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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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الحوار الوطني بني رؤية الطبوبي وسعيّد
حوار معمق وصادق أم حوار أيام معدودات؟

األخ سلوان السميري الكاتب العام لجامعة النفط

غرفة اتحاد الصناعة والتجارة دفعتنا إىل إضراب موزعي املحروقات
وحرمت العمال من زيادة بـ  50مليون فيما ربحت  4شركات  15مليارا
اشتراكات

أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين

القضاء والسياسة خطان
متوازيان ال يلتقيان

إثارة الشابة على االفريقي

خطأ الجامعة ال لبس فيه وتأليب
الجمهور على وزارة الرياضة
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وطنية

األخ نور الدين الطبوبي في عيد الشغل العالمي 2022

السلطات والتّفرد باحلكم والتّغيري األحادي للقوانني
االحتاد يرفض جتميع ّ

ألقى األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب يوم األحد
غرة ماي  2022كلمة مبناسبة احتفال تونس بعيد الشغل.
وجدد األخ الطبويب طلب املنظمة الشغيلة بفتح ملف شهداء
ارضاب  26جانفي 1978
كام شدد األخ الطبويب عىل أن االتحاد «يريد حوارا صادقا
عميقا دون قرارات مسبقة وال غلبة فيه سوى لتونس وشعبها
ومستقبل اجيالها ..يكون فرصة حقيقة او اخرية لتجميع ما ميكن
تجميعه من قوى وطنية حية» داعيا رئيس الدولة اىل اطالق
الحوار الوطني.
وأضاف أن االتحاد كان قد ساند قرارات  25جويلية وكان أمله
املسارعة مبناقشة االصالحات املستعجلة« ...لكن يف املقابل
اتسم موقف رئيس الجمهورية بالرتدد».
وقال األخ الطبويب إنه ال خيار امام التونسيني سوى
انتهاج سياسة الحوار مهام اختلفوا وتضاربت آراؤهم
لتجنيب البالد ويالت االزمات مشددا عىل رضورة
املصارحة والنقد الذايت.
كام أكد عىل رضورة مشاركة كل االحزاب الوطنية
امللتزمة مبدنية الدولة وسيادتها ورفض العودة اىل
ما قبل  25جويلية ،يف الحوار الوطني ،وان تكون
هناك مشاركة فاعلة للقوى االجتامعية واملدنية
الوطنية حتى يكون الحوار واسعا ،وان يتناول كل
عنارص االزمة االقتصادية واالجتامعية والسياسية
والبيئية وغريها .من جهة أخرى أكد رفض املنظمة
الشغيلة ،العودة إىل العرشية «البائدة» ،وإىل الحكم
عرب السفارات ،وللدعوات املغامرة إىل تفتيت الدولة
وخلق كيانات موازية قد تدفع البالد إىل املجهول،
ورفضها كذلك تجمي َع السلطات من قبل شخص واحد
وتفرده بالحكم.
وأكد األمني العام لالتحاد األخ نور الدين الطّبّويب ،إ ّن
السلطات والتّفرد بالحكم والتّغيري
االتحاد يرفض تجميع ّ
األحادي للقوانني والترشيعات.

نريد أن نعرف حقيقة ما حصل في حق
شهداء إضراب  26جانفي 1978

وش ّدد األخ الطّبّويب عىل أن «الرها َن اليوم كب ٌري وخط ٌري وانه من
ِ
التونسيات
تفويت الفرصة التي أتاحتْها هبّ ُة
غريِ املسمو ِح أل ٍّي كان
َ
والتونسيني يوم  25جويلية  2021والعود َة إىل األوضا ِع املرت ّدية
التي كانت سائد ًة قبل هذا التاريخ».
وأردف أنّه «من غري املسموح ،أيضا ،استمرا َر حالةِ
الضبابية والتف ُّرد السائدة ،حاليّا ،والتي لن تؤ ّد َي إالّ
إىل التعتيم عىل املشاك ِل الحقيقية للشعبِ بخطابٍ
شعبوي مهي ِمنٍ يف ِّكل األوساط السياسية ،خطابٍ
لن يزي َد الوض َع إالّ سو ًء وانسدا ًدا لآلفاق
وتسار ًعا لحالة االنهيا ِر واندفا ًعا نحو املجهو ِل
املخيف».
وج ّدد األخ الطبويب مساندته منذ
البداية قرارات يوم  25جويلية ،2021
عىل أمل أن يكون هذا املسار فرصة أخرية
لتونس ولشعبها للخروج من حالة الترّ دي التي
صارت اليها األوضاع بالبالد من خالل إعطائها دفعا
جديدا إلنقاذ تجربتها الدميقراطية الناشئة وتعميقها وتحديد
الوضع مبا يتطلبه من إصالحات .وبينّ أن األمل كان يف اإلرساع بالنقاش
حول مجمل هذه اإلصالحات حتى يت ّم التدارك حول ما اعاقته التجاذبات
والرصاعات والسياسات الفاشلة خالل العرشية التي تلت الثورة.
وقال األخ األمني العام إن موقف رئيس الجمهورية اتسم «مع
األسف بالرتدد وعدم الوضوح مخريا تنظيم استشارة الكرتونية موجهة
نحو الشباب بالخصوص» ،معتربا ان االستشارة ال ميكن أن تكون بديال
عن الحوار الوطني الفعيل .كام دعا األخ نور الدين الطبويب رئيس
الجمهورية قيس سعيّد اىل االطالق الفوري للحوار الوطني مبا انه
سيكون قارب النجاة.
وأضاف األخ االمني العام أن االتحاد الحريص عىل
تحويل قرارات  25جويلية اىل مسار ومتشبث بنجاحه
وعدم النكوص به اىل مساوئ العرشية االخرية التي غلب
عليها الفشل كام أنه يجدد دعوته للرئيس باالرشاف عىل
الحوار الوطني والرشوع الفوري يف إطالقه قبل فوات األوان
بعد التوافق عىل أهدافه وإطاره وأطرافه ومحاوره وأشكال إنجازه
وأجندة أشغاله.

في مستشفى القصاب

لهذا السبب
كانت الوقفة االحتجاجية

نفذ يوم أمس األربعاء  4ماي  2022أعوان مستشفى القصاب وقفة احتجاجية
ضد التحرش يف مكان العمل بتنظيم من النقابة االساسية وبإرشاف من الفرع
الجامعي للصحة مبنوبة ٬وقد رفعت خالل هذه الوقفة عديد الشعارات املنددة
مبثل هذه األعامل غري األخالقية.
أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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اعالنات

بمناسبة عيد الشغل العالمي
يتقدم المدير العام وإطارات وأعوان الطبية والشبه طبية

المعهد الوطني المنجي بن حميدة
ألمراض األعصاب بتونس

بتهانيهم للشغالين ويتعهدون بمزيد البذل والتفاني في عملهم إليمانهم
بأن العمل مصدر أساسي في بناء االقتصاد

«عيد الشغل أصبح عيد الشعب ،عيد تونس ،عيد
السواعد القوية ،عيد التضحية ،عيد
أعظم عربة ،عيد ّ
الثورة االجتامعية التي ح ّررت الشعوب من األغالل».
املناضل فرحات حشاد  -غ ّرة ماي 1951

مع أحر تهاني وكالة حماية وتهيئة الشريط
الساحلي لكافة الشغالين بالفكر والساعد.
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وطنية

الحوار الوطني بني رؤية الطبوبي وسعيّد
حوار معمّق وصادق أم حوار أيام معدودات؟
تبدو املسافة الفاصلة بني دعوة الرئيس قيس سعيد إىل الحوار الوطني
ومبادرة االتحاد التي دعا فيها إىل حوار فعيل وصادق تبدو هذه املسافة
بعيدة حتى بات املراقبون يستشعرون ان نقطة االلتقاء ال تزال بعيداة يف افق
سيايس مفتوح عىل كل االحتامالت الحوار الوطني كام بدا يف خطاب الرئيس
هي جلسات أليام معدودات اما الحوار يف تص ّور االتحاد فانه فرصة الستعراض
كل االشكاليات االقتصادية واالجتامعية والسياسية والبيئية مبشاركة املجتمع
املدين والقوى السياسية...
تباينات واختالفات سنحاول الوقوف عندها اليجاد نقطة التامس بني ما
يدعو اليه االتحاد وما دعا إليه الرئيس تباينات تشري اىل ان نقطة االلتقاء ربمّ ا
ال تزال بعيدة اكرث مام نعتقد.
يف الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية مبناسبة تهنئة الشعب التونيس
بعيد الفطر والتي دامت حوايل ربع ساعة ( 15دقيقة و 8ثوان وفق ما هو
مثبت مبوقع رئاسة الجمهورية) خصص السيد قيس سعيد دقيقتني (02دق)
للحديث عن الحوار الوطني...
وجاء يف كلمته يف هذا الباب مجموعة من الجمل التقريرية ميكن ان
نختزلها بالخصوص يف «سنشكل لجنة لالعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي
اعاملها يف ظرف ايام معدودة الن القضايا واالختيارات معروفة تنبثق عن
الهيئة العليا للحوار هيئتان تضم احداهام املنظامت االربع ويعرض ما ت ّم
االعداد له عىل االستفتاء بعد صياغته .الحوار سيكون مفتوحا للمنخرطني
يف خيار  25جويلية (دون ان يسميهم) وال مكان فيه ملن خربوا وشوهوا
ونكلوا بالشعب التونيس (اشارة إىل النهضة وحلفائها) وأثارت كلمة سعيد
عديد املالحظات التي ميكن ان نوردها كام ييل:
ـ ضيق الحيز الزمن للحديث عن الحوار الوطني الذي يظل شأنا وطنيا
عظيام ومخرجا للبالد يف ازمتها الحالية وتخصيص دقيقتني فقط للحديث عنه
يعد نوعا من االستهانة به ومبعانيه وهو ما يعزز اعتقاد البعض بأن الحوار
سيكون شكليا.
ـ إن أول كلمة نطق بها الرئيس هي محور الحوار هو «سنشكل لجنة»
وهي جملة فعلية تشري اىل مواصلة الرئيس التفرد باملبادرة والقرار خصوصا يف
ظل عدم اشارته إىل ترشيك اي جهة يف االعداد للحوار وضبط تاريخه وآلياته
ومآالته ومحاوره واالطراف املشاركة فيه.

ـ ان ترشيك املنظامت سيكون من خالل هيئة منبثقة عن اللجنة العليا
وهو ما يعني ان هذه اللجنة التي سيشكلها الرئيس هي االصل والباقي فروع
وهو أمر ال نرى رصاحة انه الئق باملنظامت العريقة يف املجتمع املدين وعىل
رأسها االتحاد.
ـ ان االطار الزمني لهذا الحوار ال يتجاوز وفق الرئيس «أياما معدودات»
وهذه العبارة يف مدلوالتها غري موفقة ففي مدلولها الفقهي نشري إىل رمي
الجمرات اما يف مدلولها الزمني فهي ثالثة ايام يف اقىص الحاالت ويومان فقط
وفق ما يرى البعض وعموما يظل استعامل كلمة «أيام معدودات» تعبريا ال
يعطي للحوار الوطني االهمية السياسية التي يستحقها.
ـ ان الرئيس اشار بنوع من التلميح اىل انه سيستثني من هذا الحوار
الذين خربوا وافسدوا ونكلوا وهو امر يبدو بديهيا ولكنه يفرتض يف الوقت
ذاته ان نخرج من التوصيف االخالقوي اىل التوصيف السيايس والقانوين والذي
يفرتض املحاسبة واالحالة عىل معنى جرائم االفساد والتنكيل مبن ارتكبوها،
ان الحديث حول هذه النقطة يف املطلق ال تؤسس لفرز حقيقي للمشاركة يف
حوار وطني شامل.
ـ كام ان الرئيس يف السياق ذاته خص الذين سيشاركون يف الحوار بصفة
املنخرطني يف خيار  25جويلية وهي صفة ال نعلم من هم الذين سيتمتعون
بها وال نعلم ان كانوا افرادا ام احزاب؟
وعطفا عىل هذا املعنى مل نقرأ بيانات الحزاب تقول إنّها منخرطة يف خيار
 25جويلية هي اآلن بصدد توجيه انتقادات الذعة للرئيس عىل تف ّرده بالقرار
السيايس يف البالد.
ـ يف كلمة الرئيس ذكر املنظامت االربع واكد مشاركتها يف الحوار ولكنه
مل يتعرض اىل االحزاب السياسية وكأن هناك ن ّية واضحة لنسف االحزاب
وتهميشها واستبعادها من املشهد وهو تص ّور ال نظن رصاحة انه ال يتامىش
مع شخصية الرئيس التي ال تؤمن بالتنظيم السيايس وتنكر أي دور لالحزاب
السياسية ومنه ايضا جاءت فكرة االنتخابات عىل االفراد بديالً عن انتخاب
القامئات .إ ّن مختلف هذه النقاط الواردة يف خطاب الرئيس سعيد تشري اىل ان
دعوته إىل الحوار الوطني ال تكاد تتقاطع مع دعوة االتحاد اال لفظيا (حوار)
اما من حيث املنت واملحتوى واآلليات والتص ّور فالفرق بينهام كالفرق بني
السامء واالرض.
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يوسف الوسالتي
* الحوار الذي يريده االتحاد
خصصهام الرئيس
يف مقابل الدقيقتني اللتني ّ
سعيد للحوار الوطني فان كلمة االمني العام لالتحاد
العام التونيس للشغل اعطت حيزا مهماّ للحديث عن الحوار الوطني وذلك
الهميته يف فكر االتحاد واقتناع املنظمة بأن قارب النجاة الوحيد هو الحوار.
خصص الطبويب  9دقائق للحديث عن الحوار واهميته يف حياة تونس
وقد ّ
والتونسيني وبدأ بالتذكري بالتّشاركية واهمية صياغة تص ّورات مشرتكة حول
القوانني االنتخابية واهمية تحييد مؤسسات االمن والجيش والقضاء وااللتزام
بالدميقراطية والحرية والعدالة ووصف االمني العام موقف الرئيس من مبادرة
االتحاد باملرتدد مشددا يف الوقت ذاته عىل أ ّن االتحاد ال يريده حوارا شكليا
بقدر ما يريده حوا ًرا فعليا مبشاركة املنظامت واالحزاب املؤمنة مبدنية الدولة
والرافضة للعودة اىل ما قبل  25جويلية واضاف الطبويب :نريد ُه حوا ًرا يتناول
كل املشاكل االقتصادية واالجتامعية والسياسية والبيئية وواصل التأكيد عىل
ان االتحاد ال يرغب يف حوار تكون نتائجه مسبقة ومعلومة (يف تباين واضح
مع قول الرئيس ان القضايا واالختيارات واضحة).
كام ان الحوار يف تقديره فرصة اخرية لتجميع القوى الوطنية وحشد
املوارد الداخلية للبالد للتقدم نحو التنمية والحرية.
وتضمنت كلمة االمني العام حول الحوار جمال مفصلية منها ان انطالق
الحوار يجب ان يسبقه توافق عىل االطراف املشاركة فيه وعىل اهدافه
واجندته واشكاله معربا يف الوقت ذاته عن رفضه لتجميع السلطات والتفرد
بالحكم والتغيري االحادي للقوانني والترشيعات.
* الموقف من حركة النهضة
يتساءل البعض عن موقف االتحاد من ترشيك النهضة يف الحوار ويذهب
هؤالء اىل ان امكانية رفض االتحاد لحوار يستثني االحزاب السياسية فيه
دفاع غري مبارش عن النهضة ويتناىس هؤالء ان النهضة غري مقتنعة مبسار
 25جويلية وغري مقتنعة بالحوار اصال النها ترغب يف العودة اىل  25جويلية
متش يرفضه االتحاد كام ان النهضة يك تشارك يف هذا الحوار ان سمح
وهو ٍّ
بترشيك االحزاب السياسية فإنها مطالبة بالتخيل عن مطالبها الحالية واعالنها
القبول باالحكام االستثنائية وانخراطها يف مسار جديد والتخيل عن املجموعات
الصغرية التي تحيط بها اآلن وتنفّذ أجنداتها.

انشقّ عن حركته وأسس حزبا وينوي التقدّم لالستحقاقات القادمة:

هل يفلح املكيّ حيث فشل الغنوشي وهل يستطيع الحزب الجديد التموقع بديال عن النهضة؟
يتوصلوا بع ُد إىل تسمية الحزب ،ومل يفصحوا عن توجهاته وال عن مؤسسيه،
مل ّ
ومل نعرف منهم إال شخص عبد اللطيف امليك اىل ح ّد اآلن ،وحتى الذين ظهروا معه
يف بعض صور اللقاءات مع الشخصيات الوطنية التي زارها وعايدها ،غري معروفني
عىل الساحة السياسية ويبدو أنهم من أنصاره داخل النهضة سابقا ،أو من قيادات
الصف الثالث والرابع فيها ممن خيرّ وا االنسحاب منها عندما استقال املكيّ صحبة
مائة وثالثة عرش قياديا وناشطا خيرّ وا الخروج عىل أن يتصادموا مع شيخها الذي
يبدو أنهم عاجزون عن مواجهته ،بل إنهم اندفعوا بكل قوة ورشاسة للدفاع عنه
حال وقوع حراك  25جويلية ،واستبسلوا يف إثبات الوالء للشيخ أكرث ممن بقوا
يف الحركة وممن اتهموهم سف نص استقالتهم بأنهم سيطروا عىل القرار داخلها
وتف ّردوا برسم السياسات التي أدت اىل أخطاء سياسية وكوارث عىل الحركة وعىل
البالد.
وزير الصحة االسبق يعرف جيدا أن الرصيد البرشي الذي سيؤثث به هياكل
حزبه وحتى وقواعده ،لن يكون من بنك احتياط اليسار وال القوميني ولن يكون
نقابيا وال حتى طالبيا وشبابيا ،ويعرف جيدا أيضا أنه يع ّول فقط عىل الرصيد
املهرتئ لحركته التي شقّها اىل نصفني الن الغنويش مل ميكّنه من وزارة الصحة مرة
أخرى.
ويعرف «الجرنال» أيضا أن مجموعة النهضاويني الذين تح ّمسوا له وصفّقوا
لبطوالته وهو يوزّع الكاممات يف باب سعدون أو وهو يطفئ الحرائق بسطل يف
غابات بني مطري ،ال يستطيعون أن يبنوا حزبا وال أن يكونوا بديال عن حركة النهضة،
ويعرف انهم يف داخلهم نهضاويون حتى النخاع وان مسألة فصلهم عن شيخهم لن
تكون اال مؤقتة ،وأن أغلبهم غاضب من الحركة ألنه مل ينل فيها حظوة وليس ألنه
متعاطف ومتضامن مع عبد اللطيف امليك .لكن ليس أمام امليك خيارات أخرى،
وليس أمامه أيضا متّسع من املساحة ،والنوع ،والوقت أيضا ،فال هو قادر عىل
التعبئة الحزبية من الفئات غري املنتمية سابقا ،وال يف امكانه ماليا أن يؤسس حزبا
بـ«املرصوف» املجزي ،وال عنده أيضا متّسع من الوقت يك «يثني ال ّركبة» ويؤسس

عىل مهل وخطوة خطوة ،فذلك يتطلب عرشات السنني وصربا وجلدا ،ال يعتقد
عاقل أنه ما زال متوفرا يف قيادي انشق عن حزبه ملجرد موقف مل يعجبه ،وج ّرب
الوزارة والنيابة وعاش االشعاع االعالمي ،وبالتايل «كبرُ » عن البناء بتؤدة وصرب وأناة.
وعبد اللطيف امليك ليس وحيدا يف هذا املجال ،فقد سبقه كثريون ممن خ ّيل
إليهم أن ابعاد حركة النهضة وقلب تونس ،واهرتاء نداء تونس وانتهاء تحيا تونس،
سيوفّر لهم مكانا يف الساحة السياسية ،وسيجعل اإلقبال عىل مشاريعهم ،يضاهي
اندفاعة التح ّزب العارمة التي طغت يف السنوات االوىل للثورة أو حتى قبلها يف
أواخر الثامنينات ،لكنه يتناىس انه ليس قادما من املجهول ،بل هو شخص يحمل
ارث عرشات السنني من التجربة النهضاوية التي فشل يف ادارة الحكم ،وفشلت
حتى يف املحافظة عىل الحكم ،وأوصلت البالد اىل ما وصلت اليه ،وان الذين
سيخاطبهم لن يستقبلوه كوافد جديد ،غريب ،بل كنهضاوي مل ِ
ميض وقت كثري
الصدام ،وبالتايل
عىل خروجه من حركة ُوسمت العرشية بطابع الفشل والعنف و ّ
فسيكون سؤال االستقالة من الحركة هو الطاغي عىل كل نقاشات التأسيس ،ولن
يكون تق ّبل الناس للميك عفويا وخاليا من كل تأثري نهضاوي وإن بنسب مختلفة.
ج ّرب قبله الصايف سعيد ٬أعلن أنه سيؤسس حزبا وأنه يتشاور مع شخصيات
سياسية وقيادات حزبية لكن اىل حد اآلن مل يتق ّدم خطوة واحدة اىل األمام ،وال
حتى اىل الخلف ،وج ّرب أيضا زميله يف املكتب السيايس السابق ،رياض الشعيبي،
وأسس حزبا وسماّ ه واكرتى له مقرا ،لكنه يف النهاية حلّه وسلّم «الباتيندة» وعاد
اىل حضن الحركة مستشارا قريبا من الشيخ ،وقد يكون من العنارص التي ع ّجلت

بانشقاق امليك نفسه .وآخر املج ّربني وليست االخرية ،السيدة ألفة الحامدي التي
أسست حزبا واكرتت مق ّرا ووضعت عليه يافطة ،لكن هل كل ذلك يكفي ليكون
الحزب موجودا يف الساحة؟ وماذا يعني يف وقتنا الحارض ان يكون الحزب موجودا
أصال؟
كل الظروف تؤدي اىل سؤال واحد وهو هل يقدر حزب السيد عبد اللطيف
امليك أو غريه من أحزاب «اإلفرازات الجديدة» عىل أن يشكّل بديال عن االحزاب
التي أبعدت يف  25جويلية عن الحكم؟ وهل سيقبل رئيس الدولة به يف الحوار
املزمع إجراؤه قريبا؟ وإذا قبل به الرئيس هل سيكون له دور وفعل وتأثري يف
استحقاقات جويلية وديسمرب القادمني ،أم أن الجميع سيتعامل معه عىل أساس
أنه «باراشوك» جديد تلقي به النهضة كورقة ميكن املقايضة بها إذا استطاعت أن
تستحوذ عىل مكانة ولو صغرية يف املشهد القادم الذي يتشكّل ببطء وال تُعرف
مالمحه اىل ح ّد اآلن.
حق الرأي العام أن يعرفها ،خاصة أن ال ّزاد البرشي
كلها أسئلة مرشوعة ومن ّ
والثقل الجامهريي لن يعود كافيا للحركة يك تناور مبك ّون جديد ،وهي املتو ّرطة
حاليا يف دعم جبهة نجيب لشايب من جهة ،ويف إسناد هيئة جوهر مبارك من جهة
ثانية ،ويف توفري املدد ل ُحزيبات أخرى تتشكلّ يف الظلّ  ،وشخصيات ونواب سابقون
وهيئات دفاع عن موقوفني وغريها من املهام التي قد تعجز الحركة عن دعمها كلها
يف الوقت نفسه ،بعد أن ثبت أن أحزابا كانت تستحوذ عىل كتل برملانية وحقائب
وزارية ،وهي يف واقع االمر ال تساوي شيئا يُذكر يف الشارع وغري قادرة عىل تحشيد
حتى مجرد حضور باهت لندوة يف أحد النزل املنس ّية .وبالتايل فحمل هذه األحزاب
واملكونات واألجسام الجديدة ،يقع كله عىل عاتق حركة النهضة ،ومن غري املعقول
أن يرتك رئيس الجمهورية أو الذين سيقومون عىل الحوار املنتظر« ،األصيل» أي
حركة النهضة وشيخها الغنويش ،ليتحاوروا مع «الوكيل» ممن ُدفع لتأسيس حزب
برصيد من الحركة وقواعد منها ورمبا أيضا بتوجيهات منها.
* طاهر عيل
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الخيارات الليبرالية المتوحشة وتداعياتها على أوضاعنا

أغرقت الشعوب يف املديونية وتجاهلت املطالب االجتماعية
* لطفي املاكني
أي انعكاسات عىل أغلب بلدان العامل وشعوبها بعد ان هيمنت
الخيارات الليربالية املتوحشة عىل باقي الربامج االصالحية الوطنية .هذا
السؤال كان محور امللف الذي خصصته الشعب تزامنا مع االحتقال
باليوم العاملي للشغل اذ قدم عدد من االكادمييني والفاعلني يف املجتمع
املدين واملشهد السيايس مقارباتهم وتصوراتهم ملا ترتب عن سياسة
الفرض واالجبار من قبل املانحني الدوليني لجملة من الرشوط عىل
البلدان التي تعيش اوضا ًعا صعبة سياسية واقتصادية واجتامعية ترتب
عنها احتقان اجتامعي وعدم القدرة عىل تسديد قروضها.
* الدكتور
حسان موري
المنظومة الليبرالية
مستبدة ومتوحشة
الحديث يف صلب
الخيارات الليربالية
هو اعادة بلورة
تقسيم العمل الدويل
من جديد والخروج
من احادية القطبية
اىل ثنائية او تعدد
قويتي املانيا وفرنسا متوالن
دولتي
م
يض
ّه
ن
أ
ذلك
متجانس
وغري
ضعيفا
االقطاب وهو ما يعترب
نْ
ّ نْ
بقية االقتصاديات.
يف هذا االطار مبنظومة
العوملة التي انطلقت
* الدكتور جالل
نهاية التسعينات وبداية االلفية الثالثة التي روجت ملنظومة الليربالية
املستبدة واملتوحشة خاصة لدى املجتمعات الضعيفة وقد افرزت هذه التليلي تحالف
املرحلة نظاما اقتصاديا ليرباليا متوحشا عمق الفوارق بني الدول الغنية الدوائر المالية
والدول الفقرية وتعمق ذات الفوارق بني الدول الغنية ذاتها اليشء الذي العالمية
التوجهات الليربالية
جعل من الواليات املتحدة االمريكية تسيطر عىل املنظومة الليربالية
املتوحشة ليست جديدة
املتوحشة وتقودها.
وإجابة عن سؤال كيف ترصفت هذه املنظومة الليربالية املتوحشة عىل املنظومة العاملية
فإننا نقول انها عملت اوال عىل رضب كل املشاريع الوطنية يف دول العامل باعتبارها كانت يف
التي ترنو إىل فك االرتباط مع املنظومة الرأساملية وخاصة استهدافها منافسة ابان الحرب
بكل التوجهات االشرتاكية والوطنية من خالل رضب مقوماتها االقتصادية الباردة مع توجهات
والصناعية والتجارية والفالحية بالتالعب باالسعار ترفيعا وتخفيضا اخرى ونقصد االشرتاكية
لرضب استقرار منظومة االنتاج كام دفعت هذه املنظومة بعديد او رأساملية الدولة ولكن
االكادمييني واملثقفني للتنظري للعوملة بحيث تروج للعامل املعومل كفضاء بعد سقوط جدار برلني
للحرية والقيم االنسانية كام سخرت منظومة ثقافية مرتابطة للتسويق لها تعمقت هذه التوجهات
واصبحت مفروضة من الدوائر العاملية تحالفت
وقد ترتب عنها تهميش الهوامش وتسطيح الفكر
يف ما بينها دوائر اقتصادية مالية وسياسية وحتى
والثقافة ومنذجتها (منوذج واحد) اال ان بوادر
بين
الفوارق
عمقت
بعض دوائر من املجتمع املدين العاملي تواطأت
مقاومتها مل تطل من خالل مواقف عديد الدول
لفرض هذا النهج افرز ما يسمى بالعوملة قبل
شرائح المجتمعات
مثل روسيا والصني والهند التي دخلت يف رصاع مع
نهاية القرن العرشين والتي عرفت منعرجا
هذه املنظومة املتوحشة وهذا ما تجىل من خالل
وفرضت «إصالحات»
جديدا اراديكاليا ان شئنا التعبري.
ما يحدث يف أوكرانيا اذ سعت الواليات املتحدة
مصلحة
تراعي
ال
وقد متثلت هذه التوجهات يف تحرير
االمريكية اىل تحقيق ثالثة اهداف هي:
مواطنيها
االقتصاد من كل رقابة اجتامعية وتم تغيري
ـ استحالة انضامم روسيا إىل االتحاد االورويب
القوانني الدولية واملحلية وتغيري املعاهدات
خاصة بعد خروج بريطانيا منه.
وضغطت منظمة التجارة العاملية عىل هذا
ـ اضعاف روسيا التي تتزعم الحلف الجديد
التوجه بتشجيع القطاع الخاص عىل حساب القطاع العام ومتت الدعوة
الذي يضم كالّ من الصني والهند
ـ التأسيس ملنظومة جديدة متكونة من اربعة دول هي الواليات إىل التخيل عنه بتاتا بل اكرث من ذلك العمل عىل اضعافه واستغالل
طاقاته البرشية واملؤسساتية ومتثل ذلك يف موجة الخ ْوصصة اي بيع
املتحدة واالمريكية وكندا وبريطانيا واسرتاليا للسيطرة عىل العامل.
ويبقى السؤال قامئا يف اسباب خضوع اوروبا ملا يسمى باملخطط املؤسسات ذات الطابع العمومي إىل القطاع الخاص كام متظهرت العوملة
االمرييك وكذلك تغييب افريقيا وامريكا الالتينية من هذه الخارطة والليربالية يف تحرير االسعار من خالل فرص منظمة التجارة العاملية
الجيوسياسية الجديدة وهو ما يعني الرتويج لكون بؤر التوتر ميكن اتفاقيات متنع تسعرية اغلب املواد اال ما يعترب مواد اساسية اضافة اىل
التحكم فيها والتالعب بها كام ان ما يسمى باالتحاد االورويب تأسيس التقليص ورفع املعاليم الديوانية اال بعض القطاعات تسمى اسرتاتيجية

