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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األخ األمين العام لالتحاد في حوار شامل لجريدة «الشعب»:

www.ugtt.org.tn

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

لم ولن ينجح أيّ
طرف يف جرّنا إىل
مربعه السياسي

ستظل عالقتنا بالحكومة متوترة ما لم تبتعد عن الحلول
الرتقيعية ولم تنفذ إىل عمق اإلصالحات التي تخلق الثروة

فشل أداء الحكومة
يتحمّله الرئيس

آخر لقاء مع الرئيس كان لقا ًء بروتوكوليا وال عالقة له بالحوار الوطني
املطلوب هو بعث هيئة حكماء تقرّب وجهات النظر بني كل الفرقاء السياسيني
قرار ّ
حل الربملان كان متأخرًّا وبقاؤه هو نوع من النفاق الذي كان يجب أن نخرج منه
اشتراكات

ثوابت اإلقليم تطيح بحسابات دولية في شمال إفريقيا

هل نجت تونس من اندفاعة أمريكية إلسقاط النظام وإعادة اإلسالميني إىل الحكم؟
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الحوار النقابي

األخ األمين العام في حوار شامل لجريدة الشعب:

*حاوره يوسف الوساليت
صور منترص العكرمي

ا الحتاد لن يقبل بأي حوار تستثنى منه القوى الوطنية من مجعيات وأحزاب
الحديث مع األمني العام لالتحاد العام التونيس
للشغل األخ نور الدين الطبويب يف هذه املرحلة بال ّذات
نص مشوش يرصد أحداثا
هو وضع نقاط عىل الحروف يف ّ
مشوشة بدورها وتلقي ظالال عىل الوضع السيايس يف
البالد ...وضع االتحاد ما بعد املؤمتر ...الحوار الوطني،
عالقة االتحاد بالحكومة وبالرئيس ...موقف املنظمة من
آخر اجتامع للربملان وبحث البعض عن رشعية موازية...
املنشور عدد  20واستعداد االتحاد لخوض تح ّركات
احتجاجية دفا ًعا عن املكاسب وتنديدً ا بتع ّمق األزمة
االقتصادية واالجتامعية وحتى البيئية ...كلها كانت
محاور هذا اللقاء الذي جمعنا باألخ األمني العام يف حوار
اليوم يف مكتبه بالبلفدير.

* رفع االتحاد يف مؤمتره األخري ،عدّ ة
تحديات منها خروجه منسجام من الوقت
الذي راهن البعض عىل إمكانية إضعافه من
الداخل فكيف هو حال االتحاد بعد املؤمتر؟
ـ إن منظمة يف حجم االتحاد تحرتم
تواريخ مؤمتراتها الب ّد أن توفر كل عوامل
النجاح كام ان املسؤول النقايب الواعي هو
الذي يدرك ان املؤمتر كان حلقة من سلسلة
مسار انطلق باملنتدى االجتامعي وباملجلس
الوطني ومبؤمتر سوسة غري االنتخايب وكلها
ممهدات نجاح انعكست عىل اشغال املؤمتر
ومآالته وعاش االتحاد طيلة ايام املؤمتر
ديناميكية دميقراطيته الداخلية ومن اهم
مظاهر هذا النجاح قبول االقلية برأي
االغلبية وصعود قياديتني نقابيتني للمكتب
التنفيذي مام ضاعف من حضور العنرص
النسايئ كام بلغت نسبة التجديد  ٪80هذا
فضال عن نجاح التنظيم والحضور املكثف
للمجتمع املدين والحضور الدويل وهي من
عالمات اشعاع االتحاد.
* أطراف أخرى راهنت عىل دفع االتحاد
إىل التصادم مع رئيس الجمهورية مع ّولة
عىل ثقل االتحاد لخوض معركة سياسية مل
تنجح هذه األحزاب يف خوضها ضد رئيس
الجمهورية؟
ـ كان لدينا الوعي الكايف برغبة هذه
االطراف ومحاولتها ج ّر االتحاد اىل هذا
املربع السيايس او ذاك ولكن سلوك االتحاد
كان متوازنا ومل تكن تحكمنا ردود الفعل
االنفعالية بحيث اننا نهتز ملجرد خطاب
ال نتفق معه ان خطابنا تحكمه مضامني
وخيارات تؤسس لدولة دميقراطية تبنى عىل

التشاركية
والحوار الب ّناء ،لهذا مل ينجح ولن ينجح اي
طرف يف جرنا اىل مربع الرئيس او مربع
املعارضة أو مربع اي جهة سياسية .مضامني
مواقفنا تُبنى عىل مصلحة الشعب وحقّه يف
الصحة والتعليم والعيش الكريم.
* بعيدا عن املؤمتر ما هو تقييمكم ألداء
الحكومة بعد ما ال يقل عن  180يوما من
تعيينها؟
ـ أي حكومة وأي أداء..؟ انظروا اىل
الوضع السيايس واالقتصادي واالجتامعي
والبيئي عشنا وضعا كارثيا يف صفاقس
والجنوب (مشاكل بيئية) ونعيش اليوم
وضعا أسوأ من حيث غالء االسعار وفقدان
املواد األساسية .إن هذه الحكومة مل تخلق
الديناميكية الالزمة التي ك ّنا ننتظرها النعاش
االقتصاد.
هناك مشاريع كثرية ميكن إنجازها لخلق
الرثوة من ذلك نقل الفسفاط بواسطة
الضغط املايئ وغسله مباء البحر لتجاوز
مشاكل النقل واستنزاف الرثوة املائية...
هناك فشل صارخ ويف كلمة ،هذه الحكومة
هي حكومة الرضورة ،وكل تبعات سياستها
يتحملها رئيس الجمهورية الذي ع ّينها.
* ل ّوحتم منذ فرتة وخصوصا خالل شهر
مارس بإمكانية الذهاب الرضابات وخصوصا
يف القطاع العام والوظيفة العمومية ،هل هو
مج ّرد تلويح بسالح اإلرضاب لدفع الحكومة
للتفاوض الجدي أم أن استعدادتكم قطعت
أشواطًا؟
ـ ما من ّ
شك يف أننا سنذهب نحو تنفيذ
اإلرضابات دفا ًعا عن الحق النقايب فاألوضاع
أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

االقتصادية واالجتامعية منذ مدة والوضع
يتطلب مفاوضات وحوا ًرا وزاد من تعميق
كل ذلك املنشور عدد عرشين وهو ما يعني
ان الحكومة عمقت االزمة بل وصارت
مصد ًرا لها.
ويف املقابل الحكومة وبعض منظريها
واملدافعني عنها يف وسائل االعالم يتهمون
االتحاد بتعميق االزمة عند الحديث عن رفع
الدعم واصالح املؤسسات وهذه مغالطات
فنحن مع اصالح املؤسسات الوطنية والنظر
فيها حالة بحالة ملساعدتها عىل النهوض من
جديد .عىل الحكومة ايضا ان تعطينا حقيقة
االجور وحقيقة االسعار قبل ان تتحدث عن
رفع الدعم .كان يفرتض اننا يف هذه الفرتة
بالذات كنا قد بدأنا يف حوار ومفاوضات
حول مقاومة الفقر والبطالة وارتفاع االسعار
ولكن شيئا من ذلك مل يحصل وال يوحي بأنه
سيحصل خالل الفرتة القادمة.
* الصورة تبدو قامتة يف عالقة االتحاد
بالحكومة ...أين تك ُمن املشكلة تحديدً ا؟
ـ لالسف ال توجد أي بوادر انفراج مع
الحكومة فحتى رئيس الجمهورية مل يتحدث
عن التفويت ورفع الدعم يف تناقض مع
تص ّورات الحكومة .الب ّد من حلول جذرية
ولكن مع من سنتفاوض اليجاد هذه الحلول...
نحن ال نعرف اىل اآلن اىل متى ستدوم هذه
الحكومة الب ّد من استقرار سيايس حتى
يُقبل املستثمرون عىل بعث املشاريع ببالدنا
الحل الوحيد هو
يف إدارة االزمات يبقى ّ
التفاوض .إن العامل كلّه يف اسوإ اللحظات
يتفاوض يف الحرب الروسية األوكرانية ،يف
اليمن ،يف كل مكان توجد أزمة ال بديل عن

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

الذين يبحثون
عن شرعية موازية
«واهمون»
ن لم ولن ينجح
أيّ طرف يف
جرّنا ملربعه
السياسي

ستظل عالقتنا
بالحكومة متوترة ما
لم تبتعد عن الحلول
الرتقيعية ولم تنفذ
إىل عمق اإلصالحات
التي تخلق الثروة
رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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املفاوضات ...انظروا إىل األسعار كيف التهبت بشكل جنوين
مقابل ضعف االجور ...ومع ذلك نحن ال نتفاوض للخروج
من هذه االزمات املركّبة ...احرتمنا تعيينات الحكومة للوزراء
واملديرين وعليها أن تتحمل مسؤولية تعييناتها وتجد الحلول
الالزمة.
* األخ األمني العام ،ننتقل اآلن إىل محور آخر شغل
االتحاد كثريا وهو الحوار الوطني ،هل حملت اللقاءات
االخرية مع الرئيس الجديد حول إمكانية انطالق هذا الحوار
؟
ـ ان فكرة الحوار الوطني تندرج يف اطار ثقافة
التشاركية والحوار املجتمعي
املتكامل الذي يفيض إىل
مآالت ونتائج وطلبنا من
رئيس الجمهورية ان يدعو
إىل هذا الحوار ويح ّدد
شكله واألطراف املشاركة
فيه ولكن اىل حدود
هذه

الساعة االتحاد ال علم له باملضامني والخيارات املطروحة وال
ب ّد من الحديث عن تشاركية حقيقية وتكريس ملفهوم الحوار
يف ظل الوضع املرت ّدي الذي تعيشه تونس.
* هل معنى هذا وأنه ال جديد يف األفق عن أي حوار
وطني وأن مبادرة االتحاد مازالت تراوح مكانها؟
ـ أعلن الرئيس عن امكانية تنظيم حوار وطني ولك ّنه مل
يدخل يف التفاصيل واآلليات ونحن يف انتظار ان يتطور هذا
الوقف بالنفاذ إىل التفاصيل والتواريخ واملآالت تقدمنا منذ
فرتة كام يعلم الجميع مببادرة لحوار وطني يشمل االبعاد
االقتصادية واالجتامعية والسياسية كمخرج حقيقي ملا تعيشه
البالد .واقرتحنا ايضا هيئة حكامء تقوم بتقريب وجهات
النظر بني االحزاب السياسية التقليدية والوازنة واملوجودة
فعليا يف الواقع بحضور وتص ّوراتها واقرتحنا ان يت ّوج ذلك
مبيثاق وطني يحملنا إىل نظام سيايس منشود وقانون انتخايب
مالئم يف املقابل الرئيس رفض هذا الحوار وارتأى انه ميكن ان
يكون بصبغة أخرى او عىل شاكلة جديدة من خالل ترشيك
الشباب .نحن ال نعرتض عىل ادماج هذه الفئة يف الحياة
السياسية .هذا مه ّم ولكنه غري ٍ
كاف.
* هل نفهم من ذلك أن االتحاد غري مستعدّ لحوار وطني

قرار ّ
حل الربملان كان متأخرًّا
وبقاؤه هو نوع من النفاق الذي
كان يجب أن نخرج منه
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الحوار النقابي
يضم األحزاب واملنظامت ويكتفي مبجرد استشارة؟
ال ّ
ـ تص ّورنا للحوار
ينطلق من
مجموعة
من
الثوابت
ال ميكن
التنازل
عنها

ومل يت ّم التطرق فيه إىل الحوار الوطني ...مج ّرد عقد جلسات
ولقاءات بروتوكولية أو لقاءات عالقات عا ّمة ال تنزل يف إطار
الحوار الوطني الذي ننشده .أي حوار وطني يجب ان يقوم
عىل مقاربات واتفاقات حول ادارة الحوار ومن سيشارك فيه
ومن سيتوىل الصياغة وما هي تواريخ بدايته ونهايته وما هي
محاوره واولوياته ومآالتها إلخ ...ولكن كل هذا مل يحصل.
* هل تعتقدون أن الرئيس قيس سع ّيد تأخر يف اتخاذ
قرار بحل الربملان وإىل ماذا يعود ذلك حسب رأيكم؟
ـ القرار جاء متأخرا وهو ناتج عن تر ّدد وانتظار وربمّ ا
كان ذلك رغبة من الرئيس يف طأمنة الجهات الخارجية .بقاء
الربملان هو نوع من النفاق وكان يجب وضع ح ّد له.

فشل أداء الحكومة
يتحمّله الرئيس

آخر لقاء مع الرئيس
كان لقا ًء بروتوكوليا وال
عالقة له بالحوار الوطني
وأ ّولها ترشيك القوى الح ّية من مجتمع مدين واحزاب سياسية
وهذا ال يعني ترشيك اكرث من مائتي حزب من الحاصلني عىل
تأشرية ...هذا عبث ،ان املطلوب هو ان تتوىل هيئة الحكامء
ترشيك القوى الفاعلة يف البالد من احزاب ومنظامت...
االتحاد هو ق ّوة خري وخيمة للجميع وال ميكن استثناء القوى
الحيّة يف البالد مع انه يجب أن يكون من اهم مآالت الحوار
الوطني صياغة رشوط تكوين االحزاب ومؤمتراتها وضوابطها
العطاء املصداقية الالزمة لالحزاب السياسية ،كان ميكن للبالد
ان تخرج بعد  25جويلية اقوى وأفضل ولكننا ال نرى سوى
الغموض.
هناك اطراف وأشخاص يتح ّدثون عن أفكار وتص ّورات
يوحون من خاللها بأنها ملزمة لرئيس الجمهورية ولكننا يف
ملموسا وملز ًما.
الواقع ال نرى شيئا
ً
* االتحاد مثله مثل منظامت أخرى التقى برئيس
الجمهورية ،أمل يكن هذا جز ًءا من الحوار الوطني وترتيبا
ملرحلة جديدة؟
ـ اللقاء االخري مع الرئيس بحضور اعضاء املكتب التنفيذي
كان لقا ًء بروتوكوليا لتهنئة القيادة الجديدة بنجاح املؤمتر

* هل مازال االتحاد عىل موقفه الداعم لقرارات 25
جويلية رغم التعرث يف املفاوضات مع الحكومة وعدم وضوح
الرؤية للمستقبل؟
ـ نحن مع مسار  25جويلية وال مجال للعودة ولكن هناك
محاذير فال مجال للتف ّرد بالقرارات والبناء يجب ان يكون
تشاركيا مع املجتمع املدين وكل القوى الوطنية.
* هناك اجتامع للربملان ودعوة رشعية موازية ماذا
تقولون؟
ـ الباحثون عن رشعية جديدة واهمون ولن يلقوا اي
مساندة او دعم من املجتمع املدين ...الربملان كان ولفرتة
طويلة عبئا عىل البالد وسببا من أسباب خرابها.
* األخ األمني العام نرتك لكم كلمة الختام فامذا تقولون؟
ـ مت ّر تونس اليوم مبرحلة دقيقة وصعبة حتى أن تفكري
الناس أصبح منصبّا عىل املستلزمات الغذائية الرضورية
واالساسية املفقودة وهذا أسوأ ما ميكن أن نصل إليه ،واالتحاد
يف هذا االطار ال ميكن ان يكون شاهد زور ومتفر ًجا سلب ًيا عىل
ما يحصل ولن نستمع لألصوات ال ّداعية اىل رضورة انخراط
االتحاد يف رفع الدعم وتجميد االجور والتفويت يف القطاع
العمومي.

املطلوب هو بعث هيئة
حكماء تقرّب وجهات النظر
بني كل الفرقاء السياسيني

املجتمع املدين لن يساند من يبحث عن رشعية موازية
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ثوابت اإلقليم تطيح بحسابات دولية في شمال إفريقيا:

هل نجت تونس من اندفاعة أمريكية إلسقاط النظام واعادة االسالميني اىل احلكم؟

تصب كلها فيام ميكن تسميته مبحاولة للتدخّل
ترصيحات متواترة ومواقف وبيانات تصدر من هنا وهناكّ ،
يف الشأن الداخيل التونيس ،أو بأكرث واقعية ميكن تسميتها مبحاولة السقاط النظام يف تونس وعودة حكم
ومسار ما قبل خمسة وعرشين جويلية.
هذه املحاولة تكاد تكون مكشوفة للمتابعني ،خاصة من الجانب االمرييك الذي يبدو أنه حزم أمره واراد
استغالل االستياء الشعبي من غالء األسعار وفقدان املواد االساسية واستفحال االزمة االقتصادية ،وأراد أن
يستغل أيضا انشغال العامل بالحرب يف أوكرانيا من أجل اعادة خلط االوراق يف املنطقة وعىل رأسها تونس،
ّ
من أجل استعادة السيطرة عىل الحوض الجنويب للمتوسط ،وفرض خرائط جديدة بعد الحرب ،تكون له فيها
مواطئ قدم كثرية ،ويستطيع من خاللها ان يتج ّنب أزمات مثل أزمة النفط والغاز والتجارة الدولية ،يف صورة
نشوب حروب أخرى يف العامل.
رض مبصالحها منذ 25
أ
وال
المريكا،
معاديا
االقل
عىل
اآلن
اىل
تونس
يف
النظام
منطقيا ،وواقعيا ،ال يبدو
حدّ
ّ
جويلية اىل اآلن ،لكن عمليا تبدو االدارة االمريكية متح ّمسة أكرث العادة االسالميني اىل الحكم ،خاصة بعد
خيبة أملها يف بعض االنظمة التي كانت تعتربها «حليفا موثوقا» يف املرشق العريب ومنطقة الخليج ،والتي مل
تستطع االدارة االمريكية ان تجربها هذه املرة عىل اغراق السوق العاملية بالنفط والغاز بال مقابل ،بعد ان
قطعت أشواطا كبرية يف مجال املفاوضات مع ايران ،وبعد رفع يدها عن اليمن وعدم تقديم الحامية للسفن
والناقالت الخليجية ،والتي رأت فيها دول املنطقة سياسة أمريكية قامئة عىل استغالل منابع النفط دون
مقابل ،حيث يقع تخويف هذه الدول بالبعبع االيراين ويف املقابل تقوم االدارة االمريكية بالجلوس مع هذا
«العد ّو الوهمي» والتفاهم معه عىل ترتيبات مستقبل املنطقة ،دون االخذ بعني االعتبار مصالح هذه الدول
وحتى مستقبل وجودها وأمنها القومي.
كام تعلم االدارة االمريكية ان خروجها من العراق مسألة وقت
ال أكرث ،وبات شبه محسوم ،وبقائها يف سوريا ال ميكن أن يعوض
خسارتها يف العراق ،خاصة أنها تراهن عىل طرف ضعيف وغري
مؤثر يف الساحة السورية وال يشكل خطرا عىل النظام يف دمشق،
أي الطرف الكردي الذي تستعمله أمريكا فقط يف رسقة النفط
السوري وحراسة السجون ومضايقة السكان يف الشامل الرشقي ،وال
يرقى اىل مستوى الرهان االسرتاتيجي الذي ميكن ان تعتمد عليه
يف الهيمنة طويلة االمد او يف ضامن استمرار املصالح االسرتاتيجية
االمريكية يف املنطقة.
كام تعرف جيدا ان اليمنيني بصمودهم االسطوري طيلة سبع
غيوا املعادلة يف منطقة جنوب الخليج العريب وباب
سنوات قد رّ
املندب ،وان أمريكا مل تعد قادرة عىل فرض أجنداتها هناك ،خاصة
أن حلفائها الخليجيني باتوا شبه متأكدين انها قد ورطتهم يف
حرب عبثية بالوكالة مع ايران ،ثم جلست هي لتتفاوض معها.
واىل الشامل قليال ،تيقنت االدارة االمريكية أن مرشوع «التطبيع»
العريب مع ارسائيل ال يكفي أن يكون رهانا طويل املدى ،خاصة وانه
مل يستطع أن يغوي ويغري اىل حد االن اال بضع دول ال تأثري لها
يف صنع السياسات ،ومل يستطع حصارها الوحيش ان يسقط سوريا
وال أن يحدّ من حجم املقاومة يف لبنان وقوتها
وحضورها ،وبالتايل كان لزاما عليها أن تنزاح
قليال نحو الغرب ،الستعادة موطئ قدم خرسته
يف شامل افريقيا حني تركت امللف املغاريب بيد
الرئيس الفرنيس ماكرون ،الذي مل يخرج من
القض ّية التي أوكلت اليه اال بخسائر فادحة
المريكا ،يف منطقة تعتربها «حوضا احتياطيا»
للنفط والغاز ،ومخرب تجارب النظمة الحكم،
ومركز هجرة غري رشعية تغرق بها أوروبا بني
الحني واآلخر.
فشل ماكرون يف ادارة امللف املغاريب ،فتح الباب عىل مرصاعيه
لتدخّل رويس واضح من خالل حلفاء يف ليبيا وتواجد عسكري
وصل اىل عمق الساحل والصحراء ،بل واستطاع ان يقتلع التواجد
الفرنيس التاريخي من كل من مايل والتشاد ،وأن «يعشّ ش» يف
منطقة كانت تعتربها االدارة االمريكية ،منطقة نفوذ تقليدية
لحليفتها فرنسا ،ولها بدرجة أوىل ،خاصة بعد ماليني الدوالرات
التي أنفقتها عىل بناء قوة االفريكوم.
هذا الفشل الفرنيس جعل االدارة االمريكية توعز لوكالئها يف
املنطقة بالتح ّرك ،سواء يف اتجاه اعادة خلط االوراق يف ليبيا من
اجل مترير حكومة موالية يف طرابلس ،وكذلك بالخصوص يف تونس،

التي تعترب أن فرنسا قد خرستها حني
سمحت باخراج االسالميني ،حلفاء واشنطن ،من الحكم ،وحني قبل
االوروبيون التعايش مع النظام الجديد «الخايل من االسالميني»،
والتعاطي معه كأمر واقع وتقديم املساعدة له ،وهو ما أغضب
واشنطن ،وجعلها تتحرك بكل قوة لفرض أمر واقع جديد مخالف
للواقع الحايل ،سواء من خالل العودة اىل ما قبل خمسة وعرشين
جويلية بكل الطرق املمكنة ،أو من خالل ّ
بث الفوىض واسقاط
النظام ،لتتمكن من ايجاد مركز نفوذ جديد لحلفائها االسالميني.
واشنطن اعتمدت يف هذه االندفاعة الجديدة نحو تونس عىل
عنرصين ،االول داخيل ،اذ تحركت مجاميع «املعارضة» بكل
الوسائل ،وص ّعدت من حدّ ة احتجاجاتها وصوال اىل السعي لقلب
النظام من خالل انشاء نظام مواز ،نظّر له راشد الغنويش وبارش
يف تنفيذ أوىل خطواته ،باجتامع غري قانوين لنواب املجلس غري
الرشعي ،واصدار قرارات متارس سيادة خارج سيادة الدولة.
أما العنرص الثاين فهو خارجي ،لعب فيه الرئيس الرتيك ،حامي
االسالميني وذراع واشنطن
املتقدمة يف املنطقة ،دورا
رئيسيا من خالل موقف

رئيس الجزائر رفض
التوجه وقال إن سعيّد
أعلمه بقرار ّ
حل الربملان

غريب ومستهجن يف
العالقات الدولية ،حيث
وعب
دعا يف بيان موقع بداية االسبوع اىل إسقاط النظام بالقوة رّ
عن استعداده للمساعدة يف ذلك ،وهو موقف عدايئ ال ميكن أن
يكون اال تعبريا وتجسيدا لالرادة االمريكية يف اسقاط نظام تونس
واعادة االسالميني اىل سدّ ة الحكم ،وهو ما تجىل بالخصوص يف
التحركات الواضحة والرصيحة للسفري االمرييك املنتهية صالحيته،
وللوزيرة املفوضة املكلفة بشؤون االمن والعالقة مع املجتمع
املدين ،واللذان حاوال بكل الطرق خلق حالة عصيان يف الشارع
التونيس ،من خالل تحشيد القوى املعارضة للرئيس قيس سعيد،

وتكتيل القوى املجتمعية ،وايقاف القروض ،وانزال املساعدة
العسكرية – الهزيلة بطبيعتها -اىل النصف ،ومن خالل عرقلة
مشاريع التفاوض مع املؤسسات املانحة ،وصوال اىل حد االيعاز
للوكيل الرتيك بالتدخّل السافر.
هذه االندفاعة االمريكية القوية السقاط النظام يف تونس -رغم
أنه ال يك ّن عداوة ظاهرة لسياساتها -قوبلت مبوقف اقليمي ،بدا
الول مرة رمبا يف تاريخ املنطقة ،ثابتا وواضحا ،ومنع واشنطن من
تنفيذ أجنداتها يف تونس.
املوقف االقليمي انطلق من مسلمة اسرتاتيجية ،الول مرة تتفق
عليها كل من الجزائر والقاهرة والرياض ،ورأس الحربة يف املحور
الرافض للمساس بالوضع يف تونس ،هي الجزائر ،التي استدعى
رئيسها مبعوثا أمريكيا خاص ،تحدّ ث معه مطوال وبكل وضوح
ورصاحة ،وأعلمه مبا ال يدع مجاال للشك باملوقف الجزائري والعريب
الرافض بقوة ألي محاولة للمساس بأمن تونس واسقاط نظامها او
ادخالها يف الفوىض.
الرئيس الجزائري قال للمبعوث االمرييك ما معناه أن أمن
الجزائر من أمن تونس ،بل وقال له حرفيا كام نقلت صفحة
وزارة الخارجية االمريكية «تونس هي البلد الوحيد الذي يشبهنا
يف املنطقة لذلك لن نتخىل عنها» ،وهو بالتأكيد ما جعل االدارة
االمريكية تفرمل قليال من حدّ ة اندفاعها ،وتراجع بعضا من
خطواتها ،وتسحب سفريها اىل واشنطن بدعوى انتهاء مهامه ،وهي
تعبرية ملطّفة عن فشل مخططه لالطاحة بالنظام ،بالرشاكة مع
املبعوثة االمريكية التي قدمت خصيصا لتنفيذ املهمة ،اعتامدا عىل
أذرع موالية لها هنا ،تسابقت للتنفيذ ،معتقدة ان جلسة برملانية
غري رشعية ،كفيلة بأن ته ّز النظام او تسقطه ،او ته ّيج الجامهري
وتدفعها غاضبة اىل الشوارع.
وال شك يف أن املوقف الجزائري األخري كان له الدور الحاسم
يف كبح جامح االندفاعة األمريكية ،خاصة بعد أن استطاع ضامن
تأييده من القاهرة والرياض ،وهام العاصمتان اللتان تقرأ لهام
واشنطن ألف حساب قبل أن تقدم عىل أي خطوة يف املنطقة ،وهو
بال شك أيضا ما يرتجم الحرص التونيس عىل االرتقاء بهذه العالقات
اىل مستوى اسرتاتيجي مصريي ،وقد تداولت وسائل االعالم مؤخرا
الترصيح الشهري لعبد املجيد تبون ،حني قال إن الرئيس قيس
حل الربملان التونيس.
سع ّيد أعلمه مبارشة وقبل الجميع بقراره ّ
فهل نستطيع القول فعال ان ثوابت اإلقليم ،وقراءته االسرتاتيجية
الول مرة ملصالحه ،قد كبحت جامح اإلدارة األمريكية التي كانت
تخطّط إلعادة رسم خرائط املنطقة؟

* طاهر عيل
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جولة في السوق البلدية بسليمان
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* اعداد رمزي الج ّباري* عدسة منترص العكرمي

أسعار فوق املقدرة الرشائية واكتفاء باملوجود...

