كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

www.ugtt.org.tn

االتحاد سوّى الملف نهائيا

عمال الحضائر شكرا ملن
ساعدنا وأنهى معاناتنا

باكالوريا 2021
 11تلميذا يف السجون وهذه مواعيد االختبارات
الفلسفة يف «املتناول» والصعب آت ال ريب فيه
الكتابية للدورتني الرئيسية والتدارك
النائب رضا الدالعي

مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني هي
منطلق اإلصالحات التي تحتاجها البالد
اشتراكات

التحركات االحتجاجية

غالء املعيشة مس أغلب
الشرائح والجهات

في الندوة السنوية لمنظمة العمل الدولية

الوباء يعجل بإرساء الحماية
االجتماعية الشاملة

تصاعد غير مسبوق في االعتداءات األمنية

تخوفات من عودة «دولة البوليس»
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األخ نور الدين الطبوبي عند رئيس الحكومة
التقى رئيس الحكومة هشام املشييش أمس األربعاء 16
جوان  2021بقرص الحكومة بالقصبة ،األمني العام لالتحاد
العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب.
وتطرق اللقاء إىل الوضع العام بالبالد وأهمية العمل املشرتك
بني الحكومة واملنظمة الشغيلة من أجل تجاوز الصعوبات
االقتصادية واالجتامعية واالنرصاف لحلّ اإلشكاليات التي
ته ّم التونسيني وخاصة مزيد اإلحاطة بالفئات الهشة التي
كانت من أكرث املترضرين من جائحة كوفيد.19 -
ون ّوه رئيس الحكومة بأهمية الحوار والتشاور بني الحكومة
واملنظمة الشغيلة والذي حقق نتائج إيجابية لصالح
التونسيني كان آخرها االتفاق الحاصل أمس ،إثر اجتامع
جلسة  5زائد  5بني الحكومة واالتحاد العام التونيس
للشغل ،عىل تسوية وضعية عملة الحضائر وإصدار األوامر
الرتتيبية وتفعيل اتفاق  6فيفري املايض.
من جانبه مث ّن األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل حرص الحكومة عىل االلتزام بالتعهدات السابقة واإلميان املشرتك للطرفني برضورة العمل املشرتك والتشاور
املتواصل إليجاد حلول لكل اإلشكاليات العالقة ،مضيفا أن اللقاء مثل فرصة لتدارس اآلليات الكفيلة بالترسيع يف تطبيق مآالت اجتامع  5زائد .5

هيئة ادارية وطنية
يف الحمامات وهذا
جدول أعمالها
تنعقد اليوم الخميس  17جوان  2021الهيئة
االدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل
بنزل الهدى بالحاممات الجنوبية انطالقا من
الساعة ( )9٫00صباحا) ونجد عىل جدول االعامل
النقاط التالية:
ـ الوضع العام بالبالد
ـ الوضع النقايب العام
ـ تجسيم مقررات املجلس الوطني املنعقد
بالحاممات أيام  24و 25و 26أوت .2020

األمين العام المساعد لالتحاد العام
ّ
الشفي
التونسي للشغل األخ سمير

منظمات وطنية تقاضي املشيشي وتنظم
مسرية وطنية
أعلن كل من نقيب الصحافيني مهدي الجاليص
واألمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس
للشغل األخ سمري الشفي أن منظامت وطنية
وجمعيات حقوقية قررت رفع قضية بوزير
الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام
املشييش.
ويأيت هذا القرار بعد األحداث التي شهدتها
منطقة سيدي حسني وحادثة سحل طفل
وتعريته يف الشارع وإضافة إىل االعتداءات
التي طالت عددا من املتظاهرين بشارع
الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
كام قررت الجمعيات واملنظامت تنظيم مسرية وطنية غدا الجمعة  18جوان  2021ض ّد اإلفالت من العقاب واملطالبة بتتبع املعتدين عىل مواطنني
ُع ّزل من قبل أعوان وزارة الداخلية.

األخ الطبوبي سيكشف
عن حقائق وحلول لألزمة
السياسية
قال األمني العام املساعد لالتحاد
العام التونيس للشغل األخ سمري
الشفّي إن األمني العام للمنظمة
الشغيلة ،األخ نور الدين الطبويب،
كان أكد أن هناك بوادر انفراج
لألزمة السياسية رشط تغليب
املصلحة الوطنية عىل املصالح
الحزبية.
وأشار إىل أنه من املنتظر أن يديل
األخ الطبويب بحوار صحفي غدا
الجمعة للكشف عن حقائق وحلول لألزمة السياسية.

محاور جديدة للشراكة بني جامعة البلديني بتونس ونظريتها الفرنسية
ت ّم خالل هذا األسبوع بحضور األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد لالتحاد ومكرم عاميرية الكاتب العام للجامعة
العامة للبلديني ت ّم إمضاء اتفاق رشاكة وتعاون بني الجامعة البلديني باالتحاد العام التونيس للشغل ونظريتها الفرنسية
التابعة للكنفدرالية الفرنسية الدميقراطية للشغل وميتد هذا االتفاق عىل ثالث سنوات ويتضمن دعام ماليا وتقنيا
لتنظيم عديد األنشطة التكوينية املرتبطة ببناء القدرات النقابية وتكوين املك ّونني يف مجال الصحة والسالمة املهنية
وتنظيم التظاهرات التحسيسية والتوعية بأهمية دعم العمل البلدي وتطويره وللتذكري فإن جامعة البلديني قد متكّنت
يف إطار هذه الرشاكة الفاعلة مع الكنفدرالية الفرنسية من إنجاز عديد الفعاليات والندوات الدراسية من بينها تقييم
مسار الالمركزية والقانون األسايس ألعوان وعامل قطاع الفضالت السائلة والصلبة ودليل الصحة والسالمة املهنية
وينتظر أن يت ّم التنسيق يف إطار االتحاد الدويل للخدمات من أجل تنظيم تحرك دويل يف قطاع البلديات.
* نرص الدين سايس

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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بعد اجتماع جلسة  5زائد 5

االتحاد سوّى امللف نهائيا وعمال الحضائر يقولون شكرا ملن ساعدنا
انعقدت مبق ّر مصالح الوظيفة العمومية
بالقصبة جلسة  5زائد  5بني الحكومة واالتحاد
العام التونيس للشغل بحضور رئيس الحكومة
هشام املشييش ووفد عن االتحاد العام التونيس
للشغل برئاسة األمني العام األخ نور الدين
وتم االتفاق عىل تسوية وضعية عملة
الطبويبّ ،
الحضائر وإصدار األوامر الرتتيبية قبل يوم الغد
الجمعة  18جوان  2021وعىل تفعيل اتفاق 6
فيفري املايض قريبا.
مستهل أشغال
ّ
وأبرز رئيس الحكومة يف
الجلسة أهمية الحوار عرب هذا الفضاء بني
الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل خالل
هذه الفرتة الستعراض أهم امللفات االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي مت ّر بها البالد مؤكدا
باملناسبة انفتاح الحكومة وحرصها عىل التشاور مع الرشيك االجتامعي حول عدد من الصيغ الكفيلة
ملف عملة الحضائر واتفاق  6فيفري املايض والتفاعل اإليجايب بشأن
بتفعيل االتفاقيات السابقة وخاصة ّ
كل املسائل العالقة بني الطرفني.
وقال وزير الشؤون االجتامعية محمد الطرابليس عقب اللقاء أنه ت ّم إمضاء اتفاق تسوية وضعية
عملة الحضائر وإصدار األوامر الرتتيبية بشأنه قبل يوم غد الجمعة  18جوان الجاري وكذلك األوامر
املتعلقة باتفاق  6فيفري املايض والتي ستصدر تباعا ،معتربا أن هذه التفاهامت مهمة وستع ّزز أسس
الحوار االجتامعي ورصيد الثقة بني الحكومة ورشكائها االجتامعيني وخاصة االتحاد العام التونيس للشغل.

وأكد األخ نور الدين الطبويب األمني العام
لالتحاد العام التونيس للشغل أنه ت ّم التوافق
حول ملف عملة الحضائر املمىض يوم  20أكتوبر
بني االتحاد والحكومة والذي يشمل تسوية
وضعية  31ألف عامل من عملة الحضائر حسب
املقاييس املضبوطة مؤكدا إمضاء اتفاق التسوية
خالل جلسة اليوم والذي ستصدر الحكومة إثره
األوامر الرتتيبية املتعلقة به قبل يوم الجمعة
القادم.

تتويج تونسي
تتويج عاملي للمدرسة اإلعدادية النموذجية بسوسة
بإرشاف the economist foundation of education
يف إطار الرشاكة بني وزارة الرتبية واملركز الثقايف الربيطاين
ويشارك يف هذه املسابقة  223إعدادية من مختلف
أنحاء العامل آسيا أفريقيا وأوروبا ولكن معظم املشاركني
كانوا من بريطانيا وامريكا .وبفضل العمل الدؤوب لكافة
املشاركني وعمل الفريق املؤطر نجحت اإلعدادية يف اقتالع
مكان من العرش األوائل  top10ولكن املفاجأة الكربى
أن تحصل اإلعدادية النموذجية بسوسة عىل الجائزة
األوىل من بني العرش األوائل وهي جائزة القائد املفكر
 thought leaderوملزيد املعلومات عن هذه املسابقة
الفريدة من نوعها فهي عبارة عن أطروحة تقدمها هذه
املنظمة تتناول يف كل سنة موضوعا مع ّينا ووقع االختيار
هذه السنة عىل موضوع التغيرّ املناخي ملا له من أثر
يسء عىل اإلنسان والطبيعة ومتتد هذه املسابقة عىل مدة
ّ
ستة أسابيع متواصلة يقع تغيري املوضوع يف كل أسبوع
مع إدراج مسابقات وحوارات ونقاشات عىل االنرتنات
يشارك فيها خرباء وتالميذ أما التالميذ فيشاركون مبواضيع
يكتبونها حول املوضوع بإرشاف وتأطري السيد فتحي
اللطيف منسق ومؤطر وهو أستاذ انقليزية والسيدة
سندس الدجبي السعيدي أستاذة أنقليزية والسيدة أنيسة
بوخريص أستاذة رسم حيث أن املسابقات تجمع بني
الكتابة واإلبداع الفني والتفاعل اإليجايب مع بقية املشرتكني
بالتعليق عىل أعاملهم والرد عىل أسئلتهم وبهذه املناسبة
سيقع تنظيم حفل بلندن يوم واحد جويلية لتكريم تونس
كأسا إذ
من خالل اإلعدادية النموذجية بسوسة وتسليمها ً
أنها املرة األوىل التي يحرز بلد غري ناطق باللغة األنقليزية

يف البنك التونيس للتضامن

انطالق قبول فرز ملفات
القروض للمتضررين من الكورونا
عىل هذا اللقب ويعود ذلك أساسا إىل العمل الدؤوب
رشفة وقع
للتالميذ املشاركني والذين كتبوا عدة مقاالت م ّ
اختيار بعضها لتكون عىل صفحات  the economistوهذا
ّ
يدل عىل أن التلميذ التونيس قادر عىل منافسة دول العامل
إذا توفرت له اإلمكانيات والتأطري الجيد .وبهذه املناسبة
نوجه دعوة إىل وزارة الرتبية التي نشكرها عىل دعمها
ملزيد تشجيع اللغة األنقليزية ألنها الوحيدة التي ترفع
الحواجز بني مختلف الشعوب وتجعل التخاطب بينهم
سهال .ختاما شكرا لكل من ساهم يف إنجاح هذه التجربة
من مدير وإطار تربوي وتالميذ موهوبني ورغم أنها
ليست املرة األوىل التي تحصل فيها اإلعدادية عىل مرتبة
مرشفة ولكن التتويج يف هذه السنة كان مرشفا لتونس
وقد أدخل كثريا من البهجة خاصة أن العمل ت ّم أثناء
فرتة الحجر الصحي ومل يكن من السهل تأطري التالميذ عن
بُعد ولكن إرصارهم عىل النجاح جعل من ال َحجر الص ّحي
فرصة ممتعة للتعلّم فأرجو أن تتكاتف الجهود ملزيد دعم
مثل هذه التظاهرات العلمية ملا ملسناه من تحسن يف
مستوى التالميذ وفرحتهم باالنفتاح عىل العامل ورغبتهم
يف التف ّوق.
* يوسف الوساليت

رشعت مصالح البنك التونيس للتضامن أمس األربعاء  16جوان  2021يف قبول
وفرز ملفات مطالب الحصول عىل  5000قرض بقيمة  5000دينار لفائدة التجار
والحرفيني األكرث ترضرا من الحجر الصحي الشامل .وسيحصل املنتفعون بالقروض
يف حال استجابتهم للرشوط عىل قروض برشوط ميرسة مع فرتة إمهال ودون فائدة
وفق قرار الحكومة التونسية .وتجدر اإلشارة إىل أن تقديم املطالب سيكون هذه املرة
الكرتونيا وذلك تفاديا لالزدحام يف ظل وضع صحي معقد نتيجة جائحة الكورونا.
وقد أثبت البنك التونيس للتضامن من خالل تجربة قبول املطالب عن بعد أن السري
يف درب رقمنة اإلدارة ممكن وان لتونس الكفاءات الرضورية والالزمة لتحقيقه هذه
الخطوة اإلدارية العمالقة .وتجدر اإلشارة إىل أن مصالح البنك التونيس للتضامن
تعكف حاليا عىل دراسة مختلف امللفات والتثبت من توفر الرشوط يف أصحاب
املطالب عىل أن يت ّم االنطالق يف رصف القروض يف موىف الشهر الحايل.

* طارق السعيدي

تعزية

بلغنا يوم السبت 12جوان  2021نبأ وفاة
عادل بن بلقاسم الكاتب العام املساعد
للنقابة األساسية للشباب والطفولة بتونس
وإثر هذا املُصاب الجلل تتقدم أرسة جريدة
الشعب بخالص عبارات التعزية واملواساة
لكل العائلة راجني من الله أن يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ويرزق أهله وذويه جميل
الصرب والسلوان.
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تصاعد غري مسبوق يف اعتداءات األمن عىل املواطنني..

ختوفـات من عـودة «دولـة البولـيس» ودعــوات
إلـى إصـالح املؤسسـة األمنيـة

عاشت منطقة سيدي حسني حالة من االحتقان والغضب،
وشهدت اشتباكات متتالية بني عدد من املتساكنني وأعوان األمن
عىل وفاة شاب يف ظروف غامضة بعد إيقافه من قبل إحدى
الدوريات األمنية .وتزايدت االحتجاجات وسط هذا الحي الشعبي
إثر رضب وسحل ونزع مالبس طفل كان قد خرج يف جنازة تشييع
جنازة الشاب املتويف.
ومل تقف االحتجاجات عند حي سيدي حسني السيجومي ،بل
تجاوزته لتصل اىل شارع الحبيب بورقيبة ،أين خرج عدد كبري من
التونسيني يف مظاهرة احتجاجا عىل السياسة القمعية التي ميزت
التدخالت األمنية ،وللتنديد خاصة عىل إهانة املواطنني وإذاللهم
و«تعريتهم» ثم إصدار بيانات كاذبة للتضليل عىل غرار ما قامت
به وزارة الداخلية التي اكدت يف بيان لها ان الطفل «ضحية السحل
والتعذيب يف سيدي حسني» كان يف حالة سكر وهو من أقدم عىل
نزع مالبسه ،والحال أن مقاطع الفيديو التي انترشت عىل مواقع
تبي بصفة جلية عنارص من األمن يقومون
التواصل االجتامعي نّ
برضبه وسحله وتجريده من مالبسه.
الجهاز األمني واالنتقال الدميقراطي
وقد كشفت األحداث األخرية الدائرة يف منطقة سيدي حسني
ويف شارع الحبيب بورقيبة ،أن جهاز األمن مل يواكب االنتقال
الدميقراطي ومل يرتق بعد إىل مستوى االمن الجمهوري الذي يتحدث
عنه األمنيون انفسهم .فاألمنيون مل يتغريوا ومل يغريوا اسلوبهم يف
التدخل ،بل ظلت األدوات املستخدمة ما قبل الثورة هي نفسها،
وظل العنف والسلوك املقيت يف التعامل هو نفسه ،بل رمبا زادت
ح ّدته عىل ما كان عليه قبل الثورة .وهو ما يوحي بأن اإلصالحات
التي عرفتها األجهزة األمنية بعد سقوط نظام بن عيل غري كافية.
وقد تهاطلت بيانات التنديد واالستنكار من قبل أغلب املنظامت
الحقوقية واملهنية من بينها االتحاد العام التونيس للشغل ونقابة
الصحافيني وعدد من الجمعيات واألحزاب ،مطالبة رئيس الحكومة
هشام املشييش ،بوصفه مرشفا بالنيابة عىل وزارة الداخلية ،إىل
«تح ّمل كامل مسؤوليته يف التص ّدي لحاالت انتهاك حقوق املواطنني
واالعتداء عليهم من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الراجعني
بالنظر إىل وزارته ،واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه
املامرسات .بينام وصل األمر ببعض هؤالء املن ّددين اىل ح ّد املطالبة
باستقالة املشييش ورفع البعض اآلخر دعوى قضائية ضد هشام
املشييش بصفته وزير داخلية بالنيابة فيام يتعلق مبامرسة العنف
املمنهج ض ّد مواطنني ُع ّزل.
ولفتت تلك املنظامت ان ما حدث يف سيدي حسني السيجومي
ليست أحداثاً فردية أو معزولة بل هي مواصلة ملامرسات سادت
طيلة سنوات ما بعد الثورة ،وعرفت شيوعاً ملحوظاً يف السنتني
األخريتني ،فضحها التعاطي األمني مع التحركات االجتامعية خالل
شهري ديسمرب  2020وجانفي  2021التي متّت التغطية عليها
من أعىل هرم السلطة ،رغم تقارير وتوصيات املنظامت الحقوقية
الوطنية والدولية .وذكّرت املنظامت يف بيان لها بـ«جرائم مشابهة
عىل غرار ما حصل مع أنور السكرايف يف  22ماي  ،2017وأمين عثامين
يف  24أكتوبر  ،2018وخميس اليفرين يف  8جوان  ،2018وعمر
العبيدي يف  2افريل  ،2018وأمين ميلودي يف  30أكتوبر ،2019
وهيكل الراشدي يف  25جانفي.»2021

رابح الخرايفي (أستاذ قانون) :املامرسات األمنية مبنية عىل
رشعية العنف دون مراعاة لحقوق املواطنني
حول مسألة التدخالت األمنية واملبالغة يف استعامل الفوة او
العنف والتعذيب ،أكد أستاذ القانون ،رابح الخرايفي ،أن العالقة
بني الرشطة واملواطن يف تونس ال ينظمها قانون خاص ،بل تخضع
هذه العالقة ملجلة اإلجراءات الجزائية وتنسحب عىل عالقة املوظف
العمومي باملواطن.
وش ّدد عىل أن التدخالت األمنية يف أحداث العنف أو
االحتجاجات تتطلّب إطارا ً قانونياً لفض االعتصامات ،ومواجهة
التظاهرات ،لحامية حقوق املواطنني يف التظاهر ،وأيضاً لحامية
امللك العام ،وتنظيم حدود ومجاالت تدخل األمن يف هذه العملية.
وأضاف الخرايفي ،أن عالقة عون األمن باملواطن مرتبطة باإلرث
التاريخي لهذه العالقة ،وهي نتاج تراكامت أكرث من نصف قرن من
االستبداد ،وهي عالقة ميارس من خاللها األمن سلطته عىل املواطن.
واستبعد أستاذ القانون أن تتغري هذه العالقة بني ليلة وضحاها،
الزج
داعياً وزارة الداخلية إىل مزيد من تأطري عنارص األمن قبل ّ
بهم يف مواجهة املواطنني يف االعتصامات والتظاهرات واالحتجاجات.
وأضاف أنه بعد  2011مل يت ّم تنظيم عالقة رجل األمن باملواطن،
عىل أسس صحيحة تراعي املناخ الجديد يف تونس ،مناخ الحريات
والدميقراطية ،وبقيت العقلية نفسها هي السائدة يف املامرسات
األمنية املبنية عىل رشعية العنف الذي ميارسه عنارص األمن دون
مراعاة لحقوق املواطنني.
وقال الخرايفي« ،إن وزارة الداخلية تنتدب من لفظتهم املدارس
وهم غري متصالحني مع أنفسهم لذلك يلجؤون إىل مامرسة العنف
عند أول مواجهة مع املواطن ،وهو رد فعل طبيعي».
وبينّ أن املشكلة ليست يف الترشيعات ،وإمنا يف تأصيل مفهوم
نص الدستور ،عىل أرض الواقع ،من خالل
األمن الجمهوري الوارد يف ّ
تكوين عنارص األمن عىل املقاربة الحقوقية وكيفية إدارة األزمات،

أحداث سيدي حسني
تفضح اإلرث التاريخي من
القمع واالستبداد لدى األمن

إضافة إىل التدرب عىل التحكم يف االنفعاالت وردود الفعل عىل
بعض االستفزازات التي قد تصدر عن املحتجني .وعبرّ عن تخوفه
من حالة التطبيع مع العنف يف املجتمع ،وحتى يف العقل السيايس
التونيس ،إذ أصبح العنف ميارس تحت قبة الربملان ،وبدا جلياً أيضاً
يف الخطاب السيايس.
بسام الطريفي (رابطة حقوق اإلنسان) :املامرسة العدوانية
ضد املواطنني يف ارتفاع
أثارت تجاوزات أعوان األمن التي شهدتها منطقة سيدي حسني
السيجومي وما سبقها من مضايقات إزاء حرية التظاهر واالحتجاج،
مخاوف واسعة من عودة «الدولة البوليسية» ،إذ رفع عدد من
املحتجني شعار «ال لدولة البوليس».
ويف السياق نفسه ،اعترب نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع
عن حقوق اإلنسان بسام الطريفي ،أن تكرر قمع االحتجاجات
وتواصل املامرسة العدوانية يف مواجهة املحتجني يدل عىل وجود
سياسة ممنهجة يف التعاطي مع التحركات االحتجاجية.
واستنكر بسام الطريفي ،غياب لغة الحوار والتواصل لدى
مؤسسات الدولة ،منتقدا بشدة عدم التواصل مع املحتجني.
ودعا الطريفي إىل رضورة إصالح املؤسسة األمنية ،كاشفا أ ّن
الرابطة تسجل تصاعدا ً غري مسبوق يف االعتداءات األمنية عىل
املواطنني ،ال سيام املوقوفني يف مراكز االحتفاظ ،وصلت إىل ح ّد
التعذيب املمنهج عرب الرضب املربح وحلق الرأس وانتزاع املالبس.
يؤكد الطريفي أ ّن الرابطة رصدت تجاوزات «خطرية» ارتكبها بعض
عنارص األمن عىل خلفية االحتجاجات األخرية ،وصلت إىل ح ّد
التعذيب وسوء املعاملة وانتزاع االعرتافات بالقوة ،ومداهمة املنازل
دون إذن قضايئ وتوجيه اتهامات سياسية كيدية ض ّد موقوفني ،من
قص وتالميذ مدارس وطلاّ ب جامعات.
بينهم رّ
ويفيد الطريفي بأ ّن ما ميارس عىل املواطنني وال سيام املوقوفني،
يرتقي إىل مستوى الجرمية واالنتتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان
ودستور البالد ،فضالً عن حرمانهم من حقوقهم التي تضمن لهم
حضور املحامني أثناء عمليات االستنطاق (االستجواب) ،معتربا ً أ ّن
العنف ض ّد املواطنني يقود البالد إىل منعرج خطري يف انتهاك حقوق
اإلنسان.
* حياة الغامني
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الحوار البرلماني

رضا الدالعي نائب حركة الشعب والكتلة الديمراطية لـ «الشعب»

* حاوره :لطفي املاكني

مبادرة احتاد الشغل للحوار الوطني هي املنطلق لالصالحات التي حتتاجها البالد
أكد النائب عن حركة الشعب والكتلة الدميقراطية رضا الدالعي ان مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل إلجراء حوار الوطني تبقى
هي املنطلق لالصالحات املستوجبة سياسيا واقتصاديا واجتامعيا باعتبار ان االصالح يتطلب مناخات بعيدة عن الصدام بني مؤسسات
الدولةوالتجاذبات بني الفاعلني يف املشهد العام.
وأضاف يف حديثه لـ«الشعب» ان البالد محتاجة إىل جبهة وطنية واسعة تدافع عىل املرشوع الوطني الشعبي والذي يستدعي تغليب
املصلحة العامة واعطاء األولوية لتثبيت الخيار الوطني بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة.
وح ّمل يف الوقت نفسه الحكومة مسؤولية
حصول انفجار اجتامعي بسبب قراراتها الال
الالشعبية التي ال تراعي احتياجات املواطنني
يف هذه الظرفية الصعبة مقابل خدمة مصالح
الحزام السيايس الذي يدعمها عىل حساب
االولية الوطنية املستوجبة واعترب هنا ان
االرتهان اىل صندوق النقد الدويل سيعمق
املديونية والتبعية ويزيد من معاناة أغلب
رشائح املجتمع التونيس.
* ماهي مربرات التخوف من حصول انفجار
اجتامعي بعد الزيادات التي أعلنتها الحكومة
يف أسعار بعض املواد األساسية؟
ـ الزيادات التي اعلنت عنها الحكومة منذ
ايام كانت مجحفة يف حق شعبنا خاصة وانها
كانت يف سياق التداعيات السلبية ألزمة كورونا
التي مست قوت املواطنني ومصادر رزقهم
وأفقدت فئات اخرى عديدة مواطن شغلهم يف
الوقت الذي كان يفرتض فيه عىل الدولة اتخاذ
اجراءات اجتامعية تحمي الفئات املترضرة وهذا
ما اعتربه بداية الخضوع المالءات صندوق النقد

دور رئيس
الجمهورية هام
في هذه المرحلة
الدقيقة التي تمر
بها البالد

الدويل عىل حساب السيادة الوطنية ومصدر
عيش الشعب التونيس يف ظل التدهور املتواصل
للمقدرة الرشائية الغلب رشائحه.
وبناء عىل ما ذكرنا يف سياقات االزمة
السياسية واملالية الخانقة وكذلك الصحية
فانه من الوارد حصول انفجار اجتامعي ونحن
نعتقد ان ما اقدمت عليه الحكومة من زيادات
مجحفة شملت جميع املواد تعرض االستقرار
االجتامعي يف تونس للهزات فهي اجراءات ال
متس الجانب االجتامعي واملعييش فقط وامنا
ميكن ان تطال االستقرار االجتامعي املهتز.
* هناك استغراب من بيانات االحزاب
الربملانية بالرتفيع يف االسعار يف حني انها
صادقت عليها يف ميزانية هذه السنة كيف ترد

عىل ذلك؟
ـ هذا الكالم مجانب للصواب وما جاء عىل
لسان رئيس الحكومة غري دقيق الن املصادقة
كانت بـ 100مليم فقط يف مادة السكر مبا ان
الحكومة فعلت زيادات مقررة سنة  2018من
قبل حكومة يوسف الشاهد.
من ناحية اخرى مسؤولية الكتل الربملانية
متفاوتة الن امليزانية صوتت عليها االغلبية ومل
يصوت عليها نواب املعارضة وبالتايل االستغراب
ميكن ان يخص الحزام السيايس الذي تنصل من
املسؤولية وحملها لرئيس الحكومة وهذا اعتربه
نوع من العبث السيايس الذي اصبحنا نعيش
عىل وقعه يف السنوات االخرية.
* ماهي الخطوات املطلوبة من املعارضة
داخل الربملان إلجبار الحكومة عىل مراجعة تلك
القرارات؟
ـ من جانبنا كحركة الشعب كنا اصدرنا
بيانا ح ّملنا فيه الحكومة مسؤولية أي انفجار
اجتامعي وطالبناها بالرتاجع عن هذه الزيادات
املجحفة يف حق شعبنا ونحن بصدد التنسيق
مع مجموعة من االحزاب واملنظامت باتجاه
الضغط اليقاف هذا املسار الذي تتجه اليه
الحكومة.
كذلك نحن رفعنا قضية لدى املحكمة
االدارية اليقاف هذه االجراءات الن الحكومة
تجاوزت التفويض املمنوح لها من الربملان عند
مناقشة ميزانية  2021رغم اننا نعتربها ميزانية
تفتقر للبعد االجتامعي يف حني انها اتخذت
اجراءات لصالح اللوبيات.
* املعارضة مشتتة لذلك انفرد الحزام
السيايس الداعم للحكومة باتخاذ تلك القرارات؟
ـ حجم ومتوقع املعارضة هو نتيجة موازين
قوى أفرزتها انتخابات  2019ورغم ذلك نحن
نقوم مبا نستطيع للحد من التوجهات الالشعبية
لهذه الحكومة وحزامها السيايس ويف الوقت
نفسه البد من مزيد التنسيق بني الكتل الربملانية
املعارضة وملا ال االنفتاح عىل أحزاب ومكونات
وطنية من خارج الربملان لتنسيق املواقف يف
مثل هذه املرحلة الن هناك حاجة متأكدة
لجبهة مدنية وسياسية قادرة عىل خلق نوع من
التوازن السيايس والفعل امليداين ملجابهة هذه
الخيارات الالشعبية وهذا الهدف يتطلب تقديم
تنازالت من الجميع بإتجاه انضاج بناء هذه
الكتلة السياسية املدنية الوطنية.
* ملاذا ال تتفق املعارضة عىل قواسم مشرتكة
بدت واضحة يف الفرتة االخرية لتحقيق مكاسب