وتخفيض النسب إىل ادىن معدالتها وهذا يعترب استعادة لشعار منذ
القرن  19يف االقتصاد الرأساميل يسمى التبادل الحر مع نظرية الفوائد
املقارنة وهكذا يت ّم ربط العامل مبنظومة التبادل غري متسا ٍو ما جعل
تختص فيها االقتصاديات باالنتاج
االقتصاد العاملي منظومة واحدة ّ
التحوييل والصناعات املتطورة.
* اقتصاد الريعي واضعاف القطاع العام
متخصصة يف
مقابل ما أرشت اليه توجد اقتصاديات البلدان االطراف ّ
الصناعات االسرتاتيجية مبا ولد ما يس ّمى باالقتصاد الريعي او الصناعات
التمويلية املعدة للتصدير ويف كال الحالتني اقتصاد يستجيب لحاجيات
املركز والسؤال هنا ما هي االنعكاسات عىل االقتصاديات املحلية وعىل
تونس بالذات هنا أقول إن تونس انخرطت يف التوجهات الليربالية منذ
السبعينات بعد فشل التعاضد ووالدة القطاع الخاص من رحم القطاع
العمومي ولكن دامئا مع املحافظة عىل منطني خاص وعام أساسا يف
القطاعات االسرتاتيجية كام نالحظ ان هناك منعرجني كبريين االول
بداية التسعينات مع النظام السابق تواصل اىل غاية  2010متت فيه
تصفية القطاع العام وارهاقه بعدة آليات والتخيل عن صيانة املؤسسات
العمومية وعدم تجديد طاقاتها وكذلك عدم االستثامر يف القطاع العام
والعكس متاما يف القطاع الخاص اساسا يف عالقة بالتمويل نتج عنه ارتفاع
الساحليّة واملدن
نسبة البطالة وغياب املساواة بني الجهات واملناطق ّ
الكربى وهي كذلك عرفت تفرقة بني االحياء الراقية واالحياء الشعبية.
أما املنعرج الثاين فحصل ما بعد  2011وطغت عليه املقاربات
الحقوقية والسياسية مقابل التجاهل والتغافل عن الشأن االقتصادي
واالجتامعي واملواصلة يف التوجهات نفسها وقد نتج عن ذلك تداين
غري مسبوق وتفقري الشعب وانسحاب الدولة من قطاع الخدمات
االسرتاتيجية خالل االرتفاع املهول للمؤسسات الخاصة يف مجاالت
التعليم والصحة واالتصاالت مقابل التخيل متاما عن االستثامر يف القطاع
العمومي وتعميق التناقضات الطبقية والالتوازن الجهوي اىل جانب
تأليف الفقر (يصبح أم ًرا مألوفًا) وتشبيبه (يشمل اغلب فئة الشباب)
إىل جانب توطني التهميش ومه ظهرت خرائط جديدة للفقر وتزايد عدد
الفقراء تقريبا ثالث مرات وهذه التوجهات مل تشمل الفئات الكادحة
والعاملية واملهمشة بل مست الطبقات الوسطى وهنا يكمن الخطر.
كام عرفت االسعار صعودا غري مسبوق ومثله التضخم وعجز القطاع
الخاص الداخيل والخارجي عن استيعاب طالبي الشغل وض ّخ رضائبه
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يف ميزانية الدولة نتيجة ألسباب عديدة اىل جانب ظواهر اخرى مثل
غياب العدالة االجتامعية بني الفاعلني االقتصاديني ومن االستنتاجات
االخرى التي يجب التوقف عندها انه رغم النتائج التي حققها النظام
السابق ورغم ما آلت اليه االمور إبان سقوطه يؤكد انه ال حل للمسائل
االقتصادية واالجتامعية والسياسية إال مبراجعة التوجهات التي أدت اىل
جملة الظواهر التي تعرضتا اليه بالتحليل.
* منير حسين
تغييب األولويات
االجتماعية
والتنموية
ترجمت الخيارات
الليربالية يف ما تريد
الصناديق الدولية فرضه
عىل الشعوب يف ما يعرف
بربامج االصالح الهيكيل
بتغليب التوازنات املالية
عىل حساب التوازنات
الحقيقية اي التوازنات
املتعلقة بقدرة البلدان
عىل تسديد القروض
والديون عىل حساب املسألة االجتامعية والتنموية وقد تجسدت يف
جملة من الرشوط يتم التفاوض فيها مع صندوق النقد الدويل وعادة ما
تضمن تلك الرشوط يف ميزانية الدولة والترصف فيها.
وهذه السياسات تغييب عند تطبقها أولويات الشعوب اذ تعترب
املواطنني مجرد ارقام دون االعرتاف بحقوقهم وال ترى اال ما يزيد من
موارد الدولة عىل حساب مقدرات الشعب وبالتايل فإن السياسات
الليربالية تقوم عىل رفض تدخل الدولة يف االقتصاد باعتامد آليات اقتصاد
السوق املحررة من كل القيود وهذا ينطبق عىل تنقل البضائع ورؤوس
االموال عىل حساب تنقل االفراد الخاضع لقيود ورشوط.
كام أن آليات الرأساملية املتوحشة تعمل عىل انتزاع فوائض االنتاج
القتصاديات البلدان النامية عرب آلية الدين والتضخم وهنا نشري إىل
التبادل التجاري غري املتكافئ بواسطة االمتيازات الجبائية املوضوعة
لالستثامر الخارجي من خالل قوانني تحميل العامل تبعات هذا النمط
رشا تعديليّا للتخفيض يف الكلفة وتثبيت ذلك
وجعل عنرص الشغل مؤ ً
بتقسيم عاملي للعمل غري متكافئ وغري عادل.
ومثل تلك التداعيات منعكسة عىل البالد التونسية عرب منوال تنموي
غري عادل بتنا نعرفه منذ الثامنيات وهو منوال اقصايئ مبا انه يركز الرثوة
لدى فئة معينة عىل حساب أغلب رشائح املجتمع وهذا ما ت ّم الحديث

الملف
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اليوم تظهر أزمة عاملية جراء تلك السياسات الليربالية مبا ينذر بحرب
عنه «برثوة العائالت» ليصبح لدينا اقتصاد ريعى ساهمت االدارة يف
عاملية يشحن لها بهيمنة رأسامل والسعي إىل رفع
تغلغله كام أن من تداعيات ذلك املنوال الفوارق
الدعم مبا زاد من حاالت االحتقان الداخيل يف ظل
بني الجهات وبني املعتمديات ضمن الجهة
ـ هيمنة
محاوالت الشعوب وضع حد للهيمنة الغربية عىل
نفسها مع الرضر الذي لحق بالبيئة وما أفرزته
العامل التي تضغط لوضع سقف لعدم تجاوزها بل
العمليات االنتاجية من تلوث ومن التبعات
الريعي
االقتصاد
اكرث من ذلك قامت الرأساملية االمريكية بفرض
االخرى الرضر الكبري الذي لحق بكل من املرأة
والشباب وتعكس أرقام الفقر املعلنة عن تفشيها وتغليب القطاع
مفاهيم عىل الشعوب مثل اإلصالح الهيكيل والتخيل
عن الخدمات االجتامعية ويف الوقت نفسه يجري
لدى تلك الرشائح لعدم قدرتها عىل الولوج إىل
على
الخاص
ابتزاز الشعوب من خالل املؤسسات املالية العاملية
الرثوة وضامن الحقوق االقتصادية واالجتامعية
وباملحصلة فإن هذا املنوال املتوارث منذ عقود أولويات القطاعات مبا خلق حالة بؤس يف أغلب دول العامل مبا فيها
أوروبا وهذا ما زاد من حاالت االحتقان االجتامعي
كرس ما يعرف بالتبعية االقتصادية مبا ان
االستراتيجية
مبا يؤكد حالة الجرمية الكربى التي ارتكبتها
الحكومات مل تعد تتحكم يف الربامج املفرتض ان
الرأساملية املتوحشة يف حق الشعوب.
تكون ارضتها بل بات االمر موكوالً إىل الصناديق
مرة اخرى يعود السؤال هل التنمية هي الطريق الذي رسمته
الدولية التي تفرض توجهاتها دون مراعاة اولويات الشعوب وهذا ما
ترتب عنه فقدان االرادة االقتصادية وليصبح كل يشء خاضع آلليات الرأساملية العاملية مبا خلق اقتصاديات ريعية وحتى زبونية وافرز
طبقات طفيلية تخدم مصالحها عىل حساب شعوبها التي تعيش حالة
دفع الديون.
احتقان دائم وصدمات مع استمرار نهب خرياتها والدليل ان  18من
سكان االرض يستأثرون بـ  ٪80من انتاجها وهو ما يدل عىل انخرام يف
* محسن
توزيع الرثوة.
النابتي بالدنا
ومل تكن تونس مبعزل عن تلك املفارقة الرتباطها باملركز الرأساميل
اصبحت رهينة
بعد فشل النموذج التنموي عىل مدى العقود املاضية لتظل البالد رهينة
األزمات االجتماعية
االزمات االجتامعية واختالل التوازن بني الطبقات داخل املجتمع الواحد
دخلت املنظومة
وهذا ما يستدعي التخيل عن تلك االساليب املنتهجة منذ اكرث من نصف
العاملية يف أزمة حادة
قرن والعمل عىل تركيز التنمية املستقرة بعيدا عن هيمنة الرأسامل
خالل العقود االخرية
املركزي الذي استحوذ عىل خريات البالد دون ان يقدم لها اي منجز.
بعد ان بلغت املنظومة
املتوحشة
الليربالية
* المنصف
املنتهى وباتت عرضة
الشريقي تونس
لتغريات اما من داخلها
ُ
أغرقت بالقروض
من خالل شعوبها او
مع غياب االصالح
الحرص عىل تغيريها
الحقيقي
بالقوة من خالل
ما يجري حاليا هي
الحرب املعلنة من قبل الحلف االطليس مبا يؤكد ان السبب العميق
ألزمة تلك املنظومة ليس أمن ًّيا بل اقتصادي ذلك ان الدول الكربى حرب بالوكالة عن الواليات
ومركزها املايل الواليات املتحدة االمريكية واوروبا مل يكفّا لحظة بعد املتحدة االمريكية وما لها
نهاية الحرب الباردة وظهور العوملة قد ازدادت رشاسة وبطشً ا اضافة من االنعكاسات وتغيري
اىل اختالل التوازن وخلق آليات اخرى أش ّد فتكا من الحروب التقليدية يف املواقف ذلك ان هذه
نعني الحروب االقتصادية واملضاربة املالية وقد تجلت يف حصار العراق الحرب تأيت يف ظل نظام
وسوريا وكوبا وفنزويال وتدمري البعض منها كام شاهد العامل ذلك ونعني عاملي ينحو منحى خطري
يف العالقات االقليمية
العراق وسوريا.
والدولية بتحوالتها املتسارعة جراء السياسات النيوليربالية وخياراتها
خاصة االقتصادية ليصبح العامل مفتوحا امام الرشكات متعددة الجنسيات
وعبور الرأسامل العاملي نحو القارات والدول وهذا ما يسمى بالعوملة
النيوليربالية التي انعكست سلبا عىل شعوب الدول الفقرية واملستغلة
من الدول الكربى واولها الدول املانحة بسبب هيمنتها اقتصاديا عىل
اغلب املبادالت مبا جعل الشعوب تسعى إىل التخلص من تلك الهيمنة
والنزوع نحو الغاء القطب األحادي الذي استمر لعقود وهذا منذ ان
عادت روسيا بقوة للمشهد الدويل وهو تذكري بأجواء الحرب الباردة.
وما أرشت اليه من استغالل ونهب للشعوب ومقدراتها وهو يف
الحقيقة خيارات صناديق النهب الدويل والبنك العاملي والنقد الدويل
املتحكمة يف اقتصاديات العامل تقريبا من خالل ورقة تعليامت لكل
الدول التي تعيش يف وضعيات صعبة تصبح بسببها يف حاجة إىل القروض
ومجربة عىل القبول برشوط تلك الصناديق للقيام بإصالحات عميقة
وهيكلية غرضها االول اسرتجاع تلك القروض وقد انعكست تلك القروض
عىل مستوى عيش شعوب الدول التي عرفت انتفاضات منها تونس
واصبحت جراء تلك الخيارات غري قادرة عىل الخروج للسوق املالية
العاملية للحصول عىل قروض وبنسب فوائد مرتفعة ومن هنا فإنني أرى
رضورة اعتامد هذه الدول عىل مقدراتها الخاصة كام انها مدعوة لطلب
تعليق املديونية ملدة ثالث سنوات مع التثبت يف القروض السابقة التي
ال أعتقد انها ذهبت لفائدة مصلحة الشعوب ومثلها الهبات والهدايا
وتحويلها إىل استثامرات تحقق التنمية بدل ان تظل قروض كريهة تكبل
أي عملية اصالح حقيقي.
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الحوار القضائي
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أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين

القضاء والسياسة خطان
متوازيان ال يلتقيان

تتواىل املستجدات الخاصة بالقضاة يف هذه الفرتة الدقيقة بالنظر اىل حجم القضايا العالقة باملحاكم والحراك الذي تشهده والقضاة
اآلن بني مطرقة السلطة السياسية وسندان املواطن الذي يشتيك من بطء االجراءات وطول مدة الفصل يف القضايا ،ويف هذا الحوار
تخص املنظومة القضائية وعالقة الهيكل التقايب بوزيرة العدل
مع أمين شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيني توضيح عدة مسائل ّ
ومقرتحات النقابة من أجل اصالح املنظومة القضائية ،والقايض امين شطيبة هو مساعد أول لوكيل الجمهورية مبحكمة تونس ومدرس
القانون الجزايئ بكلية الحقوق وباملدرسة العليا لقوات األمن الداخيل ويعدّ لبحث دكتوراه حول الجرائم االنتخابية.

* فزتم يف االنتخابات يف وضع دقيق مت ّر به سلطة اوسلك القضاء،
ما هو املطلوب منكم ومن املكتب أمام تراكم املطالب؟
 أوال ال ب ّد من االشارة من باب التصحيح ان القضاء سلطة وليسسلك فهو إحدى السلط الثالث للدولة اذ ال ميكن توقع اي نظام
جمهوري ودميقراطي ال يعرتف بالقضا ِء سلطةً ،فالقضاة ال سلطان
عليهم يف قضائهم لغري القانون ،وهي سلطة تحد السلطتني
التنفيذية والترشيعية وهي الضامنة لحقوق وحريات االفراد من
اي تعسف وانحراف بها من قبل االخريتني .أما من حيث دور
املكتب املنتخب ،فنحن عىل يقني بأن الفرتة التي نرتأس فيها النقابة
ليست بالهينة باملقارنة مع الوضع الدقيق الذي تعيشه البالد عىل
مختلف االصعدة وخاصة منها الصعيد السيايس ،لكن رغم ذلك فإن
عمل النقابة سيكون منص ّبا باألساس عىل الدفع نحو مزيد تحسني
وضعية القضاة ماديا ومعنويا والدفاع عن حقوقهم فضال عن العمل
عىل تطوير املنظومة القضائية وذلك باملساهمة مبا لدينا من رؤية
ومرشوع إصالحي متكامل ميس مختلف جوانب املنظومة القضائية
مبايؤسس لقضاء عادل وناجز ومستقل بعيد عن الشبهات.
* تحدثت عن بُعد النقابة عن التجاذبات السياسية فكيف تحكم
عىل مدى ثقة املواطن يف القضاء داخل الحراك السيايس بعد
الثورة؟
 ثقة املواطن يف القضاء وان سعى البعض اىل زعزعتها إال ان القضاءيبقى املالذ االخري للمواطن السرتداد حقوقه رغم حمالت التشويه
والتشهري التي طالت القضاة خاصة يف اآلونة االخرية .نحن كنقابة
قضاة نسعى قدر اإلمكان إىل الدفع نحو إبعاد القضاة عن التجاذبات
والرصاعات السياسية إلمياننا بأن السياسة إن ولجت قصور العدالة
فال مجال حينئذ للحديث عن العدالة .فالقضاء والسياسة خطان
متوازيان ال يلتقيان.
* لكن سيدي القايض كيف ترد عىل املواطنني املتقاضني والذين
يشتكون من بطء اإلجراءات وطول مدة اصدار االحكام؟
 إن بطء االجراءات وطول أمد الفصل يف بعض النزاعات أو القضايامرده املنظومة القانونية االجرائية املهرتئة واملعقدة التي تعود اىل
حقبة االستقالل بقليل ،والتي ال تسمح يف ظل تطور عدد امللفات
املنشورة لدى املحاكم برسعة الفصل فيها ،وهو ما جعلنا كنقابة
قضاة ويف اطار تطوير منظومة التقايض ندعو إىل تفعيل املؤسسات
القضائية املرتوكة عىل غرار مؤسسة القايض الفردي مبا لها من تأثري
وانعكاس ايجايب عىل رسعة الفصل يف امللفات وقد سبق للغرض ان

دوليي ملزيد تسليط الضوء عىل اهمية تلك
نظمت النقابة
ملتقيي نْ
نْ
املؤسسة القضائية ،فضال عن تفعيل وتعميم خلية الفصل الرسيع
بجميع املحاكم ملا لها من دور يف ترسيع عملية البت يف محارض
البحث من قبل النيابة العمومية وكذلك التقليص من ك ّم االحكام
الغيابية لذلك يجب اصالح املنظومة القضائية املدنية والجزائية
وترسانة القوانني التي ورثناها منذ عقود.
* ولكن مثة قضايا مرت عليها عرش سنوات مثل االغتياالت
البت فيها؟
السياسية دون ّ
 -املسار االجرايئ لهذه املحاكامت ذات العالقة باالغتياالت السياسية

ثقة المواطن في القضاء لم تتزعزع
بالنظر الى حجم القضايا المنشورة
رغم حمالت التشهير والتشويه
قد يأخد حيزا زمنيا اطول من غريها من القضايا ،نظرا إىل طبيعة
تلك القضايا وما تتطلبه من اجراء عديد االبحاث واالستقراءات
ليتسنى الوقوف عىل الحقيقة القضائية التي تخفيها تلك امللفات
مع االشارة اىل أن الغاية تبقى اوال واساسا ضامن حسن سري العدالة
وجودة االحكام ال اصدار االحكام يف ح ّد ذاتها مبعنى تحقيق
املحاكمة العادلة وليس رضورة الرسعة يف اصدار االحكام.
* تدقيقا ٬ما هي امللفات التي تشتغل عليها مع زمالئك يف املكتب
والتي تقتيض الحوار مثال مع السلطة التنفيذية مرجع النظر ممثلة
يف وزيرة العدل؟
 مثلام سبق أن أرشت إليه ،للنقابة مرشوعها اإلصالحي املتكاملللمنظومة القضائية وهو مرشوع يتعلق أساسا بقانون املجلس
االعىل للقضاء الدائم وكذلك القانون األسايس للقضاة هذا اىل جانب
مسائل تتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية فضال عن تطوير
املنظومة القانونية يف ما يتعلق باجراءات التقايض مع االستئناس
يف هذا اإلطار بالنظم القانونية املقارنة ،ونشري هنا إىل أن النقابة
منفتحة عىل كل ما هو إيجايب يف سبيل إصالح املنظومة القضائية
ونتفاعل للغرض مع مختلف االطراف املتداخلة يف تلك املنظومة
سواء كانت وزارة العدل أو غريها ،مبا يضمن استقاللية فعلية
للقضاة اثناء أدائهم ملهامهم ويؤسس لقضاء ناجز وفاعل وعادل.

* دعت وزيرة العدل وكالء الجمهورية من النيابة العمومية اىل
االجتامع الول مرة ٬ما هو موقفكم وهل لذلك مربر قانونيا؟
 أرى ان القانون واضح يف خصوص عالقة وزيرة العدل بالنيابةالعمومية اذ حددت مجلة االجراءات الجزائية اساس تلك العالقة
وكيفية التفاعل بني وزير العدل والنيابة العمومية ويعترب حسب
رأينا االجتامع بالسادة وكالء الجمهورية يف اطار توحيد التوجهات
والرؤى يف اطار مكافحة الجرمية ورسم سياسة جزائية واضحة
املعامل خاصة يف ظل تطور وارتفاع نسق ارتكاب اصناف خطرية من
الجرائم عىل غرار الجرائم االرهابية وجرائم الفساد املايل واالحتكار
واملضاربة مبا ينعكس سلبا عىل السلم واالمن االجتامعيني ورضب
االقتصاد الوطني.
* يعني أنكم مل تقطعوا الحوار مع الحكومة رغم الترصيحات
الرئاسية؟
 سبق أن قلنا إن نقابة القضاة منفتحة عىل كل الخيارات الرضوريةالصالح املنظومة العدلية وفق رؤية اصالحية تشاركية وهوما تفاعلنا
معه عند مكاتبتنا من طرف وزارة العدل لتقديم رؤيتنا بخصوص
اسرتاتيجية وزارة العدل الصالح املنظومة العدلية والسجنية عن
الفرتة  2025/2022وقمنا للغرض بارسال مقرتحاتنا ورؤيتنا التي
نعتربها مهمة لالرتقاء باملنظومة القضائية وتوفري نجاعة أكرب للعمل
القضايئ.
* أحيلت عىل املجلس األعىل املؤقت للقضاء عدة ملفات تأديبية
للنظر فيها .كيف تنظر اىل االمر وكيف ترى عمل املجلس اآلن؟
البت يف امللفات التأديبية يندرج يف صميم أعامل املجلس االعىل
 ّاملؤقت للقضاء وهنا نرى ان اعضاء املجلس ،ونحن ال نشك يف ذلك
وملا لنا من ثقة فيهم ،مطالبون بضامن حق الدفاع واحرتام مبدإ
املواجهة بالنسبة إىل القضاة املحالني عىل التأديب فنحن لسنا ضد
املحاسبة ولكن مع احرتام االجراءات والضامنات القانونية مبا يكفل
األمان الوظيفي للقايض.
* أنت باحث يف القانون فكيف ترى القضاء سلطة أم وظيفة
سامية؟
 إن النظام الجمهوري الدميقراطي قائم عىل ثالث سلط تنفيذيةوترشيعية وقضائية ولكل سلطة وظيفتها والقايض سلطة وظيفته
تطبيق القانون والفصل يف النزاعات املعروضة عليه باعتباره يحتكر
والبت يف ما ينرش أمامه من قضايا مثلام ان
سلطة تطبيق القوانني
ّ
السلطة التنفيذية وظيفتها تنفيذ القوانني والسهر عىل حسن سري
دواليب اإلدارة العمومية والسلطة الترشيعية التي تتمثل وظيفة
نوابها يف سن القوانني فلكل سلطة وظيفتها ومجال اختصاصها وال
ميكن بأي حال اعتبار القضاء كوظيفة وانكار صفة السلطة عنه وإال
فإننا نكون أمام إنكار للمبادئ التي تقوم عليها أسس الجمهورية
والدميقراطية.
حاوره :ناجح مبارك

هذه مقرتحاتنا لتفادي بطء اإلجراءات وطول مدة التقاضي
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وطنية

االستفتاء :الوعود والحدود

إن طرح مسألة االستفتاء يفرض التطرق إىل النظام القانوين الذي ينضوي تحته وذلك
بطريقة تُراوح بني إمكانيات اللجوء إىل هذه التقنية يف املقاربة التي تبناها دستور
 27جانفي  2014من جهة واملقاربة التي جاء بها األمر الرئايس عدد  117لسنة 2021
املتعلق بالتدابري االستثنائية ،الذي بدوره إن نظرنا متمعنني يف األحكام التي تضمنها
فمن باب أحرى ان نطلق عليه عبارة «التنظيم املؤقت للسلط العمومية» حيث ال
ميكن نسبة ما أقدم عليه هذا االمر للتدابري االستثنائية.
يعدّد دستور  2014إمكانيتني فقط للمرور للشعب مبارشة عن طريق استفتائه،
حيث ورد بالفصل  82أنه لرئيس الجمهورية العرض عىل االستفتاء مشاريع القوانني
املصادق عليها من طرف املجلس النيايب واملتعلقة باملوافقة عىل املعاهدات الدولية
اواملتعلقة بالحقوق والحريات او األحوال الشخصية ،ويف إمكانية ثانية ميكن لرئيس
الجمهورية املرور إىل استفتاء الشعب حول قبول مبدأ تعديل الدستور وذلك بعد
موافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب عىل معنى الفصل  144من الدستور.
ومن الجهة املقابلة فإن االمر عدد  117قد طرح املسألة من زاوية مختلفة وطريقة
لها من الخصوصية الكثري.
نظرا إىل طبيعة االوامر مقارنة ببقية القواعد القانونية فإن االطالعات التي تحويها
تحظى مبكانة أساسية وذلك لضامن الرتاتب الهرمي للقواعد القانونية فاألوامر تأيت
تطبيقا لقواعد أخرى تعلوها درجة اي ببساطة فإن االطالعات تضفي عىل االمر
رشعيته ،ولكن عىل خالف املعتاد فاالمر سالف الذكر ارفق الفصول واالطالعات
بديباجة ما يهمنا فيها هو كل ما تعلق مبسألة االستفتاء ٬إذ أن األمر قد أكد عىل أن
الشعب هو صاحب السلطة االصيل وان االجراءات املتعلقة ببامرسته لهذه السلطة
(االجراءات املتعلقة باالستفتاء) حالت دون ذلك وإذا كان املبدأ هو أن السلطة
للشعب وتعارض ذلك مع اإلجراءات يغل ُّب املبدأ.
ويف هذا االطار يعترب فقهاء القانون الدستوري انه ال ميكن الفصل بني املبدإ
واالجراءات املتعلقة به والتي تنظم مامرسته فال ميكن عىل سبيل املثال الفصل بني
القانون الجزايئ واالجراءات الجزائية وال النظر إىل كل منهام عىل حد ٍة وان لحظة
الفصل بني املبدإ واالجراءات (اجراءات الرجوع اىل الشعب عن طريق االستفتاء يف
هذه الحالة) هي لحظة نهاية دولة القانون «»L›Etat de droit
وبنا ًء عىل ما تقدم اصبح من الجيل اعتبار أن ما جاء يف ديباجة األمر  117من حديث
عن سلطة الشعب وإجراءات مامرستها هو بحث عن مرشوعية وكذلك تربير ملا
أقدم عليه رئيس الجمهورية من إلغاء لجميع إمكانيات املرور إىل االستفتاء الواردة
بالدستور كام سبق بيانه حينام اعتربها عائقا يف وجه مامرسة الشعب لسلطته
االصلية ،حيث ال ميكن اعتبار ذلك سوى متهيد للفصل  15من االمر الذي أقر بأن

لرئيس الجمهورية الحق يف استفتاء الشعب بغرض املصادقة عىل أي مرشوع مرسوم
يتخذه وكذلك الفصل  22الذي أقر وجوبا استفتاء الشعب يف املصادقة عىل مرشوع
التعديالت الدستورية يف ما تعلق بالنظام السيايس والذي كان رئيس الجمهورية
املختصني بعد استشارة ُسمية بالوطنية وا ُعتربت
قد توىل القيام بها رفقة لجنة من
ّ
ناجحة رغم املحاوالت الجبانة إلفشالها عىل ح ّد تعبري الرئاسة.
إن سيناريو الفصل  22سالف الذكر يجعل من تونس أمام رهان ثقيل قد يكون
ميس جوهر النظام
مبثابة قارب النجاة أو قد يؤدي بها إىل املجهول ذلك ألن التعديل ّ
السيايس بطريقة مبارشة وان املصادقة عىل مرشوع التعديل لن تت ّم إال عن طريق
نص الفصل وذلك باعتبار ان املجلس النيايب وقع حلّه بنا ًء عىل تأويل
االستفتاء كام ّ
خاص للفصل  72من الدستور ويجدر بالذكر أنها تُطرح عديد األسئلة يف هذا اإلطار
(حلّ املجلس النيايب) كام ان اشكاال آخر يطرح وبالحدّة نفسها إذ أننا سائرون نحو
االستفتاء بهيئة سوف ترشف عليه كام سترشف كذلك عىل االستحقاقات االنتخابية
املوالية (االنتخابات الترشيعية املقررة يف ديسمرب الـ  )17مفصلة متام التفصيل بأيدي
رئيس الجمهورية إذ أنه تم الح ّد من عدد اعضائها اىل سبعة اعضاء والحد من مدة
ست سنوات اىل أربع فقط كام ان األعضاء يت ّم تعيينهم بأمر رئايس
نيابتهم من ّ
يجردهم من جلّ مظاهر االستقاللية ويجعلهم يف خضوع تا ّم حيث سيجعل ذلك
هيئة االنتخابات الخصم والحكم يف آن باعتبار ان الرئيس معني كذلك باالستحقاق
االستفتايئ مام يتعارض وفلسفة الدستور ،ذلك ما يستدعي الخوض يف االستفتاء يف
ح ّد ذاته كإجراء يعتربه البعض انه الدميقراطية يف ارقى درجات متظهرها كام انه يف
نظرنا يطرح محدودية ال بدا من التوقف عندها:
ميكن تعويض عبارة االستفتاء بعبارة الرجوع املبارش إىل الشعب فيامرس سلطته
بصفة اصلية حيث يعبرّ عن خياراته ويحدد مصريه بنفسه وذلك صلب املسألة التي
تَق ّرر استفتاؤه فيها ،لهذه االعتبارات فإن الرجوع إىل هذا الشعب يقتيض وباألساس
تسليمه السلطة مطلقة غري مكبلة أو مقيدة وذلك قصد ضامن الهامش االوسع
من الحرية التي ال ب ّد من أن يكتسبها املص ّوت يف االستفتاء وخاصة يف ظل الحالة
التونسية وهي التصويت عىل تعديل نظام سيايس اي ان االمر يع ّد مصرييا.
تلك الحرية التي ال يستطيع االستفتاء توفريها للشعب وذلك يعود اساسا إىل كون
االستفتاء سوف يخضع لحملة قبل التصويت (وفق القانون االنتخايب الحايل) بحيث
سيعمد كل طرف عىل الضغط من اجل مصالحه السياسية الضيقة ال مصلحة
الشعب او مصلحة الوطن العليا فسيعزف كل عىل وتره ،هذا سيضغط بواسطة
ورقة االيديولوجيا واآلخر سيعتمد اسلوبا مختلفا إذ أن هذه املامرسات مل تعد غريبة
فالشعب التونيس أصبح ضحية للحمالت والوعود االنتخابية ،هذا من جهة ،واألهم

