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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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إضراب  16جوان ردّا على الءات رئيسة الحكومة

ال تفاوض ،ال إصالح وال زيادات
الدكتور عبد اللطيف الحناشي لـ «الشعب»

ـ الحوار الوطني ال قيمة له
يف غياب النقاش وطرح األفكار
والبحث عن نقاط التقاء
الجهاز السري لحركة النهضة

هل اقرتبت ساعة
كشف الحقائق

منسق ائتالف الصمود حسام الحامي

مبادرة املرسوم التكميلي
تعطي دورا رياديا
للمنظمات

اليوم الخميس في صفاقس

اجتماع جماهريي يشرف
عليه األمني العام لالتحاد

كيف يمكن التفكير في االمتحانات بشكل آخر

اشتراكات

 134ألف مرتشح للباكالوريا
و 270ألف طالب جامعي

إضراب ألعوان
الصوناد سيخلف
خسارة بمليوني
دينار للدولة

من االستثناء إلى االستفتاء

هيئة االنتخابات تحاول رفع
العقبة تلو العقبة
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األخ الطبوبي في ندوة حول اإلصالحات
الدستورية والقانون االنتخابي:

االتحاد لن يذهب إىل املجهول

أكد األمني العام لالتحاد األخ نور الدين الطبويب ،أن االتحاد
لن يذهب إىل املجهول يف إشارة إىل مآالت الهيئة االستشارية
لبناء تونس جديدة.
وأضاف يف كلمة ألقاها عىل هامش انعقاد ندوة لبلورة
مرشوع االتحاد حول اإلصالحات الدستورية والقانون االنتخايب،
أن البالد تعيش مخاضا عسريا جدا وأن االستحقاقات القادمة
ستكون لها تداعيات عىل الحريات وعىل جميع املستويات.
وتو ّجه األخ الطبويب بالنقد إىل رئيس اللجنة االقتصادية
واالجتامعية ،عميد املحامني ابراهيم بودربالة قائال« :مل نتدخل
يف أي قرار حول مشاركة أي كان يف الحوار من عدمه ..أما أن
تصبح السهام موجهة إىل االتحاد فكل يعرف حجمه وضوابطه
ووزنه الفعيل».

وطنية

وفد االتحاد
يف املؤتمر
السنوي ملنظمة
العمل الدولي
بسويسرا
كان لوفد االتحاد العام التونيس للشغل املشارك يف املؤمتر
السنوي ملنظمة العمل الدويل نشاط متميز وقد شارك يف اللجان
التالية:
لجنة املعايري التي تهتم بالخروقات يف بلدان العامل حول
الحقوق النقابية وتشاريع العمل املنصوصة يف االتفاقيات

انعقد يوم أمس األربعاء  1جوان  2022بدار االتحاد الجهوي للشغل بتونس اجتامع بكافة الكتاب العامني للفروع الجامعية بجهة
تونس بإرشاف االتحاد الجهوي تونس برئاسة الكاتب العام األخ جربان بوراوي وبحضور أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي
للشغل بتونس وذلك يف إطار االعداد للمرحلة النضالية القادمة.

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

* محمد/ع

الدور الوطني والعمل النقابي وجدلية االنحياز والحياد

التونيس للشغل قد عبرّ عن موقفه بدعم الرئيس يف
ما اتخذه من قرارات ،وذلك لِام ن ّبهت له املنظّمة من
قبل يف استحالت مواصلة الحال عىل ما هو عليه من
مشاحنات داخل ق ّبة باردو وقطيعة بني قرص قرطاج
وقرص الحكومة بالقصبة وقرص باردو ،وما بلغته تونس
سياس ًّيا من ارتفاع منسوب العنف واستحالة لغة الحوار،
إضافة إىل تأثري هذا املناخ السيايس املضطرب عىل
البعدين االقتصادي واالجتامعي مبا ساهم يف تراجع
نِسب النمو وتعطّل عجلة االقتصاد وتدهور الجانب
االجتامعي بغالء املعيشة وتدهور املقدرة الرشائية
وتفاقم الديون وارتفاع منسوب الجرمية ،وهي عوامل
ساهمت يف تراجع تونس يف ترتيبها العاملي يف أكرث
من مجال ،هكذا ن ّبه االتحاد العام التونيس للشغل يف
أكرث من مناسبة ،ودعا إىل رضورة التدخّل إلنهاء هذه
املهازل ،موقف اتخذه عن قناعة ومسؤولية سع ًيا إىل
املحافظة عىل الوحدة الوطنية ،واملصلحة العليا للوطن
وللمواطن ،فكان دعمه إلجراءات  25جويلية مبديئ
ال س ّيام أن دوره التاريخي يحتّم عليه االصطفاف إىل
جانب املجموعة الوطنية ما دام الهدف املشرتك ال
يختلف حوله عاقالن.
ومع تسارع األحداث السياسية التي حكمت فيها
آجال ومواعيد تنفيذ بدأت وترية اتخاذ القرارات أحادية
الجانب تتسارع أيضً ا ،وبدأ شيئًا فشيئًا يربز للعيان
تغييب جزيئ لبعض املنظامت الوطنية وعدم ترشيكها
يف اتخاذ القرار ،مع تعايل أصوات املعاداة للبعض منها،
ألسباب بعضها مفهوم لكنه غري ُم ّربر ،وبعضها اآلخر غري

أسسها

أحمد التليلي

الدولية ولجنة االقتصاد االجتامعي والتضامني ولجنة سياسات
التشغيل من أجل عمل الئق ولجنة الحامية االجتامعية حق
كوين للجميع.
ظل التحوالت التي
إضافة إىل محور التعلامت املهنية يف ّ
يشهدها عامل العمل.

اجتماع بالكتاب
العامني للفروع الجامعية
بجهة تونس وإستعداد
ال مشروط للنضال
لكسب التحديات

االتحاد العام التونسي للشغل
إثر تص ّدر موقف االتحاد العام التونيس للشغل
للمشهد السيايس يف تونس ورفضه املشاركة يف مبادرة
الرئيس قيس سعيّد واملتمثلة يف املرسوم عدد  30لسنة
 2022مؤرخ يف  19ماي  2022يتعلق بإحداث الهيئة
الوطنية االستشارية من أجل جمهورية جديدة وما
رافقه من ردود أفعال متباينة بحسب مدى نجاعة
املشاركة يف هذه الهيئة من عدمه ،باعتبار التخ ّوف من
الشكلية والصورية لهذه املشاركة حيث عبرّ االتحاد
عن رفضه عىل لسان أمينه العام نور الدين الطبوب�يإثر
هيئة إدارية وطنية التأمت يف هذا الصدد .رفض كان
مبثابة الصدمة بالنسبة إىل كل التونسيني ،وقد مثّل
حديث القايص والداين ونشطاء الحياة السياسية وكل
وسائل اإلعالم املحلية واألجنبية ،وأثار حفيظة الداعمني
ملسار  25جويلية ،كام أنه شكّل إحرا ًجا ألبناء وبنات
املنظمة والداعمني إلجراءات الرئيس األخرية التي
قطعت مع العرشية املريرة األخرية ،والذين استبرشوا
خ ًريا منها وتج ّهزوا وتج ّندوا إلنجاح هذه املحطّة
السياسية التاريخية امله ّمة من حارض تونس استعدا ًدا
الستقبال مرحلة جديدة يف بناء تونس إن ص ّح التعبري أو
إلعادة ترميم البيت عىل أسس وقواعد سليمة وناجعة
تدعم املسار الدميقراطي وتحقق مطالب الشعب التي
نادت بها الجامهري الشعبية إبّان ثورة  17ديسمرب-
 14جانفي ،يف حني أن الكل كان يعلم ومنذ إجراءات
الرئيس األوىل يف تجميد أعضاء مجلس ن ّواب الشعب،
وتعليق أعامله متهي ًدا إلعادة صياغة الدستور وتغيري
نظام الحكم وتنقيح القانون االنتخايب أ ّن االتحاد العام
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املدير املسؤول

مفهوم بامل ّرة ،حتى أن األمر قد بلغ برئاسة الحكومة
التونسية إىل إصدار منشور عدد  20يقيض مبقاطعة
الهياكل الحكومية الجلوس والتفاوض مع نقابات
االتحاد العام التونيس للشغل ،هي سابقة من نوعها مل
رصح
تشهدها الدولة منذ االستقالل تعبرّ عن غايات مل ت ّ
بها رئاسة الحكومة لكنها ملفتة لالنتباه وتض ّمن نوايا
جلية يف إرادة العمل بفردية وح ّرية مطلقة قد تعصف
بالحقوق واملطلبية واالستحقاقات العماّ لية ،ناهيك
أن االتحاد العام التونيس للشغل ينتظر تفعيل جملة
من املطالب جاءت إثر إمضاء اتفاق  6فيفري 2021
يحمل يف طياته استحقاقات عدة قطاعات يف الوظيفة
العمومية ،وهو ما دفع باالتحاد العام التونيس للشغل
إىل توخّي الحذر من هذه املستجدات وتعبريه يف أكرث
من مناسبة عن رفضه ملالمح ومواصفات هذه املرحلة
من تاريخ تونس ،واستنكاره لربوز وجه جديد معادي
للعمل النقايب من خالل حمالت تشويه تسعى إىل الح ّط
من معنويات قياداته ومحاولة الز ّج بهم يف مربّع ّ
الشك
والتثبيط إلرغامهم ربمّ ا عن التخيل عىل دورهم الوطني
والنقايب خدم ًة لغايات ال يعلمها إالّ أصحاب هذه
اإلدعات املغرضة .ومع مواصلة انتهاج رئاسة الجمهورية
سياسة العمل بفردانية ملفتة لالنتباه وغري جامعة
وأمام سعيها لتغييب كل مك ّونات املشهد السيايس من
منظامت وأحزاب حتى تلك الداعمة ملسار  25جويلية
يجد اإلتحاد نفسه مضط ًّرا إىل اتخاذ احتياطاته عرب
التحفّظات من املشاركة يف الربنامج االستشاري الذي
وضعه الرئيس والذي يفرض عىل من متت دعوته إىل

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

املشاركة فيه االلتزام بخطوطه العريضة ،حيث اعترب
االتحاد أن هذه املبادرة قد تحمل بني ثناياها قوالب
جاهزة ال ولن تعبرّ عن إرادة املجموعة الوطنية ولن
تستجيب النتظارات الشعب ولن تحقق مطالبه ،مماّ قد
يجعله مشاركًا يف برنامج يعصف بآمال الشعب ،وهو
ما يخشاه قيادات املنظمة الشغلية كأمناء عىل مصالح
منظوريهم واملصلحة العليا للوطن ،وهذا التخ ّوف مر ّده
العمل أحادي الجانب منذ البداية وعدم ترشيكه يف أه ّم
مراحل إنجاز هذا املرشوع ،كام أنه يعترب أن القادم من
األيام ال يتح ّمل مزي ًدا من التضحيات والتنازالت التي
من املمكن أن يأيت بها مرشوع الرئيس ،ومن املمكن
أن يتكبّدها الجميع إن ت ّم متريرها بصفة باتة ونهائية.
إن املسؤولية التاريخية وأه ّمية الدور الوطني
لالتحاد العام التونيس للشغل وواجبه إزاء منظوريه
يف القطاعات الثالث يحتّم عليه التزام االنحياز تجاه
الشعب مهام اختلفت نظرته لردة فعله إزاء املرشوع،
وال يسعه إالّ أن يحافظ عىل الح ّد األدىن من ضامن
استمرارية تحقيق املطالب كلّام استدعت رضورة
الوضع االقتصادي لذلك ،وكلّام طرأت مستج ّدات وطنية
تستدعي تدخّله لتعديل األوتار االجتامعية ،وهنا ينتفي
مفهوم الحياد ومالزمة الربج العاجي واالكتفاء باملتابعة
عن بعد وانتظار وقوع الكارثة حتى يتدخّل متى مل يعد
للتدخّل جدوى ،ومتى لن يجدي نف ًعا ال توجيه اللوم
لالتحاد ساعتها ،وال توجيه أصابع االتهام عن توانيه يف
الذّود عن مصالح الشعب ومق ّدراته.
* كامل بوزيان

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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وطنية

مجلس جهوي يف باجة

ذكرت مصادر مطلعة للشعب أنه متّت املوافقة عىل عقد
املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بباجة وذلك يوم الثالثاء
 07جوان  2022عىل الساعة التاسعة ( )09٫00صباحا «بقاعة
العروض الثقافية بباجة» برئاسة األخ صالح الدين الساملي األمني
العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية.

ندوة تشاورية مع الهيئة اإلدارية الوطنية حول الوضع السياسي

ندوة اإلطارات ببنزرت

قالت مصادر جديرة بالثقة للشعب أنه متّت املوافقة عىل عقد ندوة اإلطارات النقابية
لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وذلك يوم الثالثاء  07جوان  2022عىل الساعة التاسعة
( )09٫00صباحا «وذلك بدار االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت» برئاسة األخ أنور بن قدور
األمني العام املساعد املسؤول عن الدراسات والتوثيق.

األخ أنور بن قدور:

قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ان النقابيني معنيون بالشأن السيايس نظرا
إىل انعكاسات الخيارات السياسية عىل وضع العامل وبينّ ان لالتحاد دوره الوطني يف تعديل البوصلة من اجل مصلحة
البالد.
وتحدث األخ األمني العام خالل ندوة تشاورية بني أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية وعدد من خرية خرباء عن االتحاد
مستهدف نتيجة مواقفه الوطنية مشددا عىل أنه ال ميكن إخضاع االتحاد وان من يتحدثون عن ترويض االتحاد
واهمون ألن االتحاد ال يروض اال عرب الصدق والعقل والربنامج الوطني الواضح .وقال االخ نور الدين الطبويب ان االتحاد قال األمني العام املساعد املكلف بقسم
بصدد إعداد تصوره للوضع السيايس وبني أنه يعتمد يف ذلك عىل خربة الخرباء والكفاءات من اجل التشاور بهدف الدراسات األخ أنور بن قدور إن االتحاد
الخروج بأفكار وتصوراته علمية.
يرفض متيش الحكومة الرامي إىل الرفع
الكيل للدعم وتوجيهه فقط اىل العائالت
املعوزة.
وأضاف عىل هامش انعقاد الهيئة
االدارية للمنظمة الشغيلة« ،إن االتحاد
يطالب بالرفع التدريجي للدعم وتوجيهه إىل
العائالت متوسطة ومحدودة الدخل وعدم االقتصار
فقط عىل العائالت املعوزة مشددا عىل رضورة
تعميم املعرف الوحيد ليشمل كل األرس التونسية
مبا يتيح التوزيع العادل والشفاف للدعم .واعترب
مالمح املرشوع
أن عديد الفئات يف تونس ،تستحق الدعم عىل
النواب
مجلس
حل
يف
حقه
مع
للرئيس
تحكيميا
ا
ر
دو
تضمن
للنقاش
مدخال
ميثل
سياسيا
ا
ر
تصو
اء
رب
الخ
ق ّدم السادة
غرار املوظفني واألرسة الرتبوية والصحافيني مطالبا
وعدد من الصالحيات األخرى الضامنة لقدرته عىل لعب دور الحكم .ويف املستوى الحكومي اعترب الخرباء أن السلطة الحكومة مبراجعة سياستها يف رفع الدعم واستهداف
التنفيذية يجب أن تكون موحدة بإرشاف الحكومة التي تكون مسؤولة مبارشة من خالل مسؤولياتها السياسية امام جل االرس التونسية.
الناخبني .كام اقرتحوا أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز .وقدم الخرباء مرشوعا للقانون االنتخايب قامئا عىل ويف ما يتعلق بعالقة الحكومة بصندوق النقد
استبدال نظام القامئات الجهوية بنظام القامئة الوطنية املوحدة .وشهدت الندوة التشاورية تفاعالت اإلخوة النقابيني
الدويل قال األخ بن قدور «إن االتحاد مل يقل البتة إنه
الذين قدموا عديد املالحظات تخص العتبة االنتخابية معتربين أنه من الرضوري أن يتم إعامل العقل وعقلنة املامرسة
السياسية وأخْلقة العمل السيايس ويذكر أن االتحاد العام التونيس للشغل قرر عقد هيئة إدارية وطنية خالل األسبوع ضد البحث عن اتفاق مع الصندوق لكنه يقدم رؤية
مختلفة عن الحكومة ،تقطع مع القوالب الجاهزة
املقبل لنقاش املقرتح واتخاذ املوقف بشأنه ليصبح مرشوع االتحاد رسميا.
* طارق السعيدي وتقدم حلوال تونسية-تونسية للخروج بالبالد من

جل العائالت التونسية
تستحق الدعم

دفاعا عن اصالح المنشآت والمؤسسات العمومية

إضراب عام يوم 16جوان 2022
أمام تع ّمد الحكومة رضب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق
االتفاقيات املربمة وعدم استعدادها الصالح املؤسسات العمومية
وامام االرتفاع الجنوين املتواصل ألسعار كافة املواد ،فإن الهيئة
االدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل املنعقدة بتاريخ
 23ماي  2022تق ّرر دخول كافة أعوان املنشآت واملؤسسات
العمومية املسجلة بالقامئة املصاحبة يف إرضاب كامل يوم
الخميس  16جوان  2022من اجل تلبية املطالب التالية:
 1ـ سحب املنشور عدد  20الصادر بتاريخ  9ديسمرب .2021
 2ـ تطبيق جميع االتفاقيات املمضاة.
 3ـ الدخول الفوري يف مفاوضات اجتامعية تفيض إىل ترميم
املقدرة الرشائية بعنوان سنوات  2021ـ  2022ـ .2023
 4ـ الرشوع الفوري يف اصالح املنشآت واملؤسسات العمومية
حتّى تلعب دورها االقتصادي واالجتامعي وعدم اللجوء إىل

الخوصصة الجزئية أو الكليّة تجسيام ملحرض االتفاق املمىض
بني الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل بتاريخ  22اكتوبر
.2018
 5ـ إلغاء املساهمة التضامنية (.)٪1
 6ـ إنهاء التفاوض يف القانون العام ألعوان املنشآت
واملؤسسات العمومية.
وقد وجهت برقية التنبيه باإلرضاب إىل هذه الوزارات بتاريخ
 31ماي :2022
رئيسة الحكومة ـ وزير الداخلية ـ وزير الشؤون االجتامعية
ـ وزيرة املالية ـ وزير النقل ـ وزيرة التجهيز واالسكان ـ وزير
السياحة ـ وزير الرتبية ـ وزير تكنولوجيات االتصال ـ وزير الصحة
ـ وزير االقتصاد والتخطيط ـ وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ـ
وزيرة الصناعة واملناجم والطاقة ـ وزير الفالحة واملوارد املائية
والصيد البحري ـ وزير التشغيل والتكوين املهني ـ وزيرة البيئة
ـ وزيرة الشؤون الثقافية ـ وزير التعليم العايل والبحث العلمي ـ
وزير الشباب والرياضة ـ الكاتبة العامة للحكومة ـ وكافة السادة
والة الجمهورية التونسية.

ازمتها االقتصادية» ٬وإن االتحاد سبق له اإلعالن عن
تحفظاته بشأن عديد االجراءات التي تضمنها برنامج
الحكومة املقدم لصندوق النقد واملتعلقة بالخصوص
بإصالح املؤسسات العمومية وكتلة االجور.
وبينّ أنه ال ميكن الحديث عن إصالحات اقتصادية،
دون التعرض إىل إصالح املنظومة الجبائية التي تعاين
عديد اإلخالالت وتخرس جراءها الدولة موارد مالية
مه ّمة مشريا إىل أن قسم الدراسات قد أعد وثيقة
قدم فيها رؤية االتحاد لإلصالحات االقتصادية وحلوال
واقعية للاملية العمومية وكذلك لألزمة االقتصادية
التي تعيشها البالد.
وذكر مبوقف االتحاد الرافض لتخصيص املؤسسات
العمومية مشددا عىل أن التعاطي يف هذا الشأن
ال ب ّد أن يكون حالة بحالة ومع كل مؤسسة وفق
خصوصياتها.
مكتب جديد لنقابة الصحة بسبيبة

يعلم االتحاد الجهوي للشغل بالقرصين
أنّه إثر انعقاد مؤمتر النقابة االساسية للصحة
بسبيبة وجدليان يوم  14ماي  2022بإرشاف
األخ الهاشمي رطيبي الكاتب العام املساعد
لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين انتخبت
التشكيلة النقابية التالية:
كامل غزالين (كاتبا عاما) وعبد الواحد
الفازعي (كاتبا عاما مساعدا) وعامر خاميس
(كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن االنخرطات)
وصربة الرزقي (كاتبة عامة مساعدة مسؤولة
عن االعالم واملرأة والشباب) والشافعي دبايب
(كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الشؤون
القانونية واملشاريع االجتامعية) ومنعم
الرحيمي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن
التكوين النقايب واالنشطة الثقافية) وفتحي
رقاوي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الحامية
االجتامعية والقطاع غري املنظم).
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الجهاز السري لحركة النهضة:

هل اقرتبت ساعة كشف الحقائق؟
أشارت مصادر قضائية من املحكمة االبتدائية بأريانة أن
قرارات تحجري السفر ،يف حق راشد الغنويش وعدد من
املشمولني بالبحث يف قضية الجهاز الرسي لحركة النهضة
ستكون محل إعالم رشطة الحدود واألجانب واملوانئ يف
وقت الحق وذلك بالتوازي مع اعالم املشمولني بالبحث
يف قضية أثارت الكثري من اللغط بفعل عامل التمطيط
منذ سنوات ،واقتىض تعميق البحث فيها تحويل وجهة
القضية من املحكمة االبتدائية بتونس اىل محكمة اريانة ،فام هي
مستجدات القضية وهل اقرتبت ساعة الكشف عن الحقائق؟
أكدت فاطمة بو قطاية الناطقة الرسمية باسم املحكمة االبتدائية بأريانة
يف ترصيح اعالمي (ومحكمة أريانة هي الجهة املتعهدة مبلف ما يعرف
بالجهاز الرسي) أن قلم التحقيق مل يوجه بعد اي استدعاء إىل املشمولني
بالبحث وقد رأى أن يت ّم تحجري السفر عليهم يف انتظار تقدم االبحاث.
وكانت املحكمة االبتدائية بأريانة قد وجهت الدعوة إىل عدد من قيادات
أحزاب الوطد املوحد والتيار الشعبي لالستامع اليهم كأطراف شاكية
منذ ما يزيد عن الشهرين وكان زياد لخرض االمني العام لحزب الوطنيني
الدميقراطيني املوحد قد أكد للشعب آنذاك انه قد «قدم إىل حاكم
التحقيق املتعهد بامللف كافة املعطيات التي بحوزته عن الجهاز الرسي».
وبخصوص التهم املوجهة إىل املشمولني بالبحث فتتمثل حسب املحكمة
االبتدائية بأريانة يف «التحصيل بأي طريقة كانت عىل رس من أرسار
الدفاع الوطني واعالم شخص غري ذي صفة بأي وجهة كانت والقيام بدل
الهيئات الحاكمة املكونة مبقتىض القانون واستغالل شخص او موظف
عمومي والقبول بنفسه أو بواسطة عطايا او وعود بالعطايا أو منافع مهام
كانت طبيعتها بدعوى حقوق وامتيازات لفائدة الغري ومعالجة املعطيات
الشخصية دون ترخيص» .هذه التهم التي تدخل يف باب الجنايات تبدأ
عقوبتها من الخمس سنوات فام فوق وذلك طبقا للفصول  61ثالثا من

قانون حامية املعطيات الشخصية والفصلني 73و  87من املجلة الجزائية
ومن املشمولني بالبحث واملح ّجر عليهم السفر راشد الغنويش رئيس حركة
النهضة ومصطفى خذر وعدد من اصهار راشد الغنويش وامراة تحمل
نفس لقبه وأضاف حاكم التحقيق  18شخصا إىل قامئة املح ّجر عنهم
السفر ليبلغ عدد املشمولني باألبحاث يف قضية الجهاز الرسي  34شخصا
وكل من عىس ان يكشف عنه البحث وتحجري السفر هو إجراء احرتازي.
الوثائق المودعة
رأت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي أن تالزم
الصمت حسب االستاذة إميان قزارة وذلك قبل الكشف عن املوقف من
تطورات األحداث من خالل ندوة صحفية سوف تنظم خالل االيام املقبلة
وهي التي فجرت امللف عندما اعلنت سنة  2018ويف ندوة صحفية عن
وجود جهاز رسي تابع لحركة النهضة له عالقة باالغتياالت السياسية
وكشفت عن تفاصيل «الغرفة السوداء».
و«الغرفة السوداء» هي مجموعة الوثائق املودعة مبكتب من مكاتب
وزارة الداخلية ويحتوي عىل وثائق تم العثور عليها مبنزل املدعو مصطفى
خذر وهو انذاك بالسجن ليخرج منه خالل السنة الجارية بعد قضاء
عقوبة يف قضايا اخرى والوثائق تم العثور عليها يف منزله قبل ان يحجزها
قلم التحقيق.
قدمت سنة  2019هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد

الرباهمي شكاية اىل املحكمة االبتدائية بتونس يف عالقة
بـ«الجهاز الرسي لحركة النهضة» وقد نفت هذه االخرية
ذلك والشكوى موجهة ضد راشد العنويش رئيس الحركة رأسا
وكل من سيكشف عنه البحث ولكن حاكم التحقيق ووكيل
الجمهورية آنذاك بشري العكرمي فتح التحقيق ضد بعض
االسخاص واستثنى راشد الغنويش ،وراوح امللف مكانه اىل أن
قررت وزيرة العدل ليىل جفال تحويل امللف اىل الوكيل العام
مبحكمة االستئناف وتعهد محكمة أريانة مرجع النظر ملكان االغتياالت
بني املنزه السادس وأريانة وترسع املحكمة يف االستامع للقامئني بالحق من
أحزاب الوطد والتيار الشعبي وكذلك املشمولني بالبحث.
عدة معطيات قدمهتها هيئة الدفاع التي اجتهدت للحصول عليها ومنها
ما يخص مراقبة رعايا من جنسيات امريكية وتجميع املعلومات الحينية
عنهم إىل جانب السعي اىل اعتامد «التشفري عرب التطبيقات» عىل هواتف
جوالة كانت مجمعة بـ«الغرفة السوداء» وورود أسامء أخرى يف مراسالت
رسية بني قيادات من حركة النهضة وكانت الحركة املعنية مل تنف تحجري
السفر عن راشد الغنويش بل أوضحت أنه مل يتلق إعالما بذلك.
أي أفق لكشف الحقيقة
ويتساءل املراقبون عن آليات كشف الحقائق حول ملف الجهاز الرسي
بعيدا عن التجاذبات السياسية وخاصة بعد رفع االحزاب الحاكمة يدها
عن القضاء املستقل والناجز والذي بدأ بترسيع البحث والتثبت قبل
البت يف امللفات املعروضة ،ولعل اهم ملف يشغل الرأي العام هو ملف
ّ
االغتياالت السياسية وما لف لفها من غموض ال ميكن تجاوزه بل إن إنارة
الرأي العام بالكشف عن الحقائق يجعل الفاعلني املدنيني ميرون اىل قضايا
أخرى لتتضح أكرث مالمح ثقتهم يف القضاء.
* ناجح مبارك

منسق ائتالف صمود حسام الحامي لـ «الشعب»

«مبادرة املرسوم التكميلي» تعطي دورا رياديا للمنظمات
* لطفي املاكني
هل تحمل األيام القادمة تطورات باتجاه حالة االنسداد التي تعيشها
البالد بعد ان وجدت اغلب القوى الوطنية نفسها عىل «هامش» مسار
الحوار الوطني الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية انطالقا مام تضمنه
املرسوم عدد  30والذي «انتفضت» كل املنظامت الوطنية واالحزاب من
اجل الرتاجع عنه او البحث عن امكانية تعديله حتى ميكن ترشيك اغلب
الطيف السيايس واملدين الداعم ملسار  25جويلية كونه كان تاريخا مفصليا
للقطع مع املنظومة التي حكمت عىل مدى العرشية املاضية.
ومن هذا املنطلق يسعى ائتالف صمود هذه االيام إىل تقديم مبادرة
باتجاه الدفع ليكون الحوار الوطني متاحا للمكونات التي أرشنا إليها
تأسيسا عىل التشاركية والتفاعل يف تقديم رؤيتها ومقرتحاتها بعيدا عن
اإلسقاط وفرض أمر واقع.
* المرسوم عدد  30دون المنتظر!
أوضح حسام الحامي منسق ائتالف صمود يف حديثه لـ «الشعب»
بخصوص هذه املبادرة انها كانت نتيجة لعدم تضمن املرسوم عدد 30
الح ّد األدىن من التشاركية وهذا ال يضمن الحقا املرشوعية واملصداقية ملا
سيصدر من قرارات واجراءات او نتائج استحقاقات انتخابية وبالتايل باتت
مصلحة البالد تفرض البحث عن حلول من خالل مبادرات لحلحلة التعطل
الحاصل ومن هنا جاءت مبادرة ائتالف صمود انطالقا من املشاورات مع
بقية القوى الوطنية لصياغة مرشوع مرسوم تكمييل وتقدميه إىل العميد
صادق بلعيد الذي اتصلت به يف االيام املاضية لطرح فكرة املبادرة عليه
إذ أبدى تجاوبا مبدئيا.
وبعد ذلك اللقاء انطلقنا يف االتصاالت مع بقية القوى الوطنية

ليكون هناك اجامع عىل مختلف نقاط هذه املبادرة
لتعرض عىل رئيس الجمهورية واكد حسام الحامي عىل
اهمية تغليب منطق الحكمة واعالء مصلحة البالد قبل
التشبث باملواقف التي لن ت فيد يف يشء بل ستزيد من
تعميق األزمة وبالتايل فإن املرحلة تستدعي من رئيس
الجمهورية اعطاء االولوية لتجميع التونسيني بفتح
آفاق الحوار واالستامع ملختلف التصورات واملقاربات
الن الهيئة الوطنية االستشارية ال تضمن الحد األدىن
من املشاركة الفاعلة بل هي تك ّرس منطق الفرض لالمر
الواقع وعىل البقية القبول به.
* دور ريادي
ويواصل منسق ائتالف صمود حديثه بخصوص هذه املبادرة بالقول
ان املآالت يجب ان تكون تقريرية من خالل ما يتم طرحه من قبل
املشاركني والصياغة املضمنة فيها لتعرض عىل االستفتاء مبارشة وهنا يجب
التوضيح ان التفاعل ممكن بني املشاركني والرئيس بخصوص بعض النقاط
عىل أن ما يت ّم اقراره يكون بعد التشاور واملراجعة بعيدا عن الفرض
واإللزام لتكون املآالت محل توافق واجامع.
وأكد محدثنا هنا عىل اهمية دور املنظامت الوطنية وعىل رأسهم
االتحاد العام التونيس للشغل وموقعه الريادي يف الحوار مع التنصيص
عىل رضورة مشاركة االحزاب التي مل تشارك يف منظومة الفساد واالرهاب
قبل  25جويلية.
* تأجيل االستفتاء
بينّ حسام الحامي انه يف حال ت ّم االتفاق بني جميع االطراف بخصوص

كيفية ادارة الحوار فاألفضل تأجيل موعد االستفتاء إىل
تاريخ  23أكتوبر وذلك لضامن اكرث ما ميكن من ظروف
النجاح للنقاشات املع ّمقة حول املضامني التي ستطرح
عىل الحوار بصيغته التشاركية لتكون املآالت مستساغة
من قبل الجميع وهنا الب ّد من التنبيه إىل أن مع ّوقات
اجراء االستفتاء يف املوعد املعلن حاليا ونعني  25جويلية
اولها الصعوبات يف عملية تسجيل الناخبني من قبل هيئة
االنتخابات االيزي بسبب ضيق املدة الزمنية املحددة
والعدد الكبري للمفرتض تسجيلهم من الذين بلغوا سن
االنتخاب او الذين مل يدرجوا سابقا يف سجالت الناخبني.
* تساؤالت وتجاذبات
باالضافة إىل أن تلك الفرتة ( 25جويلية) تعرف مناخ بتميز بالحرار
املرتفعة التي ال تشجع عىل االقبال عىل مكاتب االقرتاع كام ن العدد االكرب
من الجالية التونسية تعود اىل أرض الوطن وبالتايل ال ميكنها املشاركة يف
عملية االقرتاع النها مس ّجلة بالبلدان املقيمة بها والوضعية نفسها بالنسبة
إىل أغلبية الطلبة إذ تكون مراكز االقرتاع بعيدة عن مقراتهم االصلية
اي هناك صعوبات عدة ال تساعد عىل تحقيق نسبة مشاركة عالية يف
االستفتاء مع ما يثار حوله من تساؤالت وتجاذبات وغياب للحمالت
التحسيسية لعدم وضوح مشاركة االحزاب من عدمه يف هذا االستحقاق
وهذا ما سيكون له انعكاس سلبي عىل مصداقية النتيجة التي ستفرزها
الصناديق والتداعيات عىل االستقرار الذي تحتاجه البالد وهو ما يتطلب
من رئيس الجمهورية النظر يف كلّ هذه املقرتحات والتصورات من اجل
تج ّنب مزيد تعمق االزمة وصعوبة الخروج منها.
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وطنية

إيمان قزراة:

توجيه االتهام إىل راشد الغنوشي أصبح حقيقة قضائية
* خليفة شوشان
عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي أمس
االربعاء غرة جوان  2022ندوة صحفية تحت عنوان «مستجدات ملف
الجهاز الرسي لحركة النهضة» وذلك إثر ما ت ّم تداوله من معطيات جديدة
حول ملف الجهاز الرسي لحركة النهضة.