للمواطنني بعيدا عن الشعارات واملناكفات؟
ـ نحن يف حركة الشعب نضع انفسنا عىل
ذمة هذا الهدف ومن ذلك املنطلق نقوم
بجهد داخل الربملان وخارجه من خالل االتصال
مبختلف املنظامت الوطنية والجمعيات
واالحزاب التي تلتقي معنا يف هذه الرؤية سعيا
لخلق كتلة اجتامعية دميقراطية تحمي شعبنا
من هذه السياسات الالشعبية وتقدم التصورات
البديلة عن هذه التوجهات.
* هل ميكن ان ميتد هذا التنسيق اىل
املواعيد االنتخابية القادمة؟
ـ تونس محتاجة إىل جبهة وطنية واسعة
تدافع عىل املرشوع الوطني الشعبي لكن
التقدم يف هذا االتجاه مازال خجوال ويتطلب
ارادة من الجميع وتذويب املصالح الحزبية
الضيقة والعمل من منطلق اعطاء االولوية
لتثبيت الخيار الوطني لصالح شعبنا وحتى
لفائدة هذه االحزاب نفسها.
* كرث الجدل بخصوص مساعي الحكومة
لالقرتاض من صندوق النقد الدويل فام مدى
قدرتها عىل تنفيذ طلباته وموازنتها مع األوضاع
الداخلية؟
ـ االرتهان لصندوق النقد الدويل خيار
ال ميكن اال ان يعمق املديونية والتبعية وما
سينعكس عنهام عىل البالد والعباد والتجارب
بينت ذلك عىل أكرث من حكومة اعتمدت ذلك
الخيار وبالتايل فان االرتهان له ليس قدرا عىل
بالدنا اذا وجدت االرادة السياسية الحقيقية
والصادقة لالصالح.
* وهل هذا االصالح ممكن يف مثل هذه
االوضاع التي تعيشها البالد؟
ـ االصالح الذي أرشت اليه يتطلب مناخات
سياسية مالءمة بعيدة عن منطق الصدام بني
مؤسسات الدولة والتجاذبات بني االطراف
السياسية نحو خلق ارضية مناسبة لحوار وطني
يقدم اجوبة بخصوص التحديات االقتصادية
واملالية والسياسية والصحية التي تعيشها البالد
باالتفاق عىل خارطة لالصالح وهنا نؤكد عىل
ان مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل تكون
منطلقا ملا أرشت إليه من اصالحات.
* وأي دور تراه لرئيس الجمهورية النجاح
هذا الخيار الوطني؟
ـ دور رئيس الجمهورية هام يف هذه املرحلة
الدقيقة التي متر بها البالد لذلك نحن نطلب
منه االرشاف عىل الحوار الوطني مبضامني
واضحة يشارك يف وضعها الجميع تفيض إىل

تونس محتاجة إىل جبهة وطنية واسعة تدافع على املشروع الوطني الشعبي

مخرجات اقتصادية واجتامعية وسياسية الخراج
البالد من هذه الوضعية املتأزمة التي جعلت
اغلب دواليبها يف حالة عطّالة.
* يف عالقة بحالة العطّالة هناك من يرى ان
التنقيحات املزمع ادخالها عىل القانون االنتخايب
سيزيد من حدة الرصاعات والبحث عن الهيمنة
والتموقع؟
ـ يجب االقرار بداية ان االكتفاء بتعديل
القانون االنتخايب لن يحل املشكلة اذا مل يرتبط
هذا التنقيح بالسياق العام االنتخايب ونقصد هنا
ما يتصل مبراجعة قانون الجمعيات واالحزاب
والقانون املنظم لعمليات سرب اآلراء وتنظيم

االرتهان
لصندوق النقد
الدولي سيعمق
المديونية
والتبعية

القطاع االعالمي والتصدي لالساليب امللتوية يف
عالقة بتدفق املال الفاسد خارجيا وداخليا وهي
أولويات تعترب أساسية لضامن نزاهة وشفافية
املسار الدميقراطي النه يف غيابها سيكون هذا
التنقيح مجرد وسيلة ألطراف معينة لتكريس
هيمنتها عىل املشهد السيايس واستدامة مثل
هذه الوضعية لخدمة اجندات باتت معلومة
وأولها استمرارها يف الحكم.
* كيف ترى االصالحات املستوجبة لنجاح
املرحلة القادمة؟
ـ االصالح يف تونس يجب ان يكون شامال
عىل اكرث من مستوى اقتصادي واجتامعي
وسيايس بعيدا عن منطق الشعارات الخاوية
من اي رغبة حقيقية يف انقاذ البالد من ازمتها
وبالتايل فان هذا االصالح يجب ان يكون ضمن
محاور دقيقة قابلة للتنفيذ وضمن سقف زمني
متفق عليه من خالل اجراءات واضحة.
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في الندوة السنوية لمنظمة العمل الدولية:

* بدر الساموي

الوباء يعجل بإرساء الحماية االجتماعية الشاملة

انطلقت يوم  3جوان  2021الندوة السنوية ملنظمة العمل الدولية التي تنتظم يف مثل هذا الشهر
من كل سنة للتباحث يف كل ما يه ّم عامل الشغل وتفرعاته مثل الحامية االجتامعية .ونظرا إىل الظروف
الناتجة عن «كوفيد» انعقدت ندوة هذه السنة عن بُعد وقد نالني رشف املشاركة يف أشغال ورشة
الحامية االجتامعية ضمن وفد االتحاد العام التونيس للشغل .ونظرا إىل أهمية ما دار من نقاشات وما
طُرح من تحديات وما ُرسم من آفاق رأيت من واجبي إفادة النقابيني بها من خالل هذا املقال املوجز.
فقد هيمنت عىل أشغال الورشة التداعيات االجتامعية لوباء الكوفيد  19مام أعاد طرح الحاجة امللحة
ألنظمة الحامية االجتامعية والتأكيد باعتبارها حقا من حقوق اإلنسان .وقد أكد الوباء العاملي عىل
أهمية أن تستثمر الدول يف بناء أنظمة الحامية االجتامعية الوطنية .وبقدر ما كانت التدابري التي ت ّم
اتخاذها أثناء الوباء مفيدة للعامل واألرس الضعيفة الدخل يف جميع أنحاء العامل مكنت املؤسسات من
البقاء والعودة تدريجيا إىل النشاط .لذلك فإن إنشاء أنظمة حامية اجتامعية فعالة ال ميكن تحقيقه
من خالل تدابري استثنائية ملواجهة األزمات بل يتطلب التزا ًما طويل األجل وفقًا للمعايري الدولية مع
أخذ ظروف كل بلد بعني االعتبار.
إرساء الحامية االجتامعية الشاملة
عىل الدول األعضاء وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية
التسلح بإرادة سياسية قوية إلرساء حامية اجتامعية
شاملة عىل أن توضع تحت مسؤولية الدولة وتكون
متطابقة مع معايري منظمة العمل الدولية وخاصة منها
االتفاقية عدد  102لسنة  1952املتعلقة باملعايري الدنيا
للضامن االجتامعي والتوصية عدد  202لسنة 2012
املتعلقة باألرضية الوطنية للحامية االجتامعية والتوصية
عدد  204لسنة  2015بشأن االنتقال من االقتصاد غري
املنظم إىل االقتصاد املنظم .وهكذا يتم ضامن الحد
األدىن من الخدمات لكل شخص عىل مدى الحياة
وخاصة حق الولوج إىل املنافع الصحية األساسية ودخل
أدىن مضمون .ويجب أن تعتمد الحامية االجتامعية عىل
النظرة الحقوقية وتشمل كل العامل وكل القطاعات.
وعىل أنظمة الحامية االجتامعية أن تشمل األشخاص
املوجودين يف وضعية إعاقة وتراعي حاجياتهم
الخصوصية وذلك بتوفري الحصول عىل الخدمات الصحية
بأيرس السبل وإن أمكن إيصالها لهم يف أماكن سكنهم.
ويجب الحرص عىل تيسري رشوط الحصول عىل املنافع
االجتامعية واملحافظة عىل االنتفاع بها عند حصول تغيري
يف املهنة بالنسبة إىل العملة الوقتيني أو العاملني لوقت
جزيئ أو العامل املهاجرين والحثّ عىل إبرام اتفاقيات
ثنائية لتوفري الحامية االجتامعية للعامل املهاجرين.
سبل إرساء الحامية االجتامعية الشاملة
اتفق املشاركون وتعهدت املنظمة بتدعيم أنظمة

الحامية االجتامعية وذلك بضامن التنسيق
الناجع بني مختلف األنظمة والربامج
وتوفري إمكانية الحصول عىل املنافع
بأيرس السبل واالعرتاف مبسؤولية الدولة
يف وضع األطر املناسبة لحوكمة الحامية
االجتامعية والدفع بنم ّو اقتصادي ُمدمج
وتشغيل ُمنتج وأسواق عمل ُمنصفة
وعمل الئق للجميع .كام يُستوجب ضامن
التّناغم بني برامج الحامية االجتامعية
وبقية الربامج االقتصادية واالجتامعية ووضعية امليزانية
وخاصة برامج التشغيل والصحة والتعليم والربامج
مع األخذ بعني االعتبار تطور عامل الشغل .ولتجسيد
هذه األهداف ال ب ّد من العمل عىل توفري مناخ مالئم
للمؤسسات وخاصة منها املؤسسات الصغرى واملتوسطة
ومؤسسات االقتصاد االجتامعي التضامني لتسهيل
االنتقال نحو االقتصاد املنظم.
توفري التمويل للحامية االجتامعية الشاملة
ال ميكن بلوغ الحامية االجتامعية الشاملة دون ضامن
قاعدة اقتصادية ومالية صلبة وذلك باملزج بني موارد
التمويل املساهامتية واملوارد غري املساهامتية مع
الحرص عىل ضامن االستدامة ألنظمة الحامية االجتامعية
ومراعاة التضامن بني األجيال .ويبقى تطوير الفضاء
املايل ملنظومة الحامية االجتامعية رهني توسيع القاعدة
الرضيبية ومحاربة التهرب االجتامعي ومتابعة عدم دفع
اشرتاكات الضامن االجتامعي وتحديد أولويات في

التحركات االحتجاجية
* إعداد :لطفي املاكني
مس
عكست األرقام املعلنة حجم االحتقان االجتامعي الذي ّ
أغلب الفئات والجهات إذ ذكر لـ «الشعب» الناطق الرسمي
بإسم املنتدى رمضان بن عمر أن شهر ماي املايض عرف 1155
تحركا احتجاجيا اي بزيادة  ٪25عن النسبة املسجلة خالل شهر
افريل املايض.
وقد توزعت بني الجهات التالية :الشامل الرشقي  305تحركا
الجنوب الغريب  284تحركا الجنوب الرشقي  217تحركا.
الوسط الرشقي  138تحركا ـ الوسط الغريب  116تحركا ـ الشامل
الغريب  95تحركا واعترب محدثنا ان توزع التحركات كانت متقاربة
بني شق الخارطة الرشقي ونظريه الغريب وحسب تفسري فريق
عمل املرصد االجتامعي التونيس باشرتاك أغلب رشائح املجتمع يف
املشاكل والهموم ومل تعد الهشاشة االقتصادية او املشاكل الصحية
او االجتامعية او نقائص البنية التحتية عىل الجهات الغربية للبالد.

املصاريف واعتامد إجراءات من شأنها أن تشجع عىل
التشغيل الكامل واملنتج وإدماج املجموعات املقصاة من
سوق الشغل مام يوفر متويالت إضافية وميهد لالنتقال
من االقتصاد غري املنظم إىل االقتصاد املنظم.
تعبئة أدوات تدخل املنظمة الدولية
تعهدت املنظمة بدعم أعضائها من أجل تكريس الحامية
االجتامعية الشاملة طبقا ملعايريها وستعمل بصفة عاجلة
عىل اتخاذ التدابري الرضورية لصياغة االسرتاتيجيات
الوطنية للحامية االجتامعية وتنفيذها .وتتمثل الخطوة
األوىل يف تدعيم كفاءات األعضاء يف صياغة السياسات
واالسرتاتيجيات الوطنية يف مجال الحامية االجتامعية.
وستعمل عىل مساعدة الدول األعضاء من أجل اإلبقاء
عىل اإلجراءات العاجلة التي ت ّم اتخاذها ملواجهة وباء
«كوفيد »19 -بهدف تحويلها إىل دعامة ملنظومة الحامية
االجتامعية حتى تكون قادرة عىل مواجهة أزمات قادمة.
كام التزمت املنظمة مبساعدة الدول األعضاء عىل توفري
الظروف املناسبة لتمكني العامل من الحصول عىل

الخدمات الصحية مهام كان القطاع الذي ينتمون إليه
مبن فيهم العاملون لحسابهم الخاص ومن املحافظة
عليها يف ظل تطور عامل الشغل ،وكذلك تدعيم الحوار
االجتامعي من أجل صياغة سياسة الحامية االجتامعية
ووضعها موضع التنفيذ ومتابعة إنجازها .وستواصل
إسداء النصائح الفنية يف املجاالت السياسية والقانونية
واملالية واالكتوراية وتطوير الحوكمة والشفافية بواسطة
نظام معلومات وإحصائيات دقيقة .وتضع عىل ذمة
األعضاء مركزها الدويل للتدريب يف تورينو بإيطاليا لدعم
التكوين فضال عن تطوير تقاسم املامرسات الفضىل.
وختاما ستحرص منظمة العمل الدولية عىل إطالق
حملة للتعريف باالتفاقية عدد  102والتشجيع عىل
املصادقة عليها كرشط إلرساء الحامية االجتامعية
الشاملة طبقا للتوصية  202املتعلقة باألرضية الوطنية
للحامية االجتامعية ومتابعة تكريسها يف الترشيعات
الوطنية.

غالء املعيشة مس أغلب الشرائح والجهات
وتضمن التقرير الصادر عن املنتدى اشارة اىل أن غالبية التحركات
كانت يف شكل اعتصامات وهي آلية يعتمدها الفاعلون
االجتامعيون ملا تتسم به من بعد تنظيمي وما تفرضه من ضغط
عا ٍل عىل الطرف الرسمي ودميومة تدفع نحو إجباره عىل التفاعل
مع املطالب املرفوعة.
وقد اتخذت التحركات ابعا ًدا اقتصادية واجتامعية أين حملت
أكرث من نصف التحركات االحتجاجية مطالب اجتامعية
واقتصادية  ٪55من مجموع التحركات التي شملت باألساس
قطاعات عمومية  ٪45مقابل  ٪15القطاع الخاص يف حني تتجه
بقية املطالب بطريقة متقاربة بني القطاع البيئي والقطاع القانوين
 ٪10والقطاع الرتبوي  ٪7والقطاع الصحي  ٪8والحق يف املاء .٪6
كام ت ّم تسجيل مشاركة مختلطة بني النساء والرجال ويعود تصدر
املرأة للتحركات االحتجاجية من قبل املرصد االجتامعي التونيس
ملطالبتها بحقوقها يف التشغيل والحقوق املهنية والخدمات
الصحية وهشاشة النقل والعطش والتذبذب يف التزود مبياه
الرشب وحتى التحركات البيئية وتحركات القطاع الفالحي كام

خُضْ َن ارضابات عن الطعام واالعتصامات واملسريات يف مواجهة
السلط الرسمية محليا وجهويا ومركزيا.
ومثلت فضاءات العمل واملؤسسات االدارية والتعليمية الفضاء
االول للتحركات االحتجاجة خالل شهر ماي اضافة إىل الطرقات
ومقرات االنتاج ومقرات البلدية والواليات وقبل ذلك الفضاء
االفرتايض.
واعتربت نجالء عرفة املسؤولة عىل املرصد االجتامعي التونيس
ومست
لـ «الشعب» ان عديد القرارات التي اتخذتها الحكومة ّ
اغلب رشائح املجتمع مل تكن مصاحبة باجراءات دعم ومساندة
للتخفيف من املسلط عىل تلك الفئات الهشة يف أغلبها بل هي
تضيف القول ـ زادت من معاناة تلك الفئات بفرض الرضائب
واستخالص الديون رغم علمها بصعوبة اوضاعها لذلك هي تتوقع
ارتفاع منسوب االحتقان االجتامعي الذي قد يؤدي اىل توسع
دائرة االحتجاجات والتحركات وخروجها عن السيطرة وهو ما
يهدد االستقرار االجتامعي للبالد.

وفاة والد الكاتب
العام للفرع
الجامعي بقبلي

بلغنا نبأ وفاة والد
األخ عبد الله الغايل
الكاتب العام للفرع
للتعليم
الجامعي
الثانوي بقبيل وإثر ذلك
نتق ّدم بأح ّر التعازي
إىل عائلة الفقيد راجني
من الله أن يتغ ّمده
بواسع رحمته ومغفرته
وأن يرزق أهله وذويه
جميل الصرب والسلوان
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بالتعاون بني جامعة السياحة وقسم الدراسات والوكالة الدامناركية للتعاون اإلمنايئ:

تأمني بيئة عمل آمنة وحميط عمل سليم

ن ّظمت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة
والصناعات التقليدية دورة تدريبية حول واقع الصحة والسالمة املهنية
يف مؤسسات قطاع السياحة مبدينة الحاممات عىل امتداد أيام  10و11و
 12جوان  ،2021بإرشاف من األخ كامل سعد األمني العام املساعد
املسؤول عن قسم النظام الداخيل ،ويف إطار برنامج الرشاكة وبالتعاون
بني الوكالة النقابية الدامناركية للتعاون االمنايئ وقسم الدراسات والتوثيق
باالتحاد العام التونيس للشغل ،وذلك مبشاركة  25نقابية ونقابيا من
القطاع ،منهم  11نقابية ،واختتم أشغالها االخ صابر التبيني الكاتب العام
للجامعة العامة.
افتتح الدورة األخ غيث النفطي عضو املكتب التنفيذي للجامعة
العامة الذي وضع اللقاء يف إطاره العام ،وبينّ أن موضوعها مرتبط
بسلسلة من الدورات التكوينية بدعم من وكالة التعاون بني الوكالة
النقابية الدامناركية وقسم الدراسات والتوثيق باالتحاد ،مستعرضا مدى
أهمية ملف حفظ الصحة والسالمة املهنية عىل العامل كحق مكتسب ال
ميكن التنازل عنه وأيضا عىل املؤسسة كحافز ملردودية العامل ولإلنتاج
تم احرتام حق العامل يف بيئة مهنية سليمة وصحية ،فضال
واإلنتاجية إذا ّ
ظل جائحة الكوفيد  19التي ألقت
عن أنه ملف يفرض نفسه حاليا يف ّ
بظاللها السلبية يف تونس وباألساس عىل القطاعات التي تنضوي تحت
راية الجامعة العامة.
كام أكد األخ غيث النفطي أن من بني أهداف الدورة تسليح
يهم الصحة والسالمة املهنية عىل
نقابيات ونقابيي قطاع التجارة بكل ما ّ
مستوى املفاهيم والترشيع والعميل ،ثم الدفع نحو تأسيس لجان الصحة
والسالمة املهنية يف املؤسسات التي تغيب فيها هذه اللجان أو تفعيلها
إن كانت موجودة أصال.
األخ كامل سعد األمني العام املساعد املسؤول عن قسم النظام
الداخيل وضمن كلمته ،نّبي أهمية السالمة املهنية يف وضع اجتامعي رديء
ومنها قطاع السياحة الذي يشكو األم ّرين من طرد العامل من مؤسساتهم
ومن الفنادق املغلقة وأعراف يتهربون من دفع االجور والتداين للبنوك،
وكشف أن بعض متفقدي الشغل يتهربون حتى من معاينة الفنادق
املغلقة يف تورط مفضوح مع بعض األعراف.
وأكد األخ كامل أن قطاع السياحة قطاع منكوب ،وأن وزارة الشؤون
االجتامعية قدمت مساعدات الـ  200دينار لفائدة عامل بعض الفنادق
دون أخرى ،مشريا إىل أنه ليس هناك إعانات حقيقية لهذا القطاع
املنكوب ،والدولة مل تأخذ االحتياطات الالزمة ملجابهة تداعيات الوباء عىل
قطاع السياحة ،مش ّددا عىل رضورة تلقيح عامل السياحة ملا ذلك من
طأمنة للسياح وضامن لصحة العامل وهذا يدخل يف إطار تطبيق القانون
وتوفري قواعد حفظ الصحة والسالمة املهنية.
هذا وع ّرج األخ كامل عىل الوضع العام يف البالد الذي يتّسم بعدم
وبي أن املستقبل غامض ومجهول يف ظل الزيادة املهولة
االستقرار نّ
لألسعار ورضب املؤسسات العمومية من أجل التفويت فيها ،والتهرب من
الرضائب واسترشاء الفساد وتعمق أزمة املالية العمومية وتهرب الحكومة
من التزاماتها االجتامعية وغياب رؤية اقتصادية تقوم عىل منوال تنموي
عادل.
إىل ذلك استعرض الوضع النقايب العام والداخيل ،وأكد أهمية التدريب
والتكوين يف صقل امكانيات النقابيات والنقابيني وتجويد مامرستهم
النقابية خاصة يف عالقة مع قضية الصحة والسالمة املهنية ،مربزا أن هذه
القضية لها قانون يؤطرها ومقاييس ومعايري دولية تضبطها ،وما يعانيه
عامل القطاعات ومنهم قطاع السياحة من رداءة يف ظروف العمل وبيئة
العمل إالّ دليل عىل ذلك ،فهناك مؤسسات تغيب فيها لجنة الصحة
والسالمة املهنية ومؤسسات ال تحرتم رشوط حفظ الصحة والسالمة
املهنية وتنعدم فيها وسائل الوقاية خاصة خالل الجائحة ،ذلك أن هناك
أرباب عمل يعتربون أن توفري وسائل الوقاية وتحسني ظروف العمل هو
خسارة لهم وملداخيلهم فتجدهم يتهربون من التزاماتهم يف هذا الصدد
واحرتام رشوط العمل الالئق التي صادقت عليها الدولة التونسية عىل
مستوى منظمة العمل الدولية رغم ما يحصل عليه أرباب العمل من
امتيازات من الدولة.
معايري العمل ق ّدم األستاذ محمد القاسمي يف بداية محارضته تعريفا
وبي أن السالمة بوجه عام هي العلم
ملفهوم السالمة والصحة املهنية نّ
الذي يسعى إىل حامية االنسان وتجنيبه املخاطر يف اي مجال ،ومنع

الخسائر يف األرواح واملمتلكات كلام أمكن ذلك ،واستعرض أنواع األمراض
املهنية وحوادث الشغل.
نّبي املحارض أن أهداف السالمة والصحة املهنية هي حامية العنرص
البرشي (العامل) من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ومنع
تعرضّ هم للحوادث واإلصابات واألمراض املهنية ،والحفاظ عىل مق ّومات
العنرص املادي (املنشآت) املتمثل يف املنشآت وما تحتويه من أجهزة
ومعدات ،من التلف أو الفقد نتيجة للحوادث ،إىل جانب توفري وتنفيذ
جميع اشرتاطات السالمة والصحة املهنية كمنهج علمي.
وأبرز املحارض أن الغرض من وجود برامج للسالمة والصحة املهنية
إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة الوعى بالسالمة والصحة املهنية
مستعرضا أه ّم اتفاقيات منظمة العمل الدولية يف مجال الصحة والسالمة
املهنية.
وضّ ح األستاذ املحارض أن كل دولة عضو تقوم بصياغة وتنفيذ
سياسة وطنية منسقة بشأن السالمة املهنية والصحة املهنية وبيئة العمل
ومراجعتها بصورة دورية .يف ضوء األوضاع واملامرسات الوطنية وبالتشاور
مع املنظامت األكرث متثيال ،وبناء ثقافة وقائية للسالمة والصحة ،ويجب أن
تنظرالحكومات إىل مسألة الصحة والسالمة املهنتني باعتبارها ذات أهمية
وطنية وأن تشارك فيها بنشاط.
وع ّدد األستاذ أهم الهياكل ذات العالقة بالصحة والسالمة املهنية وهي
املجلس الوطني للوقاية من األخطار املهنية وإدارة تفقد طب الشغل
والسالمة املهنية ومعهد الصحة والسالمة املهنية والصندوق الوطني
للتأمني عىل املرض ومصلحة طب الشغل واملسؤول عن السالمة املهنية.
كام ق ّدم األستاذ عرضا لتوصيات منظمة الدولية للحكومات حول
اإلجراءات الواجب اتخاذها يف عالقة بالتعامل مع كوفيد  19يف قطاع
التجارة.
تنظيم وإدارة
ق ّدمت األستاذة سناء سوييس مداخلة حول تنظيم وإدارة الصحة
والسالمة املهنية من خالل معايري العمل الدولية والترشيع الوطني،
وحول ضامن تطبيق عنارص نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،فإن
أه ّم األطراف الضامنة للصحة والسالمة املهنية داخل املؤسسة هام طرفا
العالقة الشغلية وخلق التعاون بني إدارة املؤسسة والعملة والتعاون بني
ممثيل العملة واإلدارة.
ورشات وتوصيات
عىل امتداد األيام الثالث للدورة التدريبية انقسم املشاركون إىل عدد
من الورشات وهي ورشة تعلقت باملبادئ األساسية للسالمة والصحة
املهنية يف بيئة العمل نشطتها األستاذة سناء السوييس وورشة ثانية :درست
أهمية إجراءات الصحة والسالمة املهنية داخل املؤسسة نشطها األستاذ
محمد القاسمي ،وورشة جامعية حول واقع الصحة والسالمة املهنية يف
قطاع الصناعات الغذائية (النقائص وسبل التجاوز تنشيط األستاذ محمد
القاسمي ،وورشة أخرى درست التزامات أصحاب العمل والعامل يف مجال
الصحة والسالمة املهنية تنشيط األستاذة سناء السوييس ،إىل جانب ورشة
أخرى حول دور النقابة االساسية يف إرساء وتفعيل لجنة الصحة والسالمة
املهنية :تنشيط األستاذ محمد القاسمي وورشة جامعية حول أساليب
الرقابة املستخدمة للوقاية من الحوادث واإلصابات يف العمل تنشيط
االستاذ محمد القاسمي.
النظام القانوينقدم األستاذ محمد القاسمي يف مداخلة ثالثة له حول
النظام القانوين للجنة الصحة والسالمة املهنية وعن تركيبتها ومها ّمها وهي
املتفرعة عن اللجنة االستشارية للمؤسسة التي تتوىل النظر يف املسائل
املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية .ولهذا الغرض تك ّون لجنة فرعية

فنية تس ّمى «لجنة الصحة والسالمة املهنية» التي تع ّد مشاريع النظم
والتعليامت املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية داخل املؤسسة ،والقيام
باألعامل املتعلقة باإلعالم والتوعية والتكوين يف مجال الصحة والسالمة
املهنية ،واقرتاح برامج الوقاية من األخطار املهنية داخل املؤسسة ومتابعة
إنجاز الربامج املعتمدة ،وإجراء األبحاث مبناسبة كل حادث شغل خطري أو
مرض مهني واقرتاح التدابري الالزمة للسيطرة عىل أسبابه.
مسؤولية تطبيق معايري الصحة
قدمت األستاذة سناء السوييس مداخلة حول مسؤولية تطبيق معايري
الصحة والسالمة املهنية داخل املؤسسة وهي مسؤولية مشرتكة من املؤجر
والعامل وممثيل العملة ،واستعرضت مسؤوليات املؤجر يف هذا الصدد
الذي يتج ّمل املسؤولية يف النظر للصحة والسالمة املهنية كجزء مه ّم من
نشاط املؤسسة واملصادقة عىل سياسة الصحة والسالمة املهنية واتخاذ
التدابري الالزمة واملناسبة لحامية العامل والوقاية من املخاطر املهنية
وتوفري ظروف وبيئة عمل مالمئة وتوفري وسائل الوقاية الفردية والجامعية
املناسبة وضامن تدريب للعملة لتفادي مخاطر العمل واعالم وتوعية
العملة مبخاطر املهنة التي ميارسونها.
ثم ع ّددت املحارضة مسؤوليات العامل ،الذي يُعترب مسؤوال أساسيا
عىل ضامن صحته وسالمته وااللتزام باتباع وتنفيذ تعليامت الصحة
والسالمة املهنية باملنشأة التي يعمل فيها واستخدام وسائل الوقاية املوفرة
والحفاظ عىل معدات النظافة والصحة والسالمة املهنية واإلبالغ عن
مصادر املخاطر وكل خلل ميكن أن يتسبب يف خطر عىل الصحة والسالمة
واملشاركة يف الدورات التكوينية واألنشطة اإلعالمية والتحسيسية املتعلقة
بالصحة والسالمة املهنية التي تنظمها أو تنخرط فيها املؤسسة والخضوع
للفحوص الطبية التي يطلب منه القيام بها واإلخالل بااللتزامات ميثّل
خطا فادحا.
معايري الصحة
يف اليوم الثالث واألخري من الدورة قدم األستاذ محمد القاسمي عرضا
ظل جائحة كوفيد 19
عن معايري الصحة والسالمة املهنية للتوقي يف ّ
واألوامر واملنشورات الحكومية ذات الصلة.
وق ّدم تفسريات لدليل االجراءات الصحية للتوقي من فريوس الكوفيد
 19لالستئناف املوجه إىل العمل يف مؤسسات الصناعات الغذائية ،إىل
جانب رشوط حفظ الصحة الالزمة للتوقي من اإلصابة يف املخابز وصناعة
الحلويات ،إىل جانب مضامني االمر الحكومي عدد  152لسنة 2020
يتعلق باعتبار اإلصابة بفريوس كورونا الجديد من صنف االمراض السارية
املدرجة باملرفق امللحق بالقانون عدد  71لسنة  1992املتعلق باالمراض
السارية.
كام ق ّدم االستاذ املحارض بروتوكول االجراءات الصحية الواجب ات ّباعها
عند املخالطة اللصيقة لحالة إصابة مؤكدة بالفريوس يف الوسط املهني،
إضافة إىل نظام التعويض عن األرضار الحاصلة بسبب حوادث الشغل
واألمراض املهنية يف القطاع الخاص.
أوضاع الصحة تناول فيها املشاركون يف الدورة التدريبية تفاصيل
وضع الصحة والسالمة املهنية وواقع اللجان االستشارية ولجان الصحة
والسالمة املهنية والتعاطي مع وباء كوفيد 19 -يف املؤسسات السياحية
التي يعملون فيها.
كام ق ّدموا عروضا تتضمن تفاصيل تعرض عامل مؤسساتهم اىل
الترسيح منذ ظهور جائحة كورونا اىل اليوم ،اىل جانب تفاصيل عن التمتع
باإلعانات االجتامعية التي قررتها الدولة واإلحاالت عىل البطالة الفنية.
* تغطية صربي الزغيدي
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في الندوة السنوية لقطاع النفط والمواد الكيمياوية