من ذلك فإن االقرتاع عىل مرشوع التعديل سوف يكون اقرتاعا عىل املرشوع برمته
أي سوف تُعرض عىل املص ّوت جملة من الفصول يجد نفسه مجربا عىل التعبري عن
رأيه منها جمل ًة ال تفصيالً أي ال مجال له أن يقبل فصال ويرفض آخر ومنه فإن تقييم
املرشوع الذي أمامه سيبقى رهينة إكسابه درجة ضعيف إجامال أو مقبوال إجامال
وحيث أن ذلك يعترب بطريقة او بأخرى ضغطا عىل ارادة الناخب وتقييدا لحريته،
وبنا ًء عليه ال ميكن لنا معرفة اإلرادة الحقيقية لل ُمستفتى.
إن القيود سابقة الذكر املسلطة عىل إرادة املصوت وحريته تحول دون فلسفة االمر
 117الذي يقر بأن للشعب السلطة االصلية ولكننا بذلك نظريا نعتقد ان الشعب
صاحب السلطة االصلية وعند االستفتاء جئناه بسلطة مقيدة ،وعليه فإن تقنية
االستفتاء ال تتناسب مع الرهان املطروح.
ومن جهة اخرى ،إن واقع الشارع التونيس اجامال ال يقبل اال بفكرة واحدة وهي
املواالة فإما ان تكون مواليا للرئيس يف ما اقدم عليه أو مواليا الكرب حزب يف البالد
(حركة النهضة) يف معارضته للمسار حيث أصبح يقود ُجلّ التحركات الرافضة لـ 25
جويلية كام أن هذا االنقسام تعدى التعبري عن الرأي اىل حدة التظاهر واملواجهة بني
الطرفني يف الشارع ،وهذا من شأنه ان يقود االستفتاء اىل منحدر آخر واىل هدف غري
هدفه؛ فالتصويت سوف يصبح تصويتاً عىل شخص ،اي من كان مواليا للرئيس فإن
تصويته سوف يكون من اجل الرئيس يف حد ذاته وانتصارا له عىل خصومه السياسيني
وذلك لكونه من سيقوم بإعداد مرشوع التعديل والتصويت سوف يصبح استكامال
ملسار موقفه الذي يوايل قرارات رئيس الجمهورية ،اما الطرف االخر فبالنسبة إليه
سيكون االمر مامثال فتصويته هو استكامل ملقتضيات موقفه الرافض لقرارات 25
جويلية.
إن شخصنة القضية باالضافة إىل كون الشعب ليس يف اغلبيته من املختصني يف
القانون وسيت ّم الرجوع اليه يف التصويت عىل أه ّم نص يف سلم القواعد القانونية
وهو الدستور كام أن نسب الوعي تتفاوت داخل فئات املجتمع سوف يخرج
االستفتاء عن مقصده األسايس وسيجعل من سلطة الشعب سلطة مقيدة وموجهة.
* محمد عزيز الزواغي

بعد صدور األمر الرئاسي المنقح للقانون األساسي «لإليزي»

تباين يف مواقف مختلف مكونات املشهد السياسي واملدني
* لطفي املاكني
طغى الحديث يف األيام األخرية عن املرسوم الرئايس املتعلق بتنقيح أحكام القانون
االسايس للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات بعد ان تواترت القراءات والتحاليل يف
مرحلة أوىل بإمكانية القفز عىل دورها يف االستحقاقات االنتخابية القادمة بل
ذهبت تلك القراءات اىل فرضية ارشاف السلطة التنفيذية ونعني تحديدا وزارة
الداخلية عليها اال ان استقبال رئيس الجمهورية لنائب رئيس الهيئة يف الفرتة املاضية
اسقط تلك الفرضية لتعود إىل واجهة االحداث وتعززت تلك العودة بصدور املرسوم
عدد  22بتاريخ  22أفريل الجاري.
وتباينت املواقف من هذا املرسوم بني من يعتربه رضورة لتجاوز حالة العطالة
التي تعيشها «اإليزي» منذ مدة خاصة بعد املوقف املعلن من قبل رئيسها مام
حدث يوم  25جويلية مبا فهم منه رفضا له وهذا ما خلق جفوة بني قرص قرطاج
وهيئة االنتخابات يف حني رأت فيه اطراف اخرى «استحواذًا» من رئيس الجمهورية
عىل مسار االنتخابات مبا ان تركيبتها اصبحت رهينة تعيينات صادرة عنه وبالتايل
ستغيب الشفافية والحيادية التي طبعت عمل «اإليزي» عىل مدى االنتخابات
السابقة.
* األستاذ رابح الخرايفي :القرار يعود إلى الرئيس في غياب البرلمان
يذهب االستاذ رابح الخرايفي الباحث يف القانون الدستوري يف حديثه لـ «الشعب»
ان تنقيح القانون األسايس للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مفروض بحكم القانون
ألن بعض اعضاء الهيئة ورئيسها انتهت واليتهم ومبا ان مجلس نواب الشعب
غري موجود بعد حله من قبل رئيس الجمهورية فإن االخري يكون املرشع الوحيد
استنادا إىل الفصل  5من املرسوم 117وله صالحية التدخل يف تنقيح القوانني مبوجب
املراسيم.
وأضاف انه بخصوص التساؤل عن عدم االعالن عن هيئة وقتية لالنتخابات فان
االمر يدل عىل ان مدة الهيئة سيكون اربع سنوات وبالتايل هي التي سترشف
عىل االستفتاء واالنتخابات الترشيعية والبلدية والرئاسية وهي بذلك غري مرتبطة
باالستفتاء واالنتخابات الترشيعية فقط كام ير ّوج البعض.
ويف ما يتصل مبا أثري من مآخذ عن عدم استقاللية الهيئة برتكيبتها الجديدة بينّ

االستاذ رابح الخرايفي ان ذلك غري صحيح باعتبار ان
االعضاء سيكونون من القضاة املحمول عليهم النزاهة
واالستقاللية كام ان رئيس الهيئة سيتم اختياره من
ضمن الهيئات السابقة التي أرشفت عىل االستحقاقات
االنتخابية منذ  2011وتم القبول بنتائجها من قبل
الجميع .اما يف ما يقال عن استبعاد املحامني واالساتذة
الجامعيني وعدول االشهاد والتنفيذ واملكلفني باالتصال
بينّ محدثنا ان هناك من يعتربهم مداخل لتسييس
اإليزي لذلك تم التخيل عنهم وكل ما أرشنا إليه حسب
تصور رئيس الجمهورية لتوفري أكرب الضامنات الستقاللية هيئة االنتخابات واضاف
االستاذ رابح الخرايفي ان املرسوم الجديد اصبح قانونا من قوانني الدولة النافذة
كام ان النتائج التي ستعلنها الحقا بخصوص االستحقاقات االنتخابية ميكن الطعن
فيها امام املحكمة االدارية .ويف ما يتعلق باالعضاء املحالني «لإليزي» قال االستاذ
الخرايفي ان املرسوم الرئايس انهى اي دور لهم يف تركيبتها وبالتايل عليهم القبول
باألمر الواقع.
* سليم بوزيد (شبكة مراقبون) لنا مآخذ على طريقة تعيين األعضاء
اعترب سليم بوزيد عضو املكتب التنفيذي لشبكة مراقبون يف حديثه لـ «الشعب»
انه ال موجب للكيفية التي تضمنها املرسوم الرئايس لتعيني اعضاء الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات خاصة يف ظل الظرف السيايس واالستثنايئ الذي متر به البالد
والذي سيكون له تأثري عىل مصداقية الهيئة وكذلك مصداقية املسار االنتخايب
استنادا اىل كون أعرق الدميقراطيات ال تقوم بأي تنقيح عىل القانون االنتخايب يف
سنة االنتخابات.
وواصل سليم بوزيد القول بكون اجتامع املكتب التنفيذي املنعقد بعد صدور االمر
الرئايس املنقح للقانون االسايس للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات استقر موقفه عىل
وجود عديد املآخذ هي ثغرات ستكون لها تداعيات مستقبال عىل املسار االنتخايب
وأولها التشكيك يف استقاللية «االيزي» ومصداقيتها اذ ان اختيار رئيس الجمهورية
لالعضاء ينفي اي حيادية واستقاللية عنهم اضافة اىل طول مدة صالحياتها عىل
مدى أربع سنوات كاملة يف حني كان ميكن االقتصار عىل مدة محدودة متاشيا

مع الظرفية االستثنائية اذ ان هذا التميش من قبل
سيمس كل االستحقاقات االنتخابية
رئيس الجمهورية
ّ
القادمة ولن يقترص االمر عىل االستفتاء واالنتخابات
الترشيعية ولكل هذه االعتبارات فإن املكتب التنفيذي
رص عىل مقابلة رئيس الجمهورية
لشبكة مراقبون ي ّ
بعد ان توجه مبراسلة يف الغرض مدة وهو ينتظر
الر ّد لتفسري مختلف النقاط املشرية للجدل يف عالقة
بهذا املرسوم اضافة إىل توجهنا للتحرك مع الفاعلني
السياسيني واملجتمع املدين لتوضيح انعكاسات فصول
املرسوم الرئايس عىل املسار االنتخايب.
* تجاذبات وتداعيات
استمرت ردود االفعال عىل مدى األيام املاضية من قبل االحزاب اذ اعتربته تلك
الداعمة ملسار  25جويلية رضورة لتعديل املسار االنتخايب بعد ما أثري بخصوص
«تسييس اإليزي» وهذا ما اشارت اليه اطراف عديدة من داخلها ومن خارجها وهي
ترى يف املرسوم «تصحيحا» ملا يفرتض ان يكون عليه دورها حتى ال تهيمن بعض
االحزاب النافذة من خالل بعض االعضاء ولعل عدم استقبال رئيس الجمهورية
لرئيس الهيئة تلميح ملا يقال يف عالقة بارتباط «االيزي» باالحزاب النافذة وساندت
عدة شخصيات هذا التوجه الرئايس من خالل ما اصدرته من مواقف لوسائل االعالم
او التواصل االجتامعي يف حني ذهبت احزاب سياسية أخرى غري داعمة ملسار 25
جويلية اىل اعتبار ما يحصل حاليا هيمنة من قبل رئيس الجمهورية عىل هيئة
االنتخابات لتوظيفها لالجندا االنتخابية وفرض برنامجه السيايس بداية من االستفتاء
واالنتهاء باالنتخابات الرئاسية مرورا باالنتخابات الترشيعية والبلدية وهي تدعو
مختلف مكونات املجتمع السيايس واملدين لرفض ما جاء به من املرسوم الرئايس مبا
ميثل تهديدا للعملية الدميقراطية اذ ان اختيار الرئيس العضاء «االيزي» هو فرض
ألمر واقع وافراغها من كل حيادية ومصداقية.
ويتوقع املتابعون ان تعرف األيام القادمة املزيد من ردود االفعال املتباينة والتي
سيكون لها انعكاس عن املشاركة من عدمها يف االستحقاقات االنتخابية املنتظرة
بحجة كونها تفتقد للنزاهة والشفافية املطلوبة.
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وطنية

بالتلميح والترصيح
نوايا خمفية!..
* بقلم :لطفي املاكني

يجوز القول إ ّن حادثة جنوح سفينة «إكسلو» هي
من باب «رب ضارة نافعة» أي أن خصوصية األوضاع
اإلقليمية والدولية ليست يف معزل عن املنطقة املغاربية
بل هي يف هذه التجاذبات وتطوراتها بحكم خصوصيات
هذه املنطقة ان كانت ثروات طبيعية وتحديدا الطاقية
منها بال ّنسبة إىل بعض دولها او السرتاتيجية موقعها
الجغرايف بالنسبة إىل البعض اآلخر وهو ما ينطبق عىل
بالدنا وبالتايل ستكون عرضة لحوادث اغلبها بنوايا
مخفية وهذا ما يتمظهر من كل تفاصيل حادثة السفينة
الجانحة عىل األقل من خالل املعطيات املعلنة من قبل
السلط الرسمية.
ومهام يكن من مستجد يف عالقة بهذه الحادثة ونعني
عدم وجود أي أثر للمحروقات داخل خزناتها فإن
عملية إغراقها وإتالف وثائقها «وتجوالها» قبل ذلك يف
مياهنا االقليمية تثري عديد األسئلة وتستدعي االنتباه
إىل ما قد تخفيه مثل هذه الحوادث من نوايا مخفية
ألطراف قد تستغل مثل هذه االوضاع من حالة عدم
االستقرار الستباحة سيادة البالد وهذا ما ذهبت اليه
اغلب التحاليل واالستنتاجات والقراءات املعلنة من
الخرباء واملختصني ولعل ما قدمه احد االساتذة يف حوار
االسبوع بجريدة الشعب يبني حجم التحديات املطروحة
جراء عدم االستقرار بأحد البلدان املغاربية واملشاحنات
بني البعض منها يسول الصحاب النوايا املخفية املغامرة
للقيام بأفعال مجرمة وفق القوانني حتى وان استغلوا
ما تنص عليه املواثيق الدولية يف حاالت النجدة وتقديم
الغوث والنجدة.
إن املعطيات املتتالية عن أطوار غرق سفينة «إكسلو»
تنبه الجميع إىل حجم االخطار والتحديات املطروحة
واملستوجب التوقي منها من اجل ضامن سيادة البالد
بكل مكوناتها لتجنب سناريوهات غري معلومة من قبل
من ال يريدون الطأمنينة واالستقرار للمنطقة املغاربية
ومن ضمنها بالدنا باعتبار الخصوصيات التي أرشنا إليها
سابقا والتي اصبحت صلب اهتاممات القوى الخارجية
الباحثة عن تنفيذ أجنداتها وفق مصالحها بالدرجة االوىل
وهي باملحصلة ال تراعي مصالح الشعوب املغاربية بل
هي (نعني القوى الخارجية) طامعة يف ثرواتها البتزازها
يف تحالفاتها املشكلة مؤخرا بعد اندالع الحرب الروسية
األوكرانية التي كشفت عن اهمية الطاقة واملواد االولية
يف فرض منطق األقوى بالضغط وابتزاز املواقف املعلنة
واملضمرة إلجبار دول املنطقة عىل الخضوع الجندا
مستقبلية تنفيذها مباح بكل الوسائل واألساليب.
لقد كشفت املتغريات اإلقليمية والدولية االخرية أهمية
التكتالت لضامن دائرة أوسع يف حامية الحدود وتعزيز
أكرب مبقومات السيادة الوطنية خاصة اذا كانت دعائم
تلك التكتالت قامئة عىل املشرتك بني الشعوب وهذا
ما مييز املنطقة املغاربية اذ تطمح شعوبها اىل تحقيق
حلمها الذي يظل يراود أجيالها بعد ان تبني ان متاسكها
وتوافقها عىل املبادئ الكربى هو أفضل دعامة الستقرارها
واالستفادة من ثرواتها وتوظيفها النجاز تطورها والتوقي
من كل االخطار املحدقة بها وهي متعددة وبأشكال
مختلفة الظاهر منها او املتسرت بالنوايا املخفية.
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هيئة االنتخابات «يف خرب كان»:

عودة مرتقبة هلؤالء وتثبيت احلصانة
للقطع مع الوالء

* ناجح مبارك

ينظر املراقبون السياسيون يف الداخل والخارج اىل االسامء املرتقبة
واملشكلة لهيئة االنتخابات وذلك للحكم عىل استقالليتها ومدى
التزامها بالحياد املطلوب طوال العملية االنتخابية وقد حدد املرسوم
الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد مالمح الرتكيبة وضمن لها
الحصانة ونزع عنها سوط االعفاء واالسامء املنتظرة ستكون من دائرة
القضاة من اصحاب الخربة ،هذا اىل جانب اعضاء ورؤساء الهيئات
السابقة لالنتخابات ،فمن سيعود اىل املسك بزمام الهيئة؟ وما الضامن
لحياده التجربة ام الشخصية؟ من اهل القانون وخربائه ام من القضاة؟
ما هي درجة مقبولية االعضاء لدى االحزاب املتنافسة والراي العام؟
رغم ما تناقلته وسائل االعالم الوطنية والدولية من اراء حزبية حول
املرسوم الجديد للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وهي آراء «تشكك
يف نزاهة العملية املقبلة برمتها» فإن نزاهة االنتخابات ستكون عىل
املحك بالنظر اىل الرتكيبة املنتظرة واالسامء املكونة لها وخاصة صفة
الرئيس وماضيه واسمه ،خاصة أن املرسوم الرئايس وحسب منطوقه
سيعول عىل اسامء ذات خربة من الرؤساء واالعضاء السابقني.
االختيار بناء عىل املقرتحات
شمل املرسوم الرئايس عدد  22الصادر يوم  22افريل تنقيح بعض
احكام القانون االسايس للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وخاصة
االحكام الخاصة بآليات اختيار اعضاء مجلس الهيئةوصالحية تعيينهم
من قبل رئيس الجمهورية والذي سيختار  3من  7اعضاء ويعني من بني
هؤالء رئيسا .وسيقع تعيني االعضاء املتبقني بعد اقرتاحات متواترة من
مجلس القضاء العديل ومجلس القضاء املايل ومجلس القضاء االداري،
هذا مع تعيني مهندس يف االعالمية بعد مقرتحات ثالثة يقدمها املركز
الوطني لالعالمية ،وهذا ما يطرح السؤال عن االسامء اكرث من اليات
اختيارها وتعيبنها ،ذلك ان سريتها الذاتية وماضيها املهني والسيايس
والجمعيايت ستكون عىل املحك.
رصصار والزرقوين وبن موىل
ويطرح الشارع السيايس بالنظر اىل دخول أعضاء الهيئات السابقة
لالنتخابات سباق التعيني عودة اسامء قدمت استقالة جامعية سنة
 2017من الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وهم االستاذ شفيق رصصار
والقايض مراد بن موىل والقاضية ملياء الزرقوين وذلك بعد خالفهم مع
نبيل بفون الرئيس املنتهية واليته للهيئة ،وقال انذاك االستاذ شفيق

رصصار «إن الخالف مع اعضاء الهيئة تجاوز طرق العمل وسريه اىل
اختالف يف املبادئ».
وكان الخالف حول تنظيم االستفتاء حول املصالحة االقتصادية
والذي توافقت حوله النهضة مع النداء وسارع نبيل بفون اىل املوافقة
عليه واالنقضاض عىل رئاسة الهيئة بدعم من االحزاب وخاصة النهضة،
والزم بعدها شفيق رصصار مثل ملياء الزرقوين ومراد بن موىل الصمت
انطالقا من واجب التحفظ.
أي موقع لفاروق بوعسكر؟
العودة املرتقبة لالسامء الثالثة الوازنة ال تنفي امكانية بقاء
نائب رئيس الهيئة السابق فاروق بوعسكر وهو الذي التقى رئيس
الجمهورية قيس سعيد وتحدث من قبل حول رضورة اصالح الهيئة من
الداخل ومراجعة تركيبتها ،والنظر يف مسألة االمتيازات والتفرغ ،وهو
ما اغضب الرئيس نبيل بفون وكان عادل الربينيص عضو الهيئة قد رصح
ان االعضاء مل يلتقوا بنائب الرئيس فاروق بوعسكر بعد جلسة رئيس
الجمهورية.
وان شكك نبيل بفون يف استقاللية الهيئة القادمة وقال ان
االنتخابات ستدار من القرص فان آخرين شككوا يف نزاهة االنتخابات
السابقة لسنة  2019بالنظر اىل املواقف التي اتخذها رئيس الهيئة من
أحداث  25جويلية.
أي مصري للهيئات الفرعية؟
كان عدد من نواب املجلس النيايب املنحل من املجالس السابقة قد
اكدوا ان الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات السابقة فاقدة للصالحية
واملرشوعية وهذا ما وقف عنده منجي الحرباوي حيث اكد ان الهيئة
كانت رهينة االحزاب التي وقفت وراء تعيني اعضائها وال بد من اعادة
النظر يف تركيبتها واعضائها وهذا ما سيشمل اعضائها يف الهيئات
الفرعية  ،خاصة وان عدة احزاب وظفت تواجد متعاطفني معها يف
هذه الهيئات الفرعية.
ويف انتظار تشكيل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف شكلها
الجديد فان وزارة املالية قد خصت ميزانيتها بالسيولة الالزمة وهي
يف حدود 80مليون دينار ،عىل ان تتفرغ الهيئة املقبلة اىل االشتغال
بحرفية عىل االستحقاقات املقبلة بعد ان ضمن لها املرسوم حصانة
اعضائها وعدم املس من تفرغهم وامتيازاتهم يف خططهم الوظيفية
السابقة وطيلة اربع سنوات من الحصانة وعدم املالحقة والتتبع عن
اعاملهم صلب الهيئة.
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الحوار النقابي
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* حوار رمزي الج ّباري

غرفة اتحاد الصناعة والتجارة دفعتنا الضراب موزعي املحروقات
وحرمت العمال من زيادة بـ  50مليون فيما تحصلت  4شركات على مرابيح بـ 15مليارا
قال ميخائيل دي رسفنتاس سافيدرا الكاتب االسباين الشهري الذي كتب يف القرن السادس
عرش رواية «دون كيشوت دي ال مانشا« :إن نعمة الرثوة ال تتمثل يف مجرد متلكها او
التبذير يف االنفاق ولكن يف استخدامها بطريقة حكيمة ـ كان مبدأ هذا الحديث ساري
املفعول يف السنوات األوىل للثورة التونسية لك ّن اليوم الوضعية تغريت بشكل كبري بعد
ان اختارت حكومات ما بعد الثورة االقرتاض من صندوق النقد الدويل وهو ما جعلها
تتورط بشكل من االشكال يف عجزها عىل متويل ميزانياتها املالية والن ضيفنا عىل عالقة
بامللف الطاقي وبوضع املحروقات فان استضافتنا لالخ سلوان الحسناوي تدخل يف خانة
ـ استرشاف القادم من احداث يف عالقة بالرثوة الطاقية التي تحدث عنها بعضهم وصوال
إىل ملفات اخرى هامة يف هذا الحديث الخاص بـ «الشعب» يكشف ضيفنا عن عديد
االشياء الهامة.

* من أين ميكن ان نبدأ حوارنا؟
ـ نحن عىل استعداد لالجابة عن كل سؤال ميكن
ان يرفع الغشاوة عن ملفات عديدة قد يكون فيها
لبس عند بعضهم إلنارة الرأي العام الوطني وكذلك
ملن يرسب معلومات خاطئة وهو غري مطلع عىل
التفاصيل عىل اهميتها ليكون هذا الحديث توضيحا
ملا يجب توضيحه.
* قبل البدء ،كيف جئت إىل الكتابة العامة
لجامعة نقابية «وازنة» يف املشهد الطاقي يف
تونس؟
ـ سؤال مهم ملزيد توضيح الصورة امام
بعضهم خاصة وان هناك من يعتقد انني جديد
عىل املسؤولية النقابية كام فيهم من نيس انني
عضو جامعة سابق وانني اعرف اهم التفاصيل
واعرف كذلك خلفية ردة فعل بعضهم عىل
صفحات التواصل االجتامعي بعد ان توليت
مسؤولية قيادية يف الجامعة.
* األكيد انها مسؤولية صعبة كام انّ عىل
الواحد منا ان يتقبل ردود الفعل مهام كان
نوعها؟
ـ أعرف حجم وثقل املسؤولية امللقاة عىل عاتق املكتب الجديد للجامعة ـ واعرف كذلك اننا
مطالبون باالجتهاد فيام اوكل لنا من مهام لتوفري حلول لها لكن عىل بعضهم ا ّن يفهم ان املسؤولية
تتداول عليها اما عن ردود الفعل فانني تقبلتها بصدر رحب وكفى.
* يبدو انّ ما دونه بعضهم أوجعك عىل الفيسبوك؟
ـ ال ...ال ...هي مل تكن وجيعة وامنا هو حديث عن توريث وما شابه ذلك ونيس هؤالء ان لكل
مكتب نقايب ملفات فيها ما تم التوفق يف توفري حلول لها كام مثة كذلك ملفات ونقاط استعىص علينا
توفري حلول لها يف فرتة عمل املكتب السابق الذي كنت واحدا منه ـ لذلك يكون من الرضوري ان
يفهم «من يصعد من حيث تعداده للمنجز ان جامعتنا سوف لن تدخر جهدا لخدمة ابناء القطاع
لتوفر لهم رضوريات العمل االيجايب واعتقد ان املرحلة عىل اهميتها من حيث «صعوبة الوضعني
االجتامعي واالقتصادي» تحتاج منا للهدوء لفتح امللفات ودراستها حسب اولويات كان طرحها امامنا
نواب املؤمتر االخري للجامعة بالحاممات اما حديث بعضهم عن التوريث فهو يشبه من اراد كتابة
شهادة حق اريد بها باطل.
* الجراء هذا الحديث الصحايف كان البد من الوقت وهو الذي توفر لنا بجهد جهيد فهل
تعملون بشعار انّ الوقت كالسيف ان مل تقطعه قطعك ام أن تعدد امللفات حتم تخصيص وقت
اضايف لحلحلتها؟
ـ لالسف الشديد ،مل نجد الوقت الكايف لنتنفس إذ ا ّن عديد امللفات استوجبت منا الكثري من

الوقت والجهد حني انطلقنا من كون طبيعة الوضع تحتم ان نلعب دورنا كام
انه مثة ملفات فيها ما هو عمودي وآخر افقي والقطاع يحتاج منا إىل
الوقت للوقوف امام الجزئيات عىل اهميتها خاصة وا ّن الجامعة ليست
جامعة النفط فقط فنحن لنا ملف اخر ال يقل اهمية عن املحروقات
اسمه البلور واملتفرقات ويف املتفرقات تتعدد املشاغل والجلسات
واالشكاليات كام اننا نتابع ملف رشكة الفسفاط واملتفجرات ووزارة
فيها قطاعات مختلفة ومتنوعة ويف تنوعها وجدنا انفسنا امام نوعيات
اخرى من املطالب اذ لكل طرف طلباته واحتياجاته وطبعا خصوصياته
ونحن علينا ان نتأقلم ونجهز ملفاتنا عىل ضوء ما يتم تحديده يف جلسات
العمل والوقت هو املحدد لطبيعة دورنا.
* ماهي مشاغل ومشاكل عامل البالستيك مثال؟!
ـ املشهد النقايب ثري جدا ومتنوع كام اسلفت الذكر ،والعاملون
يف قطاع البالستيك يرون انفسهم قد ظلموا عىل امتداد
سنوات مرت وهم املختصون يف صناعة معدات
طبية هامة تباع «باملاليني» يف حني ان اجورهم
عادية جدا يف مقارنة مع قطاعات اخرى كام مثة
رشكات تصنع وتوفر الكرايس البالستيكية للسوق
املحلية للمقاهي مثال واملنتوج جيد ومداخيل
هذه الرشكات كبرية سنويا يف حني ان العاملني
بها يجازون بزيادة بـ  ٪6٫5وهي زيادة يرون
انها عادية مقارنة باملردودية التي تقابلها
زيادات طفيفة وهي غري مجزية يف اكرث االوقات
والسنوات وهم يرون ا ّن الذين ينتمون إىل قطاع
البالستيك افنوا اعامرهم يف خدمة القطاع اال
انهم مل يجنوا اي يشء مام قدموه من تضحيات
عرب سنوات طويلة.
* العاملون يف قطاع البالستيك أمل تكن لهم
اتفاقيات هم من ساهموا يف ايجادها؟
ـ نحن ورثنا ما هو موجود من ملفات يف
القطاع ضمن اتفاقيات فيها تقاليد ونحن نعمل
عىل حفظ ماء الوجه لذلك نحن عىل استعداد للدفع والنضال ألجل ان يتحصل العاملون يف قطاعي
البلور والبالستيك عىل ما يستحقونه يف الجانبني الرتتيبي واملايل.
* أخ سلوان ،هم يريدون الحصول عىل امتيازات العاملني يف قطاع البرتول ـ أليس كذلك؟
ـ ما ال يعلمه البعض ،فا ّن قطاع البرتول مير بصعوبات كثرية ورمبا الصورة ال تعكس الواقع
فقطاع البرتول واملحروقات تعرض يف سنوات ما بعد الثورة إىل ما يشبه «عملية التدمري املمنهجة»
بدءا برفض مجلس النواب سابقا متكني بعض الرشكات من رخص البحث واالستكشاف وصوال إىل
التعطيالت االخرى التي عاىن منها القطاع عىل امتداد عرشية جعلته يرتاجع عىل جميع املستويات
ولوال تضحيات بعضهم لذهب القطاع كام ذهبت قطاعات هامة اخرى وهذه الوقفة الحازمة عاد
معها الطلب الخارجي عىل املنتوج الوطني وبالتايل عادت رشكات أخرى بعد ان غادرت وجاءت
اخرى وعاد القطاع البرتويل اىل انتاجاته ولو ا ّن املعادلة تبقى صعبة بني الطلب وما يتوفر من
انتاجات...
* يلومكم البعض كجامعة نقابية عىل غياب الجدية يف التعاطي مع ملف الطاقة البرتولية
والغازية يف تونس بعد ان تدخلت فيه جهات سياسية بعينها؟
ـ العارفون بتفاصيل امللف القطاعي الطاقي كانوا عىل علم بكل تفاصيل ما حصل يف هذا امللف
الذي افقدنا عديد الحرفاء من الخارج وكام اسلفت الذكر فان القطاع تعرض إىل محاوالت تشتيت
ث ّم تفتيت إالّ ا ّن الصادقني تدخلوا يف الوقت املناسب وبالتايل متت اعادته بشكل تصاعدي إىل طبيعة
وضعه العادي ولو ان املسألة تحتاج إىل الكثري من الوقت ليستعيد نسق عمله العادي اي طاقة