رغم توفر كل املواد املعيشية واالساسية يف السوق
البلدية بسليامن ،فإ ّن املواطن هناك يحدثك عن ته ّرؤ
مقدرته الرشائية وعجزه التام عن التسوق اليومي يف
غياب «السيولة املالية» إذ ا ّن املوظف اصبح يحسب
مرصوفه حتى ال يجد نفسه امام ورطة االقرتاض سواء
من العائلة املوسعة او من االصدقاء ،فيام يؤكد ما
اصطلح عىل «تسميتهم بخدام الحزام» أ ّن االسعار
أصبحت «نار ومسامر» مبا أ ّن اغلب متساكني املنطقة
عامل وكذلك من «الفالّحة» الذين يعانون االمرين يف
غياب تشجيع الدولة لهم يف سليامن التابعة إداريا
لوالية نابل يكاد يجمع كل الذين اعرتضونا هناك عىل
كون توفر العظم واللحم والخرض والغالل يقابله ارتفاع

غري مسبوق لألسعار مبا أ ّن االسبوع االول لشهر رمضان بلغ فيه سعر الفلفل  6دنانري ـ فيام
قفزت البطاطا إىل  2500مليم ثم إىل  2800مليام فيام تباع الطامطم بني  2800و.3000
أ ّما عن املعدنوس فحدث وال حرج مبا أن سعر «الربطة» بلغ  800مليم الحديث
عن االسعار يف سيدي رمضان يجرنا إىل التوقف امام اللحوم الحمراء عىل اختالفها مبا ا ّن

سعر الكيلو علوش فاق  35دينارا فيام يباع البقري بـ  30دينارا ،أسعار الحوت يف «مريش
سليامن» مرتفعة لذلك هاجرها األهايل هناك وتوجهوا نحو استهالك «الدجاج» الذي بلغ
سعره حدودا غري معقولة وهي يف غري متناول عامة الشعب .هناك يف سليامن الكل يشيك
حاله والكل ير ّدد ـ األسعار حرقتنا وال مجيب.
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في ندوة نظمها قسم العالقات العربية والدولية حول التغيرات المناخية ومؤتمر قالسقو 26

* اعداد ومتابعة رمزي الج ّباري

بطء إجراءات مواجهة التحديات البيئية...وهشاشة قطاع الطاقة وعدم اهتمام بالتفاصيل...
دعا قسم العالقات العربية والدولية
لالتحاد العام التونيس للشغل بقيادة االمينة
العامة املساعدة األخت هادية العرفاوي عديد
الجمعيات واملجتمع املدين للمشاركة الفاعلة
يف الندوة االوىل حول التغريات املناخية من
خالل العودة عىل اهم مقررات مؤمتر ڤالسڤو
.26
ندوة التغريات املناخية افتتحت اشغالها
األخت هادية العرفاوي بالقول :إننا نعيش
اليوم عىل وقع رصخات فزع تنبعث من كل
انحاء العامل ،تنبه اىل وجود خطر داهم له
انعكاسات سلبية خطرية عىل كل املستويات
منها:
ـ ظاهرة االحتباس الحراري
ـ انتشار ظاهرة التصحر
ـ انتشار الجفاف وندرة املياه
ـ نقص يف مياه الرشب
ـ انقراض عديد الحيوانات الربية
ـ انصهار وذوبان الجليد والثلوج خاصة يف
مم أ ّدى إىل ارتفاع
القطبني الشاميل والجنويب اّ
منسوب البحار واملحيطات واالنهار التي أ ّدت

اىل فيضانات د ّمرت عدة مناطق ساحلية.
ونحن يف تونس حالنا ال يختلف عىل
ما يعيشه بقية العامل فمنذ سنوات تشهد
بالدنا موجات حرارية غري مسبوقة وصلت
رضرت منها ال ّنباتات
إىل مستويات قياسية ت ّ
والحيوانات واإلنسان .كذلك نعيش اليوم
انخفاضا مسرتسال يف نسب مع ّدل االمطار
السنوية ونقصا يف املياه الصالحة للرشب
وانقطاعات متكررة يف عديد املدن.
هذه التغريات املناخية أصبحت ظاهرة
كون ّية ساهمت يف ارتفاع حجم الضغوطات
عىل بالدنا من حيث التكيّف والتأقلم يف املقابل
نجد أن نسق مواجهة التحديات البيئية بتونس
بطيئا إذ ال تعكس اإلجراءات عىل أرض الواقع
وعيا بخطورة الرهانات التي ته ّدد مستقبل
االجيال القادمة وذلك نتيجة غياب اسرتاتيجية
وطنية للدولة التونسية مع عدم االعتامد عىل
سياسات واضحة للح ّد من التأثريات املناخية.
* نفس القيم واملبادئ
وأضافت االخت هادية العرفاوي تندرج

ندوتنا األوىل مع رشكائنا الذين نتقاسم معهم
نفس القيم واملبادئ والحلم بتونس يف إطار
استشعار الخطر الداهم وهذه الندوة اردناها
ان تكون مناسبة للعودة عىل مشاركات
الوفد التونيس ومآالت مؤمتر «قالسقو »26
تليها مساحة لالطالع عىل واقع تونس من
حيث الهشاشة املائية والطاقية بهدف وضع
التوجهات الكربى والتوصيات التي ستساهم
يف بلورة رؤية االتحاد العام التونيس للشغل
يف وضع برنامج عمل متعدد الفاعلني للفرتة
املقبلة .إذ أصبح تأثري تغري املناخ عىل املوارد
املائية والنظم البيئية والفالحة امرا واقعا مام
ادى إىل ازدياد حجم الضغوطات عىل بالدنا
من حيث التكيف والتأقلم مع هاته الظواهر
القصوى للتغريات املناخية.

يف املقابل ال يزال نسق مواجهة التحديات
البيئية بتونس بطيئا ،إذ أن اإلجراءات عىل أرض
الواقع ال تعكس وعيا بخطورة الرهانات التي
ته ّدد مستقبل األجيال القادمة وذلك يف غياب
اسرتاتيجية وطنية للدولة التونسية وسياسات
واضحة للح ّد من التأثريات املناخية.
وهو ما يفرض علينا اليوم كمنظمة وطنية
خلقت من رحم هذا الشعب وطاملا انخرطت
كل ما من شأنه إعالء املصلحة العامة
يف ّ
والعدالة االجتامعية والعيش الكريم ،التحرك
يف عمل جامعي من أجل إرساء منوال تنموي
أكرث تكيفا مع التغريات املناخية.
لقد رشع قسم العالقات الدولية منذ سنتني
يف القيام بندوات تحسيسية يف بعض الجهات
موجهة أساسا للهياكل النقابية ولقيت اهتامما
كبريا اكدت جل تقاريرها وجوب ايالء هذه
القضية االهمية القصوى داخل منظمتنا وهو ما
يؤيد توجهنا اليوم يف مواصلة العمل وتعميمه
عىل بقية الجهات وصياغة تصور لالتحاد العام
حول املوضوع وطرق معالجته.
* مشاركات متنوعة وثرية
شارك يف ندوة التغريات املناخية السيد
إلياس قايدي املدير التنفيذي لجمعية التضامن
املدين للمتوسط واالخ منصور الشارين منسق

 300كلم من السواحل
مهددة بعد ارتفاع سطح البحر...

االتحاد الدويل للخدمات فيام كانت مداخالت
السيد حمدة العلوي (املسؤول عن التخطيط
ـ ومتابعة التأقلم مع التغريات املناخية بوزارة
البيئة) ـ والسيدة رواء كايف (عن جمعية أبناء
االرض) فيام غاب السيد جامل اللوايت مدير
حامية البيئة بوزارة االقتصاد والتخطيط (طبعا
دون تعليق) ـ أما عن بقية محاور الندوة فقد
امنها يف جانبها االسرتاتيجي حول هشاشة
قطاع املياه السيد رفيق العيني رئيس اللجنة
القطاعية للتغريات املناخية وهشاشة قطاع
الطاقة السيد عفاف جعفر والسيد عادل بن
يوسف أستاذ جامعي خبري يف االنتقال املناخي
والبيئي.
* محاور عديدة ولكنْ...
كانت التدخالت خالل هذه الندوة كثرية
ونوعية وهي التي أصابت يف اتجاه عدم اهتامم
الدولة والحكومات املتعاقبة بالتغريات املناخية

األمطار الطوفانية
التي أدت إىل فياضانات
نابل ال أحد اهتم
بتداعياتها ونتائجها
واستشهد أحدهم باالمطار الطوفانية التي
تساقطت عىل والية نابل ومن جرائها حصلت
فيضانات غري مسبوقة الغريب أ ّن الهياكل
املسؤولة مرت عىل تلك األحداث هكذا مرور
الكرام كام شخص أحد املتدخلني الوضع املايئ
يف معتمدية قلعة االندلس ـ بعد أن اختلط
املاء املالح باملاء الصالح للرشاب والنتيجة أن
الحادثة كانت لها نتائج سلبية عىل عدد من
األرايض الفالحية التي كانت تنتج أساسا الدالع
والبطيخ ـ الندوة كانت مه ّمة لكن من يسمع
نداءات الحقيقة والواقع بعيدا عن قول اي
كالم!
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في مؤتمر الجامعة العامة للنسيج:

تغطية طارق السعيدي صور منترص العكرمي

ما تحقق إيجابي يف الظرف الصعب لكنّ القادم أصعب

قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد
العام التونيس للشغل خالل افتتاح املؤمتر العادي
للجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واالحذية
املنعقد يوم  31مارس  2022ان إضاعة الوقت
واالنشغال باملناكفات السياسية لن يقدم شيئا للبالد
وسيزيد يف تفاقم الوضع وهو ما يفرض عىل الجميع
العودة اىل العقل والحوار .وأضاف األخ الطبويب
ان تونس متتلك كل رشوط النجاح رشط تغليب
املصلحة املشرتكة والذهاب نحو صياغة تشاركية.
وقد شهد مؤمتر الجامعة العامة للنسيج الذي
ترأسه األخ الطاهر الربباري األمني العام املساعد
املسؤول عن قسم القطاع الخاص حضور عدد من
االخوة األمناء العامون املساعدون والسيد اميل
ليزر مدير املشاريع مبنظمة فريدريش ايربت واالخ
احمد كامل سكرتري الرشق األوسط وشامل افريقيا يف
االتحاد الدويل للصناعات.
وأكد األخ األمني العام ان العامل يبذلون
جهودا كربى من اج دعم وتطور مؤسساتهم وهو
ما يربز من خالل الوضع املرموق الذي تحظى به
املؤسسات العاملية الناشطة يف تونس .وأشار إىل أن
العامل يف تونس محل اهتامم مختلف املستثمرين
االجانب نظرا ملا يتمتعون به من كفاءة وذكاء ٬وأن
االقتصاد التونيس يف حاجة اىل سياسات قادرة عىل
دفعه من اجل النمو والتقدم .ورشح ان اإلنتاجية
مسؤولية مشرتكة بني جميع األطراف مشريا اىل أن
السياسات الحكومية وطريقة إدارة املؤسسات من
طرف األعراف هي العامل األسايس يف دفع اإلنتاج
واإلنتاجية وقال إن العامل ال يتحملون سوى 20
باملائة من املسؤولية يف اإلنتاجية .إنه ال ميكن طلب
اإلنتاجية من عامل يكابد من اجل االستمرار يف
الحياة بعد ان ترضرت مقدرته الرشائية وتراجعت
لخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل .وفرس
ان مفتاح اإلنتاجية العالية هو تحسني الوضع العام
للعامل وليس تهديدهم مبزيد الطرد والترسيح.
وشيطنتهم من قبل جهات معروفة وفرس ان كل
هجوم عىل النقابيني وعىل العامل يهدف اىل فرض
سياسات ليربالية متوحشة تسعى اىل مزيد اعتصار
العامل يف اطار عبودية جديدة ال ميكن لالتحاد ان
يقبل بها .وأشاد األخ األمني العام بنضاالت عامل
القطاع الخاص وعامل قطاع النسيج معتربا انه قطاع
مناضل تاريخيا وله اسهاماته يف الحركة النقابية
الوطنية.
مقدرة رشائية ضعيفة
وقال األخ نور الدين الطبويب ان االتحاد ال يسعى
إىل املعارك ولكنه يتمسك بالنضال من اجل حق

الشغيلة والشعب يف العيش الكريم وأشار األخ األمني
العام إىل أن انتقاده للوضعية السياسية الحالية ال
يعني االصطفاف وراء أي جهة وأن حمالت السب
والشتم يف مواقع التواصل االجتامعي ال تؤثر يف
النقابيني بل تدل عل صحة الخيارات واملوقف.
وأضاف أن االتحاد ال ميكنه السكوت أمام تدهور
املقدرة الرشائية وأن األرقام تؤكد أن سلة املشرتيات
التي كانت قيمتها  100دينار سنة  2010ت ُشرتى اليوم
بـ 270دينارا وفرس ان الوضع خطري وعىل السلطة
مصارحة الشعب بحقيقة األوضاع ورشح أن ما تقوم
به الحكومة ال ميكن ان يدفع نحو خفض االسعار
الن ال قدرة لها عىل التحكم يف التضخم املستورد
وبني األخ األمني العام ان أسعار اغلب املواد تحدد
عىل صعيد عاملي ومقاومة الغالء ال يكون إال باإلنتاج
والنمو وأنه ال ميكن للحكومة مواجهة التضخم القادم
من الخارج والناتج عن ضعف قيمة الدينار وقال إن
الحل ملقاومة الغالء يجب أن يكون عرب رفع قيمة
الدينار من خالل تحريك العجلة االقتصادية وقال
الطبويب إن االتحاد لن يقبل مبقرتحات الخوصصة
التي تقرتحها الحكومة الن مآالت الخوصصة معلومة
وفرس ان كل املؤسسات العمومية التي خوصصت
يف التسعينات شهدت طرد العامل وافالس املؤسسات
وهو ما يثبت أن الخَوصصة ال متثل الحل ألزمة
املؤسسات العمومية التي يجب أن تحل يف إطار
حوار جدي حالة بحالة.
رأي واضح
قال االخ الطاهر الربباري األمني العام املساعد
املسؤول عن قسم القطاع الخاص إن شهر رمضان
يحل عىل التونسيني يف ظل أزمة اقتصادية واجتامعية
خانقة حرمت العامل من تحقيق أدىن رشوط العيش.
ِ
الزهيد يجعل العامل
وإن الغالء والتضخم واألجر
منشغال بتأمني استمرار العيش إىل حدود التقاعد
ليتكشف عندها انه قىض حياته يلهث وراء لقمة
العيش دون ان يحقق العيش الكريم .وأضاف أن
تجميد االجور هو زيادة تفقري للشعب وإن نسبة
االجور املرتفعة التي يتعللون بها للدعوة إىل تجميد
االجور والحال أن املعايري االحصائيات الدولية تؤكد
أن كتلة األجور يف البالد هي األضعف عىل اإلطالق
وإن ضعف النمو هو ما يجعل كتلة األجور بارزة
وقال إن االتحاد عرب عن رأيه رصاحة لصندوق النقد
الدويل وإن االتحاد ال يخىش من التعبري عن رأيه
من الخيارات التي ال تخدم مصلحة الشعب وشدد
الربباري عىل رضورة االهتامم اإلضايف بالقطاع الخاص
مكتسبات وتكوين
أكد األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة

تجديد الثقة يف األخ الحبيب الحزامي
على رأس الجامعة العامة للنسيج
أفرزت نتائج االنتخابات يف املؤمتر العادي للجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واالحذية عن
إعادة انتخاب األخ حبيب الحزامي كاتبا عاما.
كام تم انتخاب األختني سهام الجابري وفطيمة التومي واألخوة ناذر الفليّ وسمري الجمييل ويوسف
البطنيني وصابر الحاج إبراهيم وعيل سايس ولطفي صدام وانيس السالمي وهشام الرشيف ،أعضاء
للجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واالحذية .كام تم انتخاب هيئة املالية القطاعية والتي
تكونت من سامل الحاج مفتاح مقررا ونعمة الجاليص وفاتن املسعودي اعضاء.
ابو ابراهيم

العامة للنسيج واملالبس والجلود واالحذية يف كلمة
ترحيبية يف املؤمتر العادي للجامعة العامة أن النقابيني
معتزون باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل
معتربا أن املؤمتر احد من سلسلة املؤمترات التي
متثل أهمية كربى نظرا لقدرتها عىل تجديد الهياكل
ومثن األخ الحزامي حوكمة االتحاد و حسن إداراتها
للموارد من اجل تأمني تنظيم مختلف املؤمترات
ومنها املؤمتر الوطني الذي احتضنته جهة صفاقس
املناضلة وتحدث األخ الحزامي عن الصعوبات
والتحديات التي واجهها القطاع سواء من حيث
الظرفية الدولية التي اتسمت بأزمة وتعطل اإلنتاج
مام عمق األزمة االقتصادية يف البالد ،أو من حيث
ظروف العمل املتسم بالتعسف الذي مارسه بعض
األعراف عىل العامل .وقال األخ الحزامي إن الظرف
الصعب مل مينع الجامعة العامة من تنظيم الندوات
التدريبية التكوينية من اجل دعم القدرات النقابية
وشكر يف هذا الصدد رشكاء الجامعة العامة وهام
االتحاد الدويل للصناعات ومنظمة فريدريش ايربت.
كام أن املفاوضات االجتامعية يف القطاع مثلت حدثا
مهام نظرا إىل املكاسب التاريخية التي تم تحقيقها
رغم الظرف املعقد وقال إن نجاح املفاوضات كان
نتيجة لخربة وحنكة القطاع مؤكدا أنها تضمنت
نقطتني أساسيتني وهام طريقة احتساب الزيادة
لتشمل كامل الشبكة ومراجعة قيمة الدرجة لتصبح
قيمتها  01باملائة من األجر .وأشار إىل هذه الدرجة
تعترب مكسبا دامئا سيستفيد منه القطاع.
ثورة صناعية رابعة
وقدم االخ احمد كامل تهنئة للمكتب التنفيذي
الجديد لالتحاد العام التونيس للشغل راجيا له
التوفيق يف مهامه .وقال إنه تعاون مع االتحاد خالل
مسريته يف االتحاد الدويل للصناعات حيث عمل عىل
مدار عرش سنوات وإن العالقة مع االتحاد العام
التونيس للشغل اسرتاتيجية وقد عمل معه يف إنشاء

الشبكات اإلقليمية لدعم التضامن النقايب كام تم
التعاون مع جامعات النسيج واملعادن لتطوير آليات
العمل النقايب ولدفع دور املرأة والشباب ولرفع
منسوب االنتساب إىل االتحاد وتحدث األخ أحمد
كامل عن تأثريات ازمة كوفيد  19وإن عددا كبريا من
املصانع عرب العامل اتخذت من الجائحة ذريعة لعدم
دفع االجور ولطرد العامل يف إطار موجة ترسيح وقال
إن االتحاد الدويل للصناعات تصدى لهذه املامرسات
وقام بإطالق حوار اجتامعي عاملي مع املنظمة
الدولية للعمل ومع املاركات العاملية لتخفيف حدة
األزمة وإن هناك تقدما يف املفاوضات وأشار األخ
أحمد كامل إىل أهمية االنتباه إىل مختلف القضايا
العاملية وإىل التحوالت الكربى ومنها الثورة الصناعية
الرابعة وشدد عىل رضورة أن يكون االنتقال الرقمي
الناتج عن الثورة الصناعية الرابعة سلسال وال يكون
عىل حساب العامل.
رشاكة مثمرة
هنأ السيد اميل ليزر اإلخوة أعضاء املكتب
التنفيذي الجديد لالتحاد العام التونيس للشغل
بإعادة انتخابهم راجيا نجاحهم يف ما ينتظرهم من
مهام وطنية .وقال إن منظمة فريدريش ايربت لها
إميان بأهمية اإلتحاد العام التونيس للشغل منذ
تأسيسه ودوره الجوهري يف إرساء العدالة االجتامعية
وخاصة عند اي ظرف حساس تعيشه البالد ومث ّن
السيد اميل ليزر برنامج الرشاكة مع الجامعة العامة
للنسيج واملالبس والجلود واالحذية واالتحاد الدويل
للصناعات .وشدد عىل أهمية برنامج الرشاكة الثاليث
نظرا ألهميته يف رفع قدرات النقابيني خاصة الشباب
واملرأة كام ساهم يف زيادة عدد املنتسبني وأكد أن
املنظمة تسعى إىل تواصل التعاون مع الجامعة
العامة للنسيج واملالبس وأنها رشاكة مثمرة مع قطاع
اسرتاتيجي .وأن فريدريش ايربت تدعم حق كل
قطاع يناضل من أجل حقوقه.
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كلمة أولى
* كتبها رمزي الج ّباري

االتحاد
واالستثمار األجنبي
توزيع املسؤوليات يف مكتب االتحاد الجهوي للشغل بتونس
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل ،انه عىل إثر انعقاد املؤمتر
العادي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس يومي  22و 23مارس ،2022
برئاسة االخ الطاهر الربباري االمني العام املساعد املسؤول عن القطاع
الخاص ،تم انتخاب وتكوين املكتب الجديد لالتحاد الجهوي للشغل
بتونس وتم توزيع املسؤوليات عىل النحو التايل:
جربان بوراوي (كاتبا عاما) ونزار السمريي (كاتبا عاما مساعدا
مسؤوال عن النظام الداخيل واالتصال) ومنري الشعري (كاتبا عاما
مساعدا مسؤوال عن املالية واالدارة واالنخراطات وممتلكات االتحاد
واالقتصاد االجتامعي والتضامني) وحلمي الرحيل (كاتبا عاما مساعدا
مسؤوال عن االعالم والنرش والعالقة مع املجتمع املدين) وليىل بنخرض
(كاتبة عامة مسؤولة عن املرأة والشباب العامل) ومحمد الناجي
حامدي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الدواوين واملنشآت العمومية)

ووليد جويني (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الدراسات والشؤون
القانونية) ومنري خري الدين (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن التكوين
النقايب واالنشطة الثقافية والعالقات الخارجية واملهاجرين التونسيني
بالخارج) وصالح االنصاري (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الوظيفة
العمومية) وأسامء الغامني (كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن القطاع
الخاص) ورياض غرس الله (كاتبا عاما مسؤوال عن الحامية االجتامعية
والقطاع الغري منظّم).
فيام تتكون الهيئة الجهوية للنظام الداخيل من اإلخوة:
قيس السعيدي (مقررا) وانصاف املغريب ورضا الطرخاين (عضوين).
كام تتكون الهيئة الجهوية للمراقبة املالية من اإلخوة:
صميدة بن صميدة (مق ّررا) ونادية ذويب ورمزي زناقي (عضوين).

تعزية ومواساة

اهلل أكرب

ببالغ األىس والحرسة تلقينا نبأ
وفاة املرحوم محسن الشارين
خال األخ وليد الجويني الكاتب
العام املساعد باالتحاد الجهوي
للشغل بتونس .وإثر هذا
امل ُصاب الجلل تتقدم األرسة
املوسعة لحريدة الشعب
بأح ّر التعازي إىل أرسة الفقيد
راجني من الله الع ّيل القدير أن
يتغمده بواسع رحمته ويرزق
أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

ينعى املكتب التنفيذي الوطني وفاة
املناضل السيايس والنقايب والحقوقي
األخ ماهر بن عمر الكاتب العام
املساعد للفرع الجامعي ألعوان
وموظفي الداخلية والعمد والكاتب
العام للفرع الجهوي للرابطة
التونسية لحقوق اإلنسان الذي
وافته املنية اليوم إثر حادث مرور.
رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس
جنانه ورزق أهله ورفاقه جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة النقابي والجامعي حسني بو جرة
تويف أمس االربعاء  6افريل  ،2022الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث
العلمي حسني بو جرة.
وقد شغل الفقيد خطة كاتب عام لجامعة التعليم العايل والبحث العلمي لدورتني متتاليتني من 2011
اىل  ،2021وهو أستاذ تاريخ بكلية العلوم االنسانية واالجتامعية بتونس  9أفريل وهو أيضا رئيس
مخرب بحث.
وإثر هذا املصاب الجلل تتقدم الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي أصالة عن مكتبها
التنفيذي ونيابة عن كل الجامعيني ،لعائلة الفقيد وللعائلة النقابية والجامعية بأخلص عبارات املواساة
والتعزية يف هذا املصاب الجلل.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه ورزق أهله الصرب والسلوان.

قال األخ االمني العام لالتحاد نور الدين الطبويب يف
كلمته االفتتاحية للمؤمتر االنتخابية لالتحاد الجهوي للشغل
بالقرصين ا ّن االتحاد فخور مبناضليه يف هذه الربوع التي
تعاين االمرين سواء عىل مستوى البنى التحتية او عىل عيش
أهاليها مبا أ ّن آالف العائالت يف القرصين وما جاورها كانت
تعيش عىل عملها يف اقتالع مادة الحلفاء وبيعها إىل املصنع
الذي أنهكته قوى التدمري الجانبية وزادت يف أوجاعه
حكومات متعاقبة بعد الثورة مل تولِها أي اهتامم والنتيجة
انه اصبح يعيش هكذا «اليوم ويومه» وحتى أعوانه فانهم
تعبوا نفسانيا وجسديا ج ّراء املبيت بداخله يف طقس بارد
جدا «يهد الجبال» فام بالك بجسم االنسان ـ تضحيات
كثرية وصرب فاق الحدود -والحكومات تلوى الحكومات
كلها وعود بال تنفيذ ٬وال يشء تغري يف أرض السباسب التي
تعودت العطاء بال حساب -قلت إن االخ االمني العام نور
الدين الطبويب كرم بعضهم خالل املؤمتر االنتخايب وزاد يف
أن افرح االهايل بأن وعدهم بكون االتحاد ساع إىل ربط
خيوط اتصاالت وان الخري ٍ
آت وال ريب فيه وان الوساطات
واالتصاالت ستفرز ـ بعون الله وحمده بعث مصانع
ومعامل يف مختلف جهات الجمهورية التي صنفوها وقالوا
إنها ذات متييز ايجايب اال أن العرشية السوداء مرت وال
يشء حصل عودا عىل بدء نقول ا ّن االتحاد يف قلب املعمعة
يساعد ويعمل ليال نهارا لتكون حياة التونسيني كرمية بعد
ضيقت عليهم الحكومات إىل ح ّد الضجر.
ولله يف خلقه شؤون!

طالعوا جريدة
«الشعب»
صباح كل يوم خميس
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ﰲ إﻃﺎر ﻣﴩوع اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﻘﺎيب ﺑني اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳني وﻓﺮع
»أﻧﺘﺎرﻛﻮ« ﺑﺎﻟﻜﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﻮر
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ أدى وﻓﺪ ﺗﻮﻧﴘ ﺑﺈﴍاف اﻷﺧﺖ
ﻫﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﻓﺎوي اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳني وﻧﻘﺎﺑﻴني
ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻗﻔﺼﺔ وﺳﻠﻴﺎﻧﺔ ورﺋﻴﺴﺎ ﺑﻠﺪﻳﺘﻲ ﻗﴫ
ﻗﻔﺼﺔ وﻗﻌﻔﻮر زﻳﺎرة إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺗﻨﺪرج ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑني
اﻟﺠﺎﻣﻌﺘني ﰲ إﻃﺎر ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرب واﻹﻃﻼع ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﲆ واﻗﻊ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﻀﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ وﻗﺪ ﺷﻤﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ
ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳني مبﻨﻄﻘﺔ »ﺑﻮﺑﻴﻨﻲ« وﻗﺪ ﻋﺎﻳﻦ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻃﺮق
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ورﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑني اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻛام زار اﻟﻮﻓﺪ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻟﻔﺮز اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ورﺳﻜﻠﺘﻬﺎ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ وﻳﻨﺘﻈﺮ أن
ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳني آﻓﺎق ﻫﺬا اﳌﴩوع وﻣﺂﻻت اﻟﺰﻳﺎرة
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﻘﺎيب ﻟﻴﺸﻤﻞ متﻜني
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻬﻞ ﺣﺘام اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺳﱰﺗﻘﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ
وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳني اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﳌﺰﻳﺪ دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪي
* ﻧﴫ اﻟﺪﻳﻦ

ﻧﺤﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣني واﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣني »ﺳﺘﺎر«
واﳌﺠﺘﻤﻌﻮن ﺑﻨﺰل اﳌﺎﺟﺴﺘﻴﻚ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺘﻮﻧﺲ
اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻخ ﺻﺎﻟﺢ اﻻﻧﺼﺎري وﺑﺤﻀﻮر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﺨﺺ اﻟﺴﻴﺪة ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎين وﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻣني ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺪارس اوﺿﺎﻋﻨﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﻳﲇ:
 1ـ ﻧﻘﻠﺔ اﳌﻘﺮ اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺤﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻻﺻﲇ ﺷﺎرع ﺑﺎرﻳﺲ
 2ـ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﺢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
 3ـ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﱰﻗﻴﺔ
 4ـ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻻﻫﺪاف
 5ـ ﴍﻛﺔ .LA LYRE IMMOBILIERE
وإميﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻮار ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴩﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣني واﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣني »ﺳﺘﺎر« ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﰲ أﻗﺮب
اﻵﺟﺎل ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻄﺮوﺣﺔ آﻧﻔﺎ.

ﺗﺤﻴﻄﻜﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻠام ﺑﺎن اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺤﻴﻄﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﲆ ﺟﺪوﻟﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ
ﺗﺤﺪد مبﻘﺘﻀﺎﻫﺎ روزﻧﺎﻣﺔ ﴏف اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺘﺨﻠﺪة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻛام ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﲆ
ﴏف ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ  2021وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎق مل ﺗﺘﻠﻖ اي رد اﱃ ﺣﺪ اﻵن ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻜﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى ادارة
اﻟﺼﻨﺪوق ﻻﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻻ ﺳﻴام اﻧﻬﻢ ميﺮون ﺑﺄﺻﻌﺐ اﻟﻈﺮوف اﳌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﳌﻘﺪرة
اﻟﴩاﺋﻴﺔ وﻳﻌﱪ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻳﺠﺎد اﻟﺤﻞ اﻟﻌﺎدل واﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﳌﴩوﻋﺔ ﻳﻌﻠﻨﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﴩﻋﻴﺔ.
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أﻛﺪ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱪﻳﺪ رﻓﻊ أﻋﻮان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺎرة اﻟﺤﻤﺮاء وﺗﻨﻈﻴﻢ
وﻗﻔﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال إﱃ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال
وذﻟﻚ ﺗﻌﺒريا ﻋﻦ رﻓﺾ إدارة اﻟﱪﻳﺪ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻹﻗﺼﺎء واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات
أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻫﺠني ﻻ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻷﻋﻮان وﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ إدارة اﻟﱪﻳﺪ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت إﺟﺮاءات ﻣامﺛﻠﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ مبﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ.
وﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮﻗﻔﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﴩوﻋﺔ ﻟﺒﻨﺎت وأﺑﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎع.
* ﺻﱪي اﻟﺰﻏﻴﺪي

ان اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺘﻮزر ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ ﻟﻼوﺿﺎع
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻃﻨﻴﺎ وﺟﻬﻮﻳﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﺟﺘامﻋﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ:
 (1اﺳﺘﻌﺪاده اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﺘﺎم ﻟﻠﺬود ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺘﻨﺎ اﻟﻌﺘﻴﺪة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﴘ
ﻟﻠﺸﻐﻞ ومتﺴﻜﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﺮارﻫﺎ.
 (2دﻋﻤﻪ ﳌﺨﺮﺟﺎت اﺟﺘامﻋﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺠﻤﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
واﻧﺨﺮاﻃﻪ اﻟﺘﺎم ﰲ ﻛﻞ اﻻﺷﻜﺎل اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺒﺪأ اﻻﴐاب دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق
ﻣﻨﻈﻮرﻳﻪ واﻟﺤﻖ اﻟﻨﻘﺎيب وﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻘﺪرة اﻟﴩاﺋﻴﺔ واﺗﻔﺎق  06ﻓﻴﻔﺮي .2021
 (3متﺴﻜﻪ ﺑﻔﺘﺢ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻗﺮار اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻷﺟﺮ ﻟﺴﻨﻮات  21ـ 22
ـ .23
 (4متﺴﻜﻪ ﺑﴬورة ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﺣﻮار ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻜﻮن
ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺤﻮﻳﻞ ارادة اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﱃ ﻗﻮة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻﻧﻘﺎذ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺣﻞ
اﻟﱪﳌﺎن اﳌﺠﻤﺪة اﻋامﻟﻪ ﻣﻨﺬ  25ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2021
 (5متﺴﻜﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت وﴐورة ﺗﻮﻓري
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀامﻧﺎت ﻻﻧﻬﺎء اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎيئ ووﻗﻒ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻌﻮدة اﻟﴪﻳﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻲ ﺑﱰﻛﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
* اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ اﻟﻬﺎدﰲ
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* صربي الزغيدي -صور محمد إالهي وحسن الكواش

تجديد الثقة يف األخ بشري السحباني كاتبا عاما

أفرز توزيع املهام للمكتب التنفيذي الجديد لالتحاد الجهوي
للشغل ببنزرت خالل املؤمتر العادي للجهة املنعقد يوم  30مارس
 2022بأحد النزل باملدينة وترأسه االخ صالح الدين الساملي االمني
العام املساعد املسؤول عن قسم الدواوين ٬النتائج التالية:
االخ البشري السحباين :كاتبا عاما
منري حدويش :مسؤوال عن النظام الداخيل واالتصال
كامل املعالوي :مسؤوال عن املالية واالنخراطات وممتلكات االتحاد
واالقتصاد التضامني واالجتامعي
يونس بن مصطفى :مسؤوال عن االعالم والعالقة مع املجتمع املدين
آمال خمومة :مسؤولة عن املرأة والشباب العامل

كام تم الخوض يف املشاريع الكربى للتنمية املعلقة والتمييز
االيجايب للمعتمديات املهمشة ،واملشاريع التي مازالت قيد التنفيذ او
التي مل ت ُنفّذ يف جميع القطاعات مثل الصحة والتعليم واملياه ،واكدوا
أن السلطات التي مل تلتزم بتنفيذ املشاريع يف آجالها وهو ما تسبب
يف توتر املناخ االجتامعي مام جعل الهيئة االدارية الجهوية تدعو اىل
إرضاب عام جهوي.
خالل النقاشات متت االشارة ايضا إىل املشاكل التي تعاين منها
بعض املؤسسات الخاصة والتي أ ّدت إىل توت ّر املناخ االجتامعي ومنها
عدم خالص األجور يف مواعيدها والتلكؤ يف اإليفاء بالحقوق املرشوعة
والطّرد التعسفي وعدم االعرتاف مبمثيل العماّ ل مثل ما حدث بالرشكة

بسام بن تركية :مسؤوال عن الدواوين واملنشآت العمومية
نبيل بلحاج رمضان :مسؤوال عن الدراسات والشوون القانونية
جلول البلومي :مسؤوال عن التكوين النقايب واالنشطة الثقافية
والعاالقات الخارجية والهجرة
فاطمة طعمليل :مسؤولة عن الوظيفة العمومية
نور الدين املرشقي :مسؤوال عن القطاع الخاص
عادل الذوادي :مسؤوال عن الحامية االجتامعية والقطاع غري املنظم
اما الفائزون يف عضوية الهيئة الجهوية للمراقبة املالية فكان توزيع
املهام بينهم:
اإلخوة :معز الزموري مقررا ملياء البوعزيزي سمري الكعبي عضوين.
يف حني كان توزيع املهام لعضوية الهيئة الجهوية للنظام الداخيل
كالتايل:
اإلخوة :حامدي ثابت مقررا محمد بوهريرة غازي الصدقاوي
عضوين.
تفاصيل االقرتاع
كام كانت تفاصيل االقرتاع لعضوية املكتب التنفيذي لالتحاد
الجهوي للشغل ببنزرت وهيئتي النظام الداخيل واملراقبة املالية
كاآليت :آمال خمومة  108بسام بن تركية  121بشري السحباين 122
جلول البلومي  111حسني الزاووي  25حسن بن شلبي  21يونس بن
مصطفى  107كامل املعالوي  110كامل الذوادي  19ليىل الدريدي 22
محمد الجباهي  21محمد كامل العلوش  25منري الحدويش  113منري
حنني  14نبيل بلحاج رمضان  107نور الدين املرشقي  121سامي السيد
 55عادل الذوادي  95فاطمة طعمليل 114
أما املرتشحون لعضوية الهيئة الجهوية للمراقبة املالية فهم االخت
واالخوة فكانت اصواتهم كاآليت :ملياء البوعزيزي  105ومعز الزموري 91
وسامي الداهش  31وسمري الكعبي  90ورضا املاجري 47

اإلعالم والشأن البيئي يف بنزرت
التأمت مبقر نادي الصحافة ببنزرت ندوة حول التعاطي االعالمي
بالشأن البيئي بتنظيم مشرتك بني نادي الصحافة ببنزرت واملعهد
املغاريب للتنمية املستدامة حرضها عدد من اإلعالميني ميثلون كل
وسائل االعالم وأعضاء املعهد املغاريب للتنمية املستدامة كانت اثثتها
األستاذة ندى الدايل مبداخلة اتت فيها عىل الوضع البيئي املزري
وتلوث املناخ وطنيا عامة وجهويا خاصة وعموما التلوث البالستييك

يف حني جاءت أصوات عضوية الهيئة الجهوية للنظام الداخيل كل
من االخوة :حامدي ثابت  72ومحمد بوهريرة  81وميك الجميعي 35
ونجم الدين تاتة  36وسامي البكوري  32وغازي املحوايش  43وغازي
الصدقاوي 83
قضايا وملفات
عديد امللفات طرحها املؤمترون يف نقاشاتهم سواء التي التي تهم
الجهة او القضايا الوطنية والوضع النقايب العام ،حيث تم الخوض
يف االثار السلبية لجائحة الكوفيد  19ومنها عمليات ترسيح عامل
القطاع الخاص ،وما واجهه معمل السكر من تداعيات وهو ما جعل
القيادة الجهوية املتخلية بالتعاون والتشاور مع املركزية ومشاركة
مناضيل الجهة تعمل عىل إنقاذ املصنع وإعادته إىل النشاط يف الدورة
االقتصادية.
أما بالنسبة إىل مؤسسة سيكوفريب فقد عمل املكتب التنفيذي
رصف قضايئ ضامنا
لالتحاد الجهوي للشغل عىل وضعها تحت مت ّ
رسحني من منح اجتامعية.
لحقوق العامل مع متكني العماّ ل امل ّ

الذي بلغ مستوى غري مسبوق من الخطورة مستشهدة بوثائق وصور
مثمنة يف الحفاظ عىل البيئة مبقاربة «مياوايك» املتمثلة يف التشجري
الحتواء التغيريات املناخية والحد من ارتفاع درجات الحرارة.
تكريم األديبة حفيظة قارة بيبان
تتواصل التكرميات لرائدات بالدي باملكتبة العمومية ببنزرت
ضمن الدورة  30لأليام الوطنية للمطالعة واملعلومات تحت شعار
رائدات بالدي وذلك تنفيذا للربمجة الدسمة لألستاذه صبيحة بن
جمعة مديرة املكتبة حظيت األديبة حفيظة قارة بيبان املشهورة
ببنت البحر بالتكريم.

املتوسطية إلصالح السفن -رشكة دورافيت -رشكة علمية للتربيد.
من ناحية اخرى تم التعريج عىل نضاالت عامل القطاع العام دفاعا
عن دميومة وعمومية عدد من الرشكات يف الجهة كالفوالذ وسوتوليب
واسمنت بنزرت...
ومل يخف عىل عدد من املؤمترين االشارة اىل أن الجائحة كشفت
ما لحق املؤسسات الص ّحية بالجهة من نقص يف األعوان واألطباء
والتجهيزات الص ّحية.
وعىل مستوى الوضع العام بالبالد ،اكدت اغلبية التدخالت أن
الوضع االقتصادي واالجتامعي املرتدي الذي نعيشه اليوم هو نتيجة
لفشل منوال التنمية والسياسة الليربالية املتوحشة املتبعة من قبل كل
الحكومات املتعاقبة بعد الثورة واكدوا مواصلة النضال من أجل تحقيق
منوال تنموي يهدف إىل املحافظة عىل املرفق العمومي وخلق الرثوة
والتنمية و تحقيق العدالة االجتامعية بني الفئات والجهات حسب ما
نص عليه دستور البالد ومواصلة النضال من أجل حق الجهة يف التنمية.
ّ

الشاعرة فلة ميهوب
بعد تكريم الكاتبة باللغة الفرنسية سعاد قلوز وفتحية مزايل
رائدة الفلسفة يف شخص ابنها رفيق مزايل كان دور التكريم لرائدة
الشعر الشاعرة فلة ميهوب شوشان باملكتبة العمومية ببنزرت بحضور
السيدة منية مقنني نيابة عن األستاذ خالد العبيدي املندوب الجهوي
للشؤون الثقافية ببنزرت وثلة من املثقفني واملولعني بالشعر وأفراد
عائلتها.
* عبد الفتاح الغريب
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بالتلميح والترصيح
التشاركية حصانة للقرار الوطني
* بقلم :لطفي املاكني

يعلم جل الفاعلني يف الشأن العام وأولهم الذين أرصوا
عىل عقد جلسة عامة لربملان مجمد أن ما حصل هو مثل
«النفخ يف الزبادي» كام يقول املثل املرصي الن االنتقادات
التي وجهت ملجلس نواب الشعب وكيفية سري أعامله يف
الدورة النيابية  2019ـ  2024هي التي حتمت اتخاذ قرار
تجميده يوم  25جويلية  2021وقد كان القاسم املشرتك
الغلب االطراف السياسية املمثلة داخل الربملان ومن خارجه
ومثلها مكونات املجتمع املدين هو استهجان حالة االحتقان
داخله والتي وصلت إىل حد االعتداء بالعنف اللفظي
والجسدي عىل عدد من النواب اضافة اىل طريقة تسيريه
والتي طغت عليها الحسابات السياسية وتغليب شق عىل
آخر بالتغايض عىل ترصفات منفلتة ملجموعة من النواب
النها تتامهى مع ما يرغب فيه رئيس الربملان حينها اي
تحقيق التفوق العددي يف ما يسعى لتمريره من مشاريع
قوانني وخاصة وبدرجة أوىل تجنب سحب الثقة منه مقابل
تجاهل تركيز املؤسسات الدستورية التي كان يفرتض ان
تكون اولويات تضمنها «أفضل دستور يف العامل» وغري ذلك
من االخالالت التي كثريا ما كانت مصدرا لالستنكار واملطالبة
بتعديل اسلوب ادارة الربملان وأولها دعوة رئيسه للتخيل عن
منصبه النه السبب الرئييس للتوترات واملشاحنات وحالة
العطالة التي عرفها املجلس النيايب وهذا رأي يقر به اكرث
من قيادي بحركة النهضة الن تشبث شخص برئاسة الربملان
ح ّمل الحركة الكثري من االوزار واثقلها بتبعات هي يف غن
عنها وهو ما انعكس عىل متاسكها الداخيل بإستقالة قيادات
وازنة وتداعيات ذلك عىل قاعدة أنصارها واهتزاز مكانتها
يف املشهد الداخيل مبا جعلها تراهن مرة واحدة عىل القوى
الخارجية مبا أفقدها الكثري من املصداقية بعد ان اعتمدت
يف خطابها لعقود عىل «املرشوعية النضالية واملظلومية»
وألصقت بغريها كل نعوت العاملة واالصطفاف خدمة
ملصالح الغرب اال ان التجربة يف الحكم اظهرت حقيقة
املواقف بعيدا عن الشعارات الن االشياء تعرف بأضدادها.
كان االرصار عىل عقد ذلك االجتامع مبثابة الهروب اىل
االمام بعد ان تم تجاهل كل الفرص التدارك خالل الفرتة
املاضية خاصة بعد الدورة الربملانية األوىل  2019ـ 2020
اذ كانت كل املؤرشات تدل عىل استحالة استمرار اشغاله
الن نفس االسباب ستؤدي حتام إىل نفس النتائج وبالرجوع
اىل اغلب ترصيحات النواب من مختلف الكتل وبالتايل فان
املطالبة بحل الربملان ليست وليدة الظرفية الراهنة بل تعود
إىل فرتة سابقة وزادت الرغبة يف تحقيقها منذ  25جويلية بل
اعتربت جل املواقف املعلنة بعد ذلك التاريخ عن استغرابها
من عدم ذهاب رئيس الجمهورية اىل خيار حل مجلس
نواب الشعب لوضع حد لحالة ضبابية .تداعياتها خطرية
وهذا ما تبني مبرور الوقت لنصل اىل مرحلة البحث عن
حلول لن تزيد حالة البالد اال تأزما وتشتتا ملؤسسات الدولة
ومتسكها بخلق رشعيات موازية وفرض أمر واقع ومنح
القوى الخارجية املزيد من الحجج للتدخل يف الشأن الوطني
وهذا ما كان من املوقف االمرييك املعلن.
وال تختلف أغلب القراءات والتحاليل ان الحكمة تستدعي
االنحياز اىل الحوار والتشاركية لتعزيز حصانة خيار الوطني
استنادا للتجارب السابقة دون الدخول يف املهاترات اي
كان مصدرها الن الوقت مل يعد يسمح مبزيد اصداره سوى
باملكابرة او التشبث بالحلول العدمية بل الذهاب إىل
الحل االفضل واالنسب تلتقي حوله كل القوى الوطنية من
منظامت واحزاب التي تغلب مصلحة البالد واالولويات
التي ينتظرها عموم الشعب الذي يكابد صعوبات تأمني
اساسيات حياته اليومية وهذا ما تجاهلته حكومات
العرشية املاضية وحزامها السيايس.
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رجال قانون يتوقعون سيناريوهات ما بعد حل الربملان

تثبيت سيادة القانون ومتاسك الدولة ومؤسساهتا
امام حماوالت خلق رشعيات موازية

* لطفي املاكني
سيناريوهات متعددة سرتتب عىل قرار حل الربملان املعلن
منذ ايام قليلة من قبل رئيس الجمهورية الذي كان يف فرتة
سابقة قدم خارطة مواعيد االستفتاء واالنتخابات الترشيعية
وقبلها املنظومة االنتخابية والنظام السيايس باتت تحت النقاش
ومقاربات تتامىش مع التوجهات الرامية إىل ارساء مسار يؤسس
املؤسسات متوازنة ومستقرة وهذا ما استطلعت بخصوصه
الشعب عددا من خرباء القانون.
* االستاذ لطفي العيادي الرئيس يصون وحدة البالد وغري
مقيد بآجال
انطلق االستاذ لطفي العيادي استاذ القانون العام يف تفسري ما حصل
ونعني حل مجلس نواب الشعب خاصة وان هناك تساؤال عن عدم تفعيل
الفصل  72من الدستور سابقا هنا يقول محدثنا ان الجديد الذي استوجب
تفعيل ذلك الفصل هو انعقاد جلسة عامة مبشاركة  116نائبا وهذا تهديد
لكيان الدولة وخلق رشعية اخرى ستدخل البالد يف ازمة رشعيات .كام ان
ما أثري بخصوص اعتامد ذلك الفصل هو مدرج ضمن االبواب املجمدة
يف الدستور (باب السلطة التنفيذية) يخضع ملا سامه البعض االستثناء يف
االجراءات اذ ان املرسوم  117ال مينع رئيس الجمهورية من اتخاذ ما يراه
رضوريا طاملا انها ال تتعارض مع ذلك املرسوم وبالتايل ال وجود نظريا الي
تناقض.
* ال وجود آلجال مقيدة
اما ن الحديث الرائج بخصوص موعد اجراء االنتخابات السابقة ألوانها
بعد االعالن عن حل الربملان يشري االستاذ لطفي العيادي ان الفصل  89من
الدستور يرتب املسألة بالنص  33لرئيس الذي له الجمهورية الحق يف حل
مجلس نواب الشعب والدعوة اىل انتخابات ترشيعية جديدة يف اجل ادناه
 45يوما واقصاه تسعون يوما لكن يف وضعية الحال رئيس الجمهورية اعتمد
عىل الفصل  72الذي ينص عىل ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز
وحدتها يضمن استقاللها واستمراريتها ويسهر عىل احرتام الدستور.
ومبا ان البعض يسعى اليجاد رشعية ثانية تهدد وحدة الدولة فان اعتامده
عليه يجعله غري مقيد بآجال الفصل  89الذي يضبط املدة املستوجبة الجراء
االنتخابات الترشيعية ومن هنا سندخل يف جدل آخر ونعني من سيحدد

الذهاب باتجاه انجاز االستحقاقات
االنتخابية بعد تنقيح القانون االنتخابي
واالستفتاء على النظام السياسي
هذه االنتخابات بعد ان اعلن رئيس الجمهورية عن خارطة االستحقاقات
االنتخابية والتي يصعب تنفيذها اذا ما سيقع التقيد بآجال  90يوما (ثالثة
اشهر) ولتجاوز هذه االستحالة اعتقد ان أفضل حل هو دعوة الرئيس إىل
الحوار الوطني مضمونة مع القيام باالصالحات السياسية للمرحلة القادمة.
وعرج محدثنا عىل تجربة الحوار الوطني الذي قادته املنظامت الوطنية
والذي كان حوارا بكل املعاين والتي مكن من تجاوز املأزق الذي وصلت اليه
البالد حينها عىل ان ذلك ال يعني ان املنظامت الوطنية تتحمل مسؤولية
ما افرزته االنتخابات من نتائج وبالتايل فان الحوار الوطني املفرتض ال ب ّد
ان يقوده رئيس الجمهورية باعتبار ما له من رشعية للنقاش يف املنظومة
االنتخابية برمتها ولجنة صياغة املقرتحات وتحديد سقف زمني ووضع
االصالحات الرضورية ليصدر بعدها رئيس الجمهورية املراسيم وامر الدعوة
إىل االنتخابات وكل هذا ميكننا من اقتصار اآلجال بعد توافق كل االطراف
عليها.
كام ال يغيب عن هذا الحوار االصالحات االقتصادية ومنوال التنمية
ووضعية املؤسسات العمومية وهو ما دعا اليه باستمرار االتحاد العام
التونيس للشغل ومازال حتى يكون لنا موقف وطني موحد يف النقاشات مع
صندوق النقد الدويل.
* األستاذ عدنان اإلمام صالحيات ضمنية بالفصل 72
يف ذات االتجاه يعترب عدنان االمام استاذ القانون الدستوري ان الفصل
 72مينح للرئيس صالحية ضمنية بالسهر عىل وحدة البالد وسالمة ترابها
وهو ما كان يسعى إليه من شاركوا يف ذلك االجتامع الربملاين هو فرض واقع

سلطتني متصارعتني مبا يرتتب عنه من انقسام ملؤسسات الدولة ثم االحتقان
بعد ضمن سيناريو مشابه ملا يحدث بعديد الدول من اقتتال عىل السلطة
ومن اجل تجنب تلك االخطار املحدقة باستقرار البالد فان تأويل ما نص عليه
الفصل  72من الدستور يسمح لرئيس الدولة االستنجاد مبا يسمى يف القانون
الدستوري بوجه خاص بنظرية الصالحيات الضمنية للسلطة اي استعامل
صالحية غري منصوص عليها رصاحة بل عىل أساس مبدأ فقهي وقانوين
وقاعدة تأويل معلومة يكرسها القانون.
* ربح الوقت
وبإستفسارنا عن أسباب التأخري لحل الربملان إهدار الكثري من الوقت
بينّ االستاذ عدنان االمام« :كون الرئيس يسري بخطى ال تساير حقيقة اوضاع
البالد وضخمت من الخطر الداهم الذي عىل أساسه كان يوم  25جويلية
واستدرك القول بأن الرئيس قد يكون متشبثا بدرجة كبرية بتطبيق القانون
لكن يف املقابل هناك املصلحة العليا للبالد التي ترتقي اىل مكانة ال تقارن
باعتبارات اخرى وكان ميكن الترسيع يف متيش االصالحات لو كان هناك تعاونا
من القضاء وهو ما غاب يف الفرتة املاضية بعدم الحسم يف عديد امللفات
اصحابها لهم ارتباطات بجهات مشبوهة لذلك فان االولوية بالنسبة لرئيس
الجمهورية كانت يف الفرتة املاضية اصالح املنظومة القضائية قبل غريها من
امللفات.
* الحسم والوضوح
اما بخصوص السيناريو املنتظر بعد حل الربملان يرى استاذ القانون
الدستوري ان املدة التي تفصلنا عن موعد االستفتاء (حوايل ثالثة أشهر
ونصف) وهو وقت قصري جدا للحسم يف مسألة الدستور الذي سيخضع يف
كل الحاالت إىل مراجعة اغلب فصوله كام انه اىل حد اآلن مل يتم االعالن عىل
تركيبة لجنة الصياغة رغم االنتهاء من االستشارة واالعالن عن نتائجها ويخىش
من هذا التأخري ان يحصل الحقا ضغط يسلط عىل اللجنة ليكون تأثريه عىل
نوعية الدستور (مراجعته او إعادة صياغته بالكامل).
إىل ذلك ال نعلم من سيتم اقصاء من شاركوا يف ذلك االجتامع ام ستقىص
احزابهم من خالل املحاكمة التي انطلقت اجراءاتها باستدعاء النواب
لالستامع اليهم كام ان الحوار الذي اعلن عنه رئيس الدولة ال نعلم عنه شيئا
يف ما يتصل باملشاركني او محاوره وحذر االستاذ عدنان االمام من محاوالت
ارباك املشهد السيايس من قبل من فشلوا يف االنقالب عىل رئيس الدولة وهم
ال يتوانون عىل املتاجرة بقوت الشعب ملعاقبته عىل رفضه لهم وملنظومتهم
الفاشلة التي أوصلت البالد إىل هذه االوضاع املرتدية عىل جميع االصعدة.
* االستاذ رابح الخرايفي ارباك الدولة وخلق رشعية موازية
رسع
ي
ان
الدستوري
يفضل االستاذ رابح الخرايفي الباحث يف القانون
ّ
الرئيس يف مواعيد االستحقاقات االنتخابية ودعم انتظارات املواعيد التي
اعلن عنها سابقا (أي  25جويلية و 17ديسمرب) الن الروزنامة الضاغطة
ويستحسن عدم اهدار مزيد من الوقت وبالتايل فان الصالحيات املمنوحة
لرئيس الجمهورية متكنه من تعديل الروزنامة من خالل مرسوم لتنقيح
القانون االنتخايب عىل ان تطرح قبل ذلك مسودة تتم مناقشتها وتقديم
املقرتحات بشأنها ليكون مقبوال من طرف الجميع عند نرشه ونفس التميش
بالنسبة للنظام السيايس الن الجانب االعالمي من منظور قانون مهم جدا
ليكون الجميع عىل بينة بعيدا عن الغموض وردود االفعال الن قرار حل
الربملان تأخر وكان من االفضل عدم اطالة قرار اتخاذه حتى ال يدخل الشك
والريبة لدى مساندين مقابل اخذ معارضيه ملساحة هامة من ذلك الوقت
والقيام بعديد االفعال منها االجتامع الربملاين االخري وما تستوجبه من تتبع
جزايئ الن الغايات الخفية هي ارباك الدولة ومؤسساتها وخلق رشعية موازية
لذلك خاطبهم رئيس الجمهورية بصفة «الجامعة» خالل اجتامع مجلس
االمن القومي مبا يدل عىل ان الدولة ستستعمل كل ما يخوله لها القانون
لوقف كل املخططات الرباكها وتهديد كيانها.
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بعد لقاء رئيس الدولة بالمنظمات الوطنية :

* ناجح مبارك

انفتاح عىل تشاركية مرشوطة لكن عىل قاعدة ماذا؟

«التشاركية سيدة املوقف لرسم افق مستقبل تونس»
ذلك ما اكد عليه االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
األخ نور الدين الطبويب اثر لقائه واعضاء املكتب التنفيذي
الوطني برئيس الجمهورية قيس سعيد كفاتحة لقاءات
جمعته ايضا باعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد التونيس
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبعميد املحامني
ابراهيم بودربالة وبرئيس رابطة حقوق اإلنسان جامل
مسلم وبرئيسة اتحاد املرأة راضية الجريب .لقاءات استمع
خاللها الحضور اىل تصور الرئيس للحوار املنشود ساعات بعد
حله للربملان .وما رافق ذلك من تطورات يف أعقاب «جلسة
افرتاضية «لألعضاء املجمدين منذ  25جويلية الفارط...

يبحث رئيس الدولة عن مرشوعية لإلجراءات والتدابري التي اتخذها
والدعوة إىل الحوار «كغطاء سيايس ملرشوعه» ،فعىل أية قاعدة سيتم
الحوار املنشود؟ ومن سيدعو إليه؟ وهل سيرشك األحزاب؟ وكيف ربط
الحوار مبخرجات االستشارة الوطنية االلكرتونية؟ وماذا عن املواعيد
االنتخابية؟
تسارعت األحداث السياسية ،ولعل دعوة رئيس الربملان املجمدة
صالحياته اىل جلسة عامة افرتاضية مل يرتأسها ،دفعت رئيس الجمهورية
قيس سعيد ليرسع الخطوات يف اتجاه حل الربملان وهو مطلب نادت
به من قبل عدة احزاب وجمعيات قصد الخروج بالبالد اىل افق جديد،
يقطع «مع االستثنايئ يف التدابري واملراسيم ويوضح الرؤية السياسية
ويرسم امل جديد للعامل واالعراف».
مل تيرس الجلسة العامة االفرتاضية للنواب املجمدين االمر للنواب،
ليمسكوا بزمام املبادرة رغم ترصيح طارق الفتيتي بأن «الغرض من
الجلسة قد تحقق بحل املجلس» ،بل خلقت ارضية تحرك سيايس جديد
لرئيس الجمهورية ،وهو الذي كان ينتظر الكشف عن مخرجات االستشارة
الوطنية االلكرتونية ليبدأ عىل ضوء معطياتها «يف تنفيذ مرشوعه» ،ولهذا
بحل الربملان بعد ان أعطته املعارضة الربملانية «مرشوعية جديدة» كام
عجل ّ
يرى رئيس التحالف من اجل تونس رسحان النارصي.
متسلحا مبخرجات االستشارة الوطنية االلكرتونية ،حيث أن 86،4
من املستجوبني يدعمون النظام الرئايس و 60،8منهم مع تعديل القانون
االنتخايب ،حل رئيس الجمهورية قيس سعيد الربملان ودعا النقابيني واالعراف
واملحامني اىل «حوار مرشوط» سريسم أفقه مع من يرى أنهم أصحاب
«األيادي النظيفة» وهذا ما ش ّدد عليه العميد ابراهيم بودربالة عقب لقاء
حل املجلس األعىل للقضاء وفرض
الرئيس وهو الذي بدا مساندا ملساره منذ ّ
التدابري االستثنائية والعمل باملراسيم ،ورغم وقوف عدد من املحامني النواب
ض ّد مسار الهيئة.
االتحاد العب رئيس
كان رئيس الجمهورية قيس سعيد عىل دراية بأن أي أفق حوار وطني

خالل العرشية الفارطة.
في دائرة الحوار
ان التساؤل املطروح اآلن ولدى القوى السياسية واملدنية والجمعيات
الوطنية عن ماهية هذا الحوار وقواعده وعن االحزاب التي قدمت التضحيات
الجسام خالل الثورة وما بعدها بل قدمت مناضليها وقادتها الذين استشهدوا
رضيبة لوقوفها ضد سياسات حكام ما بعد الثورة ويرى االمني العام املساعد
لالتحاد العام التونيس للشغل مسؤول االعالم والنرش واالتصال األخ سامي
الطاهري رضورة ترشيكها يف الحوار املنشود.
خطوات رئيس الجمهورية االخرية وهو املاسك بزمام املبادرة مكنته
من تجميع املنظامت الوطنية حول مرشوعه وهذا دون اعطاء «صك عىل
بياض» بالنظر اىل امللف االجتامعي املفتوح واملساير للملف السيايس حيث
اكد الرئيس خالل اجتامعه مع اعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس
للشغل أهمية اصالح املؤسسات االقتصادية مبا يضمن دميومتها ،واستمرايتها
مع اعرتاف رئايس مبحدودية االجر.
وهذا االصالح الرضوري والذهاب اىل دفع التنمية واالقتصاد الوطني

*العميد ابراهيم بودربالة

* السيد جامل مسلم

حول االستحقاقات االقتصادية واالجتامعية والسياسية مير حتام عرب مداخل
يكون االتحاد العام التونيس للشغل الالعب الرئييس فيها ولذلك وسع من
اللقاء االول مع املنظامت الوطنية ليشمل اعضاء املكتب التنفيذي الوطني،
حيث كان اللقاء رصيحا واكد االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
األخ نور الدين الطبويب عىل اهمية «التشاركية التي ال ب ّد أن تكون سيدة
املوقف لرسم افق ومستقبل تونس يف املرحلة القادمة مع ترشيك القوى
املدنية والسياسية التي تتقاطع يف االفكار وتطمح اىل بناء تونس الغد بكل
امل وطموح».
هذا «التقاطع يف االفكار» بني رئيس الجمهورية واملنظامت الوطنية كان
عرب عليه الرئيس من قبل عندما اكد عىل ان ال حوار مع من «نهبوا مدخرات
الشعب وال يزالون ينكلون به يف معاشه وأولئك الذين انقلبوا عىل الدولة
وحاولوا تفجريها من الداخل ومن يسعون اىل تقسيم املجتمع ويلجؤون
اىل العنف« ،وهكذا يرسم الرئيس مالمح من سيجلس عىل طاولة الحوار
الوطني مقصيا بذلك احزاب شاركت يف «الخراب» و«حكمت باحكامها»