خضنا كل المعارك القانونية من أجل الحق
في التقاضي

وملزيد معرفة املستجدات يف امللف خاصة إثر قرار الوكيل العام ملحكمة
االستئناف بتونس تحجري السفر عىل رئيس حركة النهضة راشد الغنويش
و 36من قيادات حركة النهضة .هذا ما جاء يف اتصالنا مع عضو هيئة
الدفاع عن الشهيدين شكري بعيد ومحمد الرباهمي إميان قزارة التي
أوضحت أن قرار تحجري السفر عىل رئيس حركة النهضة راشد الغنويش تم
اتخاذة من ِق َب ِل الوكيل العام ملحكمة االستئناف بتونس وليس من قايض
التحقيق باملحكمة االبتدائية بأريانة ،وأكدت أن هذا القرار جاء نتيجة
تقدم هيئة الدفاع بكثري من الشّ كايات عرب مسار قضايئ انطلق منذ أكتوبر
 2018تجزأت منه أطراف بفعل تدخل حزب حركة النهضة التي كانت
مسيطرة عىل مفاصل املؤسسات القضائية وتحديدا عن طريق القايض
وحصن
بشري العكرمي الذي قسم الشكايات التي تقدمنا بها وأحال بعضها ّ
راشد الغنويش وبعض القيادات النهضاوية األخرى من التتبع القضايئ
وحرم املواطنني التونسيني من الولوج إىل القضاء باسم متتع الغنويش
بالحصانة .وأضافت نحن مل نسكت عن هذه التجاوزات وكان ردنا من
خالل القيام بحملة «احفظ واال حيل» وبجملة من املعارك امليدانية التي
خضناها وأهمها االعتصام أمام مكتب بشري العكرمي اىل جانب عديد
الندوات الصحفية الوطنية والجهوية وآخرها ندوة  14ديسمرب  2020التي
توجهنا خاللها إىل وزيرة العدل عندما رأينا أنها ف ّعلت الفصل  23يف
كثري من الشكايات وطرحنا عليها املوضوع وكشفنا لها بالحجة والربهان
عن اللغم والعقدة االجرائية التي
وضعها البشري العكرمي والتي اطلع
عليها زمالؤه من القضاة سواء وكيل
الجمهورية مبحكمة أريانة او وكيل
الجمهورية مبحكمة تونس حتى ال
ميثل راشد الغنويش وأتباعه أمام
القضاء التونيس .فكان أن أحيلت
هذه الشكاية عىل الوكيل العام
الذي رفض يف املرة األوىل ثم وبناء
عىل مالحق أخرى قدمناها ق ّرر
اإلحالة وتوجيه االتهام إىل جميع
املشتىك بهم الـ .34واليوم أصبح
امللف كامال موجودا أمام قايض
التحقيق مبحكمة أريانة.

توجيه االتهام إلى
راشد الغنوشي أصبح
حقيقة قضائية

ثقتها فيه مبا يفند مزاعم هيئة الدفاع ومبا يثبت خالف ما ادعته وعكس
ما قدمته من وثائق ،بدلَ التخفي وراء التوظيف السيايس أو التخفي يف
جحورهم مثل املتهمني مصطفى خرض ورضا الباروين أو الهروب خارج
البالد ،فالثابت اليوم أنه ت ّم توجيه استدعاءات إىل مصطفى خرض الذي
اختفى وأصبح مجهولَ املق ّر وتوجد عديد الفرضيات حول مكان وجوده
واألجهزة الرسمية مطالبة باإلجابة عن ذلك وهو الشأن بالنسبة إىل رضا
الباروين مبا يعني أنه ومع تأكد املواجهة
القضائية رسميا ق ّرر البعض الهرب
واالختفاء ومن مل يستطع الهروب تخفى
وراء التوظيف السيايس ألنهم أكرث من
يعرف حقيقة التوظيف السيايس للقضاء
طيلة سنوات عدة وكيف تورط جزء من
القضاء يف حامية هؤالء املجرمني واملشتبه
فيهم وسمحوا لهم بالهروب وبإخفاء أدلة
االثبات .ولذلك قلنا يف الهيئة إنها جولة
من معركة طويلة ومرة سنخوضها مهام
كانت رغم كل الهرسلة .ونذكرهم أن قرار
تحجري السفر صادر عن الوكالة العامة
مبحكمة االستئناف وأن الوكيل العام نفسه
ومنذ شهرين كانت حركة النهضة تشيد
به وتعتربه قاض ًيا مستقالّ وأنه يتصدى
ملحاوالت التوظيف السيايس وهو نفسه
من أصدر قرار االتهام اليوم ،فهل نستثني
راشد الغنويش من قرار تحجري السفر فقط
ألنه رئيس حركة النهضة ونعطل امللف حتى تنتهي معاركهم السياسية؟

ربحنا معركة الحق
في التقاضي
وسنخوض
المعركة ضدّ
التخفي واإلفالت
من العقاب

يف عالقة بنفي راشد الغنويش وجود قرار تحجري سفر يخصه ،أجابت
األستاذة قزارة بأن توجيه االتهام إىل الغنويش أصبح حقيقة قضائية وميكن
التثبت منه بشكل سهل وبسيط يف دفاتر املحكمة أو من خالل ترصيح
الناطقة الرسمية باسم املحكمة االبتدائية التي أكدت قرار التحجري الذي
ينكره الغنويش من ناحية ثم ينسبه إىل التوظيف السيايس ،لذلك ندعوه
إىل التثبت مام يريد .ما أقوله أنه اليوم وبعد ثالث سنوات ونصف من
النضال متكنا من ضامن حق التقايض ودخلنا مواجهة قضائية .وما عىل
حركة النهضة اليوم إال أن متد القضاء التونيس الذي طاملا أكدت عىل

القضاء التونسي لم يتعافَ بعدُ من
التمكين اإلخواني

أما عن دور املناخ السيايس يف تحريك امللف والقضية أجابت األستاذة
قزارة بأنه من املؤكد أن املناخ السيايس تغري وهو أمر ثابت ال ميكن ألحد
أن ينفيه لكن معركة تفكيك التمكني اإلخواين داخل أجهزة القضاء ما
زالت مستمرة والقضاء التونيس مل َ
يتعاف بع ُد واليوم األجهزة الرسمية ما

زالت تعاين من التمكني ،وأن ما وقع اليوم أنه تم كرس «السيستام» الذي
مل يعد يعمل بالتناغم والرسعة التي كان يعمل بها سابقا لكن ما زالت
بعض املفاصل يف القضاء مسيطر عليها .وأضافت األستاذة قزارة أن الهيئة
ومنذ ثالث سنوات ونصف تحارب من أجل الحق يف التقايض وهو حق
دستوري وقانوين تضمنه املعاهدات الدولية وال توجد دولة تحرتم نفسها
وال يضمن فيها حق التقايض الذي حرمتنا منه حركة النهضة .واليوم هم
يحاولون القيام بعملية استباقية يك ال ينظر القضاء يف امللف.

ربحنا معركة الحق في التقاضي وسنتصدى
لإلفالت من العقاب

عن سؤالها هل انترصت الهيئة يف فرض حق التقايض أجابت األستاذة
قزارة أن ما ميكن أن قوله إننا تقدمنا بشكاية منذ سنوات يف  26شخصا
عىل رأسهم راشد الغنويش ولكن متّت املامطلة ،فتحركنا من خالل حمالت
وتحركات ميدانية لفرض حقنا ،لكن القايض بشري العكرمي قام يف 31
ديسمرب  2019باستثناء راشد الغنويش ومجموعة أخرى من قيادات
النهضة وحرص االتهام يف مجموعة ،يف حني كان من املفروض بعد تقدمينا
الشكاية أن يقبلها أو يرفضها ،لكنه خري أن ميارس ما يس ّمى إنكار العدالة
يف عالقة براشد الغنويش فلم يُ ِحلْ ومل يرفض ،ألنه مع الرفض يكون
بإمكاننا القيام بـ«الحق عىل املسؤولية الخاصة» ،وهو ما يعني أنه قام
بتحصني راشد الغنويش ومجموعة من القيادات امله ّمة يف حركة النهضة
حتى ال نتمكن من تقديم شكايات جديدة أمام القضاء التونيس .وبدأت
بذلك رحلة عذابنا بني محكمة أريانة التي تخاطبنا بأن امللف يف إطار
استجالب وبني محكمة تونس التي تؤكد أن امللف ليس من أنظارها.
مؤخرا ويوم  24ماي  2022تجاوزنا هذه املتاهة القضائية بتوجيه االتهام
رسميا إىل جميع املشتىك بهم وتحول االتهام اىل حقيقة قضائية وستنطلق
اآلن املواجهة القضائية الرسمية بيننا وبني هذه القيادات النهضاوية وعىل
رأسهم راشد الغنويش وما عليهم سوى أن ميدوا املحكمة بالحجج والرباهني
بعد أن كانوا لثالث سنوات ونصف يتهموننا بأننا «هيئة الكذب والخداع»
وما عليهم سوى أن يثبتوا عكس ما قلناه بالحجة والدليل وعدم االختفاء
والتخفي وراء التوظيف السيايس .كنا نخوض معركة الحق يف التقايض
واليوم سنم ّر اىل خوض معركة التصدي لإلفالت من العقاب والتوظيف
السيايس وتوجيه التهم إىل الهيئة باالنتامء إىل مسار قيس سعيد.
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* حوار :لطفي املاكني

ً
مُسْقطا وتجاهل نداءات أغلب مكونات املجتمع
املرسوم  30جاء
مازالت ردود االفعال مهيمنة عىل املشهد العام منذ صدور املرسوم الرئايس عدد 30
املعلن عن الهيئة الوطنية االستشارية للجمهورية الجديدة وهذا ما توقف عنده الدكتور
عبد اللطيف الحنايش يف الحديث الذي خص به الشعب اذ غاص يف قراءة مختلف املواقف
وتداعياتها املستقبلية اذا ما استمر انسداد اآلفاق يف ظل تشبث رئيس الجمهورية برؤيته
لكيفية ادارة الحوار الوطني وهذا ما رفضته اغلب مكونات املجتمع التونيس كام قدم
الدكتور الحنايش الفرضيات املتوقعة اذا ما استمرت هذه الوضعية دون ان يرتاجع الرئيس
سعيد عن رؤيته تلك.
* ما هي قراءتكم ملختلف ردود األفعال
من الهيئة الوطنية االستشارية املعنلة للتأسيس
للجمهورية الجديدة؟
ـ أغلب املواقف معارضة لهذه الهيئة وحتى
القليل من الذين تفاعلوا معها ايجابيا كانت لهم
مجموعة من االحرتازات الشكلية او املضمونية
وهذا األمر طبيعي الن املقرتحات جاءت مسقطة
وتعاملت بتعا ٍل تجاه املنظامت واالحزاب
بشكل عام وأهملت كل النداءات التي رفعتها
اغلب املنظامت ويف مقدمتها اتحاد الشغل
الذي طالب بحوار وطني من خالل مرشوع
طرحه منذ اشهر او بيانات الهيئات االدارية قبل
مؤمتره ولكن الرئيس مل يبال بهذه النداءات رغم
انه وعد بالنظر فيها لكنه راوغ الجميع اذ انه
وقبيل تحديد الهيئة تحدث عن الحوار الذي
اصبح ال قيمة له النه غيب املنظامت وحتى

الحوار الوطني ال قيمة له
في غياب النقاش وطرح األفكار
والبحث عن نقاط التقاء
االحزاب القريبة جدا منه مل تجد حظها يف هذا
الحوار الذي يحتاج إىل أطراف تتناقش لتجد
نقاط االرتكاز حولها...
* ما مدى وجاهة املواقف املعلنة
بخصوصها؟
ـ هذه املواقف سليمة جدا الن رئاسة
الجمهورية عليها ان تتعامل مع مكونات
موجودة متثل الشعب وفئات واسعة منه
وخاصة املنظامت الكربى وكان من املفروض
ان تستأنس باآلليات التي استخدمت يف الحوار
الوطني سنة  2013الذي قاده االتحاد من خالل
النقاش والحوار بشكل ساعد عىل ايجاد مرشوع
قبلت به جميع االطراف اال ان الحاصل اآلن هو
اسقاط رفضته جميع االطراف بأشكال مختلفة
واولها من يرفض العودة إىل ما قبل  25جويلية
يف حني يتشبث البعض بالعودة إىل ما قبل ذلك
التاريخ وهنا التقاء موضوعي بني الرافضني وكل
طرف يحاول ان يجر الطرف اآلخر لحسابه اال
اننا نالحظ ان ا لبعض له ثوابت ال ميكن التخيل

عنها خاصة بعدم الرجوع اىل مرحلة  24جويلية.
* أي تداعيات عىل مسار  25جويلية بعد
اإلعالن عن تلك املواقف؟
ـ التداعيات كبرية ومختلفة واآلن نشهد نو ًعا
حا ًّدا من االنقسام حاد ليس فقط بني املجتمع
املدين والسيايس من جهة والرئيس من جهة
باعتبار انه يولد مشاكل واالزمات يف املستقبل
اي كيف سيكون موقف الرئيس اذا مل يقم
بتنازالت وهذا ما سينعكس سلبا عىل العملية
االنتخابية واملصداقية املطلوبة داخليّا وخارجيا
وبالتايل ال يشء يشري اىل نجاح االستفتاء اذا
رفضت منظامت املجتمع املدين الوازنة والجزء
االكرب من األحزاب املشاركة ال تصل اىل حجم
ما تحصلت عليه االستشارة خاصة أن الظروف
املناخية غري مناسبة اي ان  25جويلية هو عطلة
مع الحرارة املرتفعة واالخطر ان هذه العملية
ستؤدي اىل خلق ازمات اخطر من االزمات التي
عرفناها سابقا مبعنى ان االطراف التي لن ترىض
مبا يجري ستنظم نفسها وتقوم بتحركات اذا
فشل االستفتاء وبالتايل ال نعرف ما هو مصري
البلد وهل ان الرئيس يستقيل واي خيار سيكون
بعد ذلك وكل يشء يف حالة استثناء وبناء عىل
ما أرشت اليه فإن املسألة ستكون معقدة
وستتضاعف املشاكل التي تعيشها البالد عىل
كل املستويات والرئيس ال يسمع الدعوات حتى
من ائتالف صمود القريب من توجهاته وهذا
التعنت سيؤدي إىل أزمات خطرية عىل مستقبل
البالد.
* ما املطلوب من رئيس الجمهورية
للخروج من حالة االنسداد التي يعيشها املشهد
السيايس؟
ـ املسألة بسيطة ،أوال مراجعة االمر الرئايس
عدد  30والتعامل مع االطراف الفاعلة باحرتامها
واعطائها الفرصة الحقيقية وليست املشاركة
الصورية أي أن تقدم تصوراتها بعيدا عن النظرة
االستشارية وهي منظامت لها تاريخ وعالقات
الساسة
خارجية وحضور نوعي كام ان كبار ّ
يرتاجعون وهذا من شيم الكبار واالستامع
لآلخرين هو املطلوب من الرئيس خاصة من
القريبني جدا منه وهنا اقصد الذين اختارهم يف
الهيئة املعلنة مبوجب املرسوم  30وذلك بإقناع
الرئيس تجنب ما يحدث اآلن من انسداد لآلفاق.

*ملاذا سعت رئاسة الجمهورية اىل الفصل بني
املسارات السياسية واالقتصادية واالجتامعية؟
ـ هذه ايضا أومن انها من سوء ادراك النه
ال ميكن الحديث عن السياسة دون الحديث
عن االقتصاد واالجتامع يف الوقت نفسه .صحيح
ان املنظامت ال تشتغل مبارشة يف السياسة بل
بطريقة غري مبارشة وبالتايل ال يكون الفصل
امرا مقبوال اذ ميكن ان تكون لجنة واحدة ويف
داخلها تصدر لوائح متف ّرعة اال ان الجوهر واحد
والرتابط بينها اساس وهنا املسألة غري دقيقة واذا
تواصلت بهذا الشكل لن تؤدي إىل اي نتيجة.
* هل تعتقد يف إمكانية تنفيذ خارطة
االستحقاقات االنتخابية يف ظل األوضاع
الحالية؟
ـ هذه مشكلة اخرى الن الوقت ضاغط
جدا وهيئة االنتخابات املعنية من قبل الرئيس
هي طرحت التمديد وهي تتعارض مع ما
يريده الرئيس والتحضريات اللوجستية كبرية
مادية وبرشية واألهم هنا هو تسجيل املقرتعني
وتحسيسهم باملشاركة ورضورة تجديد الفروع
يف الجهات والحمالت املوجهة إىل الناخبني
كام ان تلك الفرتة ونعني  25جويلية ستعرف
عودة املهاجرين الذين ال ميكنهم االنتخاب
داخل البالد وهذه من املع ّوقات قد ال متكن

ليس من الحكمة الفصل
بين الملفات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية
من حصول اقبال مكثف وعىل الرئيس القيام
باملراجعة وتأخري موعد االستفتاء.
*وهل هيئة «اإليزي» قادرة عىل إنجاز
الدور املنتظر منها؟
ـ «اإليزي» حسب الترصيحات املعلنة
من أعضائها تبدو متناقضة اذ هناك من يرى
شق آخر
إمكانية تجاوز الصعوبات وهناك ّ
يقول انه من الصعب انجاز ذلك االستفتاء
والزمن ضاغط واملهام كبرية جدا او هي تتطلب
جهدا استثنائيا وهذا ما يساهم يف تقليص نسبة
املشاركة واالقبال الن الترسع سيؤث ّر عىل حالة
املشاركة باعتبار ان هناك من دعا إىل املقاطعة
وهناك من سيتخلف عن الذهاب لالقرتاع
مساندة ملواقف املنظامت التي ينتمون إليها
وهذا يعقد دور االيزي يف هذه الفرتة الحساسة
كام ان اعضاء الهيئة بينهم تباين يف وجهات
النظر ونحن طعبا نريد أن يكون هناك انسجام
يف هذه الهيئة لتنجز املهام املوكولة إليها.
* باعتبارك جامع ّيا ما هو رأيك يف املوقف

املعلن من قبل عمداء الكليات واألساتذة
بخصوص تعيينهم يف اللجنة القانونية؟
ـ املوقف سليم الن العمداء منتخبون من
قبل زمالئهم وعليهم املحافظة عليها وهذا
يؤكد حياديتهم األكادميية ألن الرئيس مل يتوجه
إليهم بصفة شخصية وهذا يبينّ ان تونس بخري
الن هناك من ال ينجر اىل مواقع متناقضة مع
مبادئه وأنا أقول دامئا ان االكادميي يستدعى
دامئا إىل املعارك وال إىل الوالئم بل بالعكس
االكادميي مغ ّيب وبالتايل موقف العمداء سليم
جدا وهو ال يعرب عن حب يف عدم املشاركة بل
ميليه عليه ضمريهم ونحن نفتخر بكل الحقبات
اذ يتم انتخاب العمداء بطريقة دميقراطية
ونحن نتمنى ان يتم ترشيك االكادمييني يف
مختلف املناسبات وفتح املنابر االعالمية امامهم
وهنا أن ّوه مبا تقوم به بعض املنظامت الوطنية
يف ترشيكها لألكادميني واالستنارة بأفكارهم
وتصوراتهم.
* ما هي السيناريوهات املتوقعة للمشهد
العام؟
ـ عملية االسترشاف للسيناريوهات صعبة
اال انني امتنى ان يطلع الرئيس عىل الشعب
ويلقي خطابا لتقديم رؤية اخرى يحاول من
خاللها ان يغري من املرسوم  30مبا لديه من
صالحيات من اجل مصلحة البالد اما السيناريو
الثاين وان تم وقد ال يكون يف مستوى االنتظارات
واعني هنا اجراء لالستفتاء تكون نتائجه غري
التي تلبي رغبات رئيس الجمهورية هنا اتساءل
ماذا سيكون موقفه يف ظل املعارضة الواسعة
من مختلف القطاعات وهذا ما سيفتح االبواب
الزمات اخرى من الصعب التحكم فيها النها
ستكون اشد وقعا من التي حصلت يف املايض.
سيناريو آخر دامئا أرص عليه وهو امكانية
أن يراجع رئيس الجمهورية املرسوم  30ويفتح
ذراعيه للجميع واعني الذين ساندوا لحظة
 25جويلية وسيستمع لهم إلخراج البالد من
أزمتها وتبقى هذه املراجعة من تسيري القادة
الكبار الذين يضعون مصلحة اوطانهم كأولوية
مطلقة.

التراجع ال يعني الضعف ألن التعنت سيعمق أزمات البالد

الخميس  2جوان  - 2022العدد 1697

7

نقابة

مؤتمر الفرع الجامعي
للصناديق االجتماعية

إضراب الشركة الوطنية للسكك الحديدية
يوم  21جويلية

انعقد مؤمتر الفرع الجامعي للصناديق االجتامعية بجهة تونس وأفرز املكتب النقايب
التايل:
عبد الواحد الطرودي كاتبا عاما ٬حميدة اللباوي كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن
النظام الداخيل ٬خميس الطرابليس مسؤوال عن االنخراطات واملالية ٬محمد الضاوي
هاممي مسؤوال عن اإلعالم واملرأة والشباب ٬إميان بالعريب مسؤولة عن الدراسات
والشؤون القانونية ٬محمد الزغدودي مسؤوال عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية
وسامية بن حامدي مسؤولة عن الحامية االجتامعية.

يف مطحنة  somecبسوسة

انعقد اجتامع مبكتب الفرع الجامعي للسياحة واملعاش مع الكاتب العام املساعد
لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة االخ فتحي العقريب بحضور األخ ابراهيم املقامقي
الكاتب العام للفرع الجامعي واالخوة أعضاء النقابة األساسية لرشكة  somecوذلك
للتحضري لالرضاب الوطني للمطاحن املزمع تنفيذه أيام  1و  2و  3جوان.

ت ّم تأجيل إرضاب أعوان الرشكة الوطنية
للسكك الحديدية الذي كان من املقرر تنفيذه
يوم  25ماي  2022إىل يوم  21جويلية .2022

إدماج املرأة يف الحياة النقابية وتفعيل دور
لجنة املرأة القطاعية
يف إطار إدماج املرأة يف الحياة
النقابية وتفعيل دور لجنة
املرأة القطاعية ،انعقدت
اليوم الخميس  26ماي 2022
مبقر الجامعة العامة للمعادن
وااللكرتونيك جلسة عمل
بإرشاف األخت ميينة املباريك
املكلفة بقسم املرأة والشباب
حيث ت ّم تقديم برنامج الرشاكة
الثاليث وتوزيع املهام ،كام قام
أعضاء اللجنة بتقديم مقرتحات
حول املحاور التي سيت ّم العمل
عليها يف املستقبل.

في المسابقة الدولية للزيت بستوكهولم:

جوائز بالجملة واالمتياز لعالمة «الربهومي»
شاركت تونس يف املسابقة الدولية لزيت الزيتون بالعاصمة السويدية
ستوكهومل وهي التي تعد ثالث منتج لزيت الزيتون يف العامل عرب أكرث
من  100نوع ومشتلة من الزياتني ويعد صنف «الشماليل» األكرث جودة
وتوزيعا جنوب البالد ووسطها حيث متتد الضيعات الشاسعة ومنها
ضيعة الربهومي يف ربوع القريوان وأحرز صاحبها فتحي الربهومي عىل
امليدالية الذهبية يف تتويج عاملي سيفتح لزيت الزيتون التونيس اكتساح
السوق االسكندنافية من الرنويج اىل السويد مرورا ببلدان اخرى اغراها
الزيت التونيس االصيل.
أكد املستثمر الفالحي فتحي الربهومي لـ«الشعب» أن هذا التتويج هو
مثرة عمل مستمر وسنوات من االجتهاد واملثابرة لدفع االنتاج واالنتاجية
واملحافظة عىل جودة املنتوج من الزيت يف ضيعة متتد عىل  50هكتارا
يف ربوع القريوان حيث تت ّم حراثة االرض واالهتامم بالزيتون وتكوير
آلية الجني باليد ورحي وعرص الزيت بآليات تحافظ عىل سالمة املنتوج،
مع تأمني اإلفادة من الخربات من مهندسني وعملة مختصني يعملون
طول السنة يف ضيعة تعود ملكيتها اىل عائلة الربهومي والوالدة جنات
منذ 1908
وتوقف فتحي الربهومي بعد ان نال جائزة ستوكهومل الذهبية لزيت
الزيتون عند مقاييس االختيار وحياد لجان التحكيم املتكونة من أهل
االختصاص ومن أساتذة وطباخني وهو الذي نال جائزة جمعية الطباخني
ألفضل زيت يستعمل يف الطهي واعداد املأكوالت سنة  2019وهي
السنة نفسها التي نالت فيها عالمة «الربهومي» الجائزة الذهبية للديوان

الوطني للزيت ألحسن زيت زيتون بكر.
وهذا التتويج الداخيل مهد للمستثمر الطريق للمشاركة مبنتوج زيت
الزيتون البكر يف املنتديات العاملية للزيت واملعارض الدولية ومنها
معرض نورمبورغ باملانيا وغريها من املعارض يف اوروبا والخليج.

ما هي مميزات الزيت التونسي؟

يف مسابقة زيت الزيتون البكر بستوكهومل السويدية متكنت العالمات
التونسية من افتكاك موقعها يف سلم الجوائز بـ 13ميدالية بني فضية
وذهبية وكانت اغلب الجوائز لضيعات فالحية منوذجية يف ربوع
القريوان ،حيث يتميز املنتوج وحسب الدكتورة الباحثة مبعهد الزيتونة
بصفاقس مريم غرسالوي مبذاق طيب وجودة عالية ونكهة خاصة وقف

عليها اعضاء لجنة التحكيم االجانب ،بعد تذوق  100منتوج زيت مقدم
من العامل وهذا ما سيمهد الطريق امام تسويق املنتوج التونيس من زيت
الزيتون البيولوجي والبكر يف الفضاءات التجارية ويف املعارض الدولية.
وقال املستثمر الفالحي املتوج بالجائزة فتحي الربهومي الذي يستعد
لدعم توزيع منتوجاته يف البلدان االسكندنافية والخليجية «انه ليس من
السهل استبدال زيت الزيتون االسباين او االيطايل املعلب يف الفضاءات
التجارية العاملية الكربى بالزيت الزيتون التونيس املعلب» وتوقف عند
اهمية التعليب وتقديم منتوج حسب الطلب يكون مشخصا مع رضورة
مواصلة البحث يف ذلك لتقديم زيت الزيتون التونيس يف احسن حلة،
خاصة أن املواد االولية املستعملة مستوردة ومكلفة بإقرار األداء عىل
توريدها.

قفزة نوعية في التصدير

وإن كان االمتياز هذه السنة لعالمة الربهومي يف مسابقة ستوكهومل
لزيت الزيتون البيولوجي والبكر فإن تونس تشارك دوريا يف أكرث من
 150معرض دويل فالحي لتقديم منتوجاتها ذات القيمة املضافة وتطور
اإلنتاج املسوق خارجيا من زيت الزيتون من  500طن سنة  2005اىل
 30الف طن هذه السنة ويتم تصدير الزيت اىل اكرث من  50دولة وهذه
الجوائز املتنوعة تساعد عىل حسن الرتويج لتونس ال كوجهة فالحية بل
سياحية كذلك.
* ناجح
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يكلفها خسارة مالية كبيرة

أعوان «الصوناد» قريبا يف إضراب
قرر الطرف النقايب تفعيل اإلرضاب الوطني بقطاع املياه واالحتجاج بكل
الوسائل النضالية املتاحة بداية من يوم  7جوان  2022بكامل مصالح
الرشكة تنديدا بسياسة املامطلة والتسويف والبريوقراطية التي تنسف
مصداقية التفاوض ومحارض االتفاق مع تجديد املطالبة والتمسك بإلغاء
املنشور  20الذي تسبب يف كل اإلشكاليات املطروحة يف قطاع املياه ويف
غريه من القطاعات األخرى .ويأيت ذلك بسبب مامطلة رئاسة الحكومة يف
التأشري بصفة نهائية عىل ملف فتح اآلفاق بصنف جديد ( )6+xيف رشكة
استغالل وتوزيع املياه ،رغم مراسلة قسم الدواوين واملنشآت العمومية
لها بتاريخ  4ماي  ،2022قصد استعجال النظر والتطبيق الفوري لالتفاق
الصادر يف الغرض عىل ان ال يتجاوز ذلك اجرة شهر جوان .2022
وحول هذا املوضوع أفادنا كاتب عام الجامعة العامة للمياه األخ حسني
الشارين أن قرار تفعيل اإلرضاب الوطني والدخول يف تحركات احتجاجية
جاء نتيجة ملا تسبب فيه هذا التعطيل من ذلك أن  100عون أحيلوا عىل
التقاعد دون التمتّع بهذا االستحقاق .وأضاف أن التعطيل تسبب أيضا يف
عدم تفعيل وتعطيل التصنيف الجديد ألعوان القباضة ،الحراسة ،أعوان
التنظيف ،املهندسني واملترصفني طبقا لقامئة املسالك املهنية الجديدة.

