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األخ  سمير الشفي

الحكومة أغلقت باب 
املشاورات واالتصاالت

سمري  األخ  للشغل  التونيس  العام  لإلتحاد  املساعد  العام  األمني  قال 
الشفي إّن الحكومة مل تتفاعل إيجابيا مع اإلتحاد بعد ارضاب 16 جوان الجاري يف القطاع العام. 

اختتام ورشة حول مرشوع مهارات  األربعاء 29 جوان 2022 يف  الشفي خالل مشاركته  األخ  وأشار 
التجارة والتنويع االقتصادي، أن إتحاد الشغل وجد نفسه مضطرا إلقرار مبدأ اإلرضاب العام يف القطاع 
والعجيب  املريب  الّصمت  أمام  يومني  منذ  املنعقدة  اإلدراية  الهيئة  خالل  العمومية  والوظيفة  العام 
والغريب للحكومة مشريا يف الوقت نفسه إىل أّن الهيئة االدارية تركت للمكتب التنفيذي مسألة تحديد 

موعد اإلرضاب القادم وتراتيبه. 
وأكد األخ األمني العام املساعد التحاد الشغل أّن الحكومة مل تفتح حتى املفاوضات فقط وإّنا أغلقت 
باب املشاورات واالتصاالت معتربا أن هذا التمّش ال ينم عىل فكر سديد وعقلية التحيل بروح املسؤولية 
خاصة يف ظّل الوضع االجتامعي املنخرم وتدهور املقدرة الرشائية التي وصلت إىل مستويات غري مسبوقة 

تنذر بانفجارات.

ترشح االتحاد للمشاركة يف الحملة 
الخاصة باإلستفتاء على الدستور  

االدارية  الهيئة  من  بتكليف 
العام  لالتحاد  الوطنية 
وبتفويض   ، للشغل  التونيس 
الطبويب  الدين  نور  األخ  من 
القانوين  واملمثل  العام  األمني 
سمري  األخ   قّدم  للمنظمة، 
املساعد  العام  االمني  الشفي 
املرأة  قسم  عن  املسؤول 
العامل والجمعيات  والشباب 
لدى  الدستورية  واملؤسسات 
مصالح الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات يوم اإلثنني 27 جوان 2022 ، ملف ترشح االتحاد للمشاركة يف الحملة الخاصة باإلستفتاء عىل 
الدستور املقّررة ليوم 25 جويلية القادم.

)من بيان الهيئة االدارية الوطنية( الصادرة اليوم : النقطة 7 ، فقرة ثانية:
وتقّرر الهيئة اإلدارية الوطنية التسجيل املبديئ للمشاركة يف الحملة الخاصة باالستفتاء .

دورة تكوينية حول  الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية 

تّم اختتام الدورة التكوينية حول الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية... واالقتصاد االجتامعي والتضامني من 

طرف األخ محسن اليوسفي األمني العام املساعد  
املسؤول  عن قسم ممتلكات االتحاد واالقتصاد 

االجتامعي والتضامن مبركز االصطياف الرمال بنزرت. 
وامتّدت من 25 جوان اىل 28 جوان 2022.

وضع األسس لدار االتحاد العام 
التونسي للشغل بساحة محمد 

علي الحامي  

تّم وضع األسس لدار االتحاد العام التونيس للشغل بساحة محمد عيل الحامي  بحضور األخ األمني العام نور 
الدين الطبويب واألخ حسني العبايس األمني العام السابق لالتحاد واألخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول 
عن قسم اإلدارة واملالية ورئيس لجنة قيادة املرشوع واألخ فاروق العياري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم 
النظام الداخيل وعضو لجنة قيادة املرشوع واألخ سمري الشفي األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الشباب 
واملرأة واملجتمع املدين وعضو لجنة قيادة املرشوع واألخ مصطفى بشة مهندس  رئيس املرشوع وكافة فريق 

العمل من إطارات وعملة، وتعترب هذه املرحلة من أهم املراحل يف تشييد دار االتحاد.

األخ الطبوبي يلتقي جوزيه رومانو   
التقى األخ األمني العام نور 
الدين الطبويب  السيد جوزيه 
الكنفدرالية  رئيس  رومانو 
االقتصادية  للتنمية  االيطالية 
التي  تضم 10 آالف  من أكرب 

املصانع والرشكات.
رومانو   السيد  يعترب  كام 
االيطالية  الحكومة  مفوض 
عن  الجنوب  وزارة  من 
الخاصة  الصناعية  املناطق 
األخ  مع  لقائه  يف  أكد  وقد 
األمني العام  وجود إمكانيات 
تونس  يف  لالستثامر  هامة 
الرشكات  استعداد  مؤكدا 
لالستثامر يف تونس بدعم من 

االتحاد العام التونيس للشغل كمنظمة لها اشعاعها الدويل و لحرصها عىل دعم االستثامر.
لديها كل  بالدنا  أن  باعتبار  تونس  مبادرة لالستثامر يف  أو  املنظمة بكل مساهمة  العام ترحيب  األمني  وأكد 

مقومات النجاح يف هذا املجال .
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طارق السعيدي      
افتتح األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
ندوة فكرية نظمتها املنظمة الشغلية بالتعاون مع معهد تونس للسياسة، 
يوم  وذلك  والدستورية  السياسية  لإلصالحات  تصور  بسط  خاللها  وتم 

هذه  حرض  وقد   .2022 جوان   23 الخميس 
الندوة عدد من الخرباء يف القانون الدستوري 
اإلعالمية  والوجوه  املفكرين  من  وعدد 
الشخصيات  من  عدد  عن  فضال  املعروفة 
»التقت  الندوة  هذه  هامش  وعىل  الوطنية 
عن  لتسألهم  الحضور  من  بعدد  الشعب« 
رأيهم يف املبادرة وعن البدائل املقرتحة يف ظل 

االزمة السياسية التي متر بها البالد.

سيطرت  الرجعية  الصديق:  يوسف 
على المساجد والكتاتيب

اىل  تونس  يف  والتقدمية  املدنية  القوى  دعا 
رضورة االنتباه اىل ما تقوم به القوى الرجعية 
عىل  السيطرة  اتجاه  يف  كربى  خطوات  من 
ان ما ستنتجه  املساجد والكتاتيب منبها اىل 
سيصعب  رجعية  افكارا  يحملون  افراد  من 
املفكر  وقال  القادمة.  السنوات  يف  مواجهته 
املجتمع  قوى  عىل  ان  الصديق  يوسف 
بخطورة  الوعي  االتحاد  مقدمتها  ويف  املدين 
لجمهور  تشكيل  من  املساجد  يف  يحدث  ما 
تحييدها  عىل  العمل  رضورة  مربزا  الناخبني 
قامت  ما  ان  الصديق  يوسف  املفكر  واكد 
السيطرة  مجال  من خطوات يف  الرجعية  به 
ستكون  القادمة  األجيال  عىل  املساجد  عىل 
له انعكاساته التي سيكون من الصعب جدا 

تالفيها.

من  أكثر صدقية  بديل  احمد صواب: 
مشروع أعدته لجان سرية

قال األستاذ والخبري يف القانون اإلداري احمد 
املنعقدة حول اإلصالحات  الندوة  ان  صواب 
من  الكثري  تحمل  والسياسية،  الدستورية 
العام  االتحاد  ان  ومنها  واملعاين  الرسائل 
أكرث  لديه مقبولية وجاذبية  للشغل  التونيس 
ان  واعترب  الجمهورية.  رئاسة  مؤسسة  من 
والخرباء  للجامعني  واملميز  املكثف  الحضور 
ومكونات  العلمية  املجاالت  مختلف  من 
هو  يظل  االتحاد  ان  يؤكد  املدين،  املجتمع 
القاطرة وله املرشوعية والرشعية التي متكنه 

من تجميع املجتمع املدين وصفوة القوم من الكفاءات العلمية واملعرفية 
الدستوري  البديل  هذا  لدعم  اليه  يتوجهون  وتجعلهم  واإلعالمية 
ان  وقال  املنظمة.  انتقادات عىل  من  لهم  تكون  قد  ما  رغم  والسيايس 
من أبرز اهداف الندوة هو تقديم بديل له أكرث مصداقية ومقبولية من 
بيوت  يف  لجان رسية  قبل  من  الجمهورية  رئيس  انجزه  الذي  املرشوع 

مظلمة.    

األستاذ صغير الزكراوي: الرئيس يسير في قطار لن يتوقف
الرئيس قيس  ان  الواضح  انه من  الزكراوي  الجامعي صغري  أكد األستاذ 
سعيد يسري يف قطار لن يتوقف وهو امر واضح منذ األسابيع األوىل غري 
ان هناك سلطات  الجمهورية  رئيس  السيد  يفهم  ان  الرضوري  انه من 
مضادة يف مجتمع تتجسم اليوم يف املجتمع املدين واالتحاد العام التونيس 

الزكراوي  العلمية. واعترب األستاذ  الجامعية والنخب  للشغل والكفاءات 
انه ال ميكن لعقل واحد ولشخص واحد ان يفرض ارادته عىل املجتمع. 
وقال األستاذ الجامعي الصغري الزكراوي انه كان عىل رئيس الجمهورية ان 

ينفتح عىل املجتمع املدين والسيايس ولكنه جرنا اىل مغامرة 
خاطئ  مسار  مغشوش  مسار  وإىل  شخصية 
ان  ويريد  الصالحيات  بجميع  فيه  انفرد 
يفرض مغامرته النه ال ميلك مرشوعا. ورشح 
هو  القاعدي  البناء  ان  الزكراوي  األستاذ 
اضغاث أحالم وهو أفكار طوباوية ال ميكن 
ازمة  يعيش  مجتمع  يف  مرشوعا  تشّكل  أن 
ان  املفروض  من  كان  أنّه  وأضاف  خانقة. 
يجتمع رئيس الجمهورية مع املجتمع املدين 
واملجتمع السيايس من اجل إيجاد حلول عرب 
االنتخايب  القانون  وتعديل  الدستور  تعديل 
االنتخابات  تنظيم  اىل  يؤدي  كان  ما  وهو 
او 07 اشهر تخرجنا من حالة  يف ظرف 06 
األستاذ  وشدد  العادية.  الحالة  اىل  االستثناء 
الزكراوي عىل ان ما قام به رئيس الجمهورية 
متطلبات  كّل  عن  خروج  هو  اآلن  حد  اىل 

حالة االستثناء.

تقديم  مسعود:  بن  كمال  األستاذ 
بدائل في حال فشل االستفتاء على 

الدستور
القانون  يف  والخبري  الجامعي  األستاذ  قال 
الجدوى  ان  مسعود  بن  كامل  الدستوري 
الدستورية  اإلصالحات  حول  الندوة  من 
العام  االتحاد  نظمها  التي  والسياسية 
وبنّي  األبعاد  ثالثية  اليوم  للشغل  التونيس 
الجدوى األوىل هي طرح بديل لتميش رئيس 
الجمهورية فخالفا ملا يراه رئيس الجمهورية 
من استفتاء وغريه فان املجتمع املدين الحارض 
يرون  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  اليوم 
اىل دستور جديد يوضع  تحتاج  البالد ال  ان 
بطريقة ال يشارك فيها اهم املكونات الوطنية 
واملدنية. وقال ان الغرض من الندوة ليس ان 
أهمية  رغم  الجمهورية  رئيس  اليه  يستمع 
مخاطبة  هو  الغرض  ولكن  الناحية  هذه 
التونسيني.  وكل  واألحزاب  املدين  املجتمع 
وأشار األستاذ بن مسعود ان الجدوى الثانية 
سيمثل  بدائل  من  يطرح  ما  ان  الندوة  من 
مرتكزا لعمل القوى املعنية باالستفتاء خاصة 
سيصوتون  من  او  االستفتاء  سريفضون  ملن 

بال خالل االستفتاء عىل الدستور مشريا اىل ان البديل املقدم لهؤالء هو 
الجدوى  اما  التعديالت الرضورية.  الحايل وإدخال  الدستور  اإلبقاء عىل 
الثالثة ملخرجات هذه الندوة فتتمثل فإنها ستكون بديال جاهزا يف حالة 
يف  ستضعنا  الوضعية  هذه  ان  وقال  بال.  التصويت  عرب  االستفتاء  فشل 
حالة من الفراغ التي تستوجب بديال ليكون منطلقا لحوار وطني ميكن 
قدرة  مدى  حول  »الشعب«  سؤال  عىل  إجابة  ويف  الخطر.  تاليف  من 
السيايس  الواردة فيها عىل دعم االستقرار  الندوة واملقرتحات  مخرجات 
وذكر األستاذ كامل بن مسعود ان مرشوع تعديل الدستور املقرتح والذي 
قدم للحضور يف شكل وثيقة من املمكن ان يؤدي اىل االستقرار والقابلية 
االنتخاب  بل يستدعي مراجعة منظومة  لحده  للحكم ولكن غري كاف 
االنتخايب.  القانون  مراجعة  املرشوع وهو  أصحاب  اليه  اهتدى  ما  وهو 
وقال ان املراجعات املطروحة تتضمن املحافظة عىل نظام االقرتاع عىل 

مع  الناخبني  تأطري  يف  األحزاب  تلعبه  الذي  املهم  للدور  نظرا  القامئات 
الذهاب نحو قامئة وطنية موحدة واعتامد أكرب املتوسطات. 

الرئيس  تصور  الجندوبي:  كمال   
يقوم  ال  السياسية  االزمة  لحل 

على التشاركية
قال كامل الجندويب الرئيس السابق للهيئة 
اصدار  ان  لالنتخابات،  املستقلة  العليا 
غري  االنتخايب  بالقانون  متعلق  مرسوم 
ترسانة  تغيري  يرافقه  ان  يجب  بل  كاف 
تضمن  التي  والترشيعات  القوانني  من 
ترتبط  ال  التي  االنتخابية  العملية  سالمة 
فقط بيوم االنتخاب بل بالظروف املحيطة 
لعملية  الرضورية  املناخات  وبتهيئة  بها 
الجندويب  واعترب  ونزيهة.  انتخابية شفافة 
يصدر  انتخايب  قانون  عىل  التعويل  ان 
مبرسوم يختلف يف تأثريه عىل الدميقراطية 
من بلد اىل اخر ومن حالة اىل أخرى. وبنّي 
فيها  يكون  التي  الحاالت  بعض  ان هناك 
الحرب  حاالت  مثل  جيدة  الية  املرسوم 
وعن  السياسية.  االزمات  حاالت  يف  او 
املرسوم يف  يكون  ان  القوى من  تخوفات 
طرفا  باعتباره  سعيد  قيس  الرئيس  صالح 
كامل  السيد  قال  املقبلة،  االنتخابات  يف 
عىل  مرشوعة  التخوفات  ان  الجندويب 
اعتبار ان مقاربة الرئيس لحل االزمة تقوم 
الحل  عىل  واالعتامد  التشارك  عدم  عىل 
التشاركية يف سن  غياب  ان  وبنّي  الفردي 
املجتمع  منظامت  مع  االنتخايب  القانون 
املدين ويف مقدمتها االتحاد العام التونيس 
للشغل ميثل مشكال أساسيا يعزز املخاوف 
من ان يصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما 

انتخابيا يخدم مرشوعه وتصوراته.

السيد أحمد ادريس: من المهم أّن 
هناك تصورات مختلفة 

معهد  مدير  ادريس  احمد  السيد  قال 
تونس للسياسة انه من الرضوري ان يكون 
مختلفة  أفكار  بوجود  علم  عىل  املجتمع 
يقارن بها ما سوف تتم صياغته يف دستور 
ال  الساحة  ان  وقال  الجمهورية  رئيس 
املقرتحات  من  فارغة  تكون  ان  ميكن 
أحد  الجمهورية  رئيس  دستور  ان  مؤكدا 
هذه املقرتحات الذي يجب ان تتم مقارنته بنصوص أخرى من اجل توفري 
املناخ املناسب لحسن االختيار، واعترب السيد احمد ادريس ان الحديث 
عن وجود إطار ليربايل اشرتايك تضامني يف دستور الرئيس يطرح الكثري 
من التساؤالت حول حجم التناقضات التي يحملها دستور واحد وحول 
مدى قدرة هذا الدستور عىل ان يدوم يف الزمن وان يكون نصا مرجعيا يف 
تأسيس القوانني. وعن مسألة مدى قدرة ما يقرتحه املعهد من بدائل عىل 
ضامن االستقرار السيايس أكّد السيد احمد ادريس ان البديل املقرتح من 
خالل مرشوع تعديل الدستور الذي يقرتحه املعهد ميثل مرتكزا لالستقرار 
بعد ان تم الغاء التنافس بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونزع 
نظام  وضع  تم  كام  الحكم.  دور  الرئيس  منح  عرب  بينهام  الفتنة  فتيل 
انتخايب يضمن وجود اغلبية غري مستبدة يعني اغلبية قادرة عىل تشكيل 

الحكومة دون ان تهيمن عىل بقية املكونات.

