيت  قد  عليها  املبارش  الّنهايئ 
عرب احتداد وترية استهدافها والعاملني بها بشكل ممنهج 
سواء  املمكنة  والطّرق  األساليب  شتّى  وعرب  متواصل 
املدرّسات  تطال  التي  القضايا  كان ذلك من خالل سيل 
واملدرّسني ومديرات املؤسسات الرتبوية ومديريها بصورة 
فّجة مفتعلة أو الحمالت اإلعالميّة املتحاملة وخاصة عرب 
زميلنا  هذا  ضحيّته  ذهب  الذي  املبارش  املاّدي  العنف 
»الصحبي بن سالمة«أستاذ التاريخ والجغرافيا مبعهد ابن 
رشيق بالزهراء/ مندوبية بن عروس اثر تعرّضه إىل اعتداء 

وحيش غري مسبوق بواسطة ساطور وسكني داخل الحرم املدريس حّوله إىل غرفة اإلنعاش يف حالة صحيّة حرجة.
وأمام تراخي وزارة الرّتبية وتعاملها الالمبايل مبا يحدث بصورة تكاد تكون يوميّة من اعتداءات مادية ومعنوية عىل 

املؤسسات الرتبوية واإلطار الرتبوّي العامل بها فإن الجامعة العامة للتعليم الثانوي:
- تحّمل وزارة اإلرشاف رأسا مسؤولية ما يحدث وتبعات ما سينجر عنه من تداعيات وتدين تراخيها املتعمد يف 

التصدي إىل هذه االعتداءات وسلبيتها يف التعاطي معها.
-تدعوها وكافة السلط املسؤولة إىل التدخل العاجل والناجع واتخاذ التدابري الالزمة من أجل إيقاف هذا النزيف 

ووضع حد فعل له.
النضالية دفاعا عن كرامة  النقابية غري املرشوط التخاذ كافة اإلجراءات  استعدادها ومختلف هياكلها  -تعرّب عن 

املدرسات واملدرسني وحرمتهم الجسدية وعن مكانة املؤسسة الرتبوية العمومية ورمزيتها.
وبناء عىل ذلك فإنها:

✓ دعت الجامعة كافّة املدرّسات واملدرّسني وهياكلهم النقابيّة إىل إرضاب احتجاجي حضوري بكافّة املؤسسات 
الرتبوية وذلك  يوم الثالثاء 9 نوفمرب 2021 يف انتظار اتخاذ ما يجب من قرارات نضالية تصعيدية الحقا.

• ال الستهداف حرمة املؤسسات الرتبويّة
• ال للعنف املسلط عىل األرسة الرتبوية.

الكاتب العام لسعد اليعقويب

شاهد على العصر يروي:

استدعاءان من الفرقة املختصة وتقديمي للمحكمة يوم 11 نوفمرب
بعد تقاعد احدى زمياليت يف موىف سبتمرب استأنفت التدريس بقسميها 

بالسنة الثانيةمن 2اىل 6 اكتوبر...
بعدهااصبت بنزلة برد حادة استوجبت عطلة ب13يوما....

.... ممطرا  مساء  وكان  الشهر  نفس  من   25 يوم  الدروس  استأنفت 
املدرسة  تحارصان  اثنتني  محضنتني  ،صاحبة  ،وهي  الوليات  احدى 
الرزاق الرشايبي حيث اعمل، طلبت من حارس  االبتدائية 80نهج عبد 

املؤسسة ان ارسح ابنها قبل فوات الزمن املدريس....طبعا رفضت....
اخرى  املدير....رفضت مرة  تعربد مبكتب  الحصة وجدتها  انتهاء  مع 

الحديث معها....
الثالثاء 26اكتوبر تفاجأت بغياب 16 تلميذا من جملة 18 عن  يوم 

الفصل...
بسؤال التلميذين الحارضين ..اجابا ان صاحبة املحضنة ترفض تسليم 

التالميذ ملتابعة دروسهم عندي.....
القسم  إىل  الدخول  عندها  العامالت  احدى  تولت  التالية  الحصة  يف 
وإخراج 11 تلميذا من القسم االخر  حتى ال يواصلون دروسهم عندي....

بعدها بلغني أّن 13 وليا امنيا،وأغلبهم من االطارات، بارشوا شكاية 
ضدي متهميني بارتكاب العنف املادي واللفظي تجاه تالميذي.... 

استجبت لالستدعاء بعد مراسلة اإلدارة....وكانت املفأجاة..:
- اغلب تالميذي يؤكدون عدم تعرضهم للعنف....

األسبوع  أنهام تعرضا للرضب خالل  امرهام  وليا  -اثنان منهام يدعي 
املنرصم....انا متغيب اصال!

- التلميذ االخري تدعي وليته وهي صاحبة الحضانة ان ابنها اطرد من 
الفصل ملدة ساعة .....والحال ان نشاط علوم األحياء 30 دقيقة فحسب.

الفرقة بعد استكامل البحث واستشارة النيابة العمومية تقرر تقدميي 
للمحكمة يوم 11 نوفمرب 2021 يف حالة إيقاف.

املغيظ فعال..:  كيف يتواطأ ويل مع مالكة حضانة للزج بطفل عمره ال 
يتجاوز 6 سنوات ونصف يف خصام ال مربر له مطلقا مع معلمه؟

املعلم يونس اللطيفي 
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بيان النقابة العامة للتعليم األساسي
الزميل  عىل  والهمجي  البشع  االعتداء  اثر   
الصحبي بن سالمة أستاذ مبعهد ابن رشيق بالزهراء 
التالميذ  أحد  قبل  من  بالوظيف  قيامه  أثناء 
بواسطة أسلحة بيضاء ما تسبّب يف اصابته اصابات 
املستشفى  إىل  ثم  مصحة  اىل  نقله  اقتضت  بليغة 
األسايس  للتعليم  العامة  الجامعة  يهّم  العسكري، 
له  وتتمنى  الزميل  مع  تضامنها  قوّي  عن  تعّب  أن 
لقطاع  املطلقة  تؤكد مساندتها  الشفاء، كام  عاجل 
التعليم الثانوي الذي مل يرتّدد يف الدعوة اىل تنفيذ 
ارضاب بيوم انتصارا ملنظوره ومتّسكا بحق املدرسني 
يف العمل يف ظروف آمنة وتشبّثا بفضاء عمل مصان 

والوفية  اشقائهم  مع  املتآزرة  األسايس  التعليم  قطاع  مواقف  عاليا  وتثّمن  ومحرتم، 
املؤسسة  النتهاك حرمة  الرافضة  مبطالبه  واملذكرة  العريقة  االبتدايئ  مدرسة  لثوابت 
الرتبوية واملتطلعة اىل تجريم االعتداء عىل املربني عب استصدار نّص قانوين رادع يعيد 

االعتبار اىل املدرسة ويثبت قيمة املدرس من حيث هو عنوان لهيبة الدولة.
كام تدعو الجامعة العامة للتعليم األسايس يف ذات السياق كالفة الهياكل القطاعية 
اىل التصّدي بكّل قّوة لالعتداءات التي تطال مربينا وعدم الرتّدد يف اعتامد اي شكل 
كافة  اىل  دعوتها  وتجّدد  عاّمة،  للقطاع  خالله  ومن  للمترّضر  االعتبار  يعيد  نضايل 
نقابات الرتبية بغاية احكام التنسيق بينها ملوجهة ظاهرة العنف املسلّط عىل مختلف 
ارضابات،  من  الوضع  يتطلبها  التي  النضالية  األشكال  كافة  عب  الرتبويني  الفاعلني 

مسريات، تجّمعات، حمالت منارصة.
الكاتب العام نبيل الهوايش

متفقدو التعليم الثانوي

خطة ممنهجة تستهدف املدرسة العمومية
ما فتئ الوضع الرتبوي يشهد تدهورا سنة بعد اخرى نتيجة الخطة املمنهجة التي تستهدف 
الجندات  خدمة  عدة  فيهااطراف  شاركت  والتي  متثلها  التي  والقيم  العمومية  املدرسة  رضب 
مختلف  يف  املستمر  والتشويه  والشحن ضدهم  واهانتهم  املربني  ترذيل  عب حمالت  مشبوهة 
املواقع ويف كل املناسبات واستقالة وزارة الرتبية عن اداء دورها يف الدفاع عن منظوريها وعن قيم 
املعرفة والعلم ومكانة املربني ومنزلتهم يف املجتمع بل ساهمت يف ذلك بسوء إدارتها ملختلف 
امللفات وبعدم سعيها إىل ايجاد حلول جذرية ملختلف املشاكل التي تراكمت حتى شهدتها هذه 
ويف  الرتبوية  املؤسسة  داخل  االجواء  تعفني  ومتعرثة ساهمت يف  مرتبكة  مدرسية  عودة  السنة 
محيطها، لذا مل يكن مستغربا ان يتحول العنف الرمزي الذي ميارس ضد املربني يوميا اىل عنف 
مادي كالذي تعرّض له االستاذ الصحبي سالمة استاذ التاريخ والجغرافيا مبعهد ابن رشيق بالزهراء 
يف قاعة الدرس او ان ينتقل الفصل يف مسائل بيداغوجية كالتقييم او التوزيع البيداغوجي من 

الفضاء الرتبوي واروقة املؤسسة الرتبوية اىل فضاء واروقة املحاكم.
ان النقابة العامة ملتفقدي التعليم الثانوي إذ تدين هذا االعتداء الهمجي عىل حرمة املؤسسة الرتبوية والذي استهدف حياة 

االستاذ الصحبي بن سالمة ترفض نقل املسائل البيداغوجية من أروقة املؤسسة الرتبوية اىل اروقة املؤسسة القضائية فإنها:
املربون  له  يتعرض  ما  الفوري اليقاف  بالتدخل  الجمهورية  رئاسة  رأسها مؤسسة  الدولة وعىل  تطالب مختلف مؤسسات  ـ 

الحاملون لقيم املعرفة والعلم من هرسلة وتعنف رمزي ومادي وصل حد محاولة القتل.
ـ تطالب بتجريم االعتداء عىل املدسة وعىل املربني مهام كان شكل االعتداء وتسليط اشد العقوبات عىل كل من يتجرأ عىل 

ذلك.
للمريب  االعتبارية  املنزلة  واعادة  والعلم  املعرفة  قيمة  من  والرفع  الرتبية  واالعالء من شأن  املدرسة  مكانة  بإعادة  تطالب  ـ 

وتحسني وضعه املادي.
* الكاتب العام
عامد بن إبراهيم

بالعاصمة  الخاص  والتعليم  العمومي  التعليم  حول  وطنية  ندوة  تنظيم  تّم 
افتتحها السيد معز الدرييس وهي ندوة تأيت يف سياق فهم الظاهرة يف ابعادها 
املختلفة فيها ما هو تربوي وفيها ما هو سوسيولوجي وفيها ما هو مؤسسايت 
له عالقة مبسألة الحوكمة أي حوكمة املؤسسات الرتبوية واملؤسسات العمومية 

يف مجال الرتبية كام ان تناول هذا املوضوع يأيت أيضا يف اطار البحث عن
الجودة والنجاعة سواء يف املدرسة العمومية او الخاصة املهم ان يكون التنافس 

من اجل التميز املحبذ والتفاعل املشرتك.
يف هذا الصدد جمعنا هذه املقاربات الهامة

روضة بن عثامن أستاذة جامعية 
ال بد من حوكمة املدرسة التونسية بعيدا عن النموذج الفرنيس

ورثنا عن املثال الفرنيس ان الدولة هي الراعية للتعليم يف حني ان النموذج 
الكندي

واالمرييك واألملاين وغريه يشجع القطاع الخاص لالستثامر يف الرتبية والسؤال 
الهام هنا هل ان املدرسة الخاصة جعلت من اجل الجودة ام انها تتأقلم مع 

نسق الحياة الجديدة.
انطلقت الباحثة مبسألة مفادها أّن املدرسة العمومية هي مصعد اجتامعي 
ارتبط بدولة االستقالل ويجب ان ننظر اىل املدرسة كام اقرها دستور التونيس 
لسنة 1958 ودستور 2014 باعتبار انها مجانية والتعليم فيها دميقراطي. وهنا 
عندما  تحقيقها خاصة  الصعب  من  إذ  التعليم  دميقراطية  اىل  االنتباه  نلفت 

الباكالوريا بني املعاهد املتمركزة عىل  النجاح يف امتحان شهادة  نقارن نسبة 
ال  هنا  الجمهورية.  داخل  املعاهد  نتائج  وبني  والعاصمة  الساحيل  الرشيط 
يستقيم الحديث عن دميقراطية التعليم يف بالد تشتيك نقصا يف اإلطار الرتبوي. 
املواد مقابل  اغلب  امليسورين دروسا خصوصية يف  أبناء  يتلقى فيه  بلد  ويف 
انقطاع البعض عن التعليم مبّكرا ألنه مل يتمكن من توفري ابسط مستلزمات 

الدراسة وغريها من الصعوبات

وفاء حمدي التعليم الخاص يولد من رحم التعليم العمومي
قدمت السيدة وفاء حمدي صورة من الداخل عن التعليم الخاص فبينت انه 
يقدم مجموعة من اإلضافات واالدوار االجتامعية والرتبوية فاملؤرشات تبني ان 

هنالك أكرث من 1000
مؤسسة تربوية خاصة يف مستوى االبتدايئ واالعدادي والثانوي تغطي اغلب 

جهات البالد
السنوية  الكلفة  ان  تلميذ وتلميذة واذا علمنا  الف  يزيد عن 200  يؤمها ما 
للتلميذ الواحد يف التعليم الخاص تتجاوز 2000 دينار فهذا يعني ان التعليم 

الخاص يوفر مليزانية الدولة
الرتبوية  للمؤسسات  امتيازات  الدولة  منحت  لقد  سنويا.  دينار  مليون   400

الخاصة وهو ما
جاء باألمر 486 لسنة 2008 غري ان الجميع يعلم ان هذا االمر وكراس الرشوط 

املرافق
له قد صيغ عىل قياس املدرسة الدولية بقرطاج وصاحبته لييل بن عيل حتى 

تغنم هذا
االمتياز وباملقابل فانه مل تتمتع أي من املدارس الخاصة بهذا االمتياز اىل االن. 

اننا نعمل
عل تغيري الصورة النمطية عىل اعتبار ان املدرسة الخاصة هي مالذ للتلميذ 

الفاشل ونؤكد
الذي  التلميذ  تجاه  الخاصة  املدرسة  به  تقوم  الذي  »االنتشايل«  الدور  عىل 
فقد حظه يف التعليم العمومي فاملدرسة الخاصة متنحه فرصة التعليم عوضا 
ان يصبح عبء عىل املجتمع وفريسة للجهل واالمية. كام ان التعليم الخاص 

يشغل حوايل 30 ألف موظف قار و20 ألف موظف بطريقة غري مبارشة.
رمزي بزة خبري دويل

فرص التميز متوفّرة ولكّن؟

إذ  الخاص  التعليم  واقع  عىل  الدالة  املؤرشات  بعض  بزة  رمزي  السيد  قدم 
ارتفعت

االبتدايئ من 109  التعليم  الثورة«  نسب مدارس  األخرية »زمن  العرشية  يف 
االعدادي  التعليم  اىل 622 مؤسسة ويف  العدد  ليصل  ابتدايئ  تعليم  مؤسسة 
اىل 467 مؤسسة  العدد من 291 مؤسسة سنة 2010-2011  والثانوي تطور 

سنة 2022-2021 وهو ارتفاع بلغ 500 يف املائة.
مستويات النجاح واملفارقات الكبى

تشري االحصائيات ان نتائج االلتحاق باملدارس واملعاهد النموذجية ان تالميذ
التعليم الخاص متفوقون فيها بنسبة 79 يف املائة مقابل 59 يف املائة لتالميذ

ان  اال  الخاص  التعليم  تعكس جودة  النتائج  منطقيا هذه  العمومي  التعليم 
خاصة  الباكالوريا  امتحان  نتائج  يف  تتدىن  النسبة  هذه  ان  الكبى  املفارقة 
الباكالوريا  الدراسية يف معدل  السنة  املائة معدل  الغاء احتساب 25 يف  بعد 
فأصبحت نسبة نتائج امتحان الباكالوريا يف التعليم الخاص ال تتجاوز 12 يف 
يف  األوىل  املرتبة  عىل  الخاصة  املدارس  تالميذ  من  أي  يتحصل  مل  .كام  املائة 

معدل الباكالوريا.
ماذا قّدمنا للمدرسة العموميّة؟

رغم توّجه العائالت امليسورة نحو التعليم الخاص فإّن العائالت التي دخلها 
محدود أو متوسط ستظّل تدافع عن مجانية التعليم وعن تجريم االعتداءات 
التي طالت يف السنوات األخرية املربني واملدارس ألّن التعليم العمومي يبقى 

أساس كل عملية تعليمية.
كام أّن السؤال األهم ماذا قّدمت الحكومات املتعاقبة للتعليم العمومي من 

امكانيات يف ظّل النقائص املوجودة منذ سنوات.
احمد

سؤال فرضته الوقائع واألحداث

التعليم العمومي والتعليم الخاص تكامل أم تنافس؟
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منذ  الحاصل  الفشل  ترجع  التي  القراءات  بعض  مع  انت  هل   *
2011 إىل غياب املرشوع الثقايف؟

ـ أعتقد انه من بني أسباب الفشل ان الثورة التونسية التي حصلت 
سنة  2011 هي ثورة ثقافية بامتياز مل تستكمل بعد ومل تؤد إىل تغيري 
مفهوم  ان  ذلك  ومعنى  تونس  يف  والثقافة  الفكر  مفاهيم  يف  جذري 
التونسية مل  الثورة  الذي برز بيشءمن االسهاب بكل مسارات  الكرامة 

يجد حظه  بالدرس والبحث والتنقيب عند املفكرين التونسيني وعند 
املثقفني واملبدعني وكأن هذا املفهوم مّر مرور الكرام دون اهمية تذكر 
والحال انه افضل إجابة عن حالة »الحقرة« التي نالت اصحاب الشهائد 
العليا واملعطلني عن العمل والتي نالت ايضا كل املثقفني يف تونس خالل 

عهد الدكتاتورية.
وله  األملان  الفالسفة  لدى  »الحقرة« وجد  مفهوم  ان  نعلم  ونحن 
اهمية كربى يف التفكري وان مفهوم الكرامة عاد مجددا عىل السطح يف 
الفكر الفلسفي العاملي وانا شخصيا قد أصدرت كتابا سنة 2018 حول 

مفهوم الكرامة والعيش املشرتك.
* كيف ترى هذا املرشوع استنادا اىل تركيبة املجتمع التونيس؟

ـ يف رأيي يجب ان يكون هذا املرشوع مستندا إىل 3 مبادئ اساسية 
التكنولوجيات  عرص  نعيش  اننا  باعتبار  والثقايف  الفكري  التنوع  اوال 
الرقمية الواسعة واملتنوعة بحيث ال تكون الثقافة مسجونة يف أدبيات 
تراثية تقليدية والتنوع هو مصدر كبري لالضافة الثقافية واالنفتاح عىل 

االبداع بصفة عامة.
ثانيا هو تأصيل الكيان وتحريره ونعني بذلك ان التنوع يجب ان 
وتأصيله يف  كياننا  إثراء  اىل  بل  الثقافية  وامليوعة  التفتت  إىل  ال  يؤدي 
هويتنا املفتوحة ومينعنا بذلك من التقوقع داخل قوالب ثانية تستعمل 
كسجون قاتلة للتقدم واضفنا اىل ذلك فكرة تحرير الكيان الن التأصيل 
احيانا ما يؤدي إىل تلك السجون فعلينا دامئا وابدا االنتباه إىل ان االبداع 

الثقايف والفكري يكون دامئا وأبدا بواسطة الحرية والتحرر واالستعامل 
الجيد للعقل.