*األستاذة راضية الجريب

وتوفري سبل الخروج من االزمة بترسيع نسق االنتاج توقف عنده سمري
ماجول رئيس االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
املساند لقرارات رئيس الجمهورية ومتيش رئيسة الحكومة حسب ترصيحاته
التي تلت اللقاء باعضاء املكتب التنفيذي الوطني لالعراف .كام التقى رئيس
رابطة حقوق اإلنسان جامل مسلم ورئيسة اتحاد املرأة راضية الجريب.
هكذا يذهب الرئيس قيس سعيد يف املسار الثاين ملا بعد لحظة 25
جويلية وبصورة تشاركية مع املنظامت الوطنية ليضع كل املسائل الخالفية
عىل طاولة الحوار الذي يدعو إليه أصحاب «األيادي النظيفة» ممن مل
يتورطوا يف سنوات الخراب وهذا الحوار مفتوح وحسب ترصيحاته بعد
لقاء مع وزير تكنولوجيات االتصال ،حتى عىل مراجعة املواعيد االنتخابية
املقررة سلفا وهو املتسلح بنتائج االستشارة الوطنية ومخرجاتها ويبدو أن
أفق الحوار سيكون حول ما قدمته من توجهات كربى إلصالح الدستور أو
تعديله ومراجعة القانون االنتخايب.
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أسامة عويدات عضو املكتب السيايس لحركة الشعب

دور اتحاد الشغل محوري يف العملية السياسية لتأمني املرحلة القادمة
* حوار :لطفي املاكني

حل
تطورات املشهد السيايس بعد اعالن رئيس الجمهورية ّ
مجلس نواب الشعب املجمدة أشغاله منذ  25جويلية املايض
كانت منطلق الحديث مع أسامة عويدات عضو املكتب السيايس
لحركة الشعب الذي نّبي أهمية القرار الرئايس لضامن سالمة البالد
ودميومتها يف ظل خصوصية الظرفية التي مت ّر بها.
كام قدّ م أسامة عويدات مخرجات املؤمتر الثاين للحركة ومختلف
التصورات واملقاربات يف عالقة بالشأن العام وأولها الحوار الوطني
املفرتض وما سيرتتب عنه من توافقات بخصوص املرحلة القادمة
وأهمها االستفتاء واالنتخابات.
* كيف تفاعلتم مع قرار رئيس الجمهورية بحل مجلس نواب
الشعب؟
ـ بالنسبة إلينا يف حركة الشعب موقفنا كان واضحا يف عالقة
بوحدة الدولة ومتاسكها وبالتايل نحن كنا ضد تلك الجلسة التي
شارك فيها عدد من النواب ألنها تهديد الستقرار البالد بالبحث عن
رشعيات أخرى غري الرشعية الحقيقية القامئة حاليا وهذه املجموعة
تريد إرباك الوضع العام واستنساخ مناذج أخرى من خالل تعدد
الرشعيات وهو ما يخطط له رئيس الربملان املج ّمد وحاول تنفيذه
عىل أرض الواقع إال أن قرار رئيس الجمهورية وضع ح ّدا لذلك العبث
حتى ال يستم ّر التطاول عىل الدولة ومؤسساتها كان يف وقته.
* هناك من يذهب يف القول كون ذلك االجتامع هو دفع لرئيس
الجمهورية لحل الربملان فام صحة ذلك؟
ـ ليس بهذا املعنى يفهم ما حصل ٬الن القراءات تعددت خاصة
أن البالد تعيش ظروفا استثنائية ونحن يف حركة الشعب نستمع
كمكتب سيايس للنقاش واصدار بيان يوضح جميع الجوانب يف
عالقة بحل الربملان وما سيرتتب عنه مستقبال خاصة أن هناك خارطة
انتخابية اعلنت سابقا من قبل رئيس الجمهورية وأعني االستفتاء
واالستحقاق الترشيعي وما يستدعي من مراجعة للمنظومة االنتخابية
ومثلها النظام السيايس وهو ما يتطلب الحوار بني الداعمني للمسار
التصحيحي الذي حصل منذ  25جويلية.
* ما هي مخرجات مؤمتركم يف عالقة بالوضع العام بالبالد؟
ـ ما يجب التأكيد عليه يف البداية انه بالنسبة إىل املؤمتر الثاين
لحركة الشعب كان مؤمتر مضامني أساسا من خالل ورقات سياسية
واقتصادية واجتامعية وتربوية وثقافية وجاءت النقاشات مبضامني
عميقة عىل كرثتها ورسمت فيها سياسات عامة عىل املستوى السيايس
مع مختلف االمكانيات املطروحة وحسب الفرضيات املتوقعة اما
عىل املستوى االقتصادي فكانت القراءة األولية من خالل تشخيص
عام كام تناولنا مجموعة من الحلول التي ميكن ان تخرج البالد من
ازمتها يف عالقة بخلق الرثوة وبإيجاد محركات جديدة لها ثم يف
آليات توزيعها يف ما بعد.
وعىل املستوى الرتبوي وبعد التشخيص قدمت قراءة الصالح
منظومته وكل هذا سيعلن عنه وسينرش للعموم يف ندوة صحافية
سنعقدها الحقا وقد تواصلت اشغال املؤمتر حسب الربنامج املحدد
إذ ت ّم اثر ذلك التصويت عىل اللوائح وانتخاب املكتب السيايس الذي
يضم  25عضوا وعرف الول مرة صعود ستة نساء اليه وخمسة من
الشباب وهذا ميثل دعامة الستمرارية العمل السيايس وتطوره داخل
حركتنا.
* كنتم من أول الداعمني ملسار  25جويلية فعىل ما استقر
قراركم ملواصلة هذا الدعم؟

حل الربملان وضع حدا للعبث
والحوار الوطني يجب أن
يكون على أبعاد إصالحية

على رئيس الجمهورية
إعطاء املسائل االجتماعية
األولوية املطلقة
ـ دعمنا ملسار  25جويلية ال يزال قامئا لكننا نختلف مع رئيس
الجمهورية يف مسألة األولويات لذلك نطلب منه ان تكون اوىل
األولويات املسائل االجتامعية النه لو جاع الشعب فسيأيت عىل
االخرض واليابس وهذا ما يفرتض الترسيع بإيجاد الحلول الحقيقية
وعدم مزيد اضاعة الوقت ويف عالقة كذلك برتتيب االولويات فإن
الشعب عندما ثار عىل منظومة الفساد والفشل والدمار فإنه كان
ينادي بتحسني وضعه االجتامعي والصحي ومل ينا ِد باالستشارة
االلكرتونية والبناء القاعدي وال بإصالحات سياسية فقط لذلك يجب
االنتصار الهداف  25جويلية التي هي نفس أهداف ثورة  17ديسمرب
التي انحرفت بها حركة النهضة ومنظومتها عىل مدى عرشية كاملة
وانعكست سلبا عىل مختلف املجاالت إذ تدهورت اوضاع البالد ومل
يعد املواطن قادرا عىل تأمني اساسيات حياته اليومية.
* ما تفسريك لبعض املواقف املعلنة من قبل عدد من املؤمترين
بخصوص هذه املساندة؟
ـ ما صدر يف مختلف وسائل االعالم ال عالقة له باملقاربة السياسية
وال االقتصادية وال غريها بل كان يف عالقة مبقاربة تقنية متصلة
بالالئحة التنظيمية وهي تفصيلة متعلقة بانتخاب املجلس الوطني
ألنّه كان هناك مقرتح تعديل يف الفصل املتعلق باملجلس الوطني
وذلك باقرتاح ان يت ّم انتخاب كل اعضائه من مختلف الجهات للتعبري
فاحتج طرف مل
عن تطلعاتهم والقاعة صوتت باالغلبية لهذا املقرتح
ّ
ينترص يف الرشط الدميقراطي وبالتايل ما ر ّوج وما نسب عىل أساس
ان هناك انشقاقا او خروجا او استقالة ليس صحيحا الن الغاية كانت
ترمي إىل تطوير املقاربات وآليات االتصال والتعامل مع مختلف
الهياكل ويف االخري تطوير حركة «الشعب» لذلك كلنا متشبثون بها
وال وجود ملا يروج خارج هذا االطار بغرض ارباك املؤمتر ومسار
حركة الشعب عا ّمةً.
* اال تخشون توسع هذه املواقف مبا يؤثر عىل متاسككم
الداخيل؟
ـ نحن ال نخىش أي تطورات سلبية الن االختالف مل يكن عىل
أساس املقاربة السياسية بل كان عىل تفصيلة تقنية يف مقاربة
تنظيمية وهذا امر عادي يحصل أثناء أشغال كل املؤمترات.
* هل اخرتتم االستمرارية من خالل املؤمتر يف عالقة بالتسيري
والتصورات؟
ـ هناك جزء كبري من قيادة حركة الشعب تم تجديد الثقة فيها
وذلك بناء عىل جلسة أوىل يف اشغال املؤمتر كانت تقييمية للمسار
وتحديدا لفرتة ما بني  2017ـ  2022ومتت محاسبة كل قيادي تحمل
املسؤولية وعىل اآلداء الذي قام به بعد االنتخابات وأثبتت النتائج
أن هناك أكرث من نصف االعضاء تم تجديد الثقة فيهم وهذا ضامن
لالستمرارية حتى ينقل التجربة وتكون هناك أطر مفتوحة لتسهيل
اندماج العنارص الجديدة ضمن ديناميكية عمل حركة الشعب.
* كيف ستتفاعلون مع بقية األطراف القريبة منكم يف الرؤية
ملسار  25جويلية؟
ـ ما يجب التأكيد عليه بالنسبة إىل حركة الشعب وتحديدا يف
عالقة الرؤية ملسار  25جويلية فهذا موجود يف الورقة السياسية
وهو تعميق نقاشاتنا وحواراتنا مع املنظامت وعىل رأسها االتحاد
العام التونيس للشغل باعتبار دوره املحوري يف العملية السياسية
واالحزاب الداعمة ملسار  25جويلية والجمعيات ومنظامت املجتمع
املدين بصورة شاملة املنترصة منها الهداف  25جويلية حتى نحمي
الفرضية التاريخية النقاذ تونس اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا من

خالل مقاربات جديدة تكون قادرة عىل إخراج البالد من أزمتها.
* وماذا عن املشاركة يف الحوار الوطني بعد ان تحدث عنه
رئيس الجمهورية؟
ـ بالنسبة إىل الحوار الوطني يجب ان يكون مع االطراف الداعمة
ملسار  25جويلية التي ارشت إليها سابقا حتى يكون مت ّمام للخطوة
االوىل التي قام بها وهي االستشارة االلكرتونية كام أن الحوار يفرتض
أن يكون عىل أبعاد إصالحية يف عالقة باملالية العمومية وأغلب
املجاالت االقتصادية وكيفية ضامن الحامية االجتامعية للمواطنني
مع االصالحات السياسية يف عالقة بالقانون االنتخايب واملنظومة
االنتخابية ككل والنظام السيايس.
* هل أنتم مستعدون لالستحقاق االنتخايب؟
ـ بعد أن انتهينا من املؤمتر الثاين لحركة الشعب سننطلق يف
إعادة هيكلة الجهات ويف الوقت ذاته التحسيس بأهمية هذا املوعد
االنتخايب ملزيد دعم إشعاع ووجود حركة الشعب ولعل اهم النتائج
اآلن انتصار الحركة يف االنتخابات الجزئية البلدية يف ضامن أغلبية
اصوات يف مختلف الدوائر البلدية التي شاركنا فيها.
* توجد فرضية للدخول يف جبهة انتخابية اليس كذلك؟
ـ هذه الفرضية مرتوكة للمكتب السيايس للنقاش فيها إذا كانت
موجودة النها غري مطروحة حاليا من قبل أي طرف من االطراف
املتقاربة معنا يف الرؤية والتصورات.
* أال تعتقد أن الظرفية تحتاج إىل توحيد األطراف الداعمة ملسار
 25جويلية؟
ـ من الناحية السياسية لدينا قناعة بأهمية شكل الجبهة
السياسية الداعمة ملسار  25جويلية لكن من الناحية التنظيمية االمر
يحتاج إىل الرتوي وإىل متابعة سري املشهد ومآالته حتى ال يكون
هناك ترسع يف هذا االتجاه.
* ما هي رؤيتكم للتعاطي مع األوضاع االقليمية والدولية
لتجنب تداعياتها عىل الوضع الداخيل للبالد؟
ـ يجب ان يكون الحديث هنا يف اطار خلق فرص جديدة للبالد
اقتصاديا وسياسيا من خالل بناء عالقات جدية ومتينة مبنية عىل
رشاكة حقيقية مع روسيا والصني وهذا ما كنا ننادي به سابقا داخل
حركة الشعب مع رضورة تنويع العالقات والرشاكات مع دول نافذة
ولها اقتصاديات متطورة وعىل رئيس الجمهورية التقاط عديد
الرسائل والفرص لخلق تنمية تنبثق عن القراءة الصحيحة ألبعاد
االزمات التي يعرفها العامل والتشكالت الجديدة للخارطة الجغرا-
سياسية حتى ال تبقى بالدنا مرتبطة مبحاور معينة تكبل قرارها
الوطني وتفوت عليها إمكانيات مه ّمة لتنويع مجاالت الرشاكة ودعم
االقتصاد الوطني وتطوره.
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كشفتها االنتخابات البلدية الجزئية

عزوف الناخبني ...غياب األحزاب وهيمنة القائمات املستقلة
* لطفي املاكني
كشفت االنتخابات البلدية الجزئية نهاية شهر مارس املايض بكل من
الشيحية وساقية الزيت (صفاقس) وأزمور (نابل) والقلعة الكربى (سوسة)
وطربقة (جندوبة) عن مؤرشات عديدة توقف عندها املتابعون واملحللون
استنادا إىل خصوصية الظرفية التي تعيشها البالد.
وأول هذه املؤرشات هي مدى نجاعة تجربة الحكم املحيل التي جاءت
لدعم املسار االنتقال الدميقراطي وتعزيز الالمركزية ذلك ان هناك من يرى أن
ما حصل داخل مجلس نواب الشعب من تجاذبات ومشاحنات بني مختلف
الكتل الربملانية انتقل إىل املجالس البلدية املنتخبة وهذا ما تفرسه االستقاالت
داخل املجالس املنتخبة يف ماي  2018وهو ما ترتب عنه حل تلك املجالس
واجراء إنتخابات جزئية.
وتعود أغلب تلك االستقاالت إىل صعوبة التعايش بني مختلف مكونات
املجالس البلدية بعد ان طغت الخالفات يف طريقة التسيري اذ اعتربت عديد
التحاليل ان هناك هيمنة من قبل رئاسة املجلس البلدي وهي يف الغالب
تعود لحركة النهضة التي فازت بغالبية املقاعد يف انتخابات  2018مبا مكنها
من رئاسة جل املجالس البلدية (يتزامن ذلك مع فوزها يف انتخابات 2019
الترشيعية) اي ان طغيان املرجعيات الفكرية وااليديولوجية عطلت التعايش
يف اهم مؤسسة للحكم املحيل التي هي االقرب للمواطن النها ترعى مشاغله
اليومية وتجسم التشاركية يف الفعل العام املبني عىل مساهة املواطنني
بالدرجة األوىل اال ان ذلك مل يتحقق مبا انه مل متض اشهر قليلة عىل تركيز
املجالس البلدية املنتخبة حتى ظهرت الخالفات داخلها بتعدد االنسحابات
واالستقاالت واملطالبة بسحب الثقة من عدد من رؤساء البلديات اضافة
اىل الخصومات العلنية بني اعضاء تلك املجالس ليتم يف النهاية الذهاب إىل
االنتخابات الجزئية.
* العزوف عن المشاركة
ومن املؤرشات األخرى الهامة حالة العزوف عن املشاركة من املسجلني
يف القامئات االنتخابية مقارنة مبا حصل يف انتخابات  2018وهذا يعود إىل

الخيبة التي عمت نفوس الناخبني بعد ان انتظروا الكثري من املجالس البلدية
الجديدة اال ان انغامسهم يف الخصومات عىل حساب اولويات تحسني ظروف
عيش سكان املناطق البلدية افقدهم ثقة ناخبيهم وهنا ال يجب التغاظي عن
عديد املعيقات االخرى مثل قلة االمكانيات املادية والبرشية املرصودة لهذه
املجالس بعد ان ارتفع عدد املناطق الخاضعة للتقسيم البلدي دون االخذ يف
االعتبار توفري مقومات نجاعتها ذلك أن عددا منها ال ميلك مقرات فام بالك
بتقديم خدمات للمواطنني.
كام أن ما تضمنته مجلة الجامعات املحلية التي متت املصادقة عليها يف
وسعت يف مجاالت الالمركزية وهو ما خلق
فرتة قصرية قبل انتخابات ّ 2018
نوعا من الجفوة مع باقي املؤسسات مثل املعتمديات والواليات بعد ان كانت
لعقود تنسق يف ما بينها ضمن منظومة سياسية بلون واحد وتحولت الجفوة
إىل حالة عطالة ملشاريع عديدة مل تتقدم اشغالها لتشبث كل طرف مبوقفه
(أساسا ما بني البلديات والواليات والوزارات) وتعالت اصوات تطالب مبراجعة
العديد من فصول مجلة الجامعات املحلية حتى ال تتغول املجالس البلدية يف
تفسريها لالمركزية والتعامل مع بقية الهياكل واملؤسسات باملقابل عارضت
اصوات اخرى مثل هذه الدعوات حتى ال تعود اهم مؤسسة لحكم املجلس
لهيمنة السلطة املركزية وتفرعاتها من واليات ومعتمديات والبد من القبول
بهذه التجربة والتعود عليها حتى تنضج مبرور الوقت.
* هيمنة المستقلين
انعكست تلك التجاذبات عىل نتائج االنتخابات الجزئية التي جرت منذ
ايام بعدد من الدوائر البلدية اذ حققت القامئات املستقلة فوزا مستحقا
بغالبية املقاعد بعد ان كانت مشاركتها مكثفة مقارنة باالحزاب الغائب االكرب
عن هذه االنتخابات باستثناء حركة النهضة املتشبثة بأمل استعادة متوقعها
وتجنب املزيد من االنعكاسات السلبية املرتتبة عىل خروجها من الحكم بعد
 25جويلية اذ باستثناء فوزها بأغلبية مقاعد احد الدوائر البلدية فان بقية
املجالس عادت مقاعدها للقامئات املستقلة وهذا يفرسه املتابعون للشأن
العام بأن الناخب بات مفضال للمستقلني عىل حساب االحزاب التي اطنبت يف
الوعود دون االلتزام بها خاصة وان ما جرى بالربملان من رصاعات إيديولوجية

وسعي للهيمنة عىل تسيريه رسخت لدى املواطن قناعة ان االحزاب تسعى
بالدرج األوىل اىل تغليب مصالحها وخدمة تحالفاتها حتى لو كانت مع من
بنت حملتها االنتخابية عىل مهاجمتهم وهو ما سمي الحقا بالتوافق الذي
غيّب اي اصالح حقيقي.
وتطرح اليوم وبعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات البلدية الجزئية مدى
قدرة األحزاب عىل إعادة متوقعها يف املشهد السيايس استعدادا لالنتخابات
الترشيعية السابقة ألوانها واملتوقعة يف األشهر القادمة بعد ان اتهمت برتذيل
العمل السيايس وهي «شيطنة» يخىش من تبعاتها النه ال ميكن التأسيس
لدميقراطية فعلية دون مشاركة االحزاب كام ال يجب وضع الجميع يف سلة
واحدة الن التجربة التي دخلتها البالد منذ  2011تحتاج ملزيد من الوقت
للنضج بعد ان عانت عديد االحزاب عىل مدى عقود من املحارصة واملنع
ومحدودية االمكانيات التي تسمح لها باملشاركة الفاعلة وهي باملقابل مدعوة
ملراجعة الكثري من املسائل املتصلة بطريقة تسيريها والتأسيس لدميوقراطية
داخلها حتى ال يبقى اتخاذ القرار حكرا عىل فرد او مجموعة منفردة مبقاليد
تلك االحزاب وتعزيز هياكلها وتجديد خطابها ومنح فرص التواجد يف املراكز
القيادية للشباب حتى تكون قادرة عىل مسايرة املتغريات التي يعرفها املجتمع
للتامهي مع انتظاراته وبذلك تحصل نقلة نوعية يف املشهد السيايس بعد
االنتخابات القادمة الن االقتصار عىل تنقيح القوانني عىل أهميتها غري كاف
لتحقيق تغيري يف مسار االنتقال الدميقراطي بداية من تحفيز املواطنني عىل
املشاركة املكثفة يوم االقرتاع وتلك أول خطوة للنقلة النوعية التي ننتظرها.

الحدث االستعماري وسياقاته

هل تؤدي الديون التونسية الحديثة إىل استعمار جديد؟

بالتعاون مع مخرب التبادل االفريقي واملغاريب واالورويب ومخرب التاريخ
االقتصادي واملتوسطي ومجتمعاته ودار الكتب الوطنية نظم املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات تونس ندوة وطنية حول الحدث االستعامري
وسياقاته ضمن محاولة للبحث يف تاريخ تونس االحتجاجي قبل سنة 1981
وهو تاريخ استعامر تونس الحديث.
يف هذا السياق توقف األستاذ محمد لزهر الغريب يف ثالثة سياقات تاريخية
اجتامعية جعلت تونس قابلة لالستعامر ٬األول هو سياق تونيس والثاين سياق
فرنيس مرتبط باملناخ العاملي آنذاك والثالث هو السياق الجزائري األول ارتبط
بالديون والرضائب وارتهان البالد للنفوذ األجنبي وانتهى مبعاهدة باردو يف
 12ماي  1881واستعامر تونس تختزله جملة السياقات والظروف املعقدة
آنذاك وختم بسؤال يصعب اإلجابة عنه إذ هناك عديد الدول التي اقرتضت
ولكنها مل تستعمر؟
يف هذا االتجاه قال األستاذ مهدي مربوك هل حدث يشء قبل تشكل
الدولة والفضاء العمومي ميكن ان نسميه الحركات االحتجاجية او الحركات
االجتامعية؟ باعتبار أن هناك تقسيام بني الحركات االحتجاجية القدمية
والحركات االحتجاجية الجديدة إال أن السؤال املحوري هنا ما أسباب
الحركات االحتجاجية وكيف تنشأ الحركات االحتجاجية؟ وضمن أي سياقات
ورشوط سؤال زاد الباحث خليفة شاطر بتأكيده من خالل سئاله كيف أمكن
لجهة الساحل املساملة والوديعة والطيّعة أن تنتفض؟ وكيف وليس ملاذا إنه
سؤال يحري األوساط الحاكمة ويدفعها يف الكثري من األحيان اىل الهلع كيف
لجهة ُعرفت بيرسها وازدهارها أن تنتفض وأن تجنح للتمرد وتقرر أن تضع
مكاسبها عىل محك االختبار من أجل أن تثمن مطالبها؟ هنا حاول الباحث
اإلجابة عنه اعتامدا عىل علم االجتامع التاريخي وليس التاريخ االجتامعي
وذلك بالعودة إىل هذه الحركات التي أوالها تشارلز تييل االمرييك الجنسية
اهتاممه بعد أن عاد إىل الحركات االحتجاجية الفرنسية من  1600للميالد

اىل الثورة الفرنسية وهو الذي ق ّدم فكرة عن
تاريخ الحركات االحتجاجية ويف كل ما كتب
«تييل» نجد سؤاال مهام وهو الذي طرحه
املؤرخ خليفة شاطر ووضحه املهدي املربوك
وهو كيف نشأت الحركات االحتجاجية يف
القرن التاسع عرش وعىل أي أساس ت ّم ربطها
باملجال القروي والريفي إذ ميثل هذا الثالوث
القبيلة واملخزن واالعيان وهو ما يدفع
إىل الحديث عن حركات اجتامعية محلية
كالحديث اليوم عن حركة «مانيش مسامح»
وحركة «الكامور» والسؤال هنا كيف نفهم الحركات االحتجاجية استنادا اىل
الفضاء املحيل وهو جهة الساحل مثال وحركة اجتامعية او احتجاجية عىل
مستوى الوطني إذ ال ب ّد أن نقرأ ما الذي حدث استنادا إىل نظرية تعبئة
املوارد والسياقات املحلية وكان ال ب ّد من االستناد إىل نظرية تعبئة املوارد وهي
مسألة مصريية للحركات االجتامعية التي ال ميكن ان تنهض اال اذا استطاعت
تعبئة مواردها من خالل التطرق اىل الرباعي املهم يف الحركات االجتامعية
وهو املناخ أي عهد األمان إذ برزت تطلعات جديدة لبعض النخب أمام أزمة
اقتصادية حادة وهو استحواذ واحتكار األجانب لتجارة القمح وتنفّذ القناصل.
كام وفق نظرية تييل ما هو السياق الذي ظهرت فيه الحركات االجتامعية يف
الساحل؟ ثم مفهوم االجتامع حول مصالح موحدة أو ما يسمى تنبيل القضية
التف حولها الناس
وان يكون عليها «إجامع» ما هي هذه القضية النبيلة التي ّ
وهكذا بدأنا نقرتب من قاموس االحتجاج الحديثي خارج الجلبة والضوضاء
القدمية وبدأ يظهر شبه مترين عىل استعامل الفضاء العام وانتفاضات القرن
التاسع عرش وهنا بدأنا ندرك أوىل أسباب الترشيعات البديلة .أيضا قضية
الرضائب التي كانت من بني أسباب بروز الحركات االحتجاجية إذ كيف لهذه

القضية أن تصبح قضية نبيلة وهي من القضايا
االجتامعية وكيف ميكن أن نرجع قضية ما قضية
نبيلة هنا نتوقف أمام موت  12رضيعا دون أي
اهتامم يف حني يصبح دهس حيوان يف كندا
قضية نبيلة تخاض من أجلها رصاعات فال توجد
قضية نبيلة بل هنالك اشتغال سوسيولوجي
لتصبح قضية نبيلة وليس من الصدفة ان نجعل
من العبء الجبايئ قضية نبيلة .أيضا قضية
الهوية والفضاء يف السياق نفسه ويف املعنى
«سكان الساحل» كيف لهذه الهوية املحلية
أن تح ّرك وتحفز وتؤسس حركة اجتامعية وظفوا فيها االحتجاج عىل الفساد
السيايس آنذاك وتواطؤ الباي مع القناصل واألوروبيني واليهود الذين ترفهوا
عىل حساب التونسيني إذ ال ميكن للقضايا النبيلة أن تصبح محورا لنضال
الحركات االجتامعية دون أن نجمع حولها سجالّ للعمل الجامعي الذي بدأ
يؤسس إلجامع وطني وبالتايل تجاوز االنقسام القبيل والجهوي كام ميكن فهم
تشكل واسرتاتيجيات الحركات االجتامعية وهو ما يسميه «تشارلز تييل» بنية
الفرص السياسية وهو مطلب للمشاركة يف الشأن السيايس خاصة أن الباي
يف تلك الفرتة أبعد سكان األرياف والقرى عن دائرة املشاركة السياسية وهو
إقصاء للفاعلني االجتامعيني املحليني وتعويضهم باألعيان مام م ّهد لإلحساس
بالحرمان والغنب وباملقابل متكنت الحركات االجتامعية تعبئة مواردها املحلية
واستطاعت تشكيل حركات احتجاجية محلية عنيفة من خالل قدرة كبرية عىل
التنظيم الداخيل .ورغم القضاء عىل انتفاضات الساحل والتنكيل بها فإن هذه
الحركات االحتجاجية مثلت السجالت الرمزية للذاكرة وليس من الصدفة أن
نجد سنة  2011يف اعتصام القصبة 1و 2أحفاد عيل بن غذاهم.
* عثامن
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شؤون دولية

االنتخابات الرئاسية الفرنسية

ماكرون يف صدارة املشهد لكن املفاجآت واردة جدا
 ،)1993يف العام الذي يليه عمل مستشارا ً لوزير الرتبية
الوطنية فرانسوا بايرو قبل أن يعني مستشارا ً يف مكتب
وزير البيئة ميشيل بارنييه بعد ذلك.كان مؤي ًدا يف فرتة
مراهقته ملرشح الديغولية االجتامعية جاك شابان-
دملاس ،ثم انضم إىل حزب التجمع من أجل الجمهورية
الذي أسسه كل من فيليب دو فيلييه وشارل باسكوا ،وتم
تعيينه أمينا عاما وناطقا باسم الحزب ،كام شغل منصب
رئيس بلدية يريس (يف ضاحية إيسون الباريسية) الثنني
وعرشين عاما وانتخب عضوا برملانيا عنها منذ .1997

ينطلق الرئيس الفرنيس امانويل ماكرون
بحظوظ وافرة للبقاء يف منصبه لعهدة جديدة
وهو ما أكدته استطالعات الرأي الفرنسية عىل
امتداد األشهر األخرية وقد يجد منافسة من
املرشحة «مارين لوبان» لكن عىل أساس أي
برنامج تقدم املرتشحون لهذا الرهان؟
هذا ما ستقدمه «الشعب» يف السطور التالية

إيمانويل ماكرون

ميكن إلميانويل ماكرون أن ينجح إذا أظهر
أنه ليس رئيس األثرياء وإذا استطاع أن ينفذ
وعوده .هذه املعادلة التي طرحها أحد نواب حزب الرئيس يف بداية
واليته قبل خمس سنوات مل تعد تصلح شعارا للوالية الثانية التي يسعى
ماكرون للفوز بها .مل تعد سلسلة اإلصالحات التي نفذها الرئيس وال
احتجاجات السرتات الصفر وال جائحة كورونا او اهتاممه باملناخ والبيئة
الحصان الرابح يف رهان للبقاء يف قرص االليزيه للسنوات الخمس املقبلة.
لقد استطاع ماكرون ان ينقل معركة االنتخابات اىل الساحة الخارجية
يف مسعى منه الستعادة دور فرنسا كقوة ريادية يف اوروبا وكربى يف
العامل .اقام رشاكة متينة مع املستشارة األملانية السابقة انجيال ماركيل
جعلت منهام قاطرة الدفع لالتحاد األورويب وامنا خروجا هادئا لربيطانيا
من االتحاد وأعاد الدبلوماسية الفرنسية اىل الصف األول دوليا بإمساكه
مبلف انفجاري مرفأ بريوت ليطلق مبادرة لحل االزمة السياسية واملالية
يف لبنان وليصبح محاور اململكة العربية السعودية و ايران يف امللف
اللبناين ويف ملفها النووي.