مفكرون وجامعيون يقيمون مبادرة االتحاد 
لإلصالحات الدستورية والسياسية
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مل يتلق االتحاد العام التونيس للشغل بعد ارضاب 16 جوان اي دعوة من 
االجور  والزيادات يف  االجتامعي  امللف  لفتح مفاوضات جدية حول  الحكومة 
تام  وتجاهل  العمومية... صمت مطبق  الوظيفة  يف  او  العام  القطاع  يف  سواء 
االجتامعي;  امللف  حلحلة  عىل  وارصاره  االتحاد  ارضابات  الحكومة  به  تواجه 
استعدادها  عدم  االقل  عىل  او  املفاوضات  رفض  عىل  القامئة  الحكومة  خطة 
لحل  التوجه  وبدل  ومكشوفة  واضحة  خطة  االن  باتت  بجّدية  للتفاوض 
نضايل  محتوى  اي  من  االرضاب  افراغ  عىل  تعول  صارت  العالقة  االشكاليات 
عىل  تقوم  خطة  امنا  االجتامعي  النضال  يف  للحق  واضح  طمس  يف  ومطلبي 

تغييب امللف االقتصادي واالجتامعي يف سياستها.

* الخطة القديمة الجديدة
والحقيقة أن هذه الخطة القامئة عىل إنكار حق العامل يف زيادات مجزية 
املتكررة يف  الزيادات  املتفاقمة بفعل  لتغطية عجز املقدرة الرشائية للمواطن 
االسعار وارتفاع التضخم وارتفاع نسب الفائدة بصورة فجئية زادت يف مزيد رهنه 
للبنوك، هذه الخطة يبدو انها ممالت من قبل الدوائر املالية وانطلق االعتامد 
عليها منذ حكومة يوسف الشاهد وملخصها عدم التفاعل مع االتحاد بإيجابية 

الزيادات مع تركه ينفذ االرضابات  وعدم الخضوع ملطالبه يف 
وسلطته  سطوته  االرضاب  سالح  يفقد  حتى  مباالة  اي  دون 
من  مفرغة  حلقة  يف  االتحاد  ويدخل  للتفاوض  قوية  كوسيلة 
املمكن ان تعود عليه بالوبال نتيجة فقدان الخدمات االساسية 
ان هذه  اخرى.  احيانا  احيانا وشللها  القطاعات  وترّضر بعض 
االتحاد  تدفع  انها  املقاربة  هذه  خالل  من  تعتقد  الحكومة 
لالنتحار معولة يف ذات السياق عىل وسائل التواصل االجتامعي 
التي تتخفى وراءها مجموعات سياسية عنيفة وفّجه معروفة 
ما  ولكل  لالتحاد  شيطنة  حملة  يف  لتنطلق  وامليوالت  االنتامء 

هو ارضاب وقد تالقي هذه الخطة هوى يف نفوس بعض االعالميني من ذوي 
التوجهات الليربالية الذي ميقتون العمل النقايب وهم عىل استعداد دائم الدانته 

وشيطنته وانكار حق االرضاب عىل العامل رغم انه حق دستوري.
انها  يقال  فالحق  الثورة  بعد  وظهرت  جديدة  كانت  وان  الخطة  هذه 
خطة متجددة سبق لألنظمة السابقة ان تعاملت بها مع االتحاد ففي العهد 
البورقيبي سجلت البالد احداثا دامية يف 3 جانفي 1984 و26 جانفي 1978 يف 

ما بات يعرف بالخميس االسود.
والقاسم املشرتك يف هذه الخطة رغم إختالف االزمنة والحقب هو مجموعة 

من العنارص التي ميكن حرصها يف:
* 1 ـ طمس النضال االجتماعي حيث أن ملفات املحاكامت التي 
طالت النقابيني كان الرتكيز فيها عىل اتهام النقابيني بالعمل ضّد الدولة وضّد 
رموزها دون ذكر لالسباب الحقيقية وهي اسباب اجتامعية الرضاب 26 جانفي 
أو 3 جانفي كانت كل التهم سياسية يف تأكيد واضح عىل ان الحكومة ساعتها 

كانت تريد رأس االتحاد يف طمس واضح للبعد االجتامعي للتحركات النقابية.
الرئيس  حول  الدائرين  من  االطراف  بعض  ترّص  ان  الغريب  من  وليس 
سيايس  ارضاب  بشّن  االتحاد  اتهام  عىل  جويلية   25 حراك  حول  وامللتفني 
االقتصادية  الحقوق  اجل  من  ارضاب  أنه  عىل  النقابية  القيادات  تأكيد  رغم 
معطى  إستحضار  يف  الفرتة  تلك  يف  االعالم  وسائل  انخرطت  وقد  واالجتامعية 
املؤامرة السياسية كل ذلك اليهام الرأي العام بأن االتحاد مسيّس وانه يدافع عن 
اجندة سياسية ال عالقة لها بالشعب وعملت امليليشيات والحكومة  واالعالم 

عىل وصم االتحاد بهذه الصفة.
ان نتائج احداث 26 جانفي 78 و3 جانفي 84 مل تزد االتحاد اال قّوة ورغم 
الشيطنة واالنقالب اال ان تلك االحداث كانت مقّدمة النهيار نظام 
بورقيبة الذي عصفت به تلك الرصاعات وافقدته كل رشعية واالهم 
من كل ذلك هو نسبة املشاركة العامة يف االحتجاجات وتحركات 
عفوي  شعار  لخصها  خالدة  شعارات  فيها  طرحوا  التي  النقابيني 

عظيم »االتحاد عىل حق والحكومة ظاملة...«
* 2 ـ توظيف القضاء لضرب المنظمة

الحكومة  خطة  من  مهام  جزًءا  القضاء  توظيف  كان  لقد 
بعد حملة  السجون  يف  بالنقابيني  الزج  تم  فقد  باالتحاد  لالطاحة 
القيادات  اغلب  طالت  وإيقافات  واسعة  ومداهامت  تعذيب 
احداث 26 جانفي حتى  الجهات ومل ميض شهر واحد عىل  اغلب  النقابية يف 
جديدة  قيادة  خالله  من  نصبت  استثنايئ  مؤمتر  لعقد  حارضة  السلطة  كانت 

برئاسة التيجاين عبيد.
ان اللجوء اىل القضاء مل يشفع للسلطة يف يشء ومل يصب املاء يف طاحونتها 
التي ازدادت عطالة فرغم ترصيح الوزير االول ساعتها يف اول تعليق بعد املؤمتر 
واثر تنصيب القيادة الجديدة والذي قال يف ترصيح نرشته جريدة الصباح يوم 26 

الشغالني«  ملصالح  خدمة  القومية  الوحدة  الطار  االتحاد  »عاد   1978 فيفري 
الحاكم  الحزب  سوى  يخدم  مل  االنقالب  ذلك  ان  الحقا  اثبتت  االحداث  لكن 
وميليشياته التي وجدت نفسها يف 3 جانفي تواجه الشعب بأرسه نتيجة انكارها 

لحقوقه االجتامعية.
ونتيجة غطرستها واستقوائها بالقضاء ان التاريخ هو املعلم وهؤالء الذين 
يتصيدون الفرصة لتوظيف القضاء لرضب االتحاد سيجدون انفسهم عىل هامش 
التاريخ متاما كام حصل مع »الرشفاء« وكام حصل مع حكومة نويرة وحكومة 

مزايل.
شفري  البالد عىل  يضع  للعامل  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  انكار  ان 
الهاوية وينبئ بايام عصيبة ال ميكن تالفيها اال بالحوار والتفاهامت املوضوعية 

القامئة عىل الصدق واالعرتاف باالزمة االجتامعية وانعكاساتها عىل العاّمل...

* مناهضة االنفراد بالحكم
عن  قويا  مدافعا  محّددة  فرتات  باستثناء  تاريخه  طيلة  االتحاد  كان  لقد 
الشعب ويف حقوقه ومناهضا بصورة كاملة لالنفراد بالحكم والزام اي شخص 
لنفسه بالتفكري عوضا عن اآلخرين واالنفراد بالرأي ورسم مستقبل البالد عىل 

هواه ووفق تصّوراته الخاصة وايديولوجياته.
وقد عرب االتحاد عن هذا املوقف برصيح العبارة عن طريق االمني العام 
الذي اكد رفض االتحاد لالنفراد بالرأي وهذا املوقف يف الحقيقة ليس جديدا 
فاملرحوم الحبيب عاشور قال عند احداث 26 جانفي »لن تتقدم هذه البالد ما 
دام يحكمها ثالثة اشخاص فقط يف اشارة اىل نويرة والصياح وعبد الله فرحات 
وكان هذا الترصيح كافيا لتضمينه مبلفه القضايئ بدعوى التآمر عىل أمن رموز 

الدولة مام سيفيض اىل سجنه.
والجالدين  املنقلبني  ينصف  ومل  عاشور  انصف  التاريخ  فإن  النهاية  ويف 

وزعامء امليليشيات.

* لطفي املاكني
تضمنت الدراسة التي قام بها الدكتور عبد الجليل البدوي )املختص يف 
االقتصاد( والتي تتنزل يف اطار تعليق املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 
واالجتامعية حول املناشري الصادرة واالصالحات املعلنة من طرف حكومة 
بودن الدعوة إىل حوار جدي حول بديل تنموي ألن املنوال الحال تآكل وال 
ميكن له ان يحقق االنتعاشة االقتصادية يف املستوى املطلوب وال ميكن من 
رفع التحديات ومواكبة التحوالت املرتقبة الناتجة عن التغريات املناخية أو 

تلك الناتجة عن جائحة كورونا والحرب يف أوكرانيا.
واستند يف تلك الدعوة اىل غياب التميش 
التشاريك الواسع واالكتفاء مبساهمة االطارات 
االدارية العليا ويرى الدكتور البدوي ان ذلك 
التميش تسبّب يف اعطاء الوثائق صبغة فنية 
والبعد   النقدي  النفس  وغياب  تكنوقراطية 
الذي  الروتيني  السلوك  هيمنة  مع  السيايس 
مييز كل عمل بريوقراطي خاصة يف ما يتصل 
باالصالحات واالجراءات والسياسات املعتمدة 
هو  االقتصاد  ان  علام  املعلنة  واالهداف 

باالساس سيايس النه تحديد االختيارات الكربى وضبط االولويات والحرص 
واختيار  والجهوية  والقطاعية  واالقتصادية  االجتامعية  التوازنات  عىل 
مصادر التمويل يبقى شأن سيايس بامتياز وال ميكن للفنيني الحسم فيها 
واضاف ان غياب التميش التشاريك والبعد السيايس اثر سلبا عىل مضمون 
واملراحل  املرقمة  واالهداف  االولويات  بغياب  متيزت  التي  الوثائق  هذه 
بالوظيفة  االجور  كتلة  الضغط عىل  يخص  ما  باستثناء  التمويل  ومصادر 

العمومية والتخيل عن الدعم.

* منظومة نيوليبرالية
املقدمة  الوثائق  مضمون  عند  البدوي  الجليل  عبد  الدكتور  توقف 
واهدافها  ومضامينها  منهجيتها  يف  انها  يرى  حيث  الحكومة  قبل  من 
واملروج  املتبني  الدويل  النقد  صندوق  إىل  موجهة  مطمئنة  رسائل  هي 
واهدافها  وأدواتها  وملفاهيمها  النيوليربالية  الفكرية  للمنظومة  الرئييس 
اىل  الهادفة  االولوية لالصالحات  الوثائق تعطي  ان كل  ومشاريعها ذلك 
كتلة  عىل  الضغط  خالل  من  الكلية  املالية  التوازنات  استقرار  تحقيق 

الناتج املحيل ومن  االجور بالوظيفة العمومية ونسبتها من 
بتوجيهه  واالكتفاء  الدعم  إلغاء  برمجة  خالل 

إىل مستحقيه كام ورد ذلك بصفة جلية يف 
الربنامج  ويف  بالفرنسية  الصادرة  الوثيقة 
االلتزام  وقع  كام  لالصالحات  الوطني 
الدويل  النقد  لصندوق  الحكومة  قبل  من 

اتجاه الحد  العمومية يف  باصالح املؤسسات 
التنموي  دورها  تحديد  غياب  ويف  من حجمها 

الفاقدة الي دور  وجعلها مؤسسات ككل املؤسسات 
عن  الدولة  تخيل  ظل  يف  خاصة  االقتصادي  النسيج  يف  متميز 
ضبط سياسات قطاعية يف امليدان الصناعي والفالحي منذ اصدار املجلة 
املوحدة لالستثامر سنة 1993 وذلك تطبيقا ملفهوم نيوليربايل ينادي بحياد 
الدولة والسياسات العمومية والذي وقع تكريسه يف قانون االستثامرات 
سنة 2017 مع االكتفاء بتقديم مزيد االمتيازات الجبائية او املالية وتحسني 
مناخ االعامل والرتقب الذي طال أمده لرد فعل السوق والقطاع الخاص.

* أولويات محدودة
واستنادا إىل املتغريات االقليمية والدولية طالب الدكتور البدوي من 

التي اعدها اىل رضورة اعتامد أولويات محددة وواضحة  الدراسة  خالل 
اعطاء  رضورة  تؤكد  االخرية  والتطورات  االمكانيات  محدودية  ظل  يف 
انجاز  عىل  الرتكيز  بجانب  مطلقة  اولوية  الغذائية  والسيادة  الفالحة 
ملف  يخص  ما  يف  خاصة  بالبيئة  والنهوض  جدية  بكل  الطاقي  التحول 
ويذهب  الجهات  عديد  يف  عارم  استياء  محّل  إىل  تحّول  الذي  الفضالت 
يف  ميثل  لالصالحات  الوطني  بالربنامج  يسمى  ما  كون  إىل  تحليلة  يف 
بتفاصيل وجزئيات  تقدميها  الوزارات وقع  الحقيقة مجرد عمل ملختلف 
عراقيل  متثل  التي  الكربى  لالشكاليات  جدي  طرح  غياب  يف  مملة 
اسرتاتيجيات  التنموي مع غياب ضبط  للعمل  هيكلية خطرية 
طموحة وواضحة وعملية ملعالجتها وذكر هنا رضورة االنتباه 
الرتاجعي  واملنحى  املوازي  لالقتصاد  املتصاعد  الزحف  اىل 
لالستمرار  واملرشح  املتنامي  املايئ  والعجز  للتصنيع  الخطري 
واملتسارعة  الخطرية  املناخية  التحوالت  ظل  يف  حدة  باكرث 
وتنامي العجز الغذايئ باالضافة اىل تنامي العجز الطاقي وكان 
واعتامد  واضحة  اسرتاتيجيات  ضبط  الدراسة  بحسب  باالمكان 
متيش ارادي قائم عىل مشاركة وتعبئة كل االطراف مع ضبط دوركل 

طرف واالهداف ومراحل االنجاز.
كانت  الحكومة  قبل  من  املقدمة  الوثائق  كون  القول  ويستخلص 
منشغلة باالساس بالتوازنات املالية الكلية مع اهامل تام للبعد التنموي 
عىل  قائم  اصالحي  متيش  باعتامد  واالكتفاء  ارادي  لتميش  كيل  وغياب 
جانب  اىل  واملؤسساتية  والتنظيمية  والرتتيبية  الترشيعية  األطر  اصالح 
تحفيز  قصد  واملالية  الجبائية  واالمتيازات  االعفاءات  من  مزيد  تقديم 
املبادرة الفردية وتحسني مناخ االعامل وترقب النتائج التي ستحصل عن 

منطق السوق وسلوك االفراد.