* نرص الدين سايس

جرايات التقاعد والتأمني على املرض محل تدارس
الجامعة
نظمت
العامة للنفط واملواد
ندوتها
الكيمياوية
السنوية تحت محور
احتساب جرايات التقاعد
يف القطاعني العام والخاص
والتأمني عىل املرض
والحياة وذلك بحضور
األخ صالح الدين الساملي
االمني العام املساعد
مسؤول القطاع العام الذي
توىل افتتاح الندوة وتسيري
*مشهدان من الندوة
فعاليات اليوم األول وقد
استُهلّت الندوة بالوقوف
دقيقة صمت لتالوة الفاتحة ترحام عىل روح االمني العام السابق لالتحاد األخ عبد السالم جراد ليخلص
األخ الربين خميلة الكاتب العام للجامعة الندوة اىل تقديم محاور الندوة واهدافها وخصوصا االختيار
بتسليط الضوء عىل ملفات جرايات التقاعد والتأمني عىل املرض وعرض إشكالياتها واقرتاح التوصيات
الرضورية والالزمة لتطويرها من جهته أكد األخ صالح الدين الساملي صعوبة الوضع الذي مت ّر به البالد
عىل مختلف املستويات االقتصادية واالجتامعية مربزا أن األزمة سياسية بعد فشل الطبقة السياسية
الحاكمة يف تجنب الرصاعات والتجاذبات وتغليب مصلحة البالد العليا مشددا عىل رضورة التصدي
لهذه املامرسات التي باتت تشكل تهديدا عىل استقرار البالد وعىل مصري الحقوق والحريات.
وقد ت ّم خالل اليوم األول من األشغال تقديم توصيات مه ّمة هذا وأرشف األخ حفيظ حفيظ االمني
العام املساعد املسؤول عن الشؤون القانونية عىل فعاليات اليوم الثاين من االشغال والتي متحورت
حول التأمني عىل املرض وقدمت خاللها مداخلة تأطريية ليكون االختتام بعرض مرشوع التأمني عىل

الحياة والنقاش مداخلة حول احتساب جرايات التقاعد يف القطاعني العام والخاص شفعت بنقاش
مستفيض ملختلف محاور الندوة التكوينية وذلك يف حضور األخ األمني العام نور الدين الطبويب الذي
ألقى كلمة أكد فيها أن االتحاد منحاز دوما لتونس ولن يرتكها للمجهول ولن يرتك مصالح منظوريه
مربزا وجود مؤرشات لحلحلة الوضع السيايس والخروج من األزمة الخانقة التي ته ّدد البالد وتزيد من
االعباء والصعوبات عىل كاهل االجراء والشغالني خصوصا بالتوازي مع تنامي التطاول عىل املؤسسات
والقانون وعدم احرتام هيبة الدولة مام زاد من منسوب االحتقان والتوتّر .وجدد األمني العام الدعوة
إىل وحدة الصف واالستعداد للمحطات القادمة دفاعا عن املنظمة الشغيلة ومكاسب منظوريها وذودا
عن حرمة تونس ومناعتها.

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

دعوة لفتح باب املفاوضات االجتماعية
انعقد اجتامع اإلطارات النقابية
لقطاع الفرع الجامعي للصحة بالقطاع
الخاص يف إطار روزنامة االجتامعات
املق ّررة لالستعداد للتحركات العاملية
للدفاع عن قوت الشغالني بعد الرتدي

الكبري للمقدرة الرشائية إثر الزيادات
العشوائية واالستفزازية يف الفرتة
األخرية من ِق َبلِ الحكومة ومن خاللها
دعوة إىل زيادة يف األجور ومفاوضات
اجتامعية عاجلة يف القطاع الخاص.

مؤتمر الفرع الجامعي للصناديق االجتماعية بصفاقس
يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة
النقابات االساسية ان املؤمتر العادي للفرع
الجامعي للصناديق االجتامعية تقرر عقده يوم
االثنني  28جوان  2021من الساعة العارشة
صباحا اىل الساعة منتصف النهار بدار االتحاد
الجهوي للشغل بصفاقس سيكون باب الرتشح
ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من:
 2021/06/18إىل  2021/06/24بدخول الغاية.
ـ ان يكون خالص االنخراط باالتحاد العام
التونيس للشغل ملدة ال تقل عن خمس سنوات
كاملة متوالية عند الرتشح.
ـ ان يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة
ال تقل عن اربع سنوات كاملة متوالية او كان

تحملها ملدة خمس سنوات كاملة.
ـ ان يكون خالص الذمة مع قسم املالية
باالتحاد عند الرتشح
ـ توجه الرتشحات باسم الكاتب العام لالتحاد
الجهوي للشغل بصفاقس
ـ يضم مكتب الفرع الجامعي امرأة عىل
االقل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من
انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يف صورة عدم تض ّمن تركيبة املكتب
التنفيذي املنتخب المرأة يتم تعويض العضو
تحصل عىل أقل عدد من االصوات
الذي
ّ
تحصلت عىل اكرب عدد من
باملرتشحة التي ّ
االصوات.

بيان النقابة األساسية للربيد بزغوان
نحن اعضاء النقابة االساسية للربيد بزغوان املجتمعون يوم  2021/06/13بدار االتحاد
الجهوي للشغل بزغوان بإرشاف االخ نوفل ضو الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي
املكلف بالوظيفة وذلك لتقييم مآالت جلسة العمل املنعقدة يوم  2021/05/06باالدارة
الجهوية للربيد بزغوان بحضور ممثل عن االتحاد الجهوي بزغوان وممثل عن الجامعة
العامة وامام تدهور الوضع العام بالقطاع عامة وبالجهة خاصة ونظرا إىل حالة التذمر
والغليان واالحتقان لدى الربيديات والربيديني لغياب العنرص البرشي وأبسط وسائل العمل
والسالمة خاصة أنّ تونس تعيش وضعا صح ّيا حرجا تدعو النقابة االساسية للربيد بزغوان
االدارة العامة اىل االستجابة للنقاط الواردة مبحرض جلسة العمل املذكورة ومنها خاصة:
ـ تدعيم الجهة بالعدد الكايف من اعوان النوافذ ،اعوان التوزيع واعوان بريد حسب
الحاجيات الفعلية للجهة.
ـ تدعيم الجهة بصفة عاجلة بأعوان حراسة يف مكاتب الربيد وذلك لتنظيم الدخول
ظل هذه الجائحة.
واالصطفاف امام النوافذ يف ّ
ـ التفاوض مع الجهات املعنية لتوفري التالقيح للربيديات والربيديني عىل غرار بقية
القطاعات الحيوية.
ـ تعزيز الجهة ب عدد  2سيارات مصلحية (تعويض وسيارة كبرية الحجم) وبدراجات
نارية.
ـ توفري وسائل العمل من مطبوعات ومواد وتجهيزات (إعالمية وآالت ع ّد األوراق
النقدية)..
ـ تركيز كامريات املراقبة مبكاتب الربيد (اغلبية املكاتب)
ـ تركيز املوزعات اآللية مبكاتب بريد برئ الشاوش ـ سمنجة ـ الزريبة قرية ـ املقرن
وتعويض املوجود بالفحص السعادة.
ـ تدعيم مكاتب بريد زغوان والناظور والفحص وحامم الزريبة مبوزع آيل ثانٍ (املناطق
الصناعية).
ـ الترسيع يف انطالق اشغال مكتب بريد زغوان املدينة مع العلم ان االعتامدات مرصودة.
ـ تعويض االحذية املمنوحة ألعوان التوزيع بعنوان صائفة  2021التي ال تستجيب
للمواصفات وغري مناسبة لفصل الصيف وتفتقر إىل الجودة.
ـ االرساع بانهاء القانون االسايس ورصف مستحقات الذين شملتهم الرتقية اآللية بعنوان
.2019
ـ االرساع باعداد جدول الرتقية لألعوان املعنيني بسنة .2020
كام نؤكد استعدادنا للدفاع عن حقوق الجهة بشتى الطرق النضالية املرشوعة.
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لقاء جهات لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان :مت ّسك باملطالب الواردة يف اللوائح
أرشف األخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن
الوظيفة العمومية عىل لقاء جهات األطباء وأطباء األسنان
والصيادلة للصحة العمومية وذلك يوم السبت  12جوان .2021
وتعرض األخ منعم عمرية يف بداية مداخلته إىل الوضع
الصعب الذي متر به البالد عىل املستويات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية وذلك نتيجة التجاذبات والرصاعات بني رؤوس السلط
الثالثة ،كام نبه إىل خطورة التيارات الرجعية اليمينية التي تهدد
املجتمع والطبيعة املدنية للدولة وإشاعة خطابات التطرف .كام
أكد رفض االتحاد ما يسمى بالضغط عىل كتلة األجور والتفويت يف
املؤسسات العمومية وحذف الدعم وتحميل كلفة جائحة الكورونا
للشعب.
من ناحيته أكد الكاتب العام للنقابة العامة األخ نور الدين بن
عبد الله عىل مطالب القطاع إضافة إىل بعض املسائل الداخلية
املهمة التي متت إثارتها وذلك بعالقة بوزارة اإلرشاف.
وإثر ذلك فتح باب النقاش وقد تدخل أعضاء لقاء الجهات

للتأكيد مجددا عىل رشعية مطالب القطاع الواردة يف اللوائح
السابقة واالستعداد لخوض كل أشكال النضال الرشعية من أجل
تحقيقها.
ويف رده عىل
استفسارات وتدخالت
األطباء بعد فتح باب
النقاش يف الجزء الثاين
من لقاء الجهات والذي
متحور حول جملة
مطالب القطاع الواردة
يف اللوائح املهنية السابقة
وبربقية اإلرضاب األخري
والتي ركزت أساسا عىل
املطالبة بتطبيق األمر

 341واملطالبة بتطبيق االتفاق املتعلق مبنحة الجوائح والعدوى،
وكذلك مسالة ترسيم املتعاقدين إىل جانب عديد النقاط األخرى.
أكد منعم عمرية يف مداخلته ورده عىل استفسارات املشاركات
واملشاركني عىل تأكيد تبني املركزية النقابية ملطالب القطاع
والدفاع عنها وذلك يف إطار دفاعه عىل رضورة إصالح املنظومة
الصحية وهو ما يتطلب تحسني الظروف املادية واملعنوية لألطباء
والصيادلة وأطباء األسنان.
وذكّر األخ منعم عمرية باتفاق  6فيفري يف إطار مفاوضات خمسة
زايد خمسة والذي يهم  27قطاعا .كام أكد عىل مطلب االتحاد يف
رضورة فتح املفاوضات االجتامعية بعنوان سنوات  2021و2022
و 2023يف الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
ويف خامتة لقاء الجهات ت ّم التأكيد عىل التمسك بكل املطالب
الواردة بلوائح القطاع السابقة والنضال من أجل تحقيقها والتي
تحوصلها الالئحة املهنية.

تأبني املناضل الفقيد مالك الصغريي

رفيقي وصديقي وأخي مالك اآلن وقد عربت إىل الضفة األخرى
هناك وأنت تنساب من بني أيدينا كاملاء .أعرف أنّك تسمعني
وتستمع ألصوات الحرسة واألمل عند رفيقاتك ورفاقك وصديقاتك
وكل من عرفك من قريب أو من بعيد ،أعرف أنّك
وأصدقائك ّ
تشعر بخفقان قلبي وأنا أتلو هذه الكلامت ،فأنت عىل الدوام
كنت مصغيا جيدا .مالك كنت شخصا ترتاح داخله التناقضات:
السخريّة وساخرا ح ّد الجدية ،كنت قويا وحنونا ،واقعيا
جادا ح ّد ّ
وحاملا ،ودودا وثائرا كتوما وصاخبا ...كنت استثنائيا بكل املقاييس.
وأنا يف حرضة غيابك ،أقول ما أقول اآلن ،أتذكّر كل تفاصيل مشوارنا
الطويل :أحالمنا وأحزاننا وانتصاراتنا وانكساراتنا ،نقاشاتنا الطويلة
يف الليايل الشتوية الباردة يف إحدى املقاهي املرتوكة يف هذا الوطن
املنيس ونحن نبحث عن بناء جديد فنسأل« :من نحن؟ وماذا
ّ
نريد »،أتذكّر حديث الحلوى الصغرية التي أرسرت يل به ،حلوى
عم الصادق التي ه ّربتها أصابعه إليك من سياج سجون القهر
السامء .أتذكّر
واالستبداد فتسحبها إليك كأنّك َسحبت القمر من ّ
مالحم االتحاد العام لطلبة تونس زمن الحديد والنار والخطابات
الحامسية الطويلة .أتذكّر «باسم الرافعني فؤوسهم فوق الرؤوس
باسم الصانعني من السيوف مناجل» .أتذكّر« :خ ّرجنا االستعامر،
«كل شرب يف هذا الوطن املنيس يعرفك
وقتاش نخ ّرجو االستقالل ُّ
ويعرف صوتك وغضبك من املعهد التحضريي بالقرجاين ودار
وكل األماكن التي ص َدحت فيها
املعلمني العليا وكلية  9أفريل ّ
بالحق والثورة ...الشوارع والصدام ...مانيش مسامح  ...الشعب
يريد إسقاط النظام ...أوفياء أوفياء لدماء الشهداء ...الثبات الثبات
ُنت عنوان محطّات نضالية كربى.
ضد حكم املافيات عىل الدوام ك َ

مل تخن يوما ومل تيأس ومل تستسلم رغم كل رياح الر ّدة .هل تتذكَر
يا رفيقي كيف اختطَفك زبانية النظام وألقوا بك بعيدا خوفا من
زلت أتذكّر رصاعات
صوتك وكلامتك؟ كانوا ُجبنا ًء ح ّد الضحك .ما ُ
مؤمتر التصحيح ونقاشات التوحيد ما زلت أتذكّر شارع  9أفريل
والساحة الحمراء ومباريات املصارعة الحرة مع البوليس السيايس
نهج نابلس وإرضابات الجوع ،املرسح البلدي والخطابات امللتهبة.
وزارة الداخلية ...وزارة الداخلية يا رفيق ذات  10جانفي تاريخ
يت ليا َيل من التعذيب ،يقولون لك تكلّم...
إيقافك ،حيث قضّ َ
تكلّم ...وقلبك يجيب ما قاله العظيم مظفر النواب« :الشعب
أمانة يف عنق الثوري فال تتكلّم» عشت الثورة يف قب ِو ِهم الكئيب
أمل جديد يف جيل
فتح َّولّت إىل نار اِلتَ َه َمت ُهم .جيل جديد يا رفيقٌ ،
جديد ،فكرة هدمت األصنام وفتحت طرقا ألبناء هذا الوطن .دعك
كنت
من النتائج فأنت عىل الدوام أ ّول املضحني وآخر املستفيدينُ .
رصح ح ّبك األول واألخري مع الغالية عزة وكيف
شاهدا وأنت تبني َ
كُنت تشرتي ِعتابها بكلامت شاعرها املفضّ ل فؤاد نجم« :الغرام يف
الدم سارح والهوى طارح مع ّزه والحنني يف القلب بارح والنوى جارح
َ
وتضحك
أختنق بُكا ًء
يا عزه» لن أخوض يف التفاصيل أكرث حتى ال
َ
أنت .أ ّما أديب يا ملّوكة ،تلك النعمة التي ُرزقت بها ،فسيكرب
ويصري شامخا ثابتا ثائرا .سيصري يوما ما أردت .مالك ماذا سأقول
عن  15سنة منذ التقينا وو ّحدنا الطريق .أنا آسف يا رفيقي ليس
يل سطوة عىل املوت .طعنني م ّرتني وم ّزق أوصايل ثالثة .مالك ...لن
تنساك القرصين ،لن تنساك تالة وشهداؤها ،لن تنساك ساحات
املعاهد والكليات ،املدارج والكرايس ،لن ينساك قبو الداخلية،
كل تجاربك
كريس التعذيب وحتى الجلاّ د لن ينساك .لن تنساك ّ

ا لسيا سية :
اِتحاد الشباب،
ا لد ميقر ا طي
التقدمي ،جيل
جديد ،التيار
ا لد ميقر ا طي .
سالمنا
بلّغ
الحا ّر الطويل
للد غبا جي
و ا لحا مي ،
حشّ اد ،نبيل،
الفاضل ،شكري،
الرباهمي ،ميّة،
وكل
ّ
لينا...
حرائر وأحرار
هذا الوطن والعامل الذين دافعوا عن اإلنسان يف كل زمان ومكان.
كانوا ملهميك فرست حذوهم .مالك ...لن أقول إنّنا لن ننساك
فمثلك ال يُنىس ونحن ال منتلك َ
عشت ،مقاتال
ترف النسيان .مقاتال
َ
تفارقُنا ،آثرت إنقاذ صديقك عىل نفسك ومل ترت ّدد يف التّضحية من
أجل غريك كام عرفناك دامئا .هذه ال ّنهايات ال تليق إالّ باألبطال
كنت أعظ َم من هذه
والعظامء أمثالك .عليك ال ّرحمة يا مالكَ .
وكل من عرفوك...
الحياة .بإسم رفاقك ،أصدقائكّ ،
* عبد الرحامن بن شعبان
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يف الندوة التكوينية لقطاع النسيج واملالبس الجاهزة والجلود واالحذية

املفاوضات اجلامعية وأهداف اسرتاتيجيات جلنة الشباب

* عىل عني املكان رمزي الج ّباري
يف سابقة قطاعية قد تكون األوىل يف تاريخ االتحاد العام التونيس
للشغل الذي تع ّول قيادته وتراهن عىل الشباب العامل لتحمل املسؤولية
النقابية ـ احتضن نزل عزيزة بالحاممات الشاملية ايام  10و 10و12
جوان  2021ندوة مهمة يف توقيتها مبا انّنا عىل مقربة من فتح جولة
جديدة من املفاوضات االجتامعية يف جانبيها الرتتيبي واملايل ـ السمة
البارزة لهذه الندوة انها بدأت من قطاع النسيج وهو قطاع السواد االعظم
من مؤسساته تنشط يف القطاع الخاص وجميعنا يعرف بل يدرك صعوبة
التفاوض يف القطاعات التي تحكمها اطراف قد ال تعرتف بالحق النقايب.
ندوة شباب قطاع النسيج نجحت الن الذين ت ّم عليهم االختيار ليمثلوا
حلقة التواصل مع زمالئهم كان لها وقع داخل القاعة من خالل ما طرح
من اسئلة وكذلك من خالل االشكاليات التي تطارحتها الورشات التي
اهتمت باملفاوضة الجامعية يف عالقة «باملركزة»!.
* إعداد جيد
ميكن القول إ ّن الجامعة العامة للنسيج واالحذية واملالبس يف عالقة
برشكائها كانت اعدت واستعدت كام يجب لهذا الحدث التاريخي مبا
ان املعنيني بهذا التكوين حرضوا ألول مرة مثل هذه الفرص املعرفية
التي اتاحها االتحاد يف عالقة جيدة ومش ّجعة مع الرشكاء وهم االتحاد
الدويل للصناعات ومنظمة فريدريك ايبارت لذلك جاءت كلامت االفتتاح
متناسقة مع اهداف هذه الندوة التي ميكن اعتبارها فكّكت «االشكاليات
والشكليات» التي عادة ما تكون مكبلة لقطاع ينتظر منه الكثري فإذا
بجائحة كورونا تأيت يف غري سياقه وبالتايل زادت يف محنته وصعوباته
وبالتايل اسقطت هذه الكورونا اللعينة ما تبقى فيه من نبض ليدفع العامل
وعامالت القطاع الثمن غاليا بعد ان اغلقت عديد املؤسسات أبوابها،

إضراب بيوم
يف «نيو أكوبان»
ببنان
اجتمع عامل وعامالت مؤسسة نيو
أكوبان بنان يونم  11جوان 2021
بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل باملنستري
وبعد تدارسه االوضاع املهنية املرتدية
داخل املؤسسة وأعلنوا الدخول يف
ارضاب بيوم واحد وذلك يوم الخميس
 24جوان  2021مبقر املؤسسة وذلك
يف صورة عدم تلبية مطالبنا التالية:
ـ اآلفاق املستقبلية للمؤسسة واملناخ
االجتامعي والصحة والسالمة املهنية.

األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام لجامعة النسيج واملالبس الجاهزة
والجلود واألحذية يف كلمته املقتضبة اكد جدوى مثل هذه الندوات أل ّن
التكوين جزء ال يتجزأ من منظومة املعرفة داخل االتحاد العام التونيس
للشغل وسالح كل نقايب ذاهب للمفاوضة وهي التي تحتاج بال أدىن ّ
شك
إىل إسرتاتيجيات مناورة كام مل يخف االخ الحبيب الحزامي استياءه من
الصمت الذي م ّورس عىل العامل الذين اغلقت ابواب مؤسساتهم وغادروا
القطاع عىل اهميته التشغيلية واستيعابه ليد عاملة كبرية سواء من االناث
او الذكور .بقية كلامت الضيوف جاءت يف سياق واحد وهو ان االتحاد
العام التونيس للشغل يبقى الرشيك االجتامعي االهم يف املشهد العام يف
تونس ومعه ستتواصل املبادرات والتعاون املتواصل خدمة للعامل اينام
كانوا.
* تواصل االنفتاح
يف كلمته التأطريية للندوة قال االخ الحبيب الحزامي الكاتب العام
للجامعة ا ّن سري العمل يف القطاع واولويات الجامعة العامة للنسيج
ستكون عىل قاعدة انقاذ ما تبقى من مؤسسات ناشطة ضمن هدف
مشرتك وهو متكني االجراء منے حقوقهم ومن زيادات تبعد عنهم شبح
املعاناة وكذلك تثمني معنى العمل داخل قطاع النسيج واملالبس الجاهزة
والجلود واالحذية وأضاف األخ الحبيب الحزامي بالقول إ ّن الجامعة
لكل ما من شأنه ان يدعم اطار العمل ومنفتحة
ستكون أبوابها مفتوحة ّ
كل ما يصلها من مبادرات أل ّن عالقتنا بأصحاب العمل واملؤسسات
عىل ّ
هي عالقة ثنائية فيها م ّد وجزر لكنها يف النهاية عالقة مبنية عىل الثقة
ألنّه يهمنا الوضع الجيد للمؤسسة وكذلك أن يعمل العامل واالجراء يف
ظروف محرتمة تحفظ كرامتهم.
* تحديد املشاكل...

 ...أىت املحارض السيد كامل عمران خالل هذه الندوة املهمة عىل
جملة املشاكل والعوائق التي قد ال تساعد النقايب وهو يف اوىل بداياته
مع تحمل املسؤولية عىل أ ّن يؤدي واجب االمانة بالشكل املطلوب ،السيد
كامل عمران قال ا ّن املسؤولية ثقيلة ما يف ذلك شك ،وقيمتها تكمن يف
الثقة املمنوحة وفتح ابواب حل املشاكل الطارئة يف بعض االحيان اال
ا ّن االهم يف إعتقادي هي الثقة يف النفس التي الب ّد ان يتسم بها النقايب
يف معالجة هذه العوائق مع تحديد اولوياتها وتحليلها يف عالقة سواء
باملؤسسة ككائن وكذلك باملفاوضات الجامعية كهدف الب ّد من النجاح فيه
ال ّن ذلك النجاح سيزيد من متانة العالقة بني النقايب والعامل.
كام مل يخف األستاذ كامل عمران أهمية املفاوضة الجامعية من خالل
الترشيع التونيس رغم نقائصه الكثرية وتطور سوق الشغل كام توقف
املحارض امام املعايري الدولية ومفهومها ومستوياتها ومراحلها.
* كرس الجليد...
بدأ املحارض السيد كامل عمران ندوة الحاممات بعرض رشيط
فيديو قصري لكرس جليد الخوف أو التوجس من اآلخر االّ أن
األهم يف كل مفاوضة جامعية هو النجاح يف اختيار لجنة التفاوض
وصفات رئيس الفريق املفاوض ومعرفة ومهارات الفريق املفاوض
ومسؤوليات رئيس الفريق املفاوض او املتحدث الرسمي كام أ ّن
طبيعة املرحلة الصعبة التي متر بها تونس الذي تعيش أزمة اقتصادية
مؤثرة وجائحة كورونا تدفع نحو املسك بآلية التفاوض وعنارصها
ومك ّمالتها االساسية التي تُ ْبنى عىل بداية التفاوض واثناء التفاوض مع
إتقان لغة التواصل عىل طاولة املفاوضات لضامن حسن صياغة االتفاقية
الجامعية.
(يتبع)

املكتب النقابي الجديد لشركة أونيليفر

انعقد اليوم 15
جوان  2021مؤمتر
النقابة األساسية لعامل
وعامالت رشكة أونيليفر
 UNILEVERبإرشاف
نجيب الرزقي الكاتب
العام املساعد باالتحاد
الجهوي للشغل بنب
عروس كام حرض املؤمتر
محمد نجيب املربويك الكاتب العام لالتحاد الجهوي
للشغل وآمال الرضواين ومحمد املارغني عضوي
املكتب التنفيذي حيث أفرز التشكيلة التالية:
عيل بن عيل كاتبا عاما ٬زياد الزغباين كاتبا عاما

مساعدا ٬عيل الطرابليس كاتبا عاما مساعدا مسؤوال
عن االنخراطات ٬حنان قروري كاتبة عامة مساعدة
مسؤولة عن االعالم واملرأة والشباب العامل ٬رضوان
الشايب كاتبا عاما مساعدا مسؤول عن الشؤون
القانونية ٬كريم الرتييك كاتبا عاما مساعدا مسؤوال

عن التكوين النقايب واالنشطة الثقافية وطارق
الرامي كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الحامية
االجتامعية والقطاع غري املنظم.
* محمد
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نقطة ضوء

«من الثانوية للكلية»
* بقلم :لطفي املاكني

يظل رهان األرسة التونسية عىل التعليم قامئا رغم ان دوره
كمصعد اجتامعي تراجع يف العقود االخرية السباب عديدة
واحتلت ذلك الدور عوامل ومعطيات اخرى بدت تجلياتها
يف املشهد العام من خالل حياتنا اليومية.
ويعكس ذلك الرهان مكانة االمتحانات الوطنية وأولها
امتحان شهادة الباكالوريا التي انطلقت اختباراتها امس
االربعاء  16جوان حيث يستأثر مواعيد تلك االمتحانات
بإهتامم العائلة وتستحوذ اولوياتها املعنوية واملادية مبا
ان الجزء االكرب من مصاريفها اصبحت توجه كلها لتعليم
االبناء مع انطالق كل سنة دراسية جديدة.
ومل يخفت بريق الشهائد العلمية يف املخيال الجامعي
الذي يستبطن التميز والتفوق والتدرج نحو االفضل وربطه
بالنجاح يف الدراسة حتى وان تعددت النجاحات االخرى يف
الحياة يف اكرث من مجال واالمثلة عديدة عن الذين نحتوا
مسرية مهنية متميزة دون املرور بالجامعة واعتربوا أمنوجا
للمثابرة واالرصار عىل معاندة املواقع التي حالت دون امتام
تعليمهم.
كام ان تجارب اخرى بينت ارصار اصحابها عىل التمسك
بناصية العلم ودعم التجربة والخربة بالتكوين االكادميي
حتى وان تقدم بهم العمر ولعل مشاركة مرتشح قارب 75
سنة يف دورة الباكالوريا لهذه السنة مثاال عىل ذلك االرصار
لنيل شهادة علمية تبقى حلام فرديا وعائليا نيلها ميثل حدثا
فارقا سيغري الكثري يف النظرة والرؤية للمستقبل حتى وان
تواصلت ارقام العاطلني عن العمل يف االرتفاع من سنة
إىل اخرى وتوسع سياسة تهميش الكفاءات وتراجع فرص
تحسني اوضاعهم املادية ومتوقعهم االجتامعي.
وقد تكون مثل هذه املواعيد الوطنية التي راهن عليها
الزعيم بورقيبة منذ دولة االستقالل لتأسيس مجتمع الحداثة
والعقالنية لاللتحاق بالشعوب املتطورة منطلقا العادة
النظر يف الكثري من املسائل املتصلة باملناهج املعتمدة
وادوار املؤسسة الرتبوية التي انحرست منذ عقود وخاصة
يف العرشية االخرية بعد ان كانت الفضاء االمثل لتكوين
اجيال متوازنة من خالل تعدد مجاالت احاطتها بهم تعليميا
وتأطريهم لالندماج يف الحياة العامة يف مرحلة الحقة.
ومل تكن الجامعة مبعزل عن تلك التداعيات الن التحاق
الناجحني يف الباكالوريا بها سينقل اليها تلك الرتاكامت
املرتتبة عن انحسار ادوار املؤسسة التعليمية وباعتبار
الجامعة مجرد مرحلة مؤقتة لرتتيب أولوياته ويف صدارتها
مغادرة البالد والبحث عن فرص أفضل خارجها وهي دوافع
تسكن الشباب يف مثل هذه السن.
ويبقى السؤال قامئا يف مدى القدرة عىل اعادة ذلك التامهي
بني ما يختزنه املخيال الجمعي من ترابط بني الشهادة
العلمية واملستقبل االفضل وبني الواقع الذي يثبت كل
يوم حقائق مغايرة ال تخضع لتلك القاعدة وهذه مسؤولية
الجميع واولهم املاسكون بالسلطة والفاعلون يف الشأن
العام.
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أكثر من  146ألف مرتشح يف خمتلف الشعب

عرفت امتحانات شهادة الباكالوريا دورة جوان  2021ارتفاعا يف عدد املرتشحني ناهز  123ألف مرتشح مقارنة بالسنة املاضية وكذلك
تسجل هذه الدورة رقام قياسيا مبشاركة ما يزيد عن  146ألفًا وهو ثاين رقم قيايس يتم تسجيله بعد دورة  2008التي شهدت مشاركة 156
ألف مرتشح .وتأيت شعبة االقتصاد والترصف يف الصدارة بـ  47ألف مرتشح تليها شعبة العلوم التجريبية ثم شعبة اآلداب وشعبة التقنية وما
تجدر مالحظته املشاركة امله ّمة للفتيات وهذا ما تفرسه نسبة وجوده ّن الحقا يف مختلف املؤسسات الجامعية.
ومتحورت مواضيع االختيارات التي انطلقت امس االربعاء وااليام املوالية (باستثناء السبت واالحد) حول الربامج املخففة حسب ما ذكره
وزير الرتبية فتحتي السالويت يف الندوة الصحافية التي عقدها يوم االثنني وقد تم استكامل تلك الربامج رغم االوضاع الصحية التي تعرفها
البالد جراء جائحة كورونا واالنقطاعات املسجلة يف الدراسة يف فرتات مختلفة لحامية التالميذ واطار التدريس من تفيش العدوى بينهم مع
التأكيد عىل جاهزية سلط االرشاف النجاح االمتحانات الوطنية حفاظا عىل قيمة الشهائد العلمية.