مارين لوبان

يف ثالث انتخابات رئاسية تخوضها إختارت مارين لوبان «حان الوقت»
شعارا لحملتها االنتخابية يف إشارة اىل أن دورها لدخول االليزيه عرب
صناديق االقرتاع مل يعد قابال للتأجيل وللوصول اىل ذلك أعدت برنامجا
انتخابيا تضمن الئحة طويلة من التعهدات أبرزها زيادة الحد األدىن
للمعاش التقاعدي ،ومنع شغل الوظائف الفرنسية من قبل األجانب،
ومحاربة املخدرات ،وتدريب ورفع رواتب مقدمي الرعاية والتمريض،
وتقنني املساعدات الطبية لألجانب ،وتريد إنهاء إلزامية اللقاح.
تنوي مرشحة اليمني املتطرف حظر نرش «الفكر اإلسالمي» ،وتقوية
االستخبارات ،وزيادة ميزانية األمن والعدالة ،وقدرة السجون عىل
االستيعاب ،وتخطط إلعادة السلطة إىل الرشطة يف استخدام العنف
عند الحاجة «دون خوف».تعتزم لوبان إلغاء «تعليم اللغات والثقافات
األصلية ،وزيادة رواتب املعلمني ،وتقديم مساعدة كاملة للطفل الثاين
لزيادة معدل املواليد ،كام تريد تأميم الطرق الرسيعة ،وإنشاء وزارة
مكافحة االحتيال.تعتزم لوبان االنسحاب من الناتو ،وإقامة رشاكة
متميزة مع روسيا ،لكن هذه الفكرة تغريت بعد الغزو الرويس ألوكرانيا.

ناتالي آرتو Nathalie Arthaud

سياسية فرنسية عن حزب النضال العاميل  Lutte Ouvrièreمن اليسار
الراديكايل تبلغ من العمر  51سنة ،مدرسة يف احدى الثانويات بضاحية
سان دوين الباريسية.
ترشحت ناتايل آرتو لالنتخابات الرئاسية الفرنسية مرتني  2012و2017
اين تحصلت عىل  ٪ 0.64من األصوات .بدأت املرشحة لالنتخابات
الرئاسية الفرنسية ناتايل آرتو نشاطها الحزيب منذ أن كانت يف  18من
عمرها.
برنامج مرشحة اليسار الراديكايل قائم عىل عدة محاور ،بخصوص االجور
تدعوا ناتايل آرتو اىل زيادتها مبا ال يقل عن  300يورو حيث تعتقد
املرشحة الرئاسية أن هناك حاجة إىل زيادة عامة يف الرواتب بفرنسا تصل
اىل خمس مئة يورو .كام انها تدعوا اىل تقليل من وقت العمل األسبوعي
حيث ترى أنه من الرضوري «خفض وترية العمل وتقليل ساعات العمل

للحفاظ عىل جميع املناصب» وأن «التوظيف يصب يف مصلحة العامل
واملجتمع بأرسه.

يانيك جادو

هو سيايس فرنيس من مواليد ألف وتسع مائة وسبعة وستني مبدينة
كاليس أي تريي وهو عضو يف حزب أوروبا البيئة الخرض منذ عام 1999
تلقى تكوينه الجامعي ثم السيايس يف كلية االقتصاد مبدينة ناننرت التي
انضم فيها اىل تيار الخرض الطاليب يف نهاية الثامنينيات ثم عمل يف مجال
اإلغاثة اإلنسانية يف دول أفريقية ع ّدة وأيضاً يف بنغالديش يف التسعينات.
تقلد جادو منصب مدير الفرع الفرنيس ملنظمة غرين بيس املدافعة
عن البيئة وانتخب نائباً يف الربملان األورويب عن حزب الخرض عام 2009
وأعيد انتخابه عام  2014ويف عام  2016فاز الربملاين األورويب يانيك جادو
برتشيح حزب البيئة (الخرض) الفرنيس لالنتخابات الرئاسية لعام ،2017
وحصد جادو غالبية األصوات يف الدورة الثانية من االنتخابات التمهيدية
للحزب .وقبل شهرين من إجراء الدورة األوىل من االنتخابات الرئاسية يف
فرنسا أعلن مرشح حزب البيئة يانيك جادو انذاك انسحابه من السباق
ومساندته ملرشح اليسار بونوا هامون وهي خطوة اعتربها جادو خطئا
لن يعيده يف استحقاقات أخرى.

آن هيدالغو

سياسية فرنسية إشرتاكية من أصول إسبانية ولدت  1959يف مدينة «سان
فرناندو» بالقرب من قادش يف منطقة األندلس بإسبانيا يف كنف عائلة
بسيطة هاجرت إىل مدينة ليون الفرنسية عام  1961حيث كان والدها
كهربائياً ونقابياً أما أمها فكانت تعمل يف الخياطة .تعد هيدالغو من
بني رؤساء البلديات األوائل الذين فرضوا الدراجات الهوائية كوسيلة
تنقّل جديدة يف مدنهم ،معلنة بذلك حرباً رضوساً ضد السيارات ،إذ
قامت بخفض عدد األماكن املخصصة لركنها وبرفع سعر تذكرة الركن
من  10إىل  35يورو شهرياً .وال تزال عمدة باريس متمسكة بنفس الوعد
وهو التحول البيئي ليس فقط لباريس بل لفرنسا كلها .من جهة أخرى،
أعلنت أنها يف حال فازت مبنصب رئيسة فرنسا ،فستفتح «مفاوضات
لزيادة األجور وتوسيع الالمركزية» ومواضيع أخرى مثل الحق يف املوت
بكرامة.

نيكوالس دوبون

ولد يف  7مارس  1961يف العاصمة الفرنسية باريس ،وهو األصغر بني
ثالثة أشقاء يتحدرون من عائلة مرتبطة ج ًدا بفرنسا .هو حفيد طيار
من الحرب العاملية األوىل وهو أبن جان لويس دوبون ،الصياد وسمسار
النبيذ الذي شارك يف معركة نارفيك ،وسجن يف أملانيا ثم هرب خالل
الحرب العاملية الثانية ،وتويف يف  2017متجاوزا املائة عام فيام قاربت
والدته هذا السن قبل رحيلها متأثرة مبرض الزهامير.
تخرج نيكوالس دوبون -آنيان عام  1982من معهد باريس للدراسات
السياسية ،ثم حصل عىل ديبلوم يف الدراسات العليا من املدرسة الوطنية
لإلدارة ،بدأ حياته املهنية كمسؤول حكومي وشغل منصب نائب
املدير يف مكتب محافظة منطقة إيل دو فرانس بني العامني (1992-

فابيان روسال

الحزب الشيوعي وهو أحد أقدم األحزاب الفرنسية مل يقدم مرشحاً عنه
لالنتخابات الرئاسية منذ  15عاماً ،حيث اختارت القيادات دعم مرشح
اليسار الراديكايل وحزب فرنسا األب ّية برئاسة جون لوك ميلنشون ،لكن
هذه املرة تقررت العودة اىل املنافسة الرئاسية من خالل شخصية فابيان
روسال.
النائب فابيان روسال البالغ من العمر  52عاما وقع يف شباك الشيوعية
منذ الصغر حيث كان والداه ناشطني يف الحزب األحمر .ويف مراهقته
اصطحبه والده الصحايف لتغطية حرب فيتنام وكان من البديهي أن يختار
اإلبن مهنة الوالد .عمل فابيان روسال يف بداياته ليومية لومانيتيه لسان
الحزب الشيوعي ،ثم اعتنق السياسة كملحق برملاين وتد ّرج يف املناصب
حتى أصبح أمينا عاما للحزب الشيوعي عام .2018

فيليب بوتو

مل تكن السياسة مهنته األساسية ،لكن املرشح الخمسيني فيليب بوتو
الذي كان عامالً يف أحد مصانع فورد للسيارات ،قبل ترسيحه عام ،2019
بدأ نشاطه النقايب باكرا ً ،ولطاملا متحورت مطالبه وبرامجه وأفكاره حول
فكرة رئيسية ،هي الخروج من الرأساملية واقتصاد السوق الحر .فكرة مل
تخدمه كثريا ً خالل ترشحه للرئاسيات عامي  2012و ،2017عندما حصد
 ٪ 1فقط من أصوات الناخبني أي ما يعادل  400الف صوت يف كل مرة.
ُعرِف خالل املناظرات املتلفزة بلسانه الالذع وانتقاداته ،السيام املوجهة
إىل مارين لوبن .كام أنه سبق أن ترأس قامئ ًة تضم حزبه «الحزب الجديد
املناهض للرأساملية» وحزب «فرنسا األبية» و«السرتات الصفر» ،خالل
االنتخابات البلدية التي فاز فيها بعضوية مجلس بلدية «بوردو».

فاليري بيكريس

مرشحة حزب الجمهوريني لالنتخابات الرئاسية هي رئيسة منطقة إيل دو
فرانس .من أبرز اقرتاحاتها إلغاء  150ألف وظيفة يف الوظائف العامة.
وإعادة خمسني الف وظيفة يف مجاالت الصحة واألمن والعدل .فمن
هي فالريي بيكريس؟ هي أول امرأة متثل اليمني يف انتخابات الرئاسة
الفرنسية؟
فالريي بيكرس هي مرشحة حزب الجمهوريني .وهو الحزب األسايس
لليمني .تبلغ من العمر أربعة وخمسني عاما .تشغل منصب رئاسة
منطقة إيل دو فرانس ،التي تشمل العاصمة ،منذ عام  .2015تقول إنها
نشأت ديغولية ،اشرتاكية .وكان والدها أستاذا لالقتصاد .بعد حصولها
عىل عدة مؤهالت دراسية ،من بينها املدرسة العليا لإلدارة ،التحقت
مبجلس الدولة .وكان لقاؤها بالرئيس السابق جاك شرياك ،نقطة مهمة
يف حياتها السياسية .ففي عام  ،1997عملت مستشار ًة للرئيس شرياك.
ثم ع ّينت أمينة عامة لحزب اليمني عا َم  .2003ثم انتخبت يف االنتخابات
الترشيعية ،وأصبحت نائبة إلحدى ضواحي العاصمة.
أما عن بقية األسامء املرتشحة لالنتخابات الرئاسية وهي التي تبقى
حظوظها ضئيلة يف الفوز فهي تشمل جان لوك ميالنشون مرشح حركة
«فرنسا العصية» وجان السال مرشح حركة «لنقاوم» وإريك زمور مرشح
حزب «استعادة فرنسا».
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بدايات رمضان في الساحل

كل االسماك «قروش» ،اللحوم «نطاحة» والخضر والفواكه «بالحارة»
* من الرمضاء إلى النار
محاولة منا لتفادي ابهار الخرضوات والفواكه (اي انها تجهر بتعبري
اضواء السيارات) وغري بعيد عنها إىل اجنحة اللحوم البيضاء والحمراء
وهي يف الواقع «زرقاء» فوجدناها اقل اقباال وازدحاما بحكم الغالء
املشط اذ بلغ سعر رشائح الديك الرومي  11دينارا (اذ لطف ريب) اما
املعد للمشوي فال يقل سعر الكيلو عن 10٫700د اما الساق املدعوة
(فخذ) فناهز سعرها الثامين دنانري (8د) يف حني بلغ سعر الهيكل العظمي
واملدعو اصطالحا «كركاس» والصالح اصال كوجبة للكالب االهلية فيناهز
سعره سعر الدجاج العادي فسعره يفوق  6دنانري.

«لك الله يا شعب» ذلك لسان حال مرتادي االسواق واملحالت
التجارية يف االيام االوىل لشهر رمضان والذين عاد اغلبهم خاليي الوفاض
مكسوري الخواطر امام هذا الجنون غري املسبوق الذي تعرفه االسعار
والتي مل تسجل لها خالل هذه السنوات العجاف عىل عجافتها مثال اذ
تجاوزت االسعار حدود املعقول بل هي يف بعض االحيان مجنونة وبال
عقل اصال دون حسيب وال رقيب وال ضمري وال اخالق ويف غياب مطلق
ويف احسن االحوال شبه مطلق للرقابة وللقوانني املنظمة لهذا امليدان.
يف سوسة كام املنستري واملهدية وهي محطات جولتنا يف ثاين ايام
رمضان وثالثها (االحد واالثنني املاضيني) فوجئنا بحجم ت ّربم الناس من
وضع االسواق واملتاجر يف مراكز الواليات او يف
املدن الكربى اذ تكفي تعبريات الوجوه للداللة عىل
* النطيح مرة أخرى...
ـ شركة
ان شيئا ما يحدث يف رمضان  ،2022اذ ما عادت
وللخروج من هذه الرمضاء اىل عديد النقاط يف
الفرحة عىل محيا الناس وما عادت الرغبة يف اقتناء اللحوم وغياب االسواق البلدية او عىل الطرقات بني املدن (املهدية
اية مشرتيات اذ شمل اللهيب كل يشء بدءا بغياب
سوسة عرب املنستري) فاذا هي تفوق الرمضاء بل هي النار
ويف احسن االحوال ندرة بعض املواد عىل غرار
بعينها والحديث هنا عن اللحوم الحمراء اذ يتم الذبح
التعديل
الفارينة والرز والزيت النبايت وهي من رضوريات
والسلخ كام اتفق وتعلق «الزقيطة» عىل ناصية الطريق
املطبخ وادىن الحاجيات لالرس البائسة وصوال اىل
وسط دخان عوادم السيارات وكوانني املشوى واالتربة
بعض اساسيات رمضان كالخرض والفواكه لعل اقلها الفلفل والبطاطا والعجاج الذي سبق االيام االوىل من رمضان وااليام التي سبقته وهو امر
والربتقال وثالثتها اصبحت يف بعض االحيان صعبة املنال واصبحت تباع سائد عىل امتداد السنة وازداد استفحاال عشية رمضان واسبوعه االول
بالحارة اي مثل البيض! بل الحارة منها جميعها اغىل من «حارة» البيض وبسعر مشهور فيه الكثري من الويل والثبور اذ ال يقل عن الثالثني دينارا
بكثري! والتي تبلغ اي الحارة 1100د
للكيلو الواحد يف اغلب املجازر للحم الضأن الحليب منه كام املتقاعد

او النطيح او النعجة الـ ...وكل ذلك تحت شعار «كول واال طري ڤرنك»
والسؤال الحارق بعد الذي ذكرنا ومل نذكر اين اجهزة الرقابة االقتصادية
والصحية والسؤال االكرث مرارة من اين «للزوايل» ان يقدر عىل مثل هذا
الجشع الذي يتزامن مع شهر الرحمة رغم ان االسعار مل تتجاوز 22
دينارا للكيلو عىل امتداد هذا الخط الذي سلكناه الجم (املهدية) الربجني
(سوسة) الوردانني (املنستري) كمثال وهنا يطرح السؤال الكبري أين رشكة
اللحوم؟.
* القرش ال حول وال قوة
وعودة إىل أسواق السمك نكتفي بقول أحدهم :القرش مزق
جيوبنا ...فلنا الله.
* حمدة الزبادي

جودة التعليم

أي موقع لتونس واي استفادة؟
تشهد الساحة التونسية جدال حول الواقع املرتدي الذي بلغه
املستوى التعليمي يف تونس والذي تصنفه املؤسسات الدولية
واملعايري بأدىن املراتب .فام هي معايري التصنيفات الدولية؟ وما
هي مقاييسها ال سيام أن تونس تساهم منذ سنني يف هذه املقاييس
العاملية؟ فهل متت االستفادة من هذه املعايري والتصنيفات
الدولية؟ ففي عديد الدول متت قراءة النتائج املتدنية قراءة
استرشافية وتم تحويلها اىل قرارات واىل مجموعة من الخطط
االسرتاتيجية من اجل تطوير منظوماتهم الرتبوية .وكانت تونس
قد شاركت يف عديد املعايري اال ان االستفادة مل تكن باملستوى
املطلوب اما اليوم وامام الحراك الكبري إلصالح املنظومة الرتبوية
من اجل بعض اإلصالحات الجذرية والراديكالية ومن اجل تطوير
منظومتنا الرتبوية مل توضح وزارة الرتبية توجهاتها فهل من التفاتة
وانتباه اىل ما تقدمه املنظومات الدولية سواء تقييم «بيزا» او «دافوس»
او غريهم من التقييامت الدولية العلمية األخرى ،إذ ال ميكن الولوج اىل
تقييم وتطوير املنظومة الرتبوية اال عرب هذه التصنيفات واملعايري الدولية
وال توجد تقييامت وطنية باملعنى الدقيق والعلمي للكلمة يف ظل غياب
تنظيامت ومؤسسات محلية مهمتها التقييم لنتخذها مرتكزات للتطوير
وملعالجة هذا االشكال الوطني الخطري انطالقا من األسباب والتوهات
القادمة نظم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات تونس ندوة
وطنية شارك فيها عديد الخرباء يف الشأن الرتبوي:
وكانت االنطالقة من علم الرتبية املقارن الذي يقارن بني النظم الرتبوية
ومقاربة املنظومات والتجارب الدولية لصناعة برامج تعليمية ميكن ان
تصنع االنسان الف ّعال يف ظل تحديات اقتصادية واجتامعية وثقافية
وغريها ،فكام قال «تايلور» يجب ان نغري التعليم لنصنع تعليام يصنع
انسانا يتعلم ليعرف ،ويتعلم ليعمل ،ويتعلم ليكون ،ويتعلم ليعيش مع
االخر ،يف هذا السياق ُولدت فكرة اسمها االختبارات الدولية حني بدأت
يف أوروبا ألن عندها من الوعي ما يسمح لها بأن تبحث يف تربيتها من
خالل النظر يف التجارب التعليمية وذلك مبقارنات مع مؤسسات إقليمية

ودولية ،منها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األوروبية والتي ولّدت
اختبار «بيزا» وهو اختصار لتسمية «برنامج لتقييم أداء الطالب والتالميذ
واملتعلّمني ،هذا االختبار يهتم بالقدرات الرياضية وهو يقيس كيف يقرأ
التالميذ يف هذه الدول ،وقياس قدرات القراءة مثال واملعرفة العلمية
ثانيا ثم ليسأل إىل أي مدى ميلك تالميذ هذه املجتمعات االسرتاتيجيات
والطرائق العلمية للبحث والنظر يف الحياة من حولهم ،مسألة أخرى
مهمة هي مسألة حل املشكالت ،مبعنى اىل أي مدى وبأي نسبة يصل
تالميذ هذه املجتمعات اىل حل املشكالت التي تطرح عليهم يف كل
أبعادها وتحدياتها
خاضت تونس هذه االختبارات من سنة  1990إىل حدود  2015ثم
انسحبت وكانت نتائجها بني التطور حينا والرتاجع أحيانا وللتذكري فإنه
مل تقدر أي دولة عربية عىل تجاوز املعدل يف هذه االختبارات كلها،
والنتيجة كانت  1يف املائة من أبناء الدول العربية حققوا نتائج تتجاوز
الحد االدىن بينام حقق تالمذة دولة سنغافورة نسبة  30يف املائة منذ
سنوات معايري الحد األدىن ،واالهم انه يقع اختيارهم عشوائيا واذا وصلنا
اىل معيار التميز فلم نصل اىل هذا املعيار ،والسؤال هل تالميذنا اىل هذا
الحد من السوء؟ الجواب املسألة ليست فقط يف االستعداد العلمي مبعنى
يجب تهيئته كام ينبغي ففي الخليج العريب قطر ،السعودية ،االمارات،

اسسوا مراكز ومؤسسات تعتني وتُعد تالميذهم لهذه
االختبارات ،كام يُعدون األساتذة حتى يكونوا عىل
وعي بهذا االختبار ،كام يعدون التالميذ لخوض هذه
االختبارات ،أما يف تونس فإن البعد العلمي واملعريف
متوفر لكن االستعداد هو الذي ينقصنا ،كام أنه توجد
مسائل تقنية وللقائل أن يقول هذه اختبارات ُصنعت
لحضارات غربية واالجابة هي عبارة عن درس مستفاد
أن الدول التي نجحت يف ذلك هي دول رشق آسيا
سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان .لقد
كانت فلندا األوىل يف سنة  2015ثم تراجعت مبعنى أن
االختبارات ُصنعت يف الغرب ومتيّز فيها الرشق اآلسيوي
ويندب حظه العريب .الدول الغربية منكبة اآلن للبحث عن حلول ،قطر
واالمارات كانتا يف آخر القامئة هام اآلن تتصدران الدول العربية وهام
مقتنعتان بوعي اسرتاتيجي قصد املنافسة دوليا.
واختتم السيد رياض الجودي مداخلته بأربع دراسات دولية توقفت
أمام نتائج االختبارات الدولية منذ سنة  2010اىل  2019وهي اول دراسة
لـ«ماكيزي» تركز عىل مفاتيح تحسني النظم املدرسية من جيد اىل جيد
جدا وتطرقوا اىل مفاهيم ال بد من اخذها بعني االعتبار ،اهمها تأهيل
اويل عميق للمدرسني ،يُصنع املدرس عندنا لغري التعليم يُصنع للمعرفة
العلمية وليست لديه املعرفة الكافية للتدريس واملطلوب هو تأهيل
يقارب معنى الحرفية وعندما سألوا مدير التعليم يف فلندا عن ارسار
التميز أجاب لقد صنعنا الحرفية يف كل اركان العملية التعليمية الجميع
يقع تأهيله ،ثانيا تقويم فعال للمتعلمني وتقويم جميع املهارات ،ثالثا
استخدام مؤرشات األداء وأدوات القياس ،رابعا تكييف الربامج حتى
تتناسب مع االحتياجات الحقيقية للمجتمع .كام يجب تحفيز املعلمني
من خالل نظام مكافئات ُم ْج ٍد زيادة عىل وضوح السياسة التعليمية
لدى الجميع.
* أحمد

اخلميس 7أفريل  - 2022العدد 1689

اإلدمان في تونس
انتظمت الندوة الوطنية حول اإلدمان واملخاطر والتي
أعد جزئياتها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
تونس ضمن السؤال املركزي واملرجعي هل نحن التونسيون
متساوون امام املخاطر ام ال؟ وهل هنالك «عدالة» يف توزيع
املخاطر؟ وما هي السياسات العمومية يف التعامل مع هذه
املخاطر؟
لإلجابة عن كل هذه األسئلة ويف مقاربة سوسيو-طبية
قدم الدكتور نبيل بن صالح أستاذ استشفايئ جامعي ورئيس
الجمعية التونسية لطب اإلدمان مداخلة علمية أشار يف بدايتها
إىل ان موضوع اإلدمان عاملي ويسبب إشكاليات عديدة يف
تونس ويف اغلب دول العامل ويف ملحة تاريخية اكد الدكتور بن صالح
ان اإلنسان عرف تعاطي املخدرات منذ زمن بعيد كالقنب الهندي،
الكحول ،والنباتات املهلوسة وهو أفيون متادى يف العصور الوسطى
ثم يف عرص النهضة األوروبية عرفنا أنواعا أخرى مثل القات ،شجرة
الكوكا ،التبغ ،وشجعت املصانع للتبغ االستهالك الكبري ثم ظهر نوع
من «الدواء» «يُضحك» عند تلقيه استعملته انقلرتا إلضحاك املرأة
املصابة باالكتئاب يف تلك الفرتة ،ثم تنوعت املصادر وأنواع املخدرات
عرب استنشاق متعاطيه وهم الصغار بني  8و 15سنة ،واآلن هناك
حوايل الف مادة مخدرة كام تظهر أسبوعيا مواد جديدة .ولإلشارة
فإن هنالك مخدرات مسموح بها قانونا مثل التبغ والكحول بينام
االفيون وغريه مينعها القانون.
تداعيات املخدرات
هنالك مخدرات لها تبع ّية خطرية عىل الجسد وأخرى لها
تبع ّية خفيفة عىل الجسد وهو ما شجع عىل استهالكها وانتشارها
يف عدة دول وقد اتضح خطره عىل صحة االنسان واليوم اصبحنا
نتحدث عن استعامل خفيف واستعامل قوي لهذه املواد إذ هناك
أيضا تصنيفات أخرى كمخدرات طبيعية وأخرى اصطناعية زيادة
عىل تصنيف آخر هو طريقة التعاطي عرب التدخني كالسجائر او

متفرقات

املخاطر املجتمعية واملقاربات العالجية

عرب االستنشاق او عرب املضغ أو الحقن ويبقى التصنيف الصحيح
هو التصنيف «الفارماكولوجي» الذي يص ّنف املخدرات كمهبطات
او منشطات او مهلوسات ،ويف كل صنف نجد أنواعا كثرية ففي
املهبطات نستعمل االفيون ،االدوية ويف املنشطات نجد الكوكايني
املستخرجة من شجرة الكوكا والفيتامينات يف املهلوسات كام نجد
االفيون والقنب الهندي والقات وهي مهلوسات اصطناعية.
االحصائيات :عامليا  271مليونا استهلكوا مرة يف حياتهم35 ،
مليونا مدمنون منهم  12مليون مدمن عرب الحقن ٬اكرث من نصفهم
يعيشون مع مرض التهاب الكبد وحوايل مليون مدمن يستهلكون
املخدرات ويعيشون مع فريوس فقدان املناعة املكتسب «سيدا».
تداعيات اإلدمان وآثاره الصحية
قُدرت السنوات املفقودة من حياة متعاطي املخدرات بحوايل
ٍ
متعاط وهو
 42مليون سنة من حياة املتعاطني وهم ال 35مليون
الرقم املعلن اما الوفيات فان العدد قُدر ب 500الف وفاة سنويا
مرتبطة باملخدرات .املخدرات األكرث استهالكا يف العامل هي القنب
الهندي  188مليون ،االفيونات والكوكايني  18مليون .أما االستهالك
حسب الجنس فإن األبحاث واملؤرشات تدل ان الرجال اكرث ثالثة
اضعاف من النساء كام ان التقدم للعالج ضعيف جدا خاصة يف
صفوف النساء .اما عن اعامر املتعاطني فإن االستهالك يبدأ لدى

فتحي راشد والدكتور محمد املديوين والدكتورة أم
الزين بن شيخة والناقدة فوزية املزي واملرسحي
* حسني عبد الرحيم سامي النرصي من تونس وبصحبتهم عبد الوهاب
رغم تعدد املهرجانات املرسحية يف كل الواليات السفساف من فرنسا والناقد محمد الرشقاوي من
تحت أسامء شتى ودون غرض معقول وال مشاركات مرص.
التدخالت واملناقشات تعرضت للخصوصية
هامة ونظرات خاصة ..يأىت مهرجان (أيام) املرسح
املتوسطي مبناسبة اليوم العاملي للمرسح والذي بدا املتوسطية كمجال ثقايف متبادل التأثري ومتنوع ،
ويعترب املرسح التونيس ضمن هذا الفضاء رائدا
يف مدينة الثقافة ألسبوع بدأ يف السابع والعرشين
بتجريب ّيته املتنوعة.جلستان للنقاش املتنوع
من مارس املايض وتضمن ستة عروض
والذي يتجاوز املرسح واالفاق الفلسفية
من بلدان متوسطية األول هو من
والفكرية املتنوعة لهذا الفن العابر
مرص»جنة هنا» للمخرج محمد صابر
للزمن ،أدارها الدكتور عبد الحليم
من مرسح الغد والثاين من إيطاليا
املسعودي بانفتاح عىل كامل اآلراء
بعنوان األخرين للمخرجة انا سريلنكا
النقدية والخالفات الطبيعية يف
والثالث من تونس بعنوان «كابوس
وجهات النظر واملقاربات النقدية
اينشتاين» للمخرج أنور الشعايف
والفكرية ملجالها بطبعه متنوع وليس
والرابع «جنون» للمخرج الفاضل
موحدا شكال ومضمونا.
الجعايبي والذي تم تكرميه أيضا ،والخامس
«مديح املوت للمخرج عيل اليحياوي من *عبد الحليم املسعودي قطب املرسح والفنون الركحية
باالوبرا أصبح مجاال مهام لتطوير عروض
مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين
العرض السادس هو «اخر مرة» للمخرجة وفاء طليعية ومناقشات متنوعة وجاذبا لطاقات شبابية
الطبويب باإلضافة إىل عرض الباليه «روميو وجولييت» عديدة وجمهور متعطش لألفكار املختلفة واألعامل
كاليغرافيا للفنان «لوكا بروين» .ستة عروض متنوعة الجديدة التي بإمكانها أن تشكل ركيزة مه ّمة للخروج
من أزمة املرسح وهي ليست أزمة تونسية بالذات
تعطي فكرة تقريبية عن تنوع املرسح املتوسطي.
الندوة الفكرية املهمة كانت بعنوان «املرسح لكنها تشمل املرسح العاملي واملتوسطي بالتأكيد.
عدد من العروض كانت قد ُعرضت من قبل عىل
واملتوسط ..الغريية واآلخر ناظرا ومنظورا إليه» برئاسة
الناقد الدكتور عبد الحليم املسعودي ومبشاركة مسارح متنوعة بالعاصمة وهي عروض لقيت نجاحا
النقاد محمد مؤمن ومحمد الهادي الفرجاين ومحمد ملحوظا عموما .لكن عرضها يف هذا اإلطار املتوسطي
يعطي مجاال أوسع للنقد املقارن والدراسات الثقافية.