العاطفي  الوجدان  ربط  واعني  التعقلية  مبدأ  اسميه  ما  هو  ثالثا 
الرضوري لكل ابداع ثقايف بالعقل الذي يجعل من هذا االبداع رحمة 
مقبولة ومنشودة ونحن نعلم ا ن املجتمع التونيس ال سيام عىل املستوى 
الشعبي قد تهيمن عليه معطيات الوجدان والعواطف وقد يؤدي ذلك 
إىل غياب االستعامل الجيد للعقل فالثقافة يف ذهني هي محاولة الن 
املجتمع ومتكينه من  لتطوير  إيجابية  الوجدان شحنة  تجعل من هذا 

االنسالخ عن االنغالق والتطرف.
من  انطالقا  القادمة  للمرحلة  الدميقراطي  البناء  أسس  هي  ما   *

الحوار املزمع اجراءه؟
نوع  اجراءه هو من  املزمع  الحوار  ان هذا  االنتباه إىل  ـ البد من 
خاص ال ميكن لنا ان نتعرف بسهولة عىل معطياته التقنية والسياسية 
اآلن عىل األقل ولكن بصفة عامة الحوار يف هذا املستوى يكون اساسا 
أوال مع املثقفني واملفكرين وأهل االختصاص ألن السلطة عىل مستوى 
وأن  العلمية  النخبة  شأن  من  ومازالت  كانت  هي  والتدبري  التفكري 
الشعب مبا يف ذلك الشباب يكون دعامة او معارضة للتوجهات الفكرية 

والتقنية والعلمية لهذه النخبة.
ان  باعتبار  السياسية  الحساسيات  مع  عادة  الحوار  يكون  ثانيا 
الدميقراطية تقوم أساسا عىل تنوع الفكر السيايس ومشاريعها ويكون 

الفيصل بينها عىل أساس الصندوق وليس عىل أساس الشارع فقط.
ثالثا يكون الحوار مع املنظامت الوطنية غري الحكومية النها تلعب 
دورا أساسيا يف العالقة بني السلطة والشعب أما ما عدى ذلك يف ظني  
هي خرافات مثال ان نقول اننا سنتحاور مع الشباب فهذا غري مفهوم 
باعتبار ان الشباب ينتمون إىل طبقات وحساسيات سياسية ومنظامت 
وطنية مختلفة وبالتايل االوىل واالحرى ان يكون الحوار كام بينت اعاله 

وسيكون للشباب دورا مميزا فيه.
* هل تعتقد ان مختلف مكونات املشهد السيايس لديها الرغبة يف 

التعايش املشرتك؟
ـ من الصعب جدا ان نصل إىل مستوى العيش املشرتك ال سيام اذا 
كان ذلك شأن السياسيني الن مفهوم العيش املشرتك يتطلب أخالقيات 
السياسية  والخصوصيات  املعارك  ضمن  إدراجها  الصعب  من  دقيقة 
اما اذا وصلنا إىل مستوى العيش املشرتك يف السياسة فيعني ذلك انه 

اصبحت لنا تقاليد سياسية راسخة وكأننا من الدول املتقدمة.
* هناك من يعترب ان االسالم السيايس انتهى بعد انتفاضة الشعب 

ضده يوم 25 جويلية؟
االسالم  ان  أوال  بينها  من  اذكر  عديدة  ألسباب  ذلك  أعتقد  ال  ـ 
السيايس ليس وليد املجتمع التونيس فقط بل هو ميثل نزعة صاحبت 
الحداثة والتحديث يف البلدان العربية واالسالمية دون استثناء واالسالم 
عمليات  ضد  متخلفة  ملجتمعات  قوية  فعل  ردة  ذهن  يف  السيايس 
التحديث التي بدأت مع عرص النهضة يف العامل العريب اساسا يف لبنان 
ومرص وسوريا والرشق بصفة عامة وهذا طبيعي الننا لو درسنا النهضة 
االوروبية التي بدأت يف إيطاليا خالل القرن 15 لعرفنا انه كانت هناك 
ردة فعل مسيحية قوية ادت اىل حروب اهلية بني املسيحيني املتشددين 
السيايس  االسالم  ان  مقتنع  فأنا  لذلك  والتقدمية  التحدثية  واالنظمة 
بني  يفصل  متطورا  السيايس  االسالم  هذا  يصبح  ان  ونتمنى  سيتواصل 
الدين والسياسة كام وقع ذلك للمسيحية السياسية اذ سيدفع بالسياسة 

إىل التنوع والدميقراطية الحقيقية والتداول السلمي عىل الحكم.
* كرث الحديث عن فرضية إقصاء األحزاب من الفعل السيايس يف 

املرحلة القادمة فكيف ترى تداعيات حصول ذلك؟
ـ هذا لو حصل فإنه سيكون خطرا كبريا الن االنظمة كلها تقريبا 
التي اقصت االحزاب السياسية ادت يف االخري اىل قيام دكتاتورية شديدة 

من الصعب إزاحتها اال بدماء غزيرة واالمثلة عن ذلك كثرية جدا.
مفهوم الحزب مهم جدا يف السياسة النه ينبني عىل مرشوع فكري 
أجل  من  املجتمع  عىل  املرشوع  هذا  تطبيق  اىل  عادة  يهدف  وثقايف 
سعادته. االشكال يف تونس ان االحزاب تقريبا كلها مبا يف ذلك النهضة 
ال تقوم عىل مشاريع واضحة وجلية يفهمها العام والخاص بل عادة ما 
لنا  وليس  شخصيات  احزاب  لنا  وبالتايل  محددة  شخصية  حول  تحوم 

احزاب مشاريع.
فعىل االحزاب ان تسارع باصدار تقارير حول مشاريعها السياسية 
االخرى  االحزاب  اختالفها مع  نقاط  والثقافية واالجتامعية مركزة عىل 

حتى تصبح أحزاب مشاريع.
االقتصادي  للجانب  األولوية  اعطاء  مسألة  اليوم  تطرح   *
واالجتامعي عىل حساب الحقوق والحريات فأين تكمن وجاهة مثل 

هذا الطرح؟
والثقافة  واالقتصاد  املجتمع  الن  أساسه  من  خاطئ  طرح  هو  ـ 
انت حذفت عنرصا  فان  والحرية  العقل  مبدئني هام  ترتكز عىل  كلها 
ان  املجدي  فمن  رضوري  توازنها  وبذلك  أضلعها  أحد  فقدت  منهام 
نويل اهتامما كبريا بالجانب االقتصادي والجانب املجتمعي دون اهامل 

الحريات ودون ترك العمليات التعاقدية يف املعامالت البرشية.
* أال ترى ان حجم االنتظارات الشعبية مام حصل يوم 25 جويلية 

قد يكون أكرب من امكانيات تنفيذها عىل أرض الواقع؟
ـ صحيح هذا، ان ما يتمناه الشعب بصفة عامة هو حركة تصحيحية 
فقط  الرئاسة  اتخذتها  التي  القرارات  جملة  يف  متثل  ال  جويلية   25 لـ 
ـ  السياسية بصفة عامة  بل هو يصبو حقيقة اىل تغيري أمناط مامرسة 
الشعب يريد السعادة يف االخري لنفسه بطبيعة الحال ولالجيال املقبلة 
ان  اعترب  شخصيا  انا  العام  للشأن  متعقل  بتدبري  اال  يكون  لن  وذلك 
ثانية يف املسار  25 جويلية هو مرحلة  التونسية مل تكتمل وان  الثورة 
الثوري ستليها مراحل اخرى حتى يصبح للشعب شأنا حقيقيا وملموسا 

يف القرارات السياسية واالجتامعية.
التونيس  املجتمع  مكونات  أغلب  تنتظر  كربى  ملفات  هناك   *

فتحها فهل توجد رغبة حقيقية يف الذهاب بهذا االتجاه؟
ـ مقولة فتح امللفات إيديولوجية بحتة املراد منها تخفيف وطأة 
ضد  رضوسا  حربا  بإلحاح  تتطلب  نعرف  كام  التي  الشعبية  االرادة 

الفساد.
شخصيا مل أجد ان هناك اآلن مسار حقيقي لهذه الحرب العتبارات 
بواسطة  ذلك  يكون  ان  عىل  التونسية  السلطة  حرص  بينها  من  كثرية 
القضاء وهي فكرة محمودة ومنشودة حتى ال نقع يف حرب أهلية لكن 

القضاء مازال ولالسف معطال تقنيا حقوقيا وإيديولوجيا.

  البدّ من الحوار مع املنظمات الوطنية 
لدورها االساسي يف العالقة بني السلطة والشعب

ماهي خصوصيات املرحلة القادمة ومدى قدرة مختلف 
تناقضاتهم  رغم  املشرتك  للعيش  العام  املشهد  يف  الفاعلني 
كانت  تساؤالت  هي  البدائل،  لتقديم  والسياسية  الفكرية 
)أستاذ  الرتييك  فتحي  الدكتور  مع  الشعب  لحوار  منطلقا 
كريس  وصاحب  فلسفة  اختصاص  التونسية  بالجامعة  مميز 
اليونسكو للفلسفة وعضو االكادميية بيت الحكمة وصاحب 
كريس االيسيسكو للتفكري للعيش املشرتك( حيث توقف عند 
أسباب اعتباره ان الثورة التونسية مل تكتمل وان 25 جويلية 
لكيفية  إىل رؤيته  اضافة  الثوري  املسار  ثانية يف  هو مرحلة 
اجراء الحوار الوطني ودور املنظامت الوطنية وكذلك االحزاب 
واملناكفات  الحزازيات  عن  بعيدا  املشرتك  العيش  وأسس 
الثقايف  مرشوعها  الثورة  لهذه  يكون  ان  رضورة  إىل  استنادا 

الذي يؤسس ملجتمع متشبع بالحداثة والتوق إىل األفضل

الدكتور فتحي التريكي  لـ »الشعب«

  العيش املشرتك يتطلب اخالقيات متعالية عن الخصومات السياسية

 25 جويلية مرحلة ثانية يف املسار 
الثوري والقضاء مازال معطال تقنيا 

وحقوقيا وإيديولوجيا

إقصاء األحزاب خطر على 
الديمقراطية وهي مطالبة بمراجعات 

وتقديم مشاريع مستقبلية

حوار: لطفي املاكني
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السياسة مدخل 
للجريمة حني تتخلى 

عن اإلنسان..

أكرث من 100ألف طفل يهجرون املدارس سنويا،%19نسبة األمية،عدد 
للبطالة  كبري  12شهرا،ارتفاع  طيلة  كتابا  يقرؤوا  مل  التونسيني  من  كبري 

والجرمية واالدمان ونسب الفقر..
هذه بعض األرقام واملعطيات التي يجب أن تثري رصخات ذعرنا وغضبنا 
ومواقع  الجرائد  وصفحات  واالذاعات  التلفزات  بالتوهات  يف  وخجلنا 

التواصل االجتامعي..
الفائدة  السياسة ورصاعاتها وأالعيبها ال مهرب منها..ولكن ما  تقلبات 
منها اذا غيبت االنسان ومصالحه وهمشت االمه وحاجياته.. ما الفائدة 

من سياسة ال تصنع املشرتك بني الناس ..
السياسة بدون انسان هي مدخل لكل الكوارث التي لن تستثني أحدا..

عبد الباسط بن حسن 

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي

إصالح املنظومة الوطنية العمومية للرتبية والتعليم
بيضاء عىل  أسلحة  باستعامل  واملجاين  العنيف  االعتداء  إثر حادث 
استاذ التاريخ والجغرافيا الزميل الصحبي بن سالمة يف معهد ابن رشيق 
بالزهراء، يهّم املكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث 

العلمي ان يتوجه للرأي العام مبا ييل:
الزميل  مع  وتضامنه  االجرامي  االعتداء  بهذا  تنديده  يعّب عن  ـ   1
ويتمنى له شفاء عاجال وتاما ويعرب عن مساندته لالرضاب االحتجاجي 
الذي نفذه قطاع التعليم الثانوي كام يدعو السلط العمومية إىل توفري 
الحادثة  هذه  مع  والحازم  الصارم  والتعامل  للمربني  الالزمة  الحامية 
اليقاف التطبيع املتواصل مع العنف املامرس عىل إطاري الرتبية والتعليم 
وإىل اعالن سياسة واضحة للتصدي لظاهرة العنف يف االوساط الرتبوية.

2 ـ يعتب االعتداء انتهاكا للحرمة  الجسدية لكل املربني واملعلمني 
واالساتذة يف كل مراحل الرتبية والتعليم من التحضريي إىل التعليم العايل 

ورضبة اخرى اىل املنظومة الوطنية العمومية للرتبية والتعليم.
3 ـ يرى ان هذه الحادثة وما سبقها من اعتداءات عنيفة متواترة 
ضد االطار الرتبوي بكل مراحله ليست سوى انعكاسا ملا يعيشه مجتمعنا 
اعىل  يف  واالستاذ  واملرّب  املعلم  تضع  قيميّة  مرجعية  ألّي  تغييب  من 
مراتب السلطة املعنوية املجتمعية ونتيجة طبيعية للتامدي يف تبخيس 

دور االرسة الرتبوية يف املجتمع.
4 ـ يدعو النقابات األساسية املنضوية صلب الجامعة العامة إىل عقد 
اجتامعات خالل االسبوع للتداول يف معضلة تفيش العنف داخل الوسط 

الرتبوي وسبل التصدي لها.
النظر يف مقاربة تعاملها مع  اعادة  التونسية إىل  الّدولة  ـ يدعو   5
املسألة الرتبوية والتعليمية ووضعها يف اعىل سلم األولويات االسرتاتيجية 
الوطنية ووقف التعامل معها داخل مربع ترصيف االعامل وإىل اعادة 

احياء فكرة اصالح املنظومة الوطنية العمومية للرتبية والتعليم.
6ـ  يؤكد عىل رضورة ارساء املجلس االعىل للرتبية والتعليم والتكوين 
يكون االطار الجامع للتفكري يف االسرتاتيجيات االصالحية ملنظومة الرتبية 

والتعليم والتكوين والتأسيس لسياسات تنفيذها.
* الكاتب العام
 نزار بن صالح

جامعة عملة التربية

تجريم االعتداء على املؤسسة الرتبوية 
والعاملني فيها

عىل إثر االعتداء بسالح أبيض عىل استاذ داخل املؤسسة  الرتبوية يف »معهد إبن رشيق بالزهراء« من 
وتؤكد  العنف  أشكال  لكل  الرافض  املبديئ  موقفها  تجدد  الرتبية  لعملة  العامة  الجامعة  فإن  تلميذ  طرف 
عىل رضورة االرساع بإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة يف الوسط املدريس وسن قانون يجرم االعتداء عىل 
املؤسسة الرتبوية والعاملني بها وتعب عن مساندتها املطلقة لقطاع التعليم الثانوي يف نضاالته املرشوعة دفاعا 
عن حرمة املؤسسات الرتبوية وسالمة وأمن العاملني بها ودعت جميع منظوريها التنظيم وقفة احتجاجية 

بساعتني يوم الثالثاء 9 نوفمب 2021 انطالقا من الساعة العارشة صباحا بكافة املؤسسات الرتبوية.
* الكاتب العام
لطفي العطواين

نقابة المستشارين في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي

استهداف املدرسة العمومية لن يأتي بنتيجة
يف تواصل الستهداف املربني باعتبارهم الحصن االخري  املدافع عن املدرسة العمومية ويف سياق استهداف 
االستاذ  عىل  وحشية  بطريقة  االعتداء  إىل   2021 نوفمب    08 االثنني  يوم  تلميذ  عمد  واملدرسني  املدرسات 
عمد  كام  حادة  آالت  مستخدما  بالزهراء  رشيق  بن  مبعهد  والجغرافيا  التاريخ  مدرس  سالمة  بن  الصحبي 
املعتدي اىل االمعان يف العنف والتشفي واستخدم الدماء الزكية الطاهرة لالستاذ لكتابة عبارات تنم عن حقد 
غري مسبوق وتكشف ثقافة عنف دموي استفحل يف مجتمعنا واصبح يهدد باالنهيار التام للمدرسة  العمومية 

واملجتمع عامة.
وتتمنى  الجبان  الوحيش  االعتداء  هذا  تدين  والجامعي  املدريس  والتوجيه  اإلعالم  مستشاري  نقابة  إن 

الشفاء العاجل للزميل وتعب عن:
ـ تضامنها املطلق مع الزميل وعائلته وسائر االرسة الرتبوية يف هذا الظرف العصيب الذي تواترت فيه 
االعتداءات عىل املدرسة العمومية تارة بافتعال القضايا ضد املربني وطورا بشيطنة اطار التدريس وترذيله يف 

حمالت اعالمية متواصلة تهدد مبزيد انهيار املدرسة العمومية.
ـ تحميل وزارة االرشاف املسؤولية الكاملة عن التهاون يف القيام بواجب حامية املؤسسة الرتبوية العمومية 

بكل مكوناتها ويف مقدمتها املدرسات واملدرسني وسائر العاملني بها.
ـ تحميلها الحكومات املتعاقبة بعد الثورة مسؤولية انهيار املدرسة العمومية واجهاض مطلب من مطالب ثورة 17 ديسمب ـ 14 جانفي وهو 
اصالح التعليم مام عمق ازمة املؤسسة الرتبوية: تردي البنية األساسية ـ ضعف وتقادم التجهيزات ـ اكتظاظ يف االقسام ـ كثافة يف البامج وهو ما 

حول املؤسسة العمومية إىل فضاء منفر.
ـ مطالبتها السلطات املسؤولة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتجريم االعتداء عىل املدرسات واملدرسني واملؤسسة الرتبوية عامة مبا يعيد اليها 

مكانتها باعتبارها احدى العناوين الرئيسة لتحديث املجتمع ونرش قيم العلم واملعرفة والعمل والتصدي لثقافة االنغالق والعنف والتطرف.
ـ استعدادها للنضال بكل الطرق القانونية واملرشوعة من اجل كرامة املرب ودفاعا عن املدرسة  العمومية، ومن اجل فرض اصالح تربوي جذري 

وشامل انقاذا للمدرسة العمومية.
* الكاتب العام
مصطفى الهاممي
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وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

إعالن طلب استشارة عدد 2021/10 عرب منظومة الشراء العمومي على الخط الخاص باختيار مكتب دراسات إلعداد الدراسات 
الفنية لتوسيع شبكة التنوير العمومي باملناطق املشمولة بالتوسع البلدي ومتابعة إنجاز األشغال

 * الطايع الهراغي     
  ».... إّنا العاجز من ال يستبّد«.  
          )عمـر بـن أبـي ربيعـة(.

»إذا كنت ما تنويه فعال معارضا *** مىض قبل أن تُلقى عليه الجوازم«.                                
         )أبـو الطيـّب املتنبّـي(.

»من أعاجيب أهل مرو ما سمعناه من مشايخنا عىل وجه الّدهر....« 
       )الجاحـظ / كتـاب البخـالء(. 

»إلهي أعّني عليهم«)أوالد أحمد(. من هم؟ صْعب عّدهم. عسري حرصهم. مستحيل  
رصدهم. رفقا بهم لسنا مع مقتهم. من أين جاؤوا؟. من خيمة املبايعة إىل شقيقتها 
ضيعة املبايعة. بارعون يف املدائح املريحة واألذكار املليحة لكّل وافد حتّى لو كان 
طريّا كمنديل العروس. يلعنون - يف الّصبح إذا تنّفس واللّيل إذا عسعس والفجر 
ملّا يهّم باالنبالج - من ينّغص عليهم متعة االنتشاء بالكشف املبني والحّج املربور 
والحّق الذي تجىّل لهم يف ليلة ليالء،ليلة القدر،ليلة تهاطل عليهم الوحي ودمغهم 
األزرق  األبيض والرّمادّي واألسود واألحمر نصفا  الخيط  العجيب. وتبيّنوا  الكشف 
يشاء  من  التّجلّد  قدير،يهب  يشء  كّل  عىل  سبحانه  الّسبيـــال.  أضاعوا  وما  نصفا 
الوعي مقبال  انتظارهم وما قّل اصطبارهم. هجم عليهم  الذين طال  من عبادهم 
فهلّلوا وكرّبوا ورتّلوا »ما شئت ال  الّسيل من عل«.  كــ«جلمود صخر حطّه  مدبرا 
كيفك  ما  قائدنا  د/  ح  أ   / القّهار«،«أحد  الواحد  فأنت  فاحكم  األقدار/  شاءت  ما 
حّد. »إذا قال مل يرتك مقاال لقائل / مبلتقطات ال ترى بينها فصال« وإذا نطق »كفى 
وشفى ما يف النفوس فلم يدع / لذي إربة يف القول جّدا وال هزال«.كّنا يف ِغـّي وتيه 
وضالل ومل نشعر.فبتنا يف ُغــنم ونعيم ودالل.فلِـم الجحود؟  ولِــم ال نشكر؟ أليس 
وما  تقّدم  ما  الّذنوب  لنا  اغفْر  الخمر؟  سكر  من  وأبهى  وألّذ  أمتع  املبايعة  ُسكر 
الّسفهاء والغّفل مّنا. توبة متأّخرة ولكن- قسام عظام  تأّخر،وال تحاججنا مبا فعل 
-إنّها لتوبة نصوح. فلتكن كالّصالة تجّب ما قبلها وما قبل قبلها، ما خفي وما ظهر 
تسبيحا،  لهم  الخلّص ونسبّح  والبرص.   ندح صحابتك  البصرية  استعىص عىل  وما 
والتّابعني  مريديك  وشيعة  الّصابرين  الطّاهرين  ملريديك  وإجالال  وننحني خشوعا 
شكورا.  وال  جزاء  نبتغي  الفضل«.ال  وجه  اللّه،«عىل  باملجان،لوجه  التّابعني  وأتباع 
نشّنع بخصومك واملرتّددين يف مبايعتك ونكّفرهم مبقابل )الّدفع بالحارض وبالعملة 
الّصعبة، والتّقسيط زندقة، واإللحاح أّم الكبائر، والكبرية مرتكبها يخلّد يف الّنار،عىل 

مذهب الّشيعة اإلماميّة. ( 
 من هم؟ نعرف أسالفهم،أّمموا بيوتا أذن الله أن ال يُعبد فيها سواه.ألسالفهم سبّحوا 
وإيّاهم حمدوا. ليك ال يذكّرهم أحد مبا كانوا به يلهجون يف كّل آن وحني احتكروا 
التّزلّف والتكلّف والتّكليف فأراحونا   وأزاحونا- ضاعف الله أجرهم وثبّت خطاهم-

التابعني.  اآلن وقد ظهر املهدّي  من/وعن بدعة االتّباع واألتباع والتّابعني وتابعي 
املنتظر بعد طول غيبة طالت واستطالت، ومشّقة رحلة ليلها »كموج البحر أرخى 
سدوله«علينا بكّل أنواع الهموم ليبتيل، وضنك سفرة وعناء مكابدة وشبق حنني إىل 
االنبعاث املبني.اآلن اآلن وليس غدا، ال كان األسالف و ال كان الّسلف حتّى الّصالح 
اليسار  ويسار  اليسار  كان  وال  الّسيايّس،  اإلسالم  كان  وال  الّنهضة،  كانت  وال  منه. 
واليمني وميني اليمني. ال كانت األحزاب وال كانت املنظاّمت. املّد املّد ضّد الرّجعّي 
واملرتّد. أخلِفوا عهد من عاهدتم ، انكثوا بيْعة من بايعتم قبل اللّيلة املباركة تسلموا. 
وإالّ، ورّب الكعبة، والذي نفس محّمد بيده ال ندع وال نذر. الحرب بيننا،التّشنيع 
بّر األمان ]وليس الربملان[ اهتدينا  للّريّــس صالتنا وديدنا.  الوالء  سبيلنا،التّبارز يف 
وصحبه  قدوتنا،  والرّئيس  قبلتنا.  فهو  الّدياجري.  يف  عرشا  قرونا  تهنا  أن  بعد  إليه 