سخرت وزارة الرتبية حوايل  100ألف مراقب ملختلف سري
* التصدي للغش
سيتم التصدي لكل محاوالت الغش يف امتحانات الباكالوريا االختبارات وخصصت  28مركزا لالصالح مبشاركة  22ألف استاذ يف
واتخاذ االجراءات االدارية والقضائية ضد كل من سيحاول داخل حني سيكون عدد مراكز االختبار يف حدود  593موزعة عىل مختلف
مراكز االختبارات او خارجها باي طريقة كانت يف ترسيب االختبارات واليات الجمهورية.
وتوقيا من عدوى كوفيد اتخذت  19وزارة الرتبية كافة
او غري ذلك من الحيل وهذا ما حرصت وزارة الرتبية عىل توفري كل
االمكانيات املادية والبرشية للحيلولة دون حدوثها ويف مرحلة موالية االحتياطات لتطبيق الربوتوكول الصحي وذلك بتوفري قاعات للعزل
تتبع كل من تورط يف هذه السلوكات املجرمة قانونا وكان وزير الصحي ملن يشتبه يف اصابته بالوباء وبالتايل ال تحرم اي مرتشح من
الرتبية نبه منذ اسابيع ان العدد املرتفع للمرتشحني بصفة فردية فرصة املشاركة يف اختبار الباكالوريا وهو ما ينطبق كذلك عىل من
اكرث من  11الف مرتشح يخفي نوايا عدد غري قليل منهم الستعامل يقضون عقوبة سجنية وهذا اجراء متبع منذ سنوات وقد متكن عدد
اساليب ملتوية للنجاح وهو ما لن تسمح به سلط االرشاف وقد منهم من النجاح ونيل شهادة الباكالوريا ومواصلة دراسته الجامعية.
* التثبت من املعدل السنوي
مهم يف جلسة االستامع التي متت بداية
احتل هذا املوضوع حيزا اّ
دعت وزارة الرتبية املرتشحني
الشهر الجاري صلب لجنة
المتحان الباكالوريا إىل التثبت من
الشباب والرتبية والتعليم
 593مركز اختبار و 28مركز إصالح اعداد املراقبة املستمرة واملعدالت
العايل مبجلس نواب الشعب
السنوية وذلك بداية من يوم غد
حيث طالب النواب بالتصدي
بمشاركة  22ألف أستاذ
الجمعة  18جوان اىل غاية  21منه من
لظاهرة الغش يف االمتحانات
خالل موقع  ،www.edunet.tnاذ
الوطنية واتخاذ االجراءات
ميكن الي مرتشح طلب التثبت من صحة اي عدد او معدل بتقديم
الصارمة ضد املتورطني فيها.
طلب يف ذلك قبل يوم  22جوان عرب املوقع االلكرتوين املذكور ثم
وقد تم تصنيف حاالت الغش من قبل الوزارة كالتايل:
ـ تحجري الرتسيم من سنة إىل  3سنوات اذا ارتكبت محاولة الغش مبارشة إىل إدارة املعهد الذي ينتمي اليه املرتشح.
* آلو باكالوريا
من قبل مرتشح ينتمي إىل املؤسسات الرتبوية العمومية وترفع اىل
وضعت املنظمة التونسية للرتبية واالرسة الخط االخرض آلو
إلغاء كامل الدورة ومينع املرتشح من الرتسيم من  3إىل  5سنوات اذا
رافق محاولة الغش بسوء السلوك اما اذا كان مرتكب محاولة الغش باكالوريا  80106901لالجابة عن مختلف استفسارات املرتشحني
مرتشحا بصفة فردية اضافة اىل سوء السلوك فتلغى كامل الدورة لدورة الباكالوريا جوان  2021وسيتكفل باالجابة عنها االساتذة
واملختصون بتقديم التفسري والنصيحة والتوجيه البيداغوجي
ومينع من الرتسيم طيلة خمس سنوات ويحال ملفه عىل القضاء.
وتم تشديد العقوبات عىل من يحمل اي وسيلة اتصال وتواصل والتنفس مبا يهيئ للمرتشح للمشاركة االيجابية والنجاح ونذكر ان
الكرتونية الستغاللها يف التحيل والغش وكذلك االعتداء عىل املرشفني الدورة الرئيسية تجري اختباراتها أيام  16ـ  17ـ  18ـ  21ـ  22ـ 23
عىل االمتحانات حيث يقع ايقاف املرتشح فورا واتخاذ االجراءات جوان ويرصح بالنتائج يوم  14جويلية.
يف حني تجرى اختبارات دور التدارك (املراقبة) أيام  6ـ  7ـ  8ـ 9
القانونية يف شأنه.
جويلية وتعلن نتائجها يوم  17جويلية.
*  100ألف مراقب
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يف اليوم األول المتحان الباكالوريا:

الفلسفة يف املتناول والعائالت متخوفة

 ...ميكن القول ان اليوم االول المتحان الباكالوريا م ّر عاديا مبا أنّ اختبار مادة الفلسفة كان يف املتناول
مبا انه تركز عىل مواضيع ال تحتاج إىل الكثري من االجتهاد« .الشعب» كانت حارضة امام معهد نهج روسيا
لحظة مغادرة التالمذة للقاعات فكانت معهم الدردشات التالية:
محمد كتار (شعبة آداب) قال انّ اليوم االول م ّر سالمات اي بال مفاجآت تذكر ألنّ مادة الفلسفة
كانت سهلة ويف متناول الجميع لك ّن الخوف من باقي املواد التي ستكون تباعا ،وساندته يف ذلك عفاف
املكني التي قالت انّ محور الدولة كان عاديا بحكم انني انتظرته من خالل املراجعات املتكررة لهذا
املحور اياما قبل بداية االختبارات وترى نورة الورداين (شعبة علوم تجريبية) انّ اليوم االول كان ايجابيا
بقطع النظر عن االختبار النّ اليوم االول هو عادة فيه تركيز عىل املسائل النفسية وعقدة االمتحان
تجاوزناها اليوم بسالم وهذا مفيد لنا جميعا.
* عائالت تراقب وتنتظر
خالل اليوم االول الحظنا حضورا الفتا للنسوة اللوايت رافقن أبناءهم وبناتهم إىل ح ّد باب املعهد السيدة
سمرية الدامرجي لها بنت رافقتها للرفع من معنوياتها ويف ردها عىل السؤال حول استعداد ابنتها كلثوم
عم
قالت إنها منذ ليلة الثالثاء وهي تراقب وضعها الصحي وتحرص عىل ان تكون تغذيتها سليمة بعيدا اّ
ميكن ان يجري «الخوف» ال ّن «تراك» االمتحانات عادة ما تؤثر عىل الفتيات لذلك كانت رافقتها مبا ا ّن
ابنتها مل تنم جيدا ،ما اشرتت لها «علبة شوينقوم» لتجاوز السرتاس وحاولت ابعادها اكرث ما ميكن عن
املنبهات واملرشوبات الغازية ،من جهة اخرى سجلنا حضورا الفتا لآلباء باملقاهي املحاذية ملعهد نهج روسيا
يف عالقة باليوم االول للباكالوريا.
* توفر الشكالطة واملاء
يف مدنني كان استقبال تالميذ الباكالوريا بالشكالطة وبتوفري املاء املعدين مع احرتام الربوتوكول الصحي
بشكل يطمنئ عىل الوضع الصحي للتالميذ اما يف معهد فرحات حشاد برادس فا ّن االجواء كانت ممتازة
جدا مبا ا ّن التالمذة التحقوا بالقاعات يف الوقت املحدد وسط حضور الفت للعائالت واالصدقاء ووسط ج ّو
من البسمة وترديد أغاين مالعب كرة القدم.
* الوجوه الشاحبة ورفض التصوير
كانت الوجوه شاحبة وهذا كان باديا للعيان ا ّما ما مل نفهمه ان اغلب الذين تحدثنا معهم رفضوا
التوقف امام عدسة زمييل منترص العكرمي بسبب انهم ليسوا عىل استعداد مظهري اللتقاط صور قد تؤثر
يف نفسيات بعضهم عىل كل نحن تف ّهمنا مواقف التالمذة من مسألة التصوير وهذا حقهم طبعا علينا
احرتامه بشكل من االشكال.
* املهام الصعبة
أرصت نجلة الرحموين عىل اعتبار ان االيام الصعبة قادمة وعىل الواحد ان يستعد للمطبات الن
االمتحانات عادة ما تكون غري مطمئنة خاصة إذا كانت بداياتها إيجابية ـ املوقف نفسه أبداه قاسم
القرقني الذي يرى ا ّن بقية املواد ستكون صعبة ما يف ذلك شك وعىل الواحد منا ان يكون جاهزا لكل
املفاجآت.
رس لنا محمد عزيز الفرشييش ا ّن حرارة الطقس داخل القاعات ستكون مؤثرة يف هذه االمتحانات
كام ا ّ
التي يراها يف املتناول رغم ا ّن كورونا اثرت عىل االستعدادات المتحان الباكالوريا.

باكالوريا  2021يف السجون

 11تلميذا من مختلف الشّعب
يف ثماني وحدات

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون واإلصالح ،سفيان مزغيش ،أن  11تلميذا
من مختلف الشعب يجتازون اختبارات البكالوريا يف  8وحدات سجنية.
وأضاف أنهم يتوزعون كاآليت 3 :تالميذ يف سجن املرناقية وتلميذة يف سجن املسعدين
بسوسة و 2تالميذ يف سجن القريوان وتلميذ يف سجن حربوب وتلميذ يف سجن الكاف وآخر
يف سجن سيدي بوزيد وتلميذ يف سليانة وتلميذ يف مرناق.
وأكد مزغيش أنه قد ت ّم توفري كل الظروف املالمئة لهم الجتياز االمتحانات.
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 11ألف تلميذ ترشحوا بصفة فردية المتحان الباكالوريا

قال وزير الرتبية ،فتحي السالويت ،خالل مؤمتر صحفي حول
االستعدادات إلنجاز االمتحانات الوطنية دورة  ،2021إن الوزارة
ستالحق قضائيا كل مرتشح بصفة فردية المتحان الباكالوريا
يتورط يف محاولة الغش أو الغش.
وقال السالويت ،إن نحو  11ألف تلميذ ترشحوا بصفة فردية
المتحان الباكالوريا لهذه السنة ،مشريا اىل انه «غري مستبعد أن
يكون جزء منهم ت ّم دفعه مقابل املال للرتشح بصفة منفردة
من أجل ترسيب االمتحانات».
وأشار الوزير إىل مراجعة سلّم العقوبات خالل هذه الدورة،
ألول مرة باعتبار أن العقوبات كانت تقيض يف السابق باستبعاد
املرتشح  5سنوات أو  6سنوات إذا اقرتن الغش مع سوء السلوك،
موضحا أنه ت ّم التدرج هذا العام يف سلّم العقوبات مراعاة
لحقوق التالميذ.
وأطلقت وزارة الرتبية منذ يوم  3جوان ومضات تحسيسية
لتحذير األولياء والتالميذ من مغبة ارتكاب محاوالت غش
أو غش يف امتحان الباكالوريا ،وطلبت الوزارة من التالميذ
عدم جلب الهواتف الذكية إىل مراكز االمتحان أو أي معدات
الكرتونية أو سامعات ما عدا اآلالت الحاسبة املؤرش عليها من
قبل املعاهد.
وبلغ إجاميل حاالت الغش وسوء السلوك يف امتحان الباكالوريا
دورة  ،2020وفق مدير عام االمتحانات عمر الولباين1572 ،

حالة ،مقابل  866حالة يف دورة .2019
ويتواصل إجراء االختبارات الكتابية المتحان الباكالوريا أيام 16
و 17و 18و 21و 22و 23جوان الجاري ،عىل أن يت ّم اإلعالن

عن نتائج الدورة الرئيسية يف  4جويلية املقبل .ويبلغ مجموع
املرتشحني الذين سيجتاوزن هذا االمتحان الوطني 146.129
مرتشح أغلبهم يف شعبة االقتصاد والترصف.

االمتحانات ستتمحور حول الربامج املخففة

أكد وزير الرتبية ،فتحي السالويت ،خالل مؤمتر صحفي حول
االستعدادات إلنجاز االمتحانات الوطنية دورة  ،2021أن مضامني
االمتحانات ستتمحور حول الربامج املخففة التي ت ّم اعتامدها
للسنة الدراسية الحالية.
وردا عىل سؤال حول ما إذا كانت االنقطاعات عن التعليم

بسبب جائحة كورونا وتخفيف الربامج ستدفع الوزارة اىل تسهيل
امتحان الباكالوريا ،قال الوزير «ال يوجد أي داع لذلك ،مؤكدا
أن الوزارة تسعى إىل الحفاظ عىل مصداقية الشهادة العلمية».
وأفاد فتحي السالويت أن جميع الربامج املخففة ت ّم استكاملها
قبل الرشوع يف اجتياز امتحان الباكالوريا دورة  2021بداية من

مدير االمتحانات بوزارة التربية

أكبر مترشح من قفصة

يوم الجمعة  16ماي الجاري.
وسيت ّم إجراء االختبارات الكتابية المتحان الباكالوريا أيام 16
و 17و 18و 21و 22و 23جوان الجاري .ويبلغ مجموع املرتشحني
الذين سيجتاوزن هذا االمتحان الوطني  146.129مرتشح أغلبهم
يف شعبة االقتصاد والترصف.

ال بدّ من العدالة
يف العقاب

املرتشّح محمد أنيس بوناب مناظرة
الباكالوريا 2021

قال مدير عام االمتحانات بوزارة الرتبية عمر
الولباين أنّه متّت مراجعة بعض العقوبات يف
صورة تسجيل عمليات غش ،مبا يكفل العدالة
يف العقاب والتفريق بني محاوالت الغش
وعمليات الغش ،وتبويبها مع تشديدها عىل
املرتشحني بصفة فردية وقد تصل العقوبة إىل
غاية رفع القضايا.
والحظ الولباين أن الوزارة ستواصل اعتامد عدد محدود جدا من التالميذ يف
القسم الواحد لضامن التباعد الجسدي بني املمتحنني.
وش ّدد عىل أنه سيت ّم ضامن حق التالميذ يف إجراء االمتحانات الوطنية من
خالل تحويل مراكز الحجر الصحي الخاصة بإيواء املصابني بفريوس كورونا
إىل مراكز اختبارات.

يبلغ محمد أنيس بوناب من العمر
 75عاما ،وهو أصيل مدينة املتلوي
من والية قفصة .وقد ق ّرر اجتياز
امتحانات الباكالوريا بعد عقود
عديدة من تركه مقاعد الدراسة.
وسيجتاز اإلمتحانات مع حفيده وابن
شقيقته .وقال محمد أنيس بوناب إ ّن
الحجر الصحي كان أحد أسباب قراره،
إذ أ ّن الفراغ الذي عاشه خالل تلك
الفرتة جعله يفكّر يف خوض التجربة.
وقام بالتسجيل يف أحد املعاهد
الخاصة.
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وهذه مواعيد روزنامة االختبارات الكتابية للدورتني الرئيسية والتدارك

أكد وزير الرتبية فتحي السالويت أن
عدد املرتشحني المتحان الباكالوريا
لهذه السنة بلغ  146.129بزيادة
تفوق  12الف مقارنة بدورة 2020
التي نرشح خاللها  133.443وهو الرقم
القيايس الثاين للمرتشحني عىل مستوى
االمتحانات الوطنية منذ  1957وبعد
تسجيل أعىل رقم قيايس سنة .2008
وأشار الوزير إىل أن هناك برتوكوال
صحيا خاصا باالمتحانات ت ّم وضعه مع
وزارة الصحة إضافة اىل وضع خطة
دقيقة ملراقبة مدى جاهزية املندوبيات
الجهوية لالمتحانات.
هذا ودعا السالويت االولياء اىل معاضدة
مجهود الوزارة عىل مستوى التنظيم
وإعداد االبناء نفسيا وخصوصا يف
عالقة مبسألة تحذيرهم من ظاهرة
الغش التي تع ّد تح ّديا للوزارة.
وذكّر وزير الرتبية بأن  83شخصا من
االطار الرتبوي توفوا بسبب إصابتهم
بفريوس كورونا .وأبرز وزير الرتبية
رضورة تطبيق تدابري الحجر الصحي
خالل إجراء االمتحانات الوطنية حفاظا
عىل صحة األرسة الرتبوية التي فقدت
العرشات بسبب أزمة كوفيد .19
وأفاد أنه سيت ّم توزيع املرتشحني بصفة
فردية المتحان الباكالوريا يف حدود
 12مرتشحا يف القاعة الواحدة فيام
سيكون عدد املرتشحني ما بني  16و18
يف القاعة الواحدة بالنسبة إىل بقية
املرتشحني.
وأشار إىل جاهزية وزارة الرتبية لتأمني
سري امتحانات الباكالوريا بشكل منظم
بالنسبة إىل املرتشحني داخل السجون
وبالنسبة إىل ذوي االحتياجات الخاصة.
من جهة أخرى تنفرد «الشعب»
بنرش روزنامة اختبارات الدورتني
الرئيسية والتدارك مع مواد االمتحانات

اخلميس  17جوان - 2021العدد 1647

ء يت

هدا

الشّ

وتون

ال يم

ون و

ماوت

قضايا عربية

15

* الطايع الهراغي

بعض االنتصارات أش ّد عارا من اهلزائم

«تفّاحــة مثقوبــة بفراشـــة /
وفراشـة مثقوبـــة برصاصــة /
ورصاصــة مثقوبـــة بجــرادة /

حطّــــت علــــى كتفــــي /
السفـــــر».
وأظنـــاهــــا ّ
(معيـــــــــــن بسيســــو)

اإلهداء :إىل الحكيم جورج حبش ،قبس الحكمة زمن
العتمة يف ليل عر ّيب أليل« ،كموج البحر أرخى سدوله» /إىل األسري
الح ّر مروان الربغويث ،أكرث األحرار ح ّريّة ،ما أغوته ال ّدولة وفتنته
الثّورة ،سؤال :ما الح ّريّة؟ ما عاد يشكل عليه وما عاد يغويه منذ
امتشق سؤاال أكرث إغراء :ما مثن الح ّريّة؟ إىل شاعر «ال ّداخل»
سميح القاسم ،مل يص ّدق أبدا أ ّن رفاقه يف املحنة قد ميوتون [«أنت
حي ،أنت متاموت» /يف رثاء معني بسيسو ،].إىل شهيد «أرض
ّ
غسان كنفاين ،عنه قال محمود درويش «لو
الربتقال الحزين» ّ
وضعوك يف الج ّنة أو جه ّنم ألشغلت سكّانهام بقضيّة فلسطني».
فلسطني من املاء إىل املاء ،تفنى فيك ليك تُفنيك ث ّم تحييك،
األبدي مل ّا يسكنه الوجد إىل شبق الحاكم
من شبق العاشق
ّ
األبدي مل ّا يرصعه و ْه ُم املجد ،من فلسفة التّـفكري البائس إىل
ّ
فلسفة بؤس التّفكري وخراب التّدبري ،إيغال يف التّدمري و«ثورة»
غصتنا ،عذاب التّاريخ فينا ،حريتنا القتيلة
عىل التّعمري .فلسطني ّ
والقاتلة ،داؤنا ،وال براء لنا ولها إالّ مبا كان لنا داء («داوين بالتي
كانت هي ال ّداء» أبو ن ّواس) .فلسطني ،يف لحظة يكتسب الحقد
ويكف الحزن عن أن يكون مراوحة
معنى مل ّا متنحه بعدا إنسانيّاّ ،
بني األىس واللّوعة ،والبكاء والتّبايك .يصبح عنادا وسالحا عندما
متتزج أشالء الجسد بأشالء املدن .فلسطني الثّكىل واملفجوعة يف
تحب ويف من يذوب فيها ح ّبا  ،مل تتق ّبل يوما يف
من ّ
أبنائها الشّ هداء ما جاد به البعض من باهت التّعازي ،وهرعت
وكل من فيها ما ثقل من
دوما إىل مراسم التّهاين .تحمل عن بنيها ّ
وِزر اللّحظة ،ومتنحهم الهدوء املستحيل ،به تجابه ويجابهون ما
حج يف أرض غري ذي زرع
تالطم من أمواج االرتداد والهرولة إىل ّ
الفلسطيني ليس يف عجلة
وأوهام تذروها ال ّرياح لقوم ال يعقلون.
ّ
من أمره ،استطاب طول ال ّرحلة وتش ّعبها فأقسم أن يبلغ مداها
أو يفنى دونها .ليس معن ّيا بالغوص يف دالالت القسمة وموجباتها
واملذاهب املوصلة إليها .ال زال بعد منشغال بإحصاء عدد شهدائه
يلتف األعداء من األعراب واألغراب عىل رفات شهدائه.
حتّى ال ّ
ترك للمولعني بالتّخمني والتّنجيم أن يج ّربوا حظّهم يف االتّجار
يف ما ليس لهم ،عساهم ينعمون باحتالل أ ّول املراكز يف مناظرة
والسالم والطّرق
اجتياز امتحان الخيانة ودالالتها والتّطبيع ومآثره ّ
املؤ ّديّة إليه.
محن الفلسطين ّيني –محننا ،-بعضها من «مآثر» بني جلدتنا،
ستظل وصمة عار يف /وعىل جبني األنظمة ،العربية اسام
ّ
وسيحق
و«العربيّة» هوى وفعال .أنظمة الغرائب والعجائب.
ّ
للفلسطينيّني يوما ما أن يعت ّزوا بأنّهم يف رحلة بحثهم عن الخالص
من عذابات سباق املسافات الطّويلة والثّنايا امللتوية فرِض
قومي اغتصب األرض يف مؤامرة
عليهم أن يواجهوا عد ّوين ،عد ّو ّ
تاريخ ّية فريدة ستكون دوما لعنة يف تاريخ اإلنسان ّية ،وعد ّو
يل من أبناء العمومة أرادوه عونا فكان لهم خصام وعليهم
داخ ّ
الفلسطيني بالذّهول من هول املفاجأة يوم
سيصاب
وعبئا.
نقمة
ّ
يحيص جحافل شهدائه .سيقف عىل «الوقائع الغريبة» التي تفوق
الفلسطيني اميل حبيبي يف روايته
يف غرابتها ما أورده ال ّروا ّيئ
ّ
كل معاركه،
«املتشائل» .سيكتشف أ ّن األنظمة التي خذلته يف ّ
بشكل ما ض ّمه كتاب وال تخ ّيلته ريشة أديب ،ع ّوضت جبنها يف
مواجهة األعداء باالستئساد يف التّنكيل به يف مجازر يشهد عىل
فظاعتها شالّالت دماء شهدائه يف أكرث من بقعة .فكم سيغفر
الفلسطيني ملن رسقوا جلده وساوموه عىل عرضهم وعرضه؟ كم؟
ّ
االنتفاضة األخرية يف فلسطني كشفت وربمّ ا بشكل نها ّيئ املوقع
ّبيعي الذي أرتأته األنظمة العرب ّية لنفسها باالرمتاء كلّ ّيا يف
الط ّ

«عار عىل يدي إذا صافحت يدا ط ّوحت
بأعنـاق شعبي»

(الحكيم جورج حبش)

أخطبوط التّطبيع تنظريا ومامرسة .أنهى ال ّنظام العر ّيب فرتة
الترّ بّص املغلق املكثّف يف بورصة القيم املنقولة بدون عناء ،بعد
أن نزع عاممة التّقوى واالحتشام والحياء ،ودخل طوعا الحجرة
يري ،وهو يكابد جاهدا لحرش املجتمع
ّ
الس ّ
املخصصة لإلنعاش رّ
يف أسوإ غرفة لإلماتة غري ال ّرحيمة ،إحياء ملا ورد يف تراثنا من
أ ّن عبد الله بن الزبيرّ مل ّا خاف أن ميثّل به أهل الشّ ام بعد صلبه
سأل أ ّمه أسامء ذات ال ّنطاقني فات ّكأت عىل ما ز ّودتها به املحن
رض الشّ اة سلخها
وقالت قولتها التي باتت مرضب األمثال «وما ي ّ
بعد ذبحها» .فحكّامنا امليامني ال ميلكون صرب ساعة .إذ املطلوب
السالم املبني والفالح
القبض عىل اللّحظة قبل أن ينفرط عقد ّ
حامتي
الس بات اليوم يُنجز بتباه وكرم
العظيم .فام كان يُطبخ يف رّ ّ
ّ
السادات
ّ
السالم» أنور ّ
قل نظريه يف تاريخ العاملة .ما أنجزه «بطل ّ
قبل أربعة عقود ،بشكل قيل عنه إنّه منفرد ،تعويضا عىل فشله يف
أن يكون بطل العبور يف حرب  ،1973يتسابق «أوالد الحالل» يف
تحويله إىل ميثاق عر ّيب للخالص يف بورصة االستسالم غري املرشوط.
غسان كنفاين شهيد «أرض الربتقال الحزين» قبل خمسة
كتب ّ
والصفاقة مل تكشرّ بع ُد عىل أنيابها« ،الخيانة يف ح ّد ذاتها
عقودّ ،
ميتة حقرية» وكتب أيضا وأيضا «يوما ما ستصبح الخيانة وجهة
نظر» .قُ ّر عينا أبا فايز فورشة صناعة العاملة والخيانة -إنتاجا
وإنتاجيّة وتسويقا -تعمل بكثري من الكفاءة ِ
والحرفيّة .حكّامنا
امتهنوا الخيانة وحطّموا يف سباقها أرقاما قياس ّية ستحتاج األمم
عهودا لبلوغها وسيعرس عليها إدراك «فضائلها» .ومل يتأخّـر
ثانوي
خريبي يف ال ّنفخ يف ما هو
إعالميّونا عن أداء واجبهم التّ
ّ
ّ
جوهري .يف عرف إعالمنا [وقد طلّق بالثالث إعالم
ومتييع ما هو
ّ
والفكري
يف
والثقا
يايض
ر
ال
طبيع
ت
ال
يصبح
نخبنا
من
العار] وجزء
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
انفجارا للوعي املتم ّرد عىل ما هو متح ّجر من القوالب الجاهزة ،
السياسة وروثها،
تقوده فلسفة ال ّنأي بال ّرياضة والثّقافة عن لوث ّ
والتّحليق يف سامء اإلبداع ،قطعا مع «بدعة» االت ّباع .ال تجادلهم مبا
رسخ يف ذاكرتك عن أمر ا ّدعيت أ ّن حسمه يحتاج حربا .فال وقت
لهم لتذكّر األسامء .وال مكان يف مخ ّيلتهم لسحر أمكنة تالحقك
كظلك حيثام ح ّط بك ال ّرحيل ،وتنغّص عليهم لحظة احتفال
اغتصبوها منك يوم ابتاعوا بكوم من التّنب جلدك .ال تجادلهم يف
األمر الذي نحن فيه مختلفون وهم عليه مجمعون .سيقولون ،لِم
السالح
ال نحقن ال ّدم؟ فق ْب ُـل وبع ُد نحن أبناء ع ّم؟ مللنا امتشاق ّ
للسلم
 ،فلِم ال نستبدل ما مل نجنِ منه غري الجراح؟ لِم ال نجنح ّ
بديال عن مطبّات الكفاح؟ تلك وصيّة ساداتنا [إحالة إىل ال ّرئيس
السالم .عىل خالف غريه،
السادات] بطل ّ
«املؤمن» محمد أنور ّ
ما إن أيقن بإلهام ربّا ّين أن ال مجال ألن يكون بطل العبور طلّق
شق عباب بحر
السكرة وتأبّط الفكرة  :سالم الشّ جعان .يف سبيله ّ
ّ
الظلامت ،وتكبّد من األذى ما عجز عن تح ّمله ال ّرسل واألنبياء .مل ّا
كأي بطل مغوار ،خط بدم مدرار
باغتته رصاصة حسد طائشةّ ،
السالم أو نهلك
عىل الخ ّدين يسيل .نحن ال نستسلم ،بدمائنا نربم ّ
للسالم
للسالم عشت ،وشهيدا ّ
للسالم كنت ،وشهيدا ّ
دونه .شهيدا ّ
عشق أين منه عشق جميل لبثينة؟ وفناء قيس
ّ
كابدت
وسأظلٌ .
يف ليىل؟ وما أجلّه إذا ما ِقيس بذوبان شهيد الفلسفة الحكيم
نبي يف زمانه [ويف
سقراط يف البحث عن مباهج الحقيقة .حقّا ال ّ
السنني .وما حاجته
قومه أيضا] .وال عزاء ملن سبق عرصه مبئات ّ
للعزاء من قوم رام أن يكون لهم قربانا ومل يندم  ،فأبوا إالّ أن
يكونوا عليه لعنة؟
الفلسطيني  ،يع ّز عليه أن ميوت .ما الذي يبقيه
يتاموت
ّ
حيّا؟ هو دوما عىل سفر ،ومن سفر عىل سفر كأ ّن الريح تحته