املسرح املتوسطي
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الفئة العمرية بني  12و 14سنة وتتفاقم الظاهرة بني  15و 17سنة
وخاصة بني  18و 25سنة .إقليميا فان جهة البحر األبيض املتوسط
قُ ِّدر عدد املتعاطني لها بني  1إىل  6يف املائة يف الفئة العمرية بني
 15و 24سنة أما السنوات املفقودة من الحياة فهي يف حدود 4,2
مليون سنة .نوعية االستهالك هي يف العموم القنب الهندي 3,6
يف املائة من املتعاطني ،االفيونات  0,6يف املائة اما الوضع يف تونس
فان االحصائيات غري متوفرة بالشكل الكامل للتحليل والدراسة
وتوفري الحلول وبالتايل ت ّم اللجوء إىل االحصائيات العاملية
لنطبقهم عىل نسبة السكان  11مليون نسمة ،فيام يخص التبغ
والكحول فهناك حوايل  580الف مدمن عىل الكحول والقنب
الهندي  385الف مدمن ،اما الهريوين عن طريق الحقن فهناك
دراسة عن الرشيحة العمرية من  12اىل  15سنة من املتمدرسني
 2016/2021/ 2013تؤكد تطور اإلدمان عىل الكحول من  5,3يف
املائة اىل  6,2يف املائة من سنة  2017اىل  2021والقنب الهندي
من  1,5سنة  2013سنة اىل  3,8سنة  2016ثم اىل  5,9سنة 2021
كام اتضح ان ادوية دون وصفة االستهالك اكرث عند البنات نظرا إىل
سهولة ورسية االستهالك واملالحظ ان استهالك األقراص املخدرة قد
تضاعف يف الوسط املدريس اىل  2,4يف املائة.
فشل املقاربة األمنية
هنا ال ب ّد من التعريف القانوين لإلدمان :يُعترب جانحا كل من
ثبت استهالكه ملادة مخدرة ويطلب من املصالح املختصة اعالم
املكتب الوطني ملكافحة املخدرات بذلك إذا كان التصنيف جنحة
ووفق الفصل  21من القانون فإن اللجنة تُطالب كل مدمن عىل
تلقي العالج كام تحدد هذه اللجنة ،مدة العالج ،اما الوقاية فيجب
أن تبدأ من املنزل بعدم القيام بأي نوع من االستهالك أو اإلدمان
امام الصغار ثم يف املدرسة مبساعدة التالميذ أما الوقاية ففيها أيضا
اكراهات أهمها للتلفزة قبل عمر  3سنوات ال لوسائط التواصل
االجتامعي قبل  10سنوات ال للمواقع الخطرة.

سوسة:
شباب إذاعات وتلفزات الواب يصنعون الحدث
تحت شعار « 48ساعة إعالم قرب» وبإرشاف وزارة شؤون الشباب والرياضة احتضن املركب
الشبايب بسوسة فعاليات النسخة الثالثة من املسابقة الوطنية الخاصة بالناشطني ضمن إذاعات
وتلفزات الواب باملؤسسات الشبابية الراجعة بالنظر إىل سلطة اإلرشاف وذلك مبشاركة  48شاب
وشابة من الناشطني يف املجال من مختلف واليات الجمهورية
ويعد هذا امللتقى تظاهرة شبابية نوعية تهدف إىل إبراز خصوصية الفضاءات والنوادي
الخاصة باإلعالم الشبايب صلب مؤسسات الشباب وما افرزته هذه النوادي من تنوع إبداعي
إعالمي وقد تض ّمنت أشغال امللتقى ورشات عمل متحورت حول تقنيات وانتاجات إذاعية وتلفزية
عىل الواب .وقد أرشف عىل حفل االختتام املتميز السيد عبد الخالق الزاهي املدير العام للشباب
بحضور كل من نجد الخلفاوي رئيس مصلحة الشباب بالوزارة ونبيل قاسم رئيس وحدة تنمية
األنشطة الشبابية باملندوبية الجهوية بسوسة وسفيان دريرة متفقد الشباب بوالية سوسة ولسعد
املغريب مدير املركب الشبايب بسوسة ومث ّن املدير العام للشباب باملناسبة مجهودات كافة األطراف
املتدخلة يف منظومة إعالم القرب مربزا أن راديوهات الواب هي مساحة للموهوبني يف مجاالت
الصحافة واإلعالم من أبناء تونس االعامق لتعلم قيم التواصل وأبجديات صحافة املواطنة مؤكدا
يف سياق متصل ان تجربة تونس يف التأسيس الذاعات وتلفزات الواب بدور الشباب تجربة
رائدة وأصبحت متثل منربا متميزا يرتجم متكن الشباب من التعبري عن مشاغله وقضايا مجتمعه
ودعمه لالنخراط يف منظومة اإلعالم والتفاعل ووقع تتويج الفائزين من الشباب املشارك الذي تم
تأطريهم من قبل اإلطارات التنشيطية وكذلك للمؤسسات الشبابية املتوجة يف املسابقة الوطنية
للومضة اإلشهارية حول التشجيع عىل املشاركة يف اإلنتخابات الرئاسية والترشيعية  2019واملسابقة
الوطنية يف الفيلم القصري حول الهجرة غري الرشعية (الحرقة) ديسمرب  2021كام شهد امللتقى متيز
راديو واب «الصوت الحر» بدار الشباب أكودة بإرشاف األستاذة منى كحلون يف التغطية اإلعالمية
ونجاح الشابة ابتهال بنور يف تنشيط فعاليات الحفل االختتامي لهذه التظاهرة الشبابية الحدث.
* محمود بن منصور
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متابعات

المربي عبد الرحمان بن عون
مبناسبة احتفال املدرسة االبتدائية مبائويتها وتكرميا ملدرسيها نعرف
بأحد املربني الذي بدأ حياته املهنية باملدرسة واهتم بتطوير التعليم.
ولد الدكتور عبد الرحامن بن عون يوم  22افريل  1930باملنزل مبدينة
قابس درس يف التعليم االبتدايئ بالفرع الزيتوين بقابس ثم واصل دراسته
بجامع الزيتونة فتحصل عىل التحصيل يف العلوم مبالحظة حسن من جامع
الزيتونة كام تابع الدروس الليلية بالخلدونية من الخامسة اىل الثامنة مساء
بني سنتي  1949و  1959يف العلوم واالنقليزية والبرصيات ()optique
والرياضيات والكهرباء وتحصل تبعا لذلك عىل ديبلوم وباكالوريا علوم
عرصية ويف سنة  1953قىض سنة يف مدرسة ترشيح املعلمني ثم واصل تعليمه
العايل وهو يشتغل يف التعليم االبتدايئ فتحصل عىل شهادة الدراسات العليا
يف علم النفس والرتبية (مالحظة قريب من الحسن) واالجازة يف اصول
الدين (مالحظة حسن) ودكتوراه الحلقة الثالثة موضوعها ابو عبد الله االيب
وكتابه االكامل مبالحظة حسن جدا سنة  1981ودكتوراه دولة موضوعها
االمام ابو جعفر الطحاوي يف دراسته لآلثار مبالحظة مرشف جدا سنة .1989

حياته املهنية

بدأ املريب عبد الرحامن بن عون حياته املهنية باملدرسة العربية
الفرنسية باملاي من جزيرة جربة من اكتوبر  1954اىل جوان  1958ثم
اصبح مديرا للمدارس االبتدائية مدة عرشين سنة من  1958اىل  1978اربع
سنوات بربقو سليانة ثم مديرا للمدرسة االبتدائية العمران بتونس ومن سنة
 1979اىل سنة  1990اشتغل بالكلية الزيتونية للرشيعة وأصول الدين حيث
انطلق ملحقا لدى وزارة التعليم العايل اىل سنة  1981ثم مساعدا للتعليم
العايل اىل سنة  1983ثم أستاذا مساعدا اىل سنة  1990عند احالته عىل رشف
املهنة حيث ان مسريته املهنية تواصلت ملدة  36سنة و 9اشهر و 20يوما.

نشاطاته

كان السيد عبد الرحامن عون رئيس لجنة ثقافية يف منطقة االعراض
وهو طالب ثم عاد اىل هذا النشاط حيث اصبح رئيس اللجنة الثقافية
بباردو من سنة  2000إىل سنة  2008هذا إضافة إىل نشاطه باإلذاعة
الوطنية التونسية إذ أنتج برنامجني اولهام شخصيات مغاربية وثانيهام رشح
ست سنوات من مثانيات القرن املايض ٬كام نشط
األحاديث النبوية طيلة ّ
يف الكشافة التونسية وأسس سنة  1955فوج املاي للكشافة وجعله تابعا
لكشافة قابس.

مؤلفاته

الف املريب عبد الرحامن عون عدة كتب:

رجل التعليم الذي نذر حياته للتدريس والبحوث
كتب املعلم متخصصة يف علوم الرشيعة وهي ثالثة
كتب موجهة للسنتني الثالثة والرابعة عبادات واخالق -قرآن
وعبادات -سرية نبوية وهي من اصدارات املركز القومي
البيداغوجي
كتاب قرآن كريم وعبادات للسنتني الثالثة والرابعة من
التعليم االبتدايئ منهجية درس القرآن محور الدراسة عدد من
قصارى السور القارعة  -العاديات  -الزلزلة

منهجية درس العبادات

 - 2أعامل أخرى للتعليم االبتدايئ خاصة بسنوات الرابعة
والخامسة والسادسة من التعليم االبتدايئ
النحو املربمج الجزء االول والجزء الثاين وقد نرشت بدار
القلم والرصف املربمج الجزء االول والجزء الثاين وانفردت السنة الخامسة
بالرسم املربمج الجزء االول والجزء الثاين والسادسة بتامرين يف الحساب.

البحوث واملقاالت

تنقسم اىل قسمني:
مقاالت ذات صبغة بيداغوجية:
 مذكرات معلم التي بها يت ّم التدريس منشورة مبجلة التعليم السنة 2عدد  )1959 / 6 / /16( 17ص 10و11
 عالقة املدير باملتعاونني اداريا وخاصة بيداغوجية منشورة مبجلةالتعليم السنة السابعة العدد  1 12ديسمرب  1968ص من  37اىل 88
 ملفات الطريقة الحوارية ومتسح السنة الدراسية وكان مشرتكا فيهامع املرحوم الدكتور مختار التلييل دائرة الربامج والبحوث سنة 1968/69
 مذكرات ووثائق منشورة يف مجلة التعليم السنة االوىل االعداد 3و 5و  13و  18للموسم الدرايس  1958/ 1957والثانية عدد  5لسنة
 1958/1959والثالثة العدد  2لسنة  ،1959/1960والسادسة عدد  1لسنة
1963/1964

 - 2مقاالت ذات صبغة تربوية منها:

ثالث مقاالت باالشرتاك يف «النرشة الرتبوية للتعليم االبتدايئ والثانوي»
الصادرة عن وزارة الرتبية سنة  1973عدد  1من ص  61اىل  71وعدد  4من
ص  75اىل ص  78وعدد  5من ص  57اىل ص 74
مقال باالشرتاك عنوانه صدى املريب يف «النرشية الرتبوية للتعليم

يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثالثة لتسويغ محالت
بلدية يوم الثالثاء املوافق لـ 2022/04/19:بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية وذلك حسب الجدول التايل:

 01دكان عدد  07باملركز
التجاري
 02دكان عدد  08مكرر
و 09و 10و 11و 12و25
بالسوق املركزية

االبتدايئ والتعليم الثانوي» الصادرة عن وزارة الرتبية القومية والتعليم عدد
 2لسنة 1971
مقاالت ذات صبغة نفسية منها:
الغريزة الجنسية -الذاكرة -امراض الذاكرة منشورة مبجلة التعليم
السنة االوىل العدد  5ص 88بتاريخ  5فيفري  1957السنة لثانية عدد 17
بتاريخ  16جوان  1958من ص  10/11السنة  2العدد  17بتاريخ  16جوان
 1959ص 10/11

مقاالت غري منشورة:

زيارات اىل الجالية اإلسالمية بأوروبا (فيينا بالنمسا وفرنسا واملانيا)
والندوات وامللتقيات
ملتقى تاريخي بقابس سنة  1988القى محارضة عن ايب الحسن
القابيس الندوة اإلسالمية  15بالقريوان  1989القى محارضة حول املدارس
واملكتبات يف العهد الحفيص محارضة يف ملتقى عبد الله ايب يزيد القريواين
مبركز الدراسات االسالمية بالقريوان من  16اىل  18افريل  1993ملتقيات
ذات صبغة بيداغوجية نظمها معهد علوم الرتبية بتونس يف الرتبية
والتكوين ملتقى الطرق الحوارية  1966الربمجة  24ماي  1971والطريقة
الحديثة يف الرتبية والتكوين (رادس سبتمرب)1973
النص االديب (جانفي  1981أرشفت عليه املنظمة العربية للرتبية حول
البحث الرتبوي 1980
أصدر كتاب االمام أبو جعفر الطحاوي ودراسته لآلثار ومناقشها تقديم
ومراجعة وإعداد للنرش للدكتور محمد صابر الثابت  G L Dتونس .2021

يوم دراسي توعوي بطيف التوحد في جندوبة

إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية
للمرة الثالثة لسنة 2022

بيان املحل

* الحسني
الخرويب

 - 1كتب ذات صبغة تعليمية لها محوران رشعي
ولغوي

والية قفصة
بلدية السند

ع/ر
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املساحة السعر الضامن الوقتي مكان وتوقيت
اجراء البتة
االفتتاحي السنوي
840د
720د
للمحل الواحد

مدع التسويغ

بلدية السند عىل
الساعة العارشة سنة واحدة قابلة
84د
للتجديد
صباحا
بلدية السند عىل
72د
للمحل الواحد الساعة العارشة
والنصف صباحا

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق عدلية:
ـ أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة العارشة صباحا ليوم
 2022/04/19مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املحلية
ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ ٪10 :من السعر االفتتاحي مسلم من السيد قابض املالية بالسند.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء.
ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن طريق الهاتف  76290164اثناء أوقات العمل.

شهد مدرج األستاذ الفضالوي باملعهد العايل للدراسات اإلنسانية يوم  1أفريل 2022
فعاليات اليوم الدرايس الذي اختار تقديم طيف التوحد أين أطر اللّقاء األستاذ رشف
الدين القاسمي ثم كانت كلمة رئيس قسم علوم الرتبية الدكتور مراد الضويوي الذي قدم
قسمه أهمية املتخرجني منه عرب دراسة متعددة االختصاصات يك يقع تكوين املعلمني
لرتبية األجيال وقدمت السيدة منية البوسليمي املركز الجامعي ونواديه وأنشطته ووجهت
دعوة إىل الطلبة لزيارة املركز واإلفادة من نواديه ونشاطاته ثم كانت مداخلة الدكتور
رجاء الكالعي التي قدمت عديد املفاهيم العلمية لطيف التوحد وتاريخيةالحالة وكيفية
التعامل معها والتي تتطورت طبقا لتقدم البحوث العلمية التي عنيت بالحالة فبعد أن
كان صاحب طيف التوحد يُعزل ويُنعت كأنه مجنون وبلعبة ذكية قدمت الدكتورة طفل
التوحد ككل ال كجزء وبالتحاور مع الطلبة عرب طرح أسئلة تبني بها أفكارها وتؤطرها
وتعرضت للعالمات املصاحبة للطفل منذ صغره وظاهرة التلفاز وكيف يساهم يف إشكال
رشب بأصوات
لدى هذه الفئة بل وتساهم يف عدم قبول الصوت البرشي بعد أن ت ّ
الحيوانات والصور املتحركة مع أهمية أن تتكاثف جهود كل من املعلم والويل إلنجاح
التواصل واستمع الحارضون لنص رسدي يحايك إشكالية طفل التوحد ألقتها الطالبة إرشاق
الساملي ثم تحدث األستاذ رشيد الزواوي عن فلسفة التوحد واالنزواء والعزلة املؤقتة
وكيف اعترب املفهوم إيجابيا ثم ع ّدد املقدمات النظرية للرتبية قبل املدرسية ورضورة
التفكري يف مستقبل الرتبية عرب شواهد لكبار الفالسفة مثل ديكارت وأهمية الرتبية عىل
صاحبت نص الطالبة خولة الهاممي.
الحرية ثم كانت وصلة موسيقية للطالبة نوران سايس
ْ
أما مداخلة املختصة النفسانية السيدة بسمة داليلية فقد ركزت عىل التقييم ال
التشخيص ورضورة انخراط الويل والتلميذ يف العملية الرتبوية لصالح طفل التوحد وأهمية
العمل عىل املرشوع الرتبوي االنفرادي ووضع اسرتاتيجية عمل محكومة بأهداف واختتم
املداخالت األستاذ عىل عريب حول التعلمية ومثلث الديدكتيك وكيفية مترير املعلومة
واملعارف بطرق مختلفة لطفل مختلف ووزعت يف األخري شهادات عىل املتدخلني مع
أهمية العمل عىل مثل هذه التامرين التطبيقية للطلبة ملزيد دعم البعد التطبيقي لطلبة
علوم الرتبية.

* طارق العمراوي
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يف ذكرى يوم األرض الفلسطيني:

هكذا أقرأ يوميات الحزن الفلسطيني
* بقلم :ناجي الخشناوي

السؤال/املهم أن تكون حنجريت قو ّية»
«ليس هذا ّ
داخل/
َ
املعتقل بال ّذكريات
ُ
الفلسطيني
محمود درويش،
ُّ
الفلسطيني الذي
خارج الوطن املُتك ّرر يف املذابح واألغاين...
َ
ُّ
طالسم هو ّيته املُوزّعة من مطار إىل مطار...
ال
ماز
يفكُّ
َ
سيموت م ّتهام بال ّتجريد وتزوير الوثائق
ُ
محمود درويش
شكل فلسطني املُبعرثة
رص عىل رسم َ
والصور الشّ مس ّية ،وهو ُي ُّ
بني امللفات واملُفاجآت ...املُتطايرة عىل شظايا القذائف وأجنحة
العصافري ...فلسطني املحارصة بني ال ّريح والخنجر...
الس ُّي هو بالكامل «محمود درويش»،
ُ
اسم محمود درويش رّ ّ
ُ
الشطة وصنوبر الكرمل
سياط رُّ
يل فقد انتزعته
األص
اسمه
أ ّما
ّ
عن لحمه ...وتركت له هو ّية تتكئ عىل ال ّريح ...وقامة تصقلها
مل متت فلسطني درويش ...ومل تكن زوجة ملحمود ...ورغم ذلك
يرشح ُس ًدى للبوليس تهمة
ال يزال محمود درويش ،يف موته العابرُ ،
رس َح
الخيانة املوصوفة التي تر ُجم صوت ُه ىَّأن ىَّ
ول شعره ...أو أين َّ
شَ ْع َر ُه...
والصدى...
واملنفى
الصمت
خيانة
من
اءته
ر
ب
عن
دافع
ي
ال
ز
ّ
ال ي ُ
بني اتهام البوليس بالخيانة ودفاع درويش عن الرباءة ،طالت
حالة احتضاره ...وتكاثر من حوله املغ ّنون والخُطباء ،ونبت عىل
جثّته الشّ عر وال ُّزعامء و«كل سامرسة اللّغة الوطنيّة صفّقوا...
ولتعش حالة االحتضار الطّويلة ...مادام املطر يتساقط
ْ
صفّقوا...
يف الخارج بال سبب ...والقحط ينترش يف الداخل ألسباب كثرية.»...
تطول حالة االحتضار مبحمود درويش ...وهو يتحفّز للموت
عىل حافة الحلم كام يتحفّز الشّ هيد للموت م ّرة أخرى تاركًا
ليظل صامدا أبدا يف الهزمية
لحم ُه مشا ًعا للجنود كسطوح املنازلّ ،
كفلسطيني يُداعب ال ّزمن
وعد ّو ُه صامد يف ال ّنرص ...ويواصل حياته
ّ
ويالعب األيّام...
ُ
َ
فل اليَ ْو َم
«إن أ ْحتَ ُ
يّ
السابق
م
و
ي
ال
لىَ
ع
م
و
ي
ور
ُمب ُر َ ْ َ َ ْ َّ
فل َغ ًدا
وأَ ْحتَ ُ
َ
مبُ ُرور يَ ْومَينْ َعلىَ األ ْمس
ذكْ َرى اليَ ْوم القَادم
اصل َح َيايت»
َو َه َكذَا ...أُ َو ُ
طوال حالة االحتضار ومحمود درويش يبحث عن هويّة
لشعره فال يجدها إالّ عندما يُشاهد يَافَا فوق سطح باخرة ،فيعلن
ساعتئذ أنّه شاع ٌر كان ويف الذّاكرة يبست القصيدة عندما تناهت
موسيقى اللّحوم البرشيّة ،يف يَافَا ،إىل مسامع مواليد برج الحصار...
السالسل ومينح هويّته شكلها
وكان درويش/الفلسطيني يرثُ ّ
يابس كسارية ال َعلَم ويَ َديْن فارغتني كال ّنشيد
الطّبيعي :صوت ٌ
تلتف حول
الوطني
السفن ...وربطة عنق ّ
وروح منذورة لرغوة ّ
ٌ
ّ
ال ّرقبة مثل حبل املشنقة!
الفلسطيني ...يسقط من رحم
هو ذا محمود درويش ...هو ذا
ُّ
يل» ولكن هل متتلك الطّفولة
رش يف نفق «ارسائي ّ
فلسطيني ويُح ُ
ّ
والوالدة دعوى يف املكان؟
«لَ ْي َس املَكَان الذي ُولدْتَ فيه ُه َو َدامئًا َوطَ ُن َك،
إالَّ إذَا كَان َْت والَ َدت َُك جَماَ ع َّي ًة َوطَبيع َّيةً.
اصط َناعيّ ٌة
إذَا كَان َْت الوالَ َد ُة فَ ْرديّ ٌة َو ْ
فَإ َّن املَكَا َن يَكُو ُن ُم َصا َدفَةً،
اريخي
َوذ ََلك َما يُشَ ك ُّل ال َف ْر َق التَّ َّ
ائيل يف َمكَان َواحد اآلنَ.
س َ
بَينْ َ َم ْح ُمو َد َويَ رْ َ
َ
أَ ْن يَتَ َن َاس َل َُغزا ٌة يف أ ْرض اآلخَري َن
ال يُ َؤل ُّف َحقًا َوطَنيًّا لَ ُه ْم،
َولَك ْن أَ ْن يَتَ َن َاس َل شَ ْع ٌب يف َوطَنه

ات تحتشدُ بالفراغ ...وهو يحاول
السفر ...ومم ّر ٌ
املسافات وتذاك ُر ّ
يل بال أخطاء ...ويفكّ الحروف والحركات عن
أن يذكُر اسمه األص ّ
يكف عن الكالم ليك يصف نفسه...
اللّحم الحي ...ويحاول أن َّ
ليكف
ومازال أيضا يستجدي فلسط َني يك تُعلن براءته منها
ّ
عن املوت ...أو تُعلن انتهاء َعقْد الشغف بينهام ل ُيصبح قادرا
عىل املوت وال ّرحيل...
جسمي كَال َع َر ْق
«تَ ْن َترشي َن يف ْ
جسمي كَالشَّ ْه َوة
وتَ ْن َترشي َن يف ْ
وتَ ْح َتلّ َني َذاك َريت كَال ُغ َزاة
وتَ ْح َتلّ َني د َماغي كَالضَّ ْوء
ُمويت ...ألَ ْرثيك
رف الخ َيانَ َة
أ ْو كُوين َز ْو َجتي ألَ ْع َ
َم َّر ًة َواحدَ ةً»
شع َّيتُ َها».
ُه َو َديمْ ُو َم ُة ال َوطَن َّية َو رَ ْ
من هذه الوطن ّية والرشعية ذاق محمود درويش طعم عكّا
األ ّول :كلّام فتّش عن يشء مل يجده :أُ ٌّم عادت إىل الربوة ،حبيبة
قح بدالً عن أرض
ُزفّت لرجل آخر ،وفقر ٌيُالحقه ...وزنزان ٌة وضاب ٌط َو ٌ
وشعب ...عكّا كانت آخر حدود العامل وأوىل املحاوالت والخيبة...
ودرويش ال يزال إىل اآلن ،يف موته العابر ،يبني فوق ال ّرمال ما
تحمل ُه ال ّرياح ...ال قشرّ الربتقال فوق طبق من ورق يف مقاهي
رسح وقته
باريس ...وال ملك من الوقت وقتا ،يف أقبية األندلس ،ليُ ّ
بني الكروم...
«أَيُّهاَ الظَّالَ ُم القَاد ُم ىَإل امل َدي َنة
انْ َهم ْر ...انْ َهم ْر
َ
ألَ يّن أَ ْعتَز ُم اللَّيْلَة ُمغَا َد َر َة َو ْجهي ال َحافل بال ُح ُدود
يف اتّ َجاه قَلْبي،
َو ْه َو امل َدي َنة ال َوحي َدة التي لَ ْم ت َ َق ْع يف األَسرْ ».
قصته والحرائق تنمو
يُغادر درويش وجهه نحو قلبه ليُعلن ّ
والصنوبر ينمو عىل مشنقة...
عىل زنبقة ...يغادر ليُعلن صورته ّ
قصته وصورته بعد أن يرسق من جرح الشّ هيد
يعلن درويش ّ
الصرب واالنتظار ...لينهمر منه الحرب خلف
القطن ل ُيل ّمع أوسمة ّ
جداول ال ّدم...
يُغادر درويش وجهه نحو قلبه بعد أن يتعلّم اللّغات الشّ ائعة...
والسيعة،
متاعب ّ
السفر الطّويل ...ال ّنوم يف القطارات البطيئة رّ
والحب يف امليناء والغزل امل ُعد لكل ال ّنساء والشّ وق امل ُعلّب ...يغادر
وجهه نحو قلبه بعد أن يتعلّم تربية األمل ومراسم الوداع...
يتعلم درويش كل ذلك ويفشل يف نسيان فلسطني ...إذ يتفتت
حص يف اللغة ...وتتوزّع شوارعها وأديرتها كنايات
وجه املدينة ىً
واستعارات يف لغة درويش وأحرفا ونقطا ...لتط ّرز حقول القمح...
وت ُزهر الورود فوق املقابر...
«إذَا انْ َف َجرتْ م ْن د َمايئ قَصي َده
ت َص ُري امل َدي َن ُة َو ْر ًدا،
شق ال ُحلُ َم م ْن ضلّع َها
كُ ْن ُت أ ْمتَ ُ
ارب نَفْيس»...
َوأُ َح ُ
تظل حاسة ال ّدم
وت ُفلس ال َحواس عىل حدود القدس ...وح َدها ُّ
يانعة بني أصابع الفلسطيني الذي ال يكون إالّ شهيدا أو رشيدا،
َحامال لقربه بَدالً من خَريطة األرض وأغَاين ال َوطَن...
تتدحرج عىل بطن ال َهزمية كل َصباح...
وتظل امل ُ ُد ُن اللّقيطة
ّ
ُ
وما بَني صباحني يُول ُد صباح جديد للفلسطيني يسميه «الوطن»...
من تحت األظفار يُولد ،من بَني األنامل ت ُ
ُورق كرومه ...ويف
كَف ال َيد امل ُحرتقة تعلو بذرة القمح أعلىَ وأعىل  ...وبني املفاصل
الفلسطيني ينمو ال ّزيتون
يُعصرَ الربتقَال الربتقا ّيل وفوق اللّحم
ّ
وميتزج ال ّدم مع الحرب فوق الرتاب/الورق...
أخض...
ُ
رض ...رَ َ
أخ َ
وتحت كل حجر يكتَمل قمر .فال تأيت إالّ أسطو َرة الفلسطيني وال

يَكون إالّ العرس الفلسطيني َحزينا ...حزينا ...ولل ُحزن وجه الفرح
يف الجليل ويافا والكرمل وعكا والربوة و ...ينام عىل شجر الذكريات
ويصحو عىل وتر املعجزات ...ويُحارصنا الفلسطيني قاتال أو قتيال...
ويجيؤنا درويش بلغة من رخَام وبرق ...لغة له منها «وضوح الظل
يف املرتادفات ودقة املعنى» ...له منها «التشابه يف كالم األنبياء
املنيس فوق التّل يسخر
عىل سطوح اللّيل» ...و«حامر الحكمة
ّ
من خرافتها وواقعها» ...لغة له منها «احتقان ال ّرمز باألضداد...
ال التجسيد يُرجعها من الذكرى وال التجريد يرفعها إىل اإلرشاقة
الكربى»...
يجيؤنا درويش هنا ،يجيؤنا من بالد عىل أهبة الفجر إىل بالد
تجلس عىل صخرة تتن ّهد ...يجيؤنا من بالد إىل بالد ليُذكّرنا أن
الحريّة ح ّرة تكون ويجيء ليُذكّرنا أن وطأة الزمان الفلسطيني ال
يزال يتمطّط من حأمة املكان العر ّيب...
ازي
الحصا ُرَ ،
«س َي ْمتَ ُّد َهذَا َ
اري امل َ َج ّ
حص َ
َ
َ
حتّى أعلم نفيس ز ْه َد التَّأ ّمل :
َما قَبْ َل نَفْيس بَك َْت َس ْو َسنة
َو َما بَ ْع َد نَفْيس بَك َْت َس ْو َسنة
لق يف َع َبث األَزْم َنة»
َواملَكَا ُن يُ َح ْم ُ
يتح ّجر املكان يف الزمان إىل األبد ...يتخلّف ال ّزمان عن موعده
الفلسطيني ،الفلسطيني التّاريخي ال الجغرايف،
ويظل
يف املكانّ ...
ُّ
يظل ُمصابا بداء األمل ،يضع غزاال عىل مخدعه وهالالً بني أصابعه
ل ُيخفّف من حزنه...
يظل يربيّ األمل ويسبق كل «املتعاطفني» الذين يُع ّدون له
قربا مريحا «يظلّله السنديان وشاهدة من رخام الزمن» يسبقهم
الكالمي الغوغايئ الخطايب ...يُزغرد ويسألهم
ويُزغرد يف «عطفهم
ّ
من مات؟ ملن تحفرون هذا القرب؟ وهذه الشاهدة عىل من ّ
تدل...؟
يجرح خشبه بتهاين ابنه
يسألهم/يسألنا ومييض نحو النعش
ُ
الذي ُولد من الطلقة التي أصابت الجندي الصهيوين ...ومن
القصيدة التي فجرت س ّيارات ال ُغزاة مجازا وتورية ...وم ّزقت أوتار
اليهودي يف مرسح ّية «شالوم عاليخم» ...فالشّ عر ال
عازف الكامن
ّ
ميزح كام التّاريخ الذي سيذكر أن املوت يف فلسطني مهنة ال ّرضيع
والشّ يخ ...مهنة العروس والحبيبة...
مهب الرتاب يرتوي اللّحم الفلسطيني وينمو الحزن
يف
ّ
مهب الورق يرتحل محمود درويش يف
الفلسطيني كل ثانية ...ويف ّ
غموض الصور ...يرتنّح لغة يف دوار البحر ...وتطري به إىل مجهول
األبدي من جهتني «أن تنظر وراءك توقظ سدوم املكان عىل
الشِّ عر
ّ
خطيئته ...وأن تنظر أمامك توقظ التاريخ ...فأحذر لدغة الجهتني».
وهل تجيء اللّدغة من الجهتني أم من الجهات املليون؟! هل
تأيت اللّدغة من رامبو أم من نريودا؟! أم تجيء من يافا والقدس
العتيق؟! هل يُلدغ من كرنفال الشعر وشهوة ال ّنرث...؟! أنُلدغ من
اتفاق أوسلو أم من حَماَّ م دم حَماَّ م الشَّ ط؟!...
إنّنا نُلدغ دوما من املقاومة ال ّزاحفة كغيمة مطر ومن الحب
النجس وتراتيل بحرية...؟! حتام ٬إنّنا
وهو يُس ّور خطوتنا مبوعد رّ
نُلد ُغ من الحزن الفلسطيني الطّالع من هتاف الجامهري القادمة
من فوهة البندقية والفرح.
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ثقافة