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي
بالقريوان يوم  21جوان
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل انه تقرر عقد املؤمتر العادي
لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان وذلك يوم الثالثاء  21جوان 2022
بداية من الساعة التاسعة ( )09صباحا بدار االتحاد الجهوي للشغل
بالقريوان.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو الهيئة
الجهوية للنظام الداخيل أو الهيئة الجهوية للمراقبة املالية بداية من
يوم الثالثاء  07جوان .2022
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية
املنصوص عليها بالفصل التاسع والثامنني ( )89من النظام الداخيل
لالتحاد العام التونيس للشغل ان يق ّدموا مطالب ترشحهم بإسم االخ
االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل  13شارع الواليات املتحدة
ـ تونس  1002وذلك عرب الربيد الرسيع او مبارشة إىل مكتب الضبط
املركزي مقابل وصل يف ذلك
* آخر اجل لقبول الرتشحات يوم االثنني  13جوان  2022عىل
الساعة الرابعة والنصف ()16٫30مساء.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقل
عن  7سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع
قسم املالية باالتحاد.
وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة  5سنوات كاملة متوالية
عند الرتشح او قد تحملها ملدة ال تقل عن  6سنوات كاملة
ان يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد
انتخابه.
* مالحظة
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.
يضم املكتب التنفيذي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل ( )87من
النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر
يف تاريخه.
* يجب ان يتضمن املطلب:
 1ـ الرقم اآليل للمرتشح أو املعرف الوحيد أو نسخة من بطاقات
االنخراط املبارش.
 2ـ آخر بطاقة خالص لسنة .2022
 3ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها
 4ـ مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.

وقال محدثنا انه تم تعطيل تطبيق مقتضيات النظام
االسايس الخاص وعدم تفعيل محرض اتفاق  28ديسمرب
 2021املتعلق بالرتقية االختيارية واملناظرات الداخلية
سنتي  2014و 2015الصدار البالغ خالل شهر
بعنوان ْ
جويلية .2022
وأكد أن هناك تع ّمدا لعدم متكني األعوان املنتدبني
باملناظرات الخارجية من التصنيف املهني املستوجب
عند االنتداب وخاصة أصحاب شهائد «أمد» وأصحاب
شهادة املاجستري.
وش ّدد األخ الشارين عىل أنه كانت صدرت سابقا برقية إرضاب ولكن
ت ّم االحتكام اىل الصلح مع االتفاق عىل تطبيق عديد النقاط عىل غرار
ملف فتح اآلفاق يف صنف جديد بحكم الرتفيع يف س ّن التقاعد ،موضحا
ّ
أنه عىل مستوى الجامعة يحاولون إيجاد حلول لكل النقاط الخالفية
أو العالقة ،لكن اإلشكال الكبري يتمثل أساسا يف رئاسة الحكومة خاصة
بعد إصدار املنشور  .20وأضاف أنه إثر إصدار هذا املنشور صار التلكؤ
والتسويف مقصودين وال عالقة لألمر باملسائل املالية وال االجتامعية

واالقتصادية .وذكّر بأن لهم محارض اتفاق منذ 28
ديسمرب  ،2021متّت املصادقة عليها من قبل رئاسة
الحكومة يف  13جانفي  ،2022ومنذ ذلك الوقت مل يت ّم
تطبيق االتفاق املشار اليه متعلّلني بأسباب واهية وغري
مقنعة عىل غرار ما هو قانوين أو إجرايئ.
وأضاف أن اإلدارة العامة ملتابعة نشاط املنشآت
العمومية كانت قد طلبت توضيحات من اإلدارة منذ
 25افريل وقد ت ّم مدها بها كاملة يف اليوم نفسه ومع
ذلك ظلّ ملف فتح اآلفاق يرواح مكانه يف انتظار التأشري ،مام انج ّر
عنه تعطيل أكرب ملفات يف املؤسسة وهي ملف املتقاعدين واملناظرات
الداخلية بعنوان  2014و 2015وملف االنتدابات الجديدة.
وأنهى األخ حسني الشارين بالقول «إنهم حاولوا كجامعة االعتامد أكرث
ما ميكن عىل سياسة الحوار والتفاوض واللجوء قدر اإلمكان اىل الحلول
وتجنب اإلرضاب باعتبار أن يوما واحدا من االرضاب يف «الصوناد»
باعتبارها رشكة ذات صبغة تجارية ،يكلف خسارة قدرها مليونا دينار».
* حياة الغامني

االتحاد الجهوي للشغل بمنوبة

مؤتمر الفرع الجامعي للمياه
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي
للشغل مبنوبة أنه تقرر عقد مؤمتر الفرع
الجامعي للمياه مبنوبة يوم الخميس  16جوان
 2022بداية من الساعة التاسعة والنصف
صباحا ( )09٫30بدار االتحاد الجهوي للشغل
مبنوبة.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب
التنفيذي للفرع الجامعي ممن تتوفر فيه
الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل
( )112من النظام الداخيل التقدم مبطلب
ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي

للشغل يف اجل اقصاه يوم الخميس  09جوان
 2022عىل الساعة الرابعة والنصف بعد
الزوال (.)16٫30
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص
االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل مدة
اربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان
يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
أن يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة
ال تقل عن أربع سنوات كاملة متتالية عند
الرتشح أو كان تحملها ملدة ال تقلّ عن خمس
سنوات كاملة.

ان يكون مبارشا غري متقاعد
يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي
امرأة عىل االقل طبقا للفصل  112من النظام
الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها
من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة
الشعب طبقا للفصل  215من النظام الداخيل.
* مالحظة:
الرجاء من كل مرتشح مدنا باملعرف الوحيد
ورقم الهاتف زيادة عن االسم واللقب
واسم املؤسسة بخط واضح.

بالغ االتحاد الجهوي للشغل بأريانة
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة انه تقرر عقد املؤمتر املؤجل للفرع الجامعي لتكنولوجيا املعلومات والخدمات بأريانة
يوم الجمعة 03 ،جوان  2022بداية من الساعة العارشة صباحا ( )10٫00بدار االتحاد الجهوي مع املحافظة عىل نفس الرتشحات والنيابات السابقة.
* الكاتب العام بالنيابة
عدنان بن صالح

مؤتمر النقابة
األساسية ملعهد
محمد القصاب

بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة وبحضور
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة انعقد يوم31
ماي  2022مؤمتر النقابة األساسية ملعهد محمد
القصاب الذي أفرز التشكيلة التالية املتكونة من
اإلخوة:
سلمى لشهب كاتبة عامة وأنيس معموري وحسن
الكواش وفتحي جرب الله ومحمد بن عبد الله
ومحمد األمني السياري ووليد البشيني (أعضا ًء).
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نقابة

المؤتمر العادي للجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي

* سلمى الجاليص
صور :العكرمي

تجديد الثقة لألخت زكية الحفصي وتعهد بتعزيز النهج الديمقراطي
«عىل املبادئ سائرون وباستقالليتنا متمسكون
وعىل العهد باقون» واحد من الشعارات
املركزية التي ازدانت بها قاعة الفندق الذي
احتضن مؤمتر موظفي التعليم العايل املنعقد
نهاية األسبوع الفارط يف مدينة الحاممات
بإرشاف األمني العام املساعد مسؤول قسم
املرأة والشباب العامل األخ سمري الشفي
وبحضور االخ االمني العام لالتحاد العام
التونيس للشغل نور الدين الطبويب.
لكاتبة العامة السابقة التي أعيد انتخابها زكية الحفيص أكدت يف
كلمتها الرتحيبية عىل حرص الجامعة العامة ملوظفي التعليم العايل عىل
املامرسة الدميقراطية طيلة العهدة السابقة وعىل البعد التجميعي من
أجل تجاوز الخالفات والرتكيز عىل ما ينفع املنخرطني واملنخرطات وهذا
من مبادئ العمل النقايب داخل منظمة حشاد العريقة ،وهو ما أكد
عليه أيضا األخ الشفي يف كلمته املقتضبة مشريا إىل وجوب التحيل بروح
املسؤولية العالية من أجل أن يكون العمل النقايب يف مستوى انتظارات

التحركات وحسن الرؤية واإلعداد الجيد للتفاوض واالستعداد الدائم
للنضال من أجل حقوق العامل يف كل وقت مع االلتزام بعدم الخروج
عن التسيري الدميقراطي عرب تجديد الهياكل النقابية القاعدية وفق قاعدة
االنتخاب الحر من أجل حسن التمثيل داخل مؤمترات الهياكل الوسطى.
ويف تعريجه عىل حال البالد اليوم ذكر األخ االمني العام باملبادئ
التاريخية والثابتة للمنظمة يف الدفاع عن حقوق الشغالني املادية
واملعنوية وحقوقهم يف العيش يف وطن ح ّر يوفر لهن ولهم العيش

مع مك ّونات الطيف السيايس التقدمي الحريص عىل خروج تونس من
أزمتها.
تكريمات ونقاشات
يف إطار سنة حميدة لتكريم أبناء وبنات قطاع موظفي التعليم العايل
توىل األخ االمني العام تكريم مجموعة من املوظفني من جهات مختلفة
نذكر منهم حاتم املغراي من قابس احمد من صفاقس زهري الرياحي من
نابل األخ املولدي من منوبة قبل أن تنطلق أشغال املؤمتر بانتخاب اللجان

الشغالني يف هذه الرضفية الدقيقة التي مير بها الوطن.
األخ األمني العام بدا يف كلمته أكرث وضوحا وهو يس ّمي األشياء
مبسمياتها عندما أكد أن العمل النقايب أبعد ما يكون عن الزهو بتحمل
املسؤولية بل هو تكليف حقيقي وجاد وشاق وعىل من ال يستطيعه أن
ال يتقدم له فأبناء االتحاد الربرة الذين قدموا دماءهم وأعامرهم فداء
ملبادئ سامية يجب أن ال يخذلهم النقابيون والنقابيات من هذا الجيل،
إذ تقتيض املسؤولية الوطنية والنقابية من كل من ينال ثقة الشغالني ان
يكون يف مستوى تطلعاتهم وتطالعاتهن وذلك يف مستوى اإلنصات وتأطري

بكرامة وضمن سياق معييش ال يعيشون فيه كاالقنان بل كاملواطنني
املتساوين ٬لذلك كان االتحاد العام التونيس للشغل وال يزال بوصلة
للبالد كلام مالت أعني املسيريين أو ع ّن لهم أن يؤسسوا لحكم فردي أو
متسلط ال يتشاركون خالله الرأي مع رشكاء الوطن لذلك ومن أجل كل
هذا لن يتخىل االتحاد عن دوره التعدييل وعىل رئيس الجمهورية اليوم
أن يخاطب الناس عىل قاعدة برامج ومقرتحات وينصت ويتفاعل مع
مكونات املجتمع املدين ومنها االتحاد العام التونيس للشغل الذي تتوفر
لديه رؤية لالصالح االقتصادي واالجتامعي والسيايس مستع ّد ملشاركتها

وقد أرشف عىل فعاليتها األخ رئيس املؤمتر وممثيل لجنتي النظام الداخيل
واملراقبة املالية وقد صاحبت عملية املصادقة عىل التقريرين املايل واألديب
نقاشات متزنة حول أداء مكتب الجامعة ومشاغل القطاع ومنها تعرث
وصول البالغات إىل بعض الجهات وصعوبة التواصل مع األعضاء وعدم
فاعلية التشبيك والتضامن النقايب فضال عن إثارة مسائل تقنية كتوحيد
األسالك الوظيفية أو مسألة تأمني موظفي املخابر ...وغريها من القضايا
التي تحدث خاللها نواب املؤمتر مبلغني أصوات منظوريهم قبل أن مي ّر
الجميع إىل انتخابات دقيقة مع املجتمع املدين.

املكتب النقابي الجديد

أفرزت االنتخابات املكتب التايل :زكية الحفيص كاتب ًة عا ّم ًة٬
جالل اليعقويب مسؤوال عن النظام الداخيل ٬خالد بن مسعود
مسؤوال عن املالية واالنخراطات ٬شكري بوستة مسؤوال عن
اإلعالم والنرش ٬هشام هرمي مسؤوال عن الدراسات والشؤون
القانونية ٬عبد امللك يحيى مسؤوال عن التكوين النقايب واألنشطة
الثقافية ٬شمس الدين قارة مسؤوال عن الحامية االجتامعية
والقطاع غري املنظم ٬سليم غربال مسؤوال عن العالقات العربية
والخارجية والهجرة وعفاف الورميي مسؤولة عن املرأة والشباب
العالقة مع املجتمع املدين.
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نقابة

هيئة إدارية باملنستري

ندوة اإلطارات بزغوان

ذكرت مصادر مطلعة للشعب أنه متّت املوافقة عىل عقد الهيئة االدارية
الجهوية لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري وذلك يوم الجمعة  03جوان 2022
بدار االتحاد الجهوي للشغل باملنستري عىل الساعة التاسعة ( )09٫00صباحا
برئاسة األخ فاروق العياري األمني العام املساعد املسؤول عن النظام الداخيل.
* األخ فاروق العياري

أكدت مصادر مطلعة للشعب أنه متّت املوافقة عىل عقد ندوة
اإلطارات النقابية لالتحاد الجهوي للشغل بزغوان وذلك يوم الجمعة 03
جوان  2022بدار االتحاد الجهوي للشغل بزغوان عىل الساعة التاسعة
( )09٫00صباحا برئاسة األخ سمري الشفي األمني العام املساعد لالتحاد
العام التونيس للشغل باملسؤول عن املرأة والشباب العامل.

الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي بصفاقس

املرسوم عدد  ،30سحب فوري للمنشور عدد  20واستعداد تام
للنضال والدفاع عن حقوق الشغالني
انعقدت الهيئة االدارية الجهوية لالتحاد
الجهوي للشغل بصفاقس يوم  26ماي  2022برئاسة
االخ فاروق العياري االمني العام املساعد املسؤول
عن النظام الداخيل وبعد تدارسها للوضع العام
وطنيا وجهويا أصدرت البيان التايل:
نج ّدد اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس
للشغل منظمة وطنية دميقراطية مستقلة ومناضلة
مع إرصارنا عىل مزيد تكريس دورنا الوطني الذي
أفرزته تضحيات النقابيات والنقابيني يف طليعتهم
خالد الذكر الشهيد فرحات حشاد حتى اصبح واقعا
موضوعيا غري قابل لاللغاء او االقصاء.
ونتبنى مواقف االتحاد ونثمنها بد ًءا ببيان 26
جويلية  2021وصوال إىل البيان الصادر يوم  23ماي
 2022عن الهيئة االدارية الوطنية.
كام نج ّدد متسكنا بالحوار وأهدافه وآلياته
نصت عليه بيانات املكتب
ومكوناته وفق ما ّ
التنفيذي الوطني ولوائح املؤمتر الخامس والعرشين
بصفاقس.
ونعبرّ عن أن املرسوم عدد  30الصادر بتاريخ 17
ماي  2022جاء عىل نقيض انتظارات القوى الوطنية
وال يستجيب للتطلعات الشعبية يف بناء الدولة
املدنية الدميقراطية االجتامعية وتحقيق اهداف
الثورة يف الحرية والكرامة والعدالة االجتامعية.
ونعرب عن استعدادنا لتنزيل كل مقررات
هياكلنا عىل أرض الواقع يف إطار ما ميليه علينا دورنا
الوطني من واجب الدفاع عن املسار الدميقراطي
التشاريك والتصدي للنزاعات الشخصية التي تعمل
عىل تقرير مصري الشعب بصفة انفرادية.
ونطالب الحكومة بسحب املنشور  20يسء
الذكر وتطبيق االتفاقيات وتفعيلها والرشوع يف
مفاوضات اجتامعية يف الوظيفة العمومية والقطاع
العام والرتفيع يف االجر األدىن املضمون كام نطالب
االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية بتنفيذ اتفاقية جانفي  2022حول الزيادة
يف أجور عامل القطاع الخاص بإمضاء املالحق
التعديلية املتبقية.
ونح ّمل املسؤولية للحكومات املتعاقبة إىل
حد اليوم يف ما آلت اليه األمور من انهيار تام

للمقدرة الرشائية لعموم التونسيات والتونسيني ويف
االرتفاع الجنوين غري املربر لالسعار نتيجة الرتاخي
يف محاربة االحتكار والتهريب والفساد ومواصلة
نفس السياسات االقتصادية والنقدية الفاشلة ونرض
تحميل تبعاتها عىل عاتق االجراء واملعطلني وذوي
الدخل املحدود وعموم التونسيني والتونسيات.
ونعرب عن استيائنا ازاء الوضع املرتدي املتفاقم
بجهة صفاقس عىل جميع االصعدة االقتصادية
والتنموية والخدماتية والبيئية ونذكر بقرار االرضاب
العام الجهوي بتاريخ  12جانفي وبالوعود التي
أطلقتها الحكومة من خالل عقد مجلس وزاري
مضيق يف الغرض يوم  16جويلية  2021اال ان كل
القرارات رغم انها مل ترتق إىل تطلعات ابناء الجهة
فإنها بقيت حربا عىل ورق.
ويف هذا االطار نستغرب من موقف الحكومة
غري املبايل بالوضع البيئي الكاريث الذي تشهده
الجهة منذ اكرث من مثانية أشهر ونح ّملها املسؤولية
يف عدم اتخاذ التدابري الالزمة لتفعيل الحق
الدستوري ملواطني الجهة يف ضامن بيئة سليمة
لذا ندعو الحكومة اىل تعيني وال عىل الجهة ونق ّرر
مبدأ الدخول يف إرضاب عام جهوي ونرتك للمكتب
التنفيذي الجهوي تحديد تاريخه وتراتيبه وذلك
بالتشاور مع اطياف املجتمع املدين من جمعيات
ومنظامت من اجل دفع الحكومة اليجاد الحلول
االزمة واملستدامة لرفع الفضالت وتنقية املناخ
البيئي بالجهة.

حمدا هلل على السالمة

يرجو املكتب التنفيذي للجامعة العامة للمعادن
وااللكرتونيك الشفاء العاجل لألخ محمد السبوعي
الكاتب العام املساعد للجامعة بعد إجرائه عملية جراحة
كُللت بالنجاح والحمد لله.

ونج ّدد دعوتنا للحكومة بتفعيل املشاريع
املعطلة بكامل معتمديات صفاقس وبتدارس
مقرتحات االتحاد الجهوي املعلّقة بالتنمية بجهة
صفاقس والتي قدمت ضمن دراسات يف جميع
القطاعات اىل الوفد الحكومي الذي قدم يف زيارة
عمل انبثق عنها عقد املجلس الوزاري املضيق
كام نطالب سلطة االرشاف بتنظيم كأس تونس
لكرة القدم بإسم الشهيد فرحات حشاد بقرقنة او
بصفاقس.
كام نحتفظ بحقّنا يف اتخاذ كل القرارات
النضالية لوضع ح ّد لحالة التجاهل التي تعتمدها
الحكومة يف الرد عىل مطالب الجهة املرشوعة.
نث ّمن املواقف املبدئية والثابتة ملنظمتنا
يف االنتصار للحق الفلسطيني ونن ّدد مبامرسات
العدو الصهيوين االجرامي وآخرها اغتيال الصوت
الح ّر املناضل متمثال يف الشهيدة شريين أبو عاقلة
ونج ّدد دعمنا لخيار املقاومة سبيال لتحرير فلسطني
التاريخية من النهر إىل البحر.
كام ين ّدد اعضاء الهيئة االدارية الجهوية
بالتوظيف السيايس لزيارات الغريبة بجربة
ونعتربها تطبيعا مقنعا مع الكيان الصهيوين
الغاصب كام ندين صمت السلطات وتغاضيها
عن الرحالت املبارشة التي تجربها بعض وكاالت
االسفار الصهيونية واستخدام جوازات سفر للكيان
الصهيوين للعبور إىل األرايض التونسية وغريها من
اشكال التطبيع االخرى وهو ما ال يتطابق مع ا
لشعار املرفوع بأن التطبيع خيانة عظمى وندعو
كافة النقابيات والنقابيني وعموم التونسيني إىل
اليقظة من ترسب الكيان الصهيوين إىل بالدنا تحت
أي غطاء كان ونطالب بإيفاء رئيس الدولة بتعهداته
بس ّن مرسوم يج ّرم التطبيع.
ويدعو أعضاء الهيئة االدارية الجهوية كل
رص الصفوف وتحصني
النقابيات والنقابيني اىل ّ
الجبهة الداخلية من اجل الدفاع عن مصلحة الوطن
والدفاع عن منظمتهم خاصة يف هذه املرحلة
التي مت ّر بها البالد ونبذ الخالفات وانجاح اجتامع
االطارات النقابية يوم الخميس  02جوان 2022
بالقاعة الرياضية الرائد البجاوي.

هّ
الل لطيف

تع ّرض الصديق حبيب املصمودي معلّم
مدرسة السياقة لوعكة صحيّة .نسأل الله
السالمة والشفاء القريب للصديق حبيب وأن
يعود إىل سالف نشاطه قريبا.

املؤتمر االنتخابي
لالتحاد الجهوي
بأريانة يوم  18جوان
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل انه تقرر
عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة
وذلك يوم السبت  18جوان  2022بداية من الساعة
التاسعة ( )09صباحا بنزل «النزل الكبري املنزه
السابع».
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي
الجهوي أو الهيئة الجهوية للنظام الداخيل أو الهيئة
الجهوية للمراقبة املالية بداية من يوم السبت 04
جوان .2022
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم
الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل التاسع
والثامنني ( )89من النظام الداخيل لالتحاد العام
التونيس للشغل ان يق ّدموا مطالب ترشحهم بإسم
االخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13
شارع الواليات املتحدة ـ تونس  1002وذلك عرب
الربيد الرسيع او مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي
مقابل وصل يف ذلك
* آخر اجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 10
جوان  2022عىل الساعة الواحدة ()13بعد الزوال.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط
باالتحاد ملدة ال تقل عن  7سنوات كاملة متتالية
عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية
باالتحاد.
وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة 5
سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد تحملها ملدة
ال تقل عن  6سنوات كاملة
ان يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مدة ال تتجاوز
ثالثة أشهر بعد انتخابه.
* مالحظة
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي
الجهوي العضوين.
يضم املكتب التنفيذي امرأتني عىل األقل طبقا
للفصل ( )87من النظام الداخيل وال مينع عدم
تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
* يجب ان يتضمن املطالب:
 1ـ الرقم اآليل للمرتشح أو املعرف الوحيد أو
نسخة من بطاقات االنخراط املبارش.
 2ـ آخر بطاقة خالص لسنة .2022
 3ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح
وتواريخ تحملها
 4ـ مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم
الهاتف الجوال.

الخميس  2جوان  - 2022العدد 1697

كلمة أولى
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الملف التعليم في تونس
كيف يمكن التفكير في «االمتحانات» بشكل آخر؟

 134ألف مرتشّح للباكالوريا و 270ألف طالب جامعي

ملاذا رفضت حكومات
ما بعد الثورة إصالح
التعليم؟!
ـ1ـ
عىل أهمية السؤال العنوان ،فإ ّن الحكومات املتعاقبة منذ الثورة رفضت
اقرار اصالح حقيقي للتعليم بكل مستوياته وهذا الرفض أساسه التوجهات
الخاطئة املرتبطة بكل ما هو آت من الخارج! ويف عالقة كذلك بإبقاء االمور
عىل حالها دون اجتهاد رغم ان عديد االطراف كانت قدمت مساهامتها ورؤاها
الصالح هذا التعليم املعتل!
ـ2ـ
أتذكر أ ّن نقابات القطاع كانت نظمت عديد الندوات واملحارضات وااليام
الدراسية الصالح التعليم ووضعه عىل سكة التطور والقدرة عىل التنافس وكذلك
عىل انتاج ما تحتاجه السوق الشغلية من املتعلمني ومن اصحاب الشهائد العليا
لك ّن حديثك يا هذا! بعد أ ّن ذهبت الجهود دون فائدة تذكر.
ـ3ـ
يبدو أ ّن الفارق كبري بني املتعلم صاحب شهادة عليا واملتعلم الذي يحمل
ديبلوما ميكنه من االندماج يف سوق الشغل برسعة قياسية جدا لذلك يكون
من الرضوري القطع والغاء الشعب التي ال توفر فرصا حقيقية للتشغيل وما
عىل اصحاب القرار سوى اطالق العنان للمبادرة االيجابية بعيدا عن ما تسميه
الحكومات املتخلية عن دورها «بفرص بعث املشاريع» والحال أ ّن اكرث من 430
متخ ّرج مازالوا يف انتظار فرص شغل حقيقية!
ـ4ـ
فشلت تقريبا كل مشاريع املجازفة ـ يف غياب مرافقة حقيقية للدولة لباعث
املرشوع مهام كان نوعه (صناعي ،فالحي ،خدمايت) فقط النها مشاريع مبنية
عىل تصورات وهمية وحني نقول هذا فأل ّن امثلة الفشل كثرية وكثرية جدا.
ـ5ـ
تعطيالت كثرية يجدها الباعث الجديد ،الن الفرق شاسع بني ما تلقاه من
تكوين علمي اكادميي وبني حقيقة امليدان التي تحكمه حسابات ولوبيات
وعائالت وعدم توفر فرص حقيقية لالستثامر كام ا ّن عدم وضوح اهل االدارة
أنفسهم جعل هذا الباعث الشاب من ينفر املجازفة مبا انهم يتعمدون التعامل
مع «القديم يف السوق» وما إىل ذلك من عالقات تبنى اساسا عىل ما يدور يف
الغرف املظلمة ما فيها من اشياء ملموسة!
ـ6ـ
طبعا نحن ندين «السيستام» الذي مل يتغري ،وندين كل ما من شأنه أن
يفرق بني التونسيني وكل ما من شأنه ان يزيد من تكريس معامالت غري واضحة
من االساس أل ّن املؤسسات الناجحة ال تبنى إال عىل العالقات التي فيها حسابات
مسبقة وفيها معامالت ومحسوبية وحكايات اخرى ما انزل الله بها من سلطان..
ـ7ـ
املقاربات جاهزة ،وال تحتاج سوى إىل تفعيل وإىل فتح «ورقة ثقة» بني
سلطة رئاسة الحكومة لتأذن لهياكل وزارة الرتبية العتامد ورقة عمل مشرتكة
العالن اصالح حقيقي ال غالب وال مغلوب فيه وال منطق انا السيد ـ الكرة يف
مرمى الجميع ال ّن الشباك مفتوحة عىل مرصاعيها ،فقط اطلقوا مرشو ًعا اصالح ّيا
حقيق ًّيا وما عدا ذلك فإ ّن الوضع املأزوم سيظل عىل حاله ضمن خطة عمل تأيت
من وراء البحار.
ـ8ـ
إىل متى سيظل املرشوع الوطني معطال؟ عىل أهمية السؤال نقول إ ّن اللّه
ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم و«يوىف الكالم»!