يطارد عودة أبديّة ،رغبة مجنونة يف أن يرى بأ ّم عينيه كيف
الصخب محوا لعار
الصمت أبهى شيم العرب وكيف يصبح ّ
يصبح ّ
العرب ،فكيف ميوت وال أرض تسعه وال تنزيل؟ كيف ميوت وهو
عن ديار أح ّبة يرحل وإىل ديار األح ّبة يرحل؟ «إن ضاقت به املدن
فأي عجب أن يرصخ
السفن» (معني بسيسو)ّ .
فام ضاقت به ّ
سميح القاسم يف رثائه ملعني بسيسو؟« :متاموت؟ قلها ،وفاجئنا
ننقص يز ْد أعداؤنا.
بأغنية جديدة /مل يبق وقت عندنا للموت ،إن ْ
فانهض» .وهل يرحل من مل يكتب بع ُد القصيدة التي أفنى عمرا
يكابدها ويتم ّنى كتابتها؟
عندما سأل مذيع معني بسيسو عن القصيدة التي أرهقته ومل
يكتبها بعد ،أجاب« :كتبتها الشّ هيدة دالل املغريب []1978 /1958
الفلسطيني ألنّه
بقدميها حني وطئت شواطئ فلسطني» .يتاموت
ّ
يأىب أن ميوت ،إىل أن يكتمل القصيد ،إىل أن يصادر ما عليه يساوم/
يحتل شربا من أرض هي أرضه ،عليه يقيم قربا عليه
كُ ِتب عليه أن ّ
أن يشهد أنّه قربه ،ويشيد حلام ليس حلمه وحده ،عليه يخطّ:
«هنا باقون كأنّنا عرشون مستحيل /يف اللّ ّد وال ّرملة والجليل/
هنا عىل صدوركم باقون كالجدار /ويف حلوقكم /كقطعة ال ّزجاج
كالصبّار» (توفيق زياد).
ّ
ويساءل صاحبي عن بنود القضيّة ،عن الفروق
قال ال ّراويّ :
بني خيمة وخيمة ،وخيمة ودولة  ،وحاكم مل ّا عىل عرشه انقلب،
استوى عىل العرش ،استأسد وانتىش .وأسأله عن تفاصيل الوص ّية،
عن جراح اتّحدت بالقضيّة وما خانت يوما قضيّة ،فباتت هي
الحج إىل
السالم ورخاء ّ
القضيّة ،وأسائله عن مزايا ّ
السالم وفضائل ّ
السالم يوم الحساب ،يوم ال
فقهاء
بشفاعة
السالم ،أحاججه
ّ
ديار ّ
ولنغص يف لهيب
ينفع ع ّد وال ندم .قال ،دع األسئلة تقارع األسئلة،
ْ
املسألة ولنحتك ْم إىل الياممة ،فلها يف األمر باعٌ .سالحها العناد،
الصلح ساومتها
ز ّودها بربد اليقني ،فال ّرأي ما ارتأت يوم عىل ّ
الوفود .ألنّها مل تنزع يوما ثياب الحداد ما ساورها ّ
شك وال تزعزع
لها يقني .قالت قولها الفصل :ليدبّجوا ما شاؤوا عن فنون التّسامح
كل ما ُح رِّب عن مزايا التّصالح  /فأنا ال أصالح  /أبدا عىل
 /لريت ّلوا ّ
ّ
دم أيب ال أصالح  /بدم غزير ودمع عزيز كان خط يوم حرضته
املن ّية وص ّية ارت ّجت لها األرض ،اهت ّز لها العرش ،حارت فيها الربيّة
وانتحب لها عبق القصيد ،غالبت ال ّزمان فأفنته وهي ليست
بفانية ،بني عفونة التّشاؤم وسحر التّفاؤل أقامت لنفسها عرس
فرح دام :دمي ،يا دمي ،ال تلجم جموح القصيد ،فعشق تفنى
فيه محال أن ال يفنى فيك /ال تقرب الوص ّية  /ال تصلب الفكرة /
وال تغ ّرت ببهرج ال ّدولة  /ال تخـ ْن املكان ،فمكان أنت أعجز من
تستظل به وال تحميه ىّأن له أن يحميك؟ كيف له أن
ّ
أن تحميه،
تجب .ال تقتل شبق مسألة عنيدة بإجابة بليدة.
يحميك؟ ال ْ
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حيدث يف الرشكة التعاونية األساسية التونسية إلنتاج الزيتونة سوسة (كوت)

* إعداد رمزي الجباري
نبدأ من حيث وصلتنا ردود فعل متباينة وهو ما يدفعنا إىل
مزيد التأكيد أن الشعب وأرسة تحريرها تقبل بكل االشكال أي
رد أو توضيح ألي طرف كانت له عالقة قريبة أو بعيدة يف الرشكة
التعاونية األساسية التونسية إلنتاج الزيتونة بسوسة وهي مكسب
وطني كان من املمكن أن يساهم يف ازدهار اقتصاد البالد ويف
استقرار أسعار الزيت لكن الذي حصل كان عكس ذلك متاما مبا
أن الذين مروا عىل تحمل املسؤولية أغلبهم ارتكب أخطا ًء وأىت
تجاوزات ما أىت الله بها من سلطان أما األغرب أن والية سوسة مل
تُ ْب ِد استعدادا ملتابعة ما يحصل يف هذه الرشكة يف حني انه كان من
االجدى واالنفع للجميع التوقف بحزم وعزم أمام كل ترصف أو قرار
يأيت يف سياق البحث عن املصلحة الخاصة اما وزارة الفالحة ورغم
مسؤولياتها فإنها أغمضت أعينها اىل درجة يخ ّيل إىل الواحد منا
ان الوزارة تخلت عن لعب دورها وأي دور لهذه الوزارة يف مشهد
الفالحة التونسية.
نحن يف «الشعب» حني وصلنا هذا امللف الضخم مل ندّع يوما
اننا سنخلص الرشكة التعاونية من الوضع الذي تردت فيه ألن
النتيجة الحالية هي انعكاس لوضع صعب وبائس تواصل عىل
امتداد سنوات كام مل تكن لنا عداوة أو سوء نية تجاه أي طرف
بل نحن من خالل كشفنا للمستور حاولنا ضمن مساهمة لكشف
خنار هذه التعاونية التي رضبها السوس يف كل األماكن الحساسة
التي كانت ساهمت بشكل من األشكال يف بقائها حية تنبض يوما
وتستغيث اياما باحثة أي التعاونية عن مخلّص لها لذلك اخرتنا ربط
املايض بالحارض ليكون مصدر اهتاممنا يف هذه الحلقة.
تفيد أوراق امللف أن يف عهد املرحوم عبد املجيد الزواري حصلت
تجاوزات وإخالالت لكنها مل ترتقِ إىل مستوى رضب املؤسسة يف
عمقها ووجدانها وهو ما واصل عليه السيد هشام جاء بالله حني توىل
املسؤولية االوىل عىل رأس تعاونية الكوت هذا اىل حدود سنة 2011
حني ت ّم التفريط فيها من طرف السيد نجيب بن اسامعيل وذلك
تحديدا يف مقرها الكائن أيامها بجانب مقر الوردة البيضاء وهذا
التفريط أو لنقل التوجه كان ضمن ما يس ّمى مرافقة املشاركني وهم
أساس وجود التعاونية مبا أنها رأس مالهم يف حني ان للدولة  % 2من
أسهمها ويذكر أن املرحوم محمد الهادي القويد هو من كان معنيا
بالشؤون القانونية للكوت يف نفس االتجاه يتذكر بعض املشرتكني او
املساهمني تحديدا يف رأس مال الكوت ان نجيب بن اسامعيل سعى
بكل ما له من جهد اىل تطوير وتعصري آليات العمل داخل التعاونية
وهو الذي اقتنى آلة عرصية لعرص الزيتون ملا نعلم ان طبيعة نشاط

عيد ميالد
سعيد
يحتفل األخ محمد عيل فريّح
بعيد ميالده يوم  16جوان 2021
وبهذه املناسبة يتق ّدم إليه
أخوه محسن العرفاوي بأحر
وكل سنة وهو بخري.
التهاين ّ
كام تتق ّدم له والدته العزيزة
وأهله وأحبته وأصدقاؤه
الكرام بأح ّر التهاين وطول
العمر والصحة والعافية.

التعاونية يرتكز أساسا عىل عرص زيت و % 3زيت لصنع الصابون
والفيتورة وما يتبقى من مادة تس ّمى بلغة «العاملني يف القطاع
القلوب» يتم تصديرها اىل الخارج وخاصة اىل السوق االيطالية ألن
هذه املادة تصلح إلعداد مواد التجميل والسعر املحدد للطن الواحد
هي يف حدود الـ 12الف دينار وهو رقم يغني عن كل تعليق لكن
األهم هو من يراقب عمليات التصدير هذه وهي املتواصلة منذ
بعث التعاونية للوجود لكن قبل أن من ّر إىل محطة أخرى يف تاريخ
التعاونية نسأل من حاسب نجيب بن اسامعيل ومن قال إن الرجل
حني تحمل املسؤولية االوىل للتعاونية احرتم قوانينها وان الصفقات
التي قام بها كانت قانونية وكلنا يعرف أن نجيب بن اسامعيل وهو
أصيل معتمدية الجم كان من ضمن األسامء الكثرية التي توقف
أمامها رئيس الحكومة آنذك يوسف الشاهد قال لبعضهم «من اين
لكم هذا؟» ولنئ متت تربئته بعد إخضاعه للتحقيق بعد إيقافه إال
أن هناك من يقول إن عملية التحقيق مل تشمل فرتة ادارته للتعاونية
وما حصل يف صلبها من ترصف إداري ومايل وألن اليشء باليشء يذكر
فإن ذهاب نجيب بن اسامعيل حصل معه مجيء السيد محمد رضا
ونيس الذي توىل مهمة إدارة املؤسسة سنة  2011وبرسعة قياسية
ملف قديم عمل الفاعلون يف صلب
أنهى عملية جرد للخردة وهو ّ

التعاونية عىل الترسيع يف انجازه خاصة أن عملية التفريط يف الخردة
جنت منها املؤسسة ما قيمته  250ألف دينار وألن العملية رافقها
الكثري من الغموض ومل تجنِ بعض األطراف املرابيح التي كانت تنوي
الحصول عليها فإن هذه املجموعة املتخفية سعت إىل إقصاء محمد
رضا ونيس من املسؤولية وقد كان يتزعم عملية التغيري السيد الطيب
رويس الذي كان يعمل يف قطاع التعليم و قد أقنعوه بأنهم سينصبوه
عىل رأس ادارة التعاونية ولهواة التفاصيل نقول إن الطيب رويس
كان يجد دعام كبريا من املترصف القضايئ آنذاك عيل التومي وقد
ساعدهم يف مسعاهم لتنصيب الطيب رويس أنهم خرسوا القضية
تخل عنه ألن الذين
لكن عملية التنصيب لرويس رسعان ما رافقها ٍّ
دعموا الطيب رويس تخلوا عنه ألنهم يف جملة مخترصة «ما لقاوش
حسابهم» ذهاب رويس كان من املفروض ان يكون حسب القانون
األسايس بدعوة رسيعة لعقد جلسة عامة انتخابية يت ّم فيها انتخاب
مجلس ادارة جديد يتوىل مسؤولياته ويقرر ما هو يف صالح التعاونية
نصبت
لكن الذي حصل يف األثناء أن مجموعة أخرى من املساهمني ّ
نصب بقية األعضاء عىل
الطيب رويس رئيسا ملجلس االدارة كام ّ
مزاجه بنا ًء عىل ما وجده من دعم من االطراف الفاعلة واملنقلبة
عىل التوجه االول لذلك ويف خطوة غري محسوبة عني الطيب رويس
املس ّمى محمد قزاح محاسبا ماليا للمؤسسة وكافأه بأن أعطاه 20
ألف دينار كتسبقة عىل دراسة محاسبتية أعدها إلفادة التعاونية
ولضامن شفافية العملية املالية داخل التعاونية الن املسألة املالية
تبقى مربط فرس إسقاط مجلس اإلدارات كذلك تعمد الطيب رويس
تعويض محمد فرج منصور والحال انه عضو مجلس إدارة منتخب
ومن هنا دبّت الخالفات يف كل هياكل التعاونية ولتهدئة االوضاع
من الداخل ت ّم إقناع عيل التومي برضورة االنضامم إىل التعاونية وهو
الذي كان يعمل يف صلب وزارة الفالحة وحتى نبني للقارئ الكريم
طبيعة الفوىض والقرارات أحادية الجانب التي كانت تصدر من حني
إىل آخر فإن عيل التومي كان موجودا يف صلب التعاونية بخطة مدير
أيام املرحوم خالد الزهواين الذي أمىض قرارا بطرد عيل التومي الذي
تحصل عىل تعويض مايل قدره  90ألف دينار وبعد هذا التعويض
تق ّرر مرة أخرى إعادة عيل التومي إىل خطته كمدير وكان ذلك أيام
محمد فرج منصور الذي مل تتطور معه مداخيل التعاونية لتذبذب
توجهاته ولعدم استقرار قراراته التي كانت تخضع للتجاذبات القامئة
بني أعضاء مجلس اإلدارة والنتيجة أن التعاونية خرست الكثري من
الوقت يف إصالح ذات البني بني املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة يف
غياب كيل لسلط اإلرشاف املمثلة يف والية سوسة ويف وزارة الفالحة.
(يتبع)

سؤال األسبوع :متى تنتهي هذه املظاهر من شوارع العاصمة؟
قد ال يجد الواحد منا متسعا من الذهاب واملجيء يف شارع جامل
عبد النارص بعد ان عمت الفوىض هذا الشارع مبا ان جوانبه احتلتها
بكل صفاقة جامعة البيع الهاميش والعريض وال ندري حقيقة اين ذهب
جامعة الرشطة البلدية الذين غابوا عن املشهد بشكل يدعو إىل االستغراب
فهل من املعقول ان يكون كل ذلك الصباح وحتى حني يحاول الواحد منا
تجنب مطبات املكان فانه سيجد نفسه حتام يف مواجهة هؤالء «الباندية»
ومواقفهم وكالمهم الجارح ـ فقط نريد ازالة مظاهر االساءة إىل الشوارع
والرموز واحرتام انسانية االنسان فأين ذهب أويل األمر فينا؟.
* رمزي
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ردّ على تحقيق حدث يف الشركة التعاونية التونسية إلنتاج الزيتونة بسوسة ()COT
أ ّوال :استغرب وأستنكر ما جاء يف هذا التحقيق من كذب وجهل
بالحقيقة وافرتاء وث َلب وهتك أعراض الغري.
ثانيا :سأقترص االجابة عىل الفرتة ما بعد  15جويلية  2017وهي
بداية عالقتي الثانية بالرشكة التعاونية إلنتاج الزيتونة بسوسة
كام جاء بالتحقيق ألؤكّد أن هذه املؤسسة تعيش منذ سنة 2009
صعوبات اقتصادية واجتامعية حا ّدة وأصبحت عاجزة عىل احرتام
مرسام
تع ّهداتها املالية نحو الغري وتوفري أجور عدد  60عامال ّ
والذين أصبحوا يف بطالة مستم ّرة ومثلوا مشكال اجتامعيا عويصا
لدى تفقدية الشغل والوالية .وبعد الرجوع من التسوية القضائية
يف مارس  2017حاول مجلس اإلدارة برئاسة الطيب رويس توفري
أموال رضورية إلعادة تشغيل  03وحدات إنتاج «تكرير الزيوت
النباتية ،تكرير زيت الفيتورة وصناعة الصابون ،لك ّنه فشل وأمام
انسداد األفق وخوفا من طول فرتة الفراغ وتفاديا لرسقة تجهيزات
املعامل وقصد انقاذ كرامة العامل التجأ مجلس اإلدارة أنذاك إىل
القطاع الخاص وك ّون رشاكة مع مستثمر خاص وهو السيد «الشاذيل
الزربوط» الذي تع ّهد بتوفري سيولة كافية لتهيئة وتشغيل الوحدات
الصناعيّة للمؤسسة حيث توصلوا يف شهر جولية  2017إىل اتفاق
عمل مشرتك وت ّم انتداب املهندس املتقاعد «عيل التومي العجيمي»
لخطّة مدير عام وذلك نظرا إىل أقدميته يف امليدان ومعرفته التامة
للرشكة التعاونية إلنتاج الزيتون بسوسة بوصفه عمل بها مل ّدة سنتني
يف نفس الخطّة سابقا من  2001إىل  .2003هذا التوجه باركته سلطة
اإلرشاف حيث نظّم باملناسبة اجتامع أ ّول بتفقدية الشغل بسوسة
بحضور ممثيل العملة والهيئة التسريية الجديدة ثم باركه السيد
الوايل آنذاك بقبوله يف نفس اليوم السيد عيل التومي العجيمي صحبة
السيد الكاتب العام الجهوي التخاذ الشغل وحرض هذه الجلسة
كل من السيد املعتمد األ ّول والسيدة معتمدة الشؤون االجتامعية
حيث أعطى تعليامته قصد اسناد املستثمر الجديد واملدير العام
الجديد الدعم الكايف من كل األطراف املتداخلة للمحافظة عىل
مواطن الشغل واملؤسسة.
باملناسبة نف ّند مبا جاء يف التحقيق بجريدة الشعب حيث أن
املهندس «عيل التومي العجيمي» ال عالقة له بالخبري العديل والذي
عينّ مصفيا قضائيا للرشكة املذكورة لسنة  2015وهو السيد عيل
بن عمر التومي واستنكر كلمة التالعب بالتسمية الثالثية من عيل
بن عمر التومي إىل «عيل التومي العجيمي» فهام شخصني اثنني
مختلفني تداوال لفرتات متفاوتة املسؤولية يف نفس املؤسسة ويعترب
ما جاء بالتحقيق باطال وال أساس له من الص ّحة فهو هتك ألعراض
الناس.
املهندس عيل التومي العجيمي كلّف بإعادة تشغيل وحدات
االنتاج وبعد تقييمه للوضع ومعرفته املسبقة لخاصيات املؤسسة
توىل القيام باألشغال ال ّهامة التالية من جويلية إىل آخر نوفمرب 2017
ورصف « 733ألف دينار» يف العناوين التالية:
 خالص الدين القديم للرشكة الخاص بالطاقة لدى رشكة الكهرباءوالغاز  80أ.د
 خالص الدين القديم للامء الصالح للرشاب  30أ.د خالص أحكام شغلية باتة للرشكة التعاونية  30أ.د إصالح آلة الوزن «  bascule »15أ.د الترسيح االجتامعي لعماّ ل الرشكة مع التقاعد املبكّر  125أ.د خالص الفوائض القدمية لإليجار املايل  160أ.د توفري األجور للعماّ ل حوايل  200أ.د تع ّهد وصيانة بالكامل وح ّدة الصابون وتكرير الفيتورة منتهيئة أرضية وإصالح املراجل وقنوات البخار والخزانات وإىل غريه
من أشغال أخرى.
رصيف الرشكة التعاونية إلنتاج الزيتون
 هنا تجدر املالحظة أن مت ّالصكوك البنكية من جهة وكرثة العقل
كانوا ممنوعني من مسك ّ
رصف املايل ولهذه
الت
من
ممنوعني
أصبحوا
املسلطة عليها بذلك
ّ
األسباب فقط اتفق ممثلو الرشكة التعاونية واملستثمر الخاص عىل
السادة:
تكوين رشكة محاصصة كإطار تعوييض لالستغالل وف ّوضوا ّ
«الشاذيل الزربوط» و«عيل التومي العجيمي» للترصف املايل.
 لك ّنه يف األثناء تبينّ أن رشكة املحاصصة ال تفي بالحاجة وقصداملحافظة عىل العالقة التعاقدية بني الطرفني ومواصلة برنامج

االستثامر واملحافظة عىل ممتلكات الرشكة التعاونية من العقل
وبعد استشارات قانونية من أهل االختصاص مثل الخرباء املحاسبني
واملحامني التجأ مجلس اإلدارة للرشكة التعاونية إلنتاج الزيتون ،إىل
خاصة
خاصة كام ينص عليه نظامها األسايس ّ
االنخراط يف مؤسسة ّ
الفصل الخامس منه حيث ات ّفقت مع املستثمر الخاص السيد
الشاذيل الزربوط عىل تكوين رشكة ذات مسؤولية محدودة سميت
«الرشكة الزيتية التونسية» وتوزّع رأس مالها كاآليت:
 الرشكة التعاونية إلنتاج الزيتونة 47.5% الشاذيل الزربوط 47.5% عيل التومي العجيمي «وكيل» 05%وعينّ األخري وكيال لها ومستشارا للرشكة التعاونية مع اعفائه
من خطّة مدير عام ،حيث اتّفقت املؤسستني «الرشكة التعاونية
والرشكة الزيتية» عىل مواصلة استغالل وحدة الصابون بصيغة كراء
لفرتة  09سنوات «تسع» بداية من جانفي  2018مبعني شهري قدره
أربعة آالف دينار مع استعامل كافة عامل الرشكة التعاونية بصيغة
كراء ،كام تم استغالل وحدة استخراج زيت الفيتورة ضمن رشكة
املحاصصة املحدثة لكن بكل أسف تزامن استغالل الوحدة األخرية
مع:
 ارتفاع كلفة رشاء الفيتورة من  60إىل 70م/كلغ. انخفاض سعر بيع زيت الفيتورة  % 40من  4300إىل 2700م/كلغ
 ارتفاع كلفة التكرير خاصة األجوروالطاقة من كهرباء وغاز قرص فرتة التكرير إىل شهر واحد عوضا عن موسم كامل وذلكراجع لقلّة املوارد املال ّية التي وضعها املساهمون عىل ذ ّمة الرشكة
الجديدة.
 هذه الوضعية تسببت يف خسائر كبرية تفوق حوايل  400أ.دالنشاط خالل سنة 2018
اقترص نشاط الرشكة الزيتية خالل سنة  2018عىل صناعة الصابون
بصورة محتشمة وذلك نظرا إىل النقص يف األموال املوضوعة عىل
ذمتها حيث اقترص املساهمون األساسيون عىل توفري مبالغ بسيطة:
 املستثمر الشاذيل الزربوط :حوايل  70أ.د الرشكة التعاونية :حوايل  19أ.د الوكيل عيل التومي العجيمي  150أ.دهذا األخري قّدم ضامنات شخصية من طرفه حيث وضع منزله
الخاص كرهن لدى بنك االسكان .هنا تجدر املالحظة أن حجم
األجور بقي مرتفعا ألن وحدة الصابون هي وحدها التي تحملت
العبء الكبري .ولهذه األسباب ساعد وكيل الرشكة الزيتية الرشكة
التعاونية عىل ترسيح دفعة ثانية من العماّ ل ( )16عىل التقاعد
املبكّر يف جويلية .2018
يف أواخر سنة  2018متت إعادة توزيع املهام لدى الرشكة
التعاونية التونسية إلنتاج الزيتونة حيث أصبح محمد بن فرج
منصور رئيسا ملجلس اإلدارة عوضا عن السيد الطيب رويّس وأصبح
الطرف املقابل مع الرشكة الزيت ّية حيث مارس سياسة مخالفة
لسلفه وغري متعاون مع بقية املساهمني ألن الذي يه ّمه هو
الحصول عىل األموال يف صيغة مصاريف تنقل كذلك الحصول عىل
كم ّية من الصابون م ّجانا وعندما رفض الوكيل متكينه من رغباته
تع ّمد يف  2جانفي  2019سحب العملة املوضوعني عىل ذ ّمة الرشكة
الزيتية دون سابق إنذار كذلك تع ّمد يف الوقت نفسه غلق وحدة
الصابون بتعلّة عدم خالص معني الكراء للثالثية األوىل لسنة 2019
« 12أ.د» وهو مخالف للعالقة التعاقدية بني املؤسستني من جهة
تعليق املحرر:
نظرا إىل كون هذا الر ّد وصلنا والجريدة تحت الطبع فإننا أرجأنا
توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني إىل عدد الحق ملا
له من عالقة بتوقّف الجلسة العامة زيادة عىل تفاصيل وجزئيات
أخرى سننرشها تباعا.
كل هذا ال ينفي أننا نرشنا ما بعث لنا به السيد عىل التومي
العجيمي كام وصلنا دون نقصان أو زيادة وهذا يدخل يف طبيعة
كل املتدخلني يف مثل هذه املسائل مع احرتام الرأي
العالقة بني ّ
والرأي اآلخر.
* املحرر