األكرمون )متى أجازهم( دليلنايرشحون  صدورنا مبا عجزت أفهامنا عن متثّله وحال 
الِعّي - نقيصتنا األبديّة - دون االرتواء من مائه الزاّلل،وغفلنا وعميت قلوبنا التي يف 
الّصدور عن إدراكه)لحسن حظّنا العجز عن اإلدراك إدراك والّشّك يف ما إليه يدعو 
مفّجر ثورتنا كفر وإرشاك.(.نحن أهل الرباء،أهل الوالء،«آل البيت«.نحن أهل الجّنة، 
القضاة،قايض املظامل،املنقذ من املهالك والّضالل والهادي  إليه قايض  آمّنا مبا دعانا 
العتمة:ثورة  وتبديد  قهر  زمن  حان  عندما  الحكمة  والجالل.ألهمنا  العزّة  ذي  إىل 
القرص ثورة العرص مسّجلة يف لوح محفوظ.ال تحّملوا عقولكم املعطّلة بطبعها فوق 
طاقتها، وال تكلّفوها فــّك لغز ما اختصم القوم فيه دهرا وما أفلحوا.وأّن لهم أن 
القدر. زهق  ليلة  ما  أدراك  وما  ليلة 25 جويلية  بنّي.  والباطل  بنّي  يفلحوا.؟.الحّق 
الباطل.ظهرالحّق.إّن الباطل كان دوما زهوقا. ولكّن القوم يكابرون: ال 14جانفي/ 
ال ثورة وال هم يحزنون/الثّورة أكلتها الّذئاب، فعلوا بها ما فعل بيوسف إخوته / ال 
دستور إالّ ما خطّه شبابنا- وليس شبابهم-عىل الحيطان/ ال مؤّسسات/ ال منظامت/ ال 
أحزاب وال تحزّب وال تحزيب/األحزاب أذناب،إخوان  الّشياطني،الّشعب متمرتس يف 
كّل مكان ومن تحزّب خان. من ترّدد يف االلتحاق بركبنا تهمته جاهزة، أزالم منظومة 
وزنابري.  دبابري  وأعشاش  فساد  بؤر  وغطاؤها.  النهضة  لحاف  جويلية.   25 قبل  ما 
»الّشعب يريد« ويدرك ما يريد. ونحن الّشعب .إذن نحن نريد. كوجيتو أروع وأكرث 
إرادة  جامليّة وتأسيسا وتأصيال وحداثة من كوجيتو ديكارت. ومتى كان للّشعب 
عدانا  وما  التّقاطع  ال  الّذوبان  يحكمها  الّشعب.عالقتنا  نحن  اإلرادة.  صاحب  مع 
الخّناس  الوسواس  الرّش كلّه،صحُب وصويحبات  إبليس عىل  الكلب«،أعوان  »أوالد 
الذي يوسوس يف صدور الّناس.يف ضالل مبني ويف كّل واد يهيمون. نار فتنة تأكلهم 
أو زلزال عظيم يأيت عليهم، كام رتّل -- بحّق وبكّل جوارحه-- الّشيخ عبد الحميد 
أبو األرواح، بطل رواية »الزّلزال« للطّاهر وطّار. وليكن الهلع  نصيبهم يف الفانية 
والجزع نصيبهم يف الخالدة.  ليذهب الّشاّب )كام فهمتموه( إىل الجحيم .ألهمكم ما 
به تؤثّثون كّل فعاليّاتكم، وعىل وقعه تفتتحون مهرجان احتجاجاتكم«إذا الّشعب 
يوما أراد الحياة«. كان ذلك قبل قرن عىل ثورة القرن)25 جويلية( بالتّقويم القمرّي 
والّشميّس ،امليالدّي والهجرّي وحتّى بالتّقويم الثّورّي الّسوفيايتّ. اآلن جّد الجّد وُحّق 
الحزم. بيت الّشاّب ترجمته يف ما يسمح به التأويل الوحيد  للّدستور: الّشعب أراد. 
ويريد. ويريد ما يريده أويل األمر منه. شاعر الخرضاء )شاعرنا وليس شاعركم( أكرث 
منكم نباهة.التقطها منذ ذاك  الزّمان«. وما ربّك بظالّم للعبيد« وما شاعرنا بظالّم 
للعباد .أمل يقل عن الّشعب الذي به تلهجون »أيّها الّشعب، أنت  طفل صغري/ العب 
بالرّتاب واللّيل مغس« ،»أنت روح غبيّّة«، »أنت حّي يقيض الحياة برمس«؟ .فلامذا 
الوقوف عند »ويل للمصلنّي«؟ الحقيقة يف الوثيقة. ولكّنكم جعلتم من  التّحريف 
وزحزحة املعاين عن سياقاتها ومقاصدها الّنبيلة مهنة .ترجموها إىل كّل اللّغات مبا 
فيها الّسنسكريتيّة )لغة طقوسيّة للهندوسيّة(. توّسلوا بتآويل املذاهب األربع، فلن 
تظفروا مبا يشفي غليلكم .صدقت يا ابن الخرضاء. أنت فعال نبّي مجهول ما دام ال 

نبّي يف قومه. الّشعب طفل،طيش ذراري،لعب عيال.البّد له من مدبّر حكيم يخرجه 
نبّي)معلوم   أنّه  اآلخر  هو  يّدع  أحمد؟أمل  أوالد  عن  الّنور.وماذا  إىل  الظّلامت  من 
وليس مجهوال(. قالها بلسان القلم وبرصيح العبارة ويف محافل شتّى.«إلهي العيّل/

العربيد، ابن سيدي  الّشاعر  أيّن نبّي؟«.محّمد الصغرّي أوالد أحمد،  أال ميكن القول 
بوزيد معقل الثّورة املغدورة. قبل الثّورة شعاره« بعد عرش قوارير خرض أؤّسسها 
دولتي الفاضلة«. فهاكم ما قال بعد الثّورة« ذهبنا جميعا إىل االنتخاب/ ومل ينتخب 
أحد من نجح.«.ترجمتها بالعرب الفصيح، لبطيئي الفهم :ضاع حلم املدينة الفاضلة، 
وقبض  األباطيل  باطل  ثورة  أنّه  عىل  ترّصون  املبني،ما  والخرسان  الهشيم  حصاد 
فاسدة  كارثيّة مآالتها،  استتباعاتها،  مــر مذاقها، علقٌم  انتخاباتكم،  . مزيّفة  الّريح 
وافتقارها  املنهجّي  التّفكري  من  لخلّوها  ونتائجها  استداللها  يف  مقّدماتكم،مطعون 
البناء حتّى الّصورّي منه.وما بُني عىل باطل فهو باطل،قاعدة قانونيّة وفقهيّة  إىل 
ودستوريّة وأخالقيّة أيضا.ال يجهلها وال يتنّصل منها إالّ من متنطق وتزندق أو نالت 

من أفهامه حبوب الهلوسة  فتعطّلت  مداركه العقليّة عن كّل تفكري.            
   رحم الله أوالد أحمد،رغم أنّه شاعر وليس سياسيّا، وألنّه رسم مسافة بينه وبني 
القيسيّون. جزم  يقلها  ينتخب أحد من نجح«. مل  التقطها » مل  السيّاسة فقد  عامل 
بها من ال يعجبه العجب العجاب، صعلوككم أوالد أحمد وليس غريه. إذن ننسف 
البناء من أساسه.ذلك تحديدا وحرصا ما أدركه أهل املدينة الفاضلة،أصحاب العقول 
املتنبّي، وهو من هو يف مداورة  منها سيفيّات  أين  .قيسيّاتهم  والفيّاضة  الـّدّراكة 
املدح حتّى يرصعه. لو بُعث حيّا سيخجل -وأيم الله- من اّدعاءاته الباطلة وأنويّته 
أنام ملء جفوين عن شواردها *** ويسهرالقوم  بتباه«  القائل  أليس هو  املفرطة. 

جرّاها ويختصم ».؟. 
لو كان فعال نبيّا)أليس اسمه املتنبّي؟( ملا غفل عاّم سيجود به زمان ما يف عرص ما 

ويف مرص ما   
مبن »إذا قال مل يرتك مقاال لقائل«.هذا الذي اسمه املتنبّي أفنى عمرا يدبّج مدائح 
يف سيف الّدولة - ومبقابل  - رغم أنّه مل يواجه غري الّروم. فكيف ال نبايع من يصارع 
وحيدا »خيال من فوارسها الّدهر« وليس معه غري الّصرب؟، أغرابا وأعرابا، روما وفرسا، 
محاور  وفّسادا،  أحزابا  وقيسيّني،  مينيّني  وعلوينّي،  وعثامنيّني  بكرينّي  وتتارا،  مغوال 
ومغاور، خونة وبائعي ذّمة، زيدينّي عىل فاطميّني عىل زينبيّني، ما أعظمه. أقسم 
أن ال يرتك هذا األمر حتّى لو وضعوا ظروفا مسّممة وصواريخ أرض أرض بتحالف 
الياجوج واملاجوج مع اإلنس والجان .ومع ذلك يرّص ابن جلدتنا، ابن رشيق القريوايّن 
عىل غلق باب اإلبداع  يف كتاب ساّمه »العمدة« ليحول دون أدن اجتهاد.انظر إىل 
قرص الّنظر« جاء املتنبّي فمأل الّدنيا وشغل الّناس« .فام رأيه - دام عزّه- يف إخوان 
الّصفاء وخالّن الوفاء؟ قطعوا جهيزة  كّل خطيب، امللل والّنحل، الّسّنة )الّنواصب(

والّشيعة )الّروافض(، األنصار واملهاجرين، اليسار واليمني،أهل الكتاب وأهل الّذّمة، 
ويعّددون  الرّسّ  يف  معاوية  يلعنون  من  واألخيار.  العقل،األرشار  وأهل  الّنقل  أهل 
إماما  ارتضوه  ما  يعتاشون،  موائده  ومن  يتهافتون  خيامه  عىل  العلن،  يف  فضائله 
األديرة  كّل  يف  وبكوه رساّ  املنابر  بعيّل جهرا من عىل  شّنعوا  خليفة،ومن  ونّصبوه 
واملقابر، خلعوه من الخالفة وتكرّموا عليه باإلمامة.للّه درّهم، عصبة أبرار. ما عرف 
الحّظ،  خذله  مواطن  اإلمضاء:  نظريا.  لهم  الّدهر  رأى  ومثيال.وما  نّدا  لهم  الّدهر 
وجافاه الّسعد، نفرت منه الّنباهة وهجرته البداهة، تأبّطه الغباء وعاداه الّذكاء.ما 
حباه الله بنور يقذفه يف صدره، ففاته اإللهام والتّفطن إىل بدع الّنهضة ومخاطرها، 
غدرها ومكرها. عرست عليه املبايعة واستعصت عليه املناشدة استعصاء وطلّقته 

البيعة تطليقا.                

 فصل املقال يف ما بني البيعة والبدعة من غريب االتّصال                

 »tuneps« العمومي القيام بطلب عروض عىل الخط عرب منظومة الرشاء  السند  تعتزم بلدية 
قصد اختيار مكتب دراسات إلعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذ أشغال مرشوع توسيع شبكة 
التنوير العمومي باملناطق املشمولة بالتوسع البلدي )السند الشاملية ـ السند الجنوبية ـ عامدة 

ماجورة ـ عامدة عليم(.
فعىل مكاتب الدراسات املختصة والراغبة يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض عرب منظومة 

.»tuneps« الرشاء العمومي عىل الخط
يتّم إرسال العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« وفقا لدليل االجراءات 

املصادق عليها مبقتىض قرار رئيس الحكومة املؤرخ يف 31 أوت 2018.

ُحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم 29 نوفمرب 2021 عىل الساعة العارشة صباحا »10٫00« ويغلق 
.»tuneps« يف نفس اليوم والساعة باب الرتشحات آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

tu- »تتّم فتح العروض يف جلسة علنية بصفة آلية عرب منظومة الرشاء العـمومي عىل الخــط 
neps« يوم االثنني 29 نوفمرب 2021 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا »11H00« وتقوم لجنة 

.»tuneps« الفتح باإلعالن عن نتائج فتح العروض عـرب منظـومة الشـراء العمـومي عىل الخط
تقىص العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض.

يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 90 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
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 »القدرات الوطنية« وتقاسم األعباء
تتزايد يف هذه الفرتة من نهاية السنة مشاغل ضبط موارد ميزانية 
الدولة يف ظل شح مصادر متويلها السباب عديدة معلومة لدى الجميع 
غلبت  التي   2011 منذ  املتعاقبة  للحكومات  الفاشلة  السياسات  أولها 
مصالح التحالفات الحزبية عىل حساب الطبقات الشعبية املتسعة دائرة 

هشاشتها وعدم قدرتها عىل تأمني عيشها من سنة إىل أخرى.
ومن التوجهات املنتظر انتهاجها كأحد الحلول للبحث عن التمويل 
مليزانية 2022 دعوة رئيس الجمهورية رئيسة الحكومة إىل االعتامد عىل 
»القدرات الوطنية« اي رضورة مشاركة جميع املواطنني يف تعبئة املوارد 
مساهامت  من  الديبلوماسية  املساعي  به  ستأيت  ما  انتظار  دون  املالية 

االشقاء واالصدقاء.
وبقدر ما تندرج هذه الدعوة ضمن الوعي العام بأهمية املشاركة 
التي تعيشها منذ عرشية كاملة وهو  الصعبة  البالد لظرفيتها  يف تجاوز 
أمر متبع من قبل اعرق الدميقراطيات يف العامل اال ان كيفية اعتامد هذه 
املنهجية وعىل من ستطبق اذا يف االعتبار ان اغلبية املواطنني يكابدون 
االخرى  االلتزامات  اىل  اضافة  االساسية  املواد  الغلب  املتصاعد  االرتفاع 
الخروج  افاق  وان  خاصة  نفاقاتها  تحمل  عىل  قدرتهم  من  اكرب  وهي 
من نفق االزمة ال تلوح قريبة بحسب التصنيفات الدولية والصعوبات 
التي مير بها العامل منذ تفيش وباء كورونا وتقلبات اسعار النفط بسبب 
التوازنات  املهيمنة عىل  الفاعلة  القوى  والدولية بني  االقليمية  التوترات 
الساسية وقبلها االقتصادية ومدى قدرة أي بالد عىل املناورة استنادا اىل 

صالبة مواردها ومتاسك موازناتها املالية.
ومع علمنا بالنوايا الحسنة لهذه الدعوة اقتداء بعديد التجارب التي 
الصناديق  عىل  بالتعتب  السهلة«  »الحلول  عىل  الوطني  الخيار  غلبت 
املانحة والدول املتعاطفة فان الخشية عمت نفوس املواطنني ان تكون 
الحكومة مجربة ودون رغبة منها يف ان تثقل كاهل املواطن باجراءات 
وصلتها  التي  الوضعية  لهذه  انه ضحية  ورغم  عيشه  تنغيص  من  تزيد 
البالد جراء سلوكات بدت متوارثة منذ عقود وكانت محل استهجان الن 
مظاهر البذخ املعروضة عىل العموم مبناسبة وبغريها تكشف عن تغلغل 
عقلية الغنيمة يف عالقة باملال العام وكل ما يقع تحت ترصف املسؤولني 
لعموم  ممتلكات  النهاية  يف  هي  التي  ومقدراتها  الدولة  وسائل  من 
االستهزاء  يثري  اجوف  شعار  مجرد  ظلت  البديهة  هذه  ان  اال  الشعب 
من قبل هؤالء املستفيدين من تلك الوسائل واملقدرات يف حني يتكبد 
تتم  النفط  برميل  أسعار  ارتفعت  أي كلام  تأمينها«  املواطن »مسؤولية 
املتفرغ  املسؤول  منها  للعموم حتى ال »يحرم«  بيعها  الرتفيع يف  آليات 
لخدمة البالد والعباد وغري هذا املثال تحتاج لجرد كام حصل يف عالقة 

بالقروض والهيبات التي ال يعلم اين استقرت.
فالحديث عن رضورة االعتامد عىل القدرات الوطنية ال يستقيم اال 
اذا تساوت الوضعيات وما ستفرزه الحقا من نتائج الن من انعكاسات 
الحاكمة  اللوبيات وبعض االحزاب  التحالفات بني  تلك املامرسات متدد 
قبل 25 جويلية والتي مازالت تقاوم بأشكال مختلفة من اجل استدامة 
تلك االوضاع املرتدية مبا يزيد من شعور الغنب ومنسوبه لدى كل الذين 
انحرف عن  الجمهورية تصحيحا ملسار  عيد  ما حصل يف ذكرى  اعتربوا 
وذلك  االجتامعي  واالستقرار  االقتصادي  الرخاء  تحقيق  يف  مقاصده 
الشعور لن يحفز املواطنني عىل التفاعل االيجايب مع هذه الدعوة اال اذا 
اتخذت القرارات الفعلية للقطع مع تلك السلوكات ليتساوى الجميع يف 
تحمل اعباء هذه املرحلة حتى ال يكون هناك كالم لالستهالك الشعبي 
بحث  للجان  او  للنقص  ال  يحتاج  ال  متاما وهذا  له  مغاير  يومي  وفعل 
من  حق  وجه  دون  االستفادة  ومظاهر  واضحة  السلوكات  الن  وتحر 
الشعب طاغية لدى مجموعة مازالت ترى يف ذلك تكرميا ملا  مقدرات 
يقدمونه من تضحيات لخدمة البالد يف حني ان تلك املهام ال تختلف عن 
غريها ممن يعملون بالفكر والساعد لتظل البالد واقفة دون ان يفكروا 
نعتقد  الذي  العام  الصالح  خدمة  يف  واملزايدة  الفرص  اغتنام  يف  لحظة 
بوصلة  تتحدد  حتى  وتدقيق  توضيح  إىل  يحتاج  بات  املفهوم  هذا  ان 
اثقال  بعيدا عن  املستوجبة  املوارد  تعبئة  والخيارات وكيفية  التوجهات 
كاهل الطبقات الكادحة وهي الغالبية يف حني تستفيد فئة قليلة دون 
ان تتنازل عن االمتيازات وما تجنيه من مغانم تحت مسميات مختلفة 

زادت يف تردي أوضاع البالد والعباد.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

قرار يحتاج للمراجعة لتجنب تعطيل مصالح املواطنني

* لطفي املاكني       بعد إلغاء إعتماد وصل جوالن السيارات

أن   2020 مارس  يف  الصحي  الحجر  فرتة  االعتقاد  ساد 
االدارة  بني  للتواصل  الحديثة  االتصال  وسائل  نحو  التوجه 
واملواطن سيكون الحل االمثل لتجاوز الصعوبات املرتتبة عن 
ما  بأرسه وهو  العامل  عاشها  التي  املسبوقة  الوضعية غري  تلك 
االدارية  التعقيدات  بعيدا عن  ويبسط قضاء شؤونه  سيسهل 
التي  النتيجة  يكن  مل  ان هذا  اال  االضافية  املصاريف  وتجنب 
كان الجميع يطمح إليها خاصة وان الدعاية التي صاحبت ذلك 
كانت مغرية ويف الوقت نفسه تبرش بنهاية كل العوائق وبأقل 

التكاليف.
إال ان ما يعانيه اصحاب السيارات وغالبيتهم من االصناف 
له( من صعوبات يف  الرتويج  البعض  يريد  ما  الشعبية )عكس 

باتت  التي  الفني  الفحص  بعملية  عالقة 
من  تعقيدات  من  يرافقها  ملا  كابوسا 
بعد وهذا  اخذ موعد عن  خالل وجوبية 
يكلف مبلغا ماليا اضافيا لعملية التسجيل 
زيادة  مستقبال  ستعرف  والتي  االلكرتوين 
عن  التسجيل  محالت  اصحاب  قبل  من 
تحتاج  تكن  مل  العملية  أن  حني  يف  بعد 
يف السابق ملثل هذا املبلغ مبا ان الجميع 
يقف يف الصفوف يف اليوم الذي يقرر فيه 
الذهاب إىل احد مراكز الفحص الفني مع 
املمنوحة  الشهادة  صلوحية  نهاية  اقرتاب 

يف املرة السابقة.
من  اقراره  تم  مبا  السيارات  اصحاب  أتعاب  زادت  وذلك 
الحصول  وصل  اعتامد  بعدم  الربي  للنقل  الفنية  الوكالة  قبل 
التجربة  هذه  بداية  مع  متبعا  كان  كام  للجوالن  موعد  عىل 
السيارات  اصحاب  متكن  النها  االستحسان  حينها  وجدت  التي 
من قضاء شؤونهم إىل حد حلول التاريخ املحدد من قبل احد 
مراكز الفحص الفني وال نعتقد اّن مواصلة اتباع هذه الطريقة 
من  حاصل  االمر  كان  كام  ملهامهم  الفنية  املراكز  اداء  سيعيق 
بالجهد  االقرار  مع  عليها  للمتوافدين  الكبري  الحجم  رغم  قبل 
الفحص  عملية  لتأمني  يوميا  بها  العاملون  يبذله  الذي  الكبري 
الفني وفق املعايري املستوجبة وهنا نؤكد عىل رضورة تعزيزها 
بالعنرص البرشي للتخفيف من ضغط ساعات العمل املتواصلة 

بنسق مرتفع.
كام ان االقرار بأهمية الفحص الفني لضامن سالمة الجميع 
ذلك  فإن كل  متزايدة  الطرقات من حوادث  تعرفه  ما  يف ظل 

السيارات  اصحاب  لتنفري  وال  االجراءات  التبسيط يف  إىل  يدعو 
إىل االقبال عىل هذه العملية التي أصبحت مكلفة عىل جيوب 
التي  الشعبية  الطبقة  العربات وكام ذكرنا غالبيتهم من  ماليك 
ترضرت من االرتفاع الجنوين لالسعار وبالتايل ال يجوز التعميم 
محدد  معلوم  دفع  تستوجب  عملية  كل  ان  االرصار عىل  عند 
يصبح مكلفا عند تكرار العملية اخذا يف االعتبار مبلغ التسجيل 

عن بعد واملقدر بخمسة دنانري.
خالل  من  التفسريات  بتقديم  املعنية  اإلدارة  سعي  ورغم 
التسجيل  اعتامد وصل  الغاء  االذاعية وتوضيح مقاصد  الربامج 
عدم  عن  عربوا  املعنيني  املواطنني  اغلب  فان  العربات  لجوالن 
علمهم بهذا االجراء وطالبوا بالرتاجع عنه النه عطل مصالحهم 
مبا انه سيجربهم عن التخيل عن استعامل 
اىل  الذهاب  اجل  حلول  حد  إىل  سياراتهم 
مركز الفحص الفني بعد مدة مل تعد قصرية 
بالقيام  مطالبا  العربة  صاحب  اصبح  اذ 
بعملية التسجيل عن بعد قبل اسابيع من 
تاريخ نهاية صلوحية الشهادة املمنوحة له 
السابق غري مجرب عىل  انه كان يف  يف حني 
مثل هذا التقييد بل يكفي ان يلتحق بأحد 
مراكز الفحص الفني قبل أيام قليلة ليجري 
العملية املطلوبة دون ان تتعطل مصالحه 
تحت  الوقوع  ويتجنب  مصاريف  وبأقل 
طائلة املحارض التي تزيد من أتعابه املادية بسبب التعقيدات 
التي كان يف الحسبان انها ذهبت بال رجعة الن خدمة املواطن 
يف  خاصة  بحسنة«  »خطوة  كل  اي  مادي  ملنطق  تخضع  ال 
ظل عقلية متداولة كون من ميلك سيارة فهو مرتفه وصاحب 
حظوة يجب اثقال كاهله باملعاليم االضافية والرتفيع يف أسعار 
املحروقات يف حني ان الحقيقة مغايرة ونحن نعتقد ان االجراءت 
املتخذة يف حاجة إىل املراجعة والنظر بواقعية إىل هذه املسألة 
التي أدخلت االصطراب والتوتر عىل اغلب مستعميل السيارات 
الن مثل هذه القرارات املسقطة التي ال تراعي حقيقة اوضاع 
املواطنني وما يكابدونه من صعوبات لتأمني أساسيات عيشهم 
فال تسدوا املنافذ أمام العائالت لتنقل يحرتم انسانيتهم بقرارات 
األوىل،  بالدرجة  مادية  مداخيل  تعبئة  عن  البحث  تبسط 
والسعي إىل االستامع إىل املواطنني وأعوان مراكز الفحص الفني 
قبل اتخاذ هذه القرارات النهم هم من يعيشون يوميا مختلف 

مراحل العملية وما يرافقها من أتعاب وصعوبات.