تعيش املنظومة الرتبوية التونسية عىل وقع امتحانات آخر السنة
الدراسية ألكرث من  2,3مليون تلميذ منهم  134ألف تلميذ يجتازون
امتحان الباكالوريا و 270ألف طالب يف التعليم العايل .جرت العادة
ان يتم تناول االمتحانات من الجانب النفيس كاالستعدادات النفسية
للمرتشحني ،وقليال ما كان يتم مناقشة ضوابطها واجراءاتها ومك ّونات
صياغة االمتحانات واليوم يطرح املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات تونس صيغة لعلميات التقييم بنوعية أخرى .دوليا هل
هنالك تجارب أو صيغ أخرى للتقييم؟ وطنيا تحتل التقييامت حوايل
 40يف املائة من الزمن املدريس مام يؤثر عىل أداء املدرس والتلميذ ،يف
حني أننا نرى أن للمدرسة مسائل أخرى مه ّمة كبناء الشخصية وترسيخ
املهارات الحياتية وإكساب التالميذ مجموعة من القيم والخربات ،فهل
ميكن إيجاد مقاربات أخرى خاصة من الناحية التقنية لتقييم التالميذ
واالرتقاء من مرحلة اىل أخرى؟ ملحاولة تقديم مقاربات واقرتاحات
نوعية استضاف املركز مجموعة من الخرباء والجامعيني ملناقشة هذا
املوضوع والبحث عن مخرجات ميدانية تفيد سلطات اإلرشاف.
مل تشهد االمتحانات املدرسية يف تونس تغريات جذرية تذكر منذ سنوات
الثامنينات اىل حدود الفرتة الحالية مرورا بسنوات األلفني إذ نجد أن
االمتحانات مل تتغري فاملواضيع بقيت هي نفسها وكلام ت ّم اقرتاح تجديد
ثارت الثائرة فاملنظومة املتحكمة خاصة أصحاب الدروس الخصوصية
رفضوا قطعا أي تجديد فحتى شكل االمتحانات يف بنيتها أرص أصحاب
القرار ان ال تتغري إذ بقيت يف الرياضيات والفلسفة والتاريخ والجغرافيا
متس
وغريها عىل شكل مسألة ومترينني فبإمكاننا أن نق ّدم  5متارين ّ
من أغلب املحاور لنعطي للتلميذ أكرث حدود النجاح .لقد تغريت
مالمح التلميذ فاملطالعة تقلصت مساحتها الزمنية وأصبح االعتامد عىل
التحليل غري ُمج ٍد كثريا.
القطيعة بين التقييم الداخلي والخارجي
سمة أخرى نرى أنها سلبية تتعلق بالقطيعة بني ما يتلقاه التلميذ داخل
القسم عىل مدار السنة من تقييم والتقييم النهايئ آخر السنة فنتائج
التقييم الداخيل تصل إىل  90يف املائة بينام ال تتجاوز نسبة التقييم
الخارجي  50يف املائة وهذا هدر لإلمكانيات فمن غري املعقول أن يقيض
التلميذ  13عاما يف اإلعدادي والثانوي ويغادر بال شهادة .اإلشكالية
األوىل هي عدم القدرة عىل الحسم يف وظيفة االمتحانات :فوظيفتها
األوىل هي وظيفة إشهادية أي أن نعطي للتلميذ شهادة يف آخر املرحلة،
وعندما يفشل الربنامج التونيس يف منح شهادة يف آخر السنة التاسعة

إعدادي يت ّم إلغاء صيغة هذه االمتحانات وأصبح االرتقاء آليا إىل السنة
األوىل ثانوي .الوظيفة الثانية لالمتحانات هي وظيفة التوجيه اىل شعبة
او اختصاص معينّ قد ال يرغب فيه التلميذ .اإلشكالية األخرى تتمثل يف
يحصل  60يف املائة من املمتحنني عىل
تذبذب النتائج يف سنة معينة ُ
يحصلون عىل عالمات او نقاط
نقاط النجاح ،السنة املقبلة نسبة الذين ُ
النجاح ال تتجاوز  30يف املائة هذا يف العلوم الصحيحة ناهيك عىل
العلوم اإلنسانية إذا ال ب ّد من امتحانات تُقيم القدرات الحقيقية للتلميذ
وتبقى اإلشكالية الكربى هي مشكلة اإلصالح التي أصبحت تعتمد
االنطباع أكرث من املعايري فإصالح امتحانات الباكالوريا يت ّم بالتناوب بني
الواليات وهنا تلعب االنطباعات واالنبهار دورا مهام يؤثر عىل النتائج.
نخبوية االمتحانات
هل متثّل االمتحانات كل الدروس؟ ال أعتقد ذلك فمن املستحيل أن
تغطي االمتحانات جميع الدروس وهنا يلتجئ األساتذة اىل الدروس
«امله ّمة» ودروس التقوية والدعم ففي امتحانات الباكالوريا هنالك
محاور تتكرر يف االمتحانات والسبب ان واضعي األسئلة مييلون إليها.
مسألة أخرى مهمة جدا هي البحوث الرتبوية امليدانية التي من شأنها
تقوية روح البحث وبناء شخصية علمية قوية ملاذا ت ّم االستغناء عنها
خاصة إذا كانت ضمن الشفافية والنزاهة؟
يف سياق حديثنا عن التقييم ال ب ّد أن نذكر أن سلوكنا اليومي ال يخلو
من التقييم ثم نصدر حكام وأحيانا نقيّم ونصدر حكام عىل أشخاص أو
ظواهر نراها ألول مرة إال أن األهم أن ندرك أن للتقييم عدة أهداف،
أولها تنمية مكتسبات املتعلمني ومعرفة نقاط القوة والضعف ثم
التمكني من دروس للتدارك .الهدف الثاين هو تقييم املناهج وتطويرها.
ولإلشارة فقط ٬إن التقييم يف تونس يقترص عىل الحفظ وركزت عىل
املستويات املعرفية الدنيا .ومن التجارب الناجحة دوليا اختبار تقييم
املرشوع خاصة إذا كان مرتبطا ببيئة الدارس .كام توجد تجارب أخرى
تتعلق بخرائط املفاهيم والخرائط الذهنية القاطعة مع أشكال التقييم
التقليدية مفادها أن نعطي للتالميذ نصوصا وأسئلة لإلجابة عنها
ويستعمل فيها التلميذ الخط والقراءة والكتابة والفهم .أما طريقة
التقييم عن طريق خرائط املفاهيم فإنها متكننا من تنمية املفاهيم لدى
ملف اإلنجاز لتقييم
الدارسني .أيضا من األدوات امله ّمة يف التقييم هي ّ
جانب معني يف اإلنجاز .أما الطريقة األخرية فهي اإلنجاز االلكرتوين التي
تنمي مواهب التلميذ بشكل جيد ويس ّمى التقييم اإلبداعي.
* أحمد

إختبارات امتحان الباكالوريا تبدأ يوم  8جوان
يبدأ تالميذ وتلميذات الباكالوريا إمتحاناتهم يـوم  8جوان الجـاري لتمتد عىل أيام  8و 9و 13و 14و 15جوان  2022عىل ان يكون
االعالن عن النتائج يوم األحد  26جوان .2022
* رمزي
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المدرسة والمجتمع

العنف املدريس ٬عالقة األولياء وإشكاليات التوجيه اجلامعي
نظمت جمعية املنتدى الثقايف  14جانفي
بنابل بدعم من املندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية وبالرشاكة مع املندوبية الجهوية للرتبية
ندوة علم ّية بعنوان «املدرسة واملجتمع» وذلك
يوم الجمعة  27ماي  2022تناولت جملة من
تقض مضاجع املنظومة
املواضيع ال ّراهنة التي ّ
محل حديث الشارع
الرتبوية التونسية وأضحت ّ
التونيس بأرسه ملا لها من ُمضاعفات خطرية عىل
كيان املدرسة العمومية بالخصوص وتأثريات سلبية
عىل أبناء الفئات الشعبية وبناتها.
ق ّدمت الندوة أربع مداخالت كام ورد يف
الربنامج متحورت تباعا حول العنف يف الوسط
املدريس وعالقة األولياء باملدرسة وإشكاليات
التوجيه الجامعي وإيتيقا اإلصالح الرتبوي.
كانت بداية الندوة فرصة أكّد خاللها األستاذ
رضا التلييل ،رئيس املنتدى ونائبه األستاذ محمد
نجيب الخليفي وهام امل ُبارشان للشأن الرتبوي منذ
املتبص بشأن مختلف
عقود ،عىل أهمية التداول
رّ
أوجه األزمة املركّبة التي تعيشها مدرستنا التونسية
اليوم و ُمتعة التشاور بني جميع األطراف املتدخّلة
يف نحت مآالت الفعل التّعليمي التعلّمي مستقبال
يف ظل طلب ُمجتمعي كبري عىل املدرسة ولكن يف
الوقت نفسه يف ضوء تذ ّمر واسع من سوء أداء
مدرستنا وتراجع مردودها واستفحال عديد الظواهر
السلبية التي مل نعهدها يف فضاءاتنا الرتبوية من
قبل والتي ت ُحول دون تحقيق هذه األحالم الوطنية
الكربى امل ُعلّقة عىل مدرسة ك ّنا نخالها من َمواطن
ق ّوتنا غري القابلة للتّلف.
أه ّم ما ورد يف قراءة الدكتور شكري القبيل وهو
أستاذ مبارش وباحث الجامعي أن ظاهرة العنف
يف الوسط املدريس ويف محيطه استفحلت بشكل
غري مسبوق خالل السنوات األخرية كام يُجمع عىل
ذلك جميع املتابعني من مربّني وأولياء وأجهزة
نظامية وغري نظامية ،ال فقط عىل مستوى كثافة
االعتداءات املختلفة وح ّدة تواترها بل وأيضا عىل
مستوى األشكال العنيفة وغري املألوفة التي يتجلىّ
فيها العنف املس ّجل داخل أسوار مدرستنا التونسية
(استعامل السيوف والسواطري وإلقاء املالبس
النسائية الداخلية يف االعتداء عىل املربّني )...حتى
أن بالدنا أصبحت تحتل املرتبة الثالثة عامليا بعد
الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا من حيث حجم
العنف املدريس (حسب املرصد الوطني للشباب
وصندوق األمم املتحدة للسكان بتونس ،ديسمرب
.)2020
وأشار امل ُحارض إىل أن أكرث الفئات الشبابية
املعن ّية بالعنف املدريس هي الفئة التي ترتاوح
أعامرها بني  14و  17سنة (أي مرحلة التعليم
اإلعدادي وبداية التعليم الثانوي ،وهي مرحلة
عمرية يشهد خاللها املراهق تح ّوالن عميقان
يُربكانه جدا ويعصفان بتوازنه :من االبتدايئ إىل
االعدادي ومن اإلعدادي إىل الثانوي) دون مرافقة
حقيقية ال من الوسط العائيل وال من املدرسة نفسها
التي تآكلت قوانينها التأديبية وتقادمت مقارباتها.
وعليه ،فإن أي خطة وطنية تريد لنفسها النجاعة
يف تطويق هذه الظاهرة ال ب ّد أن تستهدف هذه
الرشيحة بالذات.
كام نبّه إىل خطورة مسؤولية «اآلباء الجدد
ألبنائنا» (الفضائيات ومواقع التواصل) يف إعادة

إنتاج ثقافة العنف داخل الفضاء املدريس وترذيل
قيم الجهد والعمل واالنضباط .هذا دون إغفال
ظاهرة العنف البدين وال ّرمزي الذي يتع ّرض له
التلميذ داخل املدرسة وخارجها والتي ما زالت
لألسف من الظواهر املسكوت عنها وامل ُثرية لحفيظة
املتس ّببني فيها.
العالقة بني األولياء واملدرسة
انطلق الدكتور مصطفى الشيخ الزوايل وهو
مستشار عام خبري يف الحياة املدرسية من معطيات
واقعية ومالحظات ميدانية حول املدرسة وعالقتها
باألولياء ومن القرار املفاجئ لوزير الرتبية يف
جويلية  2018القايض بعدم النزول تحت معدل 15
من  20يف القبول باإلعداديات واملعاهد للنموذجية.
ومطالبة رشيحة كبرية من األولياء بتنظيم دورة
تدارك استثنائية للنوفيام والسيزيام.
هذه الواقعة بالذات والتي خالصتها أن جمهورا
واسعا من التونسيني يجد نفسه يف كثري من األحيان
يف وضع امل ُطالب بامتيازات تبدو «مرشوعة» لكنها
غري مستحقّة ويف وضع امل ُساهم يف تكريس قيمة
التّواكل واملجهود األدىن بدال من إعالء قيمة ال ُجهد
واملثابرة .وعليه ،طرح أسئلة عىل غاية من األهمية:
 ملاذا تبدو ال ّرداءة منترشة يف كل املجاالت؟ ما الذي يجعل أغلبية الناس يف تونس التطالب بحقوقها عرب احرتام القوانني وإجالل املبادئ
امل ُستندة إليها ،وتطالب دامئا باالستثناء ولو عىل
حساب حقوق غريها؟
 ماذا وراء الجدل الدائر سنويا حول مناظريت«السيزيام» و»النوفيام» وما لُزومهام أصال؟
لإلجابة عن هذه األسئلة ،يُشري امل ُحارض إىل أنه
ال ب ّد يف كل التغيريات االسرتاتيجية من توفّر  3ركائز
أساسية :تحديد الرؤية وتوضيح الرسالة وبلورة
القيم األساسية التي سينبني عليها مرشوع التغيري.
بالنسبة إىل الشيخ الز ّوايل ،عالقة األولياء مع
املدرسة ال ب ّد أن يُعاد بناؤها وفق منظور جديد
يقوم عىل كرس املدرسة ل ُعقدة استعالئها وأن يتشبّع
املواطن بقيم جديدة تستبعد الفردانية والنفع ّية
الضيقة يف الوقت نفسه .كام يجب التخيل عن فكرة
«اإلصالح الرتبوي الشامل وإال فال» ،ألن اإلصالحات
املوضعيّة الدقيقة أكرث يُرسا وأكرث قدرة عىل الصمود
يف وجه «مقاومة الفاعلني الرتبويني» الرافضني ألي
تجديد ُمرشّ ح للتشويش عىل مربّعات رفاههم .أما
يف ما يتعلّق بإشكال التعليم النموذجي ،فيكفي
التذكري بحقيقة يُق ّرها الجميع وهي أنه ليس هناك
من منوذجي يف مؤسساتنا النموذجية غري تسمياتها.
املدرسة والدور االجتماعي
بالنسبة إىل األستاذ منصف الخمريي ،وهو
مستشار عام يف اإلعالم والتوجيه الجامعي متقاعد،
تلعب املدرسة دور املصعد االجتامعي إذا سمحت
شهائدها التي متنحها والتكوين الذي تُسديه للفرد
بالتح ّرر من ثقل املوروث العائيل واالجتامعي
الذي يأيت به من خارج املدرسة ،وأن املدرسة تكون
متواطئة يف إعادة إنتاج الفوارق االجتامعية بني
التالميذ إ ْن هي عجزت عن تحييد أثر الحتميّات
االجتامعية.
ت ّم التأكيد كذلك يف هذه امل ُداخلة عىل أن
املدرسة التونسية ما زالت تشتغل كمصعد اجتامعي
ناجع جدا بالنسبة إىل فئة قليلة من التالميذ (وهم
بصفة عامة من تُفردهم الدولة بدورة خاصة

يف التوجيه الجامعي تُطلق عليها دون كبري قلق
«توجيه دورة املتف ّوقني نحو الدراسة بتحضريي
املرىس والجامعات الفرنسية واألملانية») .ولكن هذا
املصعد يُ ِ
وصد أبوابه بعد ذلك ل ُيحيل مه ّمة الصعود
السالمل الخشبية واإلسمنتيّة فتصعد فئة قليلة
إىل ّ
من «امل ُثابرين املقاومني» وترتك جمهورا عريضا
من التالميذ يراوحون مكانهم ...قبل أن تلفظهم
املنظومة دون أدىن مستويات الكفاءة أو املهارة.
فنتائج التوجيه الجامعي للسنة الفارطة أفرزت
اختالالت بالجملة ال ب ّد من تداركها رسيعا ألن
السكوت عنها يُع ّد جرمية يف حق تونس إذ أن 4
أو  5واليات فقط فازت بنصيب األسد يف مسالك
التميّز الجامعية وأكرث من نصف البالد ظلّت تقتاتُ
عىل ما تبقّى من مسالك ال تؤ ّدي سوى إىل البطالة
والعطالة وبئس املصري ،باكالوريات بأكملها يتنكّر
لها التعليم العايل ،مؤسسات جامعية تشتغل بأقل
من ُربع طاقة استيعابها األصلية ،حوايل ألف مليار
هي كُلفة الدراسة بالخارج سنويا...
كيف يكون اإلصالح مُمكنا؟
ق ّدم األستاذ عادل الح ّداد مداخلة عن عن
اإلصالح الرتبوي يف تونس ،وهو متفقد عام خبري يف
الرتبية متقاعد ،ومدير عام سابق للربامج والتكوين
ومدير عام سابق للمركز الدويل لتكوين املك ّونني
والتجديد البيداغوجي .وهو الذي ترأّس لجنته
العليا سنة  2015وخبرِ إكراهاته وعوائقه ووقف
عىل متطلّباته.
جتمعي عام عىل
من املؤكّد أنه مثة اتفاق ُم
ّ
أن يعود إىل املدرسة ألقها كامال وأن اإلصالح بات
رضورة وطنية قصوى ،ولكن ما الذي مينع قيام هذا
اإلصالح؟
إن اإلرادة السياسية عىل غاية من األهمية يف
قيام أي إصالح ،واإلمكانيات املادية رضورية بصورة
عامة ،لكن يف السياق التونيس بالذات ال معنى
لل ّنوايا السياسية الصادقة وحجم اإلنفاق العمومي
عىل مستلزمات اإلصالح ألنه ال ب ّد من توفّر جملة
من الرشوط األساسية األخرى لجعل اإلصالح ممكنا،
عىل معنى أنه ال ب ّد من رضورة توفّر جانب إيتيقي-
أخالقي مسكوت عنه يف تونس والذي يعرقل كل
محاولة إصالحية جا ّدة.

كام أكّد الح ّداد يف هذا السياق عىل  3عنارص:
 .1صدام املصالح ألن اإلصالح يضعنا يف وضعيات
قصوى تتطلب تضحيات «رمزية أو اعتبارية أحيانا»
ليست كل األطراف مستعدة لتقدميها .فمن يقبل
عىل سبيل املثال اليوم التخيل عن بعض الشعب
الدراس ّية التي أثبتت عدم نجاعتها بعد عقود من
املامرسة حتى وإن توفّرت اإلرادة واإلمكانيات؟!
ومن يقبل بإعادة توظيف بعض املوارد البرشية التي
ال لزوم لها؟ ومن سيقبل بوضع خطة وطنية إلعادة
تأهيل امل ُربّني قصد مواكبة التط ّورات الحاصلة يف
ظل
املناهج واملقاربات؟ وأي تطوير للربامج يف ّ
املحافظة عىل شبكة التعلّامت القامئة؟ وأي مضامني
للربامج الدراسية دون مرجعية لهذه املضامني؟
حقيقي مع املحافظة عىل نفس عدد
وأي إصالح
ّ
سنوات الدراسة يف مختلف املراحل؟ املسألة إذن
ُمركّبة وتتجاوز شعار «توفري اإلمكانيات واإلرادة
السياسية».
 .2الطابع الصوري للقوانني (الذي يُع ّد تح ُّيال
ذكيّا عىل الحق) ،فالقانون يُرتّب املصالح وينظّمها
باالعتداء عىل الحقوق ومنها رضب مبدإ تكافؤ
الفرص واإلنصاف ،هذا املبدأ الذي لن تتحقّق من
دونه أي نجاعة ملنظومتنا التعليمية .مبعنى أنه مث ّة
تعارض بني الطابع الواقعي للقانون وبني الطابع
الصوري للحق مبا يسمح للقانون مبامرسة التح ّيل
عىل الحق للح ّد منه أو تقليصه أو تعويضه أو حتى
إهامله أصال ...ويدعي القانون بذلك أنه بصدد
تجسيد الحق.
السابق،
تصفية
أو
نجز
م
لل
ّر
ك
التن
قاعدة
.3
ُ
ّ
فعىل سبيل املثال يبدو إصالح  2015والذي ساهم
يف نحت مالمحه آالف املربّني واألولياء والخرباء
واملهنيّني ...وكأنه مل يحدث .نحن ال منلك الوعي
السابق ،وبالتايل
األخالقي باملُراكمة وتثمني ما أنجزه ّ
يظل األمل يف اإلصالح ضعيفا جدا (امل ُتنفّذ التونيس
ّ
بصورة عا ّمة ال يحرتم أعامل اآلخرين ومنجزاتهم).
ويُنهي األستاذ عادل الح ّداد مداخلته بالوقوف
عىل حقيقة تونسية قاسية ،وهي أنه يبدو كوننا
نفتقر إىل إيتيقا لإلصالح ...قبل افتقارنا إىل ما يكفي
من املوارد وإرادة السياسيني.

* متابعة منصف /خ
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إضراب  16جوان ردّا على الءات رئيسة الحكومة

ال تفاوض ٬ال إصالح وال زيادات

أعلن االتحاد العام التونيس للشغل يف بالغ له يوم  31العام ألعوان املنشآت واملؤسسات العمومية.
ماي  2022عن دخول كافة أعوان املنشآت واملؤسسات
والجدير بالتذكري يف هذا السياق أنه سبق لالتحاد
العمومية ( 159مؤسسة ومنشأة) يف إرضاب كامل يوم أن أعلن عن إمكانية إعادة النظر يف قرار اإلرضاب
الخميس  16جوان  2022من أجل تلبية جملة املطالب ،إذا ما تفاعلت الحكومة إيجابيا مع مقرتحات
املتمثلة أساسا يف سحب املنشور عدد  20الصادر بتاريخ  9االتحاد التي ت ّم تقديها وكان التعويل كبريا عىل أن
ديسمرب  ،2021وتطبيق جميع االتفاقيات املمضاة ،إضافة تتوصل لجنة «خمسة زائد خمسة» إىل تقدم يف هذا
إىل الدخول الفوري يف مفاوضات اجتامعية ت ُفيض إىل ترميم امللف وهو ما من شأنه أن يقرب وجهات النظر مع
املقدرة الرشائية بعنوان سنوات  .2021-2022-2023ويأيت الطرف الحكومي .إن األيام األخرية كشفت مدى
ألي مفاوضات باالستفتاء
هذا اإلرضاب أمام تع ّمد الحكومة رضب مبدأ التفاوض تعنت الحكومة وربطها ّ
وتنصلها من تطبيق االتفاقيات املربمة وعدم استعدادها والحال أن اوضاع الشعب التونيس االجتامعية ال
إلصالح املؤسسات العمومية ،وأمام االرتفاع الجنوين تنتظر كام ان إصالح املؤسسات العمومي مسألة
املتواصل ألسعار كافة املواد ،فإن الهيئة اإلدارية الوطنية ميكن فصلها عن االستفتاء وتاريخه .لقد بات من
لالتحاد العام التونيس للشغل ،تطالب بالرشوع الفوري يف الواضح أن أجندة الحكومة هي السري يف طريق
إصالح املنشآت واملؤسسات العمومية حتى تلعب دورها تأمني الحكم وضامن تنفيذ أجندة الرئيس مبا فيها
االقتصادي واالجتامعي وعدم اللجوء إىل الخ ْوصصة الجزئية من تصورات قانونية وسياسية عىل حساب قوت
أو الكلية تجسيام ملحرض االتفاق املمىض بني الحكومة التونسيني وخبزهم اليومي .إن حكومة ترتكز
واالتحاد العام التونيس للشغل بتاريخ  22أكتوبر .2018
اجندتها عىل التسويف واملامطلة هي حكومة ال
كام أ ّن إلغاء املساهمة التضامنية ( )% 1من بني املطالب تدرك فعليا أن البالد عىل حافة االنهيار .إن تهرب الحكومة
املطروحة أيضا ،إضافة إىل املطالبة بإنهاء التفاوض يف القانون من التفاوض والتنصل من كل االلتزامات تحيلنا إىل أن كل
غايتها هي املرور
بقوة ومحاولة
النقابة العامة لألطباء والصيادلة واألمر عدد 341
فرض اإلصالحات
اجتمع يوم  31ماي  2022األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل التي ينادي بها
بأعضاء النقابة العامة لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية للنظر يف املطالب صندوق النقد

القطاعية وعىل رأسها األمر عدد .341

الدويل دون استشارة األطراف االجتامعية وهو ما سيعمق
األزمة ويزيد من احتدامها .يتساءل املراقبون ملاذا ال تبارش
الحكومة برنامج إصالح التعليم والصحة والفالحة والتصدير
ومسالك التوزيع وغالء االسعار اآلن وليس غدا ...أسئلة
تطرح بحدة وتؤكد أن هذه الحكومة ليس لديها ما تقدمه
للشعب سوى مزيد تعميق واقع األزمة.
* محمد الصحبي

والد محب االفريقي عند األمين العام

االتحاد يساند كل القضايا
العادلة وكشف الحقيقة واجب
التخطيط االسرتاتيجي يف القطاع الخاص
ذكرت مصادر مطلعة للشعب انه يف إطار برنامج
التعاون بني منظمة فريديريش ايبارت واالتحاد العام
التونيس للشغل وبناء عن توصيات مجمع القطاع
الخاص املنعقد بتاريخ  10ماي  ،2022ينظم قسم
القطاع الخاص لفائدة اعضائه ورشة عمل حول
«التخطيط االسرتاتيجي وضبط خطة عمل القسم»
يومي  17و 18جوان  2022بالحاممات بإرشاف االخ
الطاهر الربباري األمني العام املساعد املسؤول عن
القطاع الخاص.

استقبل األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نور الدين الطبويب ،يوم الثالثاء
 31ماي  2022عم نور الدين  ،والد شهيد املالعب الرياضية عمر العبيدي صحبة منسق
حملة تعلم عوم ايوب عامرة.
وتم التطرق  ،خالل هذا اللقاء ،إىل اطوار قضية عمر و مآلها وظاهرة تكريس سياسة
االفالت من العقاب وسبل التصدي لها .
كام شدد السيد األمني العام عن مساندة اإلتحاد لقضية عمر العبيدي و الكشف
عن الحقيقة.
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ملف التعليم في تونس

في دراسة للباحث رامي عبد المولى

بالتلميح والتصريح

* لطفي املاكني

النظرة الدونية للمجتمع ال تساعد الشباب
الذين مروا بالتجربة السجنية من االندماج مجددا
تعترب عملية إعادة ادماج من مروا بالتجربة
السجنية ضمن النسيج االجتامعي رهانا صعبا يف ظل
النظرة املتوارثة من قبل افراد املجتمع والتي تنبذ
يف املطلق هذا الصنف الذي ترى انه غري قادر عىل
االنصهار يف املنظومة القيمية واالخالقية التي تتحكم
يف ذلك النسيج.
وقد عكست الدراسة التي انجزها الباحث
رامي عبد املوىل (متخصص يف القضايا االجتامعية
واالقتصادية) يف إطار منظمة «أنرتناشيونال» ما يعانيه
الشباب الذين مروا بتلك التجربة السنية من خالل
افادات عينة منهم عن عالقتهم مبحيطهم القريب
والبعيد اثر قضاء العقوبة.
وبني الباحث يف تقدميه لنتائج هذه الدراسة ان
اغلب االفادات اشارت اىل تفاقم ظروفهم االجتامعية
واالقتصادية املرتدية وترسق سنوات من اعامرهم
ليجدوا انفسهم يف حلقة مفرغة تعيد اغلبهم اىل
السجن ذلك ان الفرتات التي يقضونها خارج السجن
تزيد من احتامالت انتهاجهم سلوكات محفوفة
باملخاطر.
كام استنتج ان اغلب املستوجبني من العينة من
شباب الكبارية والقرصين وتطاوين يبحثون بعد تلك
التجربة السجنية عن «خيط للحرقة» اي البحث عن
فرصة لعبور البحر باتجاه السواحل االيطالية اضافة
اىل السلوكات اإلنفعالية املسجلة التي تنعكس يف
االعتداء بآالت حادة عىل أجسادهم وبالتايل أصبحوا
اكرث عصبية مع محاوالت االنتحار واستهالك الكحول
واملخدرات.
وتوقف الباحث عند جملة من املالحظات

من االستثناء إلى االستفتاء:
ال يشء يثني رئيس الجمهورية قيس سعيد
عن الذهاب اىل موعد االستفتاء رغم تربم أعضاء
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات والتي وجدت
نفسها تسابق الزمن الحرتام القوانني املنظمة
والجدول الزمني املقرر من قبل وهذا ما انعكس
عىل اجتامع مجلسها االخري ومل يتمكن االعضاء
وحسب محمد التلييل املنرصي من التوافق
وفض االشكاالت
عىل مآالت حول الروزنامة ّ
القانونية.
سارع رئيس الجمهورية قيس سعيد ساعات
بعد انعقاد مجلس هيئة االنتخابات دون ان
يتوافق اعضاؤه حول روزنامة االنتخابات وما
قبلها من محطات إىل لقاء فاروق
بوعسكر رئيس الهيئة وتحدث معه عن
اإلشكاالت املطروحة وترسيع إصدار النصوص
الخاصة بسري عملها عىل الوجه املطلوب عىل
وتخص
أن تصدر مراسيم أخرى بني يوم وآخر
ّ
للبت
منها تجاوز قانون الصفقات العمومية
ّ
يف مسائل تتعلق منها بالطبع والنرش وتوفري
مستلزمات االنتخابات دون املرور بتعقيدات
فواتري الصفقات وضوابطها القاونونية.
بدا رئيس الجمهورية مستعدا لكل يشء
إال تاجيل االستفتاء نظرا إىل الضغط الزمني
ونظريا انطلقت مرحلة تسجيل الناخبني يوم
األحد الفارط وطلبت الهيئة العليا من الهيئات
الفرعية الرشوع يف التسجيل «بكل الوسائل
املمكنة عرب فتح مكاتب التسجيل يف الفضاءات

اهمها كون العديد من الذين مروا بتجربة السجن
إما انغمسوا يف استهالك الكحول واالقراص املخدرة او
االنقطاع شبه التام وال ّرغبة يف تغيري السلوك ومنهج
حياة مختلف خوفا من التورط يف قضايا جديدة
والتتبعات العدلية او بحكم الدخول يف تجربة الزواج.
* معاناة ما بعد السجن
ويؤكد الباحث رامي عبد املوىل ان القصة ال
تنتهي يوم الخروج من السجن الن السجني سيعود
إىل البطالة التي كان يعيشها قبل تجربته تلك او انه
سيفقد عمله او مساره الدرايس او التكويني وبالتايل
اصبحت الدولة بالنسبة اليهم عاجزة عن توفري الشغل
وكذلك املرافق االساسية والرعاية الصحية ومختلف
الخدمات لحامية الشباب من االنحراف بل ترتكهم
ملصريهم ثم تحاسبهم وتعاقبهم.
وإىل ذلك شعورهم بأن اذى املجتمع ال يتوقف
مع نهاية العقوبة السجنية بل يستمر بعدها بأشكال
مختلفة منها الوصم االمني (بطاقة عدد  )3ونظرة
املجتمع وكلها تقلل من الفرصة الثانية واحتامالت
بدء صفحة جديدة أو االثر النفيس واملضايقات
االمنية ذلك ان خطأ بسيطًا قد يكون احيانا تعبريا عن
اضطراب نفيس عصبي وميكن ان يدخل املراهق او
الشباب يف دوامة من االيقافات والعقوبات السجنية
املتكررة.
* عديد الخسائر والعودة إىل السجن
ويف تفسريه لتلك النسبة يذهب الباحث إىل كون
الشباب وبعد قضاء بضعة أشهر أو عدة سنوات يف
السجن يعود إىل املحيط نفسه اي الظروف االجتامعية
واالقتصادية نفسها ومنها يكتشف ان فرحة استعادة

* رامي عبد املوىل
الحرية تخفي ما ينتظره من محيطه غري متجاوب مع
رغبته يف االندماج مج ّددا داخله إذ أنه مل يعد مبقدوره
استئناف االنشطة التي توقفت لحظة فقدانه لحريته
ونعني الشغل أو الدراسة او التكوين او سعيه إىل
البحث عن فرصة للعمل مع ما يالحظه يوميا من
نظرات التوجس والريبة املسلطة عليه بسبب «سجله
العديل امللوث» وبينّ الباحث أن أغلب من غادروا
السجن اعتمدوا بسبب وضعيتهم التي فرضت عليهم
عىل عائالتهم لتأمني حاجياتهم االساسية طيلة االشهر
األوىل وتبقى االم هي املساند الرسمي لالبن يف مثل
هذه الوضعيات.
وزيادة عىل تلك «املحارصة املجتمعية» فإن
أغلب من مروا بتلك التجربة مل يتلقوا اي رعاية صحية
من قبل املختصني رغم ان نسبة مهمة منهم عربوا عن
استعدادهم لتلقي العالج النفيس (نسبة .٪42

هيئة االنتخابات تحاول رفع العقبة تلو العقبة
واالنهج والتسجيل االلكرتوين والتثبت من قامئات
املسجلني والرتكيز عىل استهداف الفئات العمرية
املشمولة باالستفتاء والتي بلغت السن القانونية،
وهذا ما اكد عليه حسني السحباين منسق الهيئة
الفرعية لالنتخابات مبنوبة حيث يسعى مع فريق
عمل متناغم اىل بعث  17مركز تسجيل يف كامل
الوالية بني االسواق واالحياء ومراكز الربيد ومركز
املعتمديات ،وهذا ما تسعى الهيئة اىل تعميمه
بني كل الواليات من اجل بلوغ العدد املطلوب
لالستفتاء وعدد  6ماليني ونصف املليون ممن
يحق لهم التسجيل واالنتخاب ،ولكن ضيق
الوقت ميثل عقبة إضافية امام الهيئة.
تيسري الصفقات
ومن النصوص القانونية املنتظرة منها واضافة
نص
اىل مرسوم تجاوز قانون الصفقات العمومية ّ
يخص التسجيل اآليل واالستظهار فقط
منتظر ّ
ببطاقة التعريف الوطنية يوم  25جويلية تاريخ
االستفتاء عىل الدستور الذي يعده اآلن العميد
الصادق بلعيد ،وان تواصل التسجيل بصورة
طبيعية فإنه سيستم ّر لتحفيز الشباب اىل غاية
 14جوان وبذلك تكون املدة املخصصة لذلك 17
يوما بدل االيام العرشة السابقة.
أما مسالة التدقيق يف الناخبني املسجلني
وطباعة الوثائق الخاصة ونرشها ووضعها
عىل ذمة العموم فتكون يف الفرتة املمتدة بني
15و 20جوان الجاري ،وقد حددت الهيئة العليا
لالنتخابات املدة الفاصلة بني  18جوان و15

* ناجح مبارك

جويلية للنظر يف النزاعات املقبلة واملتعلقة أساسا
بالرتسيم يف القامئات االنتخابية عىل أن يت ّم توزيع
املواد االنتخابية يف الظاخل والخارج وتأمينها بعد
التدقيق يف السجالت بني تاريخ 16و 22جويلية،
ثالثة أيام قبل موعد االنتخاب واالستفتاء بنعم أم
ال يوم  25جويلية.
تحت القصف القانوين
لنئ متكنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
من تجاوز العقبات اإلجرائية واللوجستيكية
والقانونية بفضل الدعم الرئايس فإنها اآلن
تشتغل تحت القصف الخارجي وان كانت
متكونة من رجال القانون فإن عددا من أساتذة
الفقه الدستوري مثل عمداء الكليات السابقني
والحاليني ومنهم األستاذ عياض بن عاشور يتحدث
عن بطالن كل االجراءات الخاصة باالستفتاء مام
يجعل عملهم تحت الصغط النفيس والنخبوي.
أما خارجيا فقد خلصت لجنة البندقية وهي
اللجنة األوروبية للدميقراطية اىل اعتبار املرسوم
الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد واملنقح
لقانون هيئة االنتخابات السابقة منافيا للدستور
وللمعايري الدولية وهي التي قدمت رأيها القانوين
بطلب من االتحاد االورويب و«هو الذي يدفع
بتونس اىل العودة إىل الوضع الطبيعي بالعودة
اىل املؤسسات عن طريق االنتخاب» ،ودعت
لجنة البندقية إىل إعداد نص االستفتاء بشكل
تشاريك مع املنظامت واألحزاب وحذرت من
عواقب إجراء االستفتاء بالطريقة الحالية.