أخرى تع ّمد بيع ممتلكات الرشكة الزيتية لفائدته الخاصة وهي
محل قضيّة لدى حاكم التحقيق بسوسة .كام تع ّمد ابرام اتفاقية
ثانية لوحدة الصابون من جديد إىل طرف خارجي «رشكة »EVAD
لصاحبها «زياد عزوز» وذلك بالرغم من عقد الكراء الساري املفعول
مع الرشكة الزيتية.
هنا تجدر املالحظة أن هذا الرئيس للرشكةالتعاونية مل يتعامل
رصف مع
كمساهم رئييس مع الرشكة الزيتية كذلك فعل نفس الت ّ
زمالئه أعضاء مجلس إدارة «رشكة األم» ورفض التعاون معهم بل
رصف بطريقة فردية ال تحمي مصالح املؤسسة مام انج ّر عىل هذا
ت ّ
سحب الثقة منه وت ّم تعويضه يف ديسمرب  2020بهيئة تسيريية وقتية
برئاسة «محمد بوزايدة» .خالل هذه الفرتة املتميزة برفضه العمل
مع الرشكة الزيتية مع مواصلة منعها من مبارشة عملها تسبب لها
يف أرضار وخسارة مال ّية مبارشة يتح ّمل فيها املسؤولية كامال (رضر).
مالحظة هامة
يعلن ويؤكّد «رمزي الجباري» بجريدة الشعب ليوم  3جوان
رصف القضايئ املعينّ من طرف
 2021أن عيل بن عمر التومي املت ّ
املحكمة وعيل التومي العجيمي املهندس مدير عام للرشكة التعاونية
ثم وكيال للرشكة الزيتية التونسية هو نفسه ويوجد تالعب باألسامء
والحال أنهام شخصان مختلفان ال صلة بينهام بتاتا كام أكّد أن عيل
التومي فار من تونس بطريقة غري قانونية .وقد غادر إىل وجهة
غري معلومة فنحن نف ّند هذا الخرب ويعترب هذا هتكا ألعراض الغري
ويتح ّمل املسؤولية يف ذلك.
مالحظات أخرى
أوافق املحقق يف ما يخص بيع العقار ومل يت ّم خالص الديون
وهذه نقطة استفهام وبقي مآل مثن املبيع غامضا وال توجد آثاره
بدفاتر املؤسسة.
 أوافق املحقق أ ّن دور مراقب الحسابات منقوص وغري منتظم. كان عىل مجلس إدارة الرشكة التعاونية التونسية ال نتاجالزيتونة االلتجاء إىل القضاء قصد تعيني خبري يف املحاسبة والتدقيق
رصف املايل للرشكة منذ سنة  2009وابراز كل الخروقات
يف الت ّ
االدارية واملالية وعرضها عىل مجلس االدارة والقضاء العديل حتى
يتم وضع حد لكل التجاوزات السابقة والالحقة.
 املنخرطون يف الرشكة التعاونية تغريت وضعياتهم من مؤسسنيمبارشين إىل ورثاء غائبني وباتت قامئة املنخرطني غري واضحة وغري
مضبوطة لذلك بات من املؤكد تحيينها وفتح املجال النخراطات
جديدة قصد تدعيم املوارد املالية للرشكة والنتخاب مجلس ادارة
قادرا عىل التسيري والنهوض باملؤسسة عندها يشعر أن املنخرطني
لهم ثقل االنتخاب واملراقبة.
 املشكل الرئييس يف هذه الرشكة هو فقدانها ملخطط تنمويمتوسط املدى (ثالثة سنوات عىل األقل) وهي يف حاجة اىل كفاءات
مهنية و تقنية عالية تساعد مجلس اإلدارة لتسيري ثالثة وحدات
إنتاج موجودة (وحدة تكرير الزيت النبايت ،وحدة تكرير زيت
الفيتورة و صناعة الصابون األخرض) هذا الربنامج غري متوفر بها الن
رؤساء مجالس اإلدارة السابقني مل يضمنوا االستمرارية يف العمل بل
بالعكس الرئيس القادم يبطل عمل الرئيس السابق بكل الوسائل غري
معني مبصلحة املؤسسة .املطلوب إذن عىل كل األطراف خلق جيل
ّ
جديد يف التسيري يؤمن بالتجديد والخلق مع حسن التنفيذ وهي
مؤسسة قادرة أن تكون رائدة يف الصناعات غذائية.
أ ّما يف ما يخص ترصفات بعض رؤساء مجالس إدارة الرشكة
التعاونية التونسية إلنتاج الزيتونة فإنني اعترب أن السادة «الطيب
رويّس» و«محمد بوزايدة» كانا جديني يف العمل وحافظا ودافعا
عن مصالح املؤسسة وحاوال النهوض بها لكن فقدان السيولة وعدم
تدعيم املساهمني لهم جعل الوضع الصعب يستمر.
ويف الختام نعلن اعرتاضنا ونف ّند تحقيق السيد «رمزي الجباري»
وسيتم تتبعه إداريا وعدليا.
عيل التومي العجيمي
وكيل الرشكة الزيتية التونسية
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متفرقات

صابر المجدوب أمين مال عمادة المهندسين

جاء قرار التسخري لتعميق
حالة االحتقان والغضب
* حوار الحبيب الشايب

يتواصل ارضاب املهندسني متجاوزًا أسبوعه الرابع عرش عىل
التوايل ،وسط صمت مطبق من الجهات الرسمية التي مل تتوصل
اىل حدود هذه اللحظة من حلحلة مشكل اجتامعي ذي انعكاس
مايل لنحو ثالث سنوات ويتعلق باملنحة الخصوصية ،تواصل
ازمة املهندسني ألقت بظاللها عىل املرفق العام رغم صدور قرار
التسخري بالرائد الرسمي.
يف هذا السياق من الحراك االجتامعي واملهني ـ املطلبي
اجرينا الحوار التايل مع السيد صابر املجدوب ممثل عامدة
املهندسني وأمني مالها.
* ماهو موقف المهندسين من قرار التسخير
الصادر والمتعلق بالخطوط الجوية التونسية والكهرباء
والغاز؟
ـ جاء هذا القرار ليعمق حالة االحتقان ويزيد يف تغذية
الشعور بالغنب والظلم والحيف الذي بات يعيشه املهندس
التونيس خالل السنوات االخرية.
ورغم ان املهندس التونيس مل يطالب مطلقا خالل العرشية
االخرية ولو مبليم واحد ،بل عىل العكس من ذلك فقد صمد يف
مواطن العمل يف كافة املنشآت العمومية ليضمن تزويد املواطن
التونيس باملاء الصالح للرشاب والكهرباء ومبحطات معالجة املياه
واملرفق العام بصورة عامة.
إىل ان ق ّرر مجلس االمن القومي يف
اكتوبر  2018برئاسة الراحل الباجي قائد
السبيس رئيس الجمهورية منح منحة
خصوصية للمهندسني واالطباء واالساتذة
الجامعيني وذلك للح ّد من هجرة
الكفاءات واالدمغة .ويف  5سبتمرب ،2019
تم التوقيع عىل اتفاقية متنح مهنديس
الوظيفة العمومية هذه املنحة وتستثني
مهنديس املؤسسات واملنشآت العمومية،
وذلك يف تضارب رصخ لقرار مجلس االمن
القومي.
وتبعا لذلك تع ّددت تحركات
املهندسني بشكل تدريجي وتصعيدي
بد ًءا من يوم االرضاب وصوال  12أسبوعا.

ـ بقدر ما يربز
جليا انه استهداف
صارخ للمهندس فانه
يف العمق استهداف
للمرفق العمومي
وللخدمات التي تقدم للموطن وباملحصلة هو رضب للتعليم
العمومي بإعتباره مصع ًدا اجتامعيا.
واستهداف املنشآت العمومية يأيت يف اطار مرشوع كبري
وممنهج بهدف افراغه من كفاءاته وخرباته وذلك لفتح الطريق
سالكة لخصخصته وبيعه.
وع ّيل يف هذا السياق التذكري بهجرة  1200مهندس ،خبري
سنة  2019وهو ما أثر بشكل واضح عىل مردودية املرفق العام،
فاملهندس اليوم وبهذه الظروف وطبقا لهذه السياسات بات ال
يستقر يف عمله (املنشآت العمومية) الكرث من سبع سنوات حيث
تتم عملية استاملته باغراءات مالية من قبل عديد الدول العربية
واالجنبية التي تقدر الخربات التونسية.
* يبدو ان قضية المهندسين تحوّلت من قضية
قطاعية إلى قضية وطنية ما مدى تجاوب المنظمات
المهنية الكبرى مع مطالب المهندسين؟
ـ هناك رغبة جامحة من قبل القواعد الهندسية ملد جسور
التواصل والتفاعل مع املنظامت االجتامعية الكربى .والقيادة
الهندسية تدفع بقوة يف هذا االتجاه وترغب يف عقد لقاءات مع
االمناء العامني للمنظامت الوطنية ويف
مق ّدمتها االتحاد العام التونيس للشغل
وعميد عامدة املهندسني كامل سحنون،
سيسعى خالل الساعات القادمة لالتصال
باالخ نورالدين الطبويب االمني العام لالتحاد
العام التونيس للشغل من اجل عقد جلسة
تخصص ملعالجة املوضوع بكافة جوانبه،
وتقريب وجهات النظر حول املطالب
امللحة لعموم املهندسني.

ـ المنحة
الخصوصية
اقرها مجلس
االمن القومي
في أكتوبر
2018

* يبدو ان المهندسين قد شنوا
اطول اضراب في تاريخ االضرابات عامة والمتواصل من
 29مارس الى حدود اليوم؟
ـ مل يكن هذا االرضاب اختياريا واراديا من قبل املهندسني
ولكنهم دفعوا إىل ذلك دفعا يف ظلّ غلق كل ابواب التواصل
والتفاوض الج ّدي واملسؤول مع سلط االرشاف.
وما يثري الغضب والحيف هو ما قوبل به املهندس من تسويف
وهرسلة ومختلف اشكال الضغوطات التي ظننا انها قد ولت مع
العهد السابق فضال عن االستهداف املمنهج للمهندس عرب سياسة
التجويع والرتكيع وتجميد الرواتب واالجور خالل هذه املدة.
* هل تعتقد معي ان استهداف المهندس هو
حلقة اخرى من حلقات استهداف القطاعات الحيوية
مثل الصحة والتعليم والنقل ،خاصة اذا ما اخذنا
بعين االعتبار حالة نزيف الهجرة اليوم في صفوف
المهندسين؟

* يبدو ان المهندسين قد
دخلوا مرحلة التصعيد وتنويع
اشكال االحتجاج فبعد االعتصام
امام قصر الحكومة والبرلمان،
قمت باحتجاج وتظاهر امام القصر
الرئاسي ،فهل هناك بوادر حلحلة
واالنفراج من قبل رئيس الجمهورية؟
ـ ان اميان املهندسني برشعية مطالبهم وعزمهم القوي للدفاع
عنه بكل االشكال القانونية هو الذي جعل العامدة تن ّوع وتبتكر
اشكال النضال واالحتجاج ونأمل من خالل وقفتنا االحتجاجية أمام
القرص الرئايس ان يفتح باب التفاوض الج ّدي ملعالجة هذا امللف
الذي بات يؤرق جميع االطراف.

* هل ان تعطل المفاوضات بالنسبة لمهندسي
المنشآت العمومية ،قد فرق بين المهندسين ام انه
عزّز وحدتهم؟
ـ ان هذه التحركات القطاعية ،قد دعمت الوحدة بني مختلف
املهندسني مبا يف ذلك زمالءنا يف القطاع الخاص .ومن يراهن عىل
تفرقة القطاع ومتزيق وحدته فهو غري مدرك لواقع املهندس
التونيس وغري مقدر لوعيه الوطني واالجتامعي.

كلمة حق

أبو غريب تونس
بقلم النفطي حولة

حادثة سيدي حسني السيجومي ،التي
كان ضحيتها شاب الخامسة عرش ربيعا
وهو شاب يف عمر الزهور ،ما زال طريا
ناعام حاملا مبستقبل طموح يف وطن
يحميه من غوائل الجوع والخصاصة
والتهميش ،ويؤ ّمن له حقه الطبيعي يف
حياة كرمية وعيشة هنية .بل يف الح ّد
متوسطة تبعد عنه شبح
األدىن حياة ّ
عصا الجالدين والقمع الوحيش لبوليس
بنعيل الذي ثار من أجله .ها هي ،أي حادثة سيدي حسني تبوح بأرسار وخفايا
الحكام الجدد ،أو الجالدين الجدد الذين ال يكفيهم أنهم املتسبّبون ال ّرئيسيون
يف اخرتاق املسارالثوري النتفاضة 17ديسمرب  ،2010التي ف ّجرها املقصيّون
وامله ّمشون من الفئات والجهات ،وتحريفه عن أهدافه املركزية يف القطع
النهايئ مع االستعامر ومشاريعه يف الهيمنة والوصايا األجنبية ،وعىل رأسها
القطع مع االختيارات االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية للعهدين
البورقيبي والنوفمربي عىل ح ّد سواء ،فها هم يعودون ويرجعون إىل تطبيق
وصايا زمرة الجالدين لعهد الفاشية البوليسية العاتية لنظام بن عيل ،محاولة
من املنظومة الجديدة الفاسدة واملفسدة التي يتزعمها اإلخوان املسلمون
وتحالفهم املشبوه ،والتي أي تلك املنظومة ،ال تصلح ولن تصلح.
ذلك ،أن ما أقدم عليه جالّدو اليوم يف حكومة املشييش الذي ما زال ميسك
بوزارة الداخلية بالنيابة يف عهد تغ ّول النهضة واألخونة املتواطئة مع العثمنة
الجديدة والسلطنة التي مكّنت العصابات املافيوزية الجديدة التي أفرزتها من
كل عناوين الفساد ،انطالقا من بوابة القضاء .إذ ت ّم يف عرشيتها السوداوية
الظاملة واملظلمة تفكيك الدولة وتدمري كل القطاعات االقتصادية ،من الفالحة
إىل الصناعة إىل التعليم إىل الصحة إىل النقل .بل وصل الوضع إىل أخطر من
ذلك ،إذ ها هي تونس التي كانت باألمس القريب من املص ّدرين األوائل ملادة
الفسفاط تبحث عن مصادر للتوريد ،بعد أن كانت تحتفظ يف خزينتها إىل
حدود سنة  2010بأكرث من ألف مليار دوالر من االحتياطي املايل من رشكة
فسفاط قفصة.
فام أقدم عليه هؤالء الرهوط من الحكام الجدد الذين عاثوا فسادا يف تونس
الخرضاء ،وهم الذين جعلوا منها غابة جرداء ،صفراء ،شعثاء ،سوداء ،تسود فيها
الوحوش الضارية والكالب السائبة الضالة ،يذكرنا بالحقيقة املرة ،وبتلك الظاهرة
الوحشية املحزنة واألليمة التي أقدم عليها الجيش األمرييك يف سجن «أبو
غريب» بالعراق وقت الغزو واالحتالل األمرييك له عام  .2003وهي ظاهرة غري
مسبوقة يف العرص الحديث ،والتي تشبه إىل حد بعيد ،بل تتامهى يف الشكل
واملضمون مع ما يقرتفه القطعان الصهاينة ضد شعبنا العريب الفلسطيني .وما
العدوان الصهيوين اإلجرامي لهؤالء القطعان اله ّمج ،قاتيل األطفال الرضّ ع علينا
ببعيد يف انتفاضة األقىص األخرية يف الشهر الحرام لعام  2021علينا ببعيد.
ما يعني أن جالدي اليوم قد تجاوزوا حتى ما يشبهون به جالدي األمس لنظام
بن عيل ،ليتامثلوا مع الجالد األمرييك الذي استباح أرض الرافدين بالعراق
األشم.
واألخطر من ذلك كله ،بل واألم ّر من طعم الحنظل ،أن هذه الحادثة غطت
عىل موت شاب منتفض من سيدي حسني تحت التعذيب الوحيش ألجهزة
القمع البوليسية.
أال يدلّ ذلك ،عىل أن هؤالء الرهوط من الحكام الجدد الذين ابتلينا بهم يف
هذه العرشية امل ّرة ،هم أقرب منهم إىل حكام األمس ،بل أخطر حتى من حكام
األمس؟
هل هي بداية لتنفيذ ثقافة أبو غريب العراق يف تونس عرب البلطجة والعربدة
البوليسية ،وإحكام القبضة األمنية خوفا من ثورة الجياع القادمة ال محالة؟
ال ،لن تهنؤوا بتلك اللحظة فالشعب حزم أمره ليقرر مصريه بنفسه.
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الثورة التونسية تتويج حقيقي ملراحل نضالية مرتابطة
قاص وروايئ وطني دميقراطي سيايس ونقايب .خريج كلية اآلداب مبنوبة يعمل بالتدريس .باحث جامعي يف مجال الرسديات.
ّ
القصيص :أضاعوين ،1997قد دب السوس يف األخشاب  ،2000متى كنت ح ّيا  2009ومذهلة2018 ...
املجال
يف
اإلبداعية
إنتاجاته
من
ّ
ويف املجال الروايئ أنتج :وجهان لجثة واحدة  ،2007أراجيف 2011
أحرز عىل عديد الجوائز الوطنية والعربية والدولية منها جائزة الطاهر الحداد لإلبداع األديب  2000وجائزة االكتشاف (كومار) 2011
وجائزة الشارقة لإلبداع األديب  2007وجائزة البحر األبيض املتوسط بجنوة  1997وجائزة عيل الدوعاجي للقصة القصرية ملعرض الكتاب الدويل
 2018وهو كذلك باحث يف مجال السرّ ديات ومتحصل عىل جوائز
وطنية وعربية يف القصة والرواية.
االزهر الصحراوي يكتب دون ضجيج ونصوصه فقط هي جواز
سفره للقراء.
من باب الجنائز مبدينة باجة .انطلق هاجسه سؤال وحرية اإلنسان.

* هل توقفت عن الكتابة بعد صدور روايتك
«وجهان لجثة واحدة» سنة  2007مثلما تو ّقع لك
الكاتب والناقد األسعد بن حسين؟
 الكتابة والقراءة مامرسة يومية ولعنة جميلة تسكنناإىل آخر العمر فبعد رواية «وجهان لجثة واحدة» أصدرت
مجموعتي القصصية الثالثة «متى كنت حيّا» سنة  2009وروايتي
الثانية «أراجيف» املتوجة بجائزة االكتشاف يف مسابقة كومار
سنة  2011وأنجزت بحثا أكادمييا بعنوان «الفردي والجامعي
يف املرشوع السري ذايت لجربا إبراهيم جربا» سنة  2014وأخريا
مستهل سنة
ّ
أصدرت مجموعتي القصصية الرابعة «مذهلة» يف
.2018
* توجت روايتك «وجهان لجثة واحدة» سنة 2007

ال يعود الفضل يف التقاط
مفارقات الواقع إىل القصة
بل إىل اقتدارات كاتب القصة
واختياراته الجمالية والفكرية
في اإلمارات ومنعت في تونس .كيف تقبلت ذلك؟
ـ قبل أن تت ّوج هذه الرواية باملرتبة األوىل عربيا نُرشت يف
سوريا سنة  2006واحتفى بها القراء والنقاد وحظيت باهتامم
كبري يف لبنان واملغرب ...لك ّنها كانت ممنوعة يف تونس وأسباب
منعها إىل اآلن ال يعلمها إال الله ورعاة األمن يف وزاريت الثقافة
والداخلية وهي إىل ح ّد اليوم مل تصدر يف تونس رغم نفاد نسخها
كل رواية جا ّدة؟
والتعطش لقراءتها .فهل أن تونس هي مقربة ّ
كل الذي حدث فقد أربكني هذا املنع الذي استم ّر ثالث
ورغم ّ
سنوات لك ّنه دفعني إىل مواصلة الكتابة اإلبداعية والعمل عىل
مقاومة ظاهرة منع الكتب فكانت «رابطة الكتاب الفالقة» وكنت
رفقة عبد الجبار امل ّدوري وسمري طعم الله والحبيب الحمدوين
نوزّع األقراص املضغوطة وننسخ كتاباتنا ونوزّعها بني الق ّراء.
* أصدرت عددا من المجاميع القصصيّة .هل ترى أنّ
األقصوصة هي األقدر على رصد مفارقات الواقع
اليوم؟
أقاصيص عديدة
ـ أصدرت أربع مجموعات قصصيّة وخ ّرقت
َ

واحتفظت بأخرى لنفيس .عشقت األقصوصة صب ّيا يف
مناخات الحيك البدوي ومنابت الطّفولة وأدمنت قراءتها
وكتابتها شابا وكهال .وهي الجنس األديب األقرب إىل نفيس
ملا فيها من اقتصاد وتكثيف وتوهج وثورية وطاقات
تعبرييّة وملا تضطلع به من وظائف إمتاع ّية وتنويريّة
وتثويريّة .غري أين ال أسلم بأ ّن القصة القصرية هي األقدر
عىل رصد مفارقات الواقع املتشظّي اليومي ألنّها مج ّرد وسيط
جاميل ووسيلة تعبري كالرواية واملرسحية والكتابات الذات ّية...
ولعلها تعيش اليوم أزمة قراءة النشغال املتلقي بوسائط أخرى
وألنّها أيضا ال تحايك الواقع وإن كانت تنبع منه وتعود إليه وال
تسجل تفاصيله اليومية وإن كانت بنت بيئتها ووليدة ظروفها
وإمنا هي تفاعل جاميل مع هذا الواقع وإعادة خلق فني له رغبة
يف التواصل اإلبداعي وختاما ال يعود الفضل يف التقاط مفارقات
الواقع إىل القصة بل إىل اقتدارات كاتبها واختياراته الجاملية
والفكرية.
* تكشف كتابتك القصصية والروائية عن حسّ
إنساني مرهف ووعي سياسي والتحام بالهموم
االجتماعية .هل الكتابة عندك التزام؟
ـ لعل مصطلح االلتزام يعيدين إىل ذلك التصنيف التقليدي
الذي يقسم الكتاب إىل كتاب األبراج العاج ّية وكتاب األكواخ
الطينية ولكل صنف أنصار وأعداء هذا ميدحه وذاك يذ ّمه ويف
فكل
نظري هذه الحدود التي صنعها النقد الكالسييك قد تالشت ّ
بالضورة وميكنه اإلقامة هنا وهناك يف إطار
كاتب هو ملتزم رّ

املسار الثوري شهد انتكاسات عديدة وجرائم بشعة وانحرافات خطرية

إبداعي ح ّر غايتها
التجريب أل ّن الكتابة الحقيقية هي اختيار
ّ
الجودة الفن ّية وتطوير أدوات التواصل وهذا االختيار الح ّر ال
يخلو من موقف وكثريا ما عبرّ ت كتابايت القصصية عن مواقفي
الجامل ّية والفكرية والسياسية واملوقف عندي قد يتّسع لالنحياز
والنقد والتنوير.
* خضت تجربة النضال النقابي .ما صلة هذه التجربة
بالكتابة األدبيّة وماذا أضافت إليك هذه التجربة؟
ـ تح ّملت مسؤوليات نقابية يف قطاع التعليم الثانوي منذ
سنوات وهي تجربة أعت ّز بها وأعتربها رافدا حيويّا من روافد
الكتابة القصص ّية والروائية يف تجربتي املتواضعة فقد ّرسخت
ّيف قيم التح ّدي والجرأة ومواجهة الصعوبات وقهر العراقيل
التمسك باملبادئ اإلنسانية الكربى التي غرسها حشاد
وعلمتني ّ
ورفاقه يف االتحاد العام التونيس للشغل وأفدت من هذه التجربة
قيمة العمل الجامعي املنظم وق ّوة الح ّجة يف الحق وف ّن استنباط
الحلول للوضعيات املستعصية.
* أما زلت تحمل القناعات واألحالم نفسها بعد عشر
سنوات من الثورة؟
ـ الثورة التونسية تتويج حقيقي ملراحل نضالية مرتابطة
ونتيجة منطقية لتضحيات أجيال من الوطنيني الصادقني والنقابيني
والحقوقيني واملثقفني التقدميني والطلبة وال ميكن مقارنتها بغريها
يف محيطنا اإلقليمي والعريب ولنئ كان املسار الثوري الذي عشناه
قد شهد انتكاسات عديدة وجرائم بشعة وانحرافات خطرية

املسؤولية النقابية تجربة
أعتزّ بها وأعتربها رافدا
حيويا من روافد اإلبداع
بفعل الهشاشة الداخلية وضعف القوى التقدمية وتفرق كلمتها
ومتاسك القوى الرجعية وتواطؤها مع القوى اإلقليمية والدولية
يظل ممكنا ومتاحا.
فإن الرصاع متواصل والحلم بغد أفضل ّ
* هناك عزوف واضح ألغلب المثقفين والفنانين
والمبدعين عن االنخراط في الشأن العام .فما هي
األسباب؟
ـ إنيّ عىل مثل اليقني بأ ّن أوضاعنا بر ّمتها قد بلغت درجة
غري مسبوقة من التس ّمم والتق ّيح والتعفّن املوبوء الذي ال يسمح
بالتفكري السليم فكيف باالنخراط يف الشأن العام.
* من الحقائق المؤلمة أن اإلبداع التونسي ال قرّاء له
تقريبا .فكيف ينمو اإلبداع في محيط كهذا؟
 يف حدود معرفتي املتواضعة فإن أزمة الكتاب اإلبداعي يفتونس هي أزمة قدمية وإن استفحلت يف الظروف الراهنة بسبب
ضيق السوق الداخلية وارتفاع مثن الكتاب ورداءة املنتوج وضيق
أفق ال ّنارش وعزوف القراء ...غري أن املشكلة يف نظري تتصل
بالكاتب التونيس الذي ميثل الحلقة األضعف يف مجال صناعة
الكتاب اإلبداعي وتسويقه فال يستطيع أن يعيش من قلمه وال
يقدر عىل التف ّرغ إلبداعه وتجويد منتوجه وال أعتقد أن حقوق
السجائر الحقرية التي
رشا مؤنة ّ
التأليف تكفي الكاتب ال ّرائج ن ً
يدخنها أثناء كتابة أثره.
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ثقافة

ّ
المفكر الرّاحل هشام جعيط بعيون بعض المبدعين

ثروة وطنية علينا تأميمه
* أبو جرير
قرأت للمفكر الوطني والكوين هشام جعيط .مثله مثل الكبري توفيق بكار.
حالفني الحظ أنني جلست إىل املتواضع توفيق بكار .مل يسعفني التاريخ
أنني حاورته أو تحدثت معه .فقط كتبت عنه .القامة الذي من خالله
ملكت بعض الزاد املعريف وأنا العصامي التكوين.
املفكر هشام جعيط يوم نربمج مع الشهيد شكري بلعيد الستضافته
صحبة األستاذ الكبري ...الكبري بتواضعه الهادي التيمومي .هاتفته
شخصيا بعد حصويل عىل رقمه من أستاذي عبد الواحد املكني
رئيس جامعة صفاقس .اآلن بعد حديث مقتضب معه أحلت
الهاتف إىل الشهيد شكري بلعيد.
ملتمسا من املفكر هشام جعيط املعذرة .استمعت بلغة بليغة.
خارجة من تلميذ قرأ سورة ومد ّونة هشام جعيط .شكري بلعيد
السيايس والحقوقي واملثقف والشاعر يقول عرب الهاتف :أستاذي أنتم
ثروة وطنية يجب تأميمكم ...نحن نودع قامة كبرية مناضلة ،حارقة
تخصص هذا الحيّز
ألجل الحرية والسؤال .اختارت جريدة الشعب أن ّ
للمفكر هشام جعيط.

*عادل المعيزي :شاعر

الصحيح هشام
يعترب املفكر والعامل ّ
جعيط أحد كبار املثقفني منذ النصف
الثاين من القرن العرشين وأحدس
أنّه سيواصل الرتبّع عىل عرش الثقافة
الوطنية لعقود من الزمن .فالثورة التي
أحدثها يف دراسة اإلسالم املبكّر بطريقة
علم التاريخ تجعل منه أحد األفذاذ
الذي جعل من العلوم اإلنسانية علوما
صحيحة أو تكاد .لو كنت أستاذا لقلت
لكلّ طالب مهام كان اختصاصه يو ّد إنجاز بحث علمي «اقرأ كل ما كتب
املعلّم هشام جعيط» حتّى إن قال يل إنّني أنجز أطروحة عن الفيزياء
النووية «يف نظري ليس الله إله الجامعة وإنمّ ا هو ميثّل إحدى أرفع ذرى
وحدة الشخص اإلنساين ،وهذا لن تستطيع أيّة حداثة أن متيته» هذا ما
الصادر
كتبه يف آخر كتبهّ « »penser l’histoire penser la religion
سنة  ..2021برتجمة األستاذ محمد محجوب وهو درس آخر يعلمنا إيّاه
أن نواصل تعقّل التاريخ وتعقّل الدين والتفكّر فيهام باألسلوب وباملنهج
وبالنظرية التي خلّفها لنا وتحتاج م ّنا أن نواصل تطريزها.

الرميلي
*آمنة
(روائية) :كان ال بدّ من
هشام جعيّط!

كان ال ب ّد لتونس من هشام جع ّيط،
املثقّف الح ّر القادر عىل الوقوف
السلطة سواء يف ترغيبها
مستقيام أمام ّ
أو يف ترهيبها .فهشام جعيّط مل ينحنِ
أمام دهاء بورقيبة السيايس وقدرته
املدهشة عىل االحتواء وتحديدا احتواء
املثقفني سواء باإلبهار أو بالتّخويف .ومل
يلتفت هشام جعيّط إىل آلة بن عيل القمعيّة ومل يرهبها رغم عنفها
وجربوتها .فكان املثقف الواقف عىل مسافة من السلطة تخ ّول له نقدها
الصدامي
أحيانا وتناسيها غالبا .ولنئ مل يكن هشام جع ّيط ذاك املثقّف ّ
املعارض معارضة سياسيّة مبارشة فقد كان مثقّفا متح ّررا من سلطات
أخرى كثرية لعلّها أقوى وأرشس ،هي سلطات املايض واملق ّدس والتاريخ

تونس يرحل عنها عقلها الساخن:

سيعيش املفكر التونيس هشام جعيط دامئا يف عقولنا رغم تر ّجله ()1935-2021
وكان معرض الكتاب التونيس يف دورته الثالثة ينوي تكرميه :وبعد رحيله
أطلقت وزارة الشؤون الثقافية هذه ال ّدورة باسمه.
من مؤلّفاته:
الشخصية العربية اإلسالمية واملصري العريب ،بريوت ،دار الطليعة1984 ،
الكوفة :نشأة املدينة العربية اإلسالمية ،بريوت ،دار الطليعة1986 ،
الفتنة :جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر ،بريوت ،دار الطليعة،
1992
أزمة الثقافة اإلسالمية ،بريوت ،دار الطليعة2000 ،
تأسيس الغرب اإلسالمي ،بريوت ،دار الطليعة2004 ،
أوروبا واإلسالم :صدام الثّقافة والحداثة ،بريوت ،دار الطليعة2007 ،
يف السرية النبوية :1 .الوحي والقرآن والنبوة ،بريوت ،دار الطليعة1999 ،
يف السرية النبوية :2 .تاريخية الدعوة املحمدية ،بريوت ،دار الطليعة2006 ،
يف السرية النبوية :3.مسرية محمد يف املدينة وانتصار اإلسالم ،بريوت ،دار
الطليعة.2014 ،

ومن تلك الحدود الوهم ّية الشرتاطات االنتامء والهويّة..
وكان ال ب ّد من هشام جعيّط للجامعة التونسية .فقد ّرسخ يف البحث
األكادميي التاريخي والحضاري س ْمتا مخصوصا قامئا عىل الحفر املعريف
والتّفكيك الظّاهرايت ومواجهة املق ّدس بالتاريخي والديني بالعقيل والثابت
باملتح ّول .واستطاع هشام جعيط أن يؤسس مدرسة تونسية يف املباحث
التاريخية تفخر بها الجامعة التونسية وتنتمي إليها أجيال الباحثني
بالتنمية والتطوير .وقد غنم الطلبة من كتابات هشام جعيط مساحات
شاسعة من املعرفة التاريخية الرصينة ومن أدوات البحث وقراءة التاريخ
واستقرائه .ولهشام جعيط وفكره وطرائقه اليوم يف الجامعة التونسية
أساتذة وباحثون يواصلون ما بدأه ويراكمون عىل ما خلّفه ومي ّررون من
روحه البحثية إىل طلبتهم وتالمذتهم.
وقد كان ال ب ّد من هشام جع ّيط للفكر العريب املعارص ولل ّدوائر البحثية
العربية اإلسالمية .فقد استطاع أن يزعزع كثريا من الثوابت وأن يدقّ عىل
أكرث من باب وأن يقتحم أكرث من قفل .هشام جعيّط هو املفكّر العريب
الذي بادر إىل الخوض يف «جدليّة الديني والسيايس» وإىل الحفر يف مرحلة
ملفوفة يف كثري من الصمت والتقديس والتعايل هي مرحلة «اإلسالم
املبكّر» .وكان كتابه -الحدث «الفتنة الكربى» رحلة تاريخية ومعرف ّية يف
سيايس طبع ذاكرة املسلم وضمريه ،وح ّدد مفهومه للسلطة
ماض ديني-
ّ
ّ
وللدين وخط شبكته الرمزية وعيا والوعيا إىل ح ّد اليوم.
كان ال ب ّد من هشام جع ّيط يف تاريخ تونس الحديث ليكون قدوة يف
البحث والتفكري ومرجعا ملن عارصه ومن سيأيت بعده.