باتت تدفع البالد نحو الهاوية

حكومة تنكر املفاوضات االجتماعية وتستنكر حق االضراب

ـ أحداث 
26 جانفي 

اشتعلت بعد 
طمس النضال 

االجتماعي

يوسف الوسالتي

في دراسة للدكتور عبد الجليل البدوي

ال بد من حوار جدي حول بديل تنموي بعد عجز املنوال الحالي على تغيري واقع التونسيني

ـ غياب البعد 
التشاركي تسبّب 

في هيمنة 
البروقراطية وغياب 

اصالح حقيقي
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طارق السعيدي
برئاسة   2022 جوان  و27   26 يومي  املنعقدة  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  قررت 
األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل اإلرضاب يف 
تحديد  الوطني  التنفيذي  للمكتب  وأوكلت  العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة 
تاريخه والرتاتيب املتعلقة به. ويأيت هذا اإلرضاب نتيجة استمرار الحكومة يف 
سياسة التجاهل واالستهتار مبطالب الشّغالني و رضبها املمنهج لحّق التفاوض. 
الواقع  حول  معمقة  نقاشات  يومني  مدار  عىل  اإلدارية  الهيئة  شهدت  وقد 

االقتصادي واالجتامعي و السيايس انتهى بتشخيص معمق للوضع.
إلنجاح  واالستعداد  الصفوف  رص  مزيد  رضورة  عىل  العام  األمني  األخ  شدد 
بعد  للمطالب  الحكومة  تجاهل  تواصل  ان  معتربا  القادمة  النضالية  املحطات 
انقضاء اكرث من أسبوع عىل اإلرضاب العام ميثل إشارة سلبية. وبني األخ األمني 
العام  ان الحكومة هي من فرضت اإلرضاب بناء عىل سياسة ممنهجة قامئة عىل 
رفض الحوار. وقال ان الحكومة تريد ان تبعث برسالة لصندوق النقد الدويل 
مفادها أنها حكومة قادرة عىل رفض مطالب العامل وقال ان السعي وراء قرض 
صندوق النقد الدويل جعل الحكومة تتجاهل الحلول الحقيقية التي متكن حقا 
من إخراج البالد من أزمتها االقتصادية. وشدد األخ األمني العام عىل ان كل دول 
لجائحة  السلبية  اآلثار  بعد  الرشائية  املقدرة  تعديل  من  العامل  مكنت  العامل 
الكورونا والتي تفاقمت بالتضخم الذي أحدثته الحرب الروسية األوكرانية، غري 
ان بالدنا ترفض متكني العامل من حقهم يف تعديل املقدرة الرشائية وهو أمر 
مرفوض متاما. وقال األخ نور الدين الطبوي ان االتحاد لن يقبل بتجويع العامل 
النقد الدويل سيؤدي اىل  واألجراء معتربا ان برنامج الحكومة املقدم لصندوق 
ان يكون  االتحاد ال ميكن  ان  العامل وقال  التي حققها  املكتسبات  رضب كل 

رشيكا يف برنامج يهدف اىل تجويع التونسيني.
رؤية توجّه

بلورها  التي  السياسية  رؤيته  لديه  االتحاد  ان  الطبويب   الدين  نور  األخ  وقال 
وضع  سيتم  انه  عىل  مشّددا  واملختصني  املدين  املجتمع  قوى  مع  بالتشارك 
واحدا  تصورا  تحتمل  وال  متنّوعة  تونس  ان  واعترب  العموم.  ذمة  التصور عىل 
ان  التونسيني  وفرس ان من دور االتحاد كمنظمة وطنية وخيمة جامعة لكل 
يطرح البدائل  ويف ما يتعلق بالدستور وموقف االتحاد منه قال األخ نور الدين 
مع  إال  يتعامل  ال  أنه  مشّددا عىل  األحداث يف  يستبق  ال  االتحاد  ان  الطبويب 
الوثائق الرسمية. وبنّي ان املوقف من الدستور سيتخذ عند االطالع عىل الوثيقة 
الرسمية ولذلك ستجتمع يوم 2 جويلية 2022 هيئة إدارية وطنية  رسمية. وقال 
األخ األمني العام ان النقابيني متمسكون  بكل الحقوق والحريات التي حققها 
ان  العام  النقايب والحق يف اإلرضاب وفرس األخ األمني  الحق  التونسيون ومنها 

االتحاد سيدافع عن كل املكتسبات التي تحققت للنقابيني والعامل والتونسيني. 
لكل  ليس حزبا سياسيا وهو خيمة جامعة  االتحاد  ان  العام  األمني  األخ  وبني 
التونسيني ويضم كل التوجهات واألفكار ولذلك فهو ال ينازع أحدا حول الحكم 

ولكن لديه تصوره للشأن العام.
تصوران مختلفان

بسط  عىل  عملوا  السياسية  العلوم  خرباء  حضور  اإلدارية  الهيئة  شهدت  وقد 
النقابيني.  اإلخوة  عىل  والدستورية  السياسية  اإلصالحات  حول  مشرتك   تصور 
فكرة  األول عىل  يقوم  السياسية  األزمة  لحل  تصوران  ان هناك  الخرباء  ورشح 
التعديل ونزع مكامن التعطل والنزاع يف الدستور القديم واملراكمة عىل ما فيه 
من مكتسبات ويقوم التصور الثاين عىل  وضع دستور جديد واعتربوا ان التصور 
األول ميثل األقل كلفة سياسيا. وعن مكامن الخلل واإلشكاليات الواجب تعديلها 
أربع إشكاليات كربى تستوجب حلوال. ويتمثل  الخرباء  يف دستور 2014، ذكر 
الخرباء  واقرتح  حكام  وال  حاكام  ليس  الجمهورية  رئيس  ان  يف  األول  املشكل 
بديال لذلك أن يكون الرئيس الحكم الذي مينح الرئيس سلطة الحكم يف املشهد 
السيايس من اجل اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لحل الخالفات السياسية. 
ويتمثل املشكل الثاين يف ان الربملان غري مستقر نظرا للسياحة الحزبية ولعدم 
وجود أغلبية حزبية أو ائتالفية َلذلك فإن الحل يكمن يف عدة إجراءات تضمن 
استقرار املجلس منها االقرتاع عىل القامئة الوطنية بدل االقرتاع عىل الدوائر فضال 
عن رفع العتبة االنتخابية لتقليص تشتت األصوات. مشددين عىل أن اإلجراءات 
يف  فيتمثل  الثالث  املشكل  أما  هيمنة.  دون  أغلبية  إيجاد  من  متّكن  املقرتحة 
وجود رئيس حكومة ضعيف وتابع وهو ما يفرض التوجه نحو رئيس حكومة 
قوي وقائد واقرتح الخرباء أن يكون رئيس الحكومة وجوبا رئيس الحزب الفائز 
أو االئتالف السيايس. أما  يف ما يتعلق باملشكل الرابع فيتمثل يف عدم وجود 
محكمة دستورية واقرتح الخرباء أن تتكون املحكمة الدستورية من مختصني يف 
القانون الدستوري كام اقرتحوا خفض عدد األعضاء اىل09 أعضاء فقط. وشدد 
الخرباء عىل أن كل التعديالت الدستورية تستوجب من أجل النجاعة، تعديل 

القانون االنتخايب.

برنامج ليبرالي مرفوض
النقد  برنامج صندوق  انه  معتربين  الحكومة  برنامج  النقابيون  اإلخوة  وانتقد 
النقابيون  اإلخوة  وأكد  التونيس.  االقتصاد  خصوصية  يراعي  ال  الذي  الدويل 
رضورة التصدي ألي برنامج اقتصادي واجتامعي معادي ملصلحة الشعب واعترب 
النقابيني أن رضب املقدرة الرشائية عرب تجميد األجور ورفع  عدد من اإلخوة 
الدعم ووقف االنتدابات هي سياسات ليربالية  ال تخدم مصلحة الشعب ودعوا 

أعضاء  اإلخوة  من  وانتقد عدد  االقتصادي.  املرشوع  لهذا  التصدي  إىل رضورة 
االتحاد  إىل توظيف  السياسية  األطراف  الوطنية مساعي بعض  اإلدارية  الهيئة 
وتسويق دعايات كاذبة حول االنخراط يف جبهة سياسية والحال أن االتحاد غري 
معنى بأي جبهة سياسية. وشدد األخوة النقابيون عىل أن املوقف من الدعوة 
من  برز  ما  وهو  سليام  كان  الدستور  لكتابة  االستشارية  الهيئة  يف  للمشاركة 
خالل الواقع خاصة من خالل عدم اجتامع اغلب اللجان وعدم اطالع عديدي 
اإلخوة  من  ودعا عدد  الدستور.   النهائية من مسودة  النسخة  املكونات عىل 
اجل ضامن  من  االستفتاء  األويل يف حملة  التسجيل  إىل رضورة  الهيئة  أعضاء 
حق االتحاد يف الدفاع عن تصوره يف حال تضمن الدستور املقرتح مسا بالحقوق 
والحريات ويف مقدمتها الحق النقايب أو تراجعا عن مكتسبات الشعب. وأكد 
عدد من اإلخوة أن التسجيل ال يعني االنخراط يف املسار الحايل أو قبوال بنتائج 
التسجيل قد  إّن عدم  الهيئة.  الهيئة االستشارية وقال عدد من اإلخوة أعضاء 
يفوت الفرصة عىل االتحاد ولكنه يف املقابل ال ميس من موقفه الداعي إىل حوار 
وطني جامع كسبيل وحيد للخروج من األزمة السياسية. وقال عدد من اإلخوة 
الدستور  من  املوقف  الجوهر  يف  ميس  ال  شكيل  إجراء  التسجيل  أن  النقابيني 
ومن االستفتاء الذي ال ميكن اتخاذه إال بعد االطالع عىل النسخة الرسمية من 

الدستور املقرتح من طرف رئيس الجمهورية.
وأدان اإلخوة النقابيون حمالت الشيطنة التي طالت النقابيني مبناسبة اإلرضاب 
العام يف القطاع العام مؤكدين ان الذباب االلكرتوين ال ميكن ان ميس من عزمية 
النقابيني يف الدفاع عن الحق يف تعديل املقدرة الرشائية ودعا عدد من اإلخوة 
النقابيني اىل مزيد رص الصفوف واكدوا عىل ان الصيف سيكون مناسبة ملزيد 
االلتحام بالعامل من اجل مزيد التعبئة واالستعداد للخطوات النضالية املقبلة.

الهيئة اإلدارية الوطنية تقرر اإلضراب العام
وتدين تجاهل الحكومة ملطالب العمال

إّن الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للّشغل 
األمني  برئاسة   2022 جوان  و27     26 يومي  املنعقدة 
العام األخ نورالدين الطبّويب، متابعة لقرار الهيئة اإلدارية 
تدارسنا  وبعد    2022 ماي   23 بتاريخ  املنعقدة  الوطنية 

للوضع العام  ورصدنا للمستجّدات، فإنّها:
جوان   16 يوم  العام  لإلرضاب  الكبري  النجاح  تسّجل   .1
العام وحدتهم  القطاع  أعوان  فيها  أثبت  مناسبة  وتعتربه 
النقابية وتثّمن عاليا  وتجّندهم والتفافهم حول هياكلهم 
ينّفذون  وهم  واملسؤولية  باالنضباط  وتحلّيهم  التزامهم 
اإلدارية  الهيئة  تشيد  كام  العام.  اإلرضاب  قرار  بوعي 
الوظيفة  أعوان  أبداها  التي  التضامن  بحملة  الوطنية 
العمومية والقطاع الخاص وتدعوهم جميعا إىل االستعداد 

الدائم ملواصلة الدفاع عن حقوقهم.
التي  والخارجي  الداخيل  التضامن  موجة  عاليا  تحيّي   .2
تلّقاها االتحاد وتتوّجه بالشكر إىل املنظاّمت والجمعيات 
ألعوان  مساندتها  عن  عرّبت  التي  التونسية  واألحزاب 
القطاع العام يف إرضابهم يوم 16جوان وكذلك إىل النقابات 
الشقيقة والصديقة ويف مقّدمتها االتحاد الدويل للنقابات.

ضد  والتخوين  والشيطنة  الرتهيب  حمالت  تدين   .3
التي شّنتها جهات وصفحات مشبوهة معروفة  النقابيني 
كّل  يف  عملت  وكانت  لالتحاد  وعدائها  للحقوق  برضبها 

نضايل.  نفس  كّل  ملحاربة  السلطات  جميع  مع  الحقبات 
التي  الزائفة  واملغالطات  املسيئة  التشويهات  أّن  وتؤكّد 
إىل  االنتساب  بعضها  يّدعي  التي  الجهات،  هذه  شّنتها 
تسميات  وراء  اآلخر  البعض  ويتخّفى  الجمهورية  رئيس 
تصميام  زادتهم  بل  والنقابيني  العاّمل  تربك  مل  متعّددة، 
وللرّد  النضال  ملواصلة  لهم  كبريا  حافزا  وستكون  وثباتا 

امليداين والعميل عىل تلك الحمالت الرخيصة.
4. تعرّب عن رفضها ملحاوالت حزب حركة النهضة وبعض 
ألجنداتها  اإلرضاب  توظيف  الخالص  جبهة  مكّونات 
الخاّصة والسطو عىل نضاالت العاّمل واالفرتاء عىل االتحاد 
للرأي  مغالطات  من  يرّوجونه  فيام  املسؤولية  وتحّملهم 

العام وتدعوهم إىل الكّف عنها.     
5. تدين استمرار الحكومة يف سياسة التجاهل واالستهتار 
لحّق  املمنهج  رضبها  قطعيا  وترفض  الشّغالني  مبطالب 
الوظيفة  الدخول يف إرضاب عام  يجمع  التفاوض وتقّرر 
العمومية والقطاع العام  رّدا عىل تعّنت الحكومة ومتّسكا 
بحّق املفاوضة الجامعية الحرّة والطوعية من أجل تطبيق 
وإيقاف  العمومية  املؤّسسات  وإصالح  املربمة  االتفاقيات 
لتعديل  اجتامعية  مفاوضات  وفتح  التضامنية  املساهمة 
األجور والرتفيع يف األجر األدىن، وتوكل للمكتب التنفيذي 

الوطني تحديد موعده وتراتيبه بعد التشاور.

لإلصالح«  الوطني  »للربنامج  املطلق  رفضها  تجّدد   .6
الذي طرحته الحكومة والذي يستهدف قوت التونسيات 
ممتلكات  يف  ويفرّط  وحقوقهم  ومكاسبهم  والتونسيني 
الشعب وسيادته، وتعرّب عن استعدادها للتصّدي إليه بكّل 

الطرق والوسائل املرشوعة.
تعّرج  من  القائم  السيايس  املسار  يشهده  ما  تسّجل   .7
ضبابية  مستوى  عىل  سواء  كثرية،  مبخاطر  تنبئ  وتعرّثات 
التشاركية  األهداف أو ارتجالية اآلليات والخطط وغياب 
سياسة  وتواصل  الزّمن  وضغط  بالسلطة  التفرّد  وتعّمق 
فرض األمر الواقع ويظهر هذا خاّصة يف الغموض املطبق 
الذي يكتنف طريقة التعامل مع فكرة مراجعة الدستور 
الوطنية  اإلدارية  الهيئة  وتقّرر  االنتخايب.  القانون  ومع 
باالستفتاء  الخاصة  الحملة  للمشاركة يف  املبديئ  التسجيل 
والغريبة  القصرية  الزمنية  الفرتة  عىل  اعرتاضها  رغم 
وإبداء  املربمج  الدستور  نّص مرشوع  للنظر يف  املخّصصة 
انعقاد ملتابعة  اإلدارية يف حالة  الهيئة  الرأي فيه، وتبقى 

املستجّدات واتخاذ القرار يف إبّانه.
8. تدعو إىل التعامل الجّدي مع مطالب القضاة وهياكلهم 
مع  االتهامات  وتعميم  والتشّفي  التجاهل  عن  بعيدا 
محاسبة كّل من ثبت قضائيا فساده وأجرم يف حّق العدالة 
العادلة  للمحاكمة  ضامنات  توفري  وجوب  عىل  وتؤكّد 

وتطالب باإلرساع بحّل معضلة القضاء وإصالحه. 
9. تنّدد باالعتداءات املتكّررة ضّد بعض األحزاب والناشطني 
السياسيني وآخرها االعتداء عىل مناضيل تنسيقية األحزاب 
الخمسة يف سوسة وتعترب ذلك رضبا لحرية الرأي والتعبري 
اعتداءات  وهي  للدميقراطية،  وتهديدا  االحتجاج  ولحّق 
الدائر  والشحن  والتجييش  للتحريض  طبيعية  نتيجة  تأيت 
منذ مّدة يف بعض وسائل اإلعالم وخاّصة يف مواقع التواصل 

االجتامعي وتنذر بانتشار العنف والفوىض.
10.  تعرّب عن إدانتها الشديدة للمجزرة التي أوقعت 23 
ضحية وعرشات الجرحى يف صفوف املهاجرين من إفريقيا 
الحدودية  املنطقة  عبور  محاولتهم  عند  الصحراء  جنوب 
وتضّم  وإسبانيا،  املغرب  بني  املحتلّة  ومليلة  الناظور  بني 
صوتها إىل مطالب املجتمع املدين الدويل الداعي إىل فتح 
تحقيق دويل يف الجرمية وتحميل املسؤوليات عنها، وتدين 
بخصوص  األوروبية  الدول  قبل  من  املنتهجة  السياسة 

الهجرة والقامئة عىل اإلجراءات األمنية الرصفة.
الشديد  وتنديدها  الفلسطيني  للحّق  دعمها  تجّدد   .11
إزاءها  الدويل  املجتمع  وصمت  الصهيوين  الكيان  بجرائم 
االقتصادي  فيها  مبا  التطبيع  أشكال  لكل  رفضها  وتعرّبعن 
مطالبتها  وتجّدد  وغريها  والثقايف   واألكادميي  والسياحي 

بتجريم التطبيع.             

بيان الهيئة االدارية ليوم 27 جوان

اضراب عام للقطاع العام والوظيفة العمومية سيحدّد موعد تنفيذه
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* لطفي املاكني     

من  مجموعة  عن  االخرية  االحداث  من  االحزاب  مواقف  كشفت 
التكتالت او هي اقرب للتموقعات كام يذهب يف القول اغلب املتابعني 
واملحللني للشأن الوطني وذلك يف انتظار التطورات املرتقبة بعد ان يتم 
نرش مرشوع الدستور الجديد نهاية الشهر الجاري بالرائد الرسمي وهي 
يوم  اليه  تقدميه  خالل  من  عليه  الجمهورية  رئيس  اطالع  تيل  مرحلة 
اجل  من  االستشارية  الوطنية  الهيئة  رئيس  قبل  من  جوان   20 االثنني 
جويلية   25 يوم  املرتقب  االستفتاء  محور  ليكون  الجديدة  الجمهورية 

القادم.
وتستند مواقف اغلب االحزاب اىل مرجعيات مختلفة من ذلك رفض 
املسار برمته ونعني هنا ما يعرف بجبهة الخالص التي تضم حركة النهضة 
والذين التقوا معها عىل اعتبار ما حصل يوم 25 جويلية »إنقالب« عىل 
بشكل  التظاهر  عىل  الجبهة  هذه  وعملت  بالسلطة  وانفراد  الرشعية 

مستمر للتنديد مبا يحصل من »خروقات وتفكيك ملؤسسات الدولة«.
* إختالف املقاربات

وان كانت غاية الدستوري الحر عدم مترير مرشوع الدستور املقرتح 
الوطنية االستشارية واملشاركني فيها فان خلفيات ذلك  الهيئة  من قبل 
املوقف تختلف متامتا مع خلفيات جبهة الخالص اذ ان الدستوري الحر 
يرفض بشكل قطعي منظومة 24 جويلية واي خطوة للعودة اليها مهام 
ومؤسساتها  الدولة  تدمري  مرحلة  يعتربها  النه  والتعالت  الحجج  كانت 
كام  ان من حكموا خاللها واملقصود هنا حركة النهضة وامللتفني حولها 
كانت غايتهم نهب مقدرات البالد والرتاجع عن املرشوع الحدايث املؤسس 
منذ دولة االستقالل ذات املوقف الرافض نجده عند عدد من االحزاب 
لكن ال تلتقي يف املرجعيات الفكرية ومنطلقات ذلك الرفض مع جبهة 

الخالص التي تتزعمها النهضة وال الحزب الحر 
االحزاب  تلك  منظور  من  النهام  الدستوري 
امتداد ملنظومات سابقة تسببت يف ما تعانيه 
وفشل  اقتصادي  وانهاك  صعوبات  من  البالد 
البالد  جهات  أغلب  عىل  جليّة  اثاره  تنموي 
نذكر  االحزاب  هذه  ومن  املجتمع  ورشائح 
والقطب  والعامل  والتكتل  والتيار  الجمهوري 
وقد توحدت حول رفض املسار املتبع منذ 25 
السلطة  عىل  استحواذا  فيه  ترى  النها  جويلية 

وتأسيسا لدكتاتورية جديدة.
* مساندة مرشوطة

كانت لالحزاب الداعمة منذ البداية ملسار 
25 جويلية مواقف متباينة من كيفية تعاطي 
بعدم  ظهر  ما  وهذا  معهم  الجمهورية  رئيس 
بارشاف  املنعقدة  الجلسات  يف  املشاركة  قبول 
قناعة  من  انطالقا  االستشارية  الوطنية  الهيئة 
تلك االحزاب ان مشاركتها ال بّد ان تكون فاعلة 
من خالل طرح مرشوع للنقاش فيه وتغيري ما 
يجب تغيريه اي اعتامد التشاركية وليس منطق 
جديدة  ملرحلة  التأسيس  الن  واقع  امر  فرض 
بحسب ترصيحات قيادات تلك االحزاب تحتاج 

وتغييب  الوصاية  عن  بعيدا  البدائل  والحوار وطرح  النقاش  من  الكثري 
اي دور لهذه القوى الوطنية التي كانت اول الداعمني واملساندين لـ 25 
الدميقراطي  واملسار  االشرتايك  والحزب  ائتالف صمود  هنا  ونذكر  ويلية 

االجتامعي.

ويف ذات التموقع أي املساندين ملسار 25 
تلك  يف  شاركت  أخرى  احزاب  قبلت  جويلية 
االجتامعات استنادا إىل مبدأ عدم ترك املقاعد 
شاغرة والسعي إىل مترير ما ميكن متريره من 
املشاريع  مختلف  عىل  وتعديالت  مقرتحات 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية وهي اساسا 
كل من حركة الشعب والتيار الشعبي وتذهب 
االحزاب  هذه  مشاركة  كون  اىل  القراءات 
تندرج ضمن رؤية ال ترى باملقاطعة او املقاعد 
الشاغرة اضافة اىل عدم قطع »شعرة معاوية« 

مع مؤسسة الرئاسة.
* تداعيات مرتقبة؟

الوطني  للشأن  املتابعني  اغلب  ال يختلف 
العليا  الهيئة  رئيس  جمع  الذي  اللقاء  كون 
املستقلة لالنتخابات فاروق بوعسكر بالقامئة باعامل السفارة االمريكية 
مواقف  عىل  انعكاسات  لها  تكون  قد  محطة  هو  فرنشاسيك«  »نتشا 
مختلف االحزاب التي ارشنا اليها خاصة منها الرافضة بجملة االجراءات 
التي  واولها  سعيد  قيس  الرئيس  قبل  من  املتبعة  الخطوات  او  املعلنة 
الذهاب إىل  ان  اقلميا ودوليا ذلك  تراهن عىل ضغوطات رشكاء تونس 
مقر االيزي واالطالع عىل مختلف االستعدادات الستفتاء 25 جويلية ليس 
بالحدث الذي ميكن التغايض عنه ثّم ما رصحت به بعد ذلك من تنويه 
بتجربة الهيئة عىل مدى االنتخابات السابقة باعرتاف مختلف الجهات 
الدولية وانتهاج اعضاء الهيئة منذ البداية لنهج الشفافية يف ادارته للشأن 
االنتخايب من خالل بث مداوالته بصفة مبارشة وانفتاحه عىل مختلف 

مكونات املجتمع املدين والفاعلني داخل البالد وخارجها.

االحزاب ومشروع الدستور الجديد

الرافضون... املتحفظون... واملساندون بشروط!

ناجح مبارك     

ال يشء يشري اىل تجاوز ازمة القضاة املعزولني فرئيس الجمهورية قيس 
القضاء  اىل  التوجه  اىل  املعزولني  ويدعو  العزل  مبوقف  متمسك  سعيد 
ويرفض مطالب اهل املهنة بالجلوس اىل طاولة الحوار ،يف االثناء انباء عن 
اعداد قامئة جديدة باملعفيني. االسبوع الرابع لالرضاب يوتر ايضا العالقة 
الحرفاء من املوقوفني خاصة بعني غاضبة.  اليهم  باملحامني حيث ينظر 
أروقة املحاكم اىل اين ؟وشلل مصالح املتقاضني يف عطلة قضائية ،عىل 

ابواب صيف ساخن بطبعه .
ما ان لّوح القضاة عرب الهياكل الرشعية واملمثلني عن التنسيقية الوطنية 
باستمرار االرضاب لالسبوع الرابع حتى اصدرت وزارة العدل بيانا تؤكد 
فيه استمرار االقتطاع من اجور القضاة املرضبني وذلك وفق قاعدة العمل 
العمومية  الوظيفة  يف  العمل  بها  الجاري  للقوانني  طبقا  وذلك  املنجز  
باعتبار ان القضاء وظيفة وبالنظر اىل ما لحق املرفق القضايئ من ارضار 
من  عدد  ان  .ويذكر  منهم  املوقوفني  وخاصة  املتقاضني  مبصالح  مست 
القضاة واصلوا العمل ومل يلتزموا بتوصيات الهياكل ،يف انتظار ما ستؤول 

اليه االوضاع الحقا 
حق  من  مس  بأنّه  االرضاب  هذا  عىل  العيادي  زهري  املحامي  ويعلق 
املتقاضني وخاصة منهم املوقوفني يف قضايا مختلفة وهذا االرضاب عطل 
مصالح الجميع ويبدو انه ال حل يف االفق بالنظر اىل تعنت كال الطرفني 
بل ان عدة معطيات تؤكد ان الئحة اخرى يف االعفاء تطبخ بني رئاسة 
الفساد يف حد  يتجاوز محاربة  االمر قد  العدل وان  الجمهورية ووزارة 

ذاتها .

االضراب »المهزلة« يعطل المصالح
يوميا  املحاكم  عىل  واملرتددين  املبارشين  املحامني  الحد  املوقف  هذا 

خدمة  من  يتمكن  ان  دون 
عربت  املعطلة،  حرفائه  مصالح 
اكدت  عندما  املحامني  هيئة  عنه 
ابراهيم  للعميد  ترصيحات  يف 
االرضاب  وصف  بودربالةالذي 
األخري  الهيئة  وبيان  »باملهزلة« 
القانون  سيادة  مببدإ  املتمسك 
القائم عىل قرينة الرباءة والحق يف 
التقايض والدفاع واملساءلة وعدم 
الهيئة  فان  العقاب  من  االفالت 

تعترب االرضاب وفضال عن عدم رشعيته ملخالفته القوانني السارية والتي 
تحجر االرضاب ،فانه يخالف استمرارية املرفق العام وينال من حقوق 

املتقاضني يف النفاذ اىل العدالة واالنصاف القضايئ .
ويف قراءة لألستاذ العميد ابراهيم بودربالة فان القضاء سلطة والسلطة 
اخرى  طرق  وتتبع  العمل  عن  ترضب  ال  للسالح  الحاملة  القوات  مثل 
للدفاع عن مطالبها ،وهذا ما اثار استياء عدد من القضاة ومنهم انس 
الحاميدي رئيس الجمعية الذي دعا العميد اىل عدم التدخل يف الشأن 
القضايئ ،والعالقة املتوترة بطبعها بني جمعية القضاة واملحامني ممثلني 
موقع  من  اكرث  ويف  املحامني  من  عدد  باقرار  تعقيدا  تزداد  الهيئة.  يف 
بوجود فساد يف هيكل القضاء خاصة يف الظاهر ان جمعية القضاة تدافع 

عن الجميع دون استثناء ملن تورطوا يف قضايا وهم محل تتبع .

نصف المحاكم تشتغل ولكن 
ولكن  الوساطة  دور  لعب  اىل  املنتخبة  هياكلهم  عرب  املحامون  يسعى 
دون جدوى ذلك ان الهيئة تعترب االرضاب والذي يشارك فيه %50من 
القضاة فقط هو ارضاب مسيس ينضاف اىل ارضابات وتحركات خاضها 

االعىل  املجلس  حل  منذ  القضاة 
للقضاء وخاصة اصدار املرسوم عدد 
35 والذي يخول لرئيس الجمهورية 
أّن  كام  قاض،  الي  االعفاء  سلطة 
يتحرك  مل  للقضاء  االعىل  املجلس 
القضاة  العفاء  نفسه  تلقاء  من 
القضاء  او احالتهم عىل  املشبوهني 
اىل  مفتوحا  االمر  املجلس  وترك 
بعد  الجمهورية  رئيس  تحرك  ان 

العودة اىل مصالح وزارة العدل .
وال يشء يشري اىل تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن االعفاء ذلك 
مبطار  الحجيج  رحالت  اوىل  توديع  عند  واخرها  الزيارات  يستغل  انه 
تونس قرطاج الدويل عندما اكد انه ال ميكن تطهري البالد اال بعد تطهري 
القضاء واستغرب من مكوث 6453 قضية بني الرفوف طيلة 10 سنوات 

ودعا ضمنيا القضاة املعفيني إىل التوجه إىل املحكمة االدارية.

النقابة مع المحاسبة
هذا  فان  القضاة  وجمعية  العدل  وزارة  بني  مستمرا  الخالف  كان  وان 
القضاة  نقابة  خالف  القضاة-وعىل  جمعية  يف  ممثال  االول   الهيكل 
املتمسكة باالصالح عىل خطى الرئيس قيس سعيد مع املطالبة باملحاسبة 
ورفض التسييس ـ قد جمع حوله عددا من الوجوه الحقوقية والسياسية 
مع  القضاة  تحركات  ومساندة  القضايئ«  املرفق  »استقاللية  للدفاع عن 

التصدي لحمالت التحريض ضدهم .
هكذا يراوح وضع القضاة مكانه لالسبوع الرابع وقد تتواصل االزمة اىل 

ما بعد العطلة القضائية. 

أسبوع رابع الضراب القضاة

الوزارة تقتطع من االجر والعالقة مع املحامني يف توتر 
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* رمزي الجّباري    
رضا   األخ  رّسم  الذي  وهو   14 دورته  يف  وهادئا  سهال  مؤمترا  كان 
السليني يف خطة كاتب عام للقطاع بعد ان شغل الخطة بالنيابة بعد 

تويل األخ جربان بوراوي خطة كاتب عام لالتحاد الجهوي بتونس.
العامة للتكوين واملهني والتشغيل وجدنا فيه  املؤمتر 14 للجامعة 
النضال من أجل الحقوق  7714 منخرطا اختاروا شعارا وهو: »لنواصل 
العامة  االمينة  العرفاوي  هادية  األخت  اشغاله  وترأست  واملكتسبات«، 
املساعدة املكلفة بالعالقات العربية والدولية وهي التي وضعت املؤمتر 
يف اطاره حني قالت نحن اآلن امام تحٍد جديد الثبات ان هياكل االتحاد 
تدار مبنطق ان قرار االغلبية يبقى فوق توجهات االقلية وان الصندوق 
هو املحدد يف مثل هذه املناسبات واننا جميعا ابناء االتحاد نتساوى يف 
الحقوق والواجبات واّن املرحلة تحتاج منا إىل من هو قادر عىل الصمود 
تعرض  التي  والتشويه  الشيطنة  حمالت  بعد  بالحجة  الحجة  ومقارعة 
لها االتحاد من كل الذين بحثوا عن االستفراد بكل السلط سواء قبل او 
بعد الثورة واضافت االخت هادية اّن ال مكاسب تهدى واّن النضال هو 

سيد املواقف.

* في حفل االفتتاح
لالتحاد  لعام  ا  االمني  األخ  كان  العرفاوي  األخت هادية  كلمة  قبل 
نورالدين الطبويب اكّد ان التواجد يف هياكل االتحاد عقيدة وان املرحلة 
تفاعلها معنا حتى  صعبة جدا يف ظل صمت حكومة بودن ومع عدم 
بعض االرضاب العام للقطاع العام فانها ارتأت اغامض عينيها وصّم اذانها 

وهو ما ال يخدم العباد والبالد الن الوقت حان لنتواصل 
مع السلط يف البحث عن حلول للعديد من امللفات التي 
من  يكون  لذلك  العمومية  املؤسسات  يف  عالقة  ظلت 
الرضوري مزيد اليقظة واالكيد اّن الهياكل العليا لالتحاد 
املرحلة  لتوجهات  قرارات  من  يستوجب  ما  ستتخذ 

القادمة يف الوقت املناسب.

* تكريم وافراح متواصلة
استغل القامئون واملنظمون عن املؤمتر فرصة تواجد االخ نور الدين 
التي  باالسامء  احتفاال  واحتفاء  تكريم  لحظات  ليؤمنوا  بينهم  الطبويب 
بالتايل  ووفرت  السوداء  العرشية  يف  النضال   من  صعبة  مرحلة  قادت 
الناشطون يف صلبه الجل تكريسها وامنا تلك  مكاسب لقطاع مل يناضل 
املكتسبات كانت بفضل جهود واضحة للمكتب املتخيل الذي عمل فيه 
وعىل رأسه االخ جربان البوراوي الذي كان محل اشادة وتنويه من كل 

الحارضين واملتدخلني يف النقاش العام.

* تسوية وضعية المتعاقدين ولكنّ!
كانت جلسة بوزارة الشؤون االجتامعية تناولت الوضع االجتامعي 

الشؤون االجتامعية ووزير  املهني مع وزير  للتكوين  التونسية  بالوكالة 
العام  االمني  الطبويب  نورالدين  االخ  بحضور  املهني  والتكوين  التشغيل 
العام  االمني  الساملي  الدين  واالخ صالح  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية واالخ جربان بوراوي 
والتشغيل  املهني  للتكوين  العامة  للجامعة  العام  الكاتب 
تنظيم  متابعة  لوحدة  العامة  املديرة  بحضور  )يومها( 
املؤسسات واملنشآت العمومية ومدير عام الوكالة التونسية 
لتكوين املهني. وقد تّم إمضاء اتفاق يقيض بتسوية وضعية 
االعوان املتعاقدين بالوكالة التونسية للتكوين املهني وفق 
التشكيك  حمالت  من  الرغم  وعىل  القانونية  االجراءات 
واالحباط التي أقدم عليها البعض فقد توصلت الجامعة إىل 
انجاح املحطة االنتخابية العضاء اللّجان االدارية املتناصفة 
إىل  وقوفهم  عىل  وشفافة  دميقراطية  وبطريقة  األعوان  فيها  عرّب  والتي 
زمالئهم  بثقة  والنقابيني  النقابيات  تتويج  وما  النقابية  هياكلهم  جانب 
لتمثيلهم داخل هاته اللجان اال دليل عىل ما بلغته الهياكل النقابية من 

وعي وارادة وصدق للدفاع عن مكتسبات القطاع.

* هيئة ادارية والقرار القادم
بعد استنفاذ كل طرق الحوار  والتنبيه الشفاهي والكتايب وبعد منح 
كل الوقت اليجاد حلول مع الطرف االداري وأمام ارصار االدارة العامة 
للوكالة التونسية للتكوين املهني عىل املامطلة واضاعة الوقت مرة بتعلة 
تواصل  الحكومة، مع  استشارة سلط االرشاف واخرى الستشارة  رئاسة 

عدم جديتها يف تطبيق محارض االتفاقات يف سابقة خطرية جدا خاصة 
يف النقاط التالية:

ـ زيادة 7٪ يف زي الشغل
ـ إدماج املتعاقدين 

ـ تفعيل الشهائد العلمية
ـ مناظرة تغيري املسالك.

تّم عقد هيئة إدارية قطاعية فوضت للمكتب التنفيذي بالتنسيق 
مع الجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل إتخاذ كل اشكال النضال 
اال انه وكام تعلمون فان قرار الهيئة االدارية الوطنية بالدخول يف ارضاب 
عام بالقطاع العام جعلنا ومن منطلق املسؤولية ننكب عىل انجاح هذه 

املحطة النضالية الهامة وارجاء كل التحركات القطاعية.

* اجتهاد وبحث عن الحلول
خدمة  يف  املنقضية  النيابية  الفرتة  طيلة  املتخيل  املكتب  اجتهد 
منظوريه بكل عقالنية وثقة يف النفس آملني ان نكون قد حظينا بأحد 
سعادتنا  كانت  ما  بقدر  ومضنيا،  دؤوبا  عملنا  كان  ما  وبقدر  األجرين 
وفخرنا عميقني عند التوصل اىل تحقيق اي مكسب ما كان له ان يتحقق 

لوال التفاف األعوان حول جامعتهم.

* الفرز بدأ والقطار لن يتوقف
لنئ تحدث الكثري من املتدخلني عن عدم وضوح رؤى الدولة وغياب 
اسرتاتيجية عملها سواء يف التكوين او التشغيل والموا عىل كل الوزراء 
التي تم حذفها والحاقها  الوزارة  الذين تداولوا عىل حمل حقيبة هذه 
بوزارة الشباب والرياضة يف وقت ما وهو ما نددت به الجامعة واعتربته 
استخفافا بالقطاع اال ان ما يثلج الصدر حقا ويطمنئ ان الكل مقتنع اّن 
الفرز قد بدأ يف صلب الهياكل النقابية خاصة بعد ارضاب القطاع العام 
واّن من تخلف عن الركب فال يلوم اال نفسه النه يف جملة واحدة مل يكن 

نقابيا يحمل رسالة آمن بها ليسعد حني تتحقق االهداف النبيلة.

* المكتب الجديد
افرز املؤمتر الرابع عرش للجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل  
برئاسة  األخت هادية العرفاوي االمينة العامة املساعدة املسؤولة عن 

العالقات الدولية عن التشكيلة التالية :
- رضا السليني كاتبا عاما و مفدي الوساليت وحاتم العبادي ومروان 
كريد ومالك  بن  العريب  بوبكرو  الجد ولسعد  العفيف  ولطيفة  املناعي 
العرباوي ومربوك بن نرص اما هيئة املراقبة املالية تتكون من  سفيان 

الوردي مقررا و هشام الجامعي وسناء الدغاري  اعضاء.

المؤتمر الرابع عشر للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل

الحكومات املتعاقبة لم توفر رؤية واضحة ال لربامج التكوين وال للتشغيل 

ـ األخ رضا 
السليني كاتبا 

عاما والفرز 
واضح وجلي
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الجامعة العامة للبنوك  :

اتفاق على عقد جلسات عامة
للبنوك  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  عقد 
واملؤسسات املالية إجتامعا يوم أمس االربعاء 29 
والوضع  العام  الوضع  تدارس خالله  جوان 2022 
بالقطاع وتقّرر عقد ندوة إطارات بكافة النقابات 
ورشكات  للبنوك  النقابية  والتشكيالت  األساسية 
املكتب  مع  بالتنسيق  املالية  واملؤسسات  التأمني 
جلسات  عقد  يف  واالنطالق  الوطني.  التنفيذي 

عامة بكافة مؤسسات القطاع.

اشكاليات يف مجمع اتصاالت تونس 
النقابية  االطارات  ندوة  انعقدت 
االتحاد  مبقر  تونس   إتصاالت  ملجمع 
برئاسة  بتونس  للشغل  الجهوي 
الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 
بوراوي و بحضور  األخ جربان  بتونس 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  اعضاء 
والكاتب  بتونس  للشغل  الجهوي 
العام للجامعة العامة ملجمع اتصاالت 
والنقابات  النرصي  مختار  األخ  تونس 
استعدادا  للقطاع  التابعة  االساسية 

للمرحلة النضالية القادمة.

أجور  يف  الزيادات  اتفاق  إمضاء 
الخاصة  املصحات  يف  العاملني 

ومصحات تصفية الدم 

 2022 بعنوان  األجور  يف  للزيادات   10 عدد  التعدييل  امللحق  اتفاق  امضاء  تم  
و2023 و2024 لالتفاق االطاري العام بني االتحاد العام التونيس للشغل  واالتحاد 

التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
ويقيض االتفاق الزيادة يف األجور  مبعدل  6٫5٪ لسنة 2022 و6٫75٪ لسنة 2023 

و6٫75٪ لسنة 2024.
 تم إمضاء االتفاق بني األخ األمني العام نورالدين الطبويب و السيد بوبكر زخامة 
رئيس الغرفة النقابية ألصحاب املصحات الخاصة واألخ حسن املازين الكاتب العام 
املساعد  العام  األمني  الربباري  الطاهر  األخوين  للصحة وبحضور  العامة  للجامعة 
املساعد  العام  األمني  العيش  الله  عبد  واألخ  الخاص  القطاع  قسم  عن  املسؤول 

املسؤول عن قسم الهجرة والتونسيني بالخارج .

بقلم : املنصف الحميدي إعالمي وكاتب – املتلوي 

الوضع الصّحي باملتلوي يشكو تدهورا مستمرا وقد تراجع كثريا خاّصة 
يف املستشفى الجهوي باملدينة، والزّائر لهذا املرفق يالحظ تراجعا كبريا 
يف الخدمات املسداة به أو يف تجهيزاته أو بأقسامه، فقد أفرغ من أطبّاء 
االختصاص والّذين كانوا به فهجروه ففيه طبيب للجراحة العاّمة وآخر 
متعاقد وثالث لألنف والحلق واألذنني وأطبّاء عاّمون وهؤالء ال يغطّون 
أقسام االختصاص، فاختصاص طّب العظام واألشّعة واملعدة والكىل وطّب 
الرّضع واألمراض الصدريّة، كّل هؤالء املختّصني غابوا وفيهم من عمل ملّدة 
ثّم عدل عن ذلك لسوء املعاملة من نظرائهم أو من إدارة املستشفى 
الّتي ظلّت ضعيفة هي واإلدارة الجهويّة للصّحة بقفصة الّتي غاب عن 
مسؤوليها التّأطري الحسن واملراقبة الجديّة والّصارمة يف املستشفى. يسرّيه 
املستشفى  مدير  فغياب  وأمزجتهم.  أهوائهم  حسب  صحيّون  قيّمون 
أمام  ساكنا  يحرّك  ال  وهو  التسيّب  يف  تغرق  جعلها  ملؤسسته  ومراقبته 
للحاجيات  وتبليغه  الحزم  من  مؤسسته  وخلّو  والفراغ  اإلخالالت  هذه 
واملرافق املنقوصة بها، فقد وصل األمر إىل تعطّل وحدة حفظ األموات 
بنفيس  ذلك  عاينت  وقد  وتأّخرها  البناية  تدهور  جانب  إىل  وغيابها، 
عند قيامي أخريا بعمليّة تحليل لدمي فوجدت صباحا ثالثة من عاّمل 
الّذين  املمرّضني  غياب  يف  الصّحي  املرفق  هذا  يسرّيون  هكذا  الحضائر 
قدموا بعض املرىض هم وبعض اإلداريني واملختصني يف املخرب وهذا ترّد 
صارخ واستهتار باملسؤولية الخطرية يف هذا الفضاء الحيوي، زيادة عىل 
خلّو داخل املستشفى بني كرايس يجلس عليها املرىض لالسرتاحة واالنتظار 
وغياب املدير الذي مل نجده وهو يأيت حسب مشيئته يف ال مباالة، وهو 
يعطي مثال يف التسيّب واالنحالل وال يزور األقسام ويطّلع عىل اإلخالالت 
وال يزور كذلك املستوصفات ليؤطّر من فيها ويقف عىل حالها وما تعانيه 
من تسيّب من األعوان واملمرّضني لحرّي بهذا املسؤول أن يكون همزه 

ال  الّتي  للصّحة  الجهويّة  اإلدارة  وبني  واألطّباء  املرىض  وبني  بينه  وصل 
تقيّم أعامل مستشفياتها وتتعامل مع األطبّاء بضعف ومحاباة يف غياب 
املخطّطات  ورسم  الجّدي  والتّقييم  الّصائبة  واالختيارات  للموضوعيّة 
واالسترشاف بالّنهوض بكّل املستشفيات ترصّفا وحوكمة وتجهيزا ونظافة، 
حيث تنعدم هذه األخرية، إذ الحديقة وأرضية البناءات ودورات املياه 
الحضائر  الخدمات كثريون وعاّمل  فأعوان  اهتامما وعمال دؤوبا  تشكو 
الحضور  بأعاملهم ويعوزهم  يقومون  يتوفّر عددهم ولكّنهم جميعا ال 
الالمباالة  إىل  يجنحون  ما  وكثريا   اللّصيقة  واملتابعة  الحسن  والتوزيع 
وعدم القيام بواجباتهم املتأكّدة يف محاباة وطأمنينة عىل أيّام عملهم يف 
غياب املسؤول املبارش الّذي يجب أن تكون عالقته مع الجميع عموديّة 

يف  يقبعون  نظّار  إىل  التسيري  يوكل  أن  ال  والّنجاعة  االنضباط  أساسها 
أقسامهم إن وجدوا يف إحالة ألعاملهم إىل  من هو أدىن منهم يف فراغ 
تام. وبهذه املامرسات ال ميكن لهذه املرافق أن تتقّدم وتتطّور والبّد من 
إعادة الّنظر يف هذه األدوار وانتهاج املراقبة الّناجعة وإجراء التفقدات 
ودعوة  االنفالت  لهذا  حّد  ووضع  املخلنّي  ومحاسبة  والّضورية  الالزمة 
إدارة مستشفى واإلدارة الجهويّة للّصحة أن تقوم بأدوارها كّل يف مجاله 
الصحيّة  الخدمات  طالبي  خدمة  يف  وتكون  املسؤوليّات  تتكامل  حتّى 
ومحّل رضا املسؤولني يف درجاتهم ليتّم التكامل يف روح من العمل البّناء 
أو تركه ملشيئة املسؤولني  الذي ال يتطلّب اإلبطاء  العمل  لالرتقاء بهذا 

وكّل املتدخلني فيه الذين تنقصهم الّروح واألخالقيات الطيّبة.

الوضع الصحّي باملتلوي يف تدهور مستمر
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املؤتمر االنتخابي للجامعة العامة للقيميني 
يوم 14 جويلية

للقيمني   العامة  للجامعة  العادي  املؤمتر  عقد  تقّرر  أنّه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 
والقيمني العامني وذلك يوم الخميس 14 جويلية 2022 بداية من الساعة التاسعة )9٫00( صباحا 
بنزل الهدى ـ بالحاممات الجنوبية وذلك بنفس الرتاتيب واإلجراءات القانونية حسب البالغ الصادر 
بتاريخ 26 أفريل 2022 مبا فيها املحافظة عىل نفس الرتشحات املقدمة يف اآلجال والنيابات التي 

وقع إسنادها للمشاركة يف هذا املؤمتر حسب بالغ التأجيل الصادر يف 14 ماي 2022.
األمني العام نورالدين الطبويب

بيان الجامعة العامة للنفط واملواد الكيمياوية
عىل اثر اجتامع املكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط واملواد الكيمياوية يوم أمس االربعاء 

2022/6/29 وتدارس الوضع العام داخل القطاع نعلن ما ييل:
املؤسسة مبنخرطيها  داخل  الّدورية  االجتامعات  تكثيف  األساسية  النقابات  الجامعة  تدعو   -

قصد حرص اإلشكاالت املوجودة والتنسيق مع املكتب التنفيذي للجامعة إليجاد الحلول.
الكيميايئ  املجمع  ملف  مع  بجدية  التعاطي  إىل  االرشاف  وسلطة  الحكومة  رئاسة  دعوة   -
والوكالة  التكرير  لصناعات  التونسية  والرشكة  والورق  الحلفاء  لعجني  الوطنية  والرشكة  التونيس 
املناخ  عىل  وحفاظا  واقتصاديا  اجتامعيا  اسرتاتيجي  دور  من  لهم  ملا  الطاقة  يف  للتحكم  الوطنية 

االجتامعي داخل هذه الرشكات.
- نرفض سياسة التفويض املتكّررة إلدارة رشكات كربى بالقطاع والتي تكون عائقا أمام رسم 
اسرتاتيجيا واضحة لهذه الرشكات ونطالب رئاسة الحكومة التعجيل يف تعيني رؤساء مديرين عامني 

عىل رأسهم وذلك حفاظا عىل دميومتها.
التعديلية املمضاة دون  - دعوة رشكات القطاع الخاص إىل تفعيل وتطبيق ما جاء باملالحق 
تلكؤ، كام ندعو الغرف املنضوية تحت االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إىل 

إمضاء املالحق التعديلية املتبقيّة يف أقرب اآلجال.

املؤتمر االنتخابي 
للجامعة العامة 

للقيميني يوم 14 
جويلية

الرسمي  غري  األجوف  البالغ  اثر  عىل 
عىل  صدر  والذي  امضاء  أي  من  واملجرّد 
محاولة  يف  الصحة  وزارة  صفحة  أعمدة 
يائسة إلرباك التحرّك الخاص باملتعاقدين 
الخميس 30 جوان 2022،  والوقتيني يوم 
رفضها  للصحة  العامة  الجامعة  تعلم 
تعويم ملف ترسيمهم مع جميع العاملني 
لذلك  تروج  كام  العمومية  بالوظيفة 
ضمن  يندرج  والذي  االرشاف  سلطة 
قد  والذي  واملامطلة  التسويف  سياسة 
يؤجل التسوية لسنوات عديدة ويعد هذا 
الخاصة  لالتفاقيات  الخطري رضبا  التمّش 
يف  حقهم  عن  وتراجعا  الصحة  بقطاع 

الرتسيم املبارش.
للصحة  العامة  الجامعة  وعليه تدعو 
لرص  املعنيني  والزمالء  الزميالت  كافة 
يوم  لتنفيذ  جيدا  واالستعداد  الصفوف 
جوان   30 الخميس  اليوم  وذلك  الغضب 
املظامل  لرفع  حقهم  عن  والدفاع   2022

املسلطة عليهم منذ سنوات.
الكاتب العام حسن املازين

الهيئة اإلدارية للجامعة العامة 
للكهرباء والغاز

   

أرشف األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن 
قسم الدواوين واملنشآت العمومية عىل أشغال الهيئة االدارية للقطاع 
وتّم  بالحاممات   2022 جوان   29 االربعاء  أمس  يوم  انعقدت  التي 
التطرّق للعديد من امللفات الهامة يف عالقة بالطاقة يف تونس زيادة 

عىل مشاغل العاّمل. 
التي  القادمة  املرحلة  توجهات  لتوضيح  بيان  يصدر  أن  وينتظر 
ستكون صعبة للغاية ما مل تتحرّك حكومة بودن وتفتح باب الحوار 

واالصغاء إىل هياكل االتحاد.
محمد

وزارة الشؤون الداخلية
والية جندوبة

إعـــالن مناظرة خارجيةبلدية حمام بورقيبة
تعتزم بلدية حامم بورقيبة فتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب كاتب ترصّف بالسلك اإلداري املشرتك من طريق االختبارات وفقا لبيانات الجدول التايل:

عـدد الخطّة

الخطط

تاريخ إجراء االختباراتتاريخ ختم الرتشحاتالرشوط املشاركة يف املناظرة

كاتب 
ترصّف

01

شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة تكوينية منظرة باملستوى سالف الذكر
- املرتشحون الخارجيون الذين مل تتجاوز سنهم يف املناظرة بخمس وثالثني سنة )35( سنة عىل األكرث 
بتاريخ 2022/01/01 ويتّم تقدير السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل مبكتب التشغيل بالنسبة 
للمناظرات املفتوحة خالل 05 سنوات التي تيل تاريخ التسجيل مبكتب التشغيل بالنسبة للمناظرات 

املفتوحة خالل 05 سنوات التي تيل تاريخ التسجيل ويف صورة عدم تسجيل املرتشح مبكتب التشغيل يتّم 
تقدير السن القصوى يوم غرّة جانفي من السنة التي تفتح فيها املناظرة

01 سبتمرب 2022 واأليّام املوالية01 أوت 2022

الوثائق املطلوبة:
www.concour-gov.tn 1 ـ استامرة ترشح يتّم سحبها وتعمريها من املوقع اإللكرتوين لبوابة املناظرات العمومية

2 - نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية.
3 - عدد 02 ظروف خالصة معلوم الربيد تحمل العنوان الكامل للمرتّشح.

4 ـ نسخة مصورة من الشهادة العلمية مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة للشهائد األجنبية.
5 - شهادة تثبت انجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة ترسيم بأحد مكاتب التشغيل بالنسبة للمرتشح الذي تجاوز سن القانونية بصفة طالب شغل مل مييض عىل تسلمها أكرث من 03 أشهر من تاريخ ختم الرتشحات لطرح هذه 

الخدمات من السن القانونية للمعني باألمر.
طريقة تقديم ملف الرتشح:

يجب عىل املرتشحني للمناظرة سحب استامرة الرتشح وتسجيل ترشحاتهم عن بعد عرب املوقع االلكرتوين املعد لغرض املشار إليه أعاله وارسال ترشحاتهم عن طريق الربيد مضمون الوصول فقط ويحتوي الظرف الخارجي )عىل 
عبارة ال يفتح مناظرة خارجية النتداب كاتب ترصف بالسلك االداري املشرتك( عىل العنوان التايل: قرص بلدية حامم بورقيبة ـ عني دراهم 813

* حّدد آخر أجل لقبول الرتشحات 01 أوت 2022 وتعترب ملغاة كّل املطالب التي وردت قبل تاريخ نرش هذا اإلعالن، كذلك التي ترد بعد غلق قامئة الرتشحات أو بطريقة أخرى ويعتمد يف ذلك تاريخ ختم مكتب الربيد.
* يقع يف اإلبّان تحديد تاريخ ومكان إجراء االختبارات عن طريق استدعاءات فردية للمرتشحني الذين قبلت ترشحاتهم.
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مساحة مضيئة اخرى تضاف اىل مؤسسة ليوين أوقد شموعها هذا 
االتفاق املجزي عىل الزيادة يف االجور مبا قدره 6٫5 مبفعول رجعي بداية 
هذا  واالداري  االجتامعي  الطرفني  قبل  من  اميض  والذي   22 ماي  من 
لعام  ا  الربباري االمني  الطاهر  االدارة حرضه االخوة  ا لحفل كام سمته 
العام  الكاتب  العرفاوي  العزيز  عبد  الخاص  بالقطاع  املكلف  ملساعد  ا 
الجهوي  االتحاد  عام  كاتب  يوسف  وسعيد  للمعادن  العامة  للجامعة 
ببنزرت  الجهوي  االتحاد  عام  كاتب  السحباين  وبشري  باملنستري  للشغل 
ومنذر عامرة عضو االتحاد الجهوي بسوسة نيابة عن االخ قاسم الزمني 
الله واالخ محمد السبوعي عضو جامعة املعادن واالخوة اعضاء  شفاه 
النقابات  واعضاء  العامني  الكتاب  واالخوة  مبساكن  املحيل  االتحاد 
يحيى  بن  السيد عيل  اىل جانب  االنتاجية  الوحدات  االساسية مبختلف 
رئيس االتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسوسة اىل جانب اعضاء االدارة 

واطارات املؤسسة يتقدمهم السيد املدير العام محمد العريب رويس.
وتثمني  املسائل  عديد  لتوضيح  املصدح  عىل  تداولوا  هؤالء جميعا 
هذا السلم االجتامعي صلب املؤسسة والتي يعمل الجميع وفق مجاالت 

ال يجوع فيها الذئب وال يشتيك الراعي عىل حد توصيف احدهم..

* المقدس والمكدّس
كانت البداية بكلمة السيد محمد العريب رويس املدير العام اىت فيها 
عىل عديد النقاط املهمة ومنها الصعوبات التي تواجهها املؤسسة سواء 
بسبب االزمات العاملية مثل االزمة االقتصادية لسنتي 2008 و2009 أو 
 »semi conticteur« ازمة العاملية وخاصة  الكوفيد وتداعياتها  جائحة 

والحرب االوكرانية االخرية..
كام ذكّر السيد رويس بريادة املؤسسة يف العمل االجتامعي وبذلها 
سواء  وعائالتهم  االعوان  تجاه  مبسؤولياتها  للوفاء  استثنائية  جهودا 
وتوفري  االجتامعي  الرشيك  تجاه  وايضا  القانونية  لتعهداتها  باالحرتام 

كل االحاطة املادية واملعنوية باالعوان وعائالتهم 
االجتامعية  للخدمات  والدائم  املتواصل  والسعي 
يحدث  ما  غرار  عىل  الصعوبات  عديد  رغم 
الدولة  تنكرت  حيث  الحياة  منزل  وحدة  يف 
اآلالف  يشغل  الذي  املرشوع  دفع  يف  لوعودها 
تعطل  جانب  إىل  النقل  توفري  اشكال  وخاصة 
منحة االستثامر ملصنع منزل الحياة رغم صدورها 
جانب  إىل  التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد 
تأخر تهيئة املنطقة الصناعية هناك بكل املرافق 
االساسية من شبكات صحية وطرقات وغريها مام 
السيارة  بالطريق  وربط  االنتاج  تكلفة  يف  يرفع 

بصبغة  يتعلق  ما  وخاصة  اخطر  فمشاكلها  بوعيل  سيدي  وحدة  اما 
االرض املقام عليها املرشوع مام يحرم الرشكة من التمتع بكافة الحوافز 

االقتصادية والقانونية.

* أرقام 
أثنى السيد محمد العريب رويس عىل دور النقابات يف تجاوز عديد 
الصعوبات عىل غرار البطالة الفنية حيث بلغت عرشين مليارا سنة 21 

ومثانية مليارات سنة 22 إىل حد االن وهو ما مل يكن حائال دون ايفاء 
حق العامل يف زيادات منصفة بقيمة 40 دينار سنة 2020 كزيادة عامة 
وبنسبة 8٫5٪ عىل االجر االسايس سنة 2021 وزيادة عامة يف االجر بنسبة 

6٫5٪ مبفعول رجعي بداية من اجرة شهر ماي املايض.

* جهد وعرق
األخ الطاهر الربباري االمني العام املساعد املكلف بالقطاع الخاص رّد 
عىل التحية بأحسن منها معيدا التأكيد عىل ان 
االتحاد ال يرتّدد يف القول احسنت ملن احسن 
الفساد واالفساد يف  يروم  وال كبرية لكل من 
االرض وال شك ان مؤسسة ليوين تونس معنية 
بالعنرص البرشي والشكر ملا يبذل صلبها من 
مفاخر  من  مفخرة  هو  وابداع  وعرق  جهد 
وبالتايل  موقعه...  كان  مهام  التونيس  العامل 
اىل  يتنزل  املؤسسة  هذه  يف  يحدث  ما  فان 
ميكن  والتي  الصادقة  الوطنية  مرتبة  ما  حّد 
ان تكون سالحا يف وجه كل من يروم الفوىض 
مبعاناتهم  واالستخفاف  بالناس  والتنكيل 
وعذاباتهم وفاقتهم مام ينعكس عىل كل املسارات ومنها السيايس الذي 
دفعنا اىل النفور من االنخراط يف هذه الحكومات املتعاقبة والتي تريد 

من االتحاد ان يكون شاهد زور عىل ما يفعلون.
ومنها  اخرى  مشاغل  عدة  عن  الربباري  الطاهر  اآلخ  تحدث  كام 
الرفض املطلق الصالحات مزعومة تكون حال عىل حساب او عىل »ظهر« 
مام  خيارات  هكذا  ملثل  باملرصاد  االتحاد  ان  البعض  ويتناىس  املواطن 
جعله عرضة لهجامت وتهديدات ما انزل الله بها من سلطان ومع ذلك 

فهم يشعلون النريان ونحن نطفيها وبالتايل فإن »ال« االتحاد مبنية عىل 
السنوات  فيهم  قضت  والذي  واملعدم  والفقري  والبطال  الوطن  مصلحة 
لألخ  والقول  ـ  ذلك  ومع  وأمل...  فرح  كل  عىل  العجاف  االحدى عرش 

الطاهر ـ نحن قابلون ملا نتعرض اليه الننا الجبل ايل يعصف بالريح!
* حمدة الزبادي

األخ الطاهر البرباري 

االستقرار االجتماعي هدفنا االسمى ويهمنا شأن 
الوطن والعامل والفقري والبطال 

السيد محمد العربي 
رويس : 

ـ االذن الوحيدة الصاغية 
هي االتحاد

وواجبنا مقدس ومطالبنا 
مكدسة

امضاء املالحق 
التعديلية 

  
تّم نرش املالحق التعديلية بالرائد الرسمي يوم الجمعة املوافق لـ 24 

جوان 2022 وهي كاآليت:
- صناعة األحذية و ما شاكلها

- أعوان جمعيات رعاية األشخاص املعوقني
- املطاحن

-  صناعة املالبس املنسوجة و الجاهزة 
- النسيج 

- صناعة و تجارة املرشوبات الكحولية
- صناعة الجلود و الدباغة 

- الطباعة و النقاشة
- صناعة و تحويل البالستيك

- تحويل البلور و املرآة

اهلل لطيف
   

تعرّض األخ العايش الزبيدي الكاتب العام 
لالتحاد املحيل باملرناقية ـ برج العامري اىل  
وعكة صحية أدخلته املستشفى العسكري.

متنياتنا له بالشفاء العاجل.

الرجل املناسب يف املكان املناسب
 عبدالجليل بوعزه أصيل قرية بوعبد الله من معتمدية سوق االحد والية قبيل شاب طموح وخلوق ُولَِد نقايب التفكري واملامرسة. هو كاتب عام 
مساعد لالتحاد الجهوي للشغل بقبيل أرشف عىل ترؤس عديد املؤمترات الجهوية للنقابات وأدارها بحكمة وفراسة ودراية تدخل عديد املرات لحل 
املشاكل يف املؤسسات العمومية والخاصة نال رضا كل النقابيني يف الجهة وخارجها لعدله ودماثة أخالقه، الكل يحرتمه ويجله. له االحرتام واالجالل 

وكم نحن يف حاجة ألمثاله عمال وتواضعا ووطنية  .
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بالتلميح والتصريح

املراجعة 
الضرورية

* لطفي املاكني

قد ال تحظى األرقام املعلنة بخصوص نتائج الدورة 
الرئيسية للباكالوريا بالتقييم والتمحيص والذهاب بعيدا 
كل  يقع  ان  املفرتض  وهو  والدالئل  املؤرشات  قراءة  يف 
وتلك  الدعايئ  الجانب  عىل  نركز  كالعادة  اننا  اال  سنة 
بالسنة  مقارنة  السنة  هذه  الناجحني  عدد  بني  املقارنة 
الحالية  للسنة  الغلبة  تكون  ما  دامئا  حيث  املاضية 
املستوى  عىل  مناظرة  اهم  مع  التعاطي  استمر  وهكذا 
الوطني ومثلها بقية املناظرات يف حني ان املطلوب هو 
عدم اغفال الكثري من املؤرشات بداية من العدد الكبري 
تتطلب  والتي  إليها  التفطن  تم  التي  الغش  لحاالت 
الترسيع بالبحث يف أسبابها الن دائرتها توسعت كام مل 
تعد مرتبطة بجهة معينة او رشيحة اجتامعية مبواصفات 
محددة الن مثل هذه السلوكات كانت يف عهود سابقة 
اال  تدخل ضمن مقولة »الشاذ يحفظ وال يقاس عليه« 
يستدعي  وهذا  وعممت  عقب  عىل  رأسا  انقلبت  انها 
البحث عن الحلول الجذرية وعدم االقتصار كالعادة عىل 
الحلول االمنية وهي حلول باتت من »ثوابت« تعاطي 
املتفشية أي  الظواهر والسلوكات  الدولة مع  مؤسسات 
أنها عوض البحث يف خلفياتها للقطع معها نهائيا تجنح 
إىل األسلوب الجزري الذي يبقى عىل اهميته عاجزا عىل 
املخدرات  استهالك  األمر مع  ما هو  مثل  لها  وضع حد 

والعنف والهجرة غري النظامية.
تلك  عند  يقف  ال  النظر  وتعميق  والتمحيص 
مثل  أخرى هامة  إىل معطيات  يتعهداها  بل  السلوكات 
تراجع أعداد املرتشحني يف اختصاصات دون اخرى وعدم 
االسلوب  االجنبية وغياب  اللغات  استعامل  القدرة عىل 
القضايا  او  الفكرية  املواضيع  معالجة  عند  النقدي 
املعارصة مقابل طغيان عقلية البحث عن االعداد برسد ما 
تلقاه التلميذ )وكذلك الطالب بالجامعة( من معلومات 
إليكم(  ردت  بضاعتكم  )أي  الدراسية  السنة  مدى  عىل 
التلقيني  االسلوب  هذا  تواصل  كيف  منه  واملستغرب 
سنويا  يتخرجون  الذين  من  كبرية  بأعداد  أرض  الذي 
املتزايد من  االقبال  اىل  التعليمية إضافة  املؤسسات  من 
الحاصلني عىل الباكالوريا عىل اختصاصات محددة خالل 
الغالب  الجامعي دون غريها وهي يف  التوجيه  عمليات 
مرتبطة بصورة لدى العائالت عن »متيز مهن« دون اخرى 
تضمن الوجاهة االجتامعية يف حني ان املتغريات الحاصلة 
اقليميا ودوليا اثبتت ان هناك مهن مستحدثة تحتاجها 
سوق الشغل ولنا يف تجارب البلدان السكندنافية واملانيا 
خري مثال عىل أهمية تلك املهن املرتبطة اساسا بالتكوين 
املهني الذي ادارت له منظومتنا التعليمية الظهر وهو ما 
دون  الدراسة  ملقاعد  املغادرين  من  مهولة  أعدادا  افرز 
شهادة تعليمية او تكوين مهني يضمن لهم االندماج يف 
سوق الشغل ويقيهم كل اشكال االنحراف وذلك محافظة 
ما  اذا  ومبدعة  خالقة  تبقى  التي  الشابة  الطاقات  عىل 
توفرت لها االحاطة الالزمة وفق برامج واضحة املقاصد 
لإلحاطة  الدولة  لهياكل  املتوفرة  االمكانيات  كل  ووضع 
الدعائية  واألرقام  الرتقيعية  الحلول  عن  بعيدا  والتأطري 
للمؤسسات  سنويا  املغادرين  آالف  منها  يجن  مل  التي 

التعليمية أو للبالد أي فرص حقيقية للنجاح.

* لطفي املاكني

المتحان  الرئيسية  الدورة  نتائج  كشفت 
الباكالوريا عن الكثري من الحقائق يف عالقة بواقع 
عنها  التغافل  يجب  ال  إذ  التعليمية  املنظومة 
يف  عقود  منذ  متداول  هو  مبا  معها  التعاطي  او 

التوقف  هو  املطلوب  ان  حني 
الناجحني  نسبة  ان  اذ  عندها 
العمومية  املؤسسات  من 
تجاوز 44٪ مقارنة باملؤسسات 
 ٪10 من  اكرث  الخاصة 
قاربت  الفرديني  واملرتشحني 

نسبتهم 2٪ وتحديدا ٪1٫88.
املؤسسات  وتصدرت 
ما  النسبة وهو  تلك  العمومية 
يف  اهميتها  أخرى  مرة  يؤكد 
ما  عكس  التعليمية  املنظومة 
بتغييب  البعض  اليه  يسعى 
رديفا  وجعلها  وتقريبها  دورها 

االخرية  السنوات  يف  عرفتها  التي  الهنات  لكل 
السباب عديدة أهمها استغالل البعض ملا تعيشه 
منطق  لتغليب  العمومية  التعليمية  املؤسسات 

مؤسسات  بانتشار  التعليم  قطاع  خوصصة 
املسار  بأسس  اإللتزام  دون  خاصة  تعليمية 
التعليمي املتعارف واملتجسد يف التعليم العمومي 
غري  الذي  الحقيقي  االجتامعي  املصعد  باعتباره 
الوضع االجتامعي ألغلب رشائح املجتمع التونيس 
حيث راهنت دولة االستقالل عىل خيار التمدرس 
للجميع دون تفرقة او متييز غري 
ان متغريات عدة حصلت بإرصار 
سياسات  تكريس  عىل  البعض 
مظاهرها  طغت  نيولريالية 
األخرية  السنوات  يف  السلبية 
بني  متيزية  سلوكات  تفيش  مع 
وهم  الشعبية  الطبقات  أبناء 
املرفهة  الطبقة  أبناء  غالبية وبني 

وعددهم محدود.

* التفاوت مرة أخرى 
التفاوت  عن  الحديث 
من  عقود  منذ  املتنامي  الجهوي 
تنموي  منوال  بسبب  االجتامعيني  الفاعلني  قبل 
ما  وهذا  الواحد  الوطن  ابناء  بني  الفوارق  عمق 
يظهر يف اكرث من مجال وقطاع وقد انعكس ذلك 

لكن   2022 دورة  الباكالوريا  نتائج  يف  التفاوت 
دون ان تكون هناك نوايا حقيقية لوضع حد له 
من خالل تكافؤ الفرص وتساوي حظوظ النجاح 
املحظوظة  الواليات  كالعادة  تصدرت  حيث 
اقتصاديا واجتامعيا أي تنمويا لنجدها يف املراتب 
واملنستري   2 وصفاقس   1 صفاقس  تباعا  األوىل 

وسوسة وتونس الكربى.
تنمية  األقل  الواليات  إحتلت  باملقابل 
كل  تباعا  لنجد  النجاح  نسبة  يف  االخرية  املراتب 
وسيدي  وجندوبة  وقفصة  القرصين  واليات  من 
يكشف  وهذا  وقبيل  وتوزر  والقريوان  بوزيد 
بنية  من  التنمية  مؤرشات  غياب  إنعكاس  مدى 
اساسية ومرافق رضورية عىل نسبة املتفوقني يف 
االمتحانات الوطنية إذ البد من التعمق يف هذه 
ان  يجب  ما  وهذا  معها  التطبيع  وعدم  املفارقة 
بني  معادلة  تحقيق  رمنا  ما  اذا  معه  القطع  يتم 
االجتامعية  بالعدالة  املتبجح  الرسمي  الخطاب 
يقول  الذي  الواقع  وبني  الحظوظ  وتساوي 
عكس ذلك متاما والدليل األرقام املعلنة يف نتائج 
الباكالوريا وهي صادرة عن جهة رسمية ال نعتقد 
الواقع  ذلك  تجانب  او  الحكومة  عىل  تزايد  انها 

املغاير.

نتائج الباكالوريا دورة 2022

ـ الجهات املحظوظة تنمويا تتصدر الرتتيب على 
حساب الجهات الداخلية املهمشة

ـ المؤسسات 
التعليمية 
العمومية 

تواصل تميزها 
رغم محاوالت 

تعطيل دورها 
كمصعد 
اجتماعي

ارشاف  تحت  للمالحة  التونسية  للرشكة  األساسية  النقابات  نحن   
نعربرّ  واملهنية  االجتامعية  ألوضاعنا  تدارسنا  وبعد  للنقل،  العامة  الجامعة 
عن إستيائنا من السياسة املنتهجة من طرف وزارة النقل ورئاسة الحكومة 
و7   6 اتفاق  تطبيق محرض  بعدم  يتعلرّق  فيام  املامطلة  سياسة  من خالل 
النقل السابق وممثرّل وزارة الشؤون  أفريل 2021 املمىض من طرف وزير 
االجتامعية واألمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية 

والجامعة العامة للنقل يف النقطتني التاليتني:

ـ كيفية احتساب منحة الشهر الثالث عرش ومنحة اإلنتاج عىل قاعدة 
األجر الخام.

ـ تسوية وضعية املتعاقدين.
مع  وتفاعلها  تجاوبها  عدم  يف  اإلرشاف  سلطة  متادي  صورة  ويف  هذا 
مطلبنا هذا، فإنرّنا النقابات األساسية للرشكة التونسية للمالحة بكل أسالكها 
األحد 17 واالثنني 18 جويلية  الدخول يف ارضاب عام وذلك يومي  قررّرت 

.2022

اضراب يف الشركة التونسية للمالحة 
يومي 17 و18 جويلية 2022
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أطلقت الجمعية التونسية لألولياء والتالميذ صيحة 
الفوارق يف نسب  ارتفاعا يف  اعتربته  ما  فزع بسبب 
النجاح بني الجهات يف امتحان الباكالوريا، وارتفاعا يف 
الفوارق يف نسب النجاح بني جنيس الذكور واإلناث، 

محّذرة من تفاقم االنقطاع املبكر عن الدراسة.
نتائج  أن  أكّد  الساّلويت  فتحي  الرتبية  وزير  وكان 
اتّسمت   ،2022 البكالوريا  المتحان  الرئيسية  الدورة 
فارق  تسجيل  تم  حيث  الجهات  بني  كبري  بتباين 
نجاح حققتها والية صفاقس  نسبة  أعىل  بني  شاسع 
القرصين  بوالية  بلغت  فيام  باملائة،   60 من  بأكرث 

حوايل 23 باملائة.
والتالميذ،   لألولياء  التونسية  الجمعية  وحّملت 
وزارة الرتبية مسؤولية عدم اتخاذ أي اجراءات فعلية 
بهدف تحسني أداء املؤسسات الرتبوية لرتسيخ رشوط 
الجودة وتحقيق مبدأ املساواة أمام الحق يف الرتبية 
عن  معربة  االجتامعية،  العدالة  يف  والحق  والتعليم 
استيائها من ضعف معدل النجاح يف الدورة الرئيسية 

المتحان الباكالوريا.
من جهة أخرى، حّذرت الجمعية التونسية لألولياء 
والتالميذ من خطورة تقلص عدد املتوجهني للشعب 

الرياضيات،  شعبة  وخاصة  العلمية 
يف  النجاح  نسب  ضعف  مقابل 
اآلداب واالقتصاد والترصف  شعبتي 
شعبتي  يف  النجاح  بنسب  مقارنة 

الرياضايات والعلوم التجريبية.
هذا ورشع 38.463 من املؤجلني 
 2022 دورة  الباكالوريا  امتحان  يف 
يف إجراء االختبارات الكتابية لدورة 

املراقبة، التي انطلقت يوم الثالثاء 28 جوان الجاري 
لتتواصل إىل غاية غرة جويلية املقبل، وفق ما كشفه 
بن  عادل  الرتبية  بوزارة  لالمتحانات  العام  املدير 

حميدة.
وقال عادل بن حميدة إن تقديرات نسبة النجاح 
يف دورة املراقبة، وفق ما جرت به العادة يف الدورات 
باملائة، لرتتفع تقديرات  السابقة، ترتاوح بني 9 و11 
واملراقبة  الرئيسية  الدورتني  يف  العامة  النجاح  نسبة 

إىل ما يناهز 50 باملائة حسب التقريب.

علام وأّن نسبة النجاح العامة يف الدورة الرئيسية 
المتحان الباكالوريا قد بلغت 37.97 باملائة، يف حني 
باملائة من املرتشحني  املراقبة 30.32  تأجل إىل دورة 
مقابل رسوب 30.71 باملائة من جملة نحو 135 ألف 

مرتشح.
لدورة  املؤجلون  ويتوزع 
يف  مرتشحا   9743 عىل  املراقبة 
شعبة  يف  و1903  اآلداب،  شعبة 
شعبة  يف  و6787  الرياضيات، 
يف  و12021  التجريبية،  العلوم 
و5219  والترصف،  االقتصاد  شعبة 
و740  التقنية،  علوم  شعبة  يف 
)نظام  اإلعالمية  علوم  شعبة  يف 
علوم  شعبة  يف  و1543  قديم(، 

اإلعالمية )نظام جديد(، و507 يف شعبة الرياضة.
 صيحات فزع أطلقها حقوقيون ونشطاء باملجتمع 
الساحل  واليات  بني  الشاسع  التباين  بسبب  املدين 
يف  النجاح  نسب  مستوى  عىل  الداخل  يف  ونظرياتها 

مناظرة الباكالوريا.
واستناداً إىل هذه النتائج فإن الجهات التي تحظى 
ترتفع  التي  األخرى  عىل  تفوقت  أكرث  تنمية  بفرص 
الجرمية  نسب  وكذلك  والبطالة،  الفقر  نسب  فيها 

واالنتحار.
تلك الظاهرة التي دامت سنوات طويلة أصبحت 
االجتامعي،  بالشأن  للمهتمني  وتساؤل  قلق  مصدر 
االستقالل  منذ  التونسية  الدولة  بعضهم  حّمل  إذ 
مسؤولية عدم السعي إىل تحجيم هذه الفجوة، لكن 
بعضهم اآلخر يرى أن األسباب ذاتية، فثقافة العمل 
إىل  والية  من  تختلف  مهمة  مكانة  الدراسة  وإيالء 

أخرى.
يشار إىل أن والية صفاقس، جنوب رشقي تونس، 
تحتل املرتبة األوىل يف نسب النجاح يف كل املناظرات 
الوطنية منذ سنوات، تليها العاصمة تونس ثم املنستري 

وسوسة واملهدية وقابس، وكلها 
فيها  تنخفض  ساحلية  واليات 
باملناطق  مقارنة  الفقر  نسب 

الداخلية.
املندوبية  جاءت  فيام 
يف  بالقرصين  للرتبية  الجهوية 
كام   ،23.79 بـ  الرتتيب  آخر 

شهدت أيضاً واليات سيدي بوزيد وقفصة والقريوان 
نسب نجاح ضعيفة وهي مناطق داخلية ترتفع فيها 

نسب الفقر.
لسنة  اإلحصاء  ملعهد  السنوي  التقرير  وبحسب 

2020 يالحظ ارتفاع نسبة الفقر يف املناطق الداخلية 
مبعتمدية  األعىل  الفقر  نسبة  سجلت  إذ  بتونس، 
بـ  تقدر  فقر  بنسبة  القرصين  بوالية  الفريد  حايس 
فقر  بنسبة  القرصين  من  وجدليان  املئة،  يف   53.5

53.1 يف املئة والعيون بنسبة 50.1 يف املئة.
ويتم تعريف الفقر من خالل بعدين، األول عدم 
كفاية الدخل والثاين عدم الوصول إىل البنية التحتية 
والكهرباء  واملاء  الصحة  مثل  األساسية  والخدمات 
والتعليم، وتضم املعتمديات املجاورة للعاصمة أقل 
وحلق  املنزه  وخصوصاً  الفقراء،  السكان  من  عدد 

الوادي وأريانة املدينة.
غياب االمكانيات الرضورية

كبري  باهتامم  يحظى  »التعليم  إن  اسمهان  قالت 
»هنا  مضيفة  رأسها«،  مسقط  يف  العائالت  قبل  من 

تتباهى العائالت بأطفالها املتفوقني«.
يف  والدراسة  العمل  »ثقافة  أن  اسمهان  وأضافت 
القدم وهذا ما جعل سكانها  صفاقس متجذرة منذ 
»هذا  أن  معتربة  املجاالت«،  جميع  يف  متفوقني 
جعلهم يسيطرون عىل عامل املال واألعامل يف تونس، 
كام يحظى أبناء منطقتها مبناصب مهمة يف الدولة أو 

يف املؤسسات االقتصادية الكربى«.
القرصين  مراد من منطقة  يرى  أخرى  ناحية  من 
بالوسط الغريب أن »ارتفاع نسب الفقر بسبب الخلل 
التنموي يف املنطقة أثر سلباً يف نتائج االمتحانات عىل 
الوطنية  املناظرات  نتائج  خصوصاً  املستويات،  كل 

عىل غرار الباكالوريا«.
منذ  التونسية  الدولة  مراد  وحمل 
اليوم املسؤولية، مفرساً  االستقالل إىل 
إىل  املتواترة مل تسع  »الحكومات  بأن 
واالجتامعي  التنموي  الفارق  تذليل 
بني الجهات، ومل تراع فرص التكافؤ يف 

الفرص بني كل املحافظات«.
الخلل  فإن  تقديره  وبحسب 
متاماً،  منعدماً  الشغل  أفق  جعل  جهته  يف  التنموي 
التجارة  هو  الشباب  أمام  الوحيد  »الحل  إن  وقال 
وال شهادات  علمياً  تحصيالً  تتطلب  ال  التي  املوازية 

جامعية«.

البكالوريا   في دورة 2022

تواصل غياب تساوي الفرص والعدالة االجتماعية...

إرتفاع نسب 
الفقر أّثر في 

النتائج

كم سيكون 
عدد الناجحين 

في دورة 
التدارك؟

لوزارة  التابعة  تونس  جامعة  نظّمت  الجامعية،  السنة  انتهاء  مبناسبة 
العايل والبحث العلمي تظاهرة ثقافية  احتفالية بعنوان »يوم  التعليم 
 )TBS( العلم« وذلك يوم الجمعة 24 جوان 2022 مبعهد تونس لألعامل

من الساعة الرابعة بعد الزوال إىل حدود الثامنة ليال.
تونس  جامعة  من  ببادرة  العلم«  »يوم  لتظاهرة  األوىل  الدورة  وتأيت 

لالحتفاء بطلبة اإلجازة واملاجستري املتفّوقني والتابعني ملؤسساتها.
وتهدف هذه التظاهرة باألساس إىل تكريم الطلبة واملشاركة يف نجاحاتهم 
وتفّوقهم صحبة أوليائهم وزمالئهم وإطارات وأساتذة جامعة تونس، كام 
تهدف إىل التعريف مبختلف االختصاصات العلمية واألدبية والفنية التي 

تؤّمنها الجامعة يف مختلف هياكلها البيداغوجية والبحثية.
وشمل برنامج »يوم العلم« معرض اإلبداعات واإلصدارات العلمية والفنية 
يعرّف  وثائقي  رشيط  عرض  تم  كام  للطلبة،  التكنولوجية  واالبتكارات 
بتاريخ الجامعة وعروضا موسيقيّة قّدمها طلبة املعهد العايل للموسيقى 

بتونس، وعرضا مرسحيّا يقّدمه طلبة املعهد العايل للفن املرسحي، وتّم 
يف هذا الحفل توزيع عديد  الجوائز عىل الطلبة املتفّوقني بإرشاف رئيس 
واألساتذة  اإلطارات  ومختلف  سيدهم  الحبيب  السيّد  تونس  جامعة 
واإلداريني التابعني للجامعة. ويف سبيل إنجاح هذه الدورة األوىل لـ »يوم 
لهذه  التحضريات  وقع  أسابيع عىل  منذ  تونس  عاشت  جامعة  العلم« 
التظاهرة الجامعية األوىل من نوعها لتكون تقليدا سنويّا لالحتفال بانتهاء 
السنة الجامعية وتكرميا للطلبة املتميّزين اعرتافا مبجهوداتهم. و أرشفت  
عىل تنظيم هذه التظاهرة هيئة موّسعة تتكون من إطارات الجامعة من 

مديري املؤسسات واألساتذة والطلبة واإلداريني.
ويذكر أن جامعة تونس تأّسست يف 1958 وتظّم 15 مؤّسسة جامعية 
هي كليّة العلوم اإلنسانية واالجتامعية 09 أفريل، و3 مدارس عليا و11 
العلوم  اختصاص  يف  عاليا  تعليام  املؤسسات  هذه  وتقّدم  عاليا،  معهدا 
االقتصادية  والعلوم  والثقافة  والفنون  واللغات  واالجتامعية  اإلنسانية 

البحث  هياكل  عدد  يبلغ  كام  طالب.  ألف   18 لــ  والتقنية  والترصف 
يقارب  العلمي 40 بني مخابر ووحدات و4 مدارس دكتوراه، وتضّم ما 

1400 أستاذ جامعي.
*أبو جرير 

جامعة تونس تحتفي بطلبتها يف »يوم العلم«
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الحوار السياسي

* حوار: لطفي املاكني     

توقف الدكتور عدنان االمام ـ استاذ القانون الدستوري يف الحديث 
الذي خص به »الشعب« عند السيناريوهات املتوقعة استنادا إىل نتائج 
االستفتاء كام وضح اهمية دور مكونات املجتمع من احزاب ومنظامت 
بها من  بالسلطة واالستفراد  انحراف  اي  وطنية ومجتمع مدين يف منع 
الذي  الدستور  مرشوع  له  سيمنحه  ما  خالل  من  الدولة  رئيس  طرف 
ازدواجية يف  ميثل  باعتباره  واسعة  سلطات  من  االستفتاء  سيعرض عىل 
الصفة بحسب املفرسين لهذا املرشوع يف هذا الحديث الخاص بالشعب 

يكشف الدكتور عدنان االمام التفاصيل.
* ما هي قراءتك لمشروع الدستور الجديد؟

مرشوع  بوأها  التي  الخاصة  املكانة  هي  االنتباه  يلفت  ما  أول  ـ 
الباب االول هذا  التي تحتل  االقتصادية واالجتامعية  للحقوق  الدستور 
الباب الذي كرس أو دسرت مبدأ قد يكون نقطة تحول يف تحرير املبادرة 
ادارية  برتاخيص  مقيد  غري  حرا  االستثامر  سيكون  بحيث  االقتصادية 
الرئيسية  االسباب  ان من  نعلم  اذ  ينص عىل خالف ذلك  ما مل  مسبقة 
للركود االقتصادي هو إصطدام املبادرات الخاصة لالستثامر بجدار االدارة 
العزائم يف هذا املجال والتي يرتتب موضوعيا عن  التي كثريا ما تحبط 
دورها هذا حامية لكبار املستثمرين ومصالحهم حيث يتفردون ببعض 
املجاالت االقتصادية الهامة يف ما يشبه وضع االحتكار )العائالت الكربى 

املهيمنة عىل قطاعات واسعة من االقتصاد(.
إال ان ذلك ال يجب ان ينسينا ان الجهة الرئيسية التي من املفروض 
ان يرجع إليها الرأي االول يف املجالني االقتصادي واالجتامعي هي االتحاد 