  ال يعقل إثقال 
كاهل أصحاب 

السيارات بالمعاليم 
اإلضافية وغالبيتهم 
من الطبقات الشعبية
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قسم  اضافه  الذي  الفصل  للقراء  قدمنا  املايض  األسبوع  عدد  يف  كنا 
 2022 سنة  قانون  مرشوع  يخص  فيام  مالحظاته  حول  والتوثيق  الدراسات 
وذلك باالستئناس مبقرتحات كان تقدم بها االتحاد العام التونيس للشغل منذ 
سنة 2018 النقاذ ما تبقى من هذا القانون مرورا مبا تضمنه من مالحظات 
كل  لكّن  ـ  جامعيني  واساتذة  بخرباء  االستعانة  بعد  ذلك  كان  واقرتاحات 
االتحاد  قدمه  مبا  تستعن  مل   العام  الشأن  إدارة  عىل  مرت  التي  الحكومات 
من باب النصح وألّن وثيقة 2018 مازالت صالحة لالستعامل فقد اعاد قسم 
الدراسات والتوثيق اخراجها للعلن لعل حكومة نجالء بودن تستعني ببعض 
ما فيها إذا مل نقل اعتامدها كاملة عىل ما تضمنته من تفاصيل مهمة، نحن يف 
الشعب ننرشها للحقيقة والتاريخ يف مساهمة أخرى النقاذ تونس أوال وأخريا 

)الجزء الثاين(.
اصدقائنا دمتم أحبتنا خاصة واّن هناك من تفاعل مع الوثيقة بشكل فيه 

الكثري من االيجابية.
* مالحظات بخصوص ميزانية 2018

القيمة  باالداء عىل  الشهري  الترصيح  بإرفاق  باالداء  املطالبني  التزام  ـ   1
املضافة )ليس عىل قرص وإمنا يف شكل webservice( بجدول تفصييل حول 
االداءات املحصلة املدفوعة مبا ميّكن من مراقبة مدى املطابقة بني ما ترّصح به 
املؤسسة وما يرّصح به مزّودها وحرفاؤها حيث يكفي ان يكون ترصيح احد 
املطالبني باألداء يف كل سلسلة اقتصادية للتمّكن من متابعة مختلف املطالب 
داخل السلسلة نفسها وميكن تطبيق هذا االجراء بصفة تدريجية عىل مدى 3 
سنوات: بالنسبة إىل املطالبني باألداء التابعني الدارة املؤسسات الكربى واملهن 
التي يفوق رقم معامالتهم 500 ألف دينار يف سنة 2018 املؤسسات  الحرة 
الصغرى واملؤسسات املتوسطة واملهن الحرة التي يتجاوز رقم معامالتها 200 
االخرى يف سنة  الحرة  واملهن  الصغرى  املؤسسات  دينار يف سنة 2019  ألف 

.2020
عىل  وليس   webserviceعرب( املوارد  من  الخصم  شهادات  رقمنة  ـ   2
القيام  خالل  من  الجبائية  املداخيل  يف  كبري  بشكل  الرتفيع  ميكن  مبا  قرص( 

باملطابقة بني مختلف التصاريح التي يقوم بها املطالبون باالداء. وميكن تطبيق 
هذا االجراء بصفة تدريجية عىل مدى 3 سنوات 2018 حسب نفس التمّش 

الوارد يف النقطة السابقة.
3 ـ التخفيض يف رقم املعامالت االدىن العتامد الترصيح عن بعد إىل 500 
ألف دينار بالنسبة إىل املؤسسات و200 ألف دينار بالنسبة إىل املهن الحرة 

)ليس عىل مستوى القانون وامنا عىل مستوى األوامر الوزارية(.
4 ـ وضع سقف يف حدود خمسة آالف دينار للمعامالت املالية النقدية 
وتفعيل هذا القرار برفض تسجيل كل العقود التي متت عىل أساس معاملة 

نقدية مبا فيها عقود بيع السيارات.
5ـ  إلزام مختلف االطراف املتدخلة عىل مستوى توزيع املواد االسرتاتيجية 
او  املورد  من  انطالقا  االلكرتونية  الفوترة  باعتامد  واالدوية  املدّعمة  واملواد 
الصناعي إىل غاية تجار الجملة والتفصيل ولتطبيق هذا االجراء يجب تأهيل 
االلكرتونية والتنصيص عرب منشور لعدم قبول  الفاتورة  لقبول  منظومة ادب 
خالص الفواتري الورقية كام ان اعتامد الفاتورة االلكرتونية سيقلّص من تكلفة 
طبع وارشفة الفواتري الورقية هذا التمش سيساهم يف تركيز قاعدة معطيات 
)عىل  متركزها  اماكن  ومتابعة  املواد  هذه  مخزون  مراقبة  خاللها  من  ميكن 
القانونية  غري  البيع  عمليات  وتحديد  الجغرافية(  واملنطقة  البائع  مستوى 
)بيع مواد مدعمة لفائدة تجار غري مؤهلني او عمليات تصدير غري قانونية( 
كام ميكن تطبيق التمّش نفسه عىل مسالك توزيع التبغ والزيت ومنتوجات 
وترّوج  الّدعم  مستوى  عىل  كبرية  نفقات  الدولة  تكلّف  التي  التي  الحبوب 

لفائدة غري مستحقيها عىل غرار الصناعيني وتصديرها بطرق غري قانونية.
6 ـ منع االدارة من قبول مبالغ نقدية تفوق 5000 دينار: متنع التشاريع 
الجاري بها العمل حاليا عىل املؤسسات القيام بعمليات الدفع نقدا فوق مبلغ 
العمليات  5000 دينار، وعند قيامها بذلك فهي تتعرض اىل رفض مثل هذه 
والديوانة ميكن  املالية  القباضات  فان  املقابل  القيام مبراجعة جبائية يف  عند 
لهم قبول مبالغ نقدية تتجاوز 5000 دينار نظري دفع خطية بنسبة 1 باملائة 

من املبالغ املحصلة.

بدينارين يف  الجزايف واقرار رضيبة دنيا  الرضيبي  النظام  القطع مع  ـ   7
اليوم للمؤسسات املتناهية الصغر.

8 ـ إرساء رضيبة عىل الّثوات الكربى.
9ـ إرساء رضيبة عىل املرياث وعقود الهبات التي تتجاوز 500 ألف دينار.

10 ـ إحداث رضيبة عىل معامالت املضاربة املالية يف البورصة وفتح ملف 
السوق املالية بتفعيل دورها يف متويل االقتصاد وضامن شفافية معامالتها.

إىل  بالنسبة  الرشكات  عىل  االداء  عىل  استثنائية  مساهمة  إقرار  ـ   11
خالل  املسجلة  املرتفعة  االرباح  إىل  بالنظر  وذلك  البنيك  القطاع  مؤسسات 
السنوات االخرية، فضال عىل االرتباط الوثيق لهاته االرباح بتفاقم عجز امليزانية 

والتداين الداخيل.
12ـ رصد ميزانية يف اطار االستثامر العمومي لفائدة الصناديق االجتامعية 

واملؤسسات العمومية التي تعاين عجزا ماليا ومؤسسات التعليم والصحة.
13 ـ تفعيل االجراء املتعلق بآالت تسجيل املدفوعات النقدية

والصيدليات  املقاهي  إىل  بالنسبة  خاصة   caisses enegistreuses  
والفضاءات الكربى.

املتعلقة بجميع عقود  باالمضاء  التعريف  بعمليات  القيام  إلزامية  ـ   14
البيع داخل القباضات املالية.

15 ـ إقرار تشجيعات جبائية تحث املؤسسات عىل تعميم وصوالت االكل 
عىل جميع اعوان القطاع الخاص.

16 ـ وضع آليات ناجعة ملتابعة دخول وخروج العملة الصعبة وخاصة 
متابعة مداخيل عمليات التصدير والسياحة وإدخال العملة الصعبة يف املعابر 

الحدودية.
املحاسبة  يف  املستعملة  الربمجيات  عىل  موّحدة  معايري  فرض  ـ   17
للمؤسسات مبا يضمن عدم التالعب يف النتائج املحاسبية للمؤسسة والحّد من 

التهرب الجبايئ وتحميل املسؤولية الكاملة يف هذا الصدد ملنتجي الربمجيات.
التدريجي لالقساط االحتياطية عىل مدى 3 سنوات 2018  18 ـ اإللغاء 
و2019  و2020 مقابل الرتفيع يف نسبة الخصم من املورد عىل كل العمليات 
التي تساوي أو تفوق 1000 دينار من 1٪ إىل 2٪ سنة 2018 و2٫5 يف 2019 

و3٪ يف2020.
19 ـ فرض رضيبة جزافية بـ 350 دينارا عىل كل حاوية متأتية من البلدان 
التي ليس لتونس معها اتفاقية تجارية و300 دينار عىل بقية البلدان وذلك 

ملزيد التحكم يف عجز امليزان التجاري.
20 ـ تعليق املطالبة بفائض االداء عىل القيمة املضافة املحصلة قبل 31 
ديسمرب 2016 إىل غرة جانفي سنة 2020 مع املحافظة عىل حق الرشكات يف 

املطالبة بفائض االداء املحصل سنة 2017.
* إضفاء الّنجاعة عىل عمل البنك املركزي

يّنبه االتحاد العام التونيس للشغل إىل األداء الضعيف للبنك املركزي خالل 
السنوات االخرية من خالل الرتاخي يف لعب دوره يف الحفاظ عىل قيمة الدينار 
يف  ساهم  مام  الرصف  مجال سوق  املتّبعة يف  السياسة  عن  املريب  وسكوته 
رضب مصداقية البنك املركزي وترك فراغ استغلّه املضاربون وغري املختصون 
يف تقديم تحاليل مغلوطة أدخلت اضطرابا يف سوق الرصف وتسببت يف مزيد 
املراقبة  يف  املركزي  البنك  فشل  اىل  املؤرشات  جميع  تدل  كام  الدينار  انهيار 

البنكية الفعالة وتحديد توّجهات تتالءم والخيارات االقتصادية للبالد.
*األمني العام املساعد أنور بن قدور

قسم الدراسات والتوثيق 

باالتحاد يصدر مالحظاته حول قانون املالية لسنة 2018

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

األوىل  للمرة   2021/11 عدد  عروض  طلب  إعالن 
خاص بإقتناء أثاث لتجهيز مكاتب ببلدية السند

تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض قصد إقتناء أثاث لتجهيز املكاتب بالبلدية. 

بإمكان املزودين املرخص لهم والراغبني يف املشاركة سحب ملف طلب العروض من البلدية )املكتب الفني( الكائن 

مقرها بحي النجاح السند 2190 كامل أوقات العمل أو من موقع واب البلدية www.com m une-sened.gov.tn أو عرب 

www.facebook.com/communesened الصفحة الرسمية للبلدية عىل الفيسبوك

ويتم تقديم العروض مصحوبة بكل الوثائق ومعمرة بكل دقة ويتكون العرض من ظرف خارجي مغلق يحتوي عىل 

الوثائق االدارية وعىل ظرفني منفصلني: ظرف يحتوي عىل العرض الفني وظرف مغلق يحتوي عىل العرض املايل.

وترسل العروض باسم السيد رئيس بلدية السند إىل العنوان املشار إليه أعاله عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد 

الرسيع أو يتّم إيداعها مبكتب الضبط للبلدية مقابل وصل إيداع وال يحمل الظرف الخارجي سوى عبارة »ال يفتح: طلب 

عروض عدد 2021/11 للمرة األوىل خاص بإقتناء أثاث لتجهيز مكاتب لفائدة بلدية السند«. حّدد آخر أجل لقبول العروض 

يوم الثالثاء املوافق ليوم 2021/11/30 عىل الساعة العارشة صباحا. يتم فتح العروض يف جلسة علنية يسمح للمشاركني 

بحضورها، مبقر البلدية يوم 30 نوفمرب 2021 عىل الساعة الحادية عرش صباحا.

يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة 60 يوما ابتداًء من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.

وتعترب ملغاة آليا جميع العروض التي مل تتضمن جدول األسعار أو الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
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 تعميم العالقات
أبرز  ليصبح من  الخطوط  أتقن جميع  أن  إىل  ولعه هذا  به  أفىض  قد   
الخطّاطني التونسيني والعامليّني، واتّخذ من الخط العريب وحتى الالتيني 
بالتوازي مع مزاولته للدراسة، فكان يخّط  الثّالثة عرشة  مهنة منذ سن 
الاّلفتات اإلشهاريّة ملختلف املتاجر سواء بسوق املصوغ باملدينة العتيقة 
أو غريها من األماكن، ثم ذاع صيته فأضحى يخّط العناوين لعدة جرائد 
الّصباح،  جريدة  الحرص،  وليس  الذكر  سبيل  عىل  منها  ونذكر  تونسية 
وجريدة الّرأي وجريدة الطّريق الجديد، وجريدة املستقبل وغريها من 
الّصحف اليوميّة والدوريّة ... وقد أثّرت هذه املهنة عىل منط حياته حيث 
أن العمل بالّصحف كان يتم ليال مام جعله حتى وإن مل يكن له عمل 
فإنه يستسيغ الّسهر للمطالعة أو لسامع املوسيقى أو مشاهدة كل ما 

يتاح من أفالم قدمية أو حديثة .... 
وتوازيا مع امتهان الخط العريب كان ميتهن تصميم الغالفات الخارجيّة 
من  وكان  اللغات  وبجميع   »  maquettiste  « اإلصدارات  أنواع  لشتّى 
أولئك الذين ال يصّممون غالفا إال بعد قراءة الكتاب من ألفه إىل ياءه 
والتمّعن فيه والغوص يف مقاصده حتى يتالءم التّصميم مع الفحوى وكان 
ال يقبل التدّخل يف نتاج فّنه الذي جعل منه الفّنان األّول بتونس يف هذا 
األركان، خاصة وأنه  املهنة كفّن مكتمل  الّذي وضع أسس  املجال وهو 
ميتهن أيضا التصوير الّشميس وهو فن لصيق مبهنة التّصميم، وقد اندثرت 
كمهنة  ينعزل  الخّط  جعلت  التي  الحواسيب  ظهور  بعد  املهنة  هذه 
لينحرص يف بوتقة الفن الرّصف، وأصبح الخط ال يصلح لكسب الّرزق بل 
فقط مالذا لتوفيق الرّايس وفسحة لخياله الالمحدود لرسم لوحات زيتيّة 

أو مائيّة يفجر فيها طاقاته ثم يهديها غري مكرتث بقيمتها املاديّة.
 المعهد الصادقي

كان يف أول تلك الحقبة التي ميكن نعتها بحقبة الّصبى - يشتغل خطّاطا 
بعد حصوله  به  التحق  الذي  الّصادقي  باملعهد  الثّانوي  تعليمه  ويزاول 
سنة  الباكالوريا  شهادة  لينال   1965 سنة  اإلبتدايئ  التّعليم  شهادة  عىل 
1971 ويلتحق مبدرسة ترشيح املعلّمني والتي مل يلتحق بها يف الواقع إاّل 
إلرضاء والده املنجي الرّايس الذي كان يأمل أن يراه مدرّسا. إال أن توفيق 
الرّايس مل يكن سهل املراس، وكان رغم يقينه من أن الفن ال يؤّدي قطعا 
إىل الّثاء املاّدي إال أن املاّدة مل تكن تعني له شيئا، فالّثاء بالّنسبة إليه هو 
ثراء الفكر والفن وهو أغىل ما ميكن أن يوهب ويورّث لإلنسانية قاطبة.

وقد كان توفيق منذ الّصغر يتنزّه بني جميع الفنون، ومن الفنون التي 
شّدته إليها صغريا فّن التصوير الفوتوغرايف، حيث اقتنى بفضل األموال 
األوىل التي تقاضاها من عمله كخطاط آلة تصوير شميس عادية للتّصوير 
التّي  أفالم صامتة من  ألة تصوير  إثرها  واقتنى  باألبيض واألسود  حينها 
يسمونها ب super8 والّلتني كانتا ال تغادرانه أبدا. وكان من املصورين 
الّشمسيني الاّلمعني واملحبّذين للتصوير الّشميس باألبيض واألسود فكان 
من حني آلخر يقوم مبعارض للصور بقرص املؤمترات وقاعة األخبار ودور 

العرض األخرى، فقط للعرض دون بيع أّي منها. 
وما فتئ إال أن أعلم والده بقراره بعدم رغبته يف امتهان التّدريس وبأنّه 

العايل  املعهد  من  تخّرج  أن  وبعد  الّسينام،  لدراسة  لفرنسا  سيذهب 
للفنون الجميلة بتونس، كان له ما أراد، واستقّل الباخرة نحو فرنسا وكل 
زاده حقيبة صغرية تحوي بعض املالبس وعقال كبريا ازدحمت فيه األفكار 

واآلمال واألحالم.
يفارق  التي مل  بوالدته  التي عصفت خاصة  الفراق والبعد  ورغم مرارة 
أراد  السينام كام  أتّم دراسة  فقد  الدراسة،  عيناها طيلة سنوات  الدمع 
وعاد مظّفرا لبلده ليجّفف الّدمع من عىل خد أمه، الّدمع الذي دفعه 
الّنور  بلد  يف  ينتظره  كان  الذي  الزاهر  املستقبل  رغم  لتونس  للعودة 

واملالئكة.
 بداية االهتمام

 قال بهذا الخصوص معرجا عىل رس ولعه بالسينام خالل استجواب له 
عنوان:  تحت   1976 سبتمرب   19 يوم  بتونس  الصادرة  العمل  بجريدة 
لقد  التونسية:«  للسينام  شخصية  إعطاء  يف  املساهمة  الوحيدة  أمنيتي 
والتمثيل  والحركة  واألضواء  واألشكال  بالصور  مولعا  الصغر  منذ  كنت 
كام  األشياء  هاته  وكل  الخ(   ... الصوتية  والعوامل  )املوسيقى  والصوت 
الصدمة عندما ذهبت ألول  اليوم. وحدثت  السينام  نعرف هي مصدر 
مرة إىل قاعة السينام ملشاهدة رشيط سيناميئ، فأحسست مبا يحس به 
برهة  منذ  كانت  تتحرك عىل شاشة  يشاهد ألول مرة صورا  إنسان  كل 
بيضاء، وهو ما وصفه جورج سادول يف كتابه عن تاريخ السينام العاملية 
عندما  القطار  يدوسهم  أن  مخافة  الناس مذعورين  )فلقد وقف  بقوله 
شاهدوه أمامهم حقا يدخل املحطة يف أول فيلم للويس لوميار( وأخذت 
أتردد عىل قاعات العرض أكث فأكث وبدأت أحاول استيعاب ومعرفة كل 
ثم  الكتب واملجالت،  السينام يف  أخبار ومواضيع عن فن  أجده من  ما 
قررت أن أصبح مخرجا ومصورا سينامئيا، وبعد الدراسة الثانوية، درست 
فنون الرسم والنحت واأللوان يف مدرسة الفنون الجميلة بتونس إذ أين 
واثق من أن كل الفنون متصلة ببعضها اتصاال متينا، وبعدها ذهبت إىل 

باريس ودرست اإلخراج والسينام هناك ...«  
للدراسة  كله  وقته  وسخر  العرشين،  سن  بعد  يبلغ  ومل  لفرنسا  ذهب 
والشغل فقد كان ال يعول إال عىل نفسه وجهده الشخيص، ورسعان ما 

نجح بتفوق يف دراسته ليعود إىل تونس ولتبدأ رحلة املتاعب.
أو  الرايس صعوبة  لتوفيق  يجتمعان، وليس  واملال ال  املبادئ  أن  حيث 
يشء  بكل  ضحوا  الذين  املناضلني  سليل  وهو  بينهام،  اإلختيار  يف  تردد 
الرايس  عائلة  يف  متوارثا  أمرا  يكون  وقد  وبلدهم،  مبادئهم  أجل  من 
كان  ذلك  ومأىت  الجربيّة  األوساط  يف  الّرأس«  »صحة  ب  شهروا  الذين 
بالخصوص من جهة جده لألم »محمد الرايس« الذي كان مناضال رشسا 
وقت اإلحتالل الفرنيس لتونس فقد كان صاحب سيارة أجرة »رقم3« عىل 
الخط جربة – تونس، وكان ينقل عىل متنها األسلحة والثوار من مكان 
إىل مكان كام كان ال يخاف املستعمر وكان كثريا ما يتشاجر مع الجنود 
الفرنسيني فيودع بالسجن ملرات ال تعد وال تحىص أحيانا رفقة ابنه األكرب 
الوفاء ألبطالها فقد أطلقوا اسم  املاي  أحمد، وقد علم عن أهايل قرية 

محمد الرايس عىل شارع يتوسط القرية.