* عادل اللطيفي :باحث

وداعا أستاذنا ومفكّرنا ٬محظوظ أنا،
كام غريي ،ألين بدأت مساري يف البحث
مع دروس هشام جعيط حول التاريخ
اإلسالمي يف كلية  9أفريل ...قرأت كلّ
كتبه ،ومنه تعلمت رصامة البحث
والتدقيق .منه خاصة عرفت كيف نقرأ
القرآن تاريخيا...هشام جعيط مؤرخ
تجاوزت معرفته حدود االنتامء الوطني
واإلثني ...مفكر للبرشية ...لإلنسان...
سوف يقرأ العرب ما كتب ،يوما ما ...ال
ترتحموا عليه ،بل اقرؤوا ما كتب...

* خالد الغريبي (باحث
وجامعي)

كلّام مت ّعنت يف سرية هذا املؤرخ واملفكّر
ويف مؤلفاته -وقد اطّلعت عىل أغلبها
وحرضت بعض لقاءاته يف بيت الحكمة
وجدت نفيس أنوس بني العقل والتاريخ.
ّ
وأشك يف ما أعلم شكّا لعلّه يورثني إميانا
أو شكاّ ال ينقيض .د ّوخني حتى رصت
منه إليه ...لعيل أخالفه الرأي أحيانا.
وقد أجده مشطّا يف القراءة والتأويل.
غري أين حني أعود إىل مسكن السؤال أجده مسكونا به ،فأزداد تعلّقا
بكتاباته ألنّه ببساطة يحفّزك عىل املعرفة الناقدة .يحيرّ ك ويغريك وال
يرغمك أن تكون مؤيدا لرأيه ،ألنّه مؤمن باملعرفة ينهل من أوساعها،
يعب حرية مفتوحة عىل األمداء .هو يفتنك «بالفتنة الكربى
ومن السؤال ّ
بأجزائها» ويجعلك تعيد النظر يف «الشّ خصية العربية اإلسالمية» بل يجول
بك باحثا يحفر -باملعنى الفوكوي -يف تاريخ اإلسالم ما قبل الدعوة ويف
أثنائها وما بعدها ،ويف أزمة الثقافة اإلسالمية ما ظهر منها وما خفي،
ويف وقائع تاريخية تتعلق بإفريقيا وبالد املغرب واألندلس .كلّها دراسات
بلغات مختلفة ومبناهج متعددة ،انرثوبولوجية ونفسية وتفكيكية تروم
التّسآل وتحفر يف الغائب ،وقد تصدمك يف عقيدتك التي بها استأنست
ثقافة متوارثة .هو بهذا يدعوك إىل التفكري يف «الالمفكر فيه» .يقودك إىل
الحي ،الواعي بتاريخه وعيا نقديا
مسالك الفلسفة وسؤال الكائن الفاعل ّ
مؤصال ذاته من دون بهرج زائف أو رساب خلّب
لينخرط يف فعل الحداثةّ ،
يظنه البعض ماء زالال فإذا به ملحا عقيام.
تلك هي بعض ما أثار هشام جعيط من قضايا بأسلوب رصيح ومبنهج
نقد ّي تاريخي هو حصيلة معارفه بالفكر االسترشاقي جيّده وهزيله ،وقد
نخّله تنخيال .هو-إن شئت -من نسيج جيل من األكادمييني األفذاذ يف
مختلف االختصاصات .بنوا رصح الجامعة التونسية وش ّيدوا مجدها يف
البحث العلمي.
ترب يف أحضان تعليم مزدوج :من
أليس هو وأنداده مثرة يانعة لجيل ىّ
السوربون ،تر ّحل هشام جعيط وبني أفكار املسترشقني
الصادقية إىل ّ
وأعالم الفكر العريب مرشقا ومغربا جال .وبحصيلة فكره املختلف نال
حظوة ال ينالها إالّ املفكّرون الكبار؟
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ومام ي ّربد ح ّر فراقه أنه صار رأس مدرسة يف التاريخ لها مريدوها .حمل
عنه طالب علمه املشعل .وأفادوا من منهج تفكريه وعميق درسه .وانترشوا
يف الجامعات التونسية وغريها يؤلفون البحوث بعقل نقد ّي وقّاد ،وبرؤية
السؤال ودقّة النظر يف املسائل املبحوث فيها.
للتّاريخ قوامها ّ
هو باختصار علَم يف رأسه نار .رحمه الله وأبقى ذكراه خالدة يف النفوس
والقلوب والتاريخ واملعرفة.

*عبد اهلل بن سعد
(باحث)

شيئان اثنان سيذكّرانني ما حييت
باملفكّر العظيم «هشام جع ّيط»:
األوىل عندما استدعيته يوم 21
جوان  1992إىل دار االتحاد الجهوي
للشغل بقابس عندما كنت مسؤوال
عن التكوين النقايب والتثقيف العماّ يل
ل ُيق ّدم محارضة حول حرب الخليج
ووضع العراق بعد تنفيذ اإلمربيالية
األمريكية للحصار اإلجرامي ض ّد
الشعب العراقي .وبعد انتهاء املحارضة التي حرضها املئات من النقابيني
غصت بهم دار االتحاد قُمت باستدعاء األستاذ جع ّيط
واملثقفني الذين ّ
للعشاء يف منزيل لتناول «املرقة الصفاقسيّة» .طبعا ،ر ّحب بدعويت وبعد
العشاء سهرنا معا لفرتة فاقت ثالث ساعات اكتشفت فيها مف ّكرا ليس
فقط تونس ّيا وعرب ّيا بل عامل ّيا يُص ّنف ضمن املفكّرين الكبار الذين قلّ
أن يجود الدهر بأمثالهم .اكتشفت أيضا ،رغم شغفي بقراءة كتبه ،إملامه
الكبري ج ّدا بالتاريخ اإلسالمي وجرأته يف الكتابة حول ذلك مماّ ع ّرضه
للتكفري من طرف إخوان الظالم اإلرهابيني بسبب كتابه حول مح ّمد باللغة
الفرنس ّية « »La vie de Muhametتناقشنا طبعا حول عديد املواضيع
ورغم اختاليف اإليديولوجي معه فقد تجادلنا بكل وضوح واحرتام واتفقنا
يف بعض املسائل واختلفنا يف البعض اآلخر .وأعترب تلك السهرة هي أه ّم
سهرة يف حيايت بعد السهرة التي قضيتها يف آخر تلك السنة مع الرفيق
ؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني جورج حبش.
العظيم ُم ّ
أ ّما الثانية فهي ما أتاه نظام بن عيل العميل الذي مل يتوا َن ذات يوم من
تلفيق تهمة أخالقية دنيئة للمفكّر الكبري هشام جعيّط حيث قام البوليس
يسء الذكر بتنفيذ مرسحيّة سيّئة اإلخراج متثّلت يف إرسال أحد
السيايس ّ
أعوانهم بالز ّي املدين ليعرتض األستاذ هشام جعيط (حيث كانوا يعرفون
بالضّ بط املسار الذي يتّخذه كلّ يوم) ويرفع إصبعه طلبا للركوب معه
وفعال أوقف سيّارته وأخذه معه لكن بعد بضعة أمتار كانت دوريّة أمنية
يف انتظاره حيث انربى الشّ خص الذي كان راكبا معه يف ِّ
الصياح متّهماّ
األستاذ جع ّيط بالتح ّرش به جنسيا والنتيجة كانت معلومة حيث وقع
التعسف عليه ألنّه مل يطأطئ رأسه لنظام العاملة.
إيقافه من أجل إذالله و ّ
كانت تلك العمليّة ق ّمة يف ال ّدناءة والخساسة وقد أثّرت كثريا يف الرجل.
التعسف والتنكيل التي تع ّرض
طبعا هذه العمليّة أتت كتكملة ملسلسل ّ
لها املفكّر هشام جع ّيط حيث رفض نظام العميل بن عيل التّمديد له
بعد بلوغه س ّن التقاعد وحرم بالتايل الطلبة والباحثني الشبان من أفكاره
ومعلوماته وتأطريه.
نسيت أن أقول إنه صاحب املقولة الشّ هرية بعد «الثورة» :حركة النهضة
يستحق الرجل كلّ التكريم وملَ ال تكوين جمع ّية
هي حزب قطر يف تونس.
ّ
تخلّده وتخلّد أفكاره النيرّ ة .له املجد يركع وم ّنا الوفاء الذي ال ينضب
ولذكراه الخلود.

* بوبكر
شاعر

العموري:

لن أقول عن هذا الرصح أكرث مام
قاله عنه الشهيد شكري بلعيد ورواه
الفقيد ذاته بعد االغتيال ..هذا ثروة
وطنية ال ب ّد من تأميمه بعد الثورة..
وهذه الرثوة التي غادرتنا يف زمن
تبديد الرثوات وزمن تهميش املفكرين
وزمن السقوط الكبري يدلّ عىل احتجاج
قوة العقل عىل نظام التفاهة ..هشام
جعيط هو مرشوع نهضة فكرية مل

ثقافة
تكتمل ومرشوع بحث عقالين وتحديثي يضعنا أمام سؤال اآلن واألمس
والهنا بأي صيغة علينا التق ّدم وتهديم ذهنية املسلامت وبأية آلية علينا
دخول الحداثة وتبقى مباحثه حول التاريخ العريب اإلسالمي كالفتنة
الكربى والوحي والقرآن والسنة والكوفة لبنة مه ّمة يف إعادة قراءة التاريخ
الرسمي وتاريخ األخباريني وما شابه من تزوير وتضخيم وفتنة القول...
وداعا يا ابن خلدون الراهن العريب والتونيس املفكك ستظلّ قامئا بني يدي
القراء مهام حاول اليزيديون دهسك باالحتواء واإللغاء.

*عبد الواحد السويح:
باحث وشاعر

ال تربطني بهشام جع ّيط عالقة ومل
أعرفه شخص ّيا ولك ّن كتاباته سحبتني
منيس مثّل
إىل أروقة الفكر ،إىل م ٍنت ٍّ
منذ قرون سياجا مح ّرما فقد اخرتق
ال ّدكتور هشام جع ّيط الالّمف َّك َر فيه
اإلسالمي وأعاد
يف تاريخنا العر ّيب
ّ
بناءه بروح نقديّة فذّة وجرأة نادرة
وأعاد أيضا ترتيب املق ّدس وال ّدنيو ّي
وفق رؤية تجاوزيّة أزعجت الخطاب
التقليد ّي وأعطت دفعا للفكر النيرّ فمثّلت مقاربة جديدة لقراءة الترّ اث
ترفض التّبجيل والتّقديس وتفتح أفقا أوس َع يتجاوز بالدة ال ّرؤية التّقليديّة
الجمعي.
املخفي يف وعينا
لتكشف عن
ّ
ّ
السلطة التّأويل ّية يف مبارشته لقضايانا الفكريّة والثّقاف ّية
لقد مثّلت ّ
وال ّدين ّية الفسح َة الكالم ّية املتج ّددة فأضحت مساحة فكريّة تستهوي
رجال الفكر واألدب.
يرت ّجل هذا الفارس يف صمت بعد أن أنهكته أوجاع الكتابة .لقد انتهى
فيزيولوج ّيا ولك ّنه ضمن األبديّة بإبداعاته الّتي ستبقى بوصلة لكلّ من
الهش .هشام جع ّيط معادلة يف تأثيث
يسعى إىل بناء معنى جديد لواقعنا ّ
املعنى لواقع دون فكر ،لروحه ألف سالم.

* سرور البرقاوي (ناقدة)

عقل استثنايئ ،عقل عظيم ،فيلسوف ،مفكر ،أكادميي فذّ ،من طراز رفيع.
الكتابة عنده مسؤولية تاريخية وأخالقية وميثاق رشف ثاليث بينه وبني
القارئ وبني قضايا عرصه .يعتقد أنه ال ب ّد من إيصال الفكرة إىل كلّ
املتلقني ال املثقفني والباحثني فقط
قد يبدو شبيها مبحمد أركون ،الجابري ،حسن حنفي ،نرص حامد أبو زيد،
محمد الرشيف ،لك ّنه متميز نادر فذّ ،مختلف.
لقد حمل رسالة املثقف العضوي ،قرأ التاريخ واسترشف املستقبل ،مل
يعترب الرتاث جثة ،بل اعتربه مرجعا يجب إحياؤه والنهل منه .لقد ذهب
بعيدا من خالل مرشوعه الفكر ّي ،ومهام صفت الكلامت وامتد إرشاقها
فإنها لن تسم َو إىل التعبري عن قامته اإلبداعية الباسقة ،إنه شامخ .ترك
يحصن األجيال القادمة من الوقوع
إرثا عظيام لألسالف باعثا عىل الفخر ّ
يف الزلل ،ليس إرث دنانري أو مجوهرات بل إرثا فكريا يرتقي إىل العاملية.

* البشير الجلجلي (ناقد):

التونيس هشام
نعطي املفكّر
ال ميكن أ ْن
ّ
َ
الصحفي حقّه ،بل
املوجز
هذا
جع ّيط يف
ّ
حسبنا تقديم شهادة عن معرفتنا بال ّرجل
وبعض فكره .فقد ق ّوض األسس ومارس
الفك َر النقّدي للحضارة اإلسالميّة وهي يف
طور التّح ّرك .فأخذ مسافة موضوع ّية منها
ودرس التاريخ اإلسالمي ونقده من ال ّداخل
وف ّوض الواقع لريسم حدوده مستفيدا من
وخاصة ابن خلدون
كبار املفكّرين يف العامل ّ
التّونيس .متجاوزا كلّ أمراض املفكرين بال ُوراث ،جاعال روح الحداثة
ناموسه للعبور إىل العقل العريب الذي مل يفكّر يف مساءلة مرجع ّيات الفكر
بالصور البطيئة إ ْن
القديم برؤيا جديدة ترى أ ّن التّاريخ هو حارض يُعاد ّ
سيّجناه مبحطّات ثابتة .والحال أ ّن ال ّدين الذي ح ّول بعض القبائل إىل
إمرباطورية حر ّي بنا أ ْن نفهم طُرقه يف هذا اإلعجاز التّاريخي الذي مل
السلطة
يستفد منه املسلمون بل ح ّولوه إىل فنت ورصاعات من أجل رأس ّ
مؤسس ال ّنب ّوة محمد بن عبد الله.
عودا إىل ال ِع ْرقِ والقبيلة بعد موت ّ
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من هذه الزاوية استفاد املفكر هشام جعيّط من التاريخ والفلسفة
خاصة يف كتابه «الفتنة :جدليّة ال ّدين والسياسة يف
واالبستيمولوجيا ّ
خاصة يف كتاب
معه
افع
ر
وت
الغريب
الفكر
ناقش
اإلسالم املبكر» ...كام
ّ
«أوروبا واإلسالم :صدام الثّقافة والحداثة» ...وغريهام من الكتب الثرّ ّة
ونيس الح ّر.
التي أعتربها نُقاية الفكر التّ ّ

محام
* صالح البرقاوي:
ٍ
وروائي

مل نخرس الدكتور هشام جعيط (كقيمة
ومثال) برحيله .فكل نفس ذائقة املوت..
خرسناه منذ أن أهملنا الثقافة وانجرفنا إىل
تقديم السيايس عىل الفكري .بإمكاننا أن
نبقي الفقيد حيا بيننا إذا ما نحن تدبّرنا
منجزه الفكري وعملنا عىل االهتداء به
يف رسم مستقبل هذه البالد .أما البكاء
واألسف والحرسة فلن تزيده إال موتا!

* معن بشور (لبنان):
(نص مدنا به األستاذ
يسير السحيمي)

ك ّنا نعيش أجواء إحباط بعد نكسة حزيران
 ،1967وك ّنا نفتش عن نقطة ضوء يف النفق
املظلم ،يوم جاءنا املناضل البعثي التونيس
الشهيد عمر السحيمي (اغتيل يف بريوت يف
أوائل ترشين األول  )1971حامالً معه كتاباً
باللغة الفرنسية لكاتب تونيس غري معروف آنذاك هو الدكتور هشام
جعيط ،ويتض ّمن إنصافاً للفكر القومي العريب وللحركة القومية العربية...
فرحنا بذلك الكتاب ،ورأينا فيه ،كام يف محاكمة املناضلني التونسيني
محمد بن جنات وأحمد نجيب الشايب وغريهام بتهمة محاولة حرق
السفارة األمريكية يف تونس إثر انكشاف الدور األمرييك يف دعم العدوان
الصهيوين عىل مرص يومها.
[اشرتك يف قناة«األخبار» عىل يوتيوب]
بداية حراك ما يف مغرب الوطن الكبري متفاعالً مع مقاومة بدأت تولد يف
مرشق هذا الوطن ،وكان هشام جعيط بكتاباته أحد املفكرين واملؤرخني
ممن أشعل شمعة بدالً من االكتفاء بلعن الظالم.
منذ ذلك الحني ،بدأنا نتابع ما يكتبه هذا املفكر الجريء الشديد االلتزام
بأ ّمته العربية واإلسالمية ،لنجد يف كل كتاب يصدره ،وكل محارضة يلقيها،
زادا ً فكرياً نستكمل فيه جوانب مرشوعنا النهضوي العريب ...كيف ال
والدكتور هشام كان من أعضاء املؤمتر القومي العريب األول الذي انعقد
يف تونس يف ربيع  .1990ولعل ما مي ّيز هذا املفكّر الكبري ،الذي نال شهادة
الدكتوراه يف جامعة السوربون يف باريس ،ود ّرس يف جامعات الغرب
الكربى من أمريكية وفرنسية وكندية ،هو أنه بقي متج ّذرا ً يف حضارة أ ّمته
وثقافتها رغم أنه كان ضليعاً بفكر الغرب وتراثه ،لكنه مل ينبهر بهذا
الفكر والرتاث اللذين تفاعل معهام ،بل أفاد منهام يف ربط أفكاره العربية
اإلسالمية بروح العرص...
كتابه «الفتنة» كان نبوءة للفنت التي شهدتها بالد عربية ع ّدة ،مثلام
حملت كتبه األخرى تع ّمقاً متو ّهجاً يف تاريخ العروبة واإلسالم وحضارتيهام
الواسعة االمتداد...
ولقد أحسن التونسيون أنهم اختاروه باإلجامع ليكون أول رئيس للمجمع
التونيس للعلوم واآلداب والفنون بعد الثورة ،فيام هو أدرك أ ّن للثورة
التونسية املباركة بُعدها العريب واإلسالمي فاختار من موقع املفكّر
واملثقف أن يقف اىل جانب قضايا أ ّمته العادلة صوتاً مد ّوياً مدركاً أ ّن
املبادئ والقيم ال تتجزأ ،فأن تكون مع الحرية يف مكان يتطلب منك أن
تكون معها يف كل مكان ،فكيف إذا كان هذا املكان هو يف قلب أ ّمته،
فلسطني...
ولقد التقيته أكرث من مرة يف «بيت الحكمة» يف بغداد قبل االحتالل،
ويبدو أ ّن عمق انشداده اىل العراق جعله يحمل االسم معه اىل تونس
ليقيم فيها «بيت الحكمة» بعدما د ّمر املحتلّ «البيت» يف بغداد....
جعيط الذي غادر دنيانا الفانية وهو يف السادسة والثامنني من العمر،
رحل مرتاحاً أنه أمىض أكرث من ستني عاماً من عمره مسكوناً بهموم أ ّمته
الثقافية والحضارية ومهموماً بقضايا نهضتها وتح ّررها ووحدتها.
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رياضة

هل املنتخب التونسي قادر على رفع كأس افريقيا؟
فتحت مباراة منتخب تونس
امام بطل افريقيا منتخب
الجزائر األعني امام مردود
باهت للكثري من الالعبني
كام وضعت عديد نقاط
يخص الخطط
االستفهام يف ما ّ
التكتيكية للمدرب املنذر
الكبري والختياره للتشكيلة
االساسية .هنا علينا القول
إن املنذر الكبري بصدد تلقي
اإلمالءات النه مل يعتمد منذ
توليه مهمة اإلرشاف عىل
املنتخب عىل مبدإ وضع
التشكيلة االساسية حسب
صيغ وطريقة لعب املنافس
والدليل القاطع اننا اضعنا
شوطا خالل مباراة الجزائر
هكذا يف مسايرة الوقت
رغم ان املنافس متقدم علينا
بهدفني اثنني هنا اي فريق وال نقول منتخب كان عليه ان ير ّد الفعل بشكل
من االشكال حفظا عىل االقل ملاء الوجه خاصة أننا يف ترتيب الفيفا نحتل
موقعا متقدما إن مل نقل اننا افضل من الجزائر والحال انه عىل امليدان
«ما مثة يشء» كام ان حكاية استضافة املنتخبات يف ملعب رادس حكاية
مفهومة غايتها االبقاء عىل الرتتيب نفسه حتى يجد وديع الجرئ ومن
معه مربرات إلقناع بعض االطراف بأن الكرة التونسية يف أفضل حاالتها
وان املنتخب ميلك العبني من الطراز العايل ممن تكونوا خارج الحدود
وتحديدا يف بعض البطوالت لكن ما نسيه وديع الجرئ واتجاهه التجمييل
أن كل الالعبني التونسيني إما «ب ّناكة» أو أن مشاركتهم يف فرقهم ال تتجاوز
بعض الدقائق عىل أقىص تقدير وهذا يعني أننا ال منلك جيال من الالعبني
املهرة ممن يتصدرون «افيشات» أكرب البطوالت ويف ذلك تأكيد عىل زيف
التوجهات هذا أوال ثم ثانيا هل يرتك وديع الجرئ املجال فسيحا للمدربني
ليطرحوا رؤاهم بعيدا عن التدخالت الجانبية هنا نسأل كذلك ما هي
املواصفات والنجاحات التي حقّقها املنذر الكبري ليكون مدربا وطنيا وماذا

حقّق عادل السليمي ليكون
اىل جانبه ونحن نعرف أن
السليمي كان منحه وديع
الجرئ يف وقت سابق فرص َة
أن يعمل مبفرده عىل رأس
واحد من املنتخبات إال أنه
فشل فشال ذريعا يف اثبات
ذاته كمدرب ميكن التعويل
عىل أفكاره وبأعىل الصوت
نقول إن وجود عادل
السليمي يف مكان أمامي
محاباة شأنه شأن كل الذين
يعملون يف منظومة وديع
الجرئ الفاسدة إذ ال مكان
فيها للكفاءات وامنا املكان
متوفّر لكل من يقبل العمل
باإلمالءات ثالثا هل يعرف
املنذر الكبري االمكانيات
الفنية والبدنية والتكتيكية
لالّعبني وهل مثة ما يسمى بالتشكيلة االساسية والحال اننا نشاهد «العبني
عجزة» عىل امليدان وماذا يعني ترصيح الكبري انه سيمكن مثال املجربي
من اللعب ملدة  20دق فقط نقول إنها فلسفة فارغة ان مل نقل إنها فلسة
من املضامني ودليلنا ان مباراة الجزائر مل تكد لتميض منها  4دق حتى
شاهدنا املنذر الكبري يديل بتوصيات ال نعرف عىل ما اعتمد فيها إذا سلّمنا
بأن مسألة التمركز والتحرك عىل امليدان محسومة مسبقا ٬لكن ما العمل
إذا مل يعد الكبري درسه كام يجب الن باملايض اعتمد ما يس ّمى بالضغط
عىل حامل الكرة يف منطقتنا فإذا باملنتخب ضائع عىل امليدان إن مل نقل
إنه مل يُجِد مداراته وحتى ال نطيل يف تقديم األخطاء البدائية هل شاهد
حارس املنتخب معز حسن طريقة تنفيذ منتخب الجزائر للمخالفات يف
مبارايت الجزائر ونيجرييا وتنفيذ محرز للمخالفات حني يكون مع فريقه
مانشسرت فهل نيس الجامعة ه َدفَه القاتل يف مرمى باري سان جرمان
الكرة .يا جامعة الخري دروس وعرب ومعرفة اللعب سوا ًء عىل نقاط قوة
املنافس او عىل اخطائه وحتى عىل نقائص العبيه .فلامذا تناىس االطار

إعالم وديع الجرئ يغيب عن الندوة الصحفية
لهالل الشابة
مثل انعقاد الندوة الصحفية لهالل الشابة فرصة جديدة متجددة لترشح فيه هيئة توفيق املكرش ولجنة الدفاع عن امللف حيثياته وتفاصيله كام
كانت الندوة فرصة جديدة بالنسبة إىل الوجوه التي انحازت اىل ما يس ّمى بإعالم منظومة وديع الجرئ ورغم تكفل اسكندر الحجام بدعوة اإلعالميني
للحضور إال أن السمة البارزة أن أغلب الوجوه أي وجوه املنظومة مل تحرض وف ّوتت عىل نفسها فرصة االنحياز إىل الحق مبا أن هالل الشابة صاحب
حق وقد أنصفته هيئة دولية .عىل كل حال ال يشء تغري يف هذه البالد إن مل نقل «هذاكا املق ّرص ٬هذاكا املعجون».
* محمد يوسف

علي الجمل يمضي للنجم الساحلي
بدأ النجم الساحيل حملة تعزيزاته بالتعاقد مع الحارس عيل الجمل الذي أمىض عقدا ميتد ثالث سنوات،
ولعب وكيل أعامل الجمل محرز عويدة دورا كبريا يف حسم الصفقة إذ نجح يف تقريب وجهات النظر ليرشع
الحارس يف مطلع الشهر القادم يف تجربة جديدة بعد محطات مع فريقه األم الرتجي الريايض واتحاد بن
قردان وآخرها امللعب التونيس.
ويف سياق متصل ،م ّدد النجم عقده حارسه رامي القابيس ليمت ّد إىل جوان .2025

الفني النبيه ملنتخب تونس؟ كل ذلك الننا شعب بال ذاكرة وبال مذكرة
إذ ال ب ّد من مزيد التذكري «ويا ربيش ننجحوا» .وسأكتفي اليوم بهذه
املالحظات بعد مقابلة ودية عابرة لكنها كشفت لنا حزمة من األخطاء
البدائية والنقائص الكثرية التي نحتاج فيها إىل الكثري من الوقت لنصعد
عىل منصة الفرح يف القارة االفريقية.
* رمزي الجباري