الحديث عن التوريث في المسؤولية شهادة
حق أريد بها باطل...
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أكثر من أربعين سنة في خدمة االقتصاد الوطني

بمناسبة عيد الشغل العالمي

تتقدم الشركة التونسية للتنقيب
والساعد راجني
ّ
يب
بأح ّر ال ّتهاين وأطيب ال ّتم ّنيات لشعب تونس األ ّ
ولكل العاملني بالفكر ّ
كل الخري وال ّنامء
التقدم واالزدهار ولتونس العزيزة ّ
للجميع املزيد من
ّ
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الحوار النقابي

* بقية ص11

سنكرم كل من خدم القطاع وخاصة
األخوين الربني خميلة وعلي بن علي

انتاجه.
* منذ ان تسلمت املسؤولية كان الوقت ضدكم اذ وضعكم وجها لوجه امام ارضاب العاملني
يف قطاع نقل املحروقات أال ترى معي انّ هذا االرضاب مل يأت يف وقته طبعا يف عالقة بردة فعل
املواطن؟
ـ ان تكون مسؤوال نقابيا فعليك ان تستعد لكل الوضعيات مبا يف ذلك االرضاب وقد حاولنا
جاهدين ان نوفر حلوال رغم اقرارنا بكون االرضاب كان تأجل يف مناسبتني سابقتني وهذا مضمن
مبحارض جلسات وانتظرنا  6أشهر المضاء اتفاق سابق كان حصل يف  2017وحصلت فيه مفاوضات
وم ّد وجزر ـ وقد كنا نعتقد ان االتجاه يسري نحو االمضاء عليه من طرف غرفة اتحاد الصناعة
والتجارة لكن رمبا مثة من اراد التعطيل او التلكؤ يف التنفيذ وااللتزام بحكم وصول الجامعة الجديدة
بعد املؤمتر ونيس هؤالء اننا يف االتحاد نتواصل وبالتايل تهربت الغرفة من تعاهداتها ومن امضاء
امللحق بعد ان انتهجوا مبدأ املقايضة ونحن يف  3مناسبات متتالية دعوناهم لاللتزام مبا امضوا عليه
وكان ال ب ّد من تنفيذ االرضاب ونفّذ بنجاح الكتفي بذلك اليوم.
* هل ستكتفون بذلك االرضاب والحال انّ الزيادة مل تأت؟
ـ ال طبعا ،ألننا ذاهبون إل مزيد االستامع إىل مشاغل القطاع لذلك سننظم أيام  12و 13و14
ماي  2022ندوة يف الحاممات سنفتح خاللها الحوار عىل مرصاعيه امام ابناء القطاع ليكون القرار
جامعيا ومتجانسا مع مواقفنا وقراراتنا السابقة.
* أين يكمن املشكل تحديدا ملن فاته ان يعرف التفاصيل؟
ـ أهل غرفة اتحاد الصناعة والتجارة كان بامكانهم تجاوز االشكال القائم وهو اشكال يهم 4
رشكات وبيشء من التفهم كان باالمكان تنفيذ ما سبق االتفاق فيه يف شأن الزيادة أي هامش الربح
وهو يف حدود  ٪0٫1وهو ما يقابله ربح صاف بـ  15مليا ًرا من هذه الزيادات املتتالية يف اسعار
املحروقات يف حني ا ّن الزيادة التي سيتحصل عليها العاملون يف القطاع لن تتجاوز  50مليون دينار
ولكم ان تعلّقوا.
* هل ميكن ان نعرف تفاصيل ومحاور ندوة الحاممات؟
ـ نحن سرنكز محاور العمل عىل منظومة دعم املحروقات خاصة وا ّن الحكومات املتعاقبة
عملت عىل الرفع التدريجي له كام سنهتم بالجانب التفاويض من خالل تطويره واالملام بتفاصيله
داخليا وخارجيا مع مزيد االهتامم بدور االداريني يف انجاح املفاوضات االجتامعية زيادة عىل دورهم
يف مشهد الرشكات البرتولية خاصة وا ّن لنا  30ألف منخرطا يف  24رشكة برتول ناشطة يف تونس.
* ما هو موقف الحاج الحسناوي من توليك مهمة الكتابة العامة للجامعة؟
ـ هو رفض ان اتوىل هذه امله ّمة ،كام طلب مني التنحي عن الكتابة العامة وقد رفضت ذلك
بحكم ان ابناء القطاع هم من مكنوين من هذه الثقة الغالية.
* بعضهم قال ان الحاج الحسناوي هو من تدخل لتكسب ورقة العبور إىل الكتابة العامة؟
ـ ال ،هذا مل يكن كالما دقيقا النني اخر من قدم ترشحه للمؤمتر كام ظللت عىل امتداد شهر
كامل بال نوم وانا افكر يف الرتشح لدورة جديدة.
* هناك من كتب ان سلوان خان املاء وامللح؟
ـ مل أخن ال ماء وال ملح نحن قامئتان ترشحا وفازت قامئة ونالت ثقة املؤمترين ومن حق الجميع
احرتام افرازات صندوق االنتخابات.
عىل كل حال نحن سنكرم االخوين الربين خميلة وعيل بن عيل عىل هامش ندوة الحاممات
اعرتافا لهام بجميلهام عىل القطاع وخدمته بحب وضمري.
* يتبع

بيان الجامعة العامة لإلعالم:

حرية اإلعالم يف خطر والحكومة ال تعري
اهتماما للحقوق املادية ألبناء القطاع
يحيي قطاع اإلعالم اليوم العاملي للصحافة وهو تاريخ مه ّم للصحافة يف العامل بأرسه يتطلب منا الوفاء
ملبادئ حرية الصحافة واستقالليتها وهي مناسبة للعاملني يف وسائل اإلعالم للتوقّف عىل قضايا حرية الصحافة
واألخالقيات املهنية ونقيم الوضع الحايل وال ننىس أن اليوم العاملي لحرية الصحافة يع ّد فرصة لتحية أبناء
القطاع يف دفاعهم عن الحرية واالستقاللية وكذلك عن الحقوق املادية ويع ّد هذا اليوم أيضاً فرصة إلحياء ذكرى
أولئك الصحافيني الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن املهنة.
ويأيت هذا اليوم يف ظل وضع استثنايئ مت ّر به البالد يف ظلّ تراجع حرية اإلعالم يف تونس وتراجع الحقوق
املادية واالجتامعية وغياب التفاوض االجتامعي وتعنت الحكومة وخاصة املكلف مبلف اإلعالم يف طرح امللفات
التي ته ّم القطاع وغياب أي اسرتاتيجية حقيقية تجاه حقوق اإلعالميني.
ونحن إذ نحيي يف الوقت نفسه عيد العامل العاملي ويوم حرية الصحافة فإن معاناة العامل متواصلة يف
عديد املؤسسات اإلعالمية وعىل رأسها «كاكتوس» حيث ما زالت الحكومة تتجاهل مطالب الجامعة العامة
لإلعالم وبقاء العاملني فيها دون أجور منذ أشهر دون أن تتحرك الحكومة ودون البحث عن حلول ويف الوقت
نفسه يتواصل الغموض والضبابية يف الرشكات املصادرة وعىل رأسها إذاعة «شمس آف آم» وسط تجاهل
حكومي غريب ومريب.
ويف الوقت نفسه يواجه قطاع
الصحافة * لماذا يرفض وزير الشؤون
املكتوبة حرمانا متواصال من حقهم يف الزيادة يف
األجور جراء تعنت األعراف ورفض وزارة الشؤون
االجتماعية الزيادة
االجتامعية عقد جلسة تفاوضية مع الجامعة
العامة لإلعالم رغم طلبنا املل ّح.
في أجور العاملين في
وتواجه عدة مؤسسات إعالمية وضعا
استثنائيا مهنيا وكذلك تواصل الخوف داخل قطاع الصحافة المكتوبة؟
القطاع من محاوالت رضب حرية التعبري
والصحافة داخل املؤسسات وخلق مناخ من
الخوف من السلطة القامئة خاصة مع تواصل التهديدات باملحاكامت والزج باإلعالميني يف السجن وتشويههم
يف الصفحات االجتامعية.
وأمام هذا الوضع غري الطبيعي الذي يعيشه القطاع تنبه الجامعة العامة لإلعالم إىل خطورة تهديد حرية
اإلعالم يف تونس بأي شكل من األشكال ٬فحرية التعبري مكسب وطني كرسته ثورة الحرية والكرامة والعدالة
االجتامعية والذي جاء بفضل نضاالت وتراكامت تاريخية ال مجال للتفريط فيها أو الرتاجع عنها إىل الوراء.
وإن الجامعة العامة لإلعالم تؤكد رفضها املس بحرية التعبري وأي زج باإلعالميني يف املحاكامت بسبب آرائهم
أو كتاباتهم مؤكدة أن الوضع الحايل يتطلب من السلطة الحالية منع أي استهداف لإلعالميني وللمؤسسات
اإلعالمية خاصة مع تراجع املساحات املخصصة يف التلفزات للربامج الحوارية ومنع ممثيل األحزاب من املشاركة
يف الربامج يف القناة الوطنية وغياب أي حوار بني الحكومة والهياكل املمثلة للقطاع وتزايد مناخ التوتر والتهديد
املسلط عىل الصحافيني واإلعالميني واملصورين وتنامي املحاكامت واإليقافات ضدهم.
كام تعاين املؤسسات العمومية من التسيري املؤقت خاصة مبؤسستي االذاعة والتلفزة ووكالة تونس إفريقيا
لألنباء حتى أن االذاعة التونسية ال تزال دون رئيس مدير عام مام عطل السري العادي للعمل وخلق مناخا
متوترا ضاعت فيه أبسط حقوق االعوان.
وإننا إذ نجدد مطالبتنا باإلرساع بإصالح مؤسسات اإلعالم العمومي وإجراء التعيينات عىل رأس مؤسستي
اإلذاعة والتلفزة التونسية وفق الرأي املطابق وتسوية وضعية إذاعة الزيتونة ضمن اإلعالم العمومي ومراجعة
التعيينات عىل رأس مؤسسة سنيب البراس ووكالة تونس افريقيا لألنباء فإننا ننبه من التعيينات الحزبية وعرب
الوالءات واملحاباة ودون ترشيك هياكل املهنة.
كام تشدد الجامعة العامة لالعالم عىل توخي مبدإ الكفاءة والنزاهة والحياد يف التعيينات عىل رأس
املؤسسات اإلعالمية ورضورة االبتعاد عن التعيينات املسقطة كام تنبه الجامعة العامة لإلعالم من التعيينات
الحزبية أو التي تعتمد عىل الوالءات.
إن الواقع الحايل يتطلب وحدة الصف داخل القطاع ومقاومة أي ردة للحريات وللعمل النقايب وللحقوق
االجتامعية واالقتصادية واملادية يف ظل تواصل العمل باملنشور  20الذي كبل عملية التفاوض وأفرز توترا
الس ِلط الحالية مللف اإلعالم.
اجتامعيا خاصة مع تجاهل تام من ُّ
وأمام هذا الصمت املريب وتنامي العداء لإلعالم وتواصل تجاهل حقوق أبناء القطاع فإن الجامعة العامة
لإلعالم تؤكد رفضها ملثل هذه السياسات التي ستخلق مناخا متوترا وتعيد إىل األذهان فرتة الدكتاتورية ورضب
حرية اإلعالم.
السل َط القامئة إىل خلق مناخ من الثقة باألفعال وليس بالشعارات وسنعمل عىل التصدي
وإننا نطالب ُّ
لكل أشكال تركيع الصحافة والحرية كام ستنطلق الصحافة املكتوبة يف سلسلة من التحركات من أجل تحقيق
الزيادة يف األجور وتطالب وزارة الشؤون االجتامعية بربمجة وتحديد جلسة اإلمضاء عىل اتفاق الزيادة يف أجور
قطاع الصحافة املكتوبة بعد تقارب وجهات النظر مع جامعة مديري الصحف حولها.
* الكاتب العام للجامعة العامة لإلعالم
محمد السعيدي
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الشركة التونسية للشحن والترصيف
والساعد راجني
ّ
يب
بأح ّر ال ّتهاين وأطيب ال ّتم ّنيات لشعب تونس األ ّ
ولكل العاملني بالفكر ّ
كل الخري وال ّنامء
التقدم واالزدهار ولتونس العزيزة ّ
للجميع املزيد من
ّ
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الهيئة العامة للسجون واإلصالح
سجن املنستري
إعالن طلب عروض عدد  2022/02القتناء لحوم حمراء لفائدة سجن املنستري لسنة 2022

يعتزم سجن املنستري اجراء طلب عروض للتزود بلحوم حمراء خالل الفرتة املرتاوحة بني  01جوان  2022و 31ديسمرب  2022حسب الحصص التالية:

عدد القسط

البيان

الضامن الوقتي بالدينار

01

اللحوم الحمراء

1000د

يسمح باملشاركة يف طلب العروض هذا لالشخاص الطبيعيني او املعنويني القادرين
عىل الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم كل الضامنات والكفاءات لحسن تنفيذها
واملسجلني مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط « »TUNEPSيت ّم سحب كراس الرشوط
باتباع اإلجراءات الالمادية عىل الخط ( )En ligneعرب منظومة الرشاء العمومي عىل
الخط تونيبس « »TUNEPSمجانا يت ّم إرسال العروض وجوبا عرب منظومة الرشاء
العمومي عىل الخط«»TUNEPS
()www.tuneps.tn
وملزيد من االرشادات حول كيفية التسجيل واستغالل منظومة « »TUNEPSميكنكم
االتصال مبركز النداء التابع لوحدة الرشاء العمومي عىل الخط بالهيئة العليا للطلب
العمومي عىل رقم الهاتف  70130340أو عرب الربيد االلكرتوين teneps@pm.gov.tn
اما بالنسبة لوثيقتي الضامن الوقتي والنظري من السجل التجاري فيجب عىل
املشاركني توجيهها عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع عىل
العنوان (السجن املدين باملنستري طريق خنيس  5000املنستري) او تسليمها مبارشة
مبكتب الضبط باسم السيد مدير السجن املدين باملنستري يف ظرف خارجي مغلق ويكتب

عليه« :ال يفتح طلب عروض عدد  2022/02متعلق باقتناء لحوم حمراء لسنة .»2020
يقىص كل عرض ورد بعد اآلجال (يعتمد ختم مكتب الضبط بإدارة السجن لتحديد
تاريخ الوصول) او مل يتضمن وثيقة الضامن الوقتي.
وح ّدد آخر اجل لقبول العروض ليوم  19ماي  2022عىل الساعة  10٫00صباحا
مع التأكيد عىل ان هذا االجل يعني وصول العروض عىل الخط عن طريق منظومة
الرشاء العمومي عىل الخط  Tunepsوالظروف عن طريق الربيد فعال إىل السجن املدين
باملنستري (طابع مكتب الضبط يشهد عىل ذلك) وال يعني تاريخ االيداع مبكتب الربيد،
وكل عرض يصل إىل االدارة بعد االجل والوقت املحددين ال يؤخذ بعني االعتبار مع العلم
ان تاريخ فتح العروض سيكون يف نفس اليوم عىل الساعة  10و15دق.
مبقر سجن املنستري
* مالحظة :تحتوي كراس الرشوط االدارية عىل الوثائق املطلوبة للمشاركة يف طلب
العروض.
الهاتف - 73530334 :الفاكس73530070 :

بلدية عين دراهم

إعالن طلب عروض عدد  2021/02للمرة الثانية
«إجراءات حرصية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط تونيبس »Tuneps

تعتزم رئيسة بلدية عني دراهم االعالن عن طلب عروض حرصي عىل الخط عرب
موقع تونيبس ( )TUNEPSالقتناء معدات نظافة وطرقات بعنوان سنة  2020حسب
األقساط التالية:
قسط  :2اقتناء عدد  03رافعة حاويات.
قسط  :3اقتناء عدد  200حاوية سعة  770لرتًا.
قسط  :4اقتناء  100سلة سعة  50ل ًرتا
وميكن ان يشارك يف طلب العروض كل شخص مادي او معنوي يلتزم بتوفري الضامنات
املطلوبة لتأمني تنفيذ هذه الصفقة وفقا للترشيع الجاري به العمل وحسب كراس
الرشوط االدارية والفنية الخاصة بذلك وعىل الراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب
العروض مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط .www.tuneps.tn
وميكن لكل مشارك أن يقدم عرضا يف قسط واحد أو أكرث.
يقع تحميل ملف طلب العروض مجانا من املوقع الخاص باملنظومة www.tuneps.
 tnويتم اجباريا تقديم العروض املالية والفنية والوثائق االدارية عىل منظومة الرشاءات
العمومية عىل الخط وإرسال الوثائق االصلية التالية:
ـ ضامن مايل وقتي بالقيمة املالية املطلوبة لكل قسط باسم بلدية عني دراهم صالح
ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل الخر اجل لقبول العروض.
ـ نظري من السجل التجاري
ـ بقية الوثائق التي يتجاوز حجمها االقىص الذي تسمح به املنظومة واملنصوص عليها
بكراس الرشوط يف ظرف مغلق يكتب عليه «طلب العروض عدد  2022/02وموضوعه

مع عبارة «ال يفتح» ويرسل عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد
الرسيع باسم السيدة رئيسة بلدية عني دراهم او يسلم مبارشة إىل مكتب الضبط التابع
لبلدية عني دراهم مقابل وصل ايداع يف اجل اقصاه يوم  2022/06/06عىل الساعة
العارشة صباحا (ختم مكتب الضبط دليل عىل ذلك)
وت ُعترب ملغاة آليا جميع العروض التي مل يت ّم تقدميها عن طريق منظومة الرشاءات
العمومية عىل الخط ويف االجل املحدد وكذلك العروض التي مل يرد يف شأنها يف االجل
املحدد وثيقة الضامن الوقتي.
يتم فتح العروض املسجلة عىل املنظومة بالتوازي مع الوثائق املقدمة مبارشة إىل
مكتب الضبط يف جلسة علنية يوم االثنني  2022/06/06عىل الساعة العارشة والنصف
صباحا بقرص البلدية
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ آخر
اجل لقبول العروض.
عند االقتضاء بإمكان بلدية عني دراهم ادخال كافة التعديالت االضافية امللحقة مللف
طلب العروض ،ويتم نرش التعديالت عىل الخط بواسطة منظومة الرشاءات العمومية
عىل الخط .tuneps
ملــزيــد املعلـومات حــول منظــومـة الشـراءات العمــومية عىل الخـط باالمكـان
زيارة موقـع  www.tuneps.tnاو االتصال مبركز النداء لوحدة الرشاءات العمومية عىل
الخط الراجعة بالنظر للهيئة العليا للطلب العمومي عىل الرقم  70130340أو بالربيد
االلكرتوين tn.gov.pm@tn
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MARETAP

الساعد راجني للجميع املزيد
أح ّر ال ّتهاين وأطيب ال ّتم ّنيات لشعب تونس األ ّيب ّ
ولكل العاملني بالفكر و ّ
من التق ّدم واالزدهار ولتونس العزيزة ّكل الخري وال ّنامء
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روبورتاج

الشعب رصدت األحوال في السوق األسبوعية بالزهراء

* إعداد رمزي الج ّباري /عدسة منترص العكرمي

األسعار «بني بني» والزوالي عاجز عن تعديل مقدرته الشرائية..
مل يعرف التونسيون عىل امتداد سنوات طويلة ،أصعب من
ظل ازمة مالية واجتامعية واقتصادية غري
رمضان سنة  ،2022يف ّ
مسبوقة عاشتها تونس وهو ما دفع الكثري من العائالت إىل االكتفاء
مبا هو موجود وبتجمري البايت حتى ال تزيد االزمة يف ازمة مصاريفهم
اليومية.
الزائر للفضاءات التجارية يف واليات تونس الكربى (تونس وبن
عروس واريانة ومنوبة) يالحظ توفر كل الحاجيات بشكل عادي بعد
ان غابت يف االسبوعني األولني لشهر رمضان او ارتفعت اسعارها عىل
غرار الفلفل والبطاطا والفقوس مع توفر الفرينة والسميد والزيت
والروز سواء عند باعة التفصيل او يف الفضاءات التجارية الكربى ،كام
حرضت بشكل يومي فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة وهو دافع
جعل االسعار ترتاجع بشكل واضح وجيل.

صعود صاروخي ألسعار حلويات العيد
* تحسن االسعار وغياب الحريف..
تحسن االسعار وتوفر العرض قابله غياب شبه كيل للحرفاء
الذين مل يعودوا قادرين عىل التسوق بشكل يومي نتيجة غياب
السيولة املالية او لعدم االستعداد النفيس ملجاراة النسق الجنوين
السعار بعض املنتوجات خاصة ا ّن العائالت التونسية من عاداتها
التحضري واالستعداد لرشاء مالبس العيد التي كانت أسعارها خيالية
اذ من غري املعقول مثال ان يشرتي ويل حذاء رياضيًّا بـ 350دينارا
او ان يقتني حذاء لطفل عمره مل يتجاوز  3سنوات بـ  79دينار كل
الذين التقيناهم اكدوا «للشعب» ان ظروفهم املادية صعبة جدا
وانهم اضطروا إىل االقرتاض من عند االصدقاء وبعض االقارب حتى
يتمكنوا من مجاراة النسق العايل ملصاريف رمضان سنة .2022
* األسواق الشعبية هي املالذ األخري
سألنا الذين التقيناهم عن الكيفية التي وفروا بها مالبس العيد
البنائهم فإذا الجميع يق ّر كون املرحلة الصعبة دفعتهم لالتجاه
نحو االسواق الشعبية مثل املالسني والزهراء ورادس وحامم
االنف لتوفري حاجيات االبناء بأسعار شعبية ولو ان الحديث عن
«املاركة» ال يعني شيئا فاالهم هو ادخال الفرحة عىل نفوس االبناء

واملحافظة عىل عادات االباء والجدود! يف هذا االتجاه قال العم
حمدة بن عياد ا ّن العربة يف االزمات هي «بالفرحة» وليس باقتناء
املالبس بأغىل االمثان ،الن العيد سيعود اما املصاريف اليومية فهي
ال تكاد تنتهي وهو ما اكدته الحاجة «علجية السبيعي» التي قالت
ان العائالت محدودة الدخل توفر لها هامش االختيار سواء من
«الفريب» او من االسواق الشعبية التي كانت اسعارها دامئا يف
املتناول رغم ان سلعها تبقى «ناقصة جودة» لك ّن االنسان يف هذه
ظل يالزمه عىل
البالد مكره عىل مواجهة واقعه وشبح الفقر الذي ّ
امتداد سنوات حتى كره الثورة وتداعياتها.
* الحلويات ملن استطاع لها سبيال
فرحة التونسيني مل تكاد تكتمل بالعيد يف غياب الحلويات
لذلك سعت العائالت عىل اختالف وضعها االجتامعي واالقتصادي
إىل عدم التخيل عن
عاداتها املوروثة
لذلك اضطر بعضها
إىل التعويل عىل
النفس من خالل

املواطنون:
مالبس
العيد من
األسواق
الشعبية
فالعبرة
بالفرحة

اعداد حلويات عادية (بشكوطو وغريبة ومقروض دياري) فيام
اختار البعض اآلخر رشاء الحلويات من السوق وهي متوفرة يف
عدد من املحالت بباب الجزيرة ورغم عدم جودتها فا ّن اسعارها
هي االخرى زادت عن العادي نتيجة ارتفاع أسعار الفرينة والبيض
والزيت لك ّن هذا ليس مهام عىل حد رأي السيدة «خرية» (معلمة)
وامنا االهم ان تحتفي العائالت برمضان وبعيد الفطر ،ا ّما اسامء
«تلميذة» فهي تؤكد ان فرحة عيد الفطر فرحة ال تضاهيها فرحة
مبا انها مناسبة او فرصة لجمع مهبة العيد .يف الجانب اآلخر
للمتاجر زرنا فضاء عائل ًّيا يوفر «الحلويات» للراغبني فيها فاذا
اسعار كعك الورقة والبقالوة يفوق اسعار السنة املاضية ليكون
شعار املرحلة «ذراعك يا عالف» اما ما ننهي به هذا الريبورتاج هو
السؤال بأي حال عدت يا عيد والكل يشهق ما يلحق!
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نجوم رمضان وعيد الفطر 2022

* حمدة الزبادي

األمنيون يد على «الزناد» وعني على الوطن
ودفء العائلة وملة املائدة وسمر املقاهي انهم دون شك رجال
يصومون عن األكل والرشب واألهل والوالدين ْ
االسالك االمنية عىل اختالف اختصاصاتهم واسالكهم حالهم حال منتسبي «الجيش االبيض» من ابناء قطاع الصحة
الذين ال تقر لهم عيون قبل ان تقر عيون مرضاهم الذين قدر لهم ان يكونوا عىل ارسة الشفاء اذ تخرس نداءات
بطونهم أمام أية آهة منبعثة من هذه الغرفة او تلك...
كم ونو ًعا هم االبطال الحقيقيون لشهر رمضان والذين اثروا خدمة الوطن
هؤالء إىل جانب آخرين وبشكل اقل اّ
والناس خالل أيام العيد.
لنعد إىل ابطال رمضان الحقيقيني والذين مت ّنى احدهم ان تضبط فيهم قامئات من طرف رؤسائهم لتكرميهم
يف اعقاب هذا الشهر الكريم وبأي شكل من االشكال وهنا أعني االمنيني ورجال الصحة وعملة البلديات وسواق
التاكسيات والذين يؤمنون االفطار اآلمن وصحة وسالمة الناس يف أيام العيد.