* لطفي املاكني

الفرصة الثانية
يحتاج الشباب دامئا إىل فرص متعددة ومتكررة الثبات
وجوده داخل املجتمع من خالل مجاالت يرى انه قادر
عىل ان يقدم فيها االضافة ومنها تنطلق مسريته لتحقيق
النجاح إن كان شخصيا او ضمن اطار اوسع أرس ّي او
قطاعي ونعني النشاط املهني الذي اختار مامرسته ومثله
االنشطة االخرى.
ولنئ التصقت الصور املتوارثة داخل املجتمع عىل ان
التمييز ال يكون اال يف الرياضة او الغناء (وليس الفن كام
يردد البعض النه مفهوم اوسع وأشمل) وبدرجة أقل يف
مجاالت اخرى لكنها ال متنع الشباب من بريق الشهرة التي
تغري اغلب الناس فأي مرحلة من مسريتهم اال ان ذلك
القصور يف النظرة التي أرشنا إليها ضيقت عىل الشباب
املساحات املفرتض ان يجدها أو املتاحة امامه ليثبت ما
لديه من امكانيات وقدرات حتى وإن مرت تجاربه بها
بكل مكوناته ان يكون متفهام
جميعا وهنا عىل املجتمع ّ
لخصوصية هذه املرحلة العمرية التي مررنا بها جميعا وما
مييزها من توق إىل األعىل دون النظر اىل الصعاب او ما
يحف بها من مخاطر وكذلك ما قد تعرفه لدى البعض
من شوائب مدفوعة برغبة الربوز وخاصة جلب انتباه
املحيطني بهم بأي وسيلة فقط غايتهم ان يقولوا لهم
وعىل طريقتهم انهم موجودون وفاعلون وقد يقع بعضهم
جراء تلك الخطوات غري املحسوبة تحت طائلة القانون
ويدفعون رضيبته سنوات من اجمل فرتة من حياتهم يف
املؤسسات السجنية اذ تسلب حرياتهم يقفون عىل حقائق
غري التي يسمعونها يف نرشات االخبار والبيانات الرسمية.
وقد تكون لتلك التجربة التي ميرون بها انعكاسات تغري
الكثري يف النظرة إىل الحياة وهنا علينا االقرار بحقيقة ان
القليل فقط من يتجنب االنعكاسات السلبية بعد مغادرته
املؤسسة السجنية ويعيد ترتيب حياته دون الخضوع
لنظرة املجتمعية التي تحمل الكثري من التوجس والريبة
وهذا املتعارف عليه اما ترصيحا او تلميحا وهذا ما يج ّرنا
إىل الحديث عن أهمية منح الفرص للشباب الذين وقعوا
الول مرة يف دائرة االفعال املحرمة قانونا حتى ال ينج ّروا اىل
تكرارها او ارتكاب املزيد من املخالفات املوجبة للعقاب
السالب للحرية مماّ يع ّمق االنغامس يف عامل الجرمية
باشكالها املختلفة وبالتايل التيه والضياع وهذا حال اعداد
كبرية من املراهقني والشباب مبا ميثل خسارة للمجتمع
الذي كان عليه ان يتفهم خصوصيات هذه املرحلة بالرتكيز
عىل اعتامد أساليب حديثه للتواصل والتوعية والتحسيس
للتوقي من جنوح هذه الرشيحة اىل السلوكات املحفوفة
باملخاطر.
والحديث عن منح الفرصة الثانية غايتها عدم غلق
أبواب ملن لهم رغبة حقيقية يف القطع مع تلك السلوكات
املوجبة للعقاب وليس تشجيعهم عىل تكرار األفعال
املجرمة قانونا وهو خيط فاصل علينا االنتباه إليه ألن
التجربة السجنية ملن هم يف تلك السن اليافعة تكون
صادمة عند قضائها ثم تشحن كام أرشنا سابقا إىل النظرة
الدونية واملتوجسة من قبل املجتمع مبا ال يرتك له اي
فرصة لتدارك زلته تلك واالنطالق مجددا يف مسارات
الحياة واالمثلة عديدة ملن اعتربوا من تلك االخطاء خاصة
يف املجتمعات املتطورة التي تراهن عىل نجاح الفرد ومتيزه
وال تحكم عليه نهائيا من حادث عارض أو فعل ندم عىل
ارتكابه.
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شؤون عربية

مخيم جنني الذي تحول إىل قلعة صمود وتصدّ لقوات االحتالل
يقع مخيم جنني عىل الطرف الغريب من املدينة وسكانه
ينحدرون من مدن وقرى فلسطني التي احتلتها القوات
الصهيونية عام  1948وقد عاشوا مأساة النكبة ومرراتها
واملخيم يشكل بوابة لسهل مرج بن عامر الذي ميتد باتجاه
مدينة حيفا التي كان ميناؤها قبل النكبة اهم موانئ البحر
االبيض املتوسط ومنه كان برتول العراق يصدر اىل بلدان
العامل ومن خالله كانت البضائع االوروبية تغطي اسواق
املنطقة العربية .لقد انتمى ابناء هذا املخيم اىل فصائل
الثورة الفلسطينية ومنه انطلق الفدائيون لتنفيذ عمليات
استشهادية ردا عىل االعتداءات االرسائيلية واحتاللها وارهابها.
وقد ارتكب العدو الصهيوين مجازره االرهابية باجتياح املخيم
عام  2002ود ّمر املنازل وقتل االطفال والنساء والشيوخ وقد
استبسل املقاتلون يف ملحمة بطولية أسطورية لهذا االجتياح
وسقط الشهداء والجرحى ومن يومها تح ّول هذا املخيم إىل
اسطورة صمود والتضحية يف مواجهة االجتياحيات املتك ّررة
التي تحارص املخيم بهدف االغتيال واالعتقال والتدمري .وقد
شهد املخيم معارك حامية ض ّد هذا العدوان هذه االيام كتبت
فصول مالحم بطولة أبناء فلسطني الذين سقطوا فوق أرض
املواجهات وعيونهم مفتوحة ترسم يف حدقاتها سهل مرج بن
عامر الذي غمرته قلوبهم حبا وعطاء ،واكفهم تطبق عىل تراب
االرض التي جرفتها شفرات جارفات العدو وصدورهم تحتضن
ركام املنازل التي دمرتها مجنزراتهم ودماء أجسادهم التي
مزقتها شظايا املعتدين الصهاينة .إن مخيم جنني مل يركع ومل
يرتاجع عن تقديم التضحيات وسيبقى بوابة النرص والنافذة
املطلة عىل املدن والقرى الفلسطينية املحتلة عام ،1948
والذراع الذي يحتضن سهول فلسطني التي يفوح من أزهارها
أريج ممزوج مبسك دماء الشهداء .ان املناضلني الفلسطينيني
يحيون الذكرى  74لنكبة فلسطني بعملياتهم االستشهادية
وحضورهم النضايل بكل الوسائل وتتجسد بطوالتهم بتمريغ
أنوف املعتدين يف الرتاب .ان مخيم جنني الذي حورص
بالحديد والنار واالعتداءات املتكررة من قبل االحتالل مل
يركع وان دماء الشهداء التي سقت ترابه ولثمت أدميه شفاه
الرجال األبطال عرب املعارك امثال أبو جندل ،وزياد العامر،
ومحمود طوالبه ،ورياض بدر ،وداوود الزبيدي ،وأمجد الفايد
وغريهم وأشالء املدنيني من مختلف االعامر التي دفنت تحت
أنقاض البيوت التي دمرها العد ّو ال ميكن ان تذهب هدرا بل
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ستبقى تضحياتهم منوذجا يف العطاء والفداء بل ستكون رافعة
نهوض وطني وحدوي لهذا الشعب الذي سيبقى مجاهدوه
يف خنادقهم يزرعون الرعب يف قلب العد ّو إىل أن يرحل عن
فلسطني وتحرر األرض ،ان صمود مخيم جنني قد أذهل العد ّو
الصهيوين مام جعله يص ّعد عدوانه لكرس إرادة املقاتلني الذين
أبدوا صمودا اسطوريا يف مواجهته .ان املعارك التي يخوضها
أبطال املخيم ومدينة جنني وقراها ستبقى عالمة بارزة تشري
اىل بطولة هؤالء الذين خاضوا تلك املعارك وجعل منها ساحة
معركة متتد إىل عمق الكيان الصهيوين من خالل العمليات
االستشهادية ،وقد أثبت هؤالء املقاتلون ان ابناء هذا املخيم
كغريه من أبناء املخيامت الفلسطينية قد تحولوا اىل قلعة
صمود ونضال وقد تساوى عندهم املوت والحياة يف سبيل
تحرير فلسطني والعودة إىل ديارهم مهام طال الزمن والسؤال
إىل متى ستبقى األنظمة الرسمية العربية تراهن عىل أمريكا
حل عادل للقضية الفلسطينية .ان واشنطن ال يهمها
إليجاد ّ
سوى رىض الكيان الصهيوين ،وان اي حل ال يريض الكيان
الصهيوين مل يكن يرى النور ان الشعب الفلسطيني وقيادته
ال ميكن ان يخضع لإلمالءات الصهيونية ـ االمريكية وليس
امامه ازاء ضعف املوقف العريب والدويل وقد ادمت قلبه
البيانات واثقلت سمعه الترصيحات غري املجدية اال االستمرار
يف كفاحه وتحمل مسؤوليته التاريخية حتى يحقق اهدافه يف
االستقالل والحرية والعودة وبناء الدولة املستقلة وعاصمتها
القدس ان التاريخ لن يرحم االنظمة العربية التي ط ّبعت
مع العد ّو وتقاعسها عن دعم الحقوق الوطنية التاريخية
لهذا الشعب الفلسطيني وان االجيال القادمة ستعلن هؤالء
املرتددين ،وسوف تنترص إرادة الشعب العريب عىل االعداء
وسيزداد اصطفاف موقف العامل رسميا وشعبيا بجانب
القضية الفلسطينية من خالل مشاهدتهم صمود تضحية
ابناء فلسطني لنيل حقوقهم املرشوعة طبقا لقرارات الرشعية
الدولية ورؤيتهم جراء هذا العد ّو الصهيوين التي فاقت ّكل
تصور ومنطق وشعور انساين وسوف تتغري موازين القوة يف
املنطقة العربية وسيندحر إىل غري رجعة مهام طال الزمن
عىل يد املناضلني الصامدين يف خنادق املواجهة إلنهاء الظلم
التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني الذي ال ميحوه
سوى الدماء والتضحية والصمود واملقاومة بكل اشكالها.
* محمد بدران

بلدية السند

إعالن عن طلب عروض عدد 2022/03
على الخط وفق إجراءات مبسّطة للمرة الثالثة
تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض للمرة الثالثة وفق إجراءات 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 « »Tunepsاما بالنسبة إىل الضامن الوقتي يتم ارساله يف ظرف مغلق ومضمون
الوصول او بالربيد الرسيع او يودع مبكتب الضبط وال يحمل سواء عبارة «ال يفتح وثائق تكميلية
لطلب عروض للمرة الثالثة وفق اجراءات مبسطة تهيئة وتعبيد طرقات بحي الزهور ببلدية السند».
ح ّدد آخر أجل لقبول العروض يوم الجمعة املوافق لـ 2022/07/01 :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 اجل لقبول
العروض.
* املالحظات:
تلغى وجوبا العروض التي ال تتضمن الضامن الوقتي.

بلدية السند

المؤتمر العربي العام:

االعتداءات على القدس واألقصى دليل
على عقدة النقص وعدم املشروعية التي يعانيها
شهد املسجد األقىص ومدينة القدس املحتلة اعتداءات جسيمة اقرتفتها
قوات االحتالل ،وعصابات املستوطنني يف ذكرى ما يسمى «يوم توحيد القدس»
حسب التاريخ العربي ،وهو اليوم الذي احتل فيه الصهاينة ما تبقى من القدس
يف جوان  .1967ومتابعة للتطورات الخطرية يف القدس ،اجتمعت لجنة املتابعة
للمؤمتر العريب العام وأصدرت البيان اآليت:
 يو ِّجه املؤمتر العريب العام أسمى التحيات للشعب الفلسطيني املناضلالذي استطاع أ ْن يربهن للعامل كله أ َّن السيادة الحقيقية عىل القدس هي
للفلسطينيني والعرب واملسلمني ،وأ َّن االحتالل اإلرسائييل فشل عىل مدار عقود
االحتالل الطويلة يف إثبات صحة ادعائه بالسيادة عىل القدس؛ إذ ما زال عاج ًزا
عن تنظيم مسرية ألعالمه الباطلة من دون أن يستنفر كل قواه وأجهزته؛ ألن
أبطال الشعب الفلسطيني له باملرصاد .بل إن إرساف االحتالل يف اعتداءاته
عىل القدس واألقىص عىل هامش مسرية األعالم اإلرسائيلية التهويدية ،ويف
سياق اقتحامات األقىص ،يدل عىل حقيقة عقدة النقص والعجز والالرشعية
التي يعانيها االحتالل.
 يؤكد املؤمتر أ َّن كل إجراءات االحتالل التهويدية واالستيطانية يف القدسباطلة ،وقد أكدت قرارات املنظامت الدولية املختلفة بطالن هذه اإلجراءات،
وعدم قانونيتها ،ورضورة وقفها وإزالة آثارها ،والتعويض عىل املترضرين من
الفلسطينيني .فالقدس عربية إسالمية وال حق لالحتالل اإلرسائييل بالقدس،
وباطل االحتالل ال ميكن أن يتحول إىل حق بقوة السالح ،وانحياز املنحازين
ُ
إىل االحتالل.
 يدعو املؤمتر إىل أوسع مشاركة يف امللتقى العريب التضامني مع القدسواألقىص ،الذي قرر تنظيمه عرب  zoomيوم األحد الواقع فيه  ،5/6/2022وإىل
وقفات تضامنية كثيفة يف مختلف األقطار العربية واإلسالمية ،ويف كل مكان
متاح يف العامل ،يوم الثالثاء الواقع فيه  ،7/6/2022يف ذكرى احتالل كامل
القدس وفق التاريخ العريب.
ختا ًما ،عهدنا أن نبقى بالقدس متمسكني ،وعن حقنا العريب واإلسالمي فيها
مدافعني ،وألهلنا يف فلسطني داعمني ،إىل أن ندخل القدس منترصين مح ِّررين.

إعالن عن طلب عروض عدد 2022/05
على الخط بإجراءات عادية

تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض عرب منظومة الرشاء العمومي « »Tunepsملرشوع توسيع
وإنارة الطريق الوطنية عدد  14ببلدية السند فعىل املقاولني املرخص لهم والراغبني يف املشاركة
تحميل ملفات طلب العروض عرب املنظومةw.
ترسل العروض االدارية والعروض الفنية واملالية املنصوص عليها بكراس طلب العروض عرب
منظومة الرشاء العمومي «.»Tuneps
اما بالنسبة إىل الضامن الوقتي يتم ارساله يف ظرف مغلق ومضمون الوصول او بالربيد الرسيع
او يودع مبكتب الضبط وال يحمل سواء عبارة «ال يفتح وثائق تكميلية لطلب عروض الخاص بتوسيع
وإنارة الطريق الوطنية عدد  14ببلدية السند».
ح ّدد آخر أجل لقبول العروض يوم االثنني املوافق لـ 2022/07/04 :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  120يوما ابتدا ًء من اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول
العروض.
* املالحظات:
تلغى وجوبا العروض التي ال تتضمن الضامن الوقتي.
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اعالنــات

الخميس  2جوان  - 2022العدد 1697

بلدية نرب

إعالن بتّة عمومية باإلشهار واملزاد العلني
يعتزم رئيس بلدية نرب إجراء بتّة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الرابعة وذلك يوم الخميس املوافق لـ  23جوان  2022عىل الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية الستلزام لزمة السوق
االسبوعية بتل الغزالن ملدة سنتني ونصف ابتداء من غرة جويلية  2022حسب البيانات التالية:

مدة اللزمة

السعر االفتتاحي مبلغ الضامن الوقتي تاريخ وتوقيت ومكان
الفصل
إجراء البتة
الخميس  23جوان  2022سنتان ونصف من
120٫000د
السوق 1200٫000د
لزمة
عىل الساعة العارشة صباحا من 2022/07/01
األسبوعية بتل
إىل 2024/12/31
مبقر البلدية
الغزالن
فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات
املحلية وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس ،االتصال بإدارة البلدية كامل أوقات
العمل االداري لسحب كراس الرشوط واالستامرة للسوق االسبوعية بتل الغزالن قصد تعمريها
والتعريف بإمضائه عليها وإرجاعها للبلدية مصحوبني بالوثائق االصلية التالية قبل موعد يوم
البتة.
 1ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 2ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح
 3ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول
 4ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية
 6ـ وصل خالص الضامن الوقتي املساوي  ٪10من السعر االفتتاحي مسلم من قبل قابض

املالية بنرب محتسب البلدية.
 7ـ ال تقبل املشاركة بتوكيل
يتعني عىل الفائز تأمني كامل املبلغ من  2022/07/01إىل غاية  2022/12/31مع مبلغ
األداء عىل القيمة املضافة املبتّت به وتأمني مبلغ ضامن تسجيل عقد اللزمة وكراس الرشوط
وتأمني مبلغ التنظيف يف أجل اقصاه  72ساعة من تاريخ االعالن عىل نتائج اللزمة ويتم
تحديد مبلغ الضامن املستوب وفقا ألحكام مجلة التسجيل والطابع الجبايئ.
ـ توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض اال عبارة
«ال يفتح لزمة استخالص املعاليم بالسوق االسبوعية بتل الغزالن» ويرسل بالربيد مضمون
الوصول او الربيد الرسيع او يودع مبكتب ضبط بلدية نرب مقابل وصل إثبات
ـ يتعني عىل كل مرتشح االستظهار بجميع الوثائق االصلية يوم موعد البتة.

إعالن بتّة عمومية باإلشهار واملزاد العلني
يعتزم رئيس بلدية نرب إجراء بتّة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الرابعة وذلك يوم الثالثاء املوافق لـ  07جوان  2022عىل الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية الستلزام لزمة السوق
االسبوعية بتل الغزالن ملدة سنتني ونصف ابتداء من شهر جوان  2022حسب البيانات التالية:

الفصل

السعر االفتتاحي

السوق
لزمة
األسبوعية بتل
الغزالن

1200٫000د

مبلغ الضامن الوقتي تاريخ وتوقيت ومكان
إجراء البتة
الثالثاء  07جوان  2022سنتان ونصف من
120٫000د
عىل الساعة العارشة من 2022/06/07
صباحا مبقر البلدية إىل 2024/12/31

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات
املحلية وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس ،االتصال بإدارة البلدية كامل أوقات
العمل االداري لسحب كراس الرشوط واالستامرة للسوق االسبوعية بتل الغزالن قصد تعمريها
والتعريف بإمضائه عليها وإرجاعها للبلدية مصحوبني بالوثائق االصلية التالية قبل موعد يوم
البتة.
 1ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 2ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح
 3ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول
 4ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية
 6ـ وصل خالص الضامن الوقتي املساوي  ٪10من السعر االفتتاحي مسلم من قبل قابض
املالية بنرب محتسب البلدية.
 7ـ ال تقبل املشاركة بتوكيل
يتعني عىل الفائز تأمني كامل املبلغ اللزمة للسنة الحالية مع مبلغ األداء عىل القيمة املضافة

مدة اللزمة

املبتّت به وتأمني مبلغ ضامن تسجيل عقد اللزمة وكراس الرشوط وتأمني مبلغ التنظيف يف أجل
اقصاه  72ساعة من تاريخ االعالن عىل نتائج اللزمة ويتم تحديد مبلغ الضامن املستوجب وفقا
ألحكام مجلة التسجيل والطابع الجبايئ.
ـ توضـع الوثائق املذكورة بظـرف مغلق ال يتضمن اي معطيات حـول مقدم العـرض اال
عبـارة «ال يفتح لزمة استخالص املعاليم بالسوق األسبوعية بتل الغزالن» ويرسل بالربيد
مضمون الوصول او الربيد الرسيع او يودع مبكتب ضبط بلدية نرب مقابل وصل إثبات
ـ يتعني عىل كل مرتشح االستظهار بجميع الوثائق االصلية يوم موعد البتة.
ـ كل عرض ال يحتوي عىل جميع الوثائق املذكورة يعترب ملغى.
ـ ح ّدد آخر أجل لقبول طلب العروض قبل يوم  2022/06/07إثر انتهاء التوقيت االداري.
ويحق لها طلب الضامنات
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام اللزمة عند االقتضاء
ّ
القانونية الالزمة لضامن خالص مستحقاتها وملزيد من االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية
(املصلحة املالية) اثناء أوقات العمل اإلداري عىل الهاتف.78 246 098:
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متابعات

املحلية
الندوة
الوطنية بجندوبة حول الرتاث والتنمية ّ
ّ

* شمس الدين العوين
يف تنظيم من قبل املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة
بالرشاكة مع جامعة جندوبة وكل ّية العلوم القانونية واالقتصادية
والترصف بجندوبة ومخرب تثمني الرثوات الطبيعية والثقافية بجندوبة
شهد مركز املهن وإشهاد الكفاءات بجامعة جندوبة فعاليات الندوة
الوطن ّية حول الرتاث والتنمية املحل ّية :مقاربات ومامرسات وتوزّعت
محاور الندوة عىل املقاربات واالتجاهات الجديدة حول الرتاث والتنمية
والرتاث كمورد للتنمية املحلية والحوكمة التشاركية ودور املجتمع
رصف يف املوارد الرتاثية وتثمينها وذلك وفق األهداف
املحيل يف الت ّ
الرامية إىل فتح النقاش والتفكري والتبادل بني الباحثني واملهنيني يف قطاع
الرتاث من جهة وبينهم وبني صناع القرار املحيل من أجل إدماج فعيل
للموارد الرتاثية يف مشاريع تنموية محلية واملساهمة يف دفع البحوث
والدراسات يف آتّجاه تثمني املوارد الرتاثية بوالية جندوبة وحوكمة
رصف فيها واإلحتفال بالدورة  31لشهر الرتاث وذلك وفق برنامج
الت ّ
متنوع فيه العلمي واألكادميي والثقايف االسرتاتيجي ضمن فعالية مهمة
ونوعية أدارها ونسقها الباحث والناشط الثقايف رياض البوسليمي ..يف
كلمته االفتتاحية أبرز املندوب الجهوي للشؤون الثقافية أهم ّية هذه
الندوة باعتبارها ستكون منطلقا للتعاون والرشاكة الدامئة بني جامعة
جندوبة ومؤسساتها املختصة واملندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
كممثل عن وزارة الشؤون الثقافية يف الجهة من ناحية وبينهم وبني
السلط العمومية والجامعات املحل ّية من أجل حسن إدارة والترصف يف
الرثوات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها الوالية واستغاللها يف املنظومة
اإلقتصاديّة عىل أحسن وجه .كام أعطى فكرة عن ن ّيته التأسيس ملرشوع
ندوة دول ّية دوريّة يحتفى خاللها بكل الباحثني واملؤرخني الذين
تربطهم صلة بالجهة سواء من أبناءها أو من الوطنيني أو من املؤرخني
األجانب.ومن جهته أكّد الدكتور نارص الصديقي مدير املعهد العايل
للعلوم اإلنسانية بجندوبة الذي أخذ الكلمة نيابة عن رئيس جامعة
جندوبة الس ّيد هشام سبيعي ،عىل ضعف التواصل والتعاون محل ّيا وهو
ما يستدعي رضورة العمل عىل تجاوز هذا الوضع ودعم البناء املشرتك
لسياسة ثقافية محل ّية تتصدى لحالة التنافر خدمة لتثمني الرتاث
والتنمية يف الجهة .ويف تدخلها أعطت السيدة بثينة الرق ّيق عميدة كل ّية
رصف بجندوبة ،ملحة عن ما تقوم
العلوم القانونية واإلقتصادية والت ّ
به الكل ّية من جهود من أجل إشعاع الجهة وتنامي جاذبيتها وأثنت
عىل أهم ّية هذه املبادرات متوجهة بالشكر لألستاذ رياض بوسليمي
مدير الندوة عىل املبادرة.ويف كلمتها ،أعطت ضيفة رشف الندوة
املؤرخة التونسية البلجيكية واملكلفة بالتنسيق بني البلدان املعن ّية و
بتصنيف «املغامرة الطربق ّية «ضمن الرتاث العاملي لليونسكو ورئيسة

جمع ّية» البلد األخرض :الشامل الغريب التونيس» مونيك
لونـﭬرستاي ،فكرة عن أبرز املحطات التي عاشتها يف
الوالية وما يربطها بها من وشائج تجسمت يف البحث
لعقود يف تاريخ وتراث الجهة بشكل عام وتاريخ طربقة
عىل وجه التحديد باإلضافة إىل تكفلها مبرشوع تصنيف
الرتاث الالمادي للطربقيني املذكور .ومتحورت مداخالت
هذه الجلسة التي ترأسها الدكتور محمد عزيزي حول
املقاربات التي من شأنها جعل الرتاث الثقايف بصنفيه
املادي وغري املادي موردا أساسيا يف العمل ّية التنموية
سواء عىل املستوى الوطني ويف والية جندوبة عىل وجه
الخصوص من خالل مقرتحات عمل ّية ملشاريع تثمني
الرتاث وإدماجه يف العمل ّية اإلقتصادية عىل املستوى
املحيل.حيث أعطى الباحث باملعهد الوطني للرتاث معيد
هاين يف مداخلته فكرة عن أهم املقاربات واإلتّجاهات
التي تناولت الرتاث كمورد للتنمية املحل ّية مقرتحا مناذج
من املشاريع التي تعتمد عىل مقاربة تشاركية للفاعلني
املحليني من أجل إدماج فعيل للرتاث وتثمينه .أ ّما
املحافظ املستشار باملعهد الوطني للرتاث رياض بالزاوية فقد تناول
يف مداخلته عنارص الرتاث الالمادي وفق آتّفاقية صون الرتاث الالمادي
التابعة لليونسكو (آتفاق ّية سنة  ،)2003معرجا عىل أهم ّية تثمني هذه
العنارص يف والية جندوبة الغن ّية بها من خالل جرد وإعداد ملفات
التسجيل ضمن الرتاث العاملي .ويف مداخلتها ،آستعرضت املؤرخة
مونيك لونـﭬرستاي عىل الحضور ،مرشوع تصنيف املغامرة الطربقية
كرتاث متوسطي المادي ضمن قامئة الرتاث اإلنساين ملنظمة اليونسكو،
مربزة مدى تقدم املرشوع آخر التحيينات وما يجب القيام به ح ّتى
يتحول الحلم إىل حقيقة نظرا ملا ميكن أن يضيفه هذا املرشوع عىل
املستوى املحيل بالجهة من إشعاع ميكن إستثامره إقتصاديا وتنمويا.
كان املجال للحصة الثانية حيث تدخلت الباحثة باملعهد الوطني
للرتاث منية عدييل لتقدم ملحة ضافية عن دور الرقمنة يف توثيق املواقع
األثرية بوالية جندوبة من خالل األعامل التي شاركت فيها ومتثل مرجعا
مهماّ للتعريف بهذه املواقع وصونها وتثمينها .وبعد ذلك ويف مواصلة
للموضوع ويف حلقة النقاش ( )Panel sessionأعطت الكلمة عرب تقنية
التواصل عن بعد ألصحاب املؤسسات الناشئة والذين آستثمروا يف مجال
الرتاث وهم عىل التوايل فريد كامل صاحب مؤسسة  3D Waveواملدير
التقني ملرشوع  Musées pour tousاملوجه للمكفوفني ،أ ّما صاحب
مؤسسة  Tourathna.comالشاب مخلص مرشي فقد تدخل مبارشة
من فرنسا وأعطى فكرة عن مرشوعه املتمثل يف توثيق ورقمنة األلعاب