الفن والسينام  العلمية يف  عاد إىل خالل السبعينات محمال بالشهادات 
حاملا مبستقبل مزهر يف وطن يف طور البناء عىل جميع األصعدة، إال أن 
البون بني الحلم والواقع شاسع والهوة عميقة، يف بلد ال مكان فيه للفن 
واإلبداع والثقافة النقيّة، فوجد نفسه كباقي الفنانني النزهاء أمام خيارين 
ال ثالث لهام، االنصهار ضمن منظومة اإلمالءات »الثقافية« والربوباقاندا 
اإلذاعة  ملؤّسسة  والدخول  العيش  لقمة  لضامن  والحزبية  السياسية 
والتلفزة التونسية منصاعا ملا يطلب منه إنجازه، أو التمّسك باستقالليّته 
الفكرية ومحاولة إنجاز ما كان يحلم به ويجسد قناعاته الفكريّة والفنية 

دون أي تدخل من أي جهة كانت.
آثر  فقد  اإلختيار،  يف  تردد  أو  صعوبة  أي  الرّايس  لتوفيق  يكن  ومل 
اإلستقالليّة وعدم الرضوخ ألّي كان طيلة حياته، والتحق بركب املبدعني 
L’uni- «للتونسيّني الحقيقيّني الذين كانوا يلتقون يوميا مبقهى »لونيفار« 

دامئة  رقابة  تحت  العاصمة  بتونس  بورقيبة  الحبيب  بشارع   »vers
كانوا  الذين  املثّقفني  أغلب  أن  إذ  الّسي  البوليس  قبل  من  ومستمرة 
يئمون ذلك املقهى من كتاب وشعراء ورسامني وسنامئيّني ومبدعني كانوا 

من اليسارينّي وأصحاب الفكر والّرأي الحر.
كتابة سيناريوهات األفالم

سيناريوهات  يؤلف  كان  أنه  إذ  الكتابة  حول  تتمحور  حياته  أصبحت 
من  أصدقاء  مبعية  وأحيانا  لوحده  لتصويرها  يسعى  كان  التي  األفالم 
فكره  مع  تناغام  فيها  ووجد  كتاباتهم  أحب  الذين  واملؤلفني  الكتاب 
إليجاد  والسعي  جهة،  من  ككّل،  وفلسفته  للحياة  ونظرته  وقناعاته 

التمويالت لتصوير األفالم، من جهة أخرى.
وحيث أن البحث عن التمويل كان مضني وشاق أكث مام ميكن للخيال 
البرشي أن يتصوره، يف بلد ليس للموضوعية فيه مكان، وإلن كان للبالد 
كانت  التمويالت  فإن  التمويالت،  إسناد  يف  تنظر  ولجان  للثقافة  وزارة 
الوالءات  حسب  متنح  بل  بها،  جدير  هو  ملن  متنح  ال  مازالت  وأضنها 
املشبوهة  والعالقات  واملصاهرة  بالقرابة  وأساسا  والسياسية  الحزبية 
وغريها .... أما التمويالت الخاصة فهي إن وجدت فإنها تكون مرشوطة 
عىل  ُعرضت  فقد  مبادئه،  عن  الحياد  عدم  عىل  ُجبل  من  يقبله  ال  مبا 
حقائق  تزوير  أرادت  جهات  من  محدودة  ال  متويالت  الرّايس  توفيق 
وتدمري أجيال، فرفضها رفضا قاطعا رغم فتحها لباب الثاء الفاحش عىل 

مرصاعيه. 
 أول فيلم قصير

ففرّط يف نصف  فلم قصري،  أّول  لينتج  وكّد إليجاد متويالت  بجّد  سعى 
قطعة أرض كانت عىل ملكه باملنطقة الّسياحية بجزيرة جربة، رسعان ما 
باع نصفها املتبقي ليتم رشيطه األول، ومل يرتدد إثر ذلك يف بيع قطعة 
قد  كان  السدرية وقد  برج  بضاحية  ملكه  أيضا عىل  كانت  أخرى  أرض 
التونسية وكمصمم  اشرتاهام أيام كان يشتغل كخطاط بعديد الصحف 
للغالفات الخارجية لعديد املؤلفات األدبية وأيضا كرسام ومصور شميس 
فنية  أعامل  ترتكز عىل  فعال  كانت  والتي  املختلفة  اإلشهارية  للحمالت 
واإللصاق  القّص  عىل  تعتمد  هذه  أيامنا  يف  نراها  كام  وليس  فريدة 
واإلقتباس من الشبكات العنكبوتية ليس إال، فغاب عنها اإلبداع واإلبتكار 

الحقيقيّني.
للقصة  الكاتب  الرّايس مخرجا ألفالمه فحسب، بل كان  توفيق  مل يكن 
املوّضب،  وهو  املركّب،  وهو  والتصوير،  اإلضاءة  مدير  وهو  والسيناريو 
دليال عىل  تقوم  مهام  له من  نهاية  ال  ما  إىل   ... الّصوت،  مهندس  وهو 
تعّدد خصاله ومواهبه وتكامل تكوينه يف شتى امليادين، تكوينا أكادمييا 
يف البعض وتكوينا ذاتيّا أوتوديداكتيكيّا يف البعض اآلخر وخاصة يف العلوم 
رقيقة،  أذن  صاحب  اإلختصاص  أهل  يقول  كام  كان  أنه  إذ  املوسيقيّة 
له مكتبة موسيقية  املوسيقى وكانت  السمني يف ميدان  الغّث من  متيز 
ملقطوعات ال تقدر بثمن كانت رافدا أساسيّا من روافد إبداعه يف اإلخراج 
السيناميئ، فضال عن تواضعه الذي ال مثيل له، فكان ال يحيص ساعات 
العمل وكان ال يكّل وال ميّل كلاّم وضعت أمامه كامريا للتّصوير، وهو أمر 
يشهد له به كل من اشتغل معه يوما من األيام يف أي عمل من أعامله 

   تـَــــوفـــــــيـــــــقْ الرَّايـــسْ امُلخرج السينمائي الَفّذ،  الخَّطاط 
الّلمع،  الَفنان التَّشكيلي امُلبدع، امُلصوّر الُفوتوغرايف الَفريد،

 امُلصمّم الهَادف وامُلثقَّف الشُّمولي
ولد املرحوم توفيق بن املنجي بن قاسم الّرايس بتونس يوم 3 أفريل 1953، كان كثري الّنشاط منذ نعومة أظفاره، يلعب كثريا ويشاكس عىل 

خالف أقرانه وأقرباءه وإخوته حينها، كان فضولّيا تّواقا للمعارف بشّتى أنواعها وأشكالها، دقيق املالحظة، كثري الّتأمل، عنيدا وشديد املراس.
ابتدأت مسريته الدراسّية باملدرسة اإلبتدائّية بنهج الكنز باملدينة العتيقة بتونس، حيث ولد بباب املنارة بتونس التي استقّر بها جّده قاسم 
الّرايس ووالده املنجي الّرايس، إذ كان جده يشتغل بسوق املصوغ »الربكة« متمتعا حينها بلزمة أمن سوق املصوغ، املهنة التي آلت لوالده حال 
تخرّجه من الجامعة الّزيتونية محرزا لشهادة الّتطويع التي كانت تؤّهله لتدريس الّتبية اإلسالمّية، إّل أنه آثر مالزمة أبيه ليسنده ويدعمه يف 
إدارة أمن سوق املصوغ باملدينة العتيقة، ليلتحق إثر ذلك بوزارة الشؤون الجتامعية ثم بالجامعة العربّية طيلة احتضان هياكلها بتونس، ثم 

ختم حياته املهنّية بالرّجوع إىل وزارة الّشؤون الجتامعّية عند مغادرة الجامعة العربّية لتونس.
وقد يكون للتعليم الّزيتوين لوالد توفيق الّرايس األثر العميق، حيث كان توفيق كام كان والده مولعا باملطالعة، ليس فقط بالّلغة العربية بل 
أيضا بالفرنسية واإلنڤليزية، فقد كان يتقن جميعها نطقا وكتابة كام لو كانت جميعها متثل لغته األم، وفضال عن ذلك فإنه كان مولعا بالكتابة 
نصا ورسام، فقد كانت له قناعة فريدة من نوعها بأن اختالف رسم الحروف يؤثر يف فهم النصوص أي أن كتابة نص بالخط الكويف يعطي بعدا 

مختلفا عنه إن كتب بالخط الرّقعي أو غريه من الخطوط العربية طبعا وكذلك الالتينية، حسب فحواه واختالف مراميه.

 على هامش أيام قرطاج السينمائية

* املخرج توفيق الرايس خلف الكامريا
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سـابقا وانا طفـل ثّم مراهـق وكأّي ترب من أترايب كنُت ارتاد الّسينام ُحّبا يف 
السيناريو  افقه كثريا يف  أنني كنت ال  الّصورة ال غري رغم  االكتشاف ومتعة 
واملواضيع املطروحة وحتى اللغة نتيجة عدم اإلملام الكامل أو رداءة املكّبات 
الصوتية، وكان يف قرية الّسس مسقط رأيس قاعتني سينامئيتني واحدة عىل 
بشغفه  ومعروف  الحال   ميسور  شخص  وهو  د.  ع.  للمرحوم  خاّص  ملك 
أّما   ، الّدخل املايل  بالّسينام ومبادرته يف نرش تجارة األفـالم  وتنويع مصادر 
القاعة األخرى فهي ملك عمومي  معروفة بإسم »دار الّشعب« والتي بُنيت 
أربعاء  يوم  كّل   أمايس  يف  تُعرض  األفالم  وكانت  املايض.  القرن  ستينات  يف 
ونادرا يـوم األحـد، ويوم األربعاء هو يوم العرس يف قريتي ألّن يوم الّسوق 
األسبوعي الذي يجمع سكان الّريف بسكان املدينة وتّجار الجهات وتنشط 
فيه التجارة بكل أنواعها من املوايش اىل الخرض والغالل اىل الثقافة والسينام..

النقاش  حلقات  بحكم  السينام  يف  أكرث  افهم  أصبحت  قليال  كربت  عندما 
التي تحدث بني األصدقاء األكرث فهام مّني يف هذا الفّن ثم متكني من اللغة 
وأم  املرصية  األفالم  نرشها  يف  ساهمت  التي  املرصية  واللهجة  أّوال  الفرنسية 
كلثوم باألخّص، وهكذا حرصت ان اجمع بعض املالليم كّل يوم ألوفّـر تذكرة 
الدخول للّسينام األسبوعيّة رغم ضيق ذات اليـد، فأخذتني وسلبت عقيل أفـالم 
الوستارن وبعض األفالم الشهرية مثل شمشون ودليل أو12 نَـذل ُمـرورا بأفالم 
األسامء  بعض  عرفت  وهنا  األخرى  والحربيّة  البوليسية  األفالم  وبعض  َشـارلو 
كلييف وبريجيت  ليفون  بروان   برونسون وجيم  السينام  كشارل  الكربى يف 

باردو وجون واين وكلينديستوت والكثري ممن ال استحرضهم االَن ..
الـّشغف والتعطّّّش للسينام، جعل مّني زبُـونا ومستهلكا جيّـدا لألفـالم  هذا 

رغم العوز املايل والصعوبات املادية.
عندما انتقلت للدراسة يف مدينة الكاف وبعد ترتيب امور املبيت والحصول 
عىل رسير يف املبيت الجامعي التلمذي، خرجت يف أّول ظُهر يوم سبت للبحث 
عن مواقع قاعات السينام وكا ن استغرايب كبريا الن مدينة كبرية وكثيفة السكان 
 Cirta مقارنة مبدينة الّسـرس ال يوجد بها غري ثالث قاعات للسينام وهي قاعة
وقاعة Le Pathé وهام قاعتان خاّصتان عىل ما أظـّن وقاعة غـرّة جوان وهي 

قاعة عىل ملك الدولة أو وزارة الثقافة تحديدا.
وسينام  اإلثارة  سينام  ارتاد  وأصبحت  الكاف  بقاعات  الّسـرس  قاعات  غرّيت 
املكرونة املرصية السخيفة كفيلم العاطفة والجسد وذئاب ال تأكل اللحم و... 
واملومياء  الّسبت  ليلة  كُحّمى  كثرية  وهي  البال  يف  رسخت  أفالما  وشاهدت 

واألرض وباب الحديد والهدّرعة بومتكني وغريهم ..
واذكر فيام اذكر أن آخر فيلم شاهدته يف قاعة سينام سريتا هو فيلم تلعب 
فيه كلوديا كاردينال Claudia Cardinale واوليفري رييد Oliver Reed واسم 
هذا الفيلم هو أفريل األحمر Avril rouge وهو الّنـوع الّدرامي املأخوذ عن 
قصة مليخائيل لورمونتوف ..هذا الفيلم شاهدته يوم أحد مع اقّل من عرشة 
أنفار يف القاعة، وهو مؤرش أّن الّسينام بدأت تفقـد جمهورها رغم وجود اسم 
كلوديا كاردينال وميكن أن يكون هذا الجفاء نتائج شيخوخة القاعة  مثلها مثل 
وميكن  مريحة  لفرجة  متاما  صالحة  غري  كراسيها  أصبحت  حتّى   Pathé قاعة 
أيضا ان يكون  ناتج عن اقتحام أجهزة التلفزة للبيوت، هذا اإلهامل الواضح 
الّسينام ويرتاجع لفائدة  الّصيـانة للقاعات يف الكاف جعل الجمهور ينفـر  يف 

املقـاهي ولعب الورق أو البقـاء أمام شـاشة التلفـزة ..
املريض، وكنت  العثامين  الرّجل  الكاف كنهاية  القاعتني يف مدينة  نهاية  كانت 
أحزن للحال الذي آل إليه قطاع الْسينام يف مدينة الكاف ومدينة الّسـرس أيضا، 
باعتبار أنّهام يشّكالن باألساس مدينة ثقافية كبـرى ومتعّددة الفنون كاملرسح 

واملوسيقى واألدب وأن جمهور السينام له دراية كبرية بعامل الفن الّسابع ...
ال  جـدباء  واإلبداع  الّسنابل  ارض  وأصبحت  املرسح  تبعها  ثّم  الّسينام  غابت 
جدول ماء فيها ملّدة ثالثة عقـود كاملة حتى أصبحت الّسينام غريبة بني أهلها 
الذين ما زالوا يعشقون  الكاف وجهاتها  الباقي من سكان  القليل  وكـان عىل 
الّسينام ان يسافروا للعاصمة بحثا عن فيلم وقاعة محرتمة للمشاهدة واملتعة 

الّسنيامئيّة وهكذا استمّر الحال..
مع هذا، اعتقد أّن مجهودات املنـدوب الجهوي للثقافة بالكاف السيد نعامن 
مجهودات  وغريهام  واملرسحي  الّسيناميئ  الثقايف  اإلشعاع  إلرجاع  حبّـايس 
التحتية خاّصة  مبعتمديات  البنية  املالية واهرتاء  اإلمكانيات  جـاّدة رغم قلة 
الكاف، هذه املجهودات قد تحيي األمل يف إعادة الّدم ألوردة الكاف والرّسس 
والجريصة وغريهم من قرى ومدن الكاف إذا توفّـر الدعم املركزي والسيايس 
لتنشيط الحياة الثقافية وبعث نواد للّسينام إلعادة تربية جيل جديد محّب 
الفـّن   ومعـاداة  والظّـالم  الـرّدة  هجمة  أمام  باإلبداع  وشغوفا  الفنـون  لهذه 
والتي وصلت حّد االعتداءات الجسدية عىل املبدعني والرتهيب للجيل الّصاعد 

..
هنا أستحرض سؤاال  الطرحه مبناسبة إقامة مهـرجان قـرطاج السيناميئ الّدورة  
32  ومبناسبة هذه النوستالجيا  والتذكّـر الجميـل والحزين العزّسابقا و لحال 

الّسينام حاليا يف املناطق الّداخلية  بتونس ألقول مباذا استفـاد سكـان املدن 
الحسناوات عىل  املهرجان غري مشاهدة فساتني  الّداخلية واملهّمشة من هذا 

الّشاشات التلفزيّة ..؟
هل فكرت هيئة املهرجان يف تشييـد قاعات سينامئية محرتمة يكون الّدخول 

إليها بأسعار تناسب فقـر تلك الجهات وعـوزها املايل والثقايف؟
ثالثة  او  ومدينتني  العاصمة  يف  واإلبهار  واملشاهدة  الّسينام  ثقافة  هل حرص 
مدن أخذا بالخاطر يكفي لنرش ثقافة الّسينام وجعلها صناعة وموردا للعملة 
الّصعبة ومؤسسة لتشغيل جمهور العاطلني من الّشبـاب وعنرصا من عنارص 

التّـرويج الّسياحي لبالدنا ؟
هل أّن الثقافـوت الّسيناميئ واملتكلّـس واملعتكف عىل طريقة الّسيستاين يعلم 
ان هناك أطفاال بل وشبابا  داخل الجمهورية مل يدخلـوا أبـدا قـاعة السينام ال 

يعـرفـون شاشة العـرض الكبيـرة فام بالك بالّسينام ثالثيّة األبعـاد..
هل السّجـاد األحمـر وجوائـز التّـوافقـات واألفخـاذ كفيلة لجعـل شبابنا يؤمن 

أن الّسينام صناعة وفـّن ومورد رزق .. ؟
قمقم  من  والخراجها  عموما  الّسينام  عن  دفاعـا  التسـاؤالت   هـذه  أسـوق 
بالكاف  الّشبيهة  الجهات  حّق  عن  ودفاعا  الفخمة  الّصالونات  مجـالس 
والّســرس والجريصة يف تشييـد قاعات حديثة وبعث نـواد يرشف عليها أهل 
االختصاص  للقيـام بـدورات تـدريبيّة لتعليم كل مراحل انجاز الفيلم والعمل 
االبداعي السيناميئ عموما لتكون الّسينام عامال من عوامل الّنهـوض االقتصادي 
والثقـايف وشمعة تنيـر العقـول أمام هجمـة الفكـر الظّّـالمي املدعوم داخليّـا 

وخارجيّـا ..
حقيقة أنا ال أعلم أجوبة الّسلطة الثقافية وال حتّى مشاريعها للّنهـوض بالقطاع 
يف املناطق الّداخلية  لكن سأظّل أرصخ يف وجوههم اىل أن أرى ضوًءا يف اَخــر 

الّنفــق..
الـمهـدي الـقــاطري

هل الوزارة جادة يف اخراجها من قمقم مجالس الصالونات

ثقافة
الفّنية واألرشطة الوثائقيّة.