عمّال البلدية :نحن يف الواجهة يف كل األوقات
نحن عايشنا احوال بعضهم يومي  24و 25من رمضان عند
الغروب وكان ذلك عىل أطراف املدن مع االمنيني ويف اروقة
اقسام املستشفيات الجامعي منها والجهوي يف جهة املنستري
كمثال واعتقادنا راسخ ان االمر ذاته حاصل يف مختلف ربوع
الوطن ...وكانت بداية الجولة من مرجع الحرس الوطني والذي
تتمرتس دورياته عىل مداخل الوالية (البقالطة جنوبا ،منزل الحياة
غربا ،وادي حمدون شامال والحدود البحرية عىل أطراف املنستري
املدينة) يف حني كانت عىل اطراف املدن الكربى الدوريات القارة

الجيش األبيض» تسكني األلم
يخرس نداء البطون
للرشطة والتي تتناول وجبة االفطار يف مواقع العمل بكثري من
القناعة والرضا..
لعل من اطرف ما صدفناه يف تحقيقنا هو تحية االعوان
عند الغروب بالضبط اذ وقبل تصفح الوثائق طلبت منا احدى
رب فشكرنا وغادرنا
الدوريات بأن «هيوا باسم الله» وبعد يعمل يّ
بعد ر ّد التحية بأحسن منها.
* الجيش االبيض
هم دون شك رجال وخاصة نساء الصحة وأقول خاصة النهن

يصلن الليل بالنهار يف مختلف االقسام
رغم االستحقاقات املنزلية واالرسية اذ
الحظنا ان كل منهن تحمل حقيبتها
اليدوية باليمني وقفة الفطور باليرسى
يف مشهد يعبرّ عن حجم التضحيات
لهذا السلك ..وقد رصحت لنا احداهن
بانها فخورة ومرتاحة لهذا العمل اللييل
يف هذا الشهر باعتبارها تضمن االجرين
الدنيا واآلخرة وقالت أخرى بقسم طب *هؤالء هم أبطال البالد شتاء صيفا ويف كل األعياد واملناسبات
االطفال يف الطابق الخامس باملستشفى
الذين يتفهمون وال يعسرّ ون الزيارات الليلية املمنوعة عادة خارج
الجامعي باملنستري بأنها سعيدة بهذه املهمة باعتبارها أ ًّما يف هذا الشهر...
النهار ألوالدها ويف الليل أ ًّما آلخرين هم بذات املقام او اكرث
ف مع اآله...
* ال أُ ْ
نظرا آلالمهم وأوجاعهم ومعاناة اهلهم والذين هم يف اغلبهم
من الجهات الداخلية (قفصة ،القريوان ،القرصين ،املهدية ،سيدي
بوزيد) فضال عن اقليم الساحل هؤالء االهايل سواء االمهات
املرافقات او الزوار عربوا عن اقتناع تام بجدية ونجاعة هذا املرفق
عيدنا يف اسعاد التونسيني
العام والذي أنْست خدمات منتسبيه من أطباء وممرضني أوجاع
ومعاناة االطفال املرىض وأهلهم واما عن ظروف اقامة املرىض يف
موقف رائع وجميل سجلناه عند مغادرة املستشفى عندما
هذا الشهر فقد اجمع اغلبهم وخاصة يف اقسام الجراحة نساء ودعنا أحد املمرضني بقول بليغ يغني عن املزيد وعن أي تعليق:
ورجاال عىل ارتقاء الخدمات اىل مصاف التمييز سواء تعلق االمر ال أُ ٍّف مع اآله....
باالطار الطبي او شبه الطبي والعملة ايضا وخاصة اعوان الحراسة

سواق التاكسيات :

من وراء حرائق عيد الفطر؟

*أعوان الحامية املدنية كلهم تفان وعزمية لحامية الوطن من الحرائق املفتعلة

*الصيدليات قدمت خدماتها ووفرت الدواء للمواطنني يوم العيد وثاين العيد
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ضيوف فوق العادة

األستاذ عبد الواحد المكني لـ«الشعب»:
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* حاوره :أبو جرير

يف كتابة التاريخ الرسميّ تمّ االعتداء على الذاكرة
يف الجزء الثاين من حديثه إىل فريق جريدة الشعب نخوض مع األستاذ عبد الواحد املكني
يف عديد التفاصيل السياسية واالجتامعية ونسأله عن رأيه يف عبد الرحامن بن خلدون والهادي
التيمومي والشهيد شكري بلعيد وابن ايب الضياف وعن السياسة وعن االتحاد .كل هذا فقط عىل
صفحات الشعب...
* أستاذ عبد الواحد تحملت سابقا مسؤولية نيابة
رئيس جامعة صفاقس وان ُتخبت رئيسا لها لدورتني هل
مرد ذلك ثقة زمالئك أم أشياء أخرى؟
 هذا سؤال صعب ...نعم تحملت عدة مسؤولياتوالحمد لله كلها باالنتخاب تم انتخايب مديرا لقسم
التاريخ وانتخبت نائبا لرئيس جامعة صفاقس ورئيسا لها
مرتني كام انتُخبت منذ سنة رئيسا لندوة رؤساء الجامعات
التونسية.
االنتخاب ال يعني الثقة املطلقة وأحيانا ينتخب
شخص ألنه رمبا أقل أذى أو أقل أخطاء من غريه .أنا
أتحدث يف املطلق الشك يف أن هناك نصيب من الثقة
توسم فيه الخري وله جزيل الشكر .أعتقد
وأشكر كل من ّ
أين مل أخن األمانة وكنت عند أغلب ما سطرته لنفيس
وللفريق الذي يعمل معي لكن الثقة ال قيمة لها دون
الكفاءة .والكفاءة ذاتها ليست للمسؤول األول بل لفريق
العمل أيضا .ال قيمة للفرد دون مجموعة متناسقة وهنا
يأيت ما يس ّمى بفن القيادة الذي يسميه املختصون
«الكاريزما» وبينها وبني الغرور خيط رهيف .فإجابة
عن سؤالك أقول إن ثقة الزمالء والكفاءة هام مرد ذلك.
والكفاءة ليست بيداغوجية وعلمية فحسب العميد أو
رئيس الجامعة ال يسيرّ األساتذة والشأن األكادميي فقط
بل يسيرّ شؤون الطلبة واالمتحانات وانعكاسات الكوفيد
ويهتم مبشاغل االداري وتقنيي املخابر واملهندسني
والعملة وأسطول السيارات واملالعب املعشبة وغريها
من دفاتر التسيري اليومي املتشعبة واملعقدة .هو ليس
مدعوا فقط إىل أن يكون أكادمييا وملامّ بأهمية التجديد
البيداغوجي وتحسني عالقات التعاون العلمي الدويل٬
بل أيضا أن تكون له خربة يف الترصف البرشي ودراية
خاصة يف إدارة األزمات وثقافة االنصات وتغليب الحوار
واالقناع عىل كل الطرق األخرى .وخاصة تحمل املسؤولية
بشجاعة والقيام بالنقد الذايت .من األشياء التي ساعدتني
عىل البعض مام ذكرت هو تكويني النقايب واملسؤوليات
التي تحملتها فإىل جانب اين خبري يف تاريخ الحركة النقابية
فقد كنت أول كاتب عام للنقابة األساسية لكلية اآلداب
والعلوم االنسانية بصفاقس بني 1996و 2000وهذا
ساعدين أيضا عىل تحمل املسؤولية.
طبعا تحدثت عن االنتخاب هو الوسيلة األقل أخطا ًء
يف االختيار لكن ال ينال يف يشء من املسؤولني الذين
سبقونا وكان يتم تعيينهم فأغلبهم كانوا من الكفاءات
ومل تكن عمليات التعيني يف املناصب العليا ال يت ّم بصفة
اعتباطية فعادة ما يقع اختيار األكفاء .هذه حقيقة أقولها
رغم أين افتخر بأين مل أنل إال املناصب املنتخبة.
ويل ملحوظة أخرية يف هذا الصدد .عادة ما يسارع
األقل كفاءة لطلب املناصب والخطط ويتهافتون عىل
ّ
ذلك« .اليل ينجموا تلقاهم هاربني» أرصرت عىل أن
تكون بالدارجة فهي عبارة عن مثل شعبي .عندما رأيت
بعض املرتشحني يف االنتخابات لترشيعية والرئاسية كنت
أحيانا أضحك وأحيانا أحزن .ال يكفي أن تظهر يف الشاشة
مرتني حتى ترتشح ملسؤوليات جسيمة .وآخر كلمة
صندوق االنتخاب ليس مؤرشا عىل الدميقراطية بل هو
الجزء األخري منها إذا أردنا الوصول اىل الدميقراطية فلنهيّئ
األجزاء السابقة للصندوق الركائز األساسية للدميقراطية
من قوانني شفافة وقضاء عادل وحرية التعبري وتساوي
الفرص فيها وخاصة محاربة الجهل والفقر وهام مرادفان
لسوء االختيار أو الطمع ورشاء الذمم.
* كفاعل يف املشهد األكادميي الجامعي نسألك عن
الواقع الراهن للتعليم العمومي من االبتدايئ اىل الثانوي

وصوال اىل التعليم العايل؟
 منظومة التعليم العمومي يف تونس بني مفرتقطرق .كلام تقدم الزمن ومع مؤثرات العوملة واملتغريات
املتسارعة هي يف تراجع نسبي متواصل .وإذا تواصلت
بهذا النسق (أقول إذا) سيصبح كل ما هو عمومي مرادفا
«للحلويس» وهي كلمة من أصل تريك ترمز اىل ما هو
متواضع سأفرس وأحلل.
تونس كانت تفتخر بتعليمها الذي كان قدوة
وكان فيه توازن بني التكوين والتشغيل وحاجة السوق
املجتمعية املحلية .تغيرّ الوضع اليوم مع تزايد بطالة
أصحاب الشهادات وتراجع التنمية وتشبع الوظيفة
العمومية .يف السابق عندما أرست دولة االستقالل
منظومة التعليم العمومي كانت البالد يف حالة «اجامع
وطني ومجتمعي» مل تكن هناك دروس خصوصية ومل
يكن هناك قطاع خاص يف التعليم والكلفة نفسها كانت
معقولة.
اليوم هناك متغريات كثرية أوال عاملية فثقافة
املدارس الخاصة أصبحت ظاهرة كونية وجزءا من البهرج
االجتامعي ال ميكن أن تتوقف .واليشء نفسه الدرس
الخصويص أحيانا يذهب إليه األولياء طوعا وليس جربا
أوال ليس لهم ال الوقت وال األهلية ملتابعة أبنائهم ثم
ما الفائدة من أن مجموعة ترفض الدروس الخصوصية
من حيث املبدإ والبقية تستعملها لتتصدر قامئة النتائج
الباهرة.

منظومة التعليم العمومي
بين مفترق طرق
األمر متشعب والقطاع الخاص أو دروس التدارك
الخصوصية ال ميكن أن تزول يجب تنظيمها وتقنينها
وميكن أن يتعايش القطاع الخصويص مع العام رشط أن
تكون هناك قواعد مضبوطة إلدارة املسألة .نحن نتحدث
عن تعايش فام يقع اليوم هو سائر يف طريق تراجع
العمومي لحساب الخاص وتغول الثاين عىل حساب األول.
نعود إىل تعليمنا العمومي يف تونس .هناك محاوالت
وإرادة للتغيري والدولة تنفق الكثري عىل املرفق التعليمي
العمومي هذا ال يجب نكرانه اىل اليوم األكلة الجامعية
مبائتي مليم فقط والسكن أيضا يف املتناول والكراس
املدعوم موجود لكن هناك نقائص وحالة جامعية من
عدم الرضا .ويف هذه الحالة ال ب ّد من التغيري واالحتكام اىل
الوصفات الناجعة .هناك تجارب عاملية رائدة (فنلندا مثال
أو ماليزيا) وهناك واقع خصويص يجب فهمه ومراعاته
واالستامع ألهل الشأن امليدانيني يف كل قطاع .يجب أن
ننتخب ما يصلح لنا هنا وهناك .والعملية مرتابطة تبدأ
برياض األطفال والكتاتيب لتصل اىل الجامعات.
هناك أشياء رسيعة ال ب ّد من تالفيها ٬مثل رضورة
تخفيف الربامج وإفراد املتلقي بأكرث وقت للرياضة
والثقافة والرتفيه واالبتعاد عن تكديس املعلومات والحشو
وتنمية الحس النقدي مع إزالة الفجوة بني أمهات العلوم
وخاصة تقسيم العلوم اىل نافعة وعقيمة.
وملح تخفيف االمتحانات يف كل
أمر آخر عاجل ّ
املستويات .حاليا االمتحانات يصح عليها املثل الشعبي
«قفيز امتحانات عىل ويبة دروس» .يكاد يكون الوقت
املخصص لها أكرث من الوقت املخصص للتعلم والدرس .ثم
ان هذه االمتحانات يخاض أغلبها بعقلية «الفخ» القاعدة

ان االمتحان للمراقبة والتثبت وليس للتعجيز ونصب
الكامئن.
 والبحث العلمي يف الجامعة التونسية؟لو أجيب بكلمة أقول جيّد.
كم وكيفا
جيد
هو
ب
سأنس
اًّ
لو أتعمق يف اإلجابة ّ
فعدد املخابر وفرق البحث يف تزايد وحجم املقاالت
العلمية املحكمة وبراءات االخرتاع يف نسق متزايد وبعض
الجامعات التونسية تصنيفها جيد عربيا وافريقيا وعامليا٬
لكن مناخ البحث به عدة نقائص أولها ضعف العالقة إىل
حد اآلن مع املحيط الصناعي واالستثامري مثال ذلك كل
ما توصل إليه الباحثون من مخرتعات لإلسهام يف مقاومة
وباء «كوفيد» ظل يف رفوف الجامعات ومل يتم تصنيعه
واستثامره هناك عدة عراقيل خاصة يف العالقة مع وزارة
الصحة والصناعة وال ميكن تحميل املسؤولية ألي طرف
هناك حوار جدي ال ب ّد أن يبدأ حول مستقبل البحث
العلمي واسرتاتيجياته وميكانيزماته.
وحتى ال نبقى يف مجال النقد والتم ّني ال ب ّد من
تحسني البنية التحتية والتجهيزات وفتح اآلفاق أمام
الباحثني كذلك ال ب ّد من نرش شبكة مدن العلوم خارج
العاصمة يف أقطاب كربى وترغيب األدمغة التونسية يف
البقاء والعودة لتقديم النفع للبالد .هناك محاور ال ب ّد من
العمل عليها وتكون يف صدارة األوليات:
األمن الغذايئ والصحي والطاقي واملايئ .كذلك
ترسيخ القافة الرقمية وربط العلوم التقنية والصحيحة
باإلنسانيات واالجتامعيات .العلوم دون عقل وفلسفة
وتوجه مجتمعي قيمي تصبح نقمة وليس نعمة.
* لكل شعب تاريخه ويقال إن التاريخ يكتبه
املنترصون هل من بسطة عن مد ّونة الحركة الوطنية؟
 بعض التونسيني لهم تألق يف تبخيس تاريخ هذاالبلد العريق يستنقصون كل يشء ويستصغرون البالد
وشعبها وأمجادها والحال أن تونس هي ملتقى حضارات
وساهمت يف إرشاقات حضارة املتوسط وكانت خط
وصل بني الصحراء والبحر وبني افريقيا وأوروبا وبني
املغرب واملرشق .بالنسبة إىل تاريخ حركتنا الوطنية
واستقالل تونس سادت أيضا منظومة للتشكيك يف حقيقة
االستقالل لعبت فيها الحركة اليوسفية وزعيمها صالح بن
يوسف دورا لكن هذا األخري كانت له رشعية تاريخية
وله م ّربراته للتشكيك .من يركبون اليوم املوجة باسمه
ليس لهم الحق يف ذلك .تونس نالت استقاللها بطريقة
مغايرة للنموذج القائم عىل الكفاح املسلح نالته باملزج
بني النضال السيايس والديبلومايس والحركة املسلحة ودور
الحركة النقابية وخاصة رضيبة الدم التي دفنها فرحات
حشاد والهادي شاكر وعبد الرحامن مامي وغريهم الكثري
من عامة املقاومني يف البوادي واألرياف والجبال واألحياء
الشعبية باملدن .لكن يف كتابة التاريخ الرسمي ت ّم االعتداء
عىل الذاكرة وكانت الربامج الرسمية تريد أن تبني أن البالد
ح ّررها حزب واحد هو الحزب الدستوري وزعيم واحد
هو بورقيبة وهذا أمر خاطئ رغم أن زعامة بورقيبة ال
يرقى إليها شك وال ميكن ألي أحد النيل منها .كل األطراف
مبا فيه املستقلون والشيوعيون واالتحاد العام لطلبة
تونس والطلبة الزيتونيون واملنظامت الشبابية والكشفية
والرياضية ساهمت يف االستقالل أيضا هناك زعامء أفذاذ
ال ب ّد من ذكرهم مثل الطاهر بن عامر الذي أمىض
وثيقتي االستقالل الداخيل واالستقالل التام واملنجي سليم
وأحمد املستريي ومحمود املاطري وجلويل فارس وأحمد
بن صالح والهادي نويرة والطيب املهريي والباهي األدغم
وسليامن بن سليامن وأحمد التلييل ومصطفى الفياليل...
نسق التاريخ الرسمي مل يتغري بعد إحالة بورقيبة
إىل املنفى االجباري أو إثر وفاته .فأصبحت الربامج التي
تُعنى باملناسبات الوطنية عىل غرار عيد الشهداء أو
االستقالل تتحدث عن مناقب الرئيس زين العابدين بن
عيل وإنجازات السابع من نوفمرب وتهمل الحدث األصيل

والفاعلني الرئيسيني.
تلك رضيبة التاريخ الرسمي ولذلك سمعنا من
الوافدين الجدد عىل السلطة بعد  2011رضورة «إعادة
كتابة التاريخ» ويقصدون مراجعته بطريقة تخصص
لهم مكانة وتصنع ألسالفهم أدوارا .لألسف سايرتهم
هيئة الحقيقة والكرامة يف هذا ...والنتيجة معروفة سلخ
للتاريخ وقلب للحقائق وسطو عىل الذاكرة.
التاريخ ال يت ّم مراجعته هو ورشة مفتوحة من حسن
الحظ الجامعة التونسية مل تساير هذا النسق من توظيف
التاريخ .حاولت األحزاب الحاكمة املتعاقبة مامرسة
وصاية عىل نهج الكتابة التاريخية ومل تنجح وحتى عندما
تك ّون معهد تاريخ الحركة الوطنية الذي أصبح اسمه
ظل يف مدار املوضوعية والرصامة
تاريخ تونس املعارص ّ
األكادميية وفازت الحريات األكادميية عىل محاوالت
التوجيه.
لكن التاريخ األكادميي جمهوره قليل بل محدود.
أغلب الكتابات األكادميية مل تخرج من مدارج الكليات
ومكتباتها .أفضل الدراسات التاريخية يف تونس مل يطبع
منها أكرث من  3آالف نسخة .املؤرخون ال يظهرون إال
ملاما يف وسائل اإلعالم وحتى استدعاؤهم يت ّم بالعالقات
الشخصية وبالصدفة أحيانا «تطيري مالم» .يف فرنسا يؤثث
املؤرخون املشهد اإلعالمي ويصنعون الرأي العام .اللوم
ملقى أيضا عىل املؤرخني والب ّحاثة لهم نوع من االنغالق
أو التعايل أحيانا.
الرأي العام يتأثر بوسائل اإلعالم وباملنظومة الدرامية
كثريا .هل سمعتم مبؤ ّرخ كتب سيناريو مللحمة وطنية؟
هل سمعتم مبخرج لفيلم أو مسلسل استدعى مؤرخا
ليكون مستشارا يف تحقيق األحداث وترتيبها زمنيا؟ أبدا.
يف املقابل عندما يتكلم اليوم أسامة فرحات عن
التاريخ له سحر ميارسه عىل الناس ينصتون له بكل شغف
وال ميلونه وكذا األمر مع عبد الستار عاممو ...روايات
حسنني بن عمو التاريخية وجدت رواجا أكرث من كتب
التاريخ الجامعية وهذا مفهوم .التاريخ ال ميكن متريره
بأسلوب ّ
جاف....
أكثف وأقول إن منظومة التاريخ الرسمي فشلت
يف تونس والتاريخ األكادميي مل يتمكن من أخذ مكانته
التي يستحقها .الطبيعة تأىب الفراغ لذلك يؤثث اليوم
مشهد التأريخ مختصون يف الرتاث أو املرسح أو األدب
الشعبي والرواية وأنا أحييهم ألنهم عرفوا املطلوب
وق ّدموا املرغوب .التاريخ علم لكنه ملك عمومي شعبي
وال نستطيع منع أي شخص من أن يتذكر أو ينصب نفسه
«مؤرخا»...
* كتبت عن الحركة النقابية التونسية (االتحاد العام
التونيس للشغل) وخاصة الشهيد فرحات حشاد هل من
إضافة؟
 نعم وقبل ذلك د ّرست التاريخ النقايب يف الجامعةوكنت خبريا يف أكادميية االتحاد تعهدت بتاريخ الحركة
النقابية وتاريخ االتحاد كام كنت من املجموعة التي
تكلمت يف الربملان الفرنيس سنة  2013لكشف الحقيقة
عن اغتيال الزعيم حشاد .كتبت وحارضت يف هذا الصدد
وما زالت ورشة التاريخ النقايب يف تونس مفتوحة وهناك
جيل من الب ّحاثة ما زال يبحث وينقب ليأيت بالجديد.
طبعا كتايب حول فرحات حشاد املؤسس الشاهد
والقائد الشهيد (من باب الصدفة خرج من املطبعة مع
دار صامد يوم  4ديسمرب  )2012أعتز وأفتخر به ألين
حاولت قدر اإلمكان إضافة مواطن تجديد لفهم عبقرية
شخصية الزعيم فرحات حشاد وكيف كان يف حياته
واستشهاده وبعد موته رمزا للنضال الوطني واالجتامعي
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ومع كل ما يستحقه حشاد من عناية ال ب ّد من إعطاء باقي املناضلني
النقابيني يف كل الحقبات حقهم من ذلك املختار العياري وبلقاسم
القناوي والنوري البودايل والطاهر الربصايل والصحبي فرحات ومحمود
املسعدي ورشيفة املسعدي وحسن السعداوي وصالح الزغيدي...
وال ب ّد يل قبل أن أختم اإلجابة عن هذا السؤال أن أشيد بالدور
الكبري الذي لعبه املرحوم عبد السالم بن حميدة يف كتابة تاريخ الحركة
النقابية التونسية وخاصة يف إخراج مذكرات الحبيب عاشور إىل العلن
والنرش وقد ت ّم تعريبها مؤخرا وقمت بتقديم الكتاب الذي عربه
الحبيب الهمييس.
* كتبت وتعمقت يف أكرب مأساة تعرض لها «الوسالتية» وهي
التهجري والتشتيت القرسي من جبل وسالت وملزيد اإلنارة هل من
جديد؟
 سنة  1999صدر كتايب حول شتات أهل وسالت من  1762حنىمطلع القرن العرشين وسنة  2020أعيد يف طبعة جديدة ومنقحة
ومزيدة وحمل عنوانا فرعيا «دراسة يف األنرتوبولوجيا التاريخية» وهو
حقل اختصايص.
تاريخ جبل وسالت يل معه شغف وقصة حميمية رغم أنها مأساة
تاريخية .فقد تعرض سكان الجبل «الوسالتية» إىل العقاب والتهجري
والتشتيت مرة أوىل خالل الحرب الباشية الحسينية سنة  1728وعادوا
اىل جبلهم لكن سنة  1762ت ّم إجالؤهم عنه نهائيا بعد ثالث سنوات
من الحصار .خرس الجبالية أرضهم وجبلهم وشجرهم وثرواتهم وتفرقوا
يف البالد «شذر مذر» وكان التشتيت يف حر الصيف (شهر جويلية)
وت ّم انتهاك حرمة النساء واألطفال والشيوخ ومن الوسالتية من التجأ
إىل قسنطينة يف الجزائر ومنهم من قصد الساحل والوطن القبيل
والشامل الغريب ومن أشهر املدن التي سكنوها يف مرحلة الشتات
الكاف والقريوان وتستور وباجة والقلعة الكربى وزغوان (سليامن بن
سليامن أصله وساليت) واملكنني (أحمد بن صالح عائلته من أوالد مانس
من وسالت يف األصل).
كان عنفا مارسته الدولة وحرمت البالد من خريات البالد وثرواته
فـ«الوسالتية» كانوا يغرسون الزيتون والخروب واملشمش ولهم
خربة يف حرف املنسوجات الصوفية وينتجون العسل (بالد النحالة)
وعددهم عند التهجري كان  40ألفا يعني ثاين أكرب تجمع سكاين بعد
تونس الحارضة .ذلك هو التدمري الذايت ونشأة التخلف الذي حدث مع
«ماطوس» وتكرر يف الحامة وعمدون وعند انتفاضة عيل بن غذاهم.
لقد كان العنف «البباترميونيايل» لدولة املخزن أداة إلضعاف متاسك
املجتمع وسببا من أسباب االستعامر.
األغنية التي ترنمّ ت بها صليحة وت ّم تغيري كلامتها هي زجل قديم
يحيك مأساة الجبل وتاريخه عند التهجري:
«نا بكريت رشدت مع العزابة خشت فجوج الشيح والقطابة
يا سايقني البل يا جاملة تونس بعيدة والعرب قتّالة
هاك الجبل لزرق جبل والديت يا ليتها عقرت وال جابتني».
عالقتي بالجبل متواصلة كل سنة تقريبا أزوره كنت آخذ طلبة
السنة النهائية ونصعد إىل بور ّحال وال ُعرمة وفسقية السوق وندرس
تقنيات الجسور وحفظ املاء ومنط البناء وعبقرية املكان واإلنسان
الجبايل واآلن من حسن الحظ تكونت جمعية ناشطة أقامت مهرجانا
سنويا وهي تحاول جمع شتات الذاكرة.
* معروف عنك أنك غزير اإلنتاج املعريف يف اختصاصك والحضور
يف الندوات والعمل الجمعيايت واإلعالمي هل ميكن أن نطلق عليك
املثقف العضوي باملفهوم الغراميش؟
 الثقافة رهان ومعركة مستمرة .األكادميي ال ب ّد أن يشارك يفاملشهد الجمعيايت واملدين والثقايف ومعروف أن تونس لها مجتمع مدين
قوي ومشهد ثقايف مؤثر رغم كل يشء ورغم فضيحة العبدلية وإمارة
سجنان ومدرسة الرقاب ودعوات السحل وقطع األيادي والدوعشة...
منذ شبايب األول كنت ملتزما بدور املثقف .كنت دوما أسبق الفكر عن
األيديولوجيا و الثقافة أسبقها عن السياسة.
أزمة تونس بعد  2011ليست سياسية هي أزمة ثقافية وفكرية
تلك هي معركتي األوىل ولذلك مل أنخرط يف أي تشكيلة حزبية رغم
احرتامي لألحزاب يل أفكار ومواقف لكن البطاقة الوحيدة التي حملتها
يف حيايت هي بطاقة االنخراط يف االتحاد أحرتم املتحزبني وأدعوهم إىل
احرتام املستقلني أيضا .يف تسيريي للجامعة أيضا راهنت مع زماليئ
عىل التغيري الثقايف وأرسينا تظاهرة اسمها «مجالس الفكر واإلبداع»
وشجعنا نوادي السينام واملرسح واملوسيقى يف الكليات واملعاهد.
الطالب يجب أن تقدم له مع الدرس واألكلة أغنية وقصيدة وفكرة
ومسحة من فرحة الحياة حتى نتجنب التشنج الذي أدى ببعض
طلبتنا إىل السباحة يف ي ّم التطرف خالل السنوات األوىل من «الثورة».
مرحبا بتصنيفك يل ضمن العضوية الثقافية لغراميش أمتنى أن

ضيوف فوق العادة
أكون كذلك دوما...
* بوصفك مؤ ّرخا ٬كيف ترسم لنا واقع املشهد السيايس يف ظل
تغلغل اإلسالم السيايس وبروز ثقافة الظالم والجهل؟
 املشهد السيايس يف تونس عرف امل ّد والجزر .الدميقراطية كانتحلام لكنها أصبحت كابوسا عند عامة التونسيني بعد أن أستعملها
البعض عىل مقاسهم واستغلوها للصعود ومل يرتكوا لغريهم حق
استعامل املصعد .ضعف األداء يف املجلس التأسييس ويف الربملان الثاين
وخاصة الثالث جعل العامة تكره السياسة والسياسيني ومل يتأسف
الشعب كثريا عىل تجميد الربملان ألنه سئم العنف والوقاحة والبذاءة
والبلطجة السياسية...
أمر آخر مخيف يف تونس هو التالعب السهل بالرأي العام .شخص
يربز يف جهاز التلفاز مدة شهر يصبح يف الئحة املعنيني بنوايا التصويت.
وكذلك التونسيون لهم نوع من العاطفة والترسع ميضون صك الثقة
برسعة أحسن مثال تصويتهم املكثف للهاشمي الحامدي وسليم
الرياحي ونبيل القروي ورمبا مستقبال أللفة الحامدي ..ال أحد يعرف
تاريخهم أو نواياهم ومراميهم ومع ذلك صوت لهم «الشعب» هل
نغري الشعب أم نغري سياستنا وخطابنا ..الثانية أسهل طبعا.
بالنسبة إىل اإلسالم السيايس األمر ليس خاصا بتونس او بالبالد
العربية اإلسالم السيايس يتطور ويتموقع يف أوروبا عند الجيل الثالث
والرابع .يف كل البلدان العربية هناك عائالت سياسية كربى ستظل
موجودة القوميني واليساريني واإلسالميني.
تونس راهنت عليها «أممية» حركة اإلخوان ووجدت يف الدعم
الغريب خري سند لكن الشعب أيضا أعطاهم الفرصة وصوت لهم
وال ميكن معاكسة تلك اإلرادة يف الثقافة الدميقراطية .ال ننىس أن
اإلخوان عانوا من القمع يف مرص ويف تونس وفعلوا ما فعلوا يف الجزائر
والسودان .رسدية املظلومية مكنتهم مام مكنتهم ٬لكن اآلن أعتقد ان
هذه الرسدية تآكلت وعىل اإلسالميني يف تونس أن يستخلصوا الدروس
ويخرجوا من امللة اىل الوطن ومن الجامعة إىل الشعب .تونس تتسع
للجميع وهي بالد العيش املشرتك واإلسالميني يجب أن ميارسوا
السياسة كغريهم وال يحتكروا الكالم باسم الدين وتوظيف املساجد
والجمعيات ورضب املجتمع املدين ومكاسب الدولة الحديثة.
ثقافة الجهل والظالم الدامس بإمكانها تدمري الحضارة وإضعاف
االنتامء الوطني .لألسف هذه الثقافة يف انتشار .اليوم ٬الع ّراف له
حظوة أكرث من الطبيب أصبحنا يف مجتمع التعزيم والشعوذة والبحث
عن الكنوز ...كتبت مقاال يف جريدة املغرب عنوانه «دكتاتورية الجهل»
وهي أخطر أنواع الديكتاتوريات نعيشها يف تونس...
* هذه األسامء يف كلامت...
 ابن خلدون :عمالق ...شهرته عاملية .سطّر أسس العمراناالجتامعي ولدته أرض تونس وطاف بقلعة بني حامد وقلعة بني
سالمة عاش يف مرص ووصل اىل بالد الشام وفاوض حتى تيمورلنك .ابن
خلدون مفخرة لنا يف تونس لكن يشرتك فيه معنا الجزائريون واملغاربة
واملرصيون ...وهذا اليزعج بالعكس دليل عىل عاملية أفكاره وبعض
مقوالت ابن خلدون يف مقدمته صالحة لفهم واقع اليوم وخاصة ما
كتبه عن العصبية وأسباب زوال الحكم...
 ابن أيب الضياف :مؤرخ حصيف ورجل دولة بامتياز كان مصلحاوكان وزير القلم له أفكار تقدمية يف عرصه رغم انه ينتمي إىل املخزن
البدوي الذي التحق مبدينة تونس ورغم انه عاش يف البالط الحسيني
فقد انتقد الحكم املطلق وأدان تشتيت الوسالتية من الجبل «إزالة
الرضر غري محصورة يف الخالء» ...ال يعرف الكثري أن كتاب اإلتحاف
كتبه رسا ومل يظهر إال بعد وفاته .كان يخىش بطش الحاكمية وهو من
رموز النهضة التونسية الحديثة متاما مثل خري الدين والجرنال حسني
والشيخ محمود قابادو وسامل بوحاجب...
 الهادي التيمومي :أستاذي وأستاذ األجيال تعلمت منه الكثريوهو مجدد وليس مؤرخا فقط بل هو مفكر جريء وال يخوض
الطرقات املعبدة .كتاباته ممتعة ومحارضاته أمتع .تكوينه متني ملم
بالرتاث واملصنفات لكنه مواكب لكل املناهج املجددة .مثقف عضوي
باملفهوم الغراميش وجامعي عري منطي ..أسس لنواة مدرسة.
 شكري بلعيد :مناضل وزعيم ومفكر مجدد ...اكتشف بحنكتهدواء مقاومة الزعامتية ...شهيد مغدور ...لن تكون للعدالة أي معنى
إذا مل يعرف التونسيون من كان وراء اغتياله وهو الحاج محمد
الرباهمي ...هو صديق حميم .وآخر عهدي به عندما كان يرافع مجانا
عىل جامعة سليامن .كتبت بعد اغتياله األسيف مقاال يف جريدة
املغرب:
«أحبهم ليش تركوين ومن عىل جرس املسيب سيبوين».
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في منتدى المدرسة والتحوالت