بوجليدة توحد وجتمع الشتات

* أبو جرير

مببادرة من بعض املثقفني من أبناء بوجليدة من معتمدية العروسة
والية سليانة تم يوم السبت  28ماي  2022تنظيم ندوة فكرية وثقافية
محورها مأساة ومحنة التهجري القرسي التي تعرض إليها سكان جبل
وسالت يف مرحلتني أثناء الحروب الباشية من خالل كتاب شتات أهل
وسالت للمؤرخ الدكتور عبد الواحد املكني رئيس جامعة صفاقس
الذي جاء مصحوبا بعيد كلية صفاقس وطلبة مخرب الدراسات والبحوث
املجاالت واملقاربة.
الوفد املصاحب للدكتور والوفد املصاحب للمهندس ياسني
الوساليت رئيس جمعية جبل وسالت الرتاث والتنمية الذي قاد الزيارة
االستطالعية ٬لبعض قرى الوسالتية (الربامة ...املجينني ...سيدي عرفة)٬
حل ركب الضيوف وعديد الوسالتية من عديد الجهات نذكر خاصة
ثم ّ
وقد وسالتية العال مبنطقة بوجليدة.
بوجليدة القرية املدمنة ثقافة حيث هطل الحب والوفاء والحنني
والفخر باالنتامء.
أهايل بوجليدة استقلبوا املؤرخ الدكتور عبد الواحد املكني وجميع
الضيوف بالورود (والكسكيس بلحم العلوش واللنب).
انطلقت التظاهرة الثقافية متأخرة عن املوعد املحدد نظرا إىل
كثافة األنشطة الصباحية والحضور مبقهى املجد لصاحبه عبد الوهاب
الوساليت.
بعد كلمة االفتتاح ترأس الجلسة الدكتور عبد السالم البغوري

رئيس جمعية شكري بلعيد لإلبداع والفنون ٬واضعا اللقاء يف إطاره
الزماين واملكاين مربزا أن هذه اللقاءات واملبادرات يف القرى واملناطق
الداخلية واملقاهي الشعبية أرقى من تظاهرات مدن الثقافة والبهرجة
التي ترصف من أجلها األموال الطائلة والطائرة ونجاح هذه التظاهرة
الناجحة شتات أهل وسالت بقرية بوجليدة ونجاحها ألن وسالتية
بوجليدة .تحصنوا باإلبداع والفكر والفن والوفاء والعمل .وال والء لهم
إال للوطن واملوطن .تظاهرة مل يكن وراءها متويال وانجازا إال مجموعة
نرية من أبناء بوجليدة وعدم حضور الرسميني هو الجهل وعبادة
البريوقراطية.
بعد كلمة رئيس الجلسة الدكتور عبدالسالم البغوري أحال املصدح
للفنان املبدع عازف الساكسفون طارق معتوق ثم للشاعر منجي
الطيب الوساليت .بعدها تحدث املؤرخ الدكتور عبد الواحد املكني
ضيف بوجليدة املجل عن تاريخ سكان جبل وسالت قبل التشتيت من
خالل البنية التحتية الجبل والزراعة والفالحة والتجارة واللباس واألكلة
ورفضهم للسلطة املركزية املمثلة يف حسني باي وانتصارهم البن أخيه
محمد باي.
تحدث كذلك عن التشتيت األول والثاين ٬فام يناهز  40ألفا من
سكان جبل وسالت هاجروا موطنهم قرسا وكل منهم يحمل جزء من
الجبل برتابه وتراثه ونشيد االنشاد قصيدة (نا بنتي رشدت مع العزابة)
يف رحلة قاسية بحثا عن موطن جديد..
تحدث املؤرخ عبد الواحد املكني عن مرور الوسالتية من الفكر
األبايض إىل املاليك .وقبل إحالة املصدح النقاش والردود ٬كانت الكلمة
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الشعبية وإتاحتها والتعريف بها باإلضافة إىل املواضيع األخرى التي
سيهتم بها مربز أهم ّية هياكل التأطري واملساندة.
ويف الختام ،تم عرض الفيلم الوثائقي الحدث «الطربقيني ..حكاية
البحر الذي و ّحد الشعوب» Tabarkini..l’histoire de la mer
تم إنتاجه
 »qui unitبحضور املخرج الحبيب املستريي وهو فيلم ّ
يف إطار التعاون التونيس اإليطايل ولدعم تصنيف املغامرة الطربقية
كرتاث متوسطي المادي لإلنسانية.ويشار إىل أن الندوة حظرها ثلة
من الناشطني والفاعلني اإلقتصادين من جندوبة ومن طربقة من بينهم
السيد رشيف لشناين رئيس غرفة التجارة والصناعة للشامل الغريب .وتم
خالل الندوة تكريم الباحث السابق باملعهد الوطني للرتاث وابن الجهة
املرحوم مراد الغزواين بحضور عائلته املوسعة وزمالءه من املعهد ،وتم
تأبينه بكلمة مؤثرة ألقتها رفيقة دربه الباحثة منية عدييل كان لها األثر
البالغ يف نفوس الحارضين ،كام أعرب شقيقه عن رغبتهم يف أن يقع
تسمية دار الثقافة بفرنانة أو إحدى املؤسسات الثقافية األخرى بإسم
مراد الغزواين تقديرا لجهوده الراسخة يف التعريف بالرتاث الجهوي
والتنقيب عنه وتم اإلتّفاق عىل أن يقع يف مناسبات أخرى التعرف أكرث
عىل أهم األعامل واملشاريع الرتاثية البحثية التي شارك فيها املرحوم.
كام تم تكريم املؤرخة مونيك لونـﭬرستاي إعرتافا وتثمينا باملجهودات
التي بذلتها وال تزال خدمة للرتاث والتاريخ الجهوي وأبرزها تكفلها
مبلف تصنيف املغامرة الطربقية ،باإلضافة إىل تكريم املخرج الحبيب
املستريي.

للشاعر ابن منطقة
بوجليدة جنان
الدويري تحديداً
محمد الهادي
الوساليت الذي قرأ
قصيدة بعنوان
«جبل العز» وكان
االختتام بكلمة
البن بوجليدة عيل
الوساليت (بوليفار)
الدكتور عبد الواحد املكني
وعىل أنغام عازف
الساكسفون الفنان طارق معتوق وتوقيع الدكتور عبد الواحد املكني
نجم الضيوف لكتابه «شتات أهل وسالت».
رسالة نوجهها إىل أبناء بوجليدة خاصة ٬جامل الوساليت ٬محسن
الزريبي ٬محجوب الوساليت ٬يوسف الوساليت ٬ياسني الوساليت وعيل
الوساليت ...وغريهم من أبناء بوجليدة األحرار .وشهد اللقاء حضور
األستاذين أنس الفجي وزايك الرحموين الذي أضاف بهاء للقاء وخاصة
عند تحول وفد صفاقس إىل مدينة تربسق لالقامة.
الشكر يوجهه الدكتور عبد الواحد املكني ألهل بوجليدة عىل حسن
االستقبال واإلنجاز واملوعد القادم بجبل وسالت يومي 16و 17جويلية
 2022أثناء فعاليات مهرجان جبل وسالت للرتاث والتنمية.
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اتّحاد الشّ غل وتش ّعبات اللّحظة
نعم لل ّنقد /ال للتّهجني

* الطايع الهراغي

«نقا ّيب ومعرتف/
ومنضبط /ومختلف
......................
وإخواين إذا وقفوا
والشف»
الشفاء رّ
هوى رّ
(أوالد أحمد).
حل الجامعة ،وهي ليست ملكا من أماليك ،يل
«إنّك تخاطبني يف ّ
حق للعملة مشاع ،ويل صوت ال أرفعه
رصف فيه ،بل هي ّ
ّ
حق ال ّت ّ
ضدّ الجامعة ما حييت».
(محمد عيل الحا ّمي ردّا عىل مدير البوليس).
لعلّه من الغريب حقّا أن يتح ّول نقد ات ّحاد الشّ غل بقسوة عدائ ّية
املؤسسة
م ّمن ي ّدعون بالحركة ال ّنقاب ّية وصال .مع خلط متع ّمد بني ّ
وقياداتها .خلط تح ّول إىل استعداء مياهي قصدا بني املوقف من
الهياكل واملوقف من الضّ وابط التي تحكم دواليب املنظامت .ته ّجم
علني وتهجني واتّهام بعدم مراعاة وضع ّية البالد والتّو ّرط يف خدمة
ّ
واملؤسسا ّيت.
واإلداري
واالجتامعي
يايس
الس
الفساد
طابور
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
يُفرتض قبل أن نخوض يف «لغز» موقف اتّحاد الشّ غل من مجريات
األحداث التي ته ّز البالد وقبل االنخراط يف إدانات مستعجلة
(ونقيضها املدائح املريحة التي ال تخدم منظ ّمة الشّ غّالني وال الشّ أن
رسعا ،علينا أ ّوال أن
يايس يف يشء) تقودها قراءات ال ّ
ّ
تقل ت ّ
الس ّ
تاريخي -التي تحكم موضوعيّا
نستحرض ونتمثّل املالبسات -بعضها
ّ
السياس ّية واالجتامع ّية .وعلينا
احة
الس
ّ
مواقف االتّحاد مماّ يعتمل يف ّ
حساسة.
ثانيا أن ندرك املطلوب من املنظّامت الوطن ّية يف ظرف ّية ّ
هل املطلوب التّسويق للحاكم فردا كان أم سلطة أم نظاما؟ يف
وضعيّة الحال هل املطلوب خدمة البالد أم خدمة قيس سعيّد؟
مواقف اإلدانة وجملة املؤاخذات -بعضها صادر عن نقاب ّيني-
أقرب إىل املصادرة عىل املطلوب .الحكم جاهز ،يبقى فقط تدبّر
فكل ما يأتيه ال ّرئيس سليم يرقى إىل مستوى املعجزة ،ال
املداخلّ .
كل ما يأتيه خصومه
يطاله الباطل ال من الخلف وال من األمام .إذن ّ
ومنافسوه ومعارضوه ونقّاده باطل األباطيل ،كبرية الكبائر ،خيانة
حق الوطن ،حلم بال ّرجوع إىل مستنقع منظومة ما قبل
وجرمية يف ّ
 25جويلية ،مع إعالء ما أقدم عليه ال ّرئيس إىل مرتبة كربى الثّورات.
تتأت من كونها تسعى
فداحة وخطورة الهجمة عىل اتّحاد الشغل ىّ
إىل ترسيخ ذهن ّية البونابرت ،املنقذ األعىل ،الحاكم بأمره الذي
أسايس ومق ّدمة رضوريّة
السلطات كرشط
يجب أن يمُ كّن من ّ
كل ّ
ّ
للقطع مع حالة العطالة واإلفالس التي طبعت تونس ما بعد الثّورة،
كل الجهات التي تنأى بنفسها
وتندرج يف إطار أع ّم يتعلّق برتذيل ّ
عن املبايعات الالّمرشوطة -إن مل تكن مجان ّية -فمن سمة التّزكيات
كل حاكم
خاصيّة ّ
القطيعيّة أنّها تشعل ال ّرغبة الجامحة إىل االستئثارّ ،
حب البقاء ،وسبيلها اعتامد التّسلّط
ّ
وكل سلطة بحكم سلطان غريزة ّ
السلط الثّالثة ما مل يجد الحاكم بأمره من يكبح جنوحه.
باحتكار
ّ
* لعنة ال ّتاريخ وانزالقاته
اتّحاد الشّ غل مثقل ومكبّل بتاريخ حكم عليه -منذ «و ّرطنا»
املؤسسون محمد عيل الحا ّمي ،الطّاهر الح ّداد ،مختار الع ّياري،
ّ
فرحات حشّ اد والحبيب عاشور -أن يكون دوما يف الواجهة إكراها
ال اختيارا.
جملة الخصوصيّات التي تحكّمت يف انبعاث أ ّول بذرة نقابيّة
تونس ّية أملت عىل الحركة ال ّنقاب ّية عموما وخصوصا تعبريتها
ال ّرسم ّية اتّحاد الشّ غل أن ينهض باملها ّم املوكولة تاريخ ّيا إىل األحزاب
السياسيّة .غري أ ّن للتاريخ -هذا املاكر أبدا -أحكاما وانزالقات
ّ
وانزياحات أخرى ليست بالرضورة منسجمة مع أهواء من يرومون
وخاصة قراءته.
صنع التّاريخ وتشكيله
ّ
فاملعارضة يف بالدنا ُحك َم عليها عنو ًة وقصدا بالتّصحري حتّى تخلو
الساحة للحاكم األوحد (ال ّزعيم الواحد /املجاهد األكرب /العامل
ّ
اال ّول /صانع التّغيري ،وآخرهم مف ّجر ثورة 25جويلية) ليحكم قبضته

السياس ّية بدمج الحزب الحاكم بال ّدولة لتصبح
عىل رشايني الحياة ّ
دولته وتدجني املنظّامت لتصبح واجهة من واجهاته والتّنكيل
باملعارضة التي ت ُر َجم دوما بأنّها تصطاد يف املياه اآلسنة .فكان أن
املهني ودورا
االجتامعي
ُحكم عىل الحركة ال ّنقاب ّية أن تلعب دورها
ّ
ّ
هو موضوعيا دور املعارضة.
يف قراءة مغايرة لخصوصيّات الحركة ال ّنقابيّة التّونسيّة يف ما
اجتامعي /نقا ّيب/
وطني/
بات يُعرف عند الجميع بتع ّدد األبعاد،
ّ
ّ
سيايس ميكن الذّهاب إىل أ ّن التّاريخ -وشكل متثّله -أثقل الحركة
ّ
ال ّنقاب ّية مبها ّم تتجاوز هويّتها وطبيعتها وخلق إشكاالت :إضعاف
املعارضة وتهميشها وج ّرها يف لحظات «مجدها» إىل تعديل مواقفها
وبالتّايل تلطيفها -عىل البوصلة املتم ّوجة للقيادات ال ّنقابية،اضطرار املركزيّات ال ّنقاب ّية إىل صون شعرة معاوية مع الحاكم
ومع معارضة الحاكم .ما تعيشه املركزيّات من ارتهان إلكراهات
ميينها ويسارها ،إرثها وواقعها تتطلّب سياسات حذرة تحفظ حبل
الوصل مع ال ّنظام القائم حزبا ودولة يف مسايرة ال تصل ح ّد الذّوبان
وتراعي ما متليه (وقد أملت عليها) رضورات االت ّكاء عىل رشع ّية
الطبيعي يف ال ّنسيج ال ّنقا ّيب بتم ّوجاته املتع ّددة واملتن ّوعة
ما مكانها
ّ
وبنزعاته إىل التّح ّرر من كابوس البريوقراط ّية من ناحية وهمج ّية
ظل
السلطة من ناحية ثانية .تلك هي معضلة ات ّحاد الشّ غل يف ّ
ّ
السبيل إىل رسم عالقة ترتاوح بني التّامهي
«دولة االستقالل» .كيف ّ
واملسايرة واملساندة املرشوطة والتنطع أحيانا عندما يبالغ الحاكم
يف تضييق الخناق .الشّ اهد عىل ذلك جملة األزمات التي عاشتها
القيادات ال ّنقاب ّية -قبل القواعد العماّ ل ّية -نتيجة ت ّربمها مبحاوالت
االبتالع وفرض املربّع الذي ترى األنظمة أنه ال مناص للمنظّامت
كل األزمات -املفتعلة
من التّخندق فيه .يف هذا اإلطار ميكن أن ت ُقرأ ّ
منها والحقيقية -التي ُحرش فيها اتّحاد الشّ غل وأُ رِ
جب عىل التّعاطي
محتج،
معها من موقع املستهدف الذي تح ّول موضوع ّيا إىل فاعل
ّ
أساسا أزمتا الخميس األسود  26جانفي  1978و( 1985ألنّهام األكرث
بأقل التّكاليف).
داللة مقارنة ببق ّية األزمات التي ت ّم متريرها ّ
كل األزمات التي افتعلها الحاكم وضعته يف ورطة وأجربته عىل
ّ
كل الحقب
اعتامد جملة من املناورات لحلّها يف /وبإخراج ماّ .
سلبيّها وإيجابيّها مل تسلم من اختالفات يف هياكل االت ّحاد حول
هويّة ال ّنقابة ودورها وحدودها مع تباينات محتشمة أحيانا ومعلنة
أحيانا أخرى يف فهم وتأويل املسألة ال ّدميقراط ّية وآليات التّسيري
ودرجة االستقالليّة وموقع ات ّحاد الشّ غل من ويف الحكم.
والصاع مبا
مل تسلم مرحلة من مراحل تاريخ االتّحاد من ال ّنقد رّ
يف ذلك تجربتا محمد عيل الحا ّمي وفرحات حشّ اد .واملتابعون
يايس وال ّنقا ّيب يف تونس يعرفون كم بذل مح ّمد
لتاريخ الفعل ّ
الس ّ
عيل الحا ّمي من مجهودات إلقناع بعض من رفاق -قيادات -دربه
براهن ّية وأهم ّية تونسة الفعل ال ّنقا ّيب يف «اإليّالة» بإرساء تنظيم
تونيس لحام ودما مستقالّ عن الكنفدرال ّية الفرنس ّية ،هو
نقا ّيب
ّ
جامعة عموم العملة التّونسيّة .يشهد عىل ذلك مؤ ّرخ الحركة وأحد
أقطابها الطّاهر الح ّداد .أمل يقل يف كتابه «العماّ ل التّونسيّون وظهور
الحركة ال ّنقاب ّية» يف معرض تحليله لتخ ّمر فكرة املغامرة باملروق
عن ال ّنقابات االستعامريّة إ ّن ميالد الفكرة ال ّنقاب ّية املنظّمة يف هيكل

القيادي أو ذاك بقدر ما كانت زبدة
مل تكن وليدة قرار من هذا
ّ
نقاشات مط ّولة ومستفيضة «إن جامعة عموم العملة التّونسيّة
مل تكن نتيجة جلسة أو جلستني أو يوم أو يومني بل هي نتيجة
املؤسسني يف اجتامعاتهم املتوالية»؟
املحاورات ال ّدامئة بني األعضاء ّ
فمختار الع ّياري -وكذلك أحمد بن ميالد -معروف مبجاهرته بال
جدوى االنسالخ عن ال ّنقابات الفرنسيّة ،ح ّجته يف مقارعة من ال
يشاركونه ال ّرأي «إ ّن انفصالكم عن االت ّحاديّة يحرمكم من إعانة
خمسة وعرشين مليونا من العماّ ل ...وأرى أ ّن الذي يدعوكم إىل
تأسيس نقابة غري منظ ّمة لالتّحادية إنمّ ا يدعوكم لالنقسام الذي
يهلك ق ّوة العمل ويبعد عنكم ال ّنجاح».وماذا عن حشّ اد؟ أمل يخض
هو اآلخر رصاعا مع كثري من رفاقه إلقناعهم بإيجاب ّية انضامم االتّحاد
السيزل عوضا عن الكنفدرال ّية ال ّنقابية العامل ّية؟
إىل ّ
ليس هدفنا من السرّ د التّاريخي تغ ّنيّا بخصوصيّات باتت عىل
ملك التّاريخ ،له أن يحكم لها أو عليها .وال هو من باب التّذكري
مبعطيات تاريخ ّية يقدر ما يتعلّق األمر بالتأكيد عىل أ ّن الجسم
ال ّنقا ّيب كان دوما متم ّوجا غري متجانس ،وتلك نقاط ق ّوته ،ميزته يف
إدراك أه ّميّة صهر االختالفات والتّباينات.
* يف وجاهة ال ّنقد ومجان ّية ال ّتهجني
عندما ينفلت النقد من عقاله يتح ّول إىل عصاب وهذيان تحكمه
نزوات اللّحظة وفورة االنفعال وعذابات عدم ال ّرضا عن الذّات
فيصبح جلدا أكرث منه تحليال ونقدا ٬مثل كثريين غريي عندما اخرتنا
االنخراط يف ال ّنضال ال ّنقا ّيب مل نسترش يف ذلك أحدا .ومل نتس ّول
ترخيصا يف حقنا ومسؤوليتنا يف نقد قيادات ومك ّونات امل ّنظمة
التي انتمينا إليها ودفعنا الرضيبة من الحاكم ومن قيادات املنظّمة
تجميدا وتجريدا .نقدنا وتباي ّنا مع ما بدا لنا زيغا وانحرافا عن اإلرث
الجامعي العا ّم الذي يحكم تاريخ الحركة ال ّنقاب ّية وفعلها وتع ّرجاتها.
ّ
ومع ذلك ،وربمّ ا لذلك ما خطر لنا يوما أن نتو ّرط يف تزكية أعدائها.
كل القيادات التي تتالت عىل
لنا مآخذ متن ّوعة ومتع ّددة عن ّ
رأس املنظّمة ولك ّننا مل ننخرط ولن ننخرط يف تهجينها من موقع
أيخدمة أعدائها .مل ولن نتب ّنى التّنظري لنقابة هي واجهة الحاكم ّ
حاكم -اقتناعا م ّنا أ ّن ال ّنقابات محكوم عليها أن تكون مستقلّة يف
تص ّوراتها وأهدافها ودواليب صنع قراراتها .انترصنا وسننترص لالتّحاد
طاملا كان سياساته وف ّية إلرثه وتاريخه كام نحته ر ّواده وشهداؤه
ومناضلوه .نقدنا املنظمة وسننقدها ولن نحتاج إذنا من أحد ولك ّننا
لن نتح ّول إىل بوق دعاية بغباء ومجانيّة ملن ال يزال يحلم ومي ّني
ال ّنفس مبنظماّ ت يمُ ْلىَ عليها أن ال تتجاوز املربّع الذي يحرصها
ويحرشها فيه الحاكم ومنظومة الحكم.
كثريون من الذين انخرطوا يف جلد االتّحاد عىل مواقفه األخرية من
يايس تناسوا أنّهم هللّوا للمنظّمة نفسها مل ّا بدا لهم أنّها
الواقع ّ
الس ّ
منخرطة يف تزكية سياسات ال ّرئيس وحكومته بال تحفّظ .وهم بذلك
يتخندقون موضوع ّيا يف التّامهي مع الحاكم ويتو ّرطون يف خدمة
اليمني من حيث يتو ّهمون الطّهوريّة والثّوريّة والتّاميز عن الجميع.
تقودهم يف ذلك رؤية اختزال ّية انقالب ّية تتو ّهم رضورة إزاحة اليمني
يني من الحكم بعمل ّية قيرصيّة فوق ّية يُجازى القائم بها بالذّوبان
ال ّد ّ
يف سياساته املنفردة.

الخميس  2جوان  - 2022العدد 1697

الحوار األدبي

19

األستاذ شفيع بالزين لـ «الشعب»( :الجزء الثاين واألخري)

اختلطت النصوص اجليدة بالزائفة وصار
من الصعب التمييز بني اإلبداع والتقليد

«اللغة واألشكال الثقافية» (املعهد العايل للغات بتونس)
* حاوره :أبو جرير
شفيع بالزين حاصل عىل الدكتوراه يف األدب الحديث ،وعضو يف مخرب البحث يف الرسديات والدراسات البينية (كلية
مدرس جامعي م ّربز يف األدب والنقد واملناهج باملعهد اآلداب مبنوبة) ومرشف عىل امللتقى الثقايف العريب االفرتايض
العايل للغات بنابل .باحث يف املقاربة التداولية واستثامرها وعضو مؤسس ومسيرّ لنادي الحوار بنابل وعضو يف االتحاد
يف مجال تحليل الخطابات األدبية عامة والرسدية خاصة .العاملي للمثقفني العرب مكلف برئاسة قسم الرواية ومكتب
له عديد املنشورات واملقاالت العلمية صادرة ضمن كتب تونس وعضو يف اتحاد األكادمييني والعلامء العرب للدراسات
جامعية والعديد من املقاالت يف مجالت وصحف تونسية والبحوث .ونظرا إىل نشاطه الغزير يف املشهد الثقايف الوطني
وعربية .شارك يف عديد الندوات الوطنية والدولية يف والعريب.
مجاالت األدب واملناهج والنقد .وهو عضو يف مخرب البحث نواصل يف هذا العدد نرش الجزء الثاين واألخري من الحوار...
* نلحظ يف تونس كثريا من اإلسقاط املنهجي وكل دراسة لها واقعي -والبطل وهو كائن متخيل من ورق .غري أن
مهاد نظري يحتل أحيانا مسافة أوسع من الدراسة التحليلية املدهش أنه يحدث أن يكتب الكاتب رواية من نسج
خياله ويكتشف بعد ذلك أن الشخصيات واألحداث
نفسها .كيف تنظر إىل هذا االشكال؟
 أجبت عن جزء من هذا السؤال وأستطيع أن أضيف هنا أن موجودة يف عامل الواقع وبالتفاصيل نفسها مثلام حدث للكاتبة أمتخصص فعال جزءا كبريا من العمل للمق ّدمات الزين بن شيخة يف روايتها «طوفان من الحلوى يف معبد الجامجم»
العديد من الدراسات ّ
واملداخل النظرية وأحيانا تطيل يف ذلك فيأخذ املهاد النظري الح ّيز حني اكتشفت أن بطل روايتها «كوشامر» موجود يف الواقع يف شخص
األكرب من الكتاب عىل حساب العمل التطبيقي وهو األه ّم يف نظري .عدنان الهاليل أو ما حدث آلمنة الرمييل حني وجدت أن كثريا من
وهذا طبعا عيب منهجي وعلمي مل تخل منه أغلب الدراسات .التفاصيل التي تضمنتها روايتها «توجان» أو روايتها «شط األرواح»
ولهذه الظاهرة عدة أسباب منها غلبة ال ّنقل واالجرتار عىل املناهج موجودة يف الواقع يف مستوى الشخصيات واألحداث .وهذا بقدر ما
التعليمية والدراسات الحديثة ومحدودية االجتهاد واإلضافة خاصة يعود إىل ما تختزنه ذاكرة الكاتب من معلومات وتفاصيل عن عامل
يف املستوى النظري ،ومنها خوف الباحث من مزالق التطبيق وهروبه الواقع الذي تستمد منه الرواية رسديتها يعود أيضا إىل قوة املتخيل
من مشاق التحليل النيص إضافة إىل غياب اإلنتاج املعريف النظري وصدق الكتابة واحرتام قوانني الواقع وخصوصياته التي يستدعيها
يف النقد العريب واالتكال غالبا عىل الجاهز واملنجز من النظريات الكاتب يف روايته.
* كتبت عن ظاهرة نرش عديد الشعراء عىل صفحات
الغربية واالكتفاء بالنقل والتطبيق .واملشكل األكرب أن هذه املداخل
واملقدمات النظرية يف كثري من األحيان إما أنها ال تالئم املد ّونة الفايسبوك .ما هي الغاية من ذلك؟
 ال أعرف هل تقصد من سؤالك غايتي من الكتابة عن هذااملعتمدة فتسقط عليها إسقاطا يتعسف عليها ويش ّوهها ويحجب
شعريتها وإما أنها منفصلة كليا عن القسم التطبيقي فهي مجرد املوضوع أم غاية الشعراء من نرش قصائدهم عىل صفحات
استعراض نظري ال يؤدي إىل توظيفه واستغالله يف فهم النوص الفايسبوك .ومهام يكن قصدك فإنني قد نبهت يف أكرث من تدوينة
وتحليلها تحليال مع ّمقا ومالمئا وقد يرتك الباحث هذه املقدمات أو مقالة صحفية إىل بعض مساوئ النرش األديب عىل صفحات
الفايسبوك وغريها ففي غياب الرقابة (النقدية طبعا) وسهولة
جانبا ويكتفي بتحليل النصوص بطريقة تقليدية أو سطحية.
* قلت يف مقالة منشورة إن الرواية والواقع رسديتان مختلفتان النرش واالنتشار والرغبة يف الظهور والشهرة ازدحمت الصفحات
قد تتوازيان أو تتشابهان ألنهام تنتميان اىل مستويني مختلفني االلكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي بالنصوص واملنشورات التي
تخيييل وحقيقي أو إنشايئ ومرجعي أو جاميل وتداويل .هل من تنسب إىل الشعر أو القصة القصرية أو الخاطرة وهي بريئة منها
وتكرث بعدها التعليقات و«الجامات» والقلوب واأليدي املصفّقة
توضيح؟
 نعم قلت ذلك يف مقالة منشورة يف جريدة الشعب وقصدت وعبارات اإلعجاب والتهليل والتكبري .واختلطت النصوص الجيدةالتمييز بني املرجعي والتخيييل أي بني عامل الواقع وعامل الرواية بالنصوص الرديئة والزائفة وصار من الصعب متييز اإلبداع من
املتخيل مهام اعتمد الروايئ عىل الواقع واستمد األحداث والشخصيات التقليد والجامل من القبح والشعر من النرث والصدق من الزيف.
منه ألن لكل من الواقع والتخييل قوانني مختلفة ،الواقع يخضع واملشكل الثاين الذي نبهت إليه هو لجوء العديد ممن ينرشون
لقوانني عادة ال ميكن التحكم فيها وتغيريها مثل القوانني الفيزيائية النصوص «الشعرية» مرفقة بصور مغرية للمرأة أو الطبيعة أو
(الزمن )...كام أن األحداث يف الواقع ال تجري بالرضورة وفق استخدام املوسيقى والتقنيات الرقمية الحركية ،ودعوت إىل تجنب
منطق سببي أو مرتابط ومنسجم أو يكون لها معنى أما يف الرواية ذلك ألن التأثري أو االنفعال املطلوبني يجب أن يتحققا عن طريق
فالكاتب ينشئ عامله وله سلطة «إلهية» فينظم األحداث وينحت الشعر إيقاعا ولغة وصورا ومعنى أي عن طريق التخييل ال عن
الشخصيات عىل نحو يكسب العامل معنى ومنطقا .وهنا أستحرض طريق التجسيم أو التشخيص ،ألن ذلك يقتل الشعر ويح ّد من
قوال نقله بول ريكور يف «الزمان والرسد» عن غوته« :تستطيع طاقة اإليحاء والتّخييل إضافة إىل كونه يستهني باملتلقي فيغريه
الطبيعة أن تنتج أشياء حية لكنها المبالية ويستطيع الفن أن ينتج ويستدرجه عن طريق الصورة الجذابة كام يفعل املشهر وهو ما
أشياء ميتة فقط لكنها محملة باملعنى» .وحتى حني يتحدث الروايئ ميكن أن يحول الكتابة الشعرية إىل إعالنات إشهارية.
* هناك حركة إبداعية تونسية يف غياب الرتجمة ألهم اللغات.
عن مترد البطل عىل إطار الرواية وخروجه من العامل التخيييل إىل
العامل الواقعي وعن تواصل بني الكاتب وبطله فإنه مل يكن يتحدث ما هي أهم املعوقات املكبلة النتشار اإلبداع الوطني عربيا وعامليا؟
ضعف حركة الرتجمة ،ترجمة
 كام ذكرت يف سؤالك ميثلعن ذلك باملعنى الحقيقي بل باملعنى املجازي والرمزي ألن الكاتب
ُ
ال يتصور خروج البطل حقيقة من عامل الرواية املتخيل إىل عامل اإلبداعات التونسية إىل اللغات العاملية كاألنقليزية واألملانية
الواقع الفعيل وال مجال للقاء مبارش بني الكاتب -وهو كائن حقيقي والصينية والروسية وغريها عائقا أساسيا من عوائق انتشار اإلبداع