كنت وأنا أخوه األصغر أالزمه يف بعض املناسبات، وكنت أرمقه وأترصد 
حركاته وسكناته بكل فخر وكانت السعادة تغمرين إذ كنت أفرح فرحا 
برشا  حيايت  يف  قّط  أرى  مل  وشغف،  بكل حب  يشتغل  لرؤياه  متناه  ال 
يهوى عمله كام كان توفيق يهواه، بل أراه تجاوز الهوى لريقى إىل مرتبة 
العشق، وقد فقهت من خالله معنى العشق، حيث أرى أنه ميتلئ حياًة 
أو  قصريا  أكان رشيطا  أفالمه  من  فيلم  تصوير  يف  انهمك  كلام  وحيويّة 
فيلام وثائقيا ...، كان وهو يصور أّي رشيط من أّي نوع تغمره سعادة ال 
تضاهيها سعادة، كان دائم اإلبتسامة، رقيق النظرات، دقيق املالحظات، 
رسيع الغضب وأيضا رسيع الّصفح، واألهم من هذا كله أنه كان يعطي 

دون أن يسعى لنيل أّي يشء من وراء عطائه االّ محدود واالّ متناهي.
التّانيت البرنزي

كان التّتويج بالتّانيت الربنزي لرشيطه القصري األول تحت اسم »الربقع« 
جل  عنه  كتبت  الذي  الرشيط   ،1988 لسنة  السنامئية  قرطاج  أيام  يف 
الّسياسية  اإلعتبارات  لوال  الّذهبي  بالتّانيت  جديرا  كان  بأنّه  الّصحف 
والجيوبوليتيكية التي كانت ومازالت تتحّكم يف نتائج مختلف التظاهرات 
اإلقليمية والّدولية. وقد خّصت مجلة الفّن الّسابع الصادرة خالل شهر 
 Comme un chant « أفريل 1990 هذا الفلم مبقال مطول تحت اسم
تناول موضوع »الحجبة« يف  ، وقد كان رشيطا   »  qui vient de loin
جزيرة جربة، وهي عادة متوارثة تتمثّل يف حجب العروس عن األنظار 
وعن أشّعة الّشمس الحارقة بالجزيرة ملّدة تزيد عن الّشهر حتى تكتنز 
تقاليد كان قد  الزّفاف، وهي  يوم  لتزداد جامال وإرشاقا  وتبيّض برشتها 
وكانت  مخيلته  يف  طبعت  الّصغر،  منذ  الرّايس  توفيق  املخرج  عاشها 
تدفعه للتساؤل عن أشياء شتى، وما تنفّك تلك األسئلة عن كنه بعض 
األشياء تراوده حتّى يجد لها مرّبرا وإن مل يجد فإنها تبقى أسئلة مطروحة، 
وهكذا كانت نهاية الرشيط »الربقع« التي بقيت مفتوحة لترتك املجال 

لخيال املشاهد بدوره حتى يفكر يف ما مل يوفّره له املخرج من إجابات.
اإلخراج السيناميئ

فيها، من خالل  وأمعن  بها،  تفرّد  السيناميئ،  اإلخراج  فريدة يف  طريقة 
الذي   )1989 )سنة  الحوت«  برج  »تحت  مسّمى  تحت  املوايل  رشيطه 
املشاهدة  فتكون  والتساؤل،  للتفكري  مادة  املشاهد  يعطي  كسابقه، 
للفيلم باعثا عىل املزيد من التساؤالت وليست مشاهدة تدعوا العقول 
إىل الخمول. وقد كان هذا الرشيط أيضا من األرشطة التي شّدت انتباه 
الّنقاد يف أيّام قرطاج السينامئية لحنكة اإلخراج وحياكة السيناريو الذي 
يف  الكايف  رضا  واألديب  الرّايس  توفيق  بني  مشرتكا  تأليفه  كان  كالعادة 
اقتباس من قصتني لهذا األديب من كتاب عنوانه »نساء« وكان توفيق 

الرّايس ورضا الكايف متناغمني ومتّحدين يف الّرؤى والفكر. 
جوان   5 يوم  الّصادر  عددها  Le Renouveau يف  جريدة  وقد خّصت 
1990 الرشيط مبقال مطول تحت اسم Œuvre Percutante وقد خّص 
املقال الفّنانة القديرة –بطلة الرّشيط - حسيبة رشدي باستجواب يقوم 
توفيق  النظري  منقطع  والفّنان  الحّساس  للمخرج  إكبارها  عىل  شاهدا 

الرّايس.
ويف نفس املنهج انضوى رشيطه التّلفزي »ولد البوسطاجي« الذي أّسس 
ملدرسة إخراج رسيالية جديدة، تبحر باملتفرج يف لّج موغل يف العمق، 

ليطرح مسألة الثّقافة يف مجتمعنا من زاوية تخرج عن املألوف وتحّث 
املتلّقي عىل التّساؤل ومراجعة الّنفس ورمبا لتفّحص التّموقع االجتامعي 
الرّشيط إملاع  الّذايت.  ورمّبا ذهب املخرج ألبعد من هذا املغزى إذ يف 
املادة واملال  بعامل  الثّقافة والعلم  أزيل عن عالقة  لتساؤل  فصيح وجيل 
غري  كاسدة  بضاعة  أنها  أم  األموال  تدّر  أن  ميكن  والعلم  الثّقافة  وهل 
أن هذا  أبالغ،  أضنني  أقول وال  وقد  كأوساطنا  أوساط  فيها يف  مرغوب 
الرّايس  توفيق  ملعاناة  مبارشة  غري  ذاتية  ترجمة  عن  يعرب  قد  الرّشيط 

املخرج اإلنسان الذي نذر حياته إلثراء الفكر ال إثراء الجيب.
الفصول األربعة

وولوجها  املمهدة،  الطرق  عن  اإليجايب  خروجها  عىل  النقاد  أجمع   
البعض  قبل  من  تنعت  قد  معهودة،  غري  ثنايا  إىل  التونسية  بالّسينام 
بالّسينام التّجريبية غري مألوفة وهي بالتّايل غري تجارية وإمنا هي أحىل ما 

يهدى للفكر اإلنساين الذي يتوق للتّجّدد والتّجديد.
ويف هذا الخضّم كان توفيق الرّايس يتوق للسكينة التي كان ال يجدها 
إال يف جزيرته »جربة« التي مل يرتك شربا منها إال وزاره وغاص يف أغوار 
ودائم  ألحاديثهم  لإلنصات  الشيوخ  إىل  الجلوس  دائم  كان  إذ  تاريخه، 
تروي  وكتب  منشورات  من  يده  تحت  يقع  أن  ميكن  ما  لكل  املطالعة 
بشتّى  مرورا  األديان  إىل  الخرافات  امليادين، من  تاريخ جربة يف جميع 
العادات والتقاليد لشتّى املذاهب وامللل التي وطئت تلك الربوع، ومن 
انبثقت  وأهلها،  جربة  لجزيرة  متناهي  االّ  الحّب  ينبوع  الينبوع،  هذا 
فكرة التوثيق السيناميئ لجزيرة جربة ليقوم بتصوير الرّشيط الرّائع الذي 
انطلق من أسطورة متواترة بالجزيرة أال وهي أسطورة »كنز سيدي سامل« 
والتي من ورائها يربز رّس حب أصييل جزيرة جربة للعمل إذ أن الكنز يف 

النهاية ليس إال العمل الدؤوب ال غري.
ومنه مر إىل العمل عىل إنتاج وإخراج أهم سلسلة وثائقية عن جزيرة 
جربة تحت تسمية »الفصول األربعة« يف عدة أجزاء تناول من خاللها 

جزيرة جربة من عدة زوايا.
       

سينما الجهات المهمّـشـة) الكـاف والسّـرس مثـاال(

بطاقة انخراط يف جمعية السينامئيني
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الرسمية  الجوائز يف املسابقة  الفيلم املرصي« ريش«  ليست مفاجأة أن يحصد 
للفيلم الطويل يف أيام قرطاج السينامئية )جائزة أفضل عمل أول ملخرجه ،وجائزة 
أفضل فيلم ،وجائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل متثيل(،فقد سبق له الحصول عىل 
جائزة« الفربييس«)إتحاد النقاد العاملي«يف مهرجان«كان«وهى أرفع جائزة يحصل 
منذحصول«املومياء«للراحل«شادي  مرموق  دويل  مهرجان  يف  عريب  فيلم  عليها 
عبد السالم« عىل جائزة مهرجان »فينيسيا«السيناميئ من عرشات السنني (لكن 
الوضع مختلف ففيلم »املومياء« أنجزه عدد من أكرب املوهوبني اللذين اليٌعوضوا 
املرصية  الدولة  ودعمته  عديده  سنوات  إنجازه  وإستغرق  العربية  السينام  يف 

مبيزانية ضخمة مبقاييس ذلك الزمان.
»ريش« عىل العكس من ذلك أخرجه مخرج شاب)عمر الزهريي( وهو أول عمل 
له لفيلم روايئ طويل واملمثلةالرئيسية به ليست ممثلة محرتفة بل إمرأة ريفية 
فقرية«دميانة نصار«)أم ماريو( تعول خمسة اطفال وحدها يف واحدة من أفقر 

قرى مرص مبحافظة املنيا.
األغلب  عىل  وهى  »القاهرة«  مدينة  ضواحي  إحدى  يف  تجرى  الفيلم  وقائع 
والنسيج  والغزل  والصلب  للحديد  عظيام  صناعيا  مركزآ  كانت  التي  »حلوان« 
وكانت األغاين املعروفة تتغنى بعاملها الكادحني األبطال، ثم تحولت خالل العرش 
املباين  ومخلفات  للامكينات  مقربة  أصبحت  مهجورة  لخرائب  االخرية  سنوات 
املنهارة التى كانت مصانع خالل الستينات والسبعينات بالقرب من املصانع التى 
كان يعمل بها مئات األلوف أنشأت الدولة مبان لتصبح مساكن ضيقة للغاية 
للعامل .. تسمح بالكاد ملعيشة عامل وحيد وعازب !لكن العامل يتزوجون أيضا 
ويصبح لديهم أرس وأطفال عديدين واليستطيعون التبديل ألسباب أهمها ضعف 
أجورهم وقربها من مكان العمل..يسكنها العامل مع أرسهم التى صارت تتكون 

من خمسة .
عىل  تنشع  شقة  ىف  الكفاف  حد  عىل  تعيش  أرواح  خمسة  من  مكونة  ارسة 
جدرانها مياه الرصف الصحي ومتهالكة وأثاث قديم وتلفزيون متهالك للرتفيه 
ىف وضع بائس كليا ،األب يقتصد إلعاشة صغاره واألم تتحايل لتوفري الطعام من 

ميزانية محدودة.
أبناءه  ألحد  ميالد  لعيد  حفلة  بعمل  اليومي  البؤس  عىل  التحايل  األب  يقرر 

ويستدعي زمالء عمله وبؤسه للغناء والرقص وإلعطاء الهدايا للصغري..من ضمن 
الحفل هناك ساحر متحيل يعمل ألعابا إلضحاك الصغار والكبار!يف خدعة سحرية 
يدخل األب إىل صندوق مغلق ويحّوله إىل دجاجة وعندما يهم بإرجاعه يفشل 
يف ذلك!يهرب الساحر وتبقى األرسة مع الدجاجة التى كانت األب ، تطعم األ 
م الدجاجة عىل أمل تحولها مرة ثانية لرجل وتبيتها يف فراشه وتنقطع الشهرية 
ألن األب مل يعد يذهب للمصنع وتصدر اإلدارة قرار طرد لالرسة من مأواها ألن 
الكراء الذي يخصم من الشهرية مل يُدفع األبن يحل مكان االب يف العمل لكن 
هي  تعمل  األجر،األم  عىل  للحصول  غيابة  سبب  أو  األب  وجود  إثبات  ينبغي 
االخرى وتتعرض للتحرش من صديق لألب بينام تسعى يف البحث عن أثر لزوجها 

املختفي والذي صار دجاجة تبيض.
تحاول عالجه  وبه جروح خطرية  الضائعني  مع  يهيم  زوجها مرشدا  املرأة  تجد 
وهي المتلك املال الالزم فتقوم بإزهاق أنفاسه املتبقية عىل رسيرة فيصري جثامنا 
قابال للدفن و ميكنها الحصول عىل شهادة وفاة تقدمها للمصنع وتتحصل عىل 

جراية التقاعد وأجرة أبنها يك ميكنها إعاشة الصغار واإلحتفاظ باملَسكن البائس!
الفيلم يستحق الجوائز التى حصل عليها وذلك للفكرة )الفنتازي(التى أبتدعها 
»عمر الزهريي »إلظهار بؤس الحياة اليومية ملاليني األرس العاملية والتي ميوت 

عائلها دون ترك أي سند لصغارهم وتتعرض زوجاتهم ملأساة إجتامعية مرعبة..
الشاشة  عىل  الفعلية  حياتها  قدمت  ولكنها  كممثلة  متثل  مل  نصار«  »دميانه 
وكانت  بالغ  وصدق  بوضوح  بذلك  قامت  وهي  فني  وليس  اجتامعي  كممثل 
التى نطقت  القليلة  الصارمة والحزينة اكرث من معربة!الكلامت  تقاطيع وجهها 
فقط  لرشحه.  وحوارات  لكلامت  اليحتاج  الوضع  أن  معناها  كان  بصعوبة  بها 
شاهدوه ىف الصور واالحداث والال ضوء يف كل املشاهد الرمادية والكامريا تتحرك 
ببطئ مقلق وحزين كام لو ىف جنازة عامل بأرسه ميوت ببط ودون مراسم للدفن 
وللعزاء..إنه عامل الضواحي الصناعية الحزينة ملدينة القاهرة ومدن أخرى يف كل 

مكان يف العامل ،ويرتك هذا الدمار وراءه نفوسا محطمة.
يتضمن خياال  الفيلم وعمله  بهذا  الزهريي«خاطر مخاطرة كبرية  املخرج »عمر 
عميقا ،ومدهشا ،وجديدا، ورغبة ىف إظهار املشاكل التى تهرب منها أو تتغافل 
بألسالمة  له  لهذا يستحق جوائزه، ومتنياتنا  الفنية وهو  األعامل  كثري من  عنها 

وإستمرار النجاح بنفس املنهج.
»دميانه نصار«) أم ماريو( تستحق أكرث من الجائزة تستحق قبلة عىل جبهتها من 
كل املشاهدين!ورمبا لن نراها مرة اخرى عىل الشاشة!ونتمنى أن تساهم القيمة 

املالية للجوائز يف إسعاف أرستها وتساهم مشاهدة الفيلم ىف إسعاد صغارها.
من  عدد  خرج  الجونة  منتجع  يف  املليارديرات  مهرجان  يف  الفيلم  عرض  عند 
املمثلني املرصيني املشهورين من القاعة معتربين أن مشاهد الفقر املدقع تسئ 

إىل سمعة مرص..وكأن الفقر مبرص غري معروف لكل العامل.
كان إنسحابهم ملصلحة الفيلم فقد كانت العروض كلها ىف تونس ونيويورك كاملة 
انه  العار يف ترصفهم هذا  بالقاهرة..لكن  يُعرض  العدد، وستكون كذلك عندما 
الفيلم وهو عمل اليقوم به فنانون حقيقيون ضد  إشارة تحريض ضد صانعي 
زمالء لهم يقومون مبقاربات مختلفة عنهم يف أعامل فنية،هذا ليس عمل فنانيني 

حقيقيني ولكنه من إختصاص آخرين النسميهم.

* حسني عبد الرحيمالتأنيت الذهبي لفيلم »ريش«يف قرطاج

بعد ثماني سنوات:
املخرج واملمثل معز القديري يعود ببث تجريبي

واملخرج  للممثل  وقوف  اخر  كان 
خشبة  فوق  الڨديري  معز  املرسحي 
عندما  مثاين سنوات خلت  منذ  املرسح 
مرسحية  عروض  من  عرض  اخر  قدم 
الخلوة سنة 2014، وقد أعلن وقتها انه 
فتح  الڨديري  معز  لكن  له،  اخر عرض 
 77 فضاء  من خالل  للمرسح  اخر  افقا 
 ،culturama والفني  الثقايف  بالقطب 
أين واصل مهمة تدريب األجساد عىل 
عىل  العقول  وتدريب  املرسحي  الفعل 

هتك الحجب والتجرؤ عىل الحلم.
خشبة  اىل  عودته  يعلن  اليوم  وهاهو 
املرسح، مخرجا، من خالل عمل جديد 
كان  تجريبي«،  »بث  عنوان  له  أختار 
أول عرض امام الجمهور يوم 06 نوفمرب 2021، وسيكون العرض الثاين يوم 20 من 

نفس الشهر بالقطب الثقايف والفني culturama بضاحية ڨمرت.
معز  ودراماتورجيا  إخراج  ومن   77 برودكسيون  انتاج  من  املرسحي  العمل  وهذا 
الوساليت، وأداء مجموعة من ممثالت  بينه وبني صابر  الڨديري ونصوص مشرتكة 
وممثيل فضاء 77، وعددهم 18 تكونوا يف هذا الفضاء واغلبهم يقف ألّول مرة أمام 

الجمهور يف عمل مرسحي محرتف.
عن هذه املرسحية يقول معز الڨديري:«عندما يتحول االعالم من مناقشة السياسات 
وترك  العرضية  واالشكاليات  التفاصيل  مناقشة  إىل  وجدت«  »ان  للدولة  العامة 
يعتمد  توعوي  خطاب  من  الرتفيهية  الربامج  تتحول  عندما  االساسية،  االشكاليات 
متعة اللعب إىل اساليب رخيصة الستدرار معاليم االشهار عرب التشهري بخصوصيات 
عندما  املثقفة،  النخب  تعزل  عندما  قانونيا،  املكفولة  الشخصية  والحريات  الفرد 
ان  بامكانه  الال موضوعي ملن  التأويل  باب  بذلك  ويفتح  النقد  الناقد عن  يتخىل 
يرتدي  عندما  االعالمي،  النخاسة  الذمم يف سوق  تباع  عندما  املصدح،  امام  يقف 
القبح ثوب الجامل... اعلم ان اخر قناع للعوملة سقط و انك امام »بث تجريبي«...

 ناجي الخشناوي

كل وقائع هذا الفيلم كروية.. لكنه ليست 
األمل  الخرتاع  تيمة  مجرد  إنها  الكرة  عن 
يصاحب  سنوات  مثاين  فطوال  واملقاومة. 
اثنني  القاهري  السيناميئ  العريب«  »عيل 
يعيشون  السوريني  الالّجئني  الشباب  من 
معسكر  يف  سوري  الجئ  ألف   80 مع 
املمكن  من  يف ظروف  باألردن  »الزعرتي« 
أن تحطم اإلرادة اإلنسانية. أرُس ممزّقة بني 
املنايف وخوف من العودة والتعرض للقمع 
ىف  يعيشون  بائسة.  يومية  حياة  ورشوط 
من  ألكرث  فيه  العيش  يف  استمروا  مخيّم 
عرش سنوات والذين دخلوه أطفال أصبحوا 
معقدة  بأمراض  يصابون  اآلباء  شبابا. 
ويتفرقون عن زوجاتهم وفلذات أكبادهم 
الدراهم  بعض  لريسلوا  الرزق  عن  باحثني 
أو هاربني  يكفي،  ما  بأقّل  الّصغار  إلطعام 
خلسة..  أرُسهم  ويرون  املالحقات  من 
ال  ظروف  ىف  املستحيل  يفعلن  األمهات 
وإطعام  الوجود  عىل  للحفاظ  إنسانية 
كروية  يوتوبيا  الشباب  يصنع  أبنائهم! 
ليتجاوزوه..  وحتى  البؤس  من  ليهربوا 
فيه  يتشاركون  القدم  لكرة  ملعبا  يخلقون 
مشهورين  العبني  يصبحوا  بأن  ويحلمون 
و»رونالدو«  و»مييس«  صالح«  كـ»محمد 
و»فوزي«  »محمود«  الكابنت  أكرث.  ورمبا 
لكنهم  املنال،  بعيد  يبدو  بهدف  يحلامن 
كمدربني  تأهيال  أكرث  هم  من  رعاية  وعرب 
وإداريني يصبحون العبني حقيقيني وليسوا 
تأيت  ال  التي  الفرصة  وتأيت  هواة  مجرد 

للناشئني  كروية  دورة  يستحقها  ملن  إال 
»أسباير«  مؤسسة  تؤسسها  املوهوبني 
عامليني  العبني  وتأطري  بوجود  »قطر«  يف 
فريق  اختيار  ويتّم  إعالمية  وتغطيات 
الزعرتي للذهاب واملنافسة ويتخلف كابنت 
الفريق »فوزي« لعدم بلوغه السن القانوين 
لدى  زمالئه  تدخل  بعد  بهم  يلحق  ولكنه 
ويلعبون  املضيف  البلد  يف  مسؤولني 
فيخرسون ثم يعودون لالنتصار ويصبحون 
عىل  ليقولوا  اإلعالم  يستضيفهم  نجوما 
بقطر:  الفخم  الفندق  من  مبارشة  الهواء 
يف  لالجئني  الزعرتي  معسكر  شباب  ليس 
حاجة إىل الشفقة.. إنهم يف حاجة إىل توفري 
ىف  الفرص  جدارتهم..  ليثبتوا  لهم  الفرصة 
ينترصون  هم  والرياضة.  والعالج  التعليم 
كبريها  العائالت  تجتمع  املعسكر  يف  بينام 
وصغريها لرتى أبناءها وهم يحققون حلام 
تفسد  وال  جامعي،  أمل  إىل  تحول  فرديا 
منتظرة  كانت  التي  »فوزي«  والد  وفاة 
بزغ  االحتفال فقد  استمرار  بالرسطان من 
األمل من بني أقدام الالعبني... يف ظل أقىس 
بالحلم  التعاسة  تجاوز  ميكن  الظروف 
املمكن تحقيقة باملثابرة والعمل الدؤوب. 
وحتى لو كان الحلم مجرد اللعب االحرتايف 
عىل  يعتمد  تحّققه  ألن  ذلك  القدم  لكرة 
الذي يتحول ليس  بالحلم  املثابرة واإلميان 
إىل  أيضا  ولكن  شخيص  إنجاز  إىل  فقط 
قارب نجاة للجميع. املعسكر الذي تحوطه 
األسالك الشائكة ينتقل من املعاناة اليومية 

لالحتفال بانتصار ممكن وقادر عىل اخرتاع 
والرهبة  الخوف  حطمت  الكرة  األمل. 
للمعسكر..  الشائكة  والحواجز  واألسالك 
بقليل  الفجر  قبل  للشابني  األخرية  األغنية 
ويفيِ زمهرير الربد تعطينا ما ميكن قوله عن 

الفيلم: يقولون ال نقدر... لكننا نقدر.
الفيلم من إخراج الشاب عىل العريب الذي 
ينتج ويصنع أفالمه يف القاهرة وتعرف عىل 
الشابني من مدينة »درعا« السورية يف ذلك 
املعسكر وتتبعهم طوال مثاين سنوات حتى 
تحقيق حلمهم.. ال يوجد ممثلون يف الفيلم 
»محمود«  للشابني  الحقيقيّة  القصة  فهي 
يف  تصويره  وتّم  »درعا«  من  و»فوزي« 
وتجربتهم  ملعيشتهم  الحقيقية  األماكن 
ومالعب  »الزعرتي«  معسكري  بني  املثرية 

وفنادق قطر.
مهرجان  يف  مرة  ألول  الفيلم  عرض  تّم 
جائزة  وحاز  السيناميئ  »صاندانس« 
ملجلة  اختياره  وتّم  الجونة  مبهرجان 
ثاين  ليكون  املهّمة  السينامئية  »فرايتي« 

أفضل فيلم يف املهرجان.
 Ambient إنتاج  من  الزعرتي«  »كابنت 
Light )مرص( وحصل عىل دعم من عديد 
اإلنتاج  مراحل  خالل  الدولية  املؤسسات 
قرطاج  أيام  يف  معروض  الفيلم  املختلفة. 
يف  عرضه  ويبدأ  األسبوع  طوال  السيناميئ 
صاالت بالقاهرة ولوس أنجليس ونيويورك 
يف الوقت نفسه وتتبناه وتدعمه مفوضية 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني.