أي بيداغوجيا ملواد القيم؟
ال يستمد اإلصالح الرتبوي أهميته ونجاعته اال من خالل تجديد الطرق البيداغوجية
ومواد التدريس واسرتاتيجيات التعليم والتعلم ،فاملعرفة واملضامني أصبحت متوفرة يف
العديد من املواقع ،اال اننا اليوم نحتاج اىل املهارات الحياتية للعيش املشرتك وليصبح
التلميذ مواطنا فاعال يف هذا املجتمع ،فمنذ اكرث من عقدين مل تتغري املناهج الدراسية
واليوم نطمح اىل تطوير املضامني وهندسة الربامج وطرق تدريسها لتغيري املشهد العام
للمدرسة التونسية ولتغيري مالمح التلميذ الذي نطمح اليه ،لتأسيس هذا النهج نظم
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ندوة وطنية حول مواد القيم وهي مادة
الفلسفة والرتبية املدنية والتفكري اإلسالمي والتاريخ والجغرافيا إضافة اىل نشاط افقي
وهو التوجيه الجامعي لتصبح مواد التدريس ليس فقط لالختبار والنجاح بل لتنحت
تلميذا فاعال يف املجتمع وليس مستهلكا للمعرفة فحسب وسؤال االنطالق :كيف ميكن
تطوير مواد القيم وطرق تدريسها؟
عندما نتحدث عن برنامج الفلسفة فان االتجاه العام يكون نحو املضامني هل
نخففها؟ وكيف؟ وما هي الطرق املخترصة؟ يف حني ان االشكال ال يتعلق باملضامني
فالفلسفة ليس معارف عامة ينقلها املدرس اىل التالميذ بل هدفها ان يصبح التلميذ
قادرا عىل التفكري وذاتا مبدعة وهنا نجد ان العوائق التي يتعرض لها املدرسون هي
التقييد مبواد مضبوطة سلفا ال يكمن ان يوقظوا الوعي لدى املتعلمني ،باإلضافة اىل ان
املدرسني مل يتلقوا تكوينا ليكون مدرس الفلسفة مهندسا لوضعيات تعلمية يتجاوز بها
ازمة القيم التي نعاين منها وهنا بدأ الرتكيز عىل وضعيات التعلم مبقاربات متجددة
وهي وضعية املشكل ان ننطلق يف الدرس من طرح اشكال معني يف واقعنا املعاش
ونبتعد عن التجريد ونطلب من التلميذ البحث عن حلول لهذا املشكل وهكذا يتعلم
كيف يفكر .مسألة أخرى مهمة هي النفور من مادة الفلسفة وهنا ال ب ّد من التفكري يف
طرق ووسائط أخرى للتحفيز.
الرتبية املدنية هي تربية عىل املواطنة
تعرضت تونس اىل ثالثة أنظمة رسمت مالمح النظام الرتبوي األول سنة  1958الثاين
قانون او اصالح  1991ثم قانون وإصالح  .2002كيف تعاملت هذه القوانني مع قيم
املواطنة؟ إذا حللنا برامج الرتبية املدنية يف عالقتها مبفهوم املواطنة وجدناها تتأسس
عىل ثالث قيم :هي قيمة الهوية قيمة املشاركة وقيمة التعاقد وكانت النتائج التالية:
أوال الرتبية عىل قيم املواطنة كانت حارضة ولكن حسب خصوصيات املرحلة واحتياجات
السياق ففي قانون  1958تم الرتكيز عىل البناء الوجداين املوصول بالحس الوطني والوالء
لتونس بالدرجة األوىل ترسيخا للهوية التونسية وقيم الجمهورية الذي يشدد عىل قيم
االنضباط بالرجوع اىل قانون  1958الذي يشدد عىل قيمة الهوية وال يركز كثريا عىل قيمة
املشاركة يف الحياة العامة مام م ّهد اىل االقصاء شبه املطلق حتى للمنظومة الرتبوية.
الثانية تأيت يف سياق تراجع الدولة الوطنية مع إصالح  1991الهيكلية والتي تزامنت مع
التغيري السيايس يف تونس  1987والتي استوجبت الدخول التدريجي يف سياسة التفويت
املرحيل يف القطاع العام والذي فرض الرتاجع التدريجي يف الدولة الوطنية الراعية وهكذا
وعىل املستوى الرتبوي شهدنا تحوال يف مدار االهتامم واالنتقال من بناء الحس الوطني
اىل بناء الحس املدين لدى الناشئة استعدادا للدخول الناعم التحلل التدريجي للدولة
الوطنية وبناء «الدولة املدنية» وت ّم التلميح يف اصالح  1991اىل قيم املواطنة بشكل
نظري ودون ذكر الجانب االجرايئ الذي كان الغائب البارز وهكذا أصبحت قيم املواطنة
يف سياق الدولة الوطنية «ملغاة» وحلت محلها قيم املواطنة يف سياق الدولة املدنية
لتُلغي معها أغلب الضامنات كضامن التشغيل والدعم ومجانية التعليم والصحة وهكذا
اقبل الوطن عىل مرحلة مواجهة املخاطر دون ضامنات ويصبح املواطن مطالب بالبحث
عن حلول لوضعيات مل يكن مسؤوال عن وجودها كالبطالة مثال وهي الناجمة عن
سياسات عمومية مل يشارك يف وضعها املواطن وهكذا نجد ان الوظيفة الرتبوية للمدرسة
محفوفة باملخاطر واملسلطة عىل الناشئة دون مراعاة الحتياجات الناشئة وجميع القيم
املدرجة يف اصالح  1991هي قيم إنسانية كانت عناوين ال ميكن تطبيقها لغياب
الدليل االجرايئ مبعنى كيف ميكن تطبيقها اذا نحن إزاء مواطنة معدلة حسب سياقات
السياسات العمومية وكانت املراهنة عىل املدرسة باعتبارها القناة الوحيدة لتمرير قيم
معينة اىل كل الناشئة دون استثناء عرب الربامج الرسمية وهنا تأيت املؤسسة الرتبوية
كمؤسسة للتنشئة االجتامعية فالرتبية عىل قيم املواطنة يف هذا املستوى هي الرتبية
عىل ادماج قيم يكمن ان تكون قيام من قبيل القديم املستحدث او الجديد املستحدث
ولكن األسايس فيها انها تهيء الفرد وجيال كامال عىل التطبع مع املبادئ التي يتأسس
عليها الجديد متهيدا للقبول الهادئ السعيد واالستعداد الستقبال واستبطان مواطن الغد
للخيارات والسياسات العامة الحاملة للقيم واألخالقيات واالستعدادات التي ستقطع
مع كل ما هو عام مبا يف ذلك الضامنات الرتبوية والصحية ويف املقابل تؤسس للضامنة
الفردية التي ال تجد مكانا لها يف السياق النيولربايل الذي يقوم عىل الخوصصة يف اجل
معانيها التي تفرتض التفويت التدريجي يف القطاع العمومي.
* أحمد
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مدير عام مجلس التطور االقتصادي واالجتماعي الليبي محمود الفطيسي

هناك اتفاق ينهي الصراع الليبي ويبني الوطن
من أجل فهم أفضل للتغريات السياسية يف ليبيا،
ولالزمة الراهنة يف ليبيا وتداعياتها عىل املستوى
املحيل واإلقليمي والدويل ،يف إطار العالقات
األخوية املشرتكة والعمق االسرتاتيجي املتبادل بني
البلدين وكذلك من اجل الفهم العميق للمشهد
السايس واالقتصادي الليبي وكل الصورة الليبية
مبختلف مشاهدها استضاف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات السيد محمود الفطييس مدير
عام املجلس التطوير االقتصادي واالجتامعي
الليبي ووزير الصناعة يف فرتة املجلس االنتقايل
واملتحصل عىل الدكتوراه يف العلوم االقتصادية.
ليكون لنا معه الحديث التايل:
* محليا ما هو دور الدولة المدنية
واالحزاب والعسكر والمليشيات
في الصراع السياسي الدائر في
ليبيا؟
 ال ميكن الحديث عن الوضع الداخيل دون التطرق اىل الدور االقليميوليس دول الجوار فقط وهي تونس الجزائر ومرص والسودان والتشاد
بل أيضا نتحدث عن االمارات العربية املتحدة والسعودية وقطر وتركيا
واملغرب وغريهم كام نتحدث عن أدوار االتحاد األورويب (فرنسا وإيطاليا
وأملانيا) روسيا والواليات املتحدة االمريكية كام نتحدث عن دور املنظامت
األممية الكربى كاألمم املتحدة ومجلس األمن وغريهم من الذين لعبوا
وما زالوا يلعبون أدوارا يف ليبيا .نعود اىل تحليل الوضع املحيل لإلجابة
عن سؤال االنطالق .ملاذا حدث التغيري سنة  2011فالشعب الليبي سئم
حكم الفرد وحكم العائلة وحكم العسكر وبعد اسقاط النظام عزم
الليبيون عىل امليض قدما اىل عامل جديد هو عامل الحرية والدميقراطية
وبدأت ليبيا ببناء مؤسسات دميقراطية وتشكلت بوادر مجتمع مدين
اال ان بعض األطراف الداخلية والخارجية كانت ضد هذا التحول وبدأ
الرصاع سياسيا ثم تحول اىل رصاع عسكري فقد برز تيار أراد العودة
بالبالد اىل حكم الفرد وحكم العسكر لألسف الشديد وقد وجد دعام

خارجيا من بعض دول الجوار ونجح يف عدم االستقرار خاصة أنه وجد
األرضية شبه مهيئة باعتبار أن التغيري يف ليبيا  2011مل يكن سلميا ٬فقد
استعمل نظام القذايف السالح وقابلته بعض قوى التغيري بالسالح وهذا ما
رشع النتشار السالح وقد سقط بيد بعض املليشيات املسلحة ثم بعض
ّ
املنقلبني عىل الرشعية الناشئة وهم جامعة حفرت وزبانيته التي حاولت
 2019السيطرة عىل العاصمة الليبية طرابلس ،ومامرسات الفوىض كالتي
كانت منترشة يف ليبيا زمن القذايف الذي أباد معارضيه وتف ّرد بحكم ليبيا
وعندما سقط سقطت «دولة القذايف» واملفارقة ان ليبيا نجحت برسعة
يف تركيز مقومات الدولة عىل أسس ترشيعية كربى وهنا تدخلت بعض
القوى اإلقليمية إلجهاض هذا االنتقال الدميقراطي الذي شهدته ليبيا عىل
أساس انتخابات دميقراطية والتداول السلمي عىل السلطة.
ما طبيعة دور السلطة السياسية في ليبيا؟
 -السلطة السياسية يف ليبيا والعمل بالوكالة اىل بعض القوى األجنبية.

بلدية السند

إعالن عن طلب عروض عدد 2022/03
على الخط وفق إجراءات مبسّطة للمرة الثانية
تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض للمرة الثانية وفق اجراءات مبسطة عرب منظومة الرشاء العمومي « »Tunepsملرشوع تعبيد
أنهج بحي الزهور
فعىل املقاولني املرخص لهم والراغبني يف املشاركة تحميل ملفات طلب العروض عرب املنظومة.
ترسل العروض االدارية والعروض الفنية واملالية املنصوص عليها بكراس طلب العروض عرب منظومة الرشاء العمومي «»Tuneps
أما بالنسبة للضامن الوقتي يتم ارساله يف ظرف مغلق ومضمون الوصول أو بالربيد الرسيع او يودع مبكتب الضبط وال يحمل سوى
عبارة «ال يفتح وثائق تكميلية لطلب عروض للمرة الثانية وفق اجراءات مبسطة تهيئة وتعبيد طرقات بحي الزهور ببلدية السند».
ح ّدد آخر اجل لقبول العروض يوم االثنني املوافق لـ 2022/05/30 :عىل الساعة العارشة صباحا.
يتم فتح العروض املالية والفنية يف جلسة علنية مبقر البلدية يف نفس اليوم لختم قبول العروض عىل الساعة الحادية عرشة صباحا
ويسمح للمشاركني بحضورها.
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة  60يوما ابتدا ًء من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.
* املالحظات:
تلغى وجوبا العروض التي ال تتضمن الضامن الوقتي.

تحالفت بعض قوى التغيري الليبية مع القوى
واستطاعت تعطيل االنتخابات قبل القيام بها وأصبح
الشعور بالفشل يحكم عديد اللقاءات واملؤمترات
الليبية فحتى مخرجات مؤمتر النصريات يف املغرب
مل تستفد منها ليبيا كغريه من اللقاءات األخرى ،مع
 2019استطاعت قوى حفرت التقدم نحو طرابلس
ودارت رحى حرب شارك فيها املرتزقة من أغلب
دول الجوار وهم اىل اآلن موجودون يف ليبيا ثم تم
تشكيل حكومة وطنية واالتفاق عىل اجراء انتخابات
ديسمرب  2021تقدم لها حوايل  100مرتشح وخمسة
آالف مرتشح للربملان مع تسجيل حوايل مليوين 2,8
مليون ناخب وحالت األمور الترشيعية والرتتيبية
دون اجراء االنتخابات فسحب الربملان الثقة منفردا
من الحكومة وأعطى الثقة اىل حكومة جديدة هي
حكومة «فتحي باشاغا» وهو من الجهة الغربية
«وتعتربه حكومة الوحدة الوطنية تدليسا وال تعرتف
به.
كيف تقيّمون دور فاعلين اإلقليميين؟
 نتحدث عن دول الجوار املغاربيني :تونس والجزائر واملغربوموريتانيا ٬هذه الدول مل يكن موقفها إيجابيا بل يف أحسن األحوال
محايدة ٬موقف تونس مل يكن مبستوى عمق العالقات االسرتاتيجية التي
كانت دوما محايدا بالنسبة إىل الجزائر التي مل يكن موقفها بعيدا عن
املوقف التونيس فقد كانت نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء
الليبي أخريا اىل الجزائر ناجحة بامتياز وقد كانت مخرجاتها واضحة يف
اتجاه الذهاب اىل انتخابات ليبية دميقراطية املغرب كان موقفه اكرث
وضوحا فهو الذي احتضن مؤمتر النصريات والتي كانت دوما تحاول
تقريب وجهات النظر بني الليبيني بالنسبة إىل الدول العربية األخرى
االمارات وقطر فإن رصاعهام انعكس سلبا عىل الليبيني إال أن تدخل
االمارات يف ليبيا كان سلبيا ٬فقد تدخلت بالسالح واالنحياز اىل العسكر
منذ  2014اىل  2019وهم اآلن افضل يف التعامل مع األوضاع يف ليبيا.
السعودية كان موقفها قريبا جدا من موقف اإلمارات التي تورطت
معها يف حرب اليمن ،االتحاد األوريب مواقفه املعلنة هي الطموح إىل
أن يرى ليبيا دولة دميقراطية إال أن املصالح تكون عادة ض ّد املبادئ
وان مل تكن دول االتحاد األورويب متباينة يف مجملها فإيطاليا املستعمرة
القدمية لليبيا والتي تربطها مصالح اقتصادية كربى بليبيا إال أن مشاكلها
السياسية الداخلية جعلت موقفها مام يجري يف ليبيا شبه غامض يف
حني أن موقف فرنسا كان سلبيا بامتياز فقد وصل األمر إىل ح ّد التدخل
العسكري املبارش ،املوقف األملاين كان مرشفا خاصة زمن املستشارة
«انجيال مريكل» وعقدت عديد امللتقيات من أجل ليبيا :برلني  1وبرلني 2
من أهم أوراق الدعم األملاين لليبيا كانت نتائجهام جيدة عىل املستوى
السيايس والعسكري واالقتصادي .املوقف الرويس كان سلبيا فقد تدخلت
عسكريا يف ليبيا عرب املرتزقة وال تزال أذرعها العسكرية موجودة يف ليبيا
التي تعتربها عمقا اسرتاتيجيا للمصالح الروسية يف املنطقة وأعتقد أن
حربها يف أوكرانيا ستجعل تدخلها يف ليبيا محدودا .أما الواليات املتحدة
االمريكية فهي مل ِ
تعط األزم َة الليبية االهتامم الالزم بل أعطت الضوء
األخرض لحفرت لدخول العاصمة طرابلس زمن الرئيس «دونالد ترامب»
إال ان اسرتاتيجية أمريكا يف عهد الرئيس «بايدن» قد تغريت وقد بقيت
ليبيا خارج االهتاممات األمريكية املعلنة ،مجلس األمن واألمم املتحدة
دورهام هزيل يف ليبيا ومهمة ممثليها انتهت آخر شهر أفريل 2022
وهنالك رصاع حول خليفة هذا املمثل االممي .وكحل لالزمة الليبية ذكر
السيد الفطييس ان هناك اتفاقا ضمنيا ان ال تحل املسألة داخليا فال ب ّد
من ضغط دويل والعمل عىل نجاح االتفاق املرتقب بني املجلس األعىل
للدولة والربملان عىل القاعدة الدستورية والح ّد األدىن الوطني إليجاد
اتفاق ينهي الرصاع الليبي ويبني الوطن.
* أحمد
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* حاتم النقاطـي (جامعي وكاتب)
«ليوبولد سيدار سنغور» « 2001 - 1906هو أول رئيس للسينغال بعد استقاللها عن فرنسا سنة  1960وتنازل سنة  1980عن السلطة
اختياريا «لعبدوضيوف» ليتفرغ لألدب .ومنذ  1976حاول أن يتبنى متشيا دميقراطيا انفتاحيا يف تسيري بالده .جمع بني األدب والسياسة ودافع
بحامسة يف كتاباته وقصائده عن «الزنوجة» والتي تجسد افتخار السود يف إفريقيا ويف آسيا ويف أمريكا وأينام وجدوا بلون برشتهم واعتبارها
مجموعة من القيم االقتصادية واالجتامعية والفكرية والسياسية والفنية.
ويعترب «سنغور» أحد أبرز رواد حركة «الزنوجة» وأحد أعمدة األدب اإلفريقي قد جسد مع صديقه «سيزار» هذه العالقة بعبارته الشهرية
«ليس لون البرشة هوما يوحدنا ،لكن املثالية يف الحياة والتعطش إىل التحرر هو ما يجمعنا».
رجل ٬كان علينا أن نتذكر عظمته يف تاريخ السياسة واألدب ألنه حاول أن يضع بالده يف طريق التعددية واإلصالحات االقتصادية واالجتامعية
وأن يتبنى يف شعره «الزنوجة» كتصور قيمي جديد ضمن األدب اإلفريقي .شاعر قاد بالده وأضاف لإلنسانية فكرا وقادا عطشانا للحرية.
يف عظمة االنتامء
إين أذكر «نيتشه» كلام طرقت باب هؤالء الرجال:
رشعون ويقولون سوف تكون األمور هكذا»
«إنهم أناس يقودون وي ّ
رصفون للقيام بهذه األمور...
ويح ّددون مقاصد اإلنسان وغاياتها ويت ّ
إنهم يبسطون نحواملستقبل أيادي خالقة ويصبح كل ما هوموجود
وسيلة يف أيديهم وأداة ومطرقة فمعرفتهم خلق وخلقهم ترشيع
وإرادة الحقيقة عندهم إرادة القوة.
إنهم صنف من الناس عاهدوا أنفسهم عىل تغيري ذواتهم وتغيري
العامل إنهم جامعة آمنت بأن الكون ال ب ّد أن يعاد نظامه وتنسيق
حضوره أمام اآلخرين فكانت رحلتهم محفوفة باملغامرة ولكنها أمثرت
فتوحات جسدتها كتابتهم وعالقاتهم بالواقع.
ولعل « سنغور» الشاعر السينغايل الكبري والقائد السيايس اإلفريقي
املحرتم قد استطاع أن يكون بحق واحدا من الذين غيرّ وا وجه اإلنسان
إذ أن ما كتبه وما فعله عند حكمه للسينغال يدخل يف باب هذا
السعي اإلفريقي إىل تغيري حضور هذا اإلنسان يف ذهنية اآلخر تعريفا
بقدراته الحقة فإذا به يتخطى «الزنجية» يف رمزيتها الحيوانية مرتفعا
بها إىل أفق إنسانية تكشف لذاك «اآلخر» جذوة تاريخ يزخر بالجذور
القيمية العميقة« .زنوجية» تخالف «الزنجية» ،تتبنى توجهات فكرية
وأدبية وفنية تتوجه لتصحيح حضور «السود» يف هذا العامل .لقد كانت
حركة تصحيحية هدفها السعي إىل تجاوز فكرة املستعمر الغريب الذي
نظر للزنوج كرمز للهمجية والتخلف بغاية إعادة الوعي بوجودهم
العميق يف مجاالت الثقافة والتاريخ .ذاك «سنغور» الشاعر يأخذ
القارئ إىل عوامل شعرية تكشف ثراء مخيلة حبىل بالصور والدالالت
السترشاف مستقبل إنسانها .قصائد تخفي ذاكرة عانت من تغريبها
وتشويه رموز إنسانها.
جولة يف عامل املشافهة الذي بدأت معه حكاية اإلنسان مع الكون،
ويف أصواته اختزل اإلنسان حضوره ،وعرب بها للسامع عن حاجاته ٬غري
أن عامل املشافهة سيخرتقه عامل املكتوب ويحمله إىل أفق تحديث وجود
إنسانه فيصري املنطوق مد ّونة مكتوبة يحفظها اإلنسان لإلنسان ليدخل
بها باب االعرتاف.
الشعر انتقال من الشفوي إىل ثورة املكتوب
إن القارة اإلفريقية كانت وال زالت تحتفي بهذا الشفوي فيتحلق
حوله الناس ويستمعون ملنطوقه ،غري أن تط ّور إنسانها حتّم رضورة
تط ّور وعيها بالقول فكان «املكتوب» شهادة عىل هذا التحول إذ ال
ميكن لصوت ولشعب ولحضارة أن تعانق «اآلخر» بغري وعي بالكلامت
ضمن نظام ونسق وبنية تعرف أصولها وتحفظ يف فضاءات التدوين
الكتوب .وأي تخليد للرتاث والخصويص أعظم من كتابته يف أشعار
تجسد عظمة مقوله؟
لقد استطاع الشاعر الراحل «سنغور» أن يعي قيمة فعل املكتوب
يف تصوير ثقافة ثرية يتداخل فيها الظاهر بالخفي ،إنه يحدثنا عن
هذا الشفوي الرمزي املحبوس بغية استحضاره يف فعلنا املكتوب عامد
املدنية والتسجيل الفعيل لعامله ،ففي قصيدته -الطوطم -يقول:

يل إخفاؤه يف عمق رشاييني
«ع ّ
السلف ذو الجلد املخطط بالرعود والصاعقة
يل إخفاؤه
حيواين الحارس ع ّ
فال أحطّم حاجز الفضائح
هو دمي األمني الطالب لألمانة
حاميا فخاري العاري ضد نفيس
وأبهى األعراق السعيدة)]( »...
إنه الصوت اإلفريقي ذاك الذي يبحث عن أصل وجوده فيحصل
التميز عن «اآلخر» ذاك الذي تو ّهم يوما تفوقه عىل هذا الزنجي ولكن
هيهات ٬يرتجي فهذا اإلفريقي له ساللة منها ينحدر وبها يباهي انه
ميعن يف إثارة «اآلخر» فال يكشف له عن مصدرها فكفى أنها حيوان
يجمع بني القوة واألمانة.
صورة شعرية جديرة أن ترفع إىل منزلة رمزية ال تفضح ذاتها
بذاتها بل تجعلها تتوق إىل تأويل يصعب بلوغه بغري فهم هذه الروح
الحضارية التي يختلط فيها الواقعي بالعجيب واملبارش باملدهش.
ففي قصيدة «مناسبة للنايات والباالفونج» اختلطت العوامل
واحتشدت الصور وألقى بنا الشاعر يف أزمنة يصعب علينا الوقوف
عىل حدودها:
«تدفع يب دون اسرتاحة عرب
أدغال الزمن
تتبعني وهي دمي األسود عرب
الحشود حتى الفرجة التي ينام فيها
الليل األبيض
أعود أحيانا إىل الشارع وأرى
من جديد النخلة الضاحكة تحت الرياح
صوتها مص ّوتا يالمسني برضبة جناح
خفيف وأقول:
«إنها السيدة حقا»
 ...هذه الرحلة الطويلة ،يا حبيبتي
هذه القبلة البطيئة ذات املذاق اللذيذ املر
كنت أكره أكرث فأكرث يوميا الجناح البعيد للنورس
كنت أكره يوميا أكرث فأكرث وجه الرشق
الذي للخطيبة الزرقاء»
فهل نحن أمام ذات يف مواجهة ذاتها؟ أم نحن أمام ذات يف مواجهة
«اآلخر»؟ أم نحن أمام ذات يف مواجهة اللغة لتصنع أشياء ما وتكشف
عن عمق وعيها بعامل خاص ومتم ّيز؟
شعرية املقاومة واالحتفاء بالجذور
إن «سنغور» يتقن فن التخيّل ويحذق مراوغة العوامل الجاهزة
فيفكّك العامل ويعيد تركيبه ويدعو القارئ إىل ذاك الجامل الذي يقطر
لذة من لدن أجساد «زنجية» تزخر بهجة وحياة:
«أيتها الصبايا ذوات الصدور املنتصبة غنني النسغ أعلن عن الربيع
مل تسقط نقطة ماء واحدة منذ ستة شهور وال كلمة رقيقة وال برعام

للرسور».
شاعرية تتحرك ضمن وعيها بواقع سيايس وتاريخي جعل من
هذا البلد األسود ومن بلدان القارة اإلفريقية مطمعا الستعامر ميتهن
امتصاص ثرواتها وتكبيل إنسانها .شاعرية تصدر عن «سنغور» الشاعر
الرئيس املؤمن باألفكار االشرتاكية يف معناها اإلنساين االتي تتصدى
لتلك الروح الغازية والقوة الغربية الغاشمة ولتلك اإلرادة السالبة
املتوجهة لالستيالء عىل األرواح واألجساد والثرّ وات لتعلن عن هوية
تجمع بني الصالبة والنعومة وبني القوة والوداعة:
«أعرف أن الزوجات رحلن باتجاه أمهاتهن والشباب انتزعوا
نصيبهم من املشاع واملمتلكات العمومية مباعة باملزاد العلني والكبار
ينظمون زوجاتهم يف تج ّمعات منتجي الفحم الصلب ...ها هي
األثيوبية متوحشة مثل الذهب اليانع .ونزيهة مثل الذهب نعومة
الزيتون بشوشة يف وجهها الناعم بشوشة يف ابهتها متوحشة باألخرض
والغيم».
نحن مع شاعر يحذق الكتابة مثلام يحذق توظيف الكلمة فإذا به
يج ّمع الناس حوله فيغدو قائدا للناس .هو يجمع بني الوعي الجاميل
بالكلمة وبني حسن توظيفها .نص تداخلت فيه الوقائع بالرموز
والظاهر بالخفي واإلنساين باألسطوري ،عامل فني يحتفي بذاك اإلنسان
يف انفتاحه عىل ذاته ليتوحد بذاكرته وبتاريخها املوغل يف الحضور
املبهم املربك لكل األزمنة .شاعر يفتخر بـ «الزنوجية» ككتابة شعرية
وكموقف قيمي وكمذهب يف الحياة يحمل االفتخار باالنتامء للون
وللتاريخ وللمكان ويدافع عن رمزية حضوره يف عامل امليز العنرصي.
«أنت األفعى املقدسة غري املتكلمة يا واضعة
األلغاز الجميلة إال إين تعلمت
من أسياد العلم فك أرسار الهريوغليفية فوق الرمل
أنت مالك االبن الضال مالك الحلول
التي لها جالء الفجر حني ضغط الضباب
طوال الليل عميقا عىل جزعي
أنت باب الجامل باب النعمة الساحر
أمام مدخل الزمن األويل كنت ألعب
مع الحىص والحامم».
إ ّن «سنغور» جسد صوت الشاعر وذاكرة سياسية ،ونحت وجوده
ووطنية انتامئه إىل قيم افريقية وإنسانية يف آن لذلك ستظل قصائده
وأفكاره وتوجهات سنوات حكمه محل بحث ونظر نقدي لتطوير
عالقتنا بتجربتيه السياسية واألدبية.
---------املصادر والهوامش
(]) ليوبولد سيدار سنغور :طام طام زنجي ترجمة :د .رشبل داغر
مراجعة :د .ليىل عثامن فضل -سلسة إبداعات عاملية -الكويت جوان
2002
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من األغاني املهرّبة إىل الفرق املحرّرة
* ناجي الخشناوي