عديد من الدراسات تخصّص جزءا كبريا من العمل للمقدّمات واملداخل
النظرية على حساب العمل التطبيقي وهذا عيب منهجيّ وعلميّ

التونيس عامليا .وفضال عن قلة النصوص اإلبداعية املرتجمة وقلة
املختصني واملشتغلني برتجمة اإلبداعات التونسية إىل لغات أخرى،
تكاد تقترص الرتجمة يف نقل اإلبداعات التونسية إىل اللغة الفرنسية
(مؤخرا ترجمت رواية الحبيب الساملي االشتياق إىل الجارة إىل
الفرنسية) رغم تراجع مكانة الفرنسية وأهميتها عامليا .ويف غياب
الرتجمة تبقى إبداعاتنا عىل كرثتها وأهميتها غري معروفة خارج
البالد العربية ،وبالتايل تقل حظوظ حصولها عىل جوائز عاملية
(وللجوائز العاملية دور أسايس يف التشجيع عىل الرتجمة واالنتشار
عامليا) أو االهتامم بها يف مستوى البحوث والدراسات النقدية
العاملية واالعرتاف بهذا املنجز اإلبداعي امله ّم .وباإلضافة إىل عائق
الرتجمة ،هناك مع ّوقات أخرى عديدة منها قلة املعارض الدولية
التي تشارك فيها دور النرش التونسية وضعف الرتويج والتسويق
والتعريف بالكتاب التونيس ،وقلة مشاركة الكتاب التونسيني يف
امللتقيات والتظاهرات األدبية العاملية سواء لضعف اإلمكانيات
املادية أو لتقصري الدولة ووزارة الثقافة تخصيصا يف دعم املؤلفني
والنارشين وتوفري فرص للكتّاب لحضور هذه الندوات والتظاهرات
الدولية .وميكن أن نضيف إىل ذلك أزمة النرش وصعوباته يف تونس
مام يضعف محفزات اإلبداع والكتابة ويقلل من فرص املنافسة
واملشاركة يف املسابقات والتظاهرات الدولية ،دون أن ننىس طبعا
أزمة القراءة والق ّراء يف تونس وهي لنئ كانت أزمة عاملية إال أن
نسبة القراءة واإلقبال عىل الكتاب األديب يف تونس كارثية ومفزعة.
* رغم املجهود الكبري الذي تقوم به يف مواكبة اإلبداع
والتعريف به وباملبدعني نراك مل تدخل إىل اآلن عملية النرش .ما
أسباب ذلك؟
 صحيح أنني بدأت عملية التأليف والنرش متأخرا جدا ،رغمأنني أملك مادة بحثية ونقدية غزيرة بقيت مرقونة ومخزنة يف
األرشيف ملدة طويلة ،ولكن هذا ال يعني أنني مل أنرش .ففي مستوى
الكتب املفردة نرشت كتابني إىل اآلن هام «الرسائل بني األدباء
العرب يف العرص الحديث :مقاربة تداولية» (منشورات زينب،
 )2020و»اإلنشاء الشعري للكون ،دراسة إنشائية يف شعر املتنبي»
(منشورات زينب ،تونس .)2022 ،ويف مستوى الكتب الجامعية
شاركت يف تأليف عديد الكتب ونرشت يل عديد الدراسات واملقاالت
ضمن مؤلفات جامعية محكّمة وغري محكّمة يف تونس وخارجها.
وأما املقاالت املنشورة يف املجالت والصحف التونسية والعربية فهي
كثرية وتحظى باالهتامم واالستحسان والحمد لله .كام أن يل مقاالت
ودراسات عديدة ستصدر مستقبال ضمن كتب جامعية أو مجالت.
هذا إضافة إىل كوين أكتب أسبوعيا تقريبا يف الشارع املغاريب مقاالت
وملفات وقراءات يف مختلف األعامل اإلبداعية التونسية خاصة
إضافة إىل ما أكتبه يف صحف أخرى تونسية وعربية .فضال عن كوين
أشتغل حاليا عىل مشاريع مؤلفات فردية وجامعية أرجو أن تجد
طريقا إىل النرش ،ألننا نعلم جيدا صعوبات النرش وأزمة الكتاب
اليوم يف تونس والوطن العريب عامة.
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ثقافة

الشعر ورمزية الطفولة
* حاتم النقاطي (جامعي وكاتب)
«عذبة أنت كالطفولة كاألحالم
كاللّحن كالصباح الوليد
كالسامء الضحوك كالليلة القمراء
كالورد كابتسام الوليد
يا لها من وداعة وجامل
وشباب من ّعم أملود».
(أبوالقاسم الشايب)
ما الذي يش ّد الشعراء إىل تلك املرحلة األوىل من
حياتهم حيث كانوا ال يعرفون من العامل غري ألوان
باهتة؟ وما الذي يختفي وراء هذا الحنني الجامح إىل
طفولتهم؟
إن الدارس للشعر العريب يالحظ هذا الحنني الجارف
إىل املايض حيث تكون الطفولة ملقية بظاللها عىل
الوجود ،حيث روعة التقائها بالذاكرة العربية يف عناقها
لذاك الضائع منها يف سنوات مضت ،وتر ّدد صداها يف
ثنايا العمر.
الشعر عودة رمزية للمكبوت
لقد احتفى الشعراء املحدثون بهذا املايض كأنه الحارض
يف اآلن املاثل أمامهم فأقاموا له الشموع وأحيوا له
املآتم فضحكوا له وتباكوا أيضا عىل ذاك املايض الذي
لن يعود.
كان جالله يه ّز مخ ّيلة الشعراء فتتداخل األزمنة ،فينازع
املايض الحارض ،وتظهر الرغبة الحقة يف كيان جديد:
فهل ما يصبو إليه الشعراء هو ذاك الزمن املنتهي؟ أم
هو الزمن الحارض أم هو الزمن القادم؟
«قل يل ولو كذبا كالما ناعام
قد كاد يقتلني بك التمثال
ما زلت يف ف ّن املحبّة طفلة
بيني وبينك ...أبحر وجبال
مل تستطيعي بعد أن تتف ّهمي
أن ال ّرجال جميعهم أطفال
إين ألرفض أن أكون مه ّرجا
قزما عىل كلامته يحتال

إن شعراء الحداثة العربية مثلام يتقنون صناعة العامل
وفق لغة تزينه ،يحذقون أيضا هذا الخطاب االرتدادي
إىل ماض يريدون له الكيان واملعايشة إذ فيه فتنتهم
ومرآتهم ويقينهم بالوجود فيكون اإلقبال عىل الحياة
دافعا رضوريا الستحضار ذاك الزمن الذي غاب فبدا
لهم صورا فاتنة تستحق أن تكتب وتنقل للقارئ.
لقد استطاع الشاعر «نزار قباين» أن يستدعي تلك
الطفولة الكامنة يف كل إنسان أكان شابا أو كهال أو
شيخا هرما ليعلن بذلك عن الطفل الذي يح ّرك فينا
الرغبة يف التعبري ،وعن عفوية املشاعر ورقة االتصا ل
بعوامل باطنية أخفتها مشاغل الحياة ورتابة أيامها.
فهل يف عودة الشعراء إىل الطفولة لتلهم القرائح
بجميل الكالم مردها عشق املايض وسلطة «املكبوت
الطفويل» فيهم وعليهم؟ أم هي نريان الحارض وهي
تشتعل يف قلوبهم فتحيلهم قرصا إىل ذكريات األمس
لي ّربدوا فيها نريان اكتوائهم بسلطان هذا الواقع املرير؟

«حضارة» كانت أبدا للقمع قاصدة.
لقد كان الشعر وال يزال كاشف الغ ّمة عن النفس
ومخرج كياننا من النسيان إىل الحضور إذ فيه تكون
ذواتنا يف تجليات يكشفها عذاب كلامتها ،فهي ال
نستطيع أن نتواصل يف هذا الوجود ويف لحظة اآلن
إالّ عرب جدل مع رمزية ذاتية للاميض استدعت طفولة
كانت وال تزال فاعلة ومريدة يف تحديد اآلن واملستقبل.
هو «الشعر» يأخذنا إىل زمن قادم تكون فيه «الطفولة»
رمز فعل يف الواقع االقتصادي واالجتامعي والسيايس
فكأنها مخلصتنا من هذا الحارض التعس امليلء بالعجز
والخوف واملوت البطيء.
«هل أنا كنت طفال
أم أ ّن الذي كان طفال سواي؟
هذه الصور العائلية
كان أيب جالسا ...وأنا واقف ...تتدلىّ يداي!
رفسة من فرس
تركت يف جبيني ش ّجا وعلّمت القلب أن يحرتس
أتذكّر...
سال دمي
أتذكّر...
مات أيب نازفا».
(أمل دنقل)

فإذا وقفت أمام حسنك صامتا
فالصمت يف حرام الجامل جامل
الحب ...تقتل ح ّبنا
كلامتنا يف ّ
إن الحروف متوت حني تقال.»...
(نزار قباين)

الشعر طريق للتوازن النفسي
يؤكد لنا الطبيب وعامل النفس «فرويد» 1939 - 1859
أن «الطفل هو أب اإلنسان» وهو ما يعكس أهمية
مرحلة الطفولة يف تحديد شخصيتنا ويف تأثريها عىل
سلوكنا املستقبيل ذلك أن «الفن» يظلّ لغة تأسيس
التوازن يف شخصيتنا إذ فيه تستطيع الذات أن تص ّعد
مكبوتاتها التي أطردها الواقع من كل حضور فكانت
«رمزيتها» قامئة يف تلك الكلامت أو يف تلك الرسوم أويف
تلك النشاطات الثقافية ال ّراقية .إن «فرويد» يجعل
كلَّ حارض يف جدل مع املايض وكلّ صورة فعل يأيت
بها اإلنسان إمنا هي «رمزية» تخفي حرقة أمس شحنه
«الكبت» فراحت الذات تبحث عن «تعويض» تطفئ
به لهبا داخليا ال يجد له غري هذا «اإلعالء الفني»
كمكان يقيها اختالال يف شخصيتها يؤثر يف تفاعلها مع

إنها الطفولة تلك التي ال نخال كتابة أدبية تهدر حربها
من غري املرور بذكراه  ،إذ فيها الحياة التي تشتاقها
الذات وفيها تحمل بشائر مستقبل وجودها الفرح أو
الحزين الباهت أو الواضح أو هي رمز لوجود «النحن»
يف لحظة واقعية ال تستطيع أن تؤسس كينونتها إال
باسترشاف غد تجد فيه الذات توازنها فتنفّس عن
اختناق اللحظة املاضية الحارضة بخلق مناخات تأويلية
لبلوغ التوازن النفيس ،يتلذذ بها الشاعر وينقلها إىل
القارئ فتكون الكتابة متعة الذات واآلخر والنحن يف
توقهم جميعا إىل التخلّص من قمع مستديم رافق
تكون غرائز لذة «الهو» يف طبيعية إلحاحها الدائم عىل
الحضور.
إن الشعر للطفولة يتوق إىل أن اإلنسان كان أبدا مريدا
لتجاوز كل منع أبوي أرسي اجتامعي يؤهله لتجاوز

عقده وبلوغ االنسجام الفردي يف عالقته باملحيط .هو
وجود فردي سليم يعي كيانه وحريّته يف لذّة «الرمزي»
يف لغة حبىل بتصعيد األمنيات.
«طفولة» استطاعت أن تتجاوز قمع الحضارة عرب قدرة
الشعر يف نقل املمنوع من لذة األمس إىل حارض مباح
حملته قوة الشعر كتعبري فني تصالحت فيه ممنوعات
املايض مع رمزيات الحارض.
إن الشعر قد يكون هو الطفولة عينها إذ فيه اللذة
األوىل والتوق األبدي للفعل رفضا لكل منع ولكل مسخ
للذات ولكلّ رقابة عىل «األنا» و«النحن» عىل السواء.
هو القدرة العجيبة التي حملها الفيلسوف املعارص
«هايدغري» لوحدها «إخراج الوجود من النسيان
إىل الحضور» ذلك أن الشعر أرقى أنواع الفنون ألنه
خطاب القدرة عىل تحميل منسيات العامل.
هو الشعر استحضار للوجود يف قلب الكائن الحامل
أبدا ببناء خطاب شعري يلهمه الحياة وينسيه ضياعه
يف كون يع ّج باألسئلة الوجودية التي تطالب بعمق
حضورها يف املعيش بفعله الحارض وباسترشاف
املستقبل:

ــــب
«اِلْ َع ْب بِال َّر ْم ِل َوالَ تَتْ َع ْ
قَ ْد أَ ْوشَ َك َص ْيف َُك أَ ْن يَ ْذ َه ْب
َوقَرِيبًــــــــا تَ ْكبرُ ُ يَا أَ َملِـي
ــب
َويَ ُعو ُد َّ
الص ْي ُف َوالَ تَلْ َع ْ
البَ ْح ُر لأِ ْمر َِك ُم ْمتَ ِثــــــــــلٌ
َ
ــــــــك فَلَ ْن يَ ْه َر ْب
ُخ ْذ ُه ِب َي َديْ
َواألُف ُْق أَ َمــــــــا َم َك ُمتَّ ِسـ ٌع
ــب
َما أَ ْر َح َب أُفْق ََك َما أَ ْر َح ْ
تُلْ ِقـــي لِلْيَ ِّم َسفَــــــــــــائِ َن ُه
َـــت تَطْ َر ْب
فَأَ َر َاك إِذَا َغ ِرق ْ
َوت َِشيـــ ُد ق ُُصو َر َك شَ ا ِم َخــ ًة
ــــــب
فَتَ ِخ ُّر لَ َديْ َك َوالَ تَغْضَ
ْ
ل ََك َهذَا البَ ْح ُر َو ُز ْرقَتُــــــــ ُه
َـــــب».
َو َسماَ ٌء ُمشرْ ِقَ ُة ال َك ْوك ْ

(جعفر ماجد)

في ملتقى جماعة فوق السور ببنزرت

التجربة الشعرية للشاعر البشري املشرقي
بدعم من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببرنزت نظم املركب
الثقايف الشيخ ادريس مبعية ودادية قدماء معاهد بنزرت ونادي اقالم
املوج وجمعية أحباء املكتبة والكتاب ونادي الرسد والنادي االديب جامعة
فوق السور الدورة  13مللتقى جامعة فوق السور لألدباء الشبان والتي
خصصت للتجربة الشعرية للشاعر البشري املرشقي وتكرميه باملناسبة يف
جمع وفري من شعراء وشاعرات الجهة التابعني ومن الشعراء سوف عبيد
واملنصف الوهايبي وسويلمي بوجمعة وشمس الدين العوين ووسيلة
املولهي وأفراح جبايل ودالل الغريب ونزار الحميدي وأمامة الزائر وأحمد
شاكر بن ضيّة والشاعر الليبي أسامة الناجح.
بعد كلمتي الرتحيب والتأطري من قبل املندوب الجهوي للشؤون الثقافية
األستاذ خالد العبيدي ومدير املركب الثقايف الشيخ ادريس ببنزرت األستاذ
محمد البشري القمودي أدارت الحصة الصباحية الشاعرة وهيبة قوية
وأثثها األستاذ واإلعالمي منصور الغرسيل مبداخلة موجزة وثرية حول
مسرية الشاعر البشري املرشقي وتجربته الشعرية الهزار الشادي بقلب

جريح فإدالء بشهادات من عايشوه من الحارضين مع قراءات للضيوف
اىل جانب شعراء وشاعرات الجهة عىل سبيل الذكر منى املاجري وعنان
عكرويت وهندة الطرابليس ومنى البابوري وجميلة بن حميدة ويرسى
بجاوي ونور الدين املتايل ومختار العمراوي ورشيد العرفاوي والهادي
بن هولة وغريهم واألدباء الشبان الذين قرؤوا قصائد للشاعر املحتفى
به الذي يف كلمة عرب فيها عن امتنانه بهذا التكريم والشهادات التي
تجدد فيه عزما خاصا ملواصلة املسرية واصفا املركب الثقايف بنقطة اشعاع
مضيئة لعديد التظاهرات التي نظمها أو احتضنها مبشاركة الجمعيات
واملنظامت الفاعلة.
الحصة املسائية أدارتها الشاعرة عنان عكرويت وتضمنت قراءات شعرية
مبصاحبة عازف الكامن املايسرتو الشاب مهدي السويحيل وقراءات
قصائد الشاعر البشري املرشقي من قبل ثلة من الشباب وانتهى اليوم
بحفل موسيقي النهر الخالد.
ويف اليوم الثاين واألخري أدارت الحصة الصباحية الشابة نرسين املرشقي

وانتظمت ورشة تفكري حوارية حرة لإلثراء حول كيفية تنمية املواهب
األدبية الشبابية مبشاركة عديد الشعراء جاء فيها طلب اإلشعاع الجهوي
وإقامة مسابقات بحوافز تشجيعية قيمة وتنظيم جلسات تقييمية
وغريها كام تداول عىل املصدح لإللقاء عديد الشعراء الذين انضاف اليهم
نجيب بن عيل وعز الدين الشايب ليكون االختتام وتوزيع شهائد الشكر
والتقدير للمشاركة واملساهمة.
* عبد الفتاح الغريب
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ثقافة

في المجمع التونسي «بيت الحكمة»

ندوة دولية تكريميّة للمف ّكر عبد املجيد الشريف عنوانها يف رهانات التحديث
«يجمع بني تواضع العلامء وعمق الحكامء» ٬ذلك هو املفكّر عبد
املجيد الرشيف كام ع ّرفه األستاذ مح ّمد الهوين رئيس رابطة العقالنيني
العرب يف الجلسة االفتتاحيّة لندوة دوليّة نظّمها املجمع التونيس للعلوم
يومي  23و 24ماي تكرميا لرئيسه
واآلداب والفنون «بيت الحكمة» ْ
السابق الذي مألت حفريّاته املعرف ّية املنابر الفكريّة التونس ّية والعرب ّية
والعامليّة ،وأ ّرقت املؤمنني مبدرسته والخصوم الناقدين .ونظرا إىل ثراء
تجربته وخصوصية بحوثه بوصفه حفّارا معرفيّا وفقا لعبارة فيلسوف
األركيولوجيا ميشال فوكو انتظمت الندوة عىل امتداد يومني جامعة بني
الشهادات واملداخالت لباحثني ومهتمني بتجربته من زوايا نظر فلسف ّية
وحضاريّة وأدبيّة ودينيّة.
افتتح الندوة رئيس املجمع الدكتور محمود بن رمضان من ّزال ف ّعاليّاتها
يف سياق اإلعالء من شأن املعرفة وتثمني جهود الفكر والرموز العلم ّية،
ويف البدء واكب الحارضون من رؤساء سابقني للجمهوريّة التونس ّية
وديبلوماسيني وجامعيني وباحثني وإعالميني رشيطا وثائقيا حول مسرية
تحديثي آل
املحتفى به ت ّم إعداده بهذه املناسبة لتوثيق رحلة مفكّر
ّ
عىل نفسه مقاومة كل فكر دغاميئ .مماّ جعله أحد أبرز التحديثيني
وطن ّيا وعرب ّيا وفقا لجلّ املداخالت والشهادات املجمعة عىل أنّه ليس
مؤسس مدرسة أضحت مش ّعة
مج ّرد رمز من الرموز التحديثيّة ،بل هو ّ

إذاعة «السيدة آف آم»:

نافذة على الحقوق وبوابة للحريات

قال عبد الباسط بن حسن رئيس املعهد العريب لحقوق اإلنسان إن
إذاعة «السيدة آف آم» هي نافذة متجددة عىل الحقوق والحريات
لدمج الجميع ضمن مرشوع حقوقي لتحسني واقع وحياة الناس وذلك
بحسب قانون القرب والتفاعل املبارش مع مشاغل املستمعني وتبسيط
املفاهيم الحقوقية ونرش القيم والفكر املستنري.
جاء ذلك خالل حفل االعالن الرسمي عن انطالق بث اذاعة السيدة
آف آم يف قاعة صوفية القيل مبدينة الثقافة وبحضور عدد من النشطاء
الحقوقيني ومنشطي اإلذاعة ومديرتها نجوى الهاممي وهي إذاعة تتخد
من حي السيدة الشعبي مقرا لها ضمن املق ّر األشمل للمعهد العريب
لحقوق اإلنسان وت ّم بثّ فيديو قيم بعنوان :كيف أثرت اإلذاعة يف الحي
الشعبي بالتفاعل من خالل النوادي الحقوقية والرتبوية والتثقيفية مع
املحيط التلمذي والعائيل لحي السيدة.
وتوقف الرشكاء يف مرشوع إذاعة السيدة عند تقريب مفاهيم حقوق
اإلنسان والتفاعل بني سكان الحي واالنطالق من اهتامماتهم من أجل
مالمسة مشاغل كل الناس بتوسيع دائرة بث اإلذاعة ومن الرشكاء يف
هذا املرشوع نتوقف عند مكتب صندوق االمم املتحدة والكنفدرالية
السويرسية بتونس واملفوضية السامية لشؤون الالجئني واليونيسيف.
ومن الربامج املميزة لهذه اإلذاعة املرخص لها من ِق َب ِل الهيئة العليا
لالتصال السمعي البرصي نذكر برنامج «صباح السيدة» مع نجوى
الهاممي وبرنامج مواصلون مع محمد املنصوري و«زوم عىل العامل»
مع روعة قاسم وبرنامج «صغار السيدة» إىل جانب برنامج «الجىء
ووطن» مع املنشط عبد النارص النرصاوي وبرنامج «حكاية لهم» لبسام
العامري وأخبار حقوق اإلنسان مع جيهان الزمزمي.
* ناجح

خارج الحدود التونس ّية .فلم يستخدم غريب اللفظ إالّ عند الرضورة
املعرفيّة التي تستوجب اعتامد بعض املفاهيم ،كام أنّه مل يلجأ إىل
املواقف التلفيقيّة باسم التوفيق والتقيّة الحتميّة ،لذلك أنشأ جيال
متأثّرا بنسقه الفكري ،وهذا ما أكّدته شهادات أكادمييني وباحثني اعتربوا
مقارباته ودروسه يف رحاب الجامعة مرجع ّيات ألهمت وأحدثت ثورات
يف مساراتهم الفكريّة .ورغم تن ّوع عناوين املداخالت واختصاصات
املحارضين وأصحاب الشهادات أجمع كلّهم عىل املنهجيّة العلميّة التي
مت ّيز كتاباته إميانا منه برضورة مواكبة جديد البحوث العلم ّية سعيا إىل
القطع مع الفهم األسطوري طاملا أ ّن جميع الظواهر املدروسة قابلة
يفس علميّا
للتفسري العلمي ،وما هو غري قابل للتفسري العلمي اليوم قد رّ
الحقا ،كام يتّفق جميعهم عىل أنّه يراهن يف كلّ كتاباته منذ لبناته األوىل
عىل الفكر الحر رفضا أل ّي شكل من أشكال الوصاية .ويف هذا الصدد
ركّزت عديد املداخالت عىل أطروحته التنويريّة ملسألة التفسري والتأويل
مثل مداخلة الدكتور مح ّمد محجوب ،تلك التي اهت ّمت بالبعد الفلسفي
للرشيف بوصفه حفّارا حقيقيّا ال يخىش املحظور أيّا كانت طبيعته ،فكل
القضايا بالنسبة إليه قابلة للتأويل الذايت طاملا أ ّن العقل ملكة إنسان ّية ال
يحق أل ّي كان احتكارها ،كام ال يجوز أ ّي شكل من أشكال الوصاية .ويف
ّ
هذا السياق تناولت عديد املداخالت جرأة اعامل الرشيف التي اقتحمت

املسكوت عنه ،من قضايا حقوق ّية ،وإشكاالت الهويّة كام ورد يف مداخلة
الدكتور فتحي الرتييك التي أبرز فيها البعد التحديثي للمحتفى به،
فالهويّة لديه ليست مغلقة وثابتة ،بل هي ديناميّة تج ّدد ذاتها وفقا
ملنطق املسارات التاريخ ّية مبا تعنيه من تح ّوالت معرف ّية واقتصاديّة
واجتامع ّية وسياس ّية.
وأل ّن عبد املجيد الرشيف مسرية بحثيّة تتجاوز نصف القرن انخرطت
يف فعاليات التكريم نخبة من الكتّاب والباحثني ومن األصدقاء الذين
عارشوه وبعض طلبته عرب نصوص مهداة ،ستصدر يف كتاب تخليدا ملسرية
علم ّية مش ّعة وطن ّيا ،وعرب ّيا ،وعامل ّيا.

التّعذيب يف األدب  :الجراحات املكتومة وسؤال الشر يف اإلنسان
يف قعفور الخرضاء ،وتحت الفتة تدعو إىل تحويل
مركز رشطة قعفور الحامل لذاكرة التّعذيب ،إىل
متحف ملناهضة التّعذيب ،كان الحديث عن هذه
الظّاهرة يف األدب عميقا ،يحفر يف ذاكرة البالد
املنس ّية واملعطّبة ،ويف التّاريخ الطّويل والفظيع
للتّعذيب يف العامل ،تاريخ أنتج جبال أمل وخيبات
ومرارات عالقة ،ولك ّنه أنتج أيضا أدب «تعذيب»
يرتفع بأدبيّته عاليا حتّى يبلغ بعضه الكو ّين .لقد
كانت «بالغة التّعذيب» يف بعض ال ّروايات بالغة
تنضح باألمل إىل ح ّد أنّها مثّلت «تعذيبا» ثانيا .إنّها
فتح موجع للجرح ..حتّى ييضء.
من هنا ،كانت النصوص واملؤلّفات التي تح ّدث
عنها األدباء الحارضون بدعوة من جمع ّية ذكرى
ووفاء ،إضاءات لجراحات مكتومة ظلّت حبيسة

قبو الذّات املعذّبة حتى كُتبت .هكذا هي
الكتابة ،انسالل من العتمة ،وهي بذلك معرفة
ثانية للذّات وللوجود ،وأ ّي معرفة أعمق من تلك
التي تأيت من تجربة األمل؟ ولعلّ علينا أن نتذكّر
إمييل سيوران الذي يقول :املعاناة إنتاج للمعرفة.
إنّها املعرفة يف أبعادها املختلفة ،فكتابة التعذيب
رش يف اإلنسان ،سؤاال فلسف ّيا
قد تثري سؤال ال ّ
رش من
يحاول فهم كيف ينفلت كلّ ذلك ال ّ
اإلنسان /الجلاّ د كام ب ّينت يف مداخلتي التي
تحمل عنوان :الكائن املعذّب وكتابة املحو ،كام
تطرح سؤاال وجوديّا هو سؤال األمل كام وضّ حت
ذلك السيّدة سعديّة بن سامل يف مداخلتها من
السجن
خالل الوقوف عند ظاهرة األمل يف أدب ّ
معتمدة عناوين متع ّددة ،أو سؤاال سياسيّا يتعلّق

بالتعذيب باعتباره سحقا إلنسان ّية اإلنسان
وتجسيدا لرصاع بني منظومتني متقابلتني :منظومة
استبداد تسعى إىل تركيع اإلنسان ،ومنظومة
رافضة تتوق إىل الحريّة والكرامة كام أشار إىل
ذلك الس ّيد عبد الج ّبار املدوري يف مداخلته ،أو
السؤال الثّقايف كام أشار إليه السيّد محمد الجابيل
ّ
يف حديثه عن األدب كفعل مقاومة.
لقد متكّنت ال ّندوة من طرح هذه األسئلة ،ومن
طرح رهان األدب من خالل هذا التوصيف
لجحيم التعذيب يف أقبية األنظمة الشّ موليّة .إنّه
إعادة إنتاج الواقع من أجل استعادة إنسانيتنا
الجامعي يف
السقوط
أو ربمّ ا إنقاذ أنفسنا من ّ
ّ
التو ّحش.
* ليىل الحاج عمر

خمسون ممثال وممثلة على الركح
* حسني عبد الرحيم

عندما يضع مخرج مرسحي خمسني ممثال وممثلة عىل ال ّركح دون أن يكون
العرض هو للرقص الحديث وإمنا الدراما فهو يضع نفسه يف اختبار حاسم
كمخرج مرسحي .نوفل عزازه قام بذلك األ سبوع املايض عىل ُركح التياترو
ونجح يف االمتحان .يك ال يحيك حكاية واحدة بل حكايات متداخلة كام
لو كانت «قص ولزق» لوحة تشكيلية (باستيش) حكايات بعضها يقع ىف
املرسح ذاته وبعضها حدثت بني أروقة الحياة يك تلتقي يف يوم ( 24جويليه)
لتصنع مقدمة املشهد الذي نعرفه جميعنا ...يحيك الجميع حكايات حبهم
الضائع وهي حكايات حب فاسدة ورهانات عاطفية مزعجة لكل صاحب
قلب حنون لكن هي هذا الواقع املعيش دون مبالغة أو تزويق .الجمود
العاطفي وكراهية اآلخرين وسيادة منطق املصلحة املبارشة يؤدي إىل التمزق
االجتامعي الكامل ويجعل الجميع يتحولون يف األخري إىل أنعام يسوقها رجل
بز ّي رسمي وبطواعية كامله منهم يُساقون وهم ميرحون كالغنم ويت ّم بيعهم
ورشاؤهم برضا كامل .عساس املرسح ال يرى يف األمر الذي يجري أمامه من
متثيل وإخراج سوى كالم فارغ وهو املوظف لدى الدولة ووحده املسؤول
واملتحكم ىف إعطاء الترصيح باستمرار العرض أو إيقافه ويتعجب مام يراه
من متثيل يراه هو كسخافة يقوم عليها أناس هم الفنانون .يقوم بالدور
الحارس واملمثل ذاته الذي يقوم بدور راعي الغنم وبنفس مالبسه املضحكة

يؤدي دور الراعي واملؤدب للخمسني مواطنا الذين ميثلون أدوار مختلفة يف
الحياة الزائفة والذين يتحولون إىل قطيع من الغنم املطيعة لراعيها الذي
يبيعها ملن يهوى الذبح والشواء أو حتى مجرد االقتناء للترسية عن النفس او
ملجرد محبة األغنام أو االستئناس بها.
هذا التداخل بني منطني من الحيك صنع به املخرج الطرح الثاين واملعدل
ملرسحية « 24جويلية» والتي ال تتحدث عن السياسة بشكل مبارش لكن عن
األوضاع التى انتجتها يف مجاالت مختلفة ومتباعدة ويربطها فقط إنها ىف
املجتمع ذاته .هي أحوال كانت هنا واآلن ونستطيع تتبع آثارها كام حدثت
يف اليوم التايل والذي يشدد املخرج ىف معلّقة التقديم للعرض عىل عدم
تفسريها سياسيا وهذا غري ممكن بالطبع.
هذا النوع من «الكوالج» أمر شديد الصعوبة كإخراج مرسحي معارص وهو
متعب للمشاهد املتعود اىل أساليب الحيك التقليدية لكن مخرج العرض
وكاتبه استطاع تحويل ذلك إىل عرض مدهش ومفيد.
املمثلون واملمثالت الخمسون أتقنوا جميعا ويستحقون اإلشادة لكننا نخص
ثالثة بالذكر هم صابرين شنوده ورسور الجبايل وعصام عبايس.
تص ّور وإخراج :نوفل عزارة التوضيب العام :وليد حصري إضاءة :زيدان محرز
توضيب الركح :مهدي بوذينة إدارة فنية :توفيق الجبايل إنتاج فضاء التياترو
وأستوديو التياترو.
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تحضيرات منتخب تونس

كيف سيكون األداء أمام غينيا؟
واصل املنتخب الوطني لألكابر ،تحضرياته للمقابلة التي ستجمعه اليوم الخميس  2جوان مبنتخب غينيا االستوائية ،يف ملعب
حامدي العقريب برادس ،ضمن الجولة األوىل من تصفيات كأس إفريقيا الكوت ديفوار .2023
واختار املدرب الوطني جالل القادري ،رفع نسق التحضريات ،حيث وزع الالعبني عىل مجموعات حسب التمركز ،وخضعت كل
مجموعة إىل تدريبات خاصة ،كام شهدت التامرين اهتامما بالكرات الثابتة وعديد املسائل الفنية األخرى بناء عىل ما رصده اإلطار
الفني من مالحظات عن طريقة لعب املنافس.
وسيجري املنتخب الوطني ،حصة تدريبية قبل أخرية ،ستدور يف امللعب الفرعي برادس.
ووصل منتخب غينيا االستوائية إىل تونس مساء الثالثاء  31ماي  2020يف رحلة قادمة من الدار البيضاء وكانت إقامته يف أحد فنادق
الضاحية الشاملية.
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إقالة املدرب معني
الشعباني يف مصر

قررت إدارة النادي املرصي البورسعيدي إقالة مدربها معني الشعباين يف أعقاب هزمية
الفريق ضد نادي برياميدز بثالثة أهداف لهدف (هدف املرصي الوحيد كان بإمضاء
الالعب السابق للملعب التونيس هيثم العويني).
علام وأن املرصي العاجز عن الفوز للجولة الثامنة عىل التوايل ( 7هزائم وتعادل يحتل
املرتبة  14برصيد  20نقطة ما جعله ضمن كوكبة األندية املهددة بالنزول).
وقد توصل إىل صيغة ودية لفك االرتباط مع الشعباين الذي قبل بالتنازل عن قسط
من غرامة الفسخ املضمنة بالعقد.
وقد بادرت إدارة املرصي البورسعيدي بتعيني الالعب الدويل السابق حسام حسن
لخالفة معني الشعباين.