* حسني عبد الرحيم»كابتن الزعرتي« فيلم ال يتحدث عن الكرة

*تكريم  مستحق  لفيلم ريش ومخرجه يف مهرجان قرطاج
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هناك تعّسف واضح من طرف أعداء بورقيبة عىل بورقيبة وهو تعسف 
التونيّس.  للمجتمع  السوسيولوجية  الخصائص  وضّد  التّاريخ  ضّد 
فاإلصالح تعتّق مع بورقيبة )ومل يبدأ معه( من منطلق كونه زعيام 
يتمتع بصالحيات الفعل واملبادرة والجرأة. كام أن األفكار اإلصالحية 
نبتت يف الرتبة الثقافية السوسيولوجية مع أعامل الوزير خري الدين 
وتواصلت مع املفكر االجتامعي اإلصالحي الطاهر الحداد من خالل 
الرشيعة  يف  »امرأتنا  الشخصية  األحوال  ملجلة  األقوى  املرجع  كتابة 
للخيال  الّنقدية  املقاربة  صاحب  الشايب  القاسم  وأبو  واملجتمع« 
الشعري عند العرب... لقد بدأت عجلة الّنقد تدور قبل بورقيبة وهو 

من سقى محركها وقطف مثارها وقدمها طازجة للمجتمع التونيس.
أي أن أعداء بورقيبة ينكرون االستعداد الثّقايف التونيس لتقبّل مرشوع 
بورقيبة التحديثي ويتعاطون معه كمرشوع خارج ما سبقه من سياق 
إصالحي انطلق منذ منتصف القرن التاسع عرش بدءا من إلغاء الرّق 
سنة 1846 ووثيقة عهد األمان التي أكدت مفهوم األمان واملساواة بني 

األديان عام 1857 وصوال إىل أفكار الطاهر الحداد.
* تهتمني مبسألة املساواة بني الجنسني وترين أنه يجب أن تتجاوز 
النضالية النسوية وتركز عىل النضالية املواطنية وإدراج مسألة املرأة 

ضمن معركة املواطنة... كيف ذلك؟
عىل  قامئة  املرياث  يف  املساواة  مسألة  من  املواقف  كانت  طاملا   -
منذ  املعالجة  معقدة  مسألة  جعلها  الذي  األمر  دينية  مستندات 
بورقيبيا  املسألة حلاُم  كانت هذه  إذ  البورقيبي  الحكم  بداية  تاريخ 
التحديثي  مرشوعه  وتغلغل  الزمن  لرتاكم  وتركه  فيه  الرتيّث  فّضل 
يف العقليات. ويكمن نجاح املجتمع املدين يف تونس يف إخراج هذه 
الخطاب  إىل  الداللة  قطعية  الدينية  املستندات  من خطاب  املسألة 
املواطنة ويظهر ذلك يف االستناد عىل مصادقة دستور  الخاص بقيم 
طالب  املدين  الجهد  أن  يفيد  مبا  الجنسني  بني  املساواة  عىل   2014

بتطبيق الدستور.
إّن هذه النقطة من شأنها أن تُضعف كّل املواقف الرافضة وتُصيبها 
عىل  ينّص  الذي  البند  عىل  فاألغلبية صادقت  االضطراري:  بالّصمت 
الذي متثله حركة  السيايس  الجنسني مبا يف ذلك اإلسالم  املساواة بني 
إّنا  املرياث  يف  املساواة  مطلب  أن  يعني  ما  وهو  التونسية  النهضة 

يندرج تحت قبة هذا البند ويستمّد مرشوعيته منه.
الجنسني  بني  الكاملة  املساواة  املصادقة عىل  أهمية  إن  الحقيقة  يف 
من البنود الثورية يف دستور 2014 وهو البند الذي سيعبّد الطريق 
األرضية  ألن  الوقت  طال  مهام  الجنسني  بني  التاّميزات  كّل  لتذليل 

القانونية ُعبّدت وانتهى األمر.
عىل  الرتكيز  يف  الحقوقيّة  املدنية  الّنخبة  نجحت  ثانية،  ناحية  من 
باعتبار أن  الجنسني  باملساواة بني  املواطنة وحقوقها وربطها  مسألة 
املساواة بني املواطنني وعدم التّمييز عىل أساس الدين أو العرق أو 

قيمة  تقّل  ال  فكرة  املواطنة. وهي  فكر  األم يف  الفكرة  الجنس هي 
ومنهجيّة عن الربط باألول.

تجّنب  أنّه  الحق  املطلب  لهذا  املحكم  الفكري  التنظيم  هذا  وميزة 
املساواة  مسألة  طرح  إن  القول  وميكن  الديني.  الجدل  يف  الّسقوط 
كام  مدنيّة  فالّدولة  ركائزها:  مختلف  اكتملت  قد  اليوم  املرياث  بني 
الحقوقية اإلنسانية مثلام ورد يف  الدستور وتعتمد املرجعيات  ينّص 
التّوطئة. إن املواطنة فكرة عبقريّة: إنّها فكرة املساواة بني املواطنني 

ونبذ كّل متييز يقوم عىل أساس الدين أو العرق أو الجنس.
لذلك، فإن املواطنة تشّكل امتحانا للّدستور ولألغلبية التي صادقت 
قيم  مع  إيجابيا  التفاعل  عىل  قدرة  أكرث  كانت  وكلاّم  بنوده  عىل 
املواطنة ومواجهة مشكلة التاميز التي تقتل فكرة املواطنة الرئيسة 
املتمثلة يف املساواة، كانت ثقافتنا أكرث قدرة عىل إثبات كفاءتها يف 

التّغيري والحياة والدميقراطية واملواطنة واملساواة.
* بحكم اختصاصك العلمي يف مجال علم اجتامع الدين والسياسة 
وجهت نقدا إىل الجامعات العربية عاّمة كونها ال تدّرس علم اجتامع 
التخّصص  هذا  إىل  حاجة  أي  االجتامع.  علم  أقسام  ضمن  الدين 

بالذات؟
باملنطقة  التي تعصف  األزمات  بقوة يف  الدين حارض  أن  يبدو يل   -
يحّدد  الذي  الرشعي  بالتفسري  القنوع  مواصلة  املمكن  غري  ومن 
أن  حني  يف  إسالمي  منظور  من  سلوكنا  يكون  أن  يجب  كيف  لنا 
مختلفة  تفسريات  لنا  يقدم  االجتامع  علم  مثل  األخرى  التخّصصات 
وأجوبة من نوع مختلف تهتّم باألسباب املنتجة للظّواهر الدينية أي 
أنّها تخّصصات ال تعتني مبا يجب أن يكون بل هي منشغلة ومشغولة 

بالوقائع االجتامعية.

فظهور الجامعات التكفريية وسياقات انبثاقها وتزايد تأثرياها وإقبال 
شباب يف عمر الورود عىل االنتداب يف شبكات املوت وتكفري اآلخر... 
كلّها ظواهر نعاين منها اليوم يف بلداننا وهي سبب ما نحن فيه من 
تخّصص  قيمة  تكمن  وهنا  وقيمّي.  اقتصادّي  وتأزّم  وركود  إرباك 
الديني يك نفّكك هذه  النفس االجتامعي  علم االجتامع وحتى علم 
البحثي  العلمي  الدرس  تحت  ونضعها  املعّقدة  املركّبة  الظّواهر 
املعّمق. وأغلب الظن أن الجامعات واملخابر التي تزخر بها جامعاتنا 
هي األْوىل مبثل هذا التناول. كام أنه قد آن األوان يك يتّم تدريس علم 
االجتامع الديني كامدة قارة يف تكوين طلبة علم االجتامع ألن مثل 
هذا االهتامم ستكون له نتائج إيجابية أهّمها تكوين باحثني مختّصني 
يف هذا الفرع السوسيولوجي ومن ناحية أخرى تشجيع األبحاث يف 

هذا الحقل االجتامعي املهّم واألسايس أكرث من أّي وقت مىض.
واالنخراط يف هذا التمّش سيعكس إرادة واضحة يف ما يسّميه عامل 
االجتامع ساري حنفي أنْسنة املعرفة الدينية وجعل املعرفة الدينية 
مطلّة عىل اختصاصات مهّمة وعىل األديان كافة والتوحيدية منها يف 
املقام األول. ذلك أن هذه املعرفة مبثابة التحصني خصوصا أن عمل 
الجامعات السلفية التكفريية يقوم عىل الّدمغجة والتالعب بالعقول 

وهندسة العقول عىل نحو منغلق وعدايّئ إقصايّئ .
ولعلّه من املهّم أن تؤّدي املنظامت مثل االيسيسكو واملؤمتر اإلسالمّي 
يف  الديني  االجتامع  علم  تدريس  اعتامد  إىل  الدفع  يف  حيويا  دورا 

أقسام العلوم االجتامعيّة وتجاوز مرحلة وثقافة أن يكون الدين فقط 
من مشموالت العلوم الرّشعيّة.

عندما نقرأ مؤلّفات الغرب يف مجال علم االجتامع الديني نجد أن هذا 
املؤّسسني  إّن  بل  الّنقطة.  يتهاون يف هذه  مل  العلاميّن  الثقايف  الفضاء 
موس  ومارسال  دوركايم  اميل  مثل  الحديث  االجتامع  لعلم  األوائل 
لوبرا... كلهم اهتموا  باستيد وغابريال  وماكس فيرب وبعدهم روجي 
بالظاهرة الدينية ودرسوا الدين يف جانبه الثقايف ويف أبعاده الطقوسيّة 
اميل  إن  حتى  اليومية  الحياة  يف  الدينية  باملامرسات  الصلة  ذات 
الفرنيس كتب بشكل واثق وعلني »كل يشء  دوركايم عامل االجتامع 
يُفّس بالدين« واعترب ماكس فيرب عامل االجتامع األملاين أن الجنسانية 
علم  فرع  غنّي يف  علمي  تراث  هناك  باختصار شديد  الدين...  قلب 
تدريسها  رضورة  مصداقية  من  يقّوي  الذي  الشء  الديني  االجتامع 

مادة مستقلّة مبوضوعاتها ورموزها وأفهامها املتعّددة.
إن تفاعل الجامعات يف بلداننا مع الوقائع واألسئلة والظّاهرة الجديدة 
يقتيض توسيع مقاربات دراسة الدين وعدم االكتفاء باملعرفة الرّشعية. 
فالظواهر ذات الصلة بالديني تجتاح العقليات واملامرسات واألزمات 
وصوال إىل الرصاعات األهلية وما بني الدول. لذلك تحتّم علينا الرضورة 
املعرفة  إيالء  االجتامعي  الواقع  احتياجات  مع  املتصالحة  املعرفية 

االجتامعية اإلنسانية يف مجال الدين االهتامم واألولوية الالزمني.
* أصدرت منذ سنتني كتابا حول الشباب التونيس والتديّن يف الحياة 

اليومّية. لو تقّدمني فكرة عن محتواه وكيفية مقاربتك؟
الكتاب الذي يعتمد مقاربة كّميّة ونوعيّة مبوقع الدين  - يهتّم هذا 
يف املعيش التونيس اليومي وذلك من خالل محاولة الحفر يف السلوك 
الديني الشبايب من جوانب متعددة ومختلفة قصد اإلحاطة بالدينامية 

الداخلية للتدين الشبايب ومحّدداته.
كام يندرج هذا العمل ضمن علم اجتامع الدين وعلم اجتامع الشباب 

حيث ركزُت
عىل فئة الشباب تحديدا بسبب األهمية الدميغرافية للفئة الشبابية يف 
املجتمع التونيس إذ متثل قرابة الثلث إضافة إىل كونها فيام يبدو من 
أكرث الفئات الدميغرافية واالجتامعية امتالكا لألجوبة التي تبحث عنها 
إشكالية الكتاب وفرضياته. فهي فئة رئيسة يف أي عملية من عمليات 
الرمزي  للبناء  األمثل  الشباب اإلطار  التغيري االجتامعي ومتثل مرحلة 
عمرية  مرحلة  أنها  يعني  ماّم  والثقافية  واالجتامعية  الذاتية  للهوية 
الفئة  انشغال هذه  والقياس بحكم  للمالحظة  قابلة  ذات ديناميكية 

أكرث من غريها بسؤال الهوية وأكرث تفاعلية وتأثرا مبكوناتها.
عالقة  محّددات  بتحليل  البحث  اهتّم  االعتبارات  هذه  ضوء  ففي 
الشباب  طبيعة مامرسة  يُحّدد  الذي  ما  أي  بالدين  التونيس  الشباب 
االجتامعية  األطر  تأثري  هو  وما  اليومي؟  املعيش  يف  للدين  التونيس 
ودور مرجعيات اإلسالم العائيل والشعبي والعامل والرسمي يف تشكيل 
تستبطن  أن  ميكن  حّد  أي  وإىل  التونيس؟  للشباب  الديني  السلوك 
أنها  أو  الّسيايس  باملعنى  احتجاجيّة  للدين مضامني  اليوميّة  املامرسة 
االقتصادي  الواقع  تثقل  التي  باإلكراهات  متصلة  دوافع  عن  تعرّب 

للّشباب التّونيس؟
يف  الّديني  ومتظهرات  الطّقوسيّة  مسألة  تناول  عن  أيضا  أغفل  ومل 

التّعبريات الجسديّة .

التعسف على رؤى بورقيبة هو تعسف على التاريخ...
بدأنا    موىس  آمال  السيدة  مع  حوارنا  من  الثالث  الجزء  يف 
بالسؤال عن رأيها بورقيبة األب فقالت إن الفريق الذي يعادي 
بورقيبة ويرى فيه أصل البالء يف تونس: هؤالء ال يعرتفون بأي 
البورقيبي ومقاربتهم بنيوية عىل طريقتهم.  مزية للمرشوع 
جملة  إليهم  بالنسبة  مرفوض  لبورقيبة  التحديثي  فاملرشوع 
وتفصيال وما يسّمى املكاسب التحديثية هم يعّدونها األخطاء 
الّتاريخية لبورقيبة. طبعا نفهم االختالف باعتبار أن من حق 
للتغيري  مرشوعا  يتبنى  أن  سيايس  أو  أيديولوجي  طرف  أي 
أي  األخرية  السنوات  يف  نراه  ما  ولكن  به.  خاصا  االجتامعي 
التهميش  ومحاوالت  االستعداء  هو  الثورة  بعد  ما  مرحلة 
املقصودة بشكل ال يتنزل باملرة يف إطار نقاش وطني عقالين.

الشاعرة آمال موسى لـ»الشعب«:

مسألة المساواة في الميراث 
قائمة على مستندات دينية 
مما جعلها معقدة المعالجة

* حاورها: أبو جرير)الجزء الثالث واألخري(

الحوار األدبي
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غياب متواصل للكبري   
واصل املدرب منذر الكبري الغياب عن اإلعالميني مع رفض الجامعة عقد ندوات صحفية 
عند اإلعالن عن القامئة الجديدة، يف حني يظهر املدرب الوطني عىل املقاس وعند »االصحاب 
واألحباب« حيث نزل ضيفا عرب السرتمينغ عىل قناة التاسعة وهو الذي كان محلال يف نفس 
الربنامج مقابل تواصل تجاهل بقية الصحفيني واالكتفاء بترصيحات تسبق الحصص التدريبية 

ال تسمن وال تغني من جوع.
حاتم

املدربون التونسيون يف 
الجزائر   

املدربون  حقق 
طيبة  نتائج  التونسيون 
الجزائرية  البطولة  يف 
املدرب  حسم  حيث 
القمة  لقاء  اليعقويب  قيس 
شبيبة  فريقه  جمع  الذي 
العاصمة  باتحاد  الساورة 
قاتل  بهدف  مثني  بانتصار 
أكد به فوز الجولة الفارطة 

بسداسية، كام واصل لطفي السليمي تألقه مع أوملبي املدية بفوز مثني بالنتيجة نفسها عىل 
مولدية وهران كام حقق مولدية العاصمة الذي يقوده خالد بن يحيى الفوز الثاين تواليا عىل 
حساب وداد تلمسان بثنائية نظيفة ليتجمع الثاليث التونيس يف املركز الثاين برصيد سبع نقاط. 
وافتتح عامر السويح مشواره مع شبيبة القبائل بتعادل مثري مع نرص حسني داي الذي تقدم 
التعديل. وخرس وفاق سطيف نقطتني  الكناري يف  الدقيقة 87 حيث نجح  اىل غاية  بهدفني 

مهمتني بعد تعادل أبناء نبيل الكويك عىل ميدانهم مع أوملبي الشلف.

منتصر الوحيشي  :

ما هكذا تُدار 
األمور  يف 
االفريقي؟

النادي  مدرب  خرج 
اإلفريقي منترص الوحييش 
عندما  اإلعالم  إىل  أخريا 
لقناة  بترصيح  أدىل 
رسائل  فيه  بعث  الكأس 
مشفرة ملنتقديه يف اآلونة 
ال  أنه  معتربا  الفارطة 
التحدث  للمحللني  يحق 
بالكواليس  درايتهم  عدم  بحكم  الفنية  االختيارات  يف 
الوحييش  وناقض  والجاهزية،  التامرين  تخص  التي 
نفسه بحكم أنه كان ضيفا مبجال يف القنوات التلفزية 
وتحدث بإسهاب عن الخيارات الفنية ملختلف املدربني 
وخاصة يف فريق باب الجديد، ويبدو أنه مل ينس كيف 
غري  بطريقة  كوسرت  ادري  الهولندي  أبعاد  يف  ساهم 
رغم  املقنع  األداء  غياب  من  استغرب  عندما  مبارشة 
املوسم  أنهى  الذي  اإلفريقي  للنادي  الباهرة  النتائج 

بعيدا عن كوكبة الطليعة بعد التحوير الفني.
وبالتوات  امليدان  بني  شاسع  الفرق  أن  صحيح 
واال  النقد  بتقبل  مطالب  الوحييش  لكن  التحليل 

ستنطبق عليه مقولة ما اخيبك يا صنعتي عند غريي.
محمد

اإلفريقي مهدد 
مجددا باملنع من 

االنتداب
نرشت بعض التقارير الصحفية ما مفاده أن النادي اإلفريقي 
مطالب بدفع مبلغ 400 ألف أورو لرشكة سويرسية، كانت 
قد رفعت شكوى للتاس بسبب عدم إيفاء الفريق بتعهداته 
يف عقد متعلق بتنظيم هذه الرشكة ملباراة ودية بني اإلفريقي 
يفوق  الذي  املبلغ  دفع  عدم  صورة  ويف  اإلسباين.  وفالنسيا 
الفريق سيمنع من  ألف دينار يف اآلجال، فإن  املليار و200 

االنتدابات لثالث فرتات. 

النجم الساحلي 
يف مفاوضات مع 

مدرب برتغالي
الربتغايل  املدرب  مع  مفاوضات  يف  الساحيل  النجم  دخل 

فرانشيسكو تشيلو وذلك لتعوبض املدرب لسعد الدريدي.
ويبلغ تشالو 57 عاما وأرشف سابقا عىل فريق أكادميية بإرادو 

الجزائري. 
وحسب مصادر خاصة فإن املفاوضات أصبحت متقدمة بني 

الطرفني . 

من املفرتض أن يكون املدرب الوطني منذر الكبرّي قد وّجه الدعوة إىل 
العبني جدد من أجل تعزيز صفوف املنتخب الوطني وذلك بعد تأكد 
غياب يوسف املساكني وكذلك عمر الرقيق عن الرتبص الذي انطلق منذ 

يوم السبت، بداعي اإلصابة حسب تأكيدات بيان الجامعة.
بعيدا عن األسباب الحقيقية لهذه الغيابات، باعتبار أن الرقيق ال يبدو 
الدويل  التوقف  من  االستفادة  بحث عن  بل  اإلصابة  يعاين من  منطقيا 
أصبح  أنه  مبا  أرسنال  لنادي  األول  الفريق  مع  الظهور  فرصته يف  لدعم 
بتعديل  للكبرّي  تسمح  قد  اإلصابات  املثالية، وهذه  الرتكيبة  مع  يتدرّب 
بعض  خاللها  جامل  والتي  اختارها  التي  القامئة  عىل  االختيارات  بعض 
الالعبني وخاصة محمد دراغر، وإصابة الرقيق ستتيح له املجال من أجل 
استبعادها  العنارص من خالل  بعض  أنّه ظلم  باعتبار  »نسبيا«  التدارك 

هذه املرة دون أن تكون هناك مربرات منطقية.
واملؤكد أن غياب املساكني والرقيق لن يغرّي الكثري يف خيارات املدرب 
الكبرّي الذي يحسب له أنه استقر عىل تشكيلة أساسية منذ فرتة طويلة 
ومرياح  وبرون  معلول  مثل  العبني  أن  مبا  مرحلته  مكاسب  من  وهي 
الصعب  ومن  بانتظام  يلعبون  والخزري  وسايس  والعيدوين  والسخريي 
التعديالت  ببعض  يقوم  واملدرب  األسايس  مكانه  منهم  أي  يخرس  أن 
ساعد  االستقرار  وهذا  االضطرارية  الغيابات  بسبب  ألخرى  مقابلة  من 
املنتخب الوطني عىل الحصول عىل 15 نقاط يف أول أربع مقابالت وبات 
عىل بعد نقطة وحيدة من التأهل إىل املرحلة الثالثة من تصفيات كأس 

العامل.
كام أن العنارص التي وجه لها املدرب الكبرّي الدعوة للمشاركة وتعزيز 

املجموعة لن تكون مرشحة للظهور وهو أمر طبيعي مبا أنّها ستعوض 
وبالتايل  احتياطيني  العبني 
عن  البحث  تهم  املسألة  فإن 
حلول بديلة إلمكانية حدوث 
بعض  غياب  أو  إصابات 
السادس  اللقاء  عن  الالعبني 
من  وغريها  العقوبة  بداعي 
األسباب األخرى، إذ نعتقد أن 
الكبرّي حدد خياراته األساسية 
القامئة  عن  الكشف  منذ 

وتشكيلة املنتخب.
ورشع املنتخب الوطني يف 
املرحلة األهم من التحضريات 
يكون  أن  املفرتض  من  إذ 
بالتحاق  اكتمل  قد  النصاب 
مع  شاركت  التي  العنارص 
فرقها يوم األحد وبالتايل ميكن 
يف  الرشوع  الوطني  للمدرب 
تحضريا  جدي  بشكل  العمل 
وسيكون  القادم.  للموعد 

يف  األمور  حسمت  بينام  والهجوم  امليدان  وسط  يف  كالعادة  التنافس 
الدفاع مبا أن الكبري اختار الرباعي الذي سيقود املنتخب الوطني وهناك 

استقرار كبري يف هذه املنطقة الحيوية وهو ما يفرس عدم قبول أي هدف 
منذ بداية التصفيات إذ بات الخط الخلفي نقطة 

قوة املنتخب الوطني يف مرحلته الجديد.
أجل  من  قامئا  التنافس  سيكون  الوسط  ويف 
تعويض إلياس السخريي الذي سيرتك غيابه فراغا 
كبريا خاصة وأنّه برز هجوميا يف التصفيات وسجل 
لن  وبالتايل  كثريا  املنتخب  وساعد  مناسبتني  يف 
يكون من السهل إيجاد بديل له يف انتظار شفاء 
محمد أمين بن عمر املرشح القوي ليكون متوسط 

امليدان املحوري يف املنتخب الوطني.
أّما يف الهجوم فإن العبا وحيدا تأكدت مشاركته 
الدين  فخر  غياب  يف  وذلك  الخزري  وهبي  وهو 
بن يوسف الذي كان حارضا يف املقابالت املاضية 
يكون  لن  املرة  هذه  ولكّنه  التصفيات  من 
املرصي  فريقه  مع  مصاب  أنّه  باعتبار  حارضا 
جديد  خيارات  عن  سيبحث  الكبري  فإن  وبالتايل 
أن  رغم  اعتقادنا  يف  مناسب  اختيار  هامش  وله 
وهبي  يقدمه  مبا  مرتبطا  بات  الهجومي  املردود 
الخزري املهاجم األفضل يف السنوات األخرية بعد 
له  توفري العب  الوطنية عىل  البطولة  أن عجزت 

مواصفات تسمح للمنتخب الوطني بإيجاد الحلول يف الخط األمامي.
زهري

منذر الكبري وتغييب الالعبني البارزين للمنتخب التونسي
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االدارة الوطنية للتحكيم اخر من يعلم !
الصادرة  بالعقوبات  الجريء  وديع  اتخذها  التي  الجامعية  العقوبة  قرار  مازال 
الجدل  يثري  الحكام  من  للتحكيم يف حق مجموعة  الوطنية  اإلدارة  باسم  وأصدرها 
وحديث القايص والداين وكل يحللها من وجهة نظره. وبادئ ذي بدء, يجب التذكري 
أنّه عندما نتحدث عن أعضاء إدارة التحكيم, ال نقصدهم يف شخصهم ولكن بصفتهم.

بالتحكيم  تتقدم  مل  فرتة طويلة  منذ  التونيس  التحكيم  الجامثة عىل  اإلدارة  هذه 
مرشوع  اي  تقديم  وال  يشء  أي  فعل  عىل  القدرة  لها  وليست  تطوره  ومل  التونيس 
لسبب بسيط وهو أنها ليست صاحبة قرار وال حتى اقرتاح. هي مجرد أداة تنفيذ 

ملا يقرره الغري.
أن  ترىض  فكيف  استقالتها.  لقدمت  الوجه  ماء  لحفظ  الشجاعة  لها  كانت  ولو 
ينسب لها قرار معاقبة خرية حكامها وهي ليست عىل علم به وفوجئت به وهي 

تعلم حق العلم أنه ال يحق لها معاقبة أي حكم؟
ملاذا ترىض إدارة التحكيم بهذه املذلة؟ هل هو حب يف التحكيم أم تشبث باملناصب والبهرج والجراية وما يتبع ذلك؟ هل هو 

الحرص عىل إنهاء املرشوع الذي بدأت فيه وهي تعلم أن ال مرشوع لها؟
من األفضل أن تستقيل قبل أن يقيلوها كام حصل للغري.

محمد

الجمعية التونسية لحكام كرة القدم  

تخرج عن صمتها الطويل...
 أصدرت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم بعد سبات عميق وعميق جدا بالغا عىل إثر ترصيح 
الحكم املساعد حمدي املاجري يف برنامج »االثنني الريايض« عىل قناة »تونسنا« اتهم فيه رئيس لجنة 
تعيني املساعدين بأشياء غريبة )رشوة وجنس(. كام استغلت الجمعية الفرصة العالن استغرابها من 

رسعة اتخاذ قرار عقوبة الحكام. ويف ما ييل نص البالغ :

»تابعت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم ترصيحات الحكم املساعد حمدي املاجري عىل قناة تونسنا، وإذ تعترب الجمعية هذه 
الترصيحات خطرية وخطرية جدا نظرا ملا جاء فيها ، فإنها تدعو:

 املكتب الجامعي إىل فتح تحقيق عاجل و جدي
وتقديم نتائجه للرأي العام يف أقرب اآلجال  وتحميل كل شخص مسؤوليته ،

يثبت صحة  ما  تقديم  و  املختصة  الجهات  و  التحقيق  لجان  ملساعدة  املاجري  املساعد حمدي  الحكم  الجمعية  تدعو  و  هذا 
ترصيحاته او تحمل مسؤوليته الكاملة

هذا و تؤكد الجمعية التونسية لحكام كرة القدم  ان  وترية العقوبات و رسعتها  أمر غري مفهوم
 و تدعو اإلدارة الوطنية للتحكيم  لحامية الحكام والقطع مع التشهري غري املربر للحكام.

عن الهيئة املديرة: الرئيس :مراد بن حمزة«

سياسة تصحري ممنهجة للمراقبني و حكام رابطة الشامل منذ دخول 
بنزرت  والية  ابن  وهو  للتحكيم  الوطنية  االدارة  اىل  الطرابليس  عامر 

ودليلنا ما ُمورس عىل هذه األسامء من ابعاد وعدم تعيني وعدم اهتامم.
محمد الغريبي مراقب وطني ا : عقوبة

عبد الرحامن كشاط مراقب وطني ا : عقوبة
عبد الرزاق غرس الله حكم مساعد دويل سابق : فهم قدره

رياض املسعي حكم نخبة : اعتزل
لسعد العياري حكم نخبة :اعتزل
حسن كشاط حكم نخبة :اعتزل
خالد القيزاين حكم نخبة : اعتزل

امين كشاط حكم نخبة : اعتزل
ماهر الفرايحي، باجة واطار سامي 

: اعتزل
انيس الدحام مراقب : غري مرغوب 

فيه
حسن العيادي مراقب : عقوبة انية
ماهر خشارم مراقب : عقوبة انية
فريد بن نرص مراقب : عقوبة انية

جالل السحباين حكم نخبة : يراوح مكانه
امني بوجمعة :مرشوع حكم مساعد دويل :ودع حبيبك و انس هواك.
ع/ع

هل تنازل عمار الطرابلسي عن حقوق حكام و مراقبي رابطة الشمال؟

عقوبة الحكام : 

تهدئة مع النجم الساحلي
وارضاءا للجالد   

مل يكن خرب معاقبة مجموعة من الحكام واملساعدين 
مفاجئا ملن يدرك حقيقة ما يدور يف كواليس التحكيم. 
الساحيل,  النجم  »عائلة«  امتصاص غضب  أجل  فمن 
و«إعدامه«  الجاليص  طارق  باملساعد  التضحية  متّت 
تحكيميا بعد ما قدمه طوال أكرث من عقدين. بجرة 
بالواتساب,  القرار  اتخاذ  تم  أين  القاهرة  من  مكاملة 
غري  هدفا  احتسب  أنه  تهمته  »الجاليص«.  قتلوا 
صحيح. وكم من حكم يف تونس والعامل احتسب هدفا 

غري رشعي أو مل يحتسب هدفا رشعيا؟
ال زلنا يف الجولة الخامسة وقامت الدنيا ومل تقعد. 
ولكن يف الجولة األخرية من املوسم املايض, تم إنزال 
فريق إىل الرابطة 2, وكانت األمور عادية. كلها أخطاء 
من  القدم  نفس  عىل  معها  التعامل  يقع  مل  ولكن 
رابطة  يف  فضاعة  أكرث  أخطاء  شاهدنا  لقد  املساواة. 
هذه  مثل  اتخاذ  يتم  ومل  العامل  كأس  ويف  األبطال 

القرارات وبهذه الرسعة.
أما ما يثري الدهشة ولو أننا كمالحظني مل نستغربه, 

فهو بالغ الجامعة عىل صفحتها الرسمية الذي ينسب اتخاذ القرار إىل اإلدارة الوطنية 
للتحكيم. إنه يشء مضحك حقا. فأعضاء إدارة التحكيم اطلعوا عىل القرار كغريهم 
التحكيم  إدارة  أن  يعلم  والجميع  به.  الجامعة وفوجئوا  الرياضيني عرب صفحة  من 
املكتب  وتعرضها عىل   – الشجاعة  لها  كانت  إن  العقوبة–  تقرتح  فهي  تعاقب.  ال 

الجامعي ليتخذ ما يراه صالحا. وافهموا البقية. كفانا استبالها وضحكا عىل ذقوننا.
فقط.  تنفيذ  أدوات  للجامعة. هم  شيئا  ميثلون  ال  أنهم  يفهموا  أن  الحكام  عىل 
برصيح العبارة هم »وال يشء«. فال أحد يدافع عنهم, بل هم أنفسهم ال يدافعون 
عن أنفسهم. الشجاع فيهم ينسحب كام فعل محمد بن حسانة. أما البقية فتالزم 
الصمت وترىض باملهانة. أم عن الودادية والجمعية, فحدث وال حرج. الودادية وقع 
استيعابها وصارت وسيلة دعاية وأحد أبواق الجامعة والجمعية دفنت ومل يعد لها 

أي تأثري. بل مل نعد نسمع بها وال عنها شيئا.
األكيد أّن نعيم حسني مل يفعل شيئا بل هو ضحية جديدة لوليد الجالد رئيس 

مستقبل سليامن.

انطالق بطولة الرابطة 2   
املايض  املوسم  بنظام  الرابطة 2  القادم بطولة  السبت  تنطلق يوم   
أي 4 مجموعات بستة فرق يف كل مجموعة. ويف ما ييل برنامج الجولة 

االفتتاحية :
السبت 13 نوفمرب  )س:14:00( :

املجموعة األوىل :
يف وادي الليل : امللعب التونيس – امللعب الصفاقيس

يف بنبلة : النادي البتبيل – القلعة الرياضية
يف مدنني : أوملبيك مدنني –  الراديس

املجموعة الثانية :
يف القريوان : شبيبة القريوان – أمل جربة

يف جربة حومة السوق : جمعية جربة – األوملبي للنقل

املجموعة الثالثة :
يف مساكن : هالل مساكن – مستقبل املحمدية

األحد 14 نوفمرب )س:14:00( :
املجموعة الثانية :

يف منزل النور : كوكب منزل النور – جندوبة الرياضية
املجموعة الثالثة :

يف املهدية : مكارم املهدية – أوملبيك سيدي بوزيد
يف قابس : مسنقبل قابس – مستقبل وادي الليل

املجموعة الرابعة :
يف بن عروس : نادي بن عروس – النادي القريب

يف 2 مارس : سكك الحديد الصفاقيس – امللعب القابيس
يف طربقة : مرجان طربقة – قوافل قفصة
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االخيرة

 العنوان هو الدليل للدخول  للمنت األمن. 
عذرا الشاعر  هشام الورتتاين   لقد أطلت الغياب  .

رمبا نجد لك  بعض األعذار  عىل تقشف النرش والحضور  .
الحياة سفينة   يركبها   صناع السؤال .الحياة عندك قصيدة مركبة  أساسها    

الفلسفة  كمكون لغوي  حيث االمتثال الطوعي للجزئيات  
مجموعة نغم   يف املاء ويف التاريخ  أديان . الرحيل   والشاعر   سفر شيخ  

عىل دوام  السفر. 
نعم  أوجعني النص  .أوجعني .الحرف .

أوجعني  الغياب   .
أوجعني  الحب واالعراج  الصامت 

غياب  الشوق إىل الساحات ..
هشام الورتتاين   يف عذرا .... سئمت  االنتظار
 كائن  كأس  .كأس  جاء  من أنجم السامء  .

والسامء  أمطرت   مجموعة شعرية  كتبت  بأوراق 
يغضب   ال  يك  واإلميان  والوفاء  الحب  رياح  حملتها 

الرحامن. 
.رسمها    املفاتيح   لوحة  عنوانها    مجموعة  شعرية 

شاعر  يسكن  الشواطئ املباركة .
شاعر  سجدت له  اللغة .

انه صاحب  املجموعة  الشعرية  الحدث  .
عنوانها  عناوين     من أريج العواطف  والعواصف .

..اسمها . سؤال  العشاق  لقنص رقصة  أو رشفة  من فنجان  الحياة 
)عذرا ....سئمت االنتظار  (

مجموعة شعرية قاتلة  لألحياء   وعاشقة لشواطئ األيام  الصامتة .
مجموعة شعرية  المست الجمر .

جمر  االشواق  للرفاق .
رضا الشمك .الصغري .كمبة .

شارع  وشوارع .
مجموعة شعرية   بها أول  الحروف  وإخر جرح   

.* صاحبها   ومتنها .
أسمه  املصيل   

لألعامق  دون مخاتلة. 
أنه .

الشاعر الصامت   املقيم  يف  ترضع  األنبياء  واملرسلني. 

أنه   ..
الصاعد نحو الله  الشعر هشام الورتتاين  .

مجموعة شعرية  صدرت  منذ أسبوع 
مجموعة شعرية  تستحق القراءة واالطالع والنقد. 

جاءت يف134   راوح فيها  هشام  الورتتاين  بإتقان بني قصيدة التفعيلة 
رضا  الحائر   الفنان  لها    وقدم  العمودية   والقصيدة   النرث   وقصيدة 

الشمك .
 الذي تحرك بلغته  املوسيقية  الطيعة .

.االعتذار .مجموعة شعرية  ال تنحرص   ....سئمت  عذرا 
فقط يف تنوع أساليب وفنون  الكتابة  بل قد ،نجد لها 
خصوصية  التأهب  للقصيدة العربية  الحائرة  متمردة 

عىل  السكون .
التصنيف   حدود   تتجاوز  شعرية   مجموعة   هي 
..يكتب   الورتتاين  الشاعر هشام  نجد  واالنتامء   حيث 
برضاب قلبه  املنخرط يف بيئته دون مخاتلة  بل مييش 
الهيجاء   كأنه  مخرج سيناميئ   حريص عىل  بقصائد 

الكتابة بالكامريا  دون لبس أو التباس .
بعد قراءيت  للمجموعة الشعرية  أجدين  اعرتف  أنني ال 
أزعم املوضوعية   بسب محدودية قدريت  عىل التجرد 
من مشاعر االنتامء  لهذا اإلصدار  الثاين  للرفيق هشام 

الورتتاين. 
 والكاتب  واملكتوب  صنوان ال يختلفان. 

مطرخفيف 
يف الليل أشعلت الشموع 

وتهت يف معنى الغياب وغربتي
البيت ميلؤه الصدى 

والضوء يلقي بالظالل عىل الجدار ويف الطريق
ويف السامءتراكمت  كتل السحاب

وأمطرت
أخفت عيل بريق نجم كنت أرقبه

مطر خفيف خلف نافذيت
العني ساهمة 
والروح شاردة

والقلب أدماه األنني.

قداسة القول  وتعدد  الصعود  من أجل  السمو بالقصيد 

واصل جمهور دار سيباستيان جولته حول املتوسط من خالل آلة العود 
يف تظاهرة وتريات متوسطية ليكتشف مجموعة أخرى من الفنانني يف 
عرض عانق اإلبداع يف ختام املهرجان ليسهر مع أحد أبرز عازيف العود 
مهند نرص يف  السوري   والفنان  املحجويب  املوسيقي سميح  تونس  يف 

حفل استثنايئ وخاص.
العزف كان برفقة كل من الفنانني املتألقني حسني بن ميلود عىل الناي 
سميح  ،انطلق  شبيل  الدين  نرص  الشاب  للفنان  إيقاعية  ومبصاحبة 
املحجويب يف رحلة مع عوده وطّوع أوتاره وعزف أرقى املعزوفات  من 
تأليفه وكذلك مقطوعات أخرى ألبرز عازيف العود يف العامل العريب يف 
وانغمس  عينيه  أغمض  املحجويب  سميح  الحضور،  أمتع  خاّلب  مزيج 
مع آلته يف انسجام تام ينم عن العشق الكبري الذي يربط هذا الفنان 

بعوده، ويف تناغم رائع مع الناي ومختلف اآلالت اإليقاعية،
الفضاء  هذا  يف  إللهامه  العنان  وأطلق  الفنان  أبدع  الحفل  هذا  يف   
الرّحب لتنساب املوسيقى وتطرب آذان املستمعني وتداعب وجدانهم 

من األعامق.ومن الوجدان يف احاسيس شاردة 
ومع سحر هذا العزف قّدم الفنان سميح املحجويب أغنية »يا حبيبي يا 

خويا« يف الجزء األخري لوصلته التي أنهاها بتحية كبرية وتصفيق حار 
من الحضور.

تناغم مع االيقاع الحلبي
فسح استاذ التعليم العايل املجال بعد ذلك إىل عازف العود واملوسيقي 
مبتكر  كفنان  العريب  الفني  املشهد  يف  برز  الذي  نرص  مهند  السوري 
صفاء  من  به  تتميز  ملا  بالخصوصية  مؤلفاته  وصفت  حيث  وخالق 
بالحاج  القادر  عبد  محمد  اإليقاع  عازف  وبصحبة  عالية،  وحساسية 
بنا مهند نرص يف رحلة عربية رشقية عميقة راوحت بني  قاسم سافر 
الرتاث واملؤلفات الخاصة لهذا الفنان يف صحبة ممتعة مع اإليقاع الذي 
أضفى رونقا خاصا لهذا العرض فكانت موسيقى رائعة وجّذابة يف آن.

ومن املقطوعات التي أثّرت يف الحضور وحرّكت املشاعر واألحاسيس 
فيها  روى  التي  الفراق«  »شهر  بعنوان  معزوفة  هي  العرض  هذا  يف 
مهّند حنينه وشوقه ملسقط رأسه يف منطقة السويداء السورية وهجرته 
سوريا،  بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف  بسبب  الوطن  حدود  خارج 
لألهل  كبري  واشتياق  الهجرة  بعد  للبلد  الذكريات  مقطوعة  فكانت 

واألصحاب بعد الفراق.

الى روح سهيل
التي  الشهرية  السورية  الدبكة  نغامت  مع  ذلك  بعد  اإليقاع  يتغري 
أسعدت املتفرجني الرتباطها مبناسبات األفراح، قبل أن يختم مهند نرص 

جولته مع العود بأغنية لألطفال بعنوان »نم يا ح«.
الفني  العرض  انتشاء بهذا  القاعة وكلّه  يغادر جمهور دار سيباستيان 
لسميح املحجويب ومهند نرص الذي تدفّقت فيه املقطوعات املوسيقية 
األذهان  يف  لترتّسخ  بسالسة  وانسابت  إحساس  بكل  العود  آلة  من 

والوجدان.
ناجح مبارك

سهيل حاضر بالغياب والعود ال ينسي الغياب
عرض سميح المحجوبي في دار سيباستيان

عذرا  سئمت ....االنتظار هلشام الورتتاين  

منذ  الحكمة«  »بيت  والفنون  واآلداب  للعلوم  التونيس  املجمع  أحدث 
املوسم األكادميي 2018  -2019 جائزة الباحث الشاب يف ميادين العلوم 
املختلفة، واآلداب والفنون، تلك التي مينحها سنويّا للباحثني الشّبان من 
أجل تحفيزهم، وتيسري سبل تطوير البحث العلمي، وتثمني جهود املهتمني 
باملجاالت العلمّية واإلبداعّية. ويف هذا السياق انتظمت يوم السبت 06 
نوفمرب 2021 مبقر املجمع فعاليات إسناد جائزة الدورة الثالثة التي فازت 

بها الكفاءات التالية:
رشا السالمي: الجغرافيا

محمد العريب النصريي: التاريخ القديم
لبيب التومي: الهندسة املعامرية

سلمى النقزاوي: التحليل التوافقي
احمد سليامين: علوم الفيزياء

الهندسة اإللكرتونية عبلة كمون: 
سوسن عفاس: العلوم الطبيعية

وديع بوليلة: اإلعالمية
املجيد  عبد  الدكتور  للمجمع  السابق  الرئيس  الفعاليّات  عىل  وأرشف 
الرشيف، مشّددا عىل أّن قيمة الجائزة تتخطّى التحفيز املادي نحو التحفيز 
املعريف واإلبداعي يف جميع األجناس املعرفيّة وهذا ما ترجمه تطّور حجم 
املجمع.  إليه  يرنو  ما  وهو  الشبان،  واملبدعني  الباحثني  من  الرتّشحات 
الفائزون فكرة عامة حول بحوثهم وإضافاتهم وفقا  املناسبة  وقّدم بهذه 
الختصاصاتهم، مثّمنني مبادرة بيت الحكمة التي تعترب بالنسبة إليهم دعام 

استثنائيا ميكن اعتباره منطلقا إلبداعات وبحوث جديدة.

فعاليات الدورة الثالثة لجائزة الباحث الشاب
التي يمنحها سنويا املجمع التونسي »بيت الحكمة«