اختلفت تصنيفات وتسميات النمط الفني للمد ّونة املوسيقية والغنائية التي نشأت وترعرعت خاصة يف
األوساط العاملية والطالبية ،فهي األغنية الهادفة ،وهي األغنية امللتزمة بقضايا الجامهري ،وهي األغنية العاملية،
وهي األغنية السياسية ،وهي أيضا األغنية البديلة ،وغري ذلك من التسميات ،ولنئ اختلفت املصطلحات
واملفاهيم يف التصنيف ،فإن املضامني الغنائية مل تحد عن ال ّنوتة املنفلتة والكلمة املتم ّردة التي آلت عىل
نفسها أن تكون خارج الرسب ،بعيدا عن ال ّنظام وال ّتنميط ،كارسة الرسدي َة التي تفرضها السلطة لتأبيد منط
موسيقي وتوجيه ذائقة فنية مطيعة ال تخرج عن فلكها ،ولذلك كانت هذه املد ّونة املوسيقية والغنائية يف مرمى
التضييق واملحارصة والتهميش والقمع ،بل واالعتقال والسجن ،سجن املوسيقيني واعتقال املغنني املتمردين ،وراء
القضبان ويف دهاليز املعتقالت ...لكن أغانيهم املتم ّردة وكلامتهم املحت ّجة ،ظلت تطري بأجنحة الحر ّية مخرتقة
كل السجون واملنايف وكارسة لكل القضبان والقيود ،فارضة بذلك وجودها ،وإن كان يف ح ّيز محدود نسبيا ،لكن
األهم أنها فرضت نفسها وأصبحت جزءا من الرتاث الوطني الالّمادي ال ميكن ألحد أن يتجاوزه أو يتجاهله.
ال يدّ عي هذا ُ
املقال اإلملا َم باألغنية امللتزمة يف تونس وال باملجموعات والفرق املوسيقية ،بقدر ما يذكّر
ببعض عالماتها املضيئة ،وتحديدا تلك التي رفعت عاليا سقف الثقافة الدميقراطية والف ّن التقدّ مي ،ننرشها
مبناسبة االحتفال بغرة ماي اليوم العاملي للعماّ ل.
أغنية من ألحاين جميعها ومن كلامت شعراء كآدم فتحي وبلقاسم
* من األغاين امله ّربة ...إىل الفرق املُح ّررة...
رمبا ال ميكن تحديد تاريخ مضبوط لنشأة أول مجموعة غنائية اليعقويب وكامل الغايل ورضا املاجري» ،ومنذ سنة  1988تم نهائيا منع
ملتزمة يف تونس ،أو تاريخ أول أغنية هادفة انترشت بني الناس ،لكن الفرقة من النشاط يف املهرجانات والفضاءات العامة ومحارصتها ،لذلك
مع منتصف السبعينات وكامل الثامنينات من القرن املايض يف تونس ،مل تجد غري مقرات االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد العام لطلبة
شهدت بداية تشكّل املالمح األوىل ملا سيعرف الحقا باألغنية امللتزمة ،تونس إلقامة الحفالت تحت أعني البوليس السيايس واملخربين .ومن
من خالل بروز أكرث من مجموعة موسيقية ،وبداية تبلور منط موسيقي أبرز أغاين أوالد املناجم «قصتنا معاك يا داموس»« ،أنت يا وردة»،
متم ّرد عىل سياسة «املجاهد األكرب» الذي بدأ يف تركيز نظام ديكتاتوري« ،نشيد االتحاد»« ،نشيد الشعب»« ،ثوار يا أمريكا»« ،دز النح»« ،ضحايا
سعى إىل أن يغلّفه ببناء الدولة التونسية الحديثة ،ولنئ نجح هذا الشقاء»« ،شهادة فقر»« ،رصخة أم»« ،ناري عىل الخرضاء»« ،اشهد
النظام يف استاملة الشعب ،فإن النخبة التونسية ،السياسية والفكرية يا عامل علينا وعىل بريوت»« ،يا قاري الجريدة»« ،تونسنا تباعت»... ،
والثقافية ،كانت يف مواجهة تلك االزدواجية السياسية التي كانت تسمى وغريها من األغاين...
* أجنحة الحامئم البيض
«الديكتاتورية التنويرية» ،وكان املناخ العام قادحا ،خاصة للحركات
تأسست مجموعة الحامئم البيض  les colombesسنة ،1980
اليسارية ،يف الجامعات ويف النقابات العاملية ،لتشكيل مجموعات
موسيقية تعبرّ  ،من خالل األغاين واألشعار ،عن الواقع القمعي من جهة ،حيث كان أول لقاء لهذه الفرقة مع الجمهور يف مدينة منزل بورقيبة
واألفق التح ّرري من جهة ثانية ،فاتحة بذلك نافذة أخرى لنرش األفكار ببنزرت .ومل يكن اختيار اسم هذه املجموعة املنفلتة اعتباطيا ،بل إن
مشتق من قصيد للشاعر التونيس مختار اللغامين «أحزان الحامئم
الثورية ورفع الوعي خاصة لدى طالب الجامعات والعماّ ل يف املصانع ...االسم
ّ
وأصبحت تلك األغاين امله ّربة ذائعة الصيت خاصة أنها تجاوزت القضايا البيض» ،وقد ل ّحنت املجموعة وغ ّنت للّغامين قصيدته «أقسمت عىل
ِ
تكتف مجموعة الحامئم البيض بالتلحني والغناء،
الوطنية وانفتحت عىل قضايا األمة العربية ،وخاصة القضية الفلسطينية ،انتصار الشمس» ،ومل
بل جعلت من عروضها الفنية ثورة مشهدية فوق الركح ،إذ أصبحت
وعىل كل قضايا تح ّرر الشعوب ،وخاصة منها شعوب أمريكا الالتينية.
غري أن فرتة نظام زين العابدين بن عيل كانت أكرث قمعا ومحارصة اآلالت املوسيقية أجسادا ح ّية وتحولت أجساد العازفني إىل آالت ناطقة
لألغنية البديلة ،خاصة مع بداية التسعينات وبداية تدجني الجامعة يف متا ٍه ف ّني منفلت من األطر التقليدية لألغنية البديلة.
ومل تش ّذ الحامئم البيض عن قاعدة االلتزام التام بقضايا الوطن
التونسية والتضييق عىل االتحاد العام التونيس للشغل والتنكيل
التونيس التق ّدمي،
اليسار
أصوات
من
آخر
صوتا
لتكون
الشعب،
وهموم
باملعارضة السياسية ،كام أن العدد املهول من القنوات التلفزية ،التي
ّ
أصبحت متاحة للجميع ،ساعدت نظام « »ZABAيف إحكام الخناق يف زمن القمع والتضييق والحصار ،وكان أفق هذه املجموعة أكرث
والتضييق عىل الفرق املوسيقية امللتزمة ،غري أن هذه الفرق استمرت يف انفتاحا ،فإىل جانب أشعار آدم فتحي ومنور صامدح ومختار اللغامين،
نضالها من أجل أفق دميقراطي تحرري شعبي ،كان يبدو بعيد املنال ،ل ّحنت الحامئم البيض ،وغ ّنت لشعراء مثل محمود درويش وسميح
وتحققه محض أوهام ،إال أن للتاريخ أحكاما أخرى ،أولها ثورة ح ّررت القاسم ومعني بسيسو وبابلو نريودا ،كام غ ّنوا ألحمد فؤاد نجم والشيخ
الشعب من ربقة الديكتاتورية بعد أكرث من عقدين من الزمن ،وثانيها إمام عيىس .ومن أغاين الحامئم البيض« :عالء الدين والحلم»« ،لذة
تكف حناجرها عن رفع القلق»« ،رصخة العطش»« ،الشيخ الصغري»« ،العركة»« ،عبور»،
أفق أوسع للفرق املوسيقية امللتزمة التي مل ّ
نشيد الحرية ألكرث من عقدين من الزمن أيضا ،إىل أن أصبحت «نشيدا «الحامئم البيض»« ،ماما إفريقيا»« ،هل تعرفون القتىل جميعا»،
رسميا» يف كل املحطات اإلذاعية والتلفزية التي ركبت املوجة برسعة «حكاية البيضة»« ،نجم الحرية»« ،السريك»« ،أوكاموتو»« ،الخمسة اليل
منذ  14جانفي  ...2011بعد أن كانت متارس حصارا إعالميا عىل نفس لحقوا بالجرة»« ،وكر النسور» ،و«أقسمت عىل انتصار الشمس» وغريها
من األغاين والقطع املوسيق ّية ،ورمبا هذا املقطع الشعري آلدم فتحي،
تلك الفرق...
والذي غ ّنته مجموعة الحامئم البيض ،يكثّف مسرية هذه املجموعة:
* داموس أوالد املناجم
من أبرز املجموعات املوسيقية التي ق ّدمت ،والزالت ،األغنية امللتزمة «إن شخت كالجذع يوما /وغادرتني الطيور /فقد مشيت طريقي ومل
والهادفة والبديلة ،فرقة أوالد املناجم التي ظهرت أواخر سبعينات تعقني الصخور /سيملؤون السالل لريحلوا بالقليل /وأكتفي بالقليل
القرن املايض يف مدينة أم العرائس املنجمية ،ملتصقة بالطبقة الكادحة ،ألصنع املستحيل /كم عاش غريي طويال من أجل /حلم ضئيل /وعشت
واشتهرت خاصة بنشيد االتحاد الذي كتبه الشاعر آدم فتحي .وقد بدأت من أجل غريي عيش املحب الجسور».
* البحث املوسيقي ...عيون الكالم :نبضان من قلب واحد
فرقة أوالد املناجم نشاطها سنة  1977عندما أسسها صالح التومي مبعية
كانت تس ّمى مجموعة البحث املوسيقي وظلت أيضا تس ّمى
رفاق له من عماّ ل مناجم الفسفاط منهم النارص العيساوي ومحمد
بوبكر ،للتعبري عن معاناة عامل املناجم وقضايا العامل يف الوطن العريب مجموعة البحث املوسيقي رغم خروج أهم عنرص فيها ،الفنانة أمال
عا ّمةً ،وأول عمل صدر للفرقة كان بعنوان «قصتنا معاك يا ّداموس» مع الحمروين التي ألهمت أجياال من اليسار ،والتي أسست مبع ّية العضو
رشكة ملويل فون ،وقد كانت السلطة باملرصاد ألوالد املناجم ،فمع كل املؤسس أيضا ،املل ّحن والعازف خميس البحري املجموعة املوسيقية
املؤسسني ،مسرية
رشيط جديد يت ّم تسجيله ،يتكفّل جهاز أمن الدولة ،بحجزه وجمعه من «عيون الكالم» ،ليواصل الفنان نرباس شماّ م ،أحد ّ
األسواق ،وهو ما حصل مع الخمسة األرشطة األوىل التي أصدرتها الفرقة .البحث املوسيقي مع عنارص جديدة.
وتعترب مجموعة البحث املوسيقي من أقدم املجموعات املوسيقية
يقول مؤسس أوالد املناجم ،صالح التومي« :يف رصيدنا حوايل 160

امللتزمة يف تونس ،تأسست مبدينة قابس يف مثانينات القرن العرشين،
إثر أحداث الخميس األسود يوم  26جانفي  ،1978وتحديدا تأسست
سنة  1980يف ذكرى تأسيس املعهد الثانوي مبدينة قابس ،حيث كان أول
لقاء بني مؤسيس املجموعة ،نرباس شامم وخالد الحمروين ،أبو شادي،
وخميس البحري وآمال الحمروين ،مع الجمهور لتنطلق املسرية إىل حدود
سنة  ،1995عندما فتح نظام بن عيل أبواب السجن أمام البعض من
عنارص البحث املوسيقي ورضب حصارا خانقا عىل البعض اآلخر ،كام أن
االختالفات الفنية واالختيارات املوسيقية بني األعضاء املؤسسني حالت
دون عودة املجموعة يف حفل «العودة» باملرسح البلدي سنة 2004
إىل سالف ال ّنشاط ،ورمبا كان ذلك يف صالح األغنية الهادفة والبديلة
عموما ،ذلك أن مجموعة «عيون الكالم» -وقد استلهمت أمال الحمروين
وخميس البحري العنوان من أول أسطوانة للشيخ إمام عيىس أصدرها
له املناضل الهاشمي بن فرج سنة  1976-افتكّت مكانها ضمن املرشوع
الوطني للثقافة شعبية والتقدمية مبا طرحته من كتابة موسيقية جديدة
واختيارات فنية مغايرة منذ أن تأسست سنة .2005
وقد غنت مجموعة البحث املوسيقي لعدد من الشعراء من بينهم
محمود درويش وآدم فتحي وعبد الجبار العش والصغري أوالد أحمد،
ورافقت املجموعة الشيخ إمام عيىس يف جولته الفنية بتونس سنة 1984
التي انطلقت من جندوبة بدعوة من االتحاد العام التونيس للشغل
ليقوم إثرها بعرشات الحفالت يف بنزرت وسوسة والقريوان وصفاقس
وتوزر وقابس وقفصة.
يف رصيد هذه املجموعة املوسيقية أكرث من أربعني أغنية ،ومن
األغاين التي أدتها مجموعة البحث املوسيقي والقت شهرة منقطعة
النظري« :هيال هيال يا مطر» «يا أمي ال تبيك»« ،يوم استشهادي»،
«البسيسة»« ،األيام فراقة»« ،برشفك قيل»« ،نخلة واد الباي»« ،نشيد
االنتصار»« ،مجردة»« ،جيفارا آت»« ،سأحمل وجهي وأرحل» ...وغريها
من األغاين التي علقت بالذاكرة...
أ ّما مجموعة عيون الكالم فمن أغانيها «الباهية»« ،نسج خيال»،
«وطن وإن كان»« ،قمرة يا وقادة»« ،الفتة»« ،الد ّرة»« ،ح ّريتي»« ،ما
زال عنا يف البالد أحالم» ...وغنت عيون الكالم للصغيرّ أوالد أحمد،
آدم فتحي ،الط ّيب بوعلاّ ق ،التوهامي الشايب ،جامل قصودة ،النارص
الردييس ،األمجد إيالهي وأحمد مطر...
* مازال فيك أنفاس...
تقول الفنانة آمال الحمروين يف أحد الحوارات« :قد يبدو املشهد
قامتاً برجوع تعبري ٍ
ات ف ّن ّية غاية يف ال ّركاكة وانحدار الذّوق .إلاّ أ ّن
كل املمكنات الجميلة أل ّن هناك جيالً من الشّ باب
مفتوح عىل ّ
املستقبل
ٌ
بخطاب وجامل ّية جديدين
يف عديد املجاالت الف ّن ّية ما فتؤوا يبهروننا
ٍ
ومتف ّردين ،»...ويقول أيضا فقيد األغنية امللتزمة الفنان الزين الصايف:
نفس تواقة ألعامل فنية راقية ومتكاملة من حيث
«داخل كل واحد فينا ٌ
الكلمة الهادفة واللحن الجميل والصور النابعة من الواقع الذي هو
واقع الثورة ،واألكيد أن مستقبل الغناء التونيس سيكون مليئا باإلبداع
بالنظر إىل ما يسود البالد من حريات» .وإذ نختار هذين القولني ،فإنمّ ا
للتأكيد عىل أن األغنية امللتزمة يف تونس «ما زال فيها أنفاس» ،متاما
مثلام «ما زال الخري» يف تونس ...مثلام يقول الشاعر الطيب بوعالق يف
قصيدة «أنفاس».
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ثقافة

في معرض «لقاء» للفنان صالح بن عمر

تجربة وحكاية فيها من الحياة والسحر والحلم والجمالية مع جزيرة قرقنة
هكذا كان اإلحساس عاليا يف فضاء رواق الفنون باملعهد العايل للفنون
والحرف باملهدية بادارة الفنان األستاذ واألكادميي خالد عبيدة ..سفر مع
تجربة فنية يف لقاء بالطلبة وأحباء الفن ورواد الرواق كشفا واكتشافا..
أعامل تحيك حلم فنان وهواجسة واعتامالت دواخلة من طفوالت عابرة.
هام باملكان الساحر ونعني الجزيرة ..قرقنة التي شهدت أصواته وألوانه
األوىل ..هو الفنان الطفل املقيم يف فكرة أعامله وورشات حاله وأيامه
وحكاياته التي لونت قرقنة الكثري منها ..الفنان التشكييل صالح بن
عمر ابن البحر واملراكب والسفر املايئ ..أخذين بصوته الطافح بالطفولة
وهو يتحدث عن لوحاته ومنسوجاته وخزفياته الفنية وغريها متعددة
األشكال واألمناط واألساليب الفنية والجاملية ...حدثني عن سعادته
العارمة بـ«اللقاء» وهو عنوان املعرض الخاص به وبأعامله حيث التفاعل
بني املتلقني وما قدمه يف هذا الحيز من تجربته وخرباته الفنية ..معرض
بانورامي هو وجه اللعبة الفنية لصالح بن عمر وعني ابتكاراته وهو
الباحث عن عالقات بينة وخفية بني االشكال يف العمل الفني ديدنه
يف كل ذلك القول بالفن ينهض عىل ما بدا من أحوال االنسان وقلقه
وأسئلته وهو يحاور أيامه بحكاياتها وتفاصيلها .نحتا ملا يراه قيمة
ومسارا وفكرة فنية يعمل عليها من زمان .هكذا عرفته من سنوات..
طفال دائم البحث والسؤال نشدانا للعالمة والقيمة والفن هنا ..يكمن
يف البصمة ٬أي القيمة والعالمات الدالة ..الفن عنده هو البساطة يف
معانيها الجميلة وهي العفوية ..فاملادة مهام كان نوعها ولونها وشكلها..
هي لديه مالذ وأداة لبث القول بالجامل ..التشكيل من نحت وتنصيب
ونسيج ورسم وديدنه ..هذا التشكيل الذي أخذه إىل الينابيع وإىل اآلفاق
لتربز ضمنه الرباعة واالبتكار واإلبداع...هكذا هو الفنان ..املثقل بشجن
الجزيرة ..قرقنة الشامخة والشاهدة منذ طفولة عىل لحن الشهقات
ومعدن الضحكات ولون الكلامت األوىل املسافرة يف الوجدان ..وجدان
الفنان القانع بالصمت املوحش وبالذكرى ..صالح بن عمر فنان تعددت

جهات وزوايا موهبته التشكيلية ليطلع علينا يف هذا املعرض وفق
رؤية وتجربة فنيتني ألكرث من أربعة عقود برضب من املغامرات الفنية
املراوحة بني النحت والرسم والنسيج وغريها ديدنه الذهاب عميقا يف
أرض الفن ..تجربة عميقة وملفتة يغمرها كثريا حلم الفنان .وتسأله عن
صالح بن عمر فيتلعثم كصبي كبري ويبتسم ..عن هذا املعرض يقول
«...املعرض انتظم لفرتة أسبوع بصفاقس وأعجب املسؤولني باملهدية
ليتم عرضه بها ملدة اسبوع لتصبح  15يوما ثم ت ّم متديده ليتزامن مع
فعاليات املؤمتر الدويل حول «ديناميات االستغراق يف املنطقة املغاربية
والبحر األبيض املتوسط» «املنتظم من قبل املعهد العايل للفنون والحرف
باملهدية بإدارة الدكتور الفنان خالد عبيدة وت ّم إعالمي بتحوله إثر ذلك
اىل قابس بطلب من مدير معهد الفنون والحرف بالجهة ..عنوان املعرض
«لقاء» وهو عنوان دال وأعني من خالله لقايئ بالجمهور الذي أحب
أعاميل فأحببته ..وهناك يف عدد من األعامل املعروضة مبعريض هذا بروز
أصابع وآثارها يف تنوع للخامات من جهة ويف املنحوتات هناك النحاس
والسرياميك واالينوكس وألياف زجاجية وريزين ولألصابع دالالت كونها
تحيل اىل األثر والتواصل والفعل والدقة يف العمل الفني ..اشتغلت عىل
الحجم والتنوع بتفاعل فني وجاميل وهناك املنسوجات وهنا أشكر
الراحل عيل ناصف الطرابليس وهذه لفتة اعتبارية تجاهه كفنان كبري
فقد تأثرت به وأسعى للسري عىل دربه ..وبالنسبة إىل األعامل الخزفية
املعروضة ..أنا لست خزافا باملعنى التام ولكنني أحاول الحضور مع
الخزافني واالشتغال عىل الخزفيات بطريقتي الفنية وخصوصيتي يف النظر
للفن واألشياء بشكل مختلف ..يل تجربة وحكاية فيها من الحياة والسحر
والحلم والجاملية مع البحر ..بحر قرقنة أكرث من  50سنة..
أعترب نفيس فنانا تشكيليا خارج التصنيف الفني الجاميل واألمناط املعهودة
واشتغل باملواد التي تروق يل كالخشب والصوف والنحاس ..فكل مادة
لها خصوصيتها وأحوالها فمن دفء الصوف اىل برودة االينوكس...

وهكدا هناك أيضا نعومة وصالبة بني املنسوجات واملنحوتات وهذه
أشياء من شخصية وحياة وفلسفة صالح بن عمر االنسان الفنان ..تظل
قرقنة قطعة من قلبي وحيايت ..أعود اليها دامئا يف مختلف تصورايت
وتفاصيل حيايت التشكيلية بصفة عامة ..نعم الجزيرة كامنة يف منحوتايت
وأعاميل الفنية لرنى األمواج وأعامق البحر والقاع وسطحه وهناك أيضا
يف أعاميل الفنية جانب تعرضت فيه اىل حكاية «الحرقة» وبطريقتي يف
العمل الفني أبرزت فيها من ساهم يف الحرقة ومن انتفع بها بعد ذلك
وهي مسألة مهمة وشاغلة للناس والعامل ويف قرقنة كنت دامئا مسكونا
بالهاجس االنساين يف هذه العالقة بني تعبريية العمل الفني عن ذلك
ومصائب الناس وهم يعانون من الهجرات الرسية وتداعياتها ..هنا دور
آخر ومختلف يف التعاطي مع املسألة ..هذا فني وطريقتي وكيف أفكر
وأعرب وأشتغل..
* شمس الدين

«الهجرة والتعايش السلمي»

ورشات ومشاركات من ساحل العاج والكنغو
وفرنسا وأنقلرتا وكندا وتايوان وروسيا
* شمس الدين العوين

ضمن انشطة اتحاد الفنانني التشكيليني وبإرشاف وزارة الشؤون الثقافية
ومندوبية الثقافة بأريانة انتظمت ندوة «الهجرة والتعايش السلمي»
وذلك يف سياق تظاهرة فنية وفكرية بسكرة وتحديدا يف نا ٍد يتبع الرشكة
الوطنية الستغالل وتوزيع املياه .حيث قدم الخبري عيل الجواين مداخلة
حول الهجرة وقضاياها وأبعادها الثقافية واالقتصادية والسوسيولوجية
مشريا اىل الجوانب املفاهيمية واالصطالحية الحافة بها وصوال اىل دور
االبداع الفني بعيدا عن الصدام واإلحباط عىل غرار تبعات ما يعرف
بالـ«حرقة» .وشارك يف برنامج الفعاليات عدد من الفنانني التشكيليني
التونسيني واألفارقة املقيمني يف تونس من املهاجرين ومن الطلبة
الدارسني بالجامعات التونسية .عن هذه الفعالية تقول منسقتها العامة
وكوميسار املعرض الفنانة التشكيلية سهيلة عروس « ...الفكرة راودتني
منذ سنتني عندما ازداد تدفق املهاجرين من إفريقيا الجنوبية إىل تونس
وأصبحت منطقة للعيش وليس للعبور والغريب هنا هو غياب الدولة
يف التكفل بهم يف الصحة والتعليم وضامن حقوقهم يف العمل وإعانتهم
يف حفظ العربية لالندماج يف املجتمع .مع كل هذه النقائص ساد العنف
وعدم تقبل املجتمع لهذا الوضع ..ومن هنا شعرت مبسؤولية الفنان
تجاه املجتمع وكانت رغبتي الشديدة للقيام بعملية تحسيسية يف هذا
املوضوع امله ّم يف أول السنة اتفقت مع ابنتي يف تغيري دراستها من
األستاذية يف األنقليزية اىل التفرغ للامجستري الدولية يف الهجرة والحوكمة

والثقافة وهكذا بدأنا ...وقد رحب األمني العام التحاد الفنانني التشكيليني
التونسيني وسام غرس الله بالفكرة ودعمني كام ساهم السيد ناجي
عروس مدير عام قروب  Interfaceماديا ومعنويا واحتضن التظاهرة
السيد منري لشهب مدير نادي الصوناد بسكرة مشكورا وكانت التظاهرة
«الهجرة والتعايش السلمي» وكنت فيها املنسقة العامة بإرشاف وزارة
الشؤون الثقافية ويف إطار االحتفال بالشهر الوطني للفنون التشكيلية
يف دورته الحادية عرشة ..الفكرة ضمت ندوة من أهل االختصاص ومع
منظمة دولية للهجرة ومنظمة إفريقية ودكتور يف علم االجتامع النفيس
ودكتور يف علم النفس مع طلبة ماجستري الدولية للهجرة (وللتذكري إن
أول ماجستري وخرباء يف شامل البحر األبيض املتوسط كانت بدعم من

االتحاد األورويب) ..بدأت مرحلة الفكرة مع جمعية افريقية ومل نتفق
ثم إنتقلت ورشعت يف التعامل مع جمعية إفريقيا الذكية مع املنظمة
الدولية للهجرة  IMPCDIمبساعدة الدكتور والخبري حسن بوبكري
وممثل املنظمة بسام السوييس ومع الباحث يف علم االجتامع عيل جواين
كاتب سيناريو حرقة واملدير العام ملدرسة التكوين املهني  Interfaceيف
تعليم الشباب يف اختصاصات متعددة والتكوين يف groupe Interface
معرتف به دوليا والطلبة من دول أجنبية مختلفة كام حرضت مندوبة
الثقافة مشكورة السيدة منى الهرمايس وألقت كلمة وألقت السيدة
سلوى التارزي وزيرة املرأة سابقا ورئيسة منتدى قرطاج لالمن والتنمية
كلمة اىل جانب مداخالت كل من أمينة الساموي وآمنة قربع للتعريف
مباجستري الهجرة ودورها يف البحث عن حلول علمية للهجرة .هذا إىل
جانب تدخل الفنان يف صلب املوضوع ومن الجانب اإليجايب للهجرة أال
وهو التبادل االقتصادي واالجتامعي والثقايف حيث أقمنا ورشات ألطفال
وفناين شباب وكبار من دول مختلفة ساحل العاج /الكونغو /فرنسا/
أنقلرتا /كندا /تايوان روسيا ...عىل أنغام وحضور الفلكلور التونيس
القرقني وطبال الجزيرة كان الجميع ويرقص ومع الورشات ت ّم افتتاح
املعرض الجامعي بحضور مؤسس النادي السيد عيل عروس ،السيد منري
لشهب املدير الحايل والسيد وسام غرس الله أمني عام االتحاد والسيد
ناجي عروس مدير عام قروب  Interfaceوالسيد السفري السابق نور
الدين حشاد ابن املناضل املرحوم فرحات حشاد .أشكر كل أصدقايئ
الفنانني عىل املشاركة.»...
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نداء المؤتمر العربي العام

العدو الصهيوين
إلسقاط اتفاقيات التطبيع والصلح واالعرتاف مع ّ

يف إطار مواكبته للمواجهات البطولية لشعبنا العريب
الفلسطيني يف عموم فلسطني دفاعاً عن القدس ومقدساتها
اإلسالمية واملسيحية ،وتأكيداً عىل حق شعب فلسطني يف
يضم
تحرير أرضه من االحتالل ،ق ّرر املؤمتر العريب العام الذي ّ
املؤمتر القومي العريب ،واملؤمتر القومي – اإلسالمي ،واملؤمتر
العام لألحزاب العربية ،ومؤسسة القدس الدولية ،والجبهة
العربية التقدمية ،توجيه «نداء إىل األ ّمة» عرب القوى الح ّية يف
األ ّمة والعامل من أحزاب ونقابات ومؤسسات ثقافية وإعالمية
واجتامعية ومرجعيات دينية وفكرية من أجل نرصة شعبنا
الفلسطيني يف معركته التاريخية لدحر االحتالل وإسقاط
اتفاقات التطبيع والصلح مع العدو ،ومواجهة املرشوع الصهيوين
االستعامري الذي ال يستهدف فلسطني وحدها ،بل يستهدف
األ ّمة كلها ،والقيم اإلنسانية بكل تجلياتها.