األستاذ الجامعي خالد الغريبي

لـ«الشعب»( :الجزء األول)

اخلميس 7أفريل  - 2022العدد 1689
* حاوره :أبو جرير

من هي األطراف الكفيلة بحماية املكاسب املدنية داخل الجامعة؟
أستاذ تعليم عالٍ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس يف األدب الحديث واملرسح
ونائب عميد ومدير البحوث والدراسات بكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس من  1996إىل
 .1999رئيس قسم العربية من  2002إىل  2005ومنسق عام شهادة املاجستري يف اللغة والحضارة
واألدب (جويلية  )2014ورئيس قسم العربية من  2015إىل .2018
له عديد األنشطة يف املجال الثقايف واالذمتاعي ،عضو سابق يف الهيئة املديرة للمنظّمة التونسية
مؤسيس جمعية الدراسات األدبية بصفاقس سنة  ،1989ورئيس لها سابقا ...من
للطفل بتونس ،من ّ
مؤسيس فرع اتحاد الكتاب بصفاقس منذ مطلع التسعينات ،وتوىل رئاسته يف دورتني .وعضو الهيئة
ّ
املديرة التحاد الك ّتاب التونسيني مكلّف بالدراسات والندوات من  2005إىل  2008وانتخب من
جديد نائب رئيس يف املؤمتر األخري .من مؤسيس املنتدى الثقايف بصفاقس والصالون األديب ومجلس
كاتب وكتاب وغريها وهي مجالس أسهمت يف الربط بني الجامعة ومحيطها الثّقايف من خالل دعوة
أعالم الكتابة إىل محاورات علم ّية بغية ال ّتعريف بنشاطهم الفكري وتعميق ال ّنظر يف قضايا الثّقافة
والفكر واملجتمع .وعضو الهيئة املديرة للجمعية التونس ّية لألدب املقارن.2011 ،
األستاذ خالد الغريبي غزير الكتابة والنرش وهو من الجامعيني التونسيني القالئل الذين اهتموا
باألدب التونيس شعرا ورواية وقصة ومرسحا دراسة وتدريسا ونقدا وتعريفا وتوجيها داخل الوطن
وخارجه دون أن يغمض عينيه عن األدب املغريب واملرشقي.
التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.
* أستاذ خالد الغريبي األكادميي والناقد والناشط الثقايف
كيف تقدم نفسك للقراء؟
الصعب أن تختزل املتع ّدد يف الواحد .فأن تكون
 من ّأكادمييا ليست هي رضبة حظ إنمّ ا هي مغامرة يف طلب
املعرفة ومقامرة عىل الوجود ال املكتسب منه ،وإنمّ ا املنشود
السب
الذي ال يُدرك .وأن تكون أكادمييّا وأنت تحلّق خارج رّ
يعني أن يكون لك موقف مام يجري داخل سياج مهيب
تخىش أن يسيّجك ويقتل فيك حرية الطريان.
أنا ابن الجامعة التونسية عشت برقها ووميضها وسخاءها
املعريف مع أساتذة كبار درسوين وصاروا مع الوقت أصدقاء
من قبيل توفيق بكار رحمه الله ومحمود طرشونة
وغريهام من بُناة الجامعة .كانت تلك أيام الجمر منتصف
السبعينات طالبا مناضال يف حركة الطالب .مؤمنا بقضايا
الحرية رافعا لواءها يف كل محفل.
* ثم ماذا بعد ذلك؟
 دأبت عىل هذا يف النشاط النقايب ملد ّريس الثانويوالجامعي .حيث تقلدت خططا نقابية يف الثانوي خاصة
فضال عن الوظائف اإلدارية والعلمية .ويف كل هذه املسرية
ظلت املحفظة دوما رفيقة درب ،مهام تبدلت املقامات.
كانت املحفظة منبعا سخيا لصداقة عقدتها مع تالميذي
وطلبتي يف كلّ الجهات التي درست مرت ّحال بني العلم
والثقافة والنقابة دفاعا عن قيم الحرية والعدالة وحبا بال
حدود للمعرفة بأوساعها والفكر بجوهره النبيل والفن
عشقا ال ينقطع لكلّ ما هو جميل صورة وكلمة.
كنت شغوفا باالطالع عىل ما يصدر من كتب أقتنيها من
معارض الكتاب داخل البالد وخارجها حتى صار بيتي
مكتبة لصنوف املعرفة وأرشيفا للدوريات العربية يف
خدمة الباحثني .وقد رست هذه العدوى يف مشاريع
تفكريي وأنا أضطلع مبهام نائب العميد مديرا للبحوث
والدراسات إذ سعيت مبعية زمالء متحمسني إىل تطوير
مكتبة الكلية وتحسني رصيدها وتخصيص فضاء للباحثني ما
يستحق داخل فضاء
زال قامئا .وأوليت التنشيط الثقايف ما
ّ
الكلية وخارجها فزرعت نوادي املرسح والسينام والكتاب
والرحالت والفكر .وأرشكت الطلبة أصحاب العزائم الصادقة
وأخرجت كل هذا يف دليل ثقا ّيف كام ش ّجعت عىل إصدار
مجلة لعموم طلبة اآلداب يرشف عليها طلبة نبهاء بتوجيه
من أساتذة مستشارين .وكان يل رشف تأسيس أيام الكتاب
واإلبداع مبساندة من عميد الكلية وقتها األستاذ الصديق
فتحي الرتييك.
* كيف ميكن الحديث عن ثقافة االختالف؟
 -كان ه ّمنا معرش األساتذة العاملني يف مختلف االختصاصات

زرع ثقافة االختالف ومقاومة الجمود والتط ّرف وتحفيز
الطلبة عىل مزيد العلم واملعرفة واالنفتاح عىل الثقافة
املريدة البانية للكيان .بهذه ال ّروح انخرطت مع ثلة من
الرفاق يف دعم النوادي واملشاركة فيها (نوادي الفكر واملرأة
واإلبداع) من نادي الطاهر الحداد بتونس إىل نوادي
صفاقس يف الثامنينات .وعىل هذا اإليقاع كان تأسيس
جمعية الدراسات األدبية يف نهاية الثامنينات فتحا جديدا
كاتبا عاما بها ث ّم رئيسا يف دورات مختلفة .مثلام كان بعث
فرع صفاقس التحاد الكتاب من رماد ،حيث تولّيت رئاسته
يف دورتني ...وكان برنامجي مع أصدقاء مناضلني أن نشكل
جبهة للجمعيات املستقلّة من قبيل جمعية الدراسات
الفلسفية وجمعية التاريخ والجغرافيا وجمعيات أخرى
قريبة الصلة باهتامماتنا الثقافية واملدنية .كان ذلك يف
زمن الحزب الواحد حيث فرضنا أنفسنا بانتامئنا إىل الثقافة
وبالثقة التي اكتسبناها من لفيف من الطّلبة واملثقفني.
* كيف ميكن نرش الثقافة الفاعلة يف تهذيب اإلنسان
ونحت كيانه وجعل هذه الثقافة رافدا عضويّا للعلم
والتعلّم يف الفضاء الجامعي؟
 -أحسب أ ّن مكونات هذه الثقافة وأ ّي ثقافة نريد يف ضوء

ال دور لألستاذ الجامعي
في رسم معالم أفق
التعليم الجديد
ما تعيشه الجامعة من متغيرّ ات وما يتّسم به عرصنا من
تحوالت؟ ما هذا السؤال يف نظري إالّ موصول بالدور املد ّين
الذي تلعبه الجامعات يف تاريخها األصيل والحديث .ومن
ههنا تتناسل األسئلة بدورها :فأ ّي دور للجامعة يف إرساء
القيم املدنيّة وتثبيتها يف ضوء متغيرّ ات تاريخية حفّت وما
تحف باملجتمعات العربية ،توهم بالتّغيري والقطع
زالت ّ
مع املوروث من عوائد تقليدية؟ َمن هي األطراف الكفيلة
بحامية املكاسب املدنية داخل الجامعة ،إن تحقّقت.
وكيف السبيل إىل إرسائها إن غابت؟ وهل لألستاذ الجامعي
وللقوى املدن ّية دور يف رسم معامل األفق التعليمي الجديد
القائم عىل الوعي برضورات ما يحيط بأوطاننا من
مخطّطات مختلفة املشارب محل ّيا وعرب ّيا وعامل ّيا؟ كيف
ميكن للجامعة أن تحافظ عىل استقالليتها العلمية وحرمتها
ميس بحريتها وتقاليدها
ّ
املؤسساتية وأن تقاوم كلّ ما ّ

األكادميية مبا يف ذلك مقاومة أشكال التط ّرف العقدي مهام
كان لونه أو طعمه أو خلفياته أو مرماه؟
كيف ميكن للجامعة أن متارس فعل التكوين والتعليم خارج
يحف بجيل
كلّ مامرسة سلطوية أو حزبية وأن تواجه ما ّ
من الطالّب من مخاطر التط ّرف ومزالق التوظيف مهام كان
مأتاه؟ كيف ميكن للثقافة يف الفضاء الجامعي أن تساهم
يف بناء شخص ّية طالب وا ٍع برشوطه التاريخ ّية ،مدركا أ ّن
املواطنة واملغايرة وقبول املختلف هي الرشوط الحقيق ّية
ملامرسة أ ّي فعل ثقايف واع برشوطه وحدوده؟ ما الربامج
التعليم ّية والتّثقيف ّية التي عىل الجامعة -بكلّ مك ّوناتها -أن
تضطلع بها؟ كيف ميكن إذا ما أدركنا الجدل بني منظومتي
التّعليم والثقافة بأوساعها تقويم تجاربنا التعليم ّية وإرساء
أسس متينة إلصالح جذري وتشاريك ملنظومتنا التعليم ّية
ترسيخا للحريّة األكادمي ّية بخلق مناخ تعلّمي ح ّر وبتطوير
القدرات والكفاءات؟
* هل تنال املسؤولية اإلدارية من جهد املبدع؟
كيف ميكن للجامعات املحلّية تطوير إشعاعها العلمي وبناء
تجارب دميقراطية تشاركية بني مختلف مك ّوناتها العلم ّية
ولعل من خالل هذه األسئلة ومبقتىض
والبيداغوج ّية؟ يّ
مواكبتي للشأن الطاليب والنقايب وانخراطي فيهام طالبا
وأستاذا وبحكم اضطالعي اإلداري مبسؤوليات متع ّددة
ومتابعتي ألنظمة التعليم الجامعي ،ومبوجب انخراطي
يف العمل الجمعيايت املدين ميكن أن أساهم مبرشوع أفكار
ترصد الواقع وتسترشف األفق.
إ ّن بلوغ هذه األهداف ال ميكن أن يت ّم دون معرفة
دقيقة بأوضاع الجامعة التونسية يف مختلف مراحل بنائها
وتط ّورها وفهم الدور الطّليعي الذي لعبته وتلعبه يف اإلمناء
الحرضي والتط ّور التّقني ويف مجاالت اإلبداع والخلق
مبستوياته العلم ّية والفكريّة واألدب ّية والفن ّية عموما.
وما هذا التّوازن املنشود يف التكوين يف قطاعات العلوم
الصحيحة واإلنسانية إالّ من بني املداخل األساس ّية إلرساء
ّ
الثّقافة املدن ّية ودعم القيم الوطن ّية .فبقدر ما تؤثّر هذه
االختيارات التّعليم ّية وهذه الربامج االسرتاتيج ّية يف نحت
السيايس
كيان املتعلّم واملعلّم يكون لتأثريات املحيط ّ
االجتامعي والواقع الثقايف األثر البينّ يف تل ّون أ ّي
واملناخ
ّ
مرشوع مدين بإحباطه أو بتيسري دوره يف خدمة الصالح
العام.
* ما دور الجامعة يف خدمة الثقافة وتحصينها من
السطحية واالنتهازية وامليوعة والتطرف بأنواعه؟
 السؤال األهم يف اعتقادي هو كيف تساهم الجامعة يفبناء أسس التنوير الفكري بعيدا عن التجاذبات السياسية
والحزبية؟ أي كيف متارس الجامعة حيادها اإليجايب دون أن
تتخلىّ عن رسالتها العلمية والفكرية والثقافية واإلنسانية
عامة؟ وإذا قلنا إ ّن الجامعة فضاء علم وبحث وإبداع أمكن
لنا أن نح ّدد رسالتها يف تشكيل هذا العقل العلمي ،مهام
كانت مشاربه ومك ّوناته األصل ّية التي ساهمت يف صقل
معامل ُهويّته الذاتية والجامعية :أعني تأثري املدرسة واألرسة
واملحيط.
وال ّ
شك يف أ ّن لهذه األوساط أدوارا تتفاوت قيمتها يف
توجيه مناحي التفكري والسلوك عند الطالب انطالقا من
الربامج وطرق التعليم وما توفّره املؤسسة من أنشطة
ثقافية وترفيهية وما يتوفّر للطالب من خدمات أعني
كلّ ما يتعلّق بظروف العمل واإلقامة والتنقّل وغريها من
الخدمات الشبيهة .وعليه ميكن طرح سؤالني جوهريني:
ما وضع الجامعي يف إرساء ثقافة وطنية مسؤولة وما أثر
تهميشه عن مشهد ثورة التغيري الحقيقية؟ وهل نحتاج
اليوم إىل ثورة ثقافية نعيد فيها مراجعة الوظائف التاريخية
لكلّ األطراف الفاعلة يف تغيري املجتمع وعقليات أفراده؟
ال ميكن أن تتحقّق هذه املراجعة يف نظري إالّ بـ:
 نرش فكرة املواطنة الحقيقية من دون شعارات وتهريجفولكلوري

 زرع عقيدة العمل والشعور باملسؤولية تحفيز الجميع عىل حب الوطن بوضع اسرتاتيجياتتعليمية وثقافية وحقوقية مدنية
 ترشيد السلوك اليومي ومحارصة الفساد بأنواعه إعالء قيم الحرية املسؤولة والتسامح وقبول االختالفونرش مبدإ العدالة االجتامعية والحقوقية
 وضع خطة اقتصادية واجتامعية وثقافية للقضاءالتدريجي عىل بؤر الفقر والجهل والبطالة.
 مراجعة أهل السياسة ألساليب عملهم ودرء األنانيةواملصلحة الخاصة عىل حساب املصلحة العا ّمة واملنطق
الحزيب عىل حساب االنتامء إىل وطن.
اإلعالمي مبختلف مشاربه وأصنافه
 تطوير الخطابّ
وتذليل عوائقه؟
ولتحقيق هذه املقاصد ال ب ّد يف رأيي من ترشيك الجامعي،
من خالل أطره العلمية والنقابية ،يف االستشارات العامة
والترسيع يف االصالحات الجوهرية يف التعليم والتشغيل
واإلعالم والثقافة مبشاركة أهل الذكر من هيئات فكرية
ونقابية خاصة.
* أنت من األكادمييني القالئل الذين اعتنوا باألدب
التونيس يف حني نالحظ عزوف أغلب الجامعيني عن ولوج
املدونة التونسية؟
 يف الواقع مل يكن اهتاممي باألدب التونيس من بابالنعرات اإلقليمية الشوفينية ،وإمنا من باب االنتصار ألدب
يلق حظّه إالّ قليال يف الدراسات النقدية العربية ناهيك
مل َ
عن حضوره املحتشم يف املد ّونة النقدية التونسية درسا
ودراسة .من دون أن أنفي تزايد االهتامم بهذا األدب
يف العقدين األخريين درسا وبحثا أكادمييا يف مختلف
املؤسسات الجامعية...
دعني أقول كان اهتاممي بهذا األدب ،ال عن طريق ما
يُؤلَّف فحسب ،وإنمّ ا عن طريق مشاركايت ومتابعتي لنشاط
الندوات وامللتقيات واألندية التي تهت ّم بأدباء تونس .وال
أخفي أ ّن املهام التي اضطلعت بها يف جمع ّية الدراسات
األدبية واتحاد الكتاب التونسيني واندماجي يف الفضاء
الثقايف الجامعي قد مكّنتني ،كلّها من كرس عقدة املركز
أخصص شهادة اختياريّة يف
والهامش ،وحفّزتني عىل أن ّ
األدب التونيس لعقود طوال ،دعوت فيها أدباء من مختلف
التّجارب ملحاورتهم والتّعريف مبنجزهم داخل فضاء
الدرس .وقد كان هذا النشاط محفزا لطلبة املرحلة الثّالثة
عىل اقرتاح مواضي َع تع ّرف باألدب التونيس وقضاياه يف
نطاق بحوثهم يف املاجستري والدكتوراه .هكذا وبال تصميم
مسبق وجدت نفيس ملتزما مبزيد التعريف بأدبنا التونيس
بتقييم منجزه بعيدا عن الهوى العارض واإلعجاب الزائف.
وكان من حصيلة كلّ هذا أن شاركت ببحوث نقديّة
يف مؤلفات جامع ّية محورها األدب التونيس فضال عن
تخصيص مؤلفات ثالثة من بينها املنشور »:الشعر التونيس
املعارص بني التّجريب والتشكّل» وما هو قيد الطبع« :كتابة
الهوية وهوية الكتابة يف الشعر التونيس من خالل مناذج»
و»دراسات يف النقد والنقد املقارن» اهتممت فيه بثلة من
نقادنا املعارصين .ومل يكن دأيب يف ما أنجزت إالّ أن أسهم
من موقعي املتواضع يف صيانة األدب التّونيس من التّهميش
وال ّنسيان.
(يتبع)
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ثقافة

الواقع اآلخر يف «أرى أصواتا يف الزّوبعة» للقاص عيسى جابلي
* ع ّباس سليامن
أعرتف منذ البدء أ ّن قراءة نصوص الكاتب عيىس الجابيل ليست كأ ّي قراءة أخرى،
القصيص الجديد «أرى أصواتا يف
فمعها عىل وجه العموم ومع ما احتواه منها كتابه
ّ
ال ّزوبعة» عىل وجه الخصوص أنت أيّها القارئ ال تقرأ مطمئ ّنا وال محايدا وال مباليا
وال باحثا عن األحداث كيف تتكاثف وإىل أين تؤول وال متّبعا الشّ خصيّات كيف
السد ثّم كيف انتهت يف آخره .مع كلّ هذه القصص ،أنت أيّها القارئ
أُنشئت أ ّول رّ
مدع ّو إىل أن تتوقّف عند كلّ كلمة وعند كلّ جملة وعند كلّ فكرة لعلّك تهتدي إىل
ما وراء ذلك كلّه من نوايا ومقاصد.
السد العادّي املعهود
لست أيّها القارئ وأنت تواجه هذه ال ّنصوص أمام ذلك رّ
املتعا َرف عليه الذي يروي الواقع والوقائع ويكاد يعيد رواية ما يعرفه ال ّناس
بتفاصيله .ال ،أنت أمام رسد ال يروي الواقع! أنت أمام رسد يروي واقعا ال تعرفه ومل
تفكّر فيه ومل يخطر لك عىل بال مك ّوناته عجيبة ولغته ليست اللّغة التي اعتدتَها
ومقاصده ليست مج ّرد اإلمتاع والتّسلية أو ليست مج ّرد الكتابة.
السد ماثلٌ يف انبناء هذه القصص عىل التّخييل ويف
ولعلّ االختالف عىل مستوى مدار رّ
إمعانها ال ّذيكّ والجا ّد يف صنع الخيال كدحا نحو عامل آخر جديد مل يعهده الق ّراء ومل
القص يحرتم فيه من يكتب ذاته ومخاطَبيه
يعهده الكتّاب أيضا ،وتوقا نحو نوع من ّ
وجنس القول واألدب عا ّمة ،وتحفيزا عىل صناعة قارئ مختلف يتجاوز التّعاطي
االنطباعي إىل الت ّعاطي الفكر ّي التّأ ّم ّيل الذي ال يخلو من فلسفة األشياء ،وعىل
صناعة ناقد آخر يتجاوز املناهج التي تعلّمها ووجهات ال ّنظر التي طاملا آمن بها

السائد إنشاء
نحو منهج جديد مختلف من ٍنب أساسا عىل العدول عن ّ
وتقبّال .عليك أيّها القارئ -قارئ عيىس-أن تتقبّل نصوصا مدارها رجل
رأسه نار ولهب ،أو حصان ورد ّي مستق ّر يف غرفة بالطّابق العلو ّي ،أو
الحي فيعاكسونها ،أو رئيس بالد يرصف املاليني من
دمية تثري فتيان ّ
أجل أن يشارك مبؤخّرته العجوز يف مسابقة عامليّة ألجمل مؤخّرة،
أو رجل تغيرّ ت حياته وتفّرق من حوله ال ّناس ألنّه أبرص سلحفاة ،أو
قبلة سوداء يرسمها املوت عىل رقاب من سيعود إليهم ...وال يركب ّنك
العجب إن قرأت يف إحدى قصص هذا الكتاب عن رجل «داهمه
السوق ،وكان يطلق يف كلّ عطسة جحشا يف ّر من
عطاس متّصل يف ّ
أنفه مرسعا» (ص  ،)114ث ّم ال تلبث تلك الحمري أن متأل القرية وتفسد
حياة ال ّناس وتقتل الكثريين فـ«أخذ أبناء القرية يغادرونها شيئا فشيئا
حتّى مل يبق أحد غري الشّ يخ وحمريه» (ص .)116
قصة أخرى عن رجل يحاكَم بتهمة «شبهة
وال تستغرب إن قرأت يف ّ
الحياة» ويخضع للتّحقيق ويُقال له «من أين جاءتك شبهة الحياة
وقد تعلم أ ّن قانونا باملدينة يح ّجر ذلك!؟ (ص  ،)130فيضط ّر إىل
االعتذار وطلب ال ّرحمة مؤكّدا عىل أنّه مل يقصد إىل ذلك البتّة ،غري أ ّن األمر ينتهي
به إىل اإلعدام.
قصة شخص يعاين من متالزمة غريبة متمثّلة
وكن عىل استعداد أيّها القارئ لتقرأ ّ
يف ابتالع ال ّنقود إىل درجة أن اشتىك من صنيعه زمالؤه والتّجار والفلاّ حون وأصحاب
الدّكاكني وعجز عن مداواته الط ّّب الحديث والط ّّب البديل وملّت أ ّمه عرضه عىل

املداوين ،ث ّم كرب بطنه وتدلىّ ومل يعد يكفيه من األموال
يشء ...ورغم أ ّن األمر انتهى به إىل االنتحار أو االنفجار فبدا
أ ّن ال ّناس تخلّصوا منه ومن نهمه العجيب إلاّ أ ّن ولدا من
صلبه ظهر بعده دأبُه ابتالع ال ّنقود.
قصة «ال تقلق ،إنّه( »...ص )116عن مقارنة
وستقرأ أيضا يف ّ
تحب املقابر
عاملي األحياء واألموات تجعلك ّ
لطيفة بني ْ
واملوىت والعامل اآلخر وتكره الدّنيا ومن فيها وتوقن أ ّن عامل
ال ّناس عامل بائس قذر.
وال تتع ّجب حني يكتب شخص جملة فيها «أنقذ نفسك
عاجال» (ص )167عىل باب منزله بطالء أسود فتجوب تلك
الجملة العامل غربا ورشقا وتتس ّبب يف انتحار الكثريين.
وال تتع ّجب أيضا إن وجدت ال ّراوي يحدّثك عن ابن املقفّع
كيف ترك موته وجاء يج ّر وراءه نعامة ويف يده ضفدع باحثا
عن رأسه وقد أُخرب أ ّن سفيان بن معاوية نيس أن يضعه يف
التّنور ،ث ّم يتبينّ أ ّن كلّ الحكاية حلم أو هي كالم عن حيلة.
هكذا ،يظهر أ ّن هذه القصص التي ال تسمع األصوات وإنمّ ا تراها وتراها يف ال ّزوبعة
حيث ال ميكن أن تُرى ال ترسد واقعا معلوما بل واقعا آخر يخيّله عيىس الجابيل
مبك ٍر فال يكون أمام قارئه غري أن يصاب باإلرباك والدّهشة قبل أن يركن إىل التّسليم
والتّصديق.
* كتاب قصيص ،الدّار التّونس ّية للكتاب ،الطّبعة األوىل2021 ،

ندوة «األكاديمي والتكوين الذاتي» ومعرض باملتحف وبرواق علي خوجة
يف سياق أنشطته الفنية التشكيلية والثقافية والعلمية
النقدية وبالتزامن مع انتظام معارضه مبتحف قرص خري
الدين ورواق يحيى وكنيسة سانت كروا ضمن الشهر
الوطني للفنون يف دورته الحالية نظم اتحاد الفنانني
التشكيليني التونسيني وتنسيقيته باملهدية الفعالية
الثقافية العلمية «ملتقى الفنون التشكيلية باملهدية»
وذلك يف الفرتة من  19إىل  31مارس  2022دعام ألنشطته
الجهوية وتفعيال لعمل التنسيقيات ...هذه الفعالية
انطلقت بعدد من األنشطة يوم السبت  19مارس

أدباء على الطريق يف جندوبة
يواصل نادي أدب الطفل بجمعية «فريقا لالسرتاتيجيات»
نشاطاته األسبوعية والتي تتوزع بني سامع القصص املؤسسة
ألدب الطفل النصوص الكالسيكية والعاملية أو قراءتها جامعيا
ورقيا عىل غرار قصص بينوكيو وليىل والذئب وبائعة الكربيت
وهاين وهناء ...نصوص اعتربتها الجمعية مهمة وهي نصوص
مرجعية لكتاب القصة املوجهة للطفل كام ت ّم استدعاء عرب
تقنية الزوم الكاتب املرصي السيد شليل وكتاب املدينة
كاملريب عبد الحق الدرييس واألستاذ الشاعر الصحبي العلوي
لنقاش قصصهم وتجربتهم يف الكتابة وعامل مهم لتحفيز رواد
النادي عىل الكتابة والتحبري واألخذ بنصائح كتاب ميلكون
تجربة إبداعية وخصصت حصة األحد 3أفريل  2022لسامع
قصة التلميذ محمد سيف خملية تحت عنوان «ال أتجاهل
الفقري» وهي قصة واقعية عالجت حب الوالدين والعمل
والتجاهل وإرصار البطلة عىل العمل لتوفر دواء لوالدتها
املريضة وأقامت حفلة مبناسبة شفاءها يف آخر القصة وبلغة
ارتقت بتعابريها وجملها البسيطة لتصف الحاالت النفسية
كحريتها أمام مرض والدتها وتجاهل األصدقاء لوضعها املادي
والفرح يف آخر القصة وهو يصف الوليمة.
أما قصة التلميذة مريم شعايب وهي كاتبة واعدة لها العديد
من النصوص الشعرية والرسدية وقدمت قصة «مايض حارض
مستقبل» استطاعت بقلمها الفياض أن تعرب عرب بوابة الزمن
إىل املستقبل ودهشة البطلة أمام تقدم العلوم وانجازاتها
كالروبوات وغريها ومبحض الصدفة وجدت نفسها يف
سنة 2104ومريم شعايب كاتبة تغريها حضارة كوريا كلغة
وإنجازات فاستدعت بطال من سيول كيم هيون وبطلة من
جزيرة جيجو كيم مناري وبطل عريب اسمه ماجد كام عربت
عن شغفها بالكتابة يف الخيال العلمي.
* طارق العمراوي

 2022يف تنسيق ومتابعة من الفنان محمد أكرم خوجة
وذلك بالرشاكة مع املندوبية الجهوية للثقافة باملهدية
واملندوبية الجهوية للسياحة باملهدية وبلدية املهدية
وجمعية عيد البحر ونادي التعاون واملعهد العايل للفنون
الجميلة بسوسة ووكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية
واملعهد الوطني للرتاث.
وحرص اتحاد الفنانني التشكيليني وتنسيقيته باملهدية
عىل انجاح ملتقى الفنانني التشكيليني يف دورته االوىل.
الربنامج العام للدورة متنوع حيث شمل افتتاح معرض

الفنون التشكيلية ،بفضاء املتحف ورواق عيل خوجة مع
 performanceللفنان يوسف املولهي أمام السقيفة
الكحلة وت ّم باملناسبة تكريم كل من الفنانني نورالدين
ملام وحسن الزردومي يف سياق الجانب االعتباري تجاه
التجارب الفنية وتثمني الجهد اإلبداعي لكلّ منهام.
هذه الندوة كانت مجال عديد املداخالت املتصلة مبحور
الدورة وهو «األكادميي والتكوين الذايت يف الفنون نظرة
استرشافية» وقد طرحت الورقات العلمية املقدمة
جوانب مهمة ومسائل متصلة بشأن التكوين يف الفنون

جمعية «حس» تنظم بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات

صالون «حس» للفنون التشكيلية
* شمس الدين العوين

ضمن أنشطتها الفنية التشكيلية والثقافية املتعددة
نظمت جمعية «حس» الثّقافيّة التّنشيطيّة الفنيّة يف
«حس»
الفرتة من  26مارس اىل  5ماي  2022صالون ّ
للفنون التشكيلية بالتعاون مع املركز الثّقايف ال ّدويل
املتوسط للثّقافة والفنون وتحت عنوان
بالحاممات ودار ّ
«حدثتني صور قالت »...نشاطا إبداعيا فنيا منه املعرض
الفني التشكييل الجامعي والذي يضم حوايل  40من

الفنانني املشاركني بأعاملهم متعددة التقنيات واألساليب
ومائدة مستديرة حول «صور شعرية ...شاعرية الصورة»
بحضور مدير املركز الثقايف الدويل بالحاممات السيد
لسعد سع ّيد .املعرض والنشاط طيلة الفرتة من  26مارس
إىل  05ماي  2022باملركز الثقايف الدويل بالحاممات ومن
الفنانني املشاركني نذكر مثال طارق السوييس وخولة زيك
وسناء ال ّراشدي ومراد شوية ودرصاف جامعة ومحمد
فنينة وشكري عزيز ولطيفة بيدة وملياء بن الشيخ ابراهيم
معدة ومنظمة الفعالية ورئيسة الصالون .ومن املشاركني

ومنه الذايت وأثر ذلك يف التجارب وواقع الفنون وشفعت
الجلسات بنقاش صلب ما ت ّم طرحه من قبل الباحثني
والنقاد من املتدخلني ورؤساء الجلسات العلمية ومنهم
فاتح بن عامر وحافظ الجديدي والصادق زيان وعادل
بن يوسف ولسعد الشطي وحسني حمداوي ومحمد عيل
يوسف ورضا الجوادي ومالك العطوي ومحمد سامي
برش ومحمد فارس وعيل عون ورضا مرشي وهيكل ماين
وأميمة بن حمزة ومحمد عيل مصيل.
* شمس
يف الجانب الثقايف للندوة نذكر الفنان والدكتور فاتح بن
عامر والشاعرين وداد الحبيب ولطفي عبد الواحد.
ويف اليوم الثاين انتظم الحوار وكان مفتوحا مبشاركة
فنانني ومختصني وضيوف الفعاليات حول مسائل
متصلة بجامليات الصورة ومنها عالقة الصورة بالشعرية
والشاعرية املتوفرة يف هذا النوع الفني ونعني الصورة.
هذا وتتنوع الفعاليات الثقافية والفنية للجمعية وفق
برامج تحرض فيها املعارض الفنية التشكيلية التي تتم
مبشاركات واسعة من قبل الفنانني التشكيليني والندوات
وأنشطة أخرى بني الثقافة والفنون.
نشاط فني ثقايف وفكري ومعرض متنوع التجارب واالجيال
والتقنيات وصورة عن تجارب فنية تونسية وحوار مفتوح.