ماذا فعل وديع الجرئ يف
حجرات املالبس بني شوطي
مباراة تونس والجزائر الودية؟
تع ّمد وديع الجرئ رئيس جامعة الكرة مبعية الكاتب العام ومبرافقة
من مع ّوض حسني جنيح املصاب بكورونا العضو الجامعي هشام بن
عمران الدخول إىل حجرات مالبس الالعبني ثم التوجه برسعة إىل
حجرة مالبس الحكام وحسب شهود عيان فقد ولج وديع اىل داخلها
وعاتب الحكم املرصي محمد معروف لعدم إعالنه عن ركلة جزاء
قال انها واضحة للمنتخب التونيس الذي كان بإمكانه أن يكون أفضل
من ذلك يف الشوط االول تفاصيل التفاصيل تؤكد ان صوت وديع
الجرئ عال داخل حجرة املالبس خاصة ملا تداخل صوته مع صوت
الكاتب العام وحدي العوادي مام جلب انتباه واهتامم الواقفني وهم
كرث أمام حجرة مالبس الحكم املرصي الذي رمبا مل يذعن لتوصيات
الحكم التونيس الرابع الصادق الساملي الذي عني بخلفية التأثري عىل
طاقم التحكيم إال أنه مل ينجح يف مهامه لكن لسائل ان يسأل أي دور
ملا س ّمي مبراقب مقابلة ودية ومن نعني غري هشام قرياط الداخل
بطبعه يف الربح والخارج من كل الخسائر املمكنة وغري املمكنة وبعيدا
عن كل ذلك نقول إن منتخب وديع الجرئ كان ضعيفا عىل جميع
املستويات وحتى إن حاول الحكم املرصي معروف مساعدته فإنه مل
يجد كيف يساعده بذلك العطاء الضعيف وبعدم الوصول إىل مناطق
املنافس وبالتايل ميكن القول إن كل حسابات وديع الجرئ سقطت
يف ملعب رادس مع سقوط منتخب غري قادر حتى عىل متثيل نفسه
مبا أنه ال ميثّل ال التوانسة وال بطولتهم التي ي ّدعي وديع الجرئ زورا
وبهتانا أنها األوىل افريقيا والحال أنها ال تنتج العبا دوليا باملقاييس
الدولية.
* رمزي الجباري

جامعة الكرة تستبعد
الحكام املصريني
لقطة ملس بغداد بونجاح الكرة بيده وعدم إعالن الحكم املرصي
محمد معروف عن رضبة جزاء طالب بها املنتخب التونيس عندما
كانت النتيجة ( )0-1أثارت غضبا كبريا يف محيط املنتخب سواء لدى
الالعبني أو اإلطار الفني أو املسؤولني (كبارا وصغارا) وسمع معروف
ما يكره (بني الشوطني) وجاء القرار بعدم استقدام الحكام املرصيني يف
املستقبل إلدارة املقابالت الودية للمنتخب التونيس وهم الذين صالوا
وجالوا مقابل عدم استنجاد االتحاد املرصي بأي حكم تونيس .ابراهيم
نور الدين هو آخر حكم مرصي سيدير لقاء تونس ومايل الودي يبدو
جليا أن الهزمية ض ّد الجزائر مل يقع هضمها .فبحيث مل تعد األندية
فقط هي التي ترسل قامئة سوداء يف الحكام بسبب ارتكاب هفوة
تحكيمية ٬فحتى الجامعة نفسها لجأت إىل األسلوب نفسه.
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هل ينفع درس «التاس»؟
هل تستفيد الجامعة التونسية لكرة القدم من التعاطف الشعبي العريض
الذي حظي به فريق هالل الشابة يف محنته ض ّد موىل الكرة وهل تراجع
حساباتها وتعدل ساعتها عىل التوقيت السويرسي بعد قرار «التاس» الذي
أعاد الديكتاتور إىل حجمه الحقيقي.
فالكل يدرك أن الرجل قد تعملق وصنع جمهوريته املوزية وبات قادرا
عىل إقالة وزير دافع عن الحق ووقف مع املظلوم وذهب معه حتى
زوريخ ليقول الحقيقة التي خشيت من اإلصداع بها كل الهياكل الرياضية
الصورية التي خلقها موىل الكرة
رجل ال يستعرف ال مبجالس التاديب وال حق املتهم يف الدفاع عن نفسه
فبجرة قلم مييض كل القرارات السالبة للحرية والحق ومنها قضية عون
لجنة التنظيم يف الجامعة التونسية لكرة القدم القيزاين الذي وجد نفسه
بني عشية وضحاها أي مبعدا بقرار من الحاكم بأمره اىل الرابطة التونسية
لكرة القدم بتونس (يعني الديفيزيون  )5لكونه رفض السامح لشقيق
موىل الكرة بالدخول إىل «اللُّوج» او القاعة الرشفيه متاع العائلة خالل
مباراة ودية للمنتخب النه مل يستظهر مبا يؤهله للدخول واكتفى بالقول
أنا شقيق الرئيس.
العون املبعد حلّ يف اليوم االول بالرابطة املذكورة ومن يومها مل نره ومل
نشاهده واكتفى بشهرية دون عرق زمن بطالة حملة الشهائد ومل يسائله
أحد ألن موىل الكرة اراد دفن املوضوع والخالصة غادر العون وأُحيل عىل

مباراة الرتجي واألهلي املصري
يف الساعة الخامسة مسا ًء
أكّد االتحاد اإلفريقي لكرة القدم يف مراسلة لنادي األهيل املرصي أن
لقاء الذهاب لحساب الدور نصف النهايئ لكأس رابطة األبطال اإلفريقية
الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس بعد أن كان مرب َمجا
سيدور عىل ّ
يف مرحلة أوىل عىل الساعة الثامنة مبلعبي حامدي العقريب برادس (درة
املتوسط سابقا) .هذا اللقاء سيديره الجنوب اإلفريقي فيكتور غوميز
مبساعدة سوسو فاتسوان من لوزتو يف خطة مساعد أ ّول وزاخيل سيواال
من جنوب إفريقيا يف خطة مساعد ثانٍ يف حني سيكون األنغويل هالدار
مارتينز دي كارفالو حكام رابعا.

مواعيد مقابالت نصف نهائي
كأس تونس واملالعب
أعلنت جامعة كرة القدم عن تحديد موعد  20جوان الجاري عىل
الساعة  15للعب مباريات الدور النصف النهايئ لكأس تونس لكرة
القدم:
النادي اإلفريقي – االتحاد املنستريي يف ملعب حامدي العقريب برادس
األوملبي للنقل – النادي الصفاقيس يف ملعب عيل البلهوان املالسني

امللف.
التقاعد دون ان يعمل ساعة واحدة وطُوي ّ
والرجل القابض عىل كرتنا مينع عودة االتحاد الريايض املغريب اىل عامل
الكرة وهو الفريق العريق التي انجب مواهب كربى يف دنيا كرة القدم
الوطنية وهو اليوم ممنوع من النشاط الن رئيسه ص ّوت يوما ما ضد
قامئة موىل الكرة (اليس الفرد حرا يف التصويت الرسي ملن يريد ولكن هذا
يعرضك للعقوبة تحت ريادة هذا الرجل وزبانيته) .أعاد الرتجي الريايض
املغاريب ورفض بالبنط العريض عودة االتحاد الريايض املغريب يف وقت
تحافظ فيه الدول العريقة عىل التاريخ ومت ّد يد العون للفرق العريقة
التي ضاقت بها الحال.
والرجل أقال املدرب الخبري فوزي البنزريت يف رمشة عني بعد وشاية من

أحد املدربني املساعدين الذين أفادوا موىل الكرة بأن البنزريت ينتقد
أسلوبه يف العمل.
والرجل عندما ّ
تحك الركب يأيت مبدرب يؤكد لك انه نجح «بالسيف» رغم
إخفاقاته ولن يتخىل عن املنتخب اال بعد صالة االستخارة ..وماذا سيقول
له ربه هو؟
والرجل ميثل دون كيشوت فبيته زجاج وهو يعتقد ان سقف بيته حديد
وركن بيته حجر اشعل شوارع الشابة وتعاىل وفرض نفسه ضيفا عىل
قنواته التي تسبح باسمه ليقول حقيقته يف اتجاه واحد.
لطخة «التاس» تكشف املستور وتفتح الباب امام االندية لتطالب بحقها
تلتجئ اىل الهياكل
بعد أن كُشفت العورة وصارت تونس بلد الحريات
ُ
الدولية لحل اشكالياتها.
ما وصلنا اليه ترتكبه عنارص كانت جزءا من السلطة وتسبّح بحمدها
وعندها حلت الثورة مل تبتعد بل سبقت الجميع وتطاولت عليهم وكادت
تقول لهم انا ربكم االعىل
العودة اىل االصل فضيلة والكرة وسيلة للتحابب والتقارب وليست لهثا
وراء فرض امر واقع الغته «التاس» واملراجعة تفرض نفسها عىل عديد
املستويات من تعيينات مسقطة العالقة لها بالكفاءات يف صلب الجامعة
وعىل مستوى فرق الشبان واملنتخب الوطني واالعالم واىل غري ذلك .والكرة
املتطورة هي التي تستوعب جل الكفاءات وال تعول عىل املزغردين.
* عبد الرزاق مقطوف

هيئة اتحاد بن قردان تطلب صرف
املنحة السنوية ورئيس البلدية يشرتط
تقريرا تفصيليا
يبدو أن االمور داخل اتحاد بن قردان تتجه
نحو النفق املسدود إن مل نقل إنها تسري نحو
التنازع عىل الصالحيات بعد ان عمد الرئيس
الرشيف وجيه الجرئ اىل عزل الرئيس الحقيقي
املنجي االسود بعد خالف بسيط كان من
املمكن تجاوزه إال أن وجيه الجرئ استعمل
السلطة املفرطة لشقيقه وعزله وجعله
اي املنجي االسود بال صالحيات بل وظف
املليشيات واالطراف التابعة لتشتم املنجي
االسود وتأكل من لحمه الطري يف كل املواقع
وهذا عيب الن الرجل تط ّوع لخدمة اتحاد
بن قردان وليس لخدمة أشقاء ومعارف وديع
ملف
الجرئ وحتى حني قدم املنجي االسود ّ
طعن يف قرار ابعاده عن املسؤولية االوىل يف
اتحاد بن قردان وتنصيب نائبه ليلعب دور
الرئيس الفعيل فإن لجنة االستئناف التابعة
لجامعة الكرة وليست لجنة مستقلة كام يدعي

ذلك وديع الجرئ زورا وبهتانا وال ندري اىل
متى ستتعامل لجان الجامعة أمام عدم قيام
الكاتب العام وجدي العوادي بدوره وهو دور
حيادي قبل ان يكون وظيفي وهذا مشكل
آخر سنتحدث عنه يف وقته ألن الكاتب العام
الحايل يأمتر بأوامر رئيس الجامعة ولنا يف ذلك
أكرث من مثال لكن ال ب ّد من التوقف امام دوره
غري املحبذ يف مباراة االفريقي والرتجي التي
مل تنطلق يف موعدها املحدد بسبب وجود
محمود البارودي يف مقصورة حمدي املدب
ذكرنا بذلك ملن ال ذاكرة له وتأكيدا عىل أن
الكرة يف تونس يحكمها من االلف إىل الياء
وديع الجرئ وحني «حكت الركب» وجد فقهاء
القانون انفسهم خارج السياق يف عالقة بقرار
تجميد نشاط هالل الشابة وهنا يعود السؤال
املركزي ماذا لو يذهب املنجي االسود لرد
اعتباره اىل «التاس» رغم كلفة امللف املالية

لكننا نعرف ان املنجي االسود قادر عىل ذلك
وله أنصار ورجال يف مدينة بن قردان ويكفي
هنا اإلشارة من باب اإلعالم فقط بكون رئيس
بلدية بن قردان الحايل طلب تقريرا تفصيليا
للترصف املايل يف فرتة تر ّؤس املنجي لسود
التحاد بن قردان النها الفرتة الرشعية وما زاد
عن ذلك فهو من باب إجهاد النفس إلسقاط
من تعبوا وضحوا وتحملوا املسؤولي َة وأعبا َءها
الكبرية والكثرية .عىل كل حال الجامعة وجدوا
انفسهم يف ورطة إعداد التقرير املايل وهم
يعرفون أن املنجي لسود لن مييض اال متى
أُعيد إليه االعتبار املعنوي عىل األقل وهو ما
يجعل من مسألة رصف املنحة البلدية من باب
غلق حنفية توفري الحلول أمام مطالبة عدد من
األسامء بأموالهم.
* محمد يوسف

فراس غومة يف مستقبل سليمان محمد علي معالج مدربا جديدا
التحاد تطاوين
أعلن مستقبل سليامن عن أوىل صفقاته الخاصة باملريكاتو الصيفي استعدادا
للموسم الكروي القادم.
وأنهى النادي صفقة انضامم الظهري األيرس محمد فراس غومة .وأمىض
الالعب السابق ملستقبل ڤابس والبالغ من العمر  23سنة عقدا ً ملوسمني مع
مستقبل سليامن.

عينّ اتحاد تطاوين محمد عيل معالج مدربا للفريق بعد نهاية تجربته مع نجم
املتلوي .وسيكون معالج يف مه ّمته الجديدة مرفوقاً بكل من حاتم عونيل ،صالح
الحاج ،شهاب التيح ،سامي الناجح ،مراد القارص ومحمد عبد املوىل.
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رواي َُة «�شقائ ُق ّ
ال�شيطان» لنعمان احلبّا�سي:

يكتبها :ناجي الخشناوي

األضحوكة الكربى أو إذا نزل القضاء ضاق الفضاء...
قد تكون جملة من قبيل «هذه ال ّرواية تضاهي س ّد محمود املسعدي»
مجازفة غري محمودة العواقب ومغامرة تأويلية محفوفة باملخاطر،
ففيها «تجارس» عىل كهنوت ال ّنقد و»قداسة» ال ّنصوص من جهة ،ومن
جهة ثانية قد تكون مثل هذه الجملة «توريطا» للكاتب يف متاهات
هو يف غنى عنها ،لكن رواية «شقائق الشيطان» لكاتبها نعامن الح ّبايس
والصادرة مؤخرا عن دار م ّيارة للنرش والتوزيع ،تتح ّرك يف هذه املنطقة
السرّ ديّة امللغومة ،والتي ظلّت بعيدة املُنى منذ صدور مرسح ّية/رواية
الس ّد ملحمود املسعدي أول مرة سنة  ،1955ال تشابه أو استنساخ أو
النص الفاتحة لنعامن الح ّبايس
تقليد ،وإنمّ ا تجديد ومت ّرد وتأسيس ،فهذا ّ
يقطع مع ما سبق من نصوص املد ّونة الروائ ّية التونس ّية الحديثة،
ويأخذ أفقا مغايرا عندما يضعنا الكاتب أمام «رواية حاملة واهمة،
الصورة تبحث يف دواخلنا ،مّربا عن نقصنا أو
مبدئ ّية املوضوع مركّبة ّ
كاملنا ،ال منهج وال أساليب يف تطبيقها ،إنمّ ا هي وحدة مج ّزأة متكاملة
تنفر من الواقع وتستجدي الحلم والوهم .كلامتها عابرة ،س ّيئة التعبري،
ِغلْظة املشهد سليل الوجع».
العدمي ،وبني
السحر ّي ،املعنى والالّمعنى ،الوجود ّي و
بني
الواقعي و ّ
ّ
ّ
الكتابة واملحو «تتهادى» شقائق الشيطان مثل كتاب الحياة« :واقعها
تتناص
خيال وخيالها حقيقة ،وحقيقتها مسار تجربة وتجريب» ،حيث ّ
الفلسفات وال ّرؤى الوجودية وتتقاطع املرجع ّيات والسياقات عىل مدار
الفصول الستة« :اللّعنة ،نزالء القفار ،العبث ،مطامع الغفران ،شطرنج
الحياة ،الدّائرة» ،وهي تبني عواملها اللّغوية وتفتح مسارب التأويل ،بل
ترج -مثل رجة بول ريكور-
هي تضعنا يف قلب رصاع التأويالت وهي ّ
قناعاتنا وسكينتنا وتنقلنا إىل مدارات الذات املع ّذبة واملؤ ّرقة بهاجس
السؤال واملعنى ...بهاجس أسطورة نهاية ال ّتاريخ...
ولنئ استنجد الكاتب نعامن الحبايس بكتاب «نهاية التاريخ واإلنسان األخري»
لفرانسيس فوكوياما ،حاضنا أو «مؤطّرا» لرحلة اليأس ل»شخوصه» بني الجثث
والجوع والعدم ،فإن روايته ،وهي تكتب «نبتة الحياة» -تلك التي أكلها جلجامش-
ترمي بظاللها بعيدا يف ل ّجة األسطورة ،وتستثمر مناخاتها امليثولوجية مبا يؤج ّج أفق
النص أن
التّخييل والبناء الرسد ّي ،وكأن الكاتب نعامن الح ّبايس يذكّرنا من خالل هذا ّ
املجتمعات االستهالكية ذات البعد الواحد ،ال خيار لها ،أمام خساراتها ونكساتها ،غري
الرجوع إىل األساطري لتؤسس إيديولوجية التفوق ،وتصنع من فكرة النهاية لحـظة
الوالدة الجديدة ،فرواية نعامن الحبايس تستجلب التأويالت املمكنة ألسطورة نهاية
التّاريخ ،من أفالطون الذي يرى نهاية التاريخ يف انتصار املثال عىل الشبح والفكرة
عىل املادة والخري عىل الرش ،وأرسطو الذي يراه يف أنْسنة األمم املتوحشة عىل قاعدة
القوة والفعل ،والفارايب حيث تقوم مدينة األخيار عىل مدينة األرشار ،أو هيجل
حيث األنا املتفوق بالعقل ،وكارل غوستاف يونغ يف متثالت الالشعور الجمعي،
وجورج سوريل يف متثالت الوعي اإلنساين وكلود ليفي شرتاوس يف البنية التاريخية
والالتاريخية ...وغريها من القراءات والتأويالت التي ال يلقيها الكاتب اعتباطا يف
نصه وإمنا يكتشفها القارئ من خالل خطاب التقريض املسرتسل منذ بداية الرواية
ّ
رشح فيه الكاتب جثّة الزمن وجثّة اإلنسان وجثة أثره ...حيث
إىل نهايتها ،والذي ي ّ
«عدم املبنى وعقم املعنى وسقم املنفى».
يضعنا الكاتب يف مناخات عجائبية منذ البداية حيث «انتفى الزمان واملكان ...ال
شمس وال قمر وال نجوم وال ماء وال هواء ،ال ظالم وال نور» ...ويوغل يف هذا اإلطار
الفانتاستييك املافوق طبيعي فيه «غاب الخري والرش ،وتاه الجامل والقبح وسط أنهار
الدم .ال حب بعد هذا الفناء ،وال كره بعد دوي نهاية التاريخ الذي وصل مداه أرجاء
الكون وأطراف املعمورة» ،ولذلك يضعنا الكاتب أمام حرية :أنحن أمام رؤى حارض
ُم ْنتَ ٍه أم أمام صورة املستقبل؟ بل هو ميعن يف حريتنا عندما يتّخذ من «نقطتني»
و»خيال» «شخصيات» تنجو من دمار القرية املنكوبة واملعجونة بخليط عجيب
من البرش ،وما النقطتان ال ّناجيتان من بني جميع مخلوقات الكون )القرية/الكون(،

رفيقي الرحلة العجيبة التي سيقودنا فيها الكاتب
طائر الوقواق والق َر ْود ُح ،سوى ْ
عىل مدار الفصول الستة للرواية ،وما األسطورة إالّ فتن ُة العجيب والغريب يف الحلّ
والرتحال ،ولذلك ،وأمام «انعدام املكان ،والعدم والاليشء ال يجد الرفيقان بُ ًّدا من
أكل لحم البرش يف ذلك الزمن ،لعلّهام يظفران ببعض حياة» ،وان كانت األساطري ،بل
الوقائع ،تخربنا عن تاريخ آكيل لحم البرش  ،cannibalismeفإن الكاتب يف روايته
يحيلنا عىل هذا الزمن القائم عىل افرتاس البرش لذوات البرش ،افرتاس املنترصين
اآلدمي إالّ شكل من أشكال نهاية التاريخ ،بل هو
للمهزومني ،وما هذا االفرتاس
ّ
افرتاس متواصل منذ «التفاحة واالنفجار األعظم والنشوء واالرتقاء والعصور الغابرة
واملشاعية وجدل اإلنسان ،»...فهذه اإلحاالت عىل محاوالت فهم البدايات إمنا هي
رسع أمام ال ّداء
األخرى طقسا من طقوس اإلفناء ولذلك ين ّبهنا الكاتب إىل عدم التّ ّ
وال ّدواء« :أيّهام داء وأيهام دواء أبْشرَ َة اإلنسانية أو أنْسنة البرشية :ليس لنا إال تأ ّمل
البرش وعدم إطالق األحكام عىل اإلنسانية».
السارد يف شقائق ال ّنعامن متحكّم يف «الخيال» ،الخيال بوصفه «شخصيّة» من
و ّ
شخصيات الكاتب والذي ال يكتفي باقتفاء أثر طائر الوقواق والقرودح ،قرد الجيالدا
أو بابون القالدة ،بل هو ،أي الخيال ،الرفيق املالزم لل ّرحالتني ،رفيقا الطريق ،والعامل
بدقائق الالمكان والالزمان اللّذين يتح ّركان فيهام ،بل هو القادح ملا يعتمل يف
داخل كلّ واحد منهام من أفكار ورؤى ووجهات نظر يف ما سيعرتضهام فوق األرض
السامء ،ومن وراء ذلك يبحث هذا الخيال بدوره عن عنوان لوجوده يف هذا
وتحت ّ
الخض ّم املتالطم ،فهو اآلخر مشتّت الحضور ،بني حب املعرفة أو مج ّرد التطفّل أو
أمل يف ال ّنجاة ،لك ّنه أيضا يتدخّل بني الحني والحني يف إشارات توجيهيّة ،ليفسح
للصوتني يتناوبان يف أمر خراب الشأن العام وحياة اإلنسان التي أفضت
املجال ّ
إىل «األضحوكة الكربى» ،إذ ال مناص من معادلة األمل واالنتحار ،فهالمية اإلنسان،
مثلام نطالع يف الرواية« ،من هالمية معرفته :سطحية ،شفّافة ،قابلة لالنكسار
واالندثار ح ّد صاحبها» .وهذه الهالمية هي أكرث ح ّدة يف بلداننا العربية« ،فنواقيس
االنقالبات تدقّ  ،وصافرات الجوع تنذر وتحذّر ،وطبول الحرب صوتها مرعب مقبل
عىل هتكنا».
الخاص فاألش ّد خصوصية ،بل هو يراوح ،عىل
نصه من العام إىل ّ
والكاتب ال يتد ّرج يف ّ
ِ
ألسنة شخصياته ،يف ترشيح الفعل اإلنساين متاما مثلام يرشح العامل الجثث ،بل هو
فعال كذلك يح ّدق بعني مجهرية ملاهية اإلنسان ،يف مستوياته الثالثة ،بعد أن ص ّنف
السياسيني «ساللة جرثوميّة ال تعدو أن تكون وباء للبرشيّة بكل انكساراتها
الساسة و ّ
ّ
وبكل قيودها» ،وجعلت قتامة املشهد جزءا من ذاتنا يف زمن غري مست ٍو تساوى فيه
السارد عن أسلوبه التّوليدي للعجيب والغريب يف
العلامن ّيون واملتديّنون ،وال يتخلىّ ّ
ما يعرتض الرفيقني ،فبعد أحجية الخ ّروبة اليابسة التي ُعلّقت عىل أغصانها قضبان
طريّة وفروج يبست ومن تحتها ت ّنني عيناه من نار وفمه سيف حا ّد ،ينقلنا الكاتب
إىل ما ارتبط بزهرة شقائق النعامن بأسطورة متّوز عند البابليني تلك التي نبتت
من دم أدونيس وأخذت لونها منه بعد أن قتلته الوحوش الضّ ارية رغم نصائح
يس
عشتار له ،ويف رواية نعامن الحبايس تنبت جثّتان بدل شقائق النعامن ،جثة سيا ّ
متك ّرش وجثة امرأة «حسناء مل يتمكّن منها ال ّدود» ،وبالتقدم يف السرّ د تنبت من
بقايا جثة املرأة ،وتحديدا من ساقها ،أغصان متأللئة كاألمل وأمثرت عناوي َن كتب
خالدة مثل «رسالة الغفران والكوميديا اإللهية والحيوان والبيان والتبيني واألدب
الصغري وفن الشعر ونقد العقل وجامليات املكان ودروس يف اللسانيات العامة
واألخالق» ...فينتقل القارئ بسالسة بني ضفتني من الحيك ،وبني حالتني من الشعور،
الفرح والحزن يتناوبان عىل القرودح وطائر الوقواق ،ليعلو نشيدهام عاليا مختلطا
بإيقاع الضّ باع التي زعفت جثث البرش ...و»أعفان أرذال األجساد» ،ومينح الكاتب
يف هذا الخض ّم العجيب والغريب ،القارئ ما يلزمه من اإلشارات العرفانية كأنّها
فوانيس تيضء عتمة الطّريق ،حيث تتواىل اإلحاالت الفلسفية وامليثولوجية واألدبية
والكتب الساموية ،ولنئ أشار الكاتب إىل اإلحاالت التي أوردها عىل هامش املنت،
وأكرثها من القرآن ،فإن اللغة التي يكتب بها هذه ال ّرحلة مشتقّة بذكاء وبانتقاء
شديد من اإلحاالت ذاتها ،وهي لغة ال تكتفي مبفرداتها الظاهرية ،بل هي تتجىل
يف إيقاعها ال ّداخيل ويف التناغم والتناسق يف الترّ اكيب وأجراسها التي تعلو وتخفت
يف انسجام مع تح ّول مستويات السرّ د ،ودون أن تتخلىّ عن نسقها وجاذبيتها ...لغة

السم ّو به
لتجميل هذا الواقع و ّ
عن قبح املشهد.
يقرتب بنا الكاتب بطريقة
سلسة نحو مبتغاه ،زمن
املسوخ الثوري ،الزمن الذي
«تك ّونت فيه العصابات،
ورفعت الشّ عارات،
وفتحت منافذ الفتاوي
والتّنجيمَ ،س َبحت فيه
قوانيننا ودساترينا
ح ّد الغرق ومل يَط ُْف
منها سوى هياكل
الخطيئة» ،يقرتب
بنا

من املدارات الرئيس ّية ،من قلب ال ّرحى ،ويضعنا يف زمننا أو تحديدا أمام
«صورة موجعة عن حارض دون مستقبل وعن ٍ
ماض ولىّ ومىض» ،زمن تجذّر الخراب
والخيانات العظمى حيث «الرفيق خان ،وجنب ،وتخلىّ عن دروب الرحلة ،وف ّر
من متعة الصحبة» ،ويظلّ الكاتب يف هذا املستوى محافظا عىل نسق الرسد ،فال
ينزل من عليائه -مثلام أنزل الخيال إىل الواقع -إىل زمن معلوم ومكان معلوم
نصه/
وشخص ّيات معلومة وأحداث معلومة ،إنمّ ا يستمر نعامن الح ّبايس يف تأثيث ّ
رحلته باإلشارات واإلحاالت املدسوسة يف اللغة ،ومنها يص ّور كيف تخلق الدول
أزماتها الكربى وتمُ طر األمم خرابا ،كاملصالحة والخيانات والتوافقات واألقالم املأجورة
واإلرهاب وتطويع الرؤى وإخامد النضاالت وحربائ ّية املنظومة وعن شيخ الحيلة
والحياة وراكبي الثورات وصانعي الحكام ومفتعيل األزمات ،سياسة القمع وأدوات
الرقابة وأجندات الخارج والتكفري وعامل املال الفاسد ...مجمال هذا املسار املستم ّر
يف ترنّحه إذ يقول« :وواصلنا نشازنا مخدوعني لعزفنا وغنائنا عىل أنّه سمفونية
متناغمة» ،بل إن الصورة العجائبية الالحقة التي ستعرتض الرفيقني يف رحلتهام ،بعد
أن يغيب دبيب األفاعي الهاربة ،أنصع مثال عىل مآالت هذا الزمن الثوري املسوخ،
حيث يجد القرودح وطائر الوقواق نفسيهام يف «بستان ميلء بكل الخريات التي
رأياها سابقا يف الحياة األوىل» ،لك ّن جوعهام غري املسبوق سيتفاقم فاملرأة التي
كانت ترضع ابنها تحت نخلة باسقة «أمرت خريات البستان بالتح ّول إىل أسالك
وأشواك فاستجابت واستجاب معها املنبع الذي صيرّ ماءه قيحا كريه الرائحة».
إن هذه الصورة لوحدها كفيلة بتوصيف حالة الخراب املع ّمم ،بل إن هذه املرأة،
وجهي الرفيقني/يف وجوهنا نحن« :إمياين منكم
بوصفها إحالة عىل الوطن ،ترصخ يف ْ
وسخطي منكم ،عزيت وأنفتي أولدمتوها من نفوسكم ،وذيل وقبح فعيل منا من
دواخلكم»...
«ليست كل الحروب عادلة ولكن حربنا الزمة»« ،ضوؤهم آفل وظلّهم زائل» ،يعلو
هذا الصوت مرتفعا يف رواية نعامن الحبايس يف وجه شقائق الشيطان ال ّنابتة من
األرض البور املمتدة عىل غالف الكتاب ،وعىل كامل درب بال مالمح كأنه العدم،
وهي ليست حيلة يسعف بها الخيال السارد لتتواصل الحكاية ويستم ّر التجريب،
بل هي األغنية التي تتوقف نغامتها أمام العناق الذي ينتهي باالنصهار والحلول
بني شقيقة للنعامن وأخرى للشّ يطان ...فنهاية التاريخ واإلنسان األخري ليست سوى
مقطعٍ من أغنية أبدية اإلنشاد ،تخفت يف عامل ميلء بالحقد والكره ،وتعلو يف حرضة
الحب والتّسامح «حيث يُصان الكتاب وتهتز ال ّنفوس لرتانيم العود ،وتركع الحشود
أمام خشبة املرسح» ...وحيث تؤخذ الدنيا غالبا...