وفيام ييل نص النداء :تشهد أرضنا الفلسطينية املحتلة من تحت شعار «التطبيع» الذي انزلقت إليه حكومات وتسعى إىل هذه األقطار إىل حروب عاملية وإقليمية طاحنة بهدف ج ّرها إىل
التطبيع وحيث نجحت يف استدراج البعض من أبنائها إىل هذا
شاملها إىل جنوبها ،ومن البحر إىل النهر ،هذه األيام واحدة من تحويله إىل تحالف بني بعض الحكومات والكيان الصهيوين.
أهم املواجهات البطولية مع املحتل استكامالً ملواجهات وانتفاضات
 .7وإذا كانت مقاومة االحتالل يف داخل فلسطني هي مه ّمة املنزلق الخطري ،إالّ أنها صمدت وال تزال يف وجه التطبيع الصهيوين
وثورات ومقاومة مل تت ّوقف منذ انطالقة املرشوع الصهيوين – الشعب الفلسطيني البطل التي يقوم بها بكل نجاح ،فإن مقاومة واإلمالءات االستعامرية مستندة دون ّ
شك إىل دعم دول الجوار
االستعامري الذي ال يستهدف فلسطني وحدها ،بل عموم أقطار التطبيع واتفاقات الصلح ومقاطعة العد ّو ومشاريع التحالف معه ،الحضاري ودول صديقة عىل املستوى العاملي ،بل يف دول عربية
األ ّمة ،بل يستهدف مجمل القيم األخالقية واإلنسانية التي تحرص هي مهمة رشفاء األ ّمة وأحرار العامل يف كل البالد العربية واإلسالمية عدة فتحت حكوماتها مكاتب اتصال للعدو يف أوائل تسعينات
عليها البرشية بكل مكوناتها .ويف هذا اإلطار يس ّجل املؤمتر العريب وبلدان العامل التي تبدي شعوبها تضامناً متصاعدا ً مع قضية فلسطني القرن املايض ،رسعان ما اضطرت إىل إغالقها علناً بفضل الهبّة
الشعبية العربية الهائلة التي انطلقت تضامناً مع انتفاضة األقىص
العام مبكوناته (املؤمتر القومي العريب ،واملؤمتر القومي – اإلسالمي ،ونبذ كيان الفصل العنرصي القائم عىل أرض فلسطني.
واملؤمتر العام لألحزاب العربية ،ومؤسسة القدس الدولية ،والجبهة
 .8لقد عرفت أ ّمتنا ،كام العديد من بلدان العامل ،نجاحاً لتجارب املبارك يف  ،2000/9/28وأك ّدت قدرة القوى الشعبية العربية ،إذا
العربية التقدمية) ،جملة حقائق:
مقاومة التطبيع مع العدو يف أقطار أ ّمتنا ،كام تجارب مقاطعة هذا تالقت بتياراتها ،عىل إسقاط -التطبيع ،وكل اتفاقاته ومآالته.
 .9إن القراءة املع ّمقة للمشهد العريب واإلقليمي والعاملي
 .1إن اله ّبة الشعبية الرمضانية الفلسطينية التي أسقطت ما العدو اقتصادياً وثقافياً وأكادميياً يف بلدان العامل.
يسمى باحتفاالت «الفصح اليهودي» الذي يسعى لتأسيس معنوي
فال معاهدة «كمب دايفيد» يف مرص قبل أكرث من أربعني عاماً وتطوراته املتسارعة تظهر أن العدو الصهيوين وداعميه يف مأزق
للهيكل املزعوم ،متهيدا ً إلقامته مادياً عىل أنقاض املسجد األقىص ،نجحت يف أن يتمكّن التطبيع من اخرتاق الشعب املرصي العظيم ،بنيوي سيايس وعسكري واقتصادي عميق ،وأن انتزاع نرص لشعب
تؤكّد أن الشعب العريب الفلسطيني ٍ
ماض يف مقاومته ونضاله ،رغم وال من تغيري عقيدة جيشها البطل الذي ما زال يعترب الكيان فلسطني وأ ّمتنا العربية واإلسالمية بات أمرا ً ممكناً إذا تصاعدت
املقاومة يف فلسطني ،وتنامت حركة مواجهة املرشوع الصهيوين –
كل ما يواجهه من عوائق وحواجز وتخاذل وتواطؤ ،مؤكّدا ً قانوناً الغاصب عدوا ً له.
تاريخياً عرفته كل الشعوب واألمم الح ّرة وهي أن شعباً يكافح من
وال معاهدة «وادي عربة» يف األردن نجحت يف تغيري موقف االستعامري يف اإلقليم واملنطقة عرب تصعيد املعركة ضد التطبيع وكل
أجل حريته ال ب ّد أن ينترص.
الشعب األردين املناضل من الكيان الغاصب ،بل إن الشعب العريب مآالته ،داخل فلسطني وعىل مستوى األ ّمة ،وتصعيد حركة املقاطعة
امية
ر
اإلج
االعتداءات
مواجهة
يف
الشعبية
 .2إن نجاح هذه اله ّبة
يف األردن يخرج اليوم باملسريات الضخمة بعد  28سنة عىل هذه العاملية التي بدأت تحقّق انتصارات شعبية وتضامنية وسياسية يف
العديد من بلدان العامل ،والعمل عىل طرد الكيان الصهيوين من
املتوحشة لقطعان املتطرفني الصهاينة وحامتهم من الرشطة االتفاقية مطالباً بإلغائها وطرد السفري الصهيوين.
والجيش الصهيوين ،قد أكّد من جديد قاعدة نضالية يف فلسطني،
وال اتفاقية «أوسلو» املشؤومة عام  1993وما تالها من تنسيق عديد الهيئات واملؤسسات اإلقليمية والدولية.
 .10إن أي مواجهة حاسمة مع االحتالل داخل فلسطني وخارجها
وهي أن املقاومة املسلحة تردع العدو ،وتحمي الشعب الذي أمني نجحت يف وقف مقاومة الشعب الفلسطيني وانتفاضاته
ينتفض بوجه هذا العدو وينترص عليه ،وهي حقيقة تؤسس ملرحلة وعمليات أبطاله النوعية ،بل نرى الشعب الفلسطيني يف عموم تحتاج إىل تالقي كل تيارات األ ّمة عىل قاسم مشرتك واضح وهام،
وهو قضية فلسطني بكل أبعادها ،األمر الذي حقّق يف العقد األول
تزدهر فيها املقاومة وتتغري فيها موازين القوى لغري صالح العدو فلسطني يتصدى بكل بطولة لهذا االحتالل.
وداعميه واملتعاونني معه.
ويف لبنان ،رغم سطوة الغزو واالحتالل الصهيوين عام  ،1982التي من هذا القرن إنجازات كربى قبل أن يتم اإلجهاز عليه بسبب
 .3إن وحدة الشعب الفلسطيني ميدانياً ،يف كل فلسطني فرضت عليه اتفاقية  17ماي عام  ،1983فإن الشعب اللبناين بكل االنزالقات يف سياسات التناحر واإلقصاء واإللغاء والتنابذ التي
والشتات ،دفاعاً عن حقوقه وكرامته ومقدساته ،أكّدت أن مقاومة قواه وشخصياته الوطنية واإلسالمية ،نجح باسقاط هذا االتفاق وكل شهدناها يف العقد املايض.
إن رسد هذه الحقائق يدعونا يف املؤمتر العريب العام بكل مكوناته
املحتل هي السبيل األجدى لدحر املحتل ،وأن الوحدة الحقيقية مشاريع التطبيع التي يحملها ،متاماً كام نجحت املقاومة اللبنانية،
هي التي تقوم عىل أساس برنامج املقاومة الشامل بكل مستوياته الوطنية واإلسالمية ،الباسلة من تحرير أرضه (ما عدا مزارع شبعا إىل إطالق «نداء إىل األ ّمة» يطلب من كل قواها الحية من أحزاب
ونقابات وجمعيات ومؤسسات ومرجعيات أن تخوض يف كل قطر
العسكرية والشعبية والسياسية واألمنية والثقافية واإلعالمية وكفر شوبا والغجر الرشقية) من براثن االحتالل.
والرتبوية واالجتامعية ،بل إن هذه الوحدة هي ضامن حرمة األقىص
ويف موريتانيا الواقعة يف أقىص املغرب العريب ،فإن نجاح شعبها يف من أقطارها معركة إسقاط التطبيع وكل عناوين املرشوع الصهيوين
والقيامة الذين استهدفهام العد ّو يف إطار محاولته الدامئة لرضب اقتالع سفارة العد ّو من عاصمته نواكشوط وطرد السفري الصهيوين – االستعامري.
املقدسات اإلسالمية واملسيحية.
كام يُطلب من التنسيقية الشعبية العربية التي انبثقت عن
وقطع العالقات مع العد ّو يؤكّد أن الشعب املوريتاين يعترب قضية
املؤمتر العريب العام «متحدون ضد التطبيع» الذي انعقد افرتاضياً يف
 .4إن الصمود الرائع للشعب الفلسطيني يف مواجهته لالحتالل فلسطني قضيته كام قضية كل عريب ومسلم ح ّر يف العامل.
سواء بالعمليات النوعية أو باملسريات أو باالعتكاف يف األقىص
ويف املغرب أُغلق مكتب االتصال وقُطعت كافة العالقات يف شهر  ،2021/2/20وض ّم أكرث من  400شخصية عربية من مختلف األقطار
املبارك ،يحتاج إىل أوسع تحرك تضامني عريب وإسالمي وعاملي ،أكتوبر من عام  ،2000بضغط شعبي هائل ،ونرى حالياً فيه ويف والتيارات واالنتامءات بالتعاون مع كل الهيئات املامثلة إىل إطالق
شعبي ورسمي ،انتصارا ً له ولعزل العد ّو إقليمياً ودولياً.
البحرين ،القلعة العربية ،يومياً مبادرات وتحركات تشمل أحرار مبادرات وتنظيم فعاليات تسعى إىل إسقاط كل مآالت التطبيع يف
 .5إن العد ّو ما كان ليقدم عىل مامرساته العدوانية العنرصية البلدين يف رفض واضح للتطبيع وآثاره ،فيام أبناء الكويت وتونس األقطار التي أقدمت حكوماتها عىل التطبيع مع العدو ،كام إىل بناء
الوحشية ،لوال الدعم االستعامري غري املحدود الذي يتلقاه من والسودان يعبرّ ون عن مواقفهم الرافضة للوجود الصهيوين يف كل كتلة تاريخية كربى تحمل مرشوعاً للنهوض باأل ّمة وتحشد الطاقات
الغرب األطليس وعىل رأسه اإلدارة األمريكية.
مناسبة وطنية أو قومية ،أو ثقافية أو رياضية أو سياسية أو نقابية ملواجهة كل املشاريع الهادفة إىل احتالل إرادة األ ّمة والحيلولة دون
اعتداءات
من
به
يقوم
 .6إن العدو أيضاً مل يكن له أن يقوم مبا
وحدتها وتح ّررها ومن ّوها ونهضتها.
أو حقوقية..
وانتهاكات لوال شعور قادته أنهم نجحوا يف تأمني غطاء لعدوانيته
ويف سوريا والعراق واليمن وليبيا وقبلهم الجزائر ،حيث تع ّرضت
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محمد زكي العمدوني ينضم إىل منتخب تونس
تتابع الجامعة التونسية لكرة القدم مساعيها ،من
أجل ضم مهاجم نادي آف يس لوزان السويرسي،
محمد زيك العمدوين إىل صفوف منتخب «نسور
قرطاج» ،إذ يشهد ملف هذا الالعب تطورات مثرية
ومتسارعة يف الفرتة األخرية.
ومل يشفع تألق العمدوين هذا املوسم وتسجيله
 12هدفا ،يف تفادي ناديه النزول إىل دوري الدرجة
الثانية ،بعدما تأكد مغادرة الفريق رسميا للدوري
املمتاز ،عقب هزميته أمام لوزيرن بثالثية نظيفة
ضمن منافسات الجولة الـ 32من املسابقة.
وكشف مصدر مقرب من العمدوين ،أن هبوط
لوزان إىل الدرجة الثانية ،قد يساهم يف تعديل موقف
املهاجم املتألق لتمثيل منتخب تونس ،إذ بات يفكر
ج ّديا يف خوض بطولة كأس العامل «قطر  »2022مع
«نسور قرطاج» بهدف رفع أسهمه من جديد.

وتابع املصدر نفسه ،أن وكيل أعامل العمدوين ،فتح
أخريا باب املحادثات مع املدير الريايض للمنتخب
التونيس ،محمد سليم بن عثامن ،ويبدو الالعب
مقتنعا أكرث من أي وقت مىض ،بأن انضاممه لزمالء
الخزري سيفيده كثريا يف االنتقال لنا ٍد أورويب آخر.
ويدرس العمدوين مع وكيل أعامله ،بعض العروض
التي وصلت من أندية تركية وأخرى سويرسية
وهولندية ،فيام تجاوزت الجامعة التونسية لكرة
القدم أزمة الترصيحات التي أكد فيها زيك ،أنه ال يفكر
يف متثيل تونس ،بعدما تراجع الالعب عنها ،متهام
الصحافة السويرسية بتحريف كالمه.
وينتمي محمد العمدوين إىل منتخب سويرسا
للشباب تحت  21سنة ،كام يحمل الجنسية الرتكية،
وهو من أصول تونسية ،وميثل أحد أهم مطالب
جامهري «نسور قرطاج» ،قبل مونديال قطر.

املريخ السوداني
يتفق مع غازي
الغرايري
قالت ادارة املريخ السوداين أنها توصلت إىل اتفاق
مع املدرب غازي الغرايري ليتوىل مهمة تدريب الفريق
يف الفرتة املقبلة.
إدارة الفريق السوداين أشارت إىل أن املدرب غازي الغرايري
سيميض عقده خالل األيام القليلة القادمة كام أوضحت انه تم االتفاق
البدين معز سالمة لتعزيز االطار الفني.

الجامعة تنجح يف استقطاب موهبة
موناكو الفرنسي بشري يعقوب

ايضا مع املعد

بعد حضوره في التمارين:

عمار الجمل يثري غضب جمهور
النجم الساحلي
زار املدافع الدويل السابق عامر الجمل تدريبات النجم
الساحيل لدعم الالعبني قبل مواجهة النادي الصفاقيس
يف ثاين جوالت مرحلة التتويج من الرابطة املحرتفة االوىل
لكرة القدم.
زيارة الجمل يفرتض أنها عادية كونه ابن النجم الساحيل
الذي يعترب بيته وميكنه زيارته متى يشاء لكن هذه املرة
قوبلت الزيارة باستنكار وتهجم من فئة كبرية من جمهور
النجم عىل موقع التواصل االجتامعي فايسبوك وذلك
لسببني.
السبب األول هو ما تردد عن أن الجمل مل يساعد النادي
ماديا إضافة إىل أنه اشتكاه للحصول عىل أمواله ،اما
السبب الثاين فهو حياد الجمل يف آرائه يف إحدى اإلذاعات
الخاصة وتحليله البعيد عن التعصب والعاطفة وهو أمر أصبح يف تونس غري مقبول لدى الجامهري
التي تريد فقط املحللني الشعبويني الذين يحللون بالعاطفة وال يقولون الحقائق كام هي.

نجحت الجامعة التونسية لكرة القدم يف انتزاع موافقة
موهبة موناكو الفرنيس ،بشري يعقوب ،لاللتحاق مبنتخب
تونس تحت سن  20عاماً ،واملشاركة معه يف معسكر
إعدادي لالستحقاقات الدولية القادمة تحت قيادة املدرب
الوطني ناجح التومي.
ومن املتوقع أن يسجل معسكر منتخب تونس
للشباب ،الذي ينطلق فعلياً خالل األيام القادمة ،حضور
العب الوسط املهاجم يف صفوف موناكو ،يعقوب ،للدفاع،
للمرة األوىل يف مسريته ،عن األلوان التونسية.
ويتمتع الالعب الشاب بقدرات فنية هائلة تساعده
عىل التغلب عىل العبي الفريق الخصم ،وميتاز كذلك عىل
مستوى الدقة يف التمريرات والفوز بالرصاعات الثنائية،
وهو ما يربز يف عدة مقاطع فيديو منترشة له عىل مواقع
التواصل االجتامعي.
وكانت خلية املتابعة وإقناع املواهب لدى الجامعة
التونسية لكرة القدم ،تتابع عن كثب التطورات التي
تشهدها مسرية هذا املوهوب يف فرنسا ،إىل أن نجحت
يف الحصول عىل موافقته لتمثيل شباب منتخب تونس يف
قادم االستحقاقات الدولية.
وكان بشري يعقوب الذي سيطفئ شمعته الثامنة عرشة يوم  24ماي ،قد انضم إىل فريق «اإلمارة» لفئة تحت 16
عاماً يف  ،2020قادماً من فريق أوملبيك ليون الفرنيس  ،Olympique lyonnaisوهو الفريق الذي نشأ يف صفوفه.
ونجح يعقوب خالل املوسم الكروي الحايل يف تقديم عروض جيدة مع بطولة الدوري الفرنيس تحت  19سنة ،إذ
متكن من تسجيل  5أهداف وتقديم  11متريرة حاسمة.
ويُعد نادي موناكو الفرنيس واحدا ً من أبرز األندية يف العامل التي خ ّرجت العديد من النجوم عىل مدار السنوات
األخرية ،إذ صنع لنفسه اسامً يف تخريج املواهب الشابة التي أصبح أصحابها نجوما بعد ذلك ،عىل غرار كيليان مبايب
وتوماس ليامر وبنجامني ميندي.
ومن املواهب العربية ،كان فريق اإلمارة الفرنسية يضم يف صفوفه املوهوب التونيس الذي يربز حالياً مع شباب
مانشسرت يونايتد ،حنبعل املجربي ..وانضم «نرس قرطاج» إىل صفوف النادي الفرنيس يف أوت  2018بعد تجارب يف
أكادمييات أندية فرنسية؛ منها باريس إف يس.
وتعمل أكادميية موناكو الفرنيس عىل تطوير مواهب تونسية أخرى بهدف تقدميها إىل عامل احرتاف كرة القدم
خالل السنوات القليلة القادمة ،نذكر منها؛ املهاجم نائل العبيدي واملدافع األيرس قابيل الكراعي والعب الوسط نسيم
الدنداين.
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الحارس معز بن شريفية:

الطريق إلى مونديال قطر 2022

مواجهات املنتخب الوطني يف
شهر جوان القادم.
يستعد املنتخب الوطني بقيادة الناخب
الوطني «جالل القادري لخوض بعض
املباريات الرسمية والودية يف الشهر القادم،
استعدادا لنهائيات كأس العامل «قطر ،»2022
باإلضافة اىل التصفيات املؤهلة لنهائيات «كان
ساحل العاج .»2023
وفيام ييل برنامج مواجهات املنتخب
الوطني خالل شهر جوان القادم
 )1تصفيات «كان ساحل العاج »2023
يوم الخميس  2جوان :2022
ملعب حامدي العقريب برادس:
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الساعة  : 20تونس ـ غينيا االستوائية.
يوم األحد  5جوان :2022
امللعب الوطني بغابورون:
الساعة  : 14بوتسوانا ـ تونس
 )2دورة اليابان الودية:
يوم الجمعة  10جوان :2022
ملعب كويب:
الساعة  7و :15تونس ـ الشييل
يوم الثالثاء  14جوان :2022
ملعب سويتا:
(الساعة  7و 15أو الساعة  10و )55تونس
ـ (اليابان أو غانا)

املهم الرتجي يف الثنيّة «الصحيحة»
عرب حارس الرتجي الريايض معز بن رشيفية عن
سعادته بتحقيق فريقه للفوز أمام االتحاد الريايض
املنستريي ضمن الجولة الثانية من مرحلة البالي
أوف.
وأكد بن رشيفية أنه سيبقى دامئا ابن الرتجي
الريايض مضيفا أن األهم هو تحقيق االنتصارات و
مواصلة اللعب من أجل األلقاب.
وحول وضعيته ،أشار بن رشيفية أنه عىل
استعدادا للمغادرة يف الصيف القادم يف حال رغبت
االدارة يف ذلك معتربا يف ذات السياق أن كل العبي
الرتجي معرضون للضغط وعليهم تحمل ذلك.
مع العلم وأن اغلب جامهري الرتجي الريايض
تطالب بإنهاء مسرية معز بن رشيفية والتعويل
مستقبال عىل الدبيش.
نبيل

الحكم صادق الساملي يدير
لقاء األهلي املصري ووفاق
سطيف بالجزائر

كشف مصدر مسؤول يف االتحاد االفريقي لكرة القدم عن تعيني لجنة حكام الكاف لطاقم تحكيم تونيس
ملباراة وفاق سطيف الجزائري واألهيل يف إياب الدور نصف النهايئ ملسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وقال املصدر يف ترصيحاته إن اللجنة اختارت طاقم التحكيم بعد تحديد موعد وملعب املباراة.
املباراة بني وفاق سطيف واألهيل سيديرها الحكم التونيس صادق الساملي ،صاحب األزمة الشهرية التي
شهدتها مباراة نهضة بركان واملرصي يف كأس الكونفدرالية والتي شهدت إعتداءات من العبي وجهاز املرصي
عليه.
وسيدير املباراة الصادق الساملي ويعاونه خليل الحساين مساعد أول والليبي عطية عييس مساعد ثانٍ
والتونيس يوسف الرسايري حكام رابعا.
واستقرت لجنة الحكام عىل تعيني الحكم التونيس هيثم قرياط يف تقنية الفيديو حكم  VARواملغريب زكريا
برنييس مساعد أول لحكم تقنية الفيديو  VARواملغريب عادل زوراق مساعد ثان لحكم تقنية الفيديو .VAR
ويواجه األهيل نظريه وفاق سطيف يوم السبت يف ذهاب نصف نهايئ دوري أبطال أفريقيا عىل ملعب
األهيل  weالسالم.
وحددت إدارة املسابقات يف االتحاد األفريقي لكرة القدم «كاف» يوم  14ماي موعدا ً ملباراة اإلياب بني
وفاق سطيف الجزائري واألهيل عيل ملعب  5جويلية يف العاصمة الجزائر.

غريب:

الجامعة غريت مقاييس الصعود خدمة
ألحد فرق رابطة بنزرت رغم وجود
محضر جلسة سابق
رغم أن االهتامم مو ّجه أساسا اىل الرابطة املحرتفة
األوىل لكرة القدم وما يحيط بها من جدل حول
مقاييس الصعود والبالي آوت والباراج واالثارات،
اال أن الوضع ال يقل غموضا يف الرابطات الجهوية
واألقسام السفىل.
وبعد أخذ ور ّد ومناورات كربى يف الكواليس ،فان
رابطة بنزرت ستشهد دورة رباعية األضلع بعد جدل
كبري وتلويح باالنسحاب من قبل هيئة نرس املاتلني
نظرا ملا اعتربته محاباة لفريق بعينه واستهدافا
لحظوظ املاتلني وجمعية غار الدماء اللتان صعدتا
للملحق باالستحقاق الريايض اضافة اىل كوكب منزل
جميل املت ّمم لعقد األندية.
وتعترب الفرق املعنية بالرهان وكذلك جمهور
املالحظني أن تنقيح لوائح الباراج والتي خلقت موجة
احتقان يف مختلف الرابطات ،كانت خدمة التحاد
برج العامري نظرا ملتانة عالقة مسيرّ يه وهيئته ببعض
األطراف املؤثرة يف املكتب الجامعي ،حتى أن خرباء هذه الرابطة قالوا ان هيئة االتحاد أسهمت سابقا يف
الحملة االنتخابية للجريء وها أنها تنال املكافأة بتغيري اللوائح اثر حملة اعالمية تم تخصيصها للغرض منذ
أسابيع.
ويبدو العبث متواصال باالرتجال والقرارات العشوائية بعد ادخال تحوير عىل نظام بطوالت الشبان يف
نفس الرابطات مام يعني استنزافا ملوارد مالية منعدمة لفرق تستميت برشاسة لضامن دميومتها يف النشاط،
غري أن مثل هذه التعليامت بفرض دورة رباعية تع ّد انحرافا عن محرض جلسة االتفاق يف بداية املوسم
الكروي وتكريسا للمحاباة للمكتب الجامعي خاصة يف ظل غياب االهتامم االعالمي واستحالة النقل التلفزي
طبعا الذي بات شعاره التعتيم من الناسيونال اىل الجهوي..
والثابت أن رابطة بنزرت ومن خلفها املكتب الجامعي باتا أمام حرج كبري الثبات نزاهة السباق بعد كل
ما تر ّدد عن لعبة كواليس..
وهو ما ستكشفه األيام القليلة القادمة عىل أرض الواقع بعد تلكؤ وتأجيل كبريين تكلّفا الكثري ماديا عىل
فرق تعيش تضييقا يف مواردها املادية..فمن يرفع عنها املظلمة ماديا ورياضيا؟
نبيل
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نحن في الشعب نقف نفس المسافة بين الفريقين

إثارة هالل الشابة عىل النادي االفريقي
وتورط جامعة الكرة يف امللف
ّ

بعد أن تطورت اﻷمور إىل إتهامات متبادلة
بني النادي اإلفريقي وهالل الشابة وجامعة
كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة ،بعد
خسارة الهالل ﻹثارته ضد اإلفريقي بصورة غري
قانونية ،نتوىل طرح وجهة نظره القانونية يف
هذا امللف الذي يلوح قانونيا واضحا لفائدة
هالل الشابة« :باالطالع عىل فحوى املراسلة
املذكورة يتضح أنها تندرج ضمن صميم
صالحيات وزارة الشباب والرياضة ،باعتبارها
صاحبة االختصاص األصيل يف تسيري املرفق
العام الريايض ،وما الجامعة التونسية لكرة
القدم سوى مترصفة يف جزء من هذا املرفق
مبقتىض تفويض صادر عن وزارة اإلرشاف
تطبيقا ألحكام القانون عدد  104لسنة 1994
املؤرخ يف  3أوت  1994املتعلق بتنظيم وتطوير
الرتبية البدنية واألنشطة الرياضية والقانون
عدد  11لسنة .1995
توفيق املكرش
كامل دقيش
ظل ضعف مؤسسات
وحيث أن املالحظ أنه يف ّ
أحكام الفصل  15من القوانني الرياضية ،ووضعت الجميع أمام
الدولة ،أضحى من املألوف استقواء بعض
منظوريها عىل الدولة ،وأقوى مثال عىل ذلك جامعة كرة القدم سياسة األمر املقيض ،فأذنت بإنزال هالل الشابة ومنحت النادي
التونسية .فهذه األخرية ،ومبناسبة بيانها اإلعالمي األخري ،تغافلت اإلفريقي نقاط الحوافز الثالث وذلك يف ازدراء صارخ ألحكام القانون
عن أحكام الفصل  3من القانون عدد  104لسنة  1994املؤرخ يف واحتقار للهياكل القضائية التابعة لها ونخض بالذكر لجنة االستئناف
 3أوت  1994املتعلق بتنظيم وتطوير الرتبية البدنية واألنشطة التي مل تتعهد بامللف إىل تاريخ تحرير هذا.
وحيث أن وزارة الرياضة وقفت كذلك عىل تلكؤ لجنة التأديب
الرياضية والذي اقتىض أن وزارة الرياضة ترشف عىل جميع األنشطة
الرياضية وعىل تنظيمها وتقوم بتأطريها ومراقبتها وحاميتها من التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم يف خصوص امللف التأديبي
أخطار العنف واملتاجرة والتجاوزات واملتنافية للتباري الرشيف ليوسف العلمي ،رئيس النادي اإلفريقي ،الذي نال حكام بعدم
ملف تأديبي متعهدة به اللجنة
املؤاخذة خالل شهر أفريل  2022يف ّ
واألخالق والقيم الرياضية.
وحيث تناست الجامعة التونسية لكرة القدم أحكام الفصل املذكورة منذ أكتوبر  ،2021والحال أن الفصل  35من القانون
 29من القانون املذكور والذي فرض أن الوزارة املكلفة بالرياضة الداخيل للجامعة التونسية لكرة القدم يفرض أن ال يتجاوز النظر يف
تراقب عن طريق املؤسسات التابعة لها جميع التظاهرات الرياضية امللفات التأديبية أجل  35يوما.
وحيث ومن جهة أخرى ،فقد نص القانون األسايس للجامعة
باستثناء التظاهرات ذات الطابع العسكري.
وحيث وعندما تفطنت وزارة الرياضة إىل انحراف الجامعة التونسية لكرة القدم رصاحة عىل أن الجامعة التونسية تخضع
التونسية لكرة القدم عن القوانني واإلجراءات ،تدخلت للفت نظر وجوبا ألحكام القانون عدد  11لسنة  1995املؤرخ يف  6فيفري
 2011والذي نص رصاحة يف فصله التاسع عىل أن الجامعة الرياضية
مسؤويل الجامعة وحملتهم عىل احرتام قوانني الجامعة نفسها.
وأهمها احرتام مقتضيات الفصل  15من القوانني الرياضية تسهر عىل تسيري مرفق عام يف إطار الصالحيات التي متكنها منها
“ ”Règlements Sportifs De La F.T.Fالذي يفرض إيقاف الوزارة املكلفة بالرياضة.
وحيث يحق لوزارة الرياضة بسط رقابتها عىل أعامل الجامعة
املصادقة عىل نتائج املقابالت التي تكون محل نزاع ريايض.
تطبيقا ألحكام الفصل  16من القانون املذكور أعاله بدون أن يعترب
وحيث اقتىض الفصل املذكور:
 Le résultat est homologué 10 jours après la date duذلك من قبيل التدخل السيايس ألن ذلك يعد من صميم مهام
الوزارة.
.match
وحيث يعد استهتا ًرا للجامعة التونسية لكرة القدم مبقتضيات
Les instances Compétentes doivent surseoir à
الفصل  15من القوانني الرياضية وبالقرارات التي ميكن أن تصدر عن
.l’homologation d’un résultat objet de litige
وحيث وتطبيقا ألحكام الفصل املذكور ال ميكن الرشوع يف لجنة االستئناف ،موجبا لتدخل وزارة الرياضة للفت نظر الجامعة إىل
مقابالت مجموعة تاليف النزول ومجموعة التتويج إال بعد املصادقة أن استئناف نشاط كرة القدم املحرتفة يف مجموعتي تفادي النزول
القانونية من قبل لجنة البطولة والكأس.
وحيث أنه أثناء سري املوسم الريايض ،ليس للمصادقة تأثري ذو بال
عىل مسار البطولة ،إال أن هذه املصادقة ستكون مصريية ومفصلية
يف خصوص املقابلة األخرية للموسم ألن لها تأثيا مبارشا عىل الفرق
النازلة ،وفرق تفادي النزول ،والفرق املتحصلة عىل نقاط الحوافز
واملالحظ أن الجامعة التونسية لكرة القدم قد تغافلت عن تطبيق

الجامعة سعت
إىل إذكاء الفتنة

يوسف العلمي

والتتويج ،دون
انتظار مآل النزاع الريايض ،فيه تعريض عديد الواليات التونسية
املعنية فرقها بالنزول أو بالتتويج إىل مخاطر حدوث شغب مه ّدد
للسلم االجتامعي أن أخذت لجنة االستئناف قرار يغري من نتيجة
مقابلة النادي اإلفريقي والهالل الشايب (الفرق املعنية النادي
اإلفريقي والنجم الساحيل والهالل الريايض الشايب وجمعية ترجي
جرجيس واألوملبي الباجي).
ولكم أن تتصوروا ما ميكن أن يحدث إن فاز النادي اإلفريقي

أين أحكام الفصل
 3من القانون
عدد 104؟
بالبطولة الوطنية جراء متتعه بنقاط الحوافز ثم سحب لقب البطولة
بعد سحب نقاط الفوز ،ولكم أن تتصوروا أيضا ما قد يحدث يف
حال إعالم ترجي جرجيس بنزوله إىل القسم الثاين بعد ضامن بقائه
يف مجموعة تفادي النزول.
وحيث يتضح أن تدخل الوزارة كان من صميم صالحياتها
واستجابة منها لنداء الواجب كصاحبة االختصاص األصيل يف تسيري
املرفق العام يف سعي منها لتفادي ما ال يحمد عقباه عند تغيري
النزاع القضايئ املنشور بني النادي اإلفريقي والهالل الشايب لنتيجة
اللقاء.
واملالحظ أن الجامعة التونسية لكرة القدم َ
بدل تقديم جواب
قانوين عن مراسلة وزارة الرياضة ،توجهت مبارشة إىل وسائل اإلعالم
يف سعي منها إىل إذكاء نار الفتنة بني الجامهري واالستقواء بجامهري
النادي اإلفريقي ،ليلوح األمر كأنه انتصار من الوزارة للهالل الشايب.
* اإلمــام
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