العام التونيس للشغل.
االتحاد في صياغة  تداعيات عدم مشاركة  ما هي   *

الباب المتصل بالمجالين االقتصادي واالجتماعي؟
ـ يجب ان نذكر يف البداية ان االتحاد مل يشارك ال رفضا ملبدأ املشاركة 
يف حد ذاتها بل السباب ترجع السلوب الحوار ومنهجيته وتوقيته وبحكم 
عدم املشاركة تلك يحافظ االتحاد عىل كامل حريته بحكم انه مل يكن 
طرفا يف وضع التصورات الواردة يف هذا الباب خالفا ملا قد يكون عليه 

االمر لو شارك.
كانت  انها  العريقة  الوطنية  املنظمة  هذه  اّن  املعلوم  من  لكّن 
بطريقة  املكرسة  املبادئ  املرتتبة عن  النتائج  االمور وعىل  ستحكم عىل 

موضوعية حينام يقع تنزيلها عىل أرض الواقع.
* المشروع لم يحظ بموافقة اغلب القوى الوطنية التي 

ترى أنه مسقط على الجميع؟
ـ من املعلوم ان مسار تحديد مضمون الدستور شابته العديد من 
الهنات من ذلك ان قوى وطنية كربى وازنة ورئيسية مل تشارك فيه مام 
سيرتتب عنه انه كان مسقطا شيئا ما اال انه يجب هنا التمييز بني امرين 
مختلفني أي بني اقرار اسلوب تحديد مضمونه وبني التقييم املوضوعي 
له فاالسلوب مل يكن مقبوال من طرف جهات وطنية وازنة كاتحاد الشغل 
الذي  السلبي عىل مضمونه  الحكم  بالرضوة  عنه  يرتتب  ال  ذلك  ان  اال 
يستوجب بطبيعة الحال دراسة موضوعية متأنية لتحديد املوقف منه 
فالشكل يشء واملوضوع يشء آخر فقد يكون الشكل واالسلوب واملنهج 
مقبولني ويحظون برضا الجميع واملضمون كاريث كام كان الشأن بالنسبة 

لدستور 2014 وقد يكون العكس كذلك.
التي  الفصول  بعض  من  لديها هواجس  القوى  ذات   *
ستغيّب الحقوق والحريات فهل ترى مبررا لتلك الهواجس؟

ـ ما يجب لفت االنتباه إليه هو ان الباب الوحيد الذي مل تطله يد 
التغيريات الجذرية بالنسبة لدستور 2014 هو باب الحقوق والحريات 
حقوق  لها  اضيفت  انه  يقول  حديث  هناك  حيث  والفردية  العامة 
اقتصادية وإجتامعية من ذلك حق االرضاب الذي وقع اقراره وتكريسه 
ميكن  ال  والتي  الحساسة  امليادين  بعض  يف  إال  الدستور  صلب مرشوع 
اقراره يف نطاقها بحسب املفرسين لهذا املرشوع وبذلك يبدو انه متت 
مناضل وطني صادق  كل  تؤرق  كانت  التي  والهواجس  النفوس  تهدئة 

ورشيف.
كون  العام  المشهد  مكونات  لتخوفات  تفسيرك  ما   *

السلطات ستجتمع لدى رئيس الجمهورية وال دور للحكومة 
والبرلمان والهيئات الدستورية؟

واملسقطة  املسبقة  االحكام  عن  االبتعاد  يجب  انه  شخصيا  أرى  ـ 
االختصاص  الهل  منحازة  غري  مقاربة  متليه  ما  وفق  املوضوع  وتناول 
فالنظام الذي وقع اقراره يقطع مع منوذج نظام 2014 الذي أدى بالدولة 
إىل حد  الذي وصل  املفرط  التفريق  بحكم  والتفكك  االنهيار  حافة  إىل 
التشخيص للسلط حيث انقسمت السلطة التنفيذية إىل رأسني متصارعني 
وتشتت السلطة الترشيعية بحكم اعتامد التمثيل النسبي كطريقة اقرتاع 
وشلت السلطة القضائية بحكم اخرتاقها من طرف لوبيات الفساد وبعض 
القوى السياسية والتي تعتمد اسلوب العمل الرسي املبني عىل اخرتاق 
اجهزة الدولة لذلك ذهب املرشوع املعروض إىل القطع مع هذا النموذج 
بالسلطة  الجمهورية دون سواه  رئيس  ينفرده يف ظله  لنظام  بإعتامده 
التنفيذية وهذا ليس بالبدعة املستحدثة فالدستور االمرييك عىل سبيل 
الجمهورية  رئيس  شخص  اىل  برمتها  التنفيذية  السلطة  يسند  املثال 
ومفهوم الحكومة يف حقيقة االمر عىل معناه االصيل هو نتاج لنموذج 
الداء  الرئيس  يستعني  الرئايس  النظام  ففي  الرئايس  وال  الربملاين  النظام 
مهامه مبجموعة من املعاونني والتي ال تكون فيه حكومة باملعنى االصيل 
للمصطلح ككيان مستقل قائم بذاته وهنا يجب توضيح عديد املفاهيم 

حتى ال يحصل االلتباس.
بجميع  الرئيس  لينفرد  مبرر  ذكرته  الذي  هذا  وهل   *

السلطات؟
ـ مرشوع الدستور املزمع عرضه عىل االستفتاء ال يسند كل السلطات 
إىل رئيس الجمهورية بل يسند له السلطة التنفيذية كام هو معهود يف 
النظام الرئايس أما السلطة الترشيعية فهي من اختصاص الربملان اال انه 
يقر طبعا بسلطات هامة لرئيس الجمهورية باعتباره ميثل ازدواجية يف 
الصفة فمن ناحية هو رئيس السلطة التنفيذية ومنفرد بها ومن ناحية 
اخرى هو رئيس الدولة ككل وهو الضامن إلستقاللها والستمراريتها وهذه 
اداء  عىل  قادرا  يكون  يك  له  الصالحيات  بعض  اسناد  تستوجب  الصفة 
املهام املوكولة اليه من ذلك انه يف فرنسا مثال يحظى رئيس الجمهورية 
وبدفعة  التنفيذية  السلطة  من  رأسا  باعتباره  الصالحيات  من  بجملة 
االهم  الصالحيات  اما  و  للدولة  رئيسا  باعتباره  الصالحيات  من  أخرى 
واالكرب التي ميارسها فهي مستمدة من الواقع السيايس وال من الدستور 
بإعتباره رئيسا لالغلبية الربملانية، فكل النظم الدميقراطية الكربى تسند 
لرئيس السلطة التنفيذية سواء كان مبوجب الدستور أو مبوجب الواقع 
السيايس صالحيات واسعة وحاسمة متكنه من آداء مهامه وتحدد كذلك 
العامة  السياسة  نجاح  او  فشل  عن  املسؤولة  الجهة  العام  الرأي  لدى 
قدر  عىل  السياسية  املسؤولية  تكون  حيث  الواقع  يف  واملطبقة  املقررة 
اتساع السلطة املسندة لرئيس الحكومة ويف النظام الربملاين فعىل سبيل 
املثال يف النظم الدميقراطية األوروبية كثريا ما يتحكم رئيس الحكومة يف 
السلطة التنفيذية ويف السلطة الترشيعية كذلك بإعتباره زعيم االغلبية 

الربملانية.
ففي جميع الحاالت الصالحيات املعهودة مبوجب مرشوع الدستور 
نظام  يف  حكومة  رئيس  به  يتمتع  ما  إىل  ترقى  لن  الجمهورية  لرئيس 
برملاين تقليدي من سلطات خاصة ان الرئيس يف النظام السيايس التونيس 
املزمع إقراره ليس له حزب سيايس من شأنه ان يوفر له أغلبية برملانية 

يتحكم فيها.
الرئيس  تغول  بعدم  االغلبية  طمأنة  ستتم  كيف   *

وهيمنته على السلطة التنفيذية؟
ـ جوابا عىل هذه الهواجس هناك مستويني من التحليل مقرتنني يف 
الجانب األول يتعلق بالنص الدستوري  اذ اسند صالحيات واسعة وهامة 
لرئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية وكرئيس للدولة اال أنه ابقى 
عىل تطبيق مقتضيات مبدأ الفصل بني السلط دون ان يرتتب عن ذلك 
طبعا خروج تلك السلط عن رقابة الدولة ومتردها عىل النظام الدستوري 
بأن  السلط  بني  الفصل  نظرية  صلب  اقر  بنفسه  »فمنتسكيو«  القائم 
السلطة يجب ان توقف السلطة فالسلطة القضائية مثال ان زاغت عن 
الوظيفة املعهودة إليها يجب ان توقفها سلطة أخرى والخطر كل الخطر 
ان تتمرتس وراء مبدأ استقاللية القضاء لتفعل ما يحلو لها دون رقيب 

او حسيب.
أمد  منذ  عاين  فقد  السيايس  بالواقع  فريتبط  الثاين  الجانب  أما 
دستورين  االمر  حقيقة  يف  هناك  ان  الدستوري  القانون  فقهاء  طويل 
الحقيقي  والدستور  مكتوب  او  محرر  هو  كيفام  الشكيل  الدستور  ـ 
الواقع  بالواقع السيايس لذلك ال يقل ما سيفرزه  الذي يفرز باالحتكاك 
الرئيسيني  والفاعلني  الدستور.  نص  يف  هو مضمن  عام  اهمية  السيايس 
يف  الفاعلة  الوطنية  القوى  هم  الواقع«  »دستور  سيشكلون  الذين 
الحقل السيايس واالجتامعي وعىل رأسهم االتحاد العام التونيس للشغل 
الجمهورية  لرئيس  لكبح جموح محتمل  والفعلية  الحقيقية   فالضامنة 
للقوى  واملعهود  واالسايس  الحاسم  الدور  اي  ذاك  هو  االستبداد  نحو 
الوطنية الفاعلة مبن فيها منظامت املجتمع السيايس واملدين والرأي العام 
يف بلورة وتشكيل »الدستوري عىل الواقع السيايس سيكون دستور الواقع 
وجمعيات  وطنية  ومنظامت  أحزاب  من  الفاعلة  االطراف  تقرر  كيفام 
ورأي عام ان يكون هذا هو يف حقيقة االمر صامم األمان الفعيل الذي 

سيحول دون التغول وهذا ينسحب عىل كل النامذج الدميقراطية.
الهوية  على  الصراع  عودة  من  تخوف كذلك  * هناك 
والذي قد يستغله البعض لتفتيت المجتمع التونسي فهل 

يوجد مبرر لذلك التخوف؟
ـ يف حقيقة االمر اثارت ترصيحات رئيس الهيئة الوطنية االستشارية 
حاول  انه  اال  الصدد  هذا  يف  مرشوعه  مخاوف  بلعيد  الصادق  االستاذ 
الحقا تبديد تلك املخاوف مبا تضمنته توطئة مرشوع الدستور يف هذا 

الشأن من تكريس ملقومات هوية بالدنا.
* ما هي السيناريوهات المترتبة على نتائج االستفتاء؟

ثالثة  هناك  ان  للموضوع  استرشافية  نظرة  نطاق  يف  يبدو  ـ 
سيناريوهات محتملة

هذه  ففي  االغلبية،  طرف  من  الدستور  مرشوع  يرفض  ان  اولها   
الحالة قد تدخل البالد يف ازمة سياسية حادة اذ عىل املستوى القانوين 
يستخلص  ان  املفروض  اىل دستور 2014 ومن  العودة  ذلك  يرتتب عن 
رئيس الجمهورية يف هذه الصورة النتائج وان يتحمل املسؤولية السياسية 
استمرارية  لضامن  االحتياط  بعد  استقالته  بتقديم  ذلك  عن  املنجرة 

الدولة.
كبرية،  بأغلبية  االستفتاء  مبوجب  الدستور  مرشوع  يقبل  ان  ثانيا 
فيرتتب عن ذلك تدعيم كبري ملرشوعية رئيس الجمهورية وتهميش دور 
االحزاب املحتكرة للواجهة السياسية يف الوقت الحارض وال ميكن ان مينع 
جموح الرئيس نحو االستبداد يف هذه الصورة اال يقظة مكونات املجتمع 

السيايس واملدين.
ثالثا ان يحظى مرشوع الدستور بأغلبية محدودة، يف هذه الصورة 
يتعني عىل رئيس الجمهورية ان يستخلص النتائج السياسية الكامنة يف 
تطبيق  إىل  يجنح  وان  االستفتاء  عنها من خالل  املعرب  الشعبية  الرسالة 

مقاربة تشاركية حقيقية يف إدارة الشأن السيايس ودواليب الدولة.

الدكتور عدنان اإلمام أستاذ القانون الدستوري لـ »الشعب«

مسار تحديد مضمون الدستور شابته العديد من الهنات
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 تكشف مغامرة عمليات التوجيه/االختيار عن ثغرات عديدة يف مستوى 
األسئلة  يف  نختزلها  عديدة  إشكاليات  وتثري  واألدوار،  واملخرجات  املامرسة 

التالية:
- كيف ميكن التعاطي مع التوجيه الجامعي كفضاء تربوي قادر عىل تجاوز 

التصنيف
والتوزيع وإدارة اآلفق إىل عمق تربوي وتكويني واسرتاتيجي يضع الطالب 

يف طريق
معنى الجامعة ومعنى املستقبل ومعنى الذات؟

- كيف يتحول التوجيه الجامعي من توجيه قائم أو مفروض إىل توجيه واع، 
ومن مجرد اتخاذ قرار / اختيار إىل مسار لبناء مرشوع مستقبيل ذايت ومهني؟ 
وكيف يتم تفعيل الرتبية عىل التوجيه من املراحل األوىل يف التوجيه وضامن 

أكرث ما ميكن من املساواةبني الناجحني؟
الهدر وال يكون مصدر تهميش  الجامعي حاالت  التوجيه  يتجاوز  - كيف 
أكرث مرونة وإحداث هياكل  إعادة توجيه  إتاحة مسالك  تتّم  وإقصاء؟ كيف 
تفاوض وسيطة ملفاوضة مطالب الطالب ورغباتهم وعقلنة اختياراتهم؟ وكيف 
ميكن إدراج مرونة كبرية يف نظام التوجيه الجامعي تتجسد يف انفتاح الشعب 

عىل بعضها ويف تعدد املسالك أمام املرتشحني؟
من  وتجويد خدماته  الجامعي  التوجيه  تحسني  مزيد  بأي صيغة ميكن   -
خالل مزيد الربط بني التخصصات الجامعية وحاجيات سوق الشغل من جهة، 
ثم من خالل املالمئة أكرث بني هذه التخصصات واملستجدات العلمية التي ال 

تفتأ تنمو وتتفرع باملراد؟
وتطوير  تونس  يف  الجامعي  التوجيه  وأسس  مبادئ  مراجعة  تتم  كيف   -

الحوامل اإلعالمية والوسائط التحسيسية وأدلة التوجيه الجامعي؟
التكوين  وإعطاء  والشعب،  املسالك  خارطة  يف  النظر  إعادة  تتم  كيف   -
وفتح  مهنية  بكالوريا  إىل  يؤدي  مسلك  ببعث  يستحّقها  التي  املكانة  املهني 

معابر بني منظومتي التعليم
عروض  مختلف  عىل  الباكالوريات  توزيع  ومراجعة  املهني  والتكوين 

التكوين؟

التكنولوجية  التحوالت  يالئم  مبا  وآلياته  التوجيه  أفق  تغيري  يتم  كيف   -
والثورات العلميّة

)البيوتكنولوجيا واملعرفة الرقمية واالقتصاد األخرض ...( وتغري عامل املهن؟ 
السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  نظم  األسئلة  هذه  عن  لإلجابة 
تحديد  يف  الحاسم  فيهااألثر  ناقشوا  تربويون  خرباء  فيها  شارك  وطنية  ندوة 
خيارات الطلبةوضبط مستقبلهم املعريف واملهني، ماّم يتطلب التفكري يف أسسه 
وإجراءاته ورهاناته الفرديةواملجتمعية من زوايا متنوعة، خصوصا وأن مبارشة 
بعيد إعالن نتائج امتحان الباكالوريا، ينخرط الناجحون يف ديناميكيات التوجيه 
مختلف  يف  والطلبة  الطالبات  تعيني  يف  رضورية  خطوة  ويعد  وضغوطاته. 
العايل وفق  التعليم  التي تؤمنها مؤسسات  الجامعية  الشعب واالختصاصات 
باالستناد  الجامعة  يف  التسجيل  حق  الباكالوريا  يف  ناجح  لكل  النسبة  مبدأ 
عىل مجموعة من العنارص واملقاييس. وتتوزع دورات التوجيه الجامعي من 
التوجيه  إعادة  النهائية، ودورة  الرئيسية، والدورة  الدورة  إىل  املتفوقني  دورة 
أو  الجاذبة  والخيارات  النقاط  ومجموع  الحسابات  رحلة  لتنطلق  الجامعي، 
اللحظات بقلق نفيس وتربوي وعائيل  الخيارات املوجعة، حيث تعاش هذه 
التوجيه بحرية  التونسية واملجتمع مبختلف فئاته مع  كبري