الدورة التاسعة لمهرجان ربيع الطفل بالمنيهلة

املسرح والورشات والرتفيه واالفتتاح تم بـ«فرسان املدينة»
يف سياق الفعاليات واألنشطة الثقافية لدار الثقافة باملنيهلة وبإرشاف املندوبية
الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة تم تنظيم فعاليات الدورة التاسعة ملهرجان ربيع
الطفل باملنيهلة بالرشاكة بني دار الثقافة ودار الشباب املنيهلة وجمعية مبدعي دار
الثقافة املنيهلة وذلك يف الفرتة بني يومي  19و 26مارس  2022حيث شهد الربنامج
العام تنوعا يف العروض املرسحية والفرجوية واألنشطة الرتفيهية واملسابقات ونشاط
الورشات املفتوحة لألطفال بدار الثقافة املنيهلة .االفتتاح الرسمي للتظاهرة انطلق
يوم السبت  19مارس الجاري وذلك من خالل عرض عرائيس تنشيطي استعرايض
بعنوان «فرسان املدينة» لرشكة املرسح الحديث للعرائس بتونس أمام بلدية الجهة
وقد تواصلت األنشطة ومنها مجموعة من الورشات لألطفال بالتعاون بني دار الثقافة
املنيهلة ودار الشباب املنيهلة وعرض تنشيطي لدار الشباب وعرض ملرسحية «ساعة يف
حرضتهم» لرشكة مرسح عني بالقريوان وتم يوم الثالثاء  22مارس تقديم عرض مرسحي
مدعوم لألطفال بعنوان «يد بيد» من إنتاج مركز فنون الدرامية والركحية بصفاقس...
وتواصلت الفعالية اىل غاية يوم السبت  26من الشهر الجاري ومن العروض املدعومة

لدار الثقافة يف سياق نشاطها الثقايف نذكر مرسحية «تطهري» لرشكة خديجة لإلنتاج
بتونس وت ّم عرضها يوم 15مارس  2022ومرسحية «ساعة يف حرضتهم» لرشكة مرسح
عني بالقريوان تم عرضها يوم  16مارس  2022ومرسحية «ويكلو» لرشكة املتوسط
لإلنتاج بن عروس وعرضت يوم 17مارس  2022هذا وضمن الفعاليات الدورية لدار
تخص الفنون واآلداب والفكر وغريها من األنشطة وبإرشاف
الثقافة باملنيهلة والتي ّ
ودعم من قبل املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة نظمت جمعية مبدعي
دار الثقافة املنيهلة برئاسة فتحي املدوري فعاليات الدورة الثانية لـ»ملتقى األيام
الشعرية» حيث كان املحور العام لهذه الدورة «األدب زمن الجائحة من خالل مداخلة
للكاتب محمد املي الذي تحدث يف مداخلته عن أثر الجوائح يف حياة الناس واألدباء
وما ترتكه يف فنونهم وآدابهم من إبداعات وكتابات مختلفة .وتحدث إثر ذلك ابن
الشاعر الراحل عبد الله مالك القاسمي ليشكر يف كلمته القامئني عىل الفعالية مبلغا
تحيات العائلة للمشاركني مثمنا ملسة الوفاء من قبل امللتقى لوالده ابن الحي حيث
ينتظم املهرجان.
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كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم

مواجهة سهلة للرتجي أمام سطيف الجزائري
جرت يف مقر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم ،عملية سحب
قرعة األدوار اإلقصائية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وقد أسفرت عملية القرعة عن صدام مرتقب يف الدور
ربع النهايئ بني األهيل املرصي والرجاء البيضاوي يف قمة
كروية ساخنة.
ويف ما ييل قرعة الدور ربع نهايئ للمسابقة:
األهيل املرصي – الرجاء املغريب
وفاق سطيف الجزائري – الرتجي التونيس
شباب بلوزداد الجزائري – الوداد املغريب
بيرتو أتلتيكو األنغويل – ماميلودي صن داونز الجنوب
إفريقي
قرعة الدور نصف النهايئ الذي سيدور ايام  6ماي و 13
ماي  2022ستكون حسب الربنامج التايل :

يف ذهاب الدور نصف النهايئ األول سيلتقي الفائز من
مواجهة ربع النهايئ األوىل (األهيل املرصي – الرجاء
املغريب) عىل أرضه مع الفائز من ربع النهايئ الثاين (وفاق
سطيف الجزائري – الرتجي التونيس) بينام يستقبل املتأهل
من املباراة الثانية منافسه عىل ميدانه يف مباراة االياب.
ويف ذهاب نصف النهايئ الثاين سيلعب الفائز من ربع
النهايئ الرابع (بيرتو أتلتيكو األنغويل – ماميلودي صن
داونز الجنوب إفريقي) عىل أرضه مع الفائز من ربع
النهايئ الثالث (شباب بلوزداد الجزائري – الوداد املغريب)
بينام يستقبل املتأهل من املباراة الثانية منافسه عىل
ميدانه يف مباراة االياب.
ومن املحدد أن تقام املباراة النهائية يوم األحد  29ماي
القادم.

تصفيات كأس أمم افريقيا :2023

املنتخب التونسي يف املستوى
األول …

تقام خالل النصف الثاين من شهر أفريل الجاري عملية سحب قرعة تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم
 2023التي ستحتضنها الكوت ديفوار خالل الفرتة املمتدة من  23جوان اىل  23جويلية .2023
ستشهد التصفيات مشاركة ال  42منتخبا األعىل تصنيفا اعتامدا عىل تصنيف نوفمرب  2021باالضافة اىل
املنتخبات الستة املرتشحة من الدور التمهيدي وهي منتخبات بوتسوانا – جنوب السودان – ليزوتو –
ايسواتيني – ساو تومي وغامبيا.
سيتم خالل عملية سحب القرعة تصنيف املنتخبات ال  48املشاركة اىل  4مستويات قبل أن تقسم عىل 12
مجموعة تضم كل منها  4منتخبات (منتخب من كل مستوى).
املستوى األول:
السنغال – املغرب – تونس – نيجرييا – الجزائر – الكامرون – مرص – مايل – الكوت ديفوار – بوركينا فاسو
– غانا – جمهورية الكونغو الدميقراطية.
املستوى الثاين:
جنوب أفريقيا – الرأس األخرض – غينيا – أوغندا – الغابون – البنني – زامبيا – الكونغو – مدغشقر – كينيا
– غينيا االستوائية – سرياليوين.
املستوى الثالث:
ناميبيا – غينيا بيساو – النيجر – موريتانيا – ليبيا – املوزمبيق – ماالوي – زميبابوي – غامبيا – الطوغو –
أنغوال – جمهورية إفريقيا الوسطى
املستوى الرابع:
جزر القمر – طنزانيا – السودان – رواندا – ليبرييا – ليزوتو – سوازيالند – بوتسوانا – أثيوبيا – بورندي –
جنوب السودان – ساو تومي.
وتتنافس منتخبات كل مجموعة فيام بينها ذهابا وإيابا عىل أن يضمن املنتخبان صاحبا املرتبتني األوىل والثانية
يف كل مجموعة ترشحهام اىل نهائيات كاس أمم أفريقيا 2023

يوم  21أفريل يوم الحسم يف
شأن مباراتيْ الجزائر والكامريون
ومصر والسينغال
كشف االتحاد الجزائري لكرة القدم أن لجنة االنضباط صلب االتحاد الدويل لكرة القدم الـ«فيفا» ستنظر
يف الطعن الذي تقدم به يف خصوص إعادة مباراة املنتخب الجزائري ضد نظريه الكامريوين ضمن إياب
الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر يف الواحد والعرشين من شهر أفريل الجاري.
وكان االتحاد الجزائري قد تقدم بطلب إىل الفيفا من أجل إعادة مباراة منتخب الخُرض ضد نظريه
الكامريوين بسبب ما وصفه «بتشويه الحكم باكاري غاساما لنتيجة املقابلة وتأثريه عىل مجرياتها»..
من جهتها ،كشفت وسائل إعالم مرصية أن لجنة االنضباط داخل الفيفا ستنظر يف نفس اليوم يف الطعن
الذي تقدم به االتحاد املرصي لكرة القدم بخصوص أحداث املباراة التي جمعت الفراعنة مبنتخب
السينغال ضمن نفس الدور.
ومن املنتظر أن تصدر لجنة االنضباط قراراتها يف نفس اليوم ،أي يوم الواحد والعرشين من شهر أفريل
الجاري ،يف وقت استبعد فيه عديد الخرباء إمكانية إعادة املواجهتني واللتني أسفرتا عن تأهل الكامريون
والسينغال إىل كأس العامل قطر .2022

المدرب التونسي جالل القادري

القرعة منطقية ومنتخب
البريو ممتاز جدا
أكّد مدرب املنتخب الوطني التونيس “جالل القادري” عىل أن املجموعة التي
تواجد فيها منتخبنا الوطني هي نظريا منطقية.
وذكر انه باعتبار أن املنتخب التونيس تواجد يف املستوى الثالث من القرعة وأن املنتخب الفرنيس
والدمناريك تواجدا يف املستويني األول والثاين ،مبعنى أنهام عىل الورق سيكونان منطقيا أفضل من منتخبنا
الوطني يف الرتتيب.
كام أكّد “القادري” بأن منتخب البريو الذي سيكون األقرب بنسبة  80إىل  % 90لضامن مقعد يف املونديال
والتواجد يف مجموعتنا ،هو منتخب ميتلك خاصية لعب رسيعة جدا والتي سترُ هق كثريا املنتخب التونيس
أكرث من املنتخبني الفرنيس والدمناريك.
كام أضاف “القادري” بأن تونس أصبح لديها ثقافة التعامل مع املباريات الكربى ،مثلام رأينا ذلك أمام
املنتخب االنقليزي خالل آخر مشاركة يف كأس العامل.
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بعد أن الزمت وزارة الشباب والرياضة الصمت:

الرتجي الجرجيسي يرفض تعيني مجدي بلحاج علي إلدارة
مباراته أمام مستقبل سليمان
أكدت الهيئة املديرة للرتجي الريايض
الجرجييس أنها قد فوجئت بتعيني الحكم
مجدي بلحاج عيل الدارة املباراة التي
جمعت فريقها مبستقبل سليامن يوم أمس
االربعاء  6أفريل  2022لحساب الجولة
الخامسة اياب من منافسات بطولة الرابطة
املحرتفة األوىل لكرة القدم.
هيئة الرتجي الجرجييس ذكرت أن هذا
الحكم كانت قد ُسلِّطت عليه عقوبة
االيقاف بثالثة أشهر إثر األخطاء الجسيمة

التي ارتكبها خالل ادارته ملقابلة الباراج
التي جمعت أمل جربة ميدون بأوملبيك
مدنني خالل شهر أفريل املايض كام كان
مردوده كارثيا خالل املبارة التي جمعت
مكارم املهدية مبستقبل قابس فيفري .2022
ودعا الرتجي الجرجييس اىل الرتاجع عن
هذا التعيني مشريا إىل أنه كان من األجدى
الرت ّوي جيدا وأخذ الحيطة قبل اتخاذ قرار
مامثل خاصة ملا للمباراة من أهمية بالغة
لكال الفريقني محذرا من املساس بحقوقه.

مقابالت الجولة األوىل ملرحلة
التتويج من أجل الصعود للرابطة
املحرتفة األوىل
تدور اليوم الخميس 07أفريل ،2022
مقابالت الجولة األوىل من مرحلة التتويج
من أجل الصعود للرابطة املحرتفة األوىل
ويف ما ييل تعيينات املقابالت والحكام:
الساعة :13.30
املجموعة األوىل:
ملعب فرحات حشاد اريانة
النادي القريب  -الشبيبة القريوانية الحكم
جالل السحباين
ملعب  2مارس بصفاقس
امللعب التونيس  -قوافل قفصة الحكم
عامر شوشان
املجموعة الثانية:
ملعب املسعدين
أوملبيك سيدي بوزيد  -مستقبل قابس الحكم نرص الله الجوادي
ملعب املطوية
القلعة الرياضية  -جمعية جربة الحكم وليد املنرصي

حكام الجولة األوىل مرحلة تفادي
النزول للرابطة الثانية
تدور اليوم الخميس 07أفريل ،2022
مقابالت الجولة األوىل من مرحلة تفادي
النزول يف الرابطة املحرتفة الثانية ويف ما
ييل تعيينات الحكام:
الساعة 13و 30دق:
ملعب القربة:
النجم الراديس  -كوكب منزل نور الحكم
سفيان قطاط
ملعب جبنيانة
الحديد الصفاقيس  -مكارم املهدية الحكم محرز املاليك

رئيس جامعة الكرة وديع الجريء عني
مجدي لصديقه وليد الجالد رئيس مستقبل
سليامن وهذا ليس جديدا .لكن السؤال
األهم ماذا غري وزير الرياضة منذ توليه
املسؤولية وما هي إضافته!؟
ال يشء تقريبا ولذلك يتجارس وديع ويفعل
يف كرتنا ما يريد يف غياب أجهزة الرقابة٬
مبا أن الجميع يعمل تحت شعار «دز
تخطف».
* رمزي الجباري

الرابطة الثانية

حسابات كثرية يف مشهد مأزوم
ننهي سلسلة األرقام والهوامش الخاصة ببطولة الرابطة  2بعد
انتهاء مرحلتها بالحديث عن اإلطارات الف ّنية التي أرشفت عىل
حظوظ مختلف األندية .ولنئ انتهت املرحلة األوىل باللجوء إىل
خدمات  43مد ّربا ٬فإن املرحلة الثانية ستنطلق بـ 46مد ّربا بعد
حصول القطيعة بني جمعية جربة وعبد الحليم عالهم ومكارم
املهدية وخالد بن سايس والحديد الصفاقيس ومراد السبعي.
هذا األخري انتقل إىل النجم الراديس ليخلف هشام النصيبي.
وقد انتدبت الجمعية زياد زيود واملكارم حكيم عون والرالوي
محمد التمري .وأمام صمت اإلدارة الفنية والجامعة عىل هذه
املهازل املتفاقمة من موسم إىل آخر ,يواصل مسئولو األندية الذين
جاءت الصدفة بأغلبهم شطحاتهم ونزواتهم .فلو كانت هناك فعال
قوانني صارمة ويتم تطبيقها فعليا ال نظريا ٬ملا وصلنا إىل هذا
املشهد املزري .فاألرقام مفزعة .فام معنى أن ينتدب  11ناديا 3
مدربني يف بطولة بـ 10مقابالت و 8أندية مد ّربني اثنني؟  5أندية
فقط حافظت عىل إطارها الفني م ّرت  3منها إىل الدورة الصعود
للرابطة ( 1امللعب التونيس والقلعة الرياضية والنادي القريب)
يف حني أنهى لطفي العياري ومحمد الربيري موسمها الخامس
والرابع عىل التوايل عىل رأس مستقبل وادي الليل وهالل مساكن.
وهنا ال ب ّد من توجيه تحية لرئيس املستقبل والهالل عىل ثقتها
املتواصلة يف هذين املد ّربني رغم مرور الفريقني يف بعض األوقات
بأزمة نتائج رسعان ما تم تجاوزها .كام ال ميكن املرور مر الكرام
عىل ظاهرة «السياحة التدربية» والتي حان الوقت لوضع حد لها
بوضع قانون نرتك الخيار للجامعة لس ّنه .ويف ما ييل بسطة عن
تنقالت املدربني بني أندية الرابطة  2وبطلها حسان القابيس الذي
اتفق قبل انطالق املوسم مع أوملبيك سيدي بوزيد ثم انتقل إىل
مستقبل قابس وغادره بعد الفشل يف املقابلة الفاصلة ضد الرتجي
الجرجييس ليحل بنب قردان ومن االتحاد عاد إىل الجليزة ليحط
الرحال بعد ذلك يف سيدي بوزيد ليجني مثار عمل لطفي الحبايل
سامي املصيل انطلق مع مكارم املهدية ثم انتقل إىل النادي البنبيل
نضال الخياري استهل املوسم مع امللعب القابيس ثم رحل إىل
قفصة
محرز امليالدي بدأ املوسم مع النجم الراديس وأنهاه مع مستقبل
املحمدية
محمد العريب العرعوري تح ّول من أمل جربة إىل جندوبة الرياضية
عصام املردايس حل بأوملبيك مدنني قادما من مستقبل قابس
عامد جاء بالله حط الرحال بكوكب منزل النور بعد مغادرته

للرالوي
مراد السبعي بدوره غادر الرالوي وتح ّول لتدريب النجم الراديس
مجدي رويس غادر مرجان طربقة ثم عاد بعد ذلك
إكرامي قنابة بدوره رحل عن النادي البنبيل وبعد «توافق» عاد
لتدريب الفريق
ويف ما ييل الوضعية الكاملة لإلطارات الفنية بالرابطة : 2
النادي البنبيل :إكرامي قنابة – محمد رمزي براهم – سامي املصيل
 إكرامي قنابةمرجان طربقة :اسكندر الحمروين – مجدي رويس – بسام قراجة
– مجدي رويس
كوكب منزل النور :ياسني بن شيخة  -محمود مريس – عامد جاء
بالله
مستقبل املحمدية :وليد العياري – فوزي الروييس – محرز
امليالدي
مستقبل قابس :عصام املردايس – حسان القابيس  -نعيم بالربط
امللعب القابيس :نضال الخياري – أمين مخلوف – محمد الجاليص
األوملبي للنقل :لطفي الشيحي – حمدة التيويري – محمود
العبيدي
أوملبيك مدنني :خليل عبيد  -عصام املردايس  -أمين الحامدي
مكارم املهدية :سامي املصليّ – خالد بن سايس – حكيم عون
النجم الراديس :محرز املالدي – هشام النصيبي – مراد السبعي
الحديد الصفاقيس :عامد جاء بالله – مراد السبعي – محمد
التمري
أمل جربة :محمدالعريب العرعوري – حاتم العونيل
قوافل قفصة :نبيل الفرشييش – نضال الخياري
جندوبة الرياضية :منصف الرشقي – محمد العريب العرعوري
شبيبة القريوان :عثامن الشهايبي – سامل القضامي
نادي بن عروس :حافظ القيتوين – وليد الورفيل
امللعب الصفاقيس :نبيل ك ّمون – هشام السوييس
أوملبيك سيدي بوزيد :لطفي الجبايل – حسان القابيس
جمعية جربة :حليم عالهم – زياد زيود
امللعب التونيس :لطفي القادري
القلعة الرياضية :ثامر بوقيلة
النادي القريب :فخر الدين قلبي
مستقبل وادي الليل :لطفي العياري
هالل مساكن :محمد الربيري
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ابراهيم بودربالة عميد المحامين «للشعب»:
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* حوار ناجح مبارك

احلوار الوطني يطمئن الشعب
ولن يشارك فيه ال الفاسدون وال املتآمرون

املهم مع املنظامت الوطنية يف
كانت عامدة املحامني ممثلة يف عميدها األستاذ ابراهيم بودربالة قد لعبت الدور ّ
ترجيح كفة الحوار والدعوة اىل الخروج بالبالد من الوضع الضبايب وذلك تحت الفتة االجراءات والتدابري املتخذة يوم 25
جويلية وما بعده .ويساند العميد القرارات الرئاسية ولكنها ليست «مساندة عمياء» عىل حد قوله ،وهو الذي التقى رئيس
الجمهورية واخرها بعد اعالن حل الربملان وهو قرار سيادي وان «دعوة النواب املجمدين للجلسة االفرتاضية كانت تحركا
سياسيا ويعرفون مآله مسبقا».
بدأ العميد ابراهيم بودربالة وهو الذي صعد دفة عامدة املحامني يف
املرة الثامنة من تاريخ ترشحاته املتواترة ،منترصا «للخط املهني املستقل»
وكانت تحركاته وخاصة يف االيام االخرية فوق االنتامءات السياسية ٬منترصا
للقضايا الوطنية مثل انتصاره يف  26جانفي  1978للنقابيني ودافع عن
قيادا تهم ،مثل دفاعه عن حرية الرأي وقضايا االنتامءات السياسية عىل
اختالفها ،يف هذا الحوار يعود اىل التطورات السياسية االخرية.
* ما هي خالصة الحوار مع رئيس الجمهورية بعد لقاءات جمعته
ايضا بأعضاء املنظامت الوطنية؟
 ترشفت بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة منه وبعدلقاء املنظمتني الرشيكتني يف تصور املخارج املمكنة من الوضع الحايل
اقصد االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية ،وملست لديه الحرص عىل الخروج عرب الحوار
الوطني بالبالد اىل مرحلة استقرار والخروج من االستثناء وكان الرئيس يف
تقديري مكرهاعىل اتخاذ التدابري االستثنائية ،بالنظر اىل الوضع املرتدي
الذي كنا عليه قبل  25جويلية.
* الدعوة الرئاسية اىل الحوار كانت مرشوطة ومرتبطة مبخرجات
االستشارة الوطنية االلكرتونية كيف ترى الرشوط التي وضعها رئيس
الدولة؟
 -وجدت رئيس الجمهورية منسجام مع قناعاته وقال لنا ان االستشارة

للحكومة دور تعديلي للضغط
على االسعار وديمومة المؤسسة
ال تكون على حساب العمال
الوطنية االلكرتونية ومخرجاتها الخاصة بالنظام الرئايس ودور النائب
واملوقف من القانون االنتخايب هي املنطلق ولكن الحوار مفتوح عىل
مختلف االراء والتوجهات ،واالمر قابل للنقاش ضمن االطر التي حددها
الرئيس ،ثم انه ال مجال ملشاركة الفاسدين وممن تآمروا عىل مؤسسات
الدولة وامنها.
* بناء عىل هذه التوجهات الكربى للحوار ماهي االحزاب املعنية
باالقصاء من الحوار الوطني املرتقب؟
 ال أعتقد أننا سنأخذ ورقة وقلم لتحديد هذا الحزب او ذاك ولكنننتظر الدعوات املوجهة يف حينها للمعنيني بالحوار ،اضافة اىل املنظامت
الوطنية الكربى الراعية له .وشخصيا ادعو من شاركوا يف الحكم خالل
العرشية الفارطة وما رافق حكمهم من هزات اىل التقهقر والتأخر خطوة
اىل الوراء ،من اجل املصلحة العليا للوطن وهي بوصلتنا جميعا خالل
الحوار وما بعده.

* يطرح رئيس الجمهورية اصالح النظام السيايس ومثة توجه اىل
الذهاب اىل النظام الرئايس فكيف تنظر اىل األمر؟
 نظريا أرى انني مع النظام الربملاين يف املطلق ولكن وبالنظر اىل واقعالحال التونيس اآلن فانني افضل النظام الرئايس ولكن هذا ال يعني غياب
املؤسسات الرقابية ،واهمها الربملان ومؤسساته برملان يراقب ويعدل وينبه
هذا اىل جانب مراقبة املجتمع املدين واملنظامت ،مراقبة لعمل الحكومة
وألداء رئيس الجمهورية.
* بالنظر إىل عدد املشاركني يف االستشارة الوطنية والبالغ نصف
مليون ونيف هل ان ذلك يكفي العتامد مخرجاتها؟
 هو رقم معقول بالنظر اىل العوائق التي اعرتضت عملية التصويتواالجابة عن اسئلتها وهذه مسألة تحدث عنها رئيس الجمهورية ،ويف كل
الحاالت هي منطلقات وتعكس اراء الناس من كل الفئات والتوجهات
والجهات وهذا هام حتى ال ننطلق يف الحوار من فراغ.
* هل شاركت يف االستشارة الوطنية االلكرتونية ؟
 نعم ادليت بالرأي الذي اراه مناسبا واجبت عن االسئلة كمواطناوال واهتم بالشأن العام ،حتى ال يقرر اي كان نيابة عني.
كيف تنظر اىل عدم دعوة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
االنسان؟
اسأل اصحاب القرار ٬ولكن الرابطة شاركت يف الحوار الوطني السابق
وكان رئيسها التقى من قبل رئيس الجمهورية ٬والحوار مل ينطلق بع ُد.
* مثة حرص للحوار يف البعد السيايس من نظام جديد مقرتح وتنقيح
النظام االنتخايب والدستور نفسه ؟
 الدستور نفسه كان محل جدل عند صياغته وبعد املصادقة عليهواثبتت الوقائع انه وعند التطبيق ال ميكن الحزب الفائز من الحكم ومن
ابرام التوافقات الضامنة لالستقرار ،هذا اىل جانب الخلل يف القانون
االنتخايب ،وهذا ما يستجوب الجرح والتعديل ،ولكن هذا الحوار لن يكون
سياسيا فقط ٬بل مثة تالزم للمسارات الثالثة بني السيايس واالقتصادي
واالجتامعي ،واآلن ال ب ّد من الضغط عىل االسعار ،والتحكم يف املقدرة
الرشائية املتدهورة وان كان للحكومة الدور التعدييل فال ب ّد من توافق بني
العامل واالعراف لضامن دميومة املؤسسة ولكن ذلك مير عرب احرتام حقوق
العامل ،اذا املسالة االقتصادية واالجتامعية يف عمق الحوار املطلوب
واملنشود.
* مثة عدد من املحامني نواب اتخذوا مواقف سياسية هل تؤثر عىل
العامدة واملهنة؟
 املحاماة مهنة مفتوحة عن الشأن العام والشأن السيايس ولكلمحام قناعاته ولكن دوري كعميد هو الدفاع عن حقوق املحامني املهنية
والنأي بنفيس وبالعامدة عن التجاذبات السياسية وهذا ما تحدثت فيه
مع املحامني منذ االنتخابات .ومن له مواقف سياسية فليتحمل تبعات
مواقفه وارائه.
* ساندتم حل املجلس االعىل للقضاء كيف تنظر إىل أداء املجلس
املؤقت اآلن؟

 املجلس هو مؤقت وينظر يف الوضعيات املهنية للقضاة من حيثاملسار والنقل ومراقبة السلوكيات عند اداء الواجب املهني.
* ولكنه تأخر يف محاسبة الفاسدين كام يطالب منذ تنصيبه الراي
العام؟

النظام الرئاسي هو االفضل
في نظري مع
مراقبة مدنية وبرلمانية
 املحاسبة من اختصاص النيابة العمومية التي تثري الدعوة والتتبعواعداد امللفات ودور القضاء يف التعهد بامللفات وإصدار االحكام العادلة
مع ضامن حقوق املتقاضني.
* خارج دائرة التجاذبات السياسية ،مير املحامون بوضع صعب بعد
الجائحة؟
 يبلغ عدد املحامني االن حوايل  9000محام وقد اثرت الجائحة عىلمواردهم املحدودة من قبل وخاصة بعد حرص مجاالت تدخل املحامني
ومثة اشكاليات مع االدارة ويف التعامل مع املحاكم وهذا ما يؤثر عىل
األداء املهني ،وال ننىس الوضع املايل لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامني
بعد تراجع مداخيله بفعل الكورونا .ان احداث الصندوق قد تم بقرار
حكومي وما عليها االن اال التدخل لتذليل الصعوبات ،والخروج به من
الوضعية الهشة.

دعو اىل اعادة النظر يف الوضع الصعب للمحامني ولصندوق الحيطة والتقاعد جدلية