الرتجي الرياضي يفاجئ النادي االفريقي
متكن الرتجي الريايض من ابرام صفقتني مهمتني وذلك من خالل التوقيع لالعبني الدوليني للنادي اإلفريقي محمد عيل بحر ومكرم
سالمة اللذين وقّعا عقدا ملدة موسمني مع شيخ األندية التونسية ،مع االشارة إىل ان هذا الثنايئ مل يبادر بتجديد التجربة مع فريق
باب الجديد الذي يبدو أنه مل يفاتحهام يف موضوع تجديد العقد الذي انتهى بنهاية املوسم الريايض الحايل يف جوان  ،2022مام سهل
للرتجي الريايض استغالل الفرصة لربط قنوات التواصل مع الالعبني والفوز بخدماتهام.
هذه الصفقة تعد ناجحة لفريق باب سويقة الذي دعم صفوفه بأفضل جناح أمين حاليا يف تونس والعب دائرة قوي ومتميز خاصة يف
الدفاع مام يعزز حظوظه يف مباراة نهايئ الكأس مع بداية املوسم القادم وكذلك خالل سباق البطولة ،يف حني ان النادي االفريقي تكبد
خسارة فادحة ستؤثّر حتام عىل مسريته ،خاصة وهو املنتيش بإحرازه بطولة املوسم الحايل عىل منافسه الرتجي بعد مباراة الكالسيكو.

هيئة نجم املتلوي تتهكم على الجامعة
نرشت هيئة نجم املتلوي بالغا تهكمت فيه عىل توجه الجامعة إىل تدويل قضية شبهة التالعب يف املباراة التي جمعت ترجي جرجيس
وأمل حامم سوسة معتربة أن األدلة واضحة وال داعي إلرسال امللف إىل االتحاد الدويل.
ويف ما ييل ما كتبه نجم املتلوي« :إثر الفضيحة الكروية التي شهدها كل العامل والتي تصدرت عناوين األخبار وأصبحت مصدر تندر
كل متابعي كرة القدم يف تونس وخارجها والتي راح ضحيتها فريق النجم الريايض باملتلوي ،عقدت الجامعة التونسية لكرة القدم
إجتامعا طارئا أقرت فيه مجموعة من اإلجراءات التي تنص يف مجملها عىل تصعيد األمر للفيفا والتاس وجهات خارجية رغم أن األمر
ميكن أن يسوى بداية يف لجنة االخالقيات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم وال يستعدي استشارة الهياكل الرياضية العاملية وطلب
العون واملساعدة منها إذ أن األمر واضح وضوح الشمس بل كاد املريب أن يقول خذوين «وخليه ميريك» وصاح جمهور الفريق املحيل
بهدف يف مرماه فرحا كفرحة الشعب التونيس بهدف عيل الكعبي يف املكسيك.
وعليه تطالب الهيئة املديرة والجمهور وجميع أهايل املتلوي من كل الهياكل الرياضية املسؤولة وخاصة الجامعة التونسية لكرة القدم
بتحمل مسؤوليتها كاملة وتطبيق القانون لتحقيق العدالة للجميع .كام تطالبها بعدم متييع القضية بإطالة البالغ وإقحام الفيفا والتاس
وحلف الناتو وكومونة باريس وخمسة زائد خمسة وجمعية حامية حيوان الكواال يف شأن وطني تحكمه نصوص وفصول قانونية
واضحة واإلرساع يف البت جديا وفعليا وعدم قرب الفضيحة يف أروقة اللجان واالستشارات طويلة األمد.

مولدية الجزائر
تقيل خالد بن يحيى

أكدت تقارير صحفية جزائرية أن مجلس إدارة مولدية الجزائر استقر عىل عدم
تجديد عقد املدرب خالد بن يحيى بسبب سوء النتائج يف اآلونة األخرية عىل مستوى
بطولة الدوري.
كام يأيت قرار االستغناء عن خدمات املدرب خالد بن يحيى بسبب تضاؤل حظوظ
الفريق يف تحقيق املركز الثاين املؤهل ملسابقة دوري أبطال افريقيا يف املوسم القادم.
وكان مولدية الجزائر قد انهزم يف الجولة املاضية من بطولة الدوري أمام منافسه
االتحاد بنتيجة هدف دون رد.
يذكر أن الفريق يحتل حاليًا املركز الرابع برصيد  49نقطة بعد الفوز يف  13مباراة
والتعادل يف  10والخسارة يف  8لقاءات .ويشار إىل أن املطلب األول ملجلس إدارة
نادي مولودية الجزائر هو تحقيق املركز الثاين املؤهل لدوري أبطال أفريقيا للموسم
الريايض املقبل وهو ما مل يتحقق مع املدرب خالد بن يحيى ليتقرر بالتايل االستغناء
عن خدماته.
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إضراب منتظر في المتلوّي

* عمر

من يحيل جامعة كرة القدم على لجنة أخالقيات الفيفا؟
أجد نفيس م ّرة أخرى مضطرا إىل الكتابة عن الجامعة
التونسية لكرة القدم لنقدها وليس النتقادها كام
يذهب يف مخيّلة البعض .فمنذ أكرث من  4عقود٬
دأبت عىل إبداء رأيى يف شتى املواضيع والغاية هي
املساهمة يف النهوض بكرة القدم التونسية .واالختالف
ال يفسد للو ّد قضية .إن ما استف ّزين يف الفرتة األخرية
حقيقة هو يقظة ضمري املصلحني املهت ّمني بالشأن
الكروي يف تونس بسبب لقاء الرتجي الجرجييس وأمل
حامم سوسة حني أرادوا إيهامنا أن ما حدث مهزلة
كربى وفضيحة أكرب وكأن ما حصل يحدث للمرة
األوىل يف تونس .إذن لنتح ّدث عن تعيني مقابالت
الدور السادس عرشة لكاس تونس (نسخة فرحات
حشاد) .فقد جلب انتباهي تعيني مقابلتي أمل حامم
سوسة ومستقبل الرجيش من جهة ومستقبل سليامن
والرتجي الجرجييس من جهة أخرى يوم أمس األربعاء
غ ّرة جوان  2022والحال أ ّن فريقي األمل والرتجي
أجريا آخر مقابلة من ماراطون البالي آوت بالبطولة

يوم  29ماي  2022أي أ ّن الالعبني ليس لهم متّسع من
الوقت ليسرت ّدوا أنفاسهم .فزمالء أمني طريطر لعبوا
يوم الخميس يف باجة وتحولوا يوم الجمعة إىل جربة
استعدادا ملقابلة ترجي جرجيس يف حني أن زمالء مالك
بحر وبعد انهيارهم نفسانيا مساء األحد بعد عودتهم
إىل الرابطة  2وجدوا أنفسهم مجربين عىل التح ّول
إىل سليامن ملواجهة مستقبل املكان .هي يعقل هذا
يا سادة؟ فأندية ركنت إىل الراحة منذ أسابيع عديدة
يومي الخميس والجمعة بينام من لعب
ستلعب
ْ
يوم األحد يلعب يوم األربعاء .وما معنى أن يخوض
األوملبي الباجي مقابلة يف الشابة يوم الخميس يف حني
يستقبل نجم املتلوي النادي الصفاقيس يوم الجمعة؟
أين العدل؟ أين تكافؤ الفرص بني األندية؟ هل غفلت
جامعة كرة القدم عن يشء مه ّم مثل هذا؟ ملاذا ال
تجري الفرق األربعة التي لعبت يوم األحد مقابلتي
البالي آوت يف نفس اليوم؟ ملاذا هذا التمييز؟ ما رض
الجامعة لو منحت فريقي جرجيس وحامم سوسة

الالعب الياس العاشوري
أفخر باللعب ملنتخب تونس وهذا رأيي يف املنافسة

شهدت قامئة منتخب تونس ملواجهة غينيا االستوائية املقررة يف  2جوان  ،2022ضمن تصفيات بطولة
كأس أمم أفريقيا لكرة القدم «ساحل العاج  ،»2023حضور العب نادي استوريل برايا الربتغايل ،إلياس
العاشوري ،ألول مرة يف مسريته.
ويف أول كالمه بعد اختيار اللعب لـ«نسور قرطاج» ،قال العاشوري« :فخر كبري أن أكون هنا مع منتخب
تونس ،منتخب بلدي وبلد والديت وعائلتي ،لقد كربت يف منطقة املروج بضواحي العاصمة ،أزور تونس
كل سنة وأنا سعيد جدا بذلك».
وأضاف الالعب الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً «لقد لعبت قبل  3سنوات ملنتخب تونس األوملبي يف
مباراة ودية ضد مرص ،واآلن عندما وجه إ ّيل املنتخب األول الدعوة ،لبّيت الطلب دون أي تردد ومل أرفض
متاماً االنضامم إىل املنتخب التونيس».
وكشف العاشوري ،أنه يطمح للعب بطولة كأس العامل املقبلة مع تونس ،قائالً «طبعاً املونديال هو هدف
يل أوالً أن أنجح يف
أسايس بالنسبة يل ،أحلم بحمل قميص منتخب بالدي يف هذا الحدث العاملي ،لك ْن ع ّ
إثبات وجودي هنا ،حتى أضمن مقعدا ً ضمن الفريق».
وتحدث صاحب الـ 9أهداف يف الدرجة الثانية الربتغالية هذا املوسم ،عن رسعة تأقلمه مع أجواء منتخب
تونس ،موجهاً شكره لكل الالعبني الذين استقبلوه بشكل رائع ،كام أكد العاشوري ،أنه يعرف أغلب
الالعبني املحرتفني يف أوروبا ،مضيفاً« :أمتنى أن يتعرفوا إ ّيل هم كذلك» .وختم إلياس بحديثه عن املنافسة
مع مهاجمي منتخب تونس ،قائالً« :الفريق يضم العبني جيدين مثل وهبي والجزيري والجبايل ،لكني أثق
كثريا ً يف إمكانايت ،سأسعى وأعمل من أجل اقتالع مقعد بينهم».

يومني راحة إضافيني؟ أريد إجابة مقنعة .أعطوين
سببا واحد يفرض هذا التعيني .ال أعتقد أن هناك ما
يفرض ذلك .قد يكون مج ّرد سهو .وإن كان كذلك٬
ملاذا مل تتدارك الجامعة األمر عندما جاءتها مراسلة
من أمل حامم سوسة طالبة التأخري؟ سؤال آخر أ ّوجهه
لرئيس مستقبل الرجيش محمد العروي :ملاذا رفضت
طلب التأجيل بعد أن أعطى موافقته لرئيس األمل
قنطاوي النوري مساء األحد وهو يف طريق العودة
من جرجيس؟ ملاذا أغلق هاتفه؟ وقدميا قيل :إذا عرف
السبب ٬بطل العجب.
أخريا وليس آخرا ٬من سيحيل جامعة كرة القدم عىل
أنظار لجنة األخالقيات يف الفيفا؟ ألن ما أتته ال يدخل
يف خانة األخالق الرياضية وإنمّ ا يف باب التمييز بني
األندية.
وفضيحة ملعب جرجيس مهزلة أخرى يف تاريخ
الجريء ومن حق أهايل املتلوي اإلرضاب دفاعا عن
حقهم املسلوب!

في حفل تقديم كتاب الشتّالي...
 ...غيّبوا البشري الحدّاد ومحمّد باللطيفة
أتذكّر ذات صباح وكان يس مجيد يف ق ّمة
حزنه وأمله ووجعه بعد املحنة التي م ّر بها يف
 ...2012اتّصل يب يس البشري ج ّباس وأشعرين
بأ ّن يس مجيدق ّرر الخروج عن صمته
واختارك أنت بالذّات ليتح ّدث إليك تنقل
صوته وهو يف انتظارك يف نزل تور خلف...
يومها ال تتخ ّيلوا سعاديت وكم مت ّنيت لو أ ّن
يل جناحني أطري من خاللهام وأح ّط
فورا أمام يس مجيد ...جلست
إليه وأدركت كم هي منافقة
وجوههم وقذرة أفعالهم
ورخيص
وحقدهم
واعذروين
تآمرهم...
سأبني للمجهول كالمي
واعتربوين جبانا إن شئتم...
عادت يب الذّاكرة أيضا إىل
بداية الثّامنينات وكنت مراسال
صحف ّيا مبتدئا وخرس منتخبنا الوطني
طبيخة مع املد ّرب الفرنيس فانسون يف ذلك
الوقت وطرقت باب مسكن يس مجيد يف
خزامة الرشقيّة وطلبت منه بسذاجة وعفويّة
أن أجري معه حوارا صحف ّيا فضحك وفهم
ما مل أفهمه وقال يل «يا ولدي اليل بعثك
يحب يستغلّك
متخبّي بيك ويلعب بيكّ ...
باش يو ّرطني يف ترصيحات مثرية» ...وتذكّرت
ايضا يف  2005كان ص ّدقني ربيّ كيف نجحت
يف اإليقاع بيس مجيد يف حوار صحفي قنبلة
ومثري أجريته معه بالحيلة يف حماّ م نزل مرحبا
أوهمته يومها أنّني حريف بالنزل ومج ّرد
محب لليتوال وال عالقة يل بالصحافة...
ومل يغضب م ّني وكان متف ّهام وقلبه كبري
ومتسامح ...واملحنة التي عاشها يس مجيد
يف  2012من دون رجوع لتفاصيلها اقتنعت

أنّها مؤامرة ومكيدة حاقدة ومغرضة الهدف
بكل أسف هذه
السواحل ّيةّ ...
منها رضب ّ
حقيقة وإن يبدو املنطق جهويّا بال ّنسبة إىل
البعض ...مل يحرتموا يف ذلك الوقت تاريخ يس
مجيد وال فضائله عىل البالد والكرة التّونسيّة
السنوات...
التي تعيش من خريه ّ
كل هذه ّ
مل يحرتموا ومل يق ّدروا حجم ال ّرجل ومكانته
وإمكانيّاته كفيلسوف ومنظّر للكرة
العامليّة ...ومل يزعجهم أن
يحزن يس مجيد ويبيك
ويتأزّم ويعترص قلبه
أملا ومل يجد من حوله
رجال واحدا يقول
للغ ّدارة واملتآمرين
كفى عبثا واحشموا
عىل أرواحكم والشتّايل
أكرب من عقدكم ...هؤالء هم
الذين و ّرطوا زياد الجزيري وصادروا
أمواله التي كسبها من مسرية احرتاف ّية
خاصة ...وهؤالء
رشفة يف فرنسا والكويت ّ
م ّ
هم الذين جاؤوا بجامعة السياسة إىل ليتوال
لتخريبها وإغراقها بالسمسارة والغرباء
واالنتهازيني وزرع الفنت فيها ...فجعلوها
تقايس ما تقاسيه اآلن ...ويتواصل املسلسل
كل الصحافيني
بكل أسف يت ّم تغييب ّ
واليوم ّ
املحسوبني عىل سوسة وليتوال مثل البشري
الحداد ومحمد باللطيفة ...وكأ ّن الشتّايل ال
يعنيهم ومل يحاوروه ومل يواكبوا مسريته...
حفل كتاب الشتّايل يحرضه املمثّل «ببّوشة»
ومحمد بوغالب ومن معهم وال يحرضه
البشري الح ّداد ومحمد باللطيفة ...افهموها
كام تشاؤون...
* رياض جغام
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وزيرة الثقافة ...تستميت يف طمس الثقافة
* ناجي الخشناوي
يبدو أن السيدة حياة قطاط القرمازي
وزيرة الثقافة يف حكومة السيدة نجالء
بودن ترص عىل اتخاذ القرارات االنفعالية
واملرتجلة التي ال تيسء فقط إليها كوزيرة،
بل إىل السياسة الثقافية يف هذه املرحلة
الغامضة والضبابية التي تتسم بربوز صنف
من املسؤولني الكبار الذين أصبحوا يؤتون
أقل ما ميكن أن توصف
أفعاال وسلوكات ّ
بها هي كونها صبيانية ،فالجميع يتابع
الفيديوهات والتسجيالت والترصيحات
لعدد من الوالة واملعتمدين واملستشارين
والوزراء واملديرين العامني وغريهم من
املسؤولني الذين يرضبون عرض الحائط
روح املسؤولية واالستخفاف مبهامهم يف
أعىل هياكل الدولة.
* سبب من أسباب اإلقالة
السيدة وزيرة الثقافة ،التي مل تتجرأ وتعيد فتح أبواب متحف
باردو إىل اٱلن ،مل تشذ عن هذه القاعدة بعد أن قررت إعفاء
الكاتب والناقد األسعد بن حسني من مواصلة اإلرشاف عىل تسيري
بيت الرواية ،والثابت والجيل من هذا القرار ،أنه جاء عىل خلفية
تدوينة كتبها األسعد بن حسني عىل هامش حفل توزيع جوائز
الكومار منذ أسبوع تقريبا ،وهذا نص التدوينة كاملة« :حفل
جوائز كومار ،غادرت منذ قليل حفل توزيع جوائز كومار للرواية
ويهمني أن أبدى بعض املالحظات:
أوال مل تت ّم دعويت من مؤسسة كومار لحفل توزيع الجوائز كمدير
بيت الرواية وانتقلت إىل املرسح البلدي كمثقف تونيس وكاتب.
ثانيا ،ما حدث يف الحفل فيه قلة احرتام للكتاب فحني يقع إعداد
ريبورتاج عن خمس وعرشين سنة من تاريخ الجائزة دون أن
تظهر فيه صورة واحدة لروايئ تونيس ،وحني ال متنح الكلمة
للكتاب الفائزين بالجوائز (باستثناء الكومار الذّهبي) فهذا يدعو
إىل االستغراب..
حني تكتفي وزيرة الثقافة بتقديم مجسدات الجوائز دون تقديم
كلمة للفائزين وال ألهل األدب فهذا أيضا غريب ..خاصة أن
للوزارة بيت رواية قام بعدة أنشطة عربية ومحلية سبق أن دعاها
لحضور افتتاحها أو اختتامها ومل تفعل ،وترىض بحضور باهت يف
حفل مؤسسة مالية فهذا أيضا يدعو إىل االستغراب..
جوائز كومار تقليد مه ّم يف الساحة الثقافية ولجنتا تحكيم هذه
السنة نزيهتان وج ّديتان وال ميكن إال أن تثمن مجهودها لكن
تبقى االحتفالية باهتة ودون املستوى املأمول..
لكل الفائزين وسعادة خاصة بفوز الصديقني محمد فطومي
هنيئا ّ
ووليد الفرشييش ،فوز مستحق وجاء مثرة مثابرة ومكابدة ..شكرا
للقامئني عىل جائزة كومار لكن أرجو أن يصغوا إىل مالحظات
املتابعني (منذ سنوات) حتى ال تشوب جوائز هذه املؤسسة أية
شائبة.»..

مواقع التواصل االجتامعي ،ومنشغلة بالتقاط الصور يف مكتبها
معهم يف الوقت الذي يعيش فيه عدد كبري من املثقفني حاالت
الغنب بسبب التهميش املتع ّمد ضمن سياق ليس بالجديد عن
الوزارة التي تعيش تحت سطوة بارونات معلومة ،بيدها وحدها
توجيه القرارات وتوزيع املليارات مبا يخدم أصحابها.
مع العلم أن إدارة جائزة كومار ممثلة يف املسؤولة درة العكاري...
اتصلت مبدير بيت الرواية األسعد بن حسني واعتذرت له عن
تقصري كومار يف دعوته وترشيكه يف حفل جوائز كومار ودعته
للجلسة التقييمية للجائزة بحضور الفائزين .وعربت له عن رغبة
القامئني عىل الجائزة يف االستنارة مبقرتحاته عن تطوير الجائزة...
ونفت له نفيا قطعيا أن تكون مؤسسة كومار وراء إقالته كام تروج
وزيرة الثقافة يف أروقة الوزارة للمسؤولني والكتاب والصحافيني
الطامعني ،لكن وبعد ايام قليلة وامام حملة التضامن الواسعة مع
لسعد بن حسني اصدرت وزارة الثقافة عىل صفحتها يف الفيسبوك
توضيحا حول قرار االقالة ال ميكن وصفه اال باملحاكمة االخالقية
ملا اسمته «الترصفات غري الالئقة والالمسؤولة يف مخالفة رصيحة
الخالقيات املوظف العمومي وللترشيع والرتاتيب الجاري بها
العمل» .واملتابع لصفحات التواصل االجتامعي للكتاب واملثقفني
واملبدعني سيكتشف حجم السخط من هذه الوزيرة ومن سياسة
التجاهل التي تنتهجها ،فعدد كبري من الكتاب والشعراء والروائييني
واملرسحيني واملوسيقيني والسينامئيني واملمثلني ...ومن أغلب
التعبريات الثقافية يطلقون يوميا رصخاتهم ويد ّونون مواقفهم
الرافضة ملا تأتيه وزيرة الثقافة يف حق الثقافة واملثقفني ويدينون
استخفافها باملسؤولية التي تتحملها ...وقد كتب املثقف النارص
التومي تدوينة بعنوان :عقدة وزراء الثقافة مع املبدعني ،جاء فيها
«بعض وزراء الثقافة ال يريدون أن يقتنعوا أن مرؤوسيهم من
املبدعني ليسوا كبقية اإلداريني ،حيث من حقهم املبادرة باقرتاح
األفضل ونقد سلطة اإلرشاف ،فاإلبداع يعطيه رشعية ذلك ،لكن
األخرية ترى أنه مشاكس وخارج عن الرسب وحادثة وزيرة الثقافة
مع لسعد بن حسني ليست بدعة.».

* تهميش متعمد لبارونات معلومة
فعىل خلفية هذه التدوينة قررت الوزيرة إعفاء الكاتب والناقد
األسعد بن حسني من مواصلة اإلرشاف عىل تسيري بيت الرواية ،ويف
الواقع إن هذه املؤسسة معفاة أصال من االهتامم من قبل الوزيرة،
فال دعم مادي لها وال ميزانية محرتمة مرصودة لها وال تفكري عميل
لتأثيث برامجها وانشطتها ،ومل يحدث أن واكبت وزيرة الثقافة
أحد األنشطة التي تجتهد بيت الرواية يف إنجازها مبا تيرس من
إميان املرشفني عليها وبرحابة صدر الكتاب الذين يحرضون مجانا
دون مكافآت ،فالوزيرة منشغلة باستقبال النكرات الذين تلفظهم

* ملفات غريبة
ويف سياق ما تأتيه وزيرة الثقافة الحالية تجدر اإلشارة إىل أن
الزميل اإلعالمي محمد بوغالب كان قد كشف بالوثائق شبهات
استغالل هذه الوزيرة ملنصبها لتقوم بتوزيع املناصب عىل أقاربها،
حيث أكد محمد بوغالب عىل أمواج إذاعة «شمس آف آم» أن
الوزيرة قامت بتعيني ابن عمها مديرا لقطب املوسيقى يف مرسح
األوبرا من دون مناظرة أو فتح باب للرتشحات كام راسلت وزارة
الخارجية ورشحت عمها محمود قطاط كممثل تونس يف املجمع

العريب للموسيقى باألردن بدالً
عن لسعد قريع ودون اعالمه
بذلك .ويف السياق نفسه،
تعيينات األقارب ،كتب الفنان
سامي دربز متسائال :وزارة ثقافة
الفساد ،أم وزارة فساد الثقافة؟
يا وزيرة الثقافة عندما تقصني
فنانني من تونس وتعوضينهم
بآخرين أجانب يف عروض كربى
مثل ما فعلت بشهرزاد هالل٬
ما يس ّمى هذا؟ عندما تغضني
النظر عن فنانني حصدوا جوائز
عاملية يف املوسيقى واملرسح
وتحرمينهم من عروض يف
وطنهم ...هذا ما اسمه؟ عندما
يتدخل رئيس مصلحة املوسيقى
يف قرارات اللجان ليختار بنفسه
من يرتشح لنيل الدعم عىل
اإلصدارات ،ما اسمه هذا؟ عندما تعينني أقاربك يف مناصب مهمة
يف مدينة الثقافة مثل ابن عمك قطاطة يف األوبريا وأنت تعلمني
أن هنالك من هو األجدر .ما اسمه هذ؟ وأخريا تصل بك الوقاحة
بأن تسحبي إسم الدكتور لسعد قريعة من عضوية املجمع العريب
للموسيقى دون سابق علم أو إعالم رسمي وهو األجدر بهذا
املنصب بشهادة كل املوسيقيني العرب واملجمع نفسه انتقاما
لعمك محمود قطاط العضو السابق يف املجمع ،ومل تكتف بذلك
قمت باقرتاحه مرة أخرى للمجمع وإعادة عضويته رغم قضايا
الفساد التي طرد من أجلها ولكن املجمع رفض اقرتاحك والحمد
لله ،لسعد قريعة يا وزيرة نفسك هو من رشف تونس يف املحافل
الدولية منذ سنوات وحتى يف الداخل وكتبه وبحوثه ودراساته
تشهد بذلك ،بالله قولوا لنا من أين سنمسك بطرف الفساد؟
يكفيكم دمارا لتونس الوضع صار ال يحتمل ....إىل متى؟
* تأبيد ثقافة السلطة
حف بها من تساؤالت
والالفت يف أطوار هذه اإلقالة الغريبة وما ّ
لعل أبرزها أسئلة الروائية آمال مختار يف تدوينة لها كتبت فيها:
ّ
ملاذا أقيل الفنان املبدع لسعد بن حسني من إدارة بيت الرواية؟
سؤال أتوجه به إىل السيدة حياة ڤطاط ڤرمايس وزيرة الثقافة
التي أحرتمها وأقدرها لكني كروائية أرى أنّه من حقي أن أعرف
األسباب التي دفعت السيدة الوزيرة إىل إقالة رجل من منصبه
دون توضيح األسباب يف حني أننا نحن الروائيني نعلم جيدا أنه
منذ توليه هذه اإلدارة فتح أبوابها للروائيني واملبدعني وألنشطتهم
دون تحيز أو متييز .نحن من املفروض يف زمن سيايس بُني عىل
الوضوح والشفافية ومن حقنا عىل وزارة الثقافة أن تعلمنا مبا ال
نعرف يف شأن هذه اإلقالة املفاجئة.
وهي أسئلة تأيت يف سياق حملة التضامن الواسعة من قبل أغلب
املثقفني لكن الغريب أن السيدة وزيرة الثقافة ،قامت بتكليف
الكاتبة والروائية آمال مختار مساء نفس اليوم الذي كتبت فيها
التدوينة باإلرشاف عىل تسيري مؤسسة بيت الرواية ،وإن كان من
حق الكاتبة آمال مختار أن تقبل بهذه املهمة وال أحد يناقشها
يف خياراتها إال أن الظرفية التي قبلت فيها هذا التعيني أثارت
جدال واسعا و«استياء» املتابعني للشأن الثقايف خاصة أن هنالك
من ت ّم عرض املهمة عليها ورفضت تضامنا مع لسعد بن حسني
ورفضا للقرارات االرتجالية واالنفعالية .لك ّن املؤسف يف األمر أن
الجدل ت ّم تحويل وجهته من إدانة قرارات وزيرة الثقافة وسياسة
التهميش التي تنتهجها ليصبح مو ّجها إىل الكاتبة آمال مختار
والنيل من عرضها من خالل حملة من الشتم والثلب والوصم
وهذا يف األخري ال يخدم املثقفني والثقافة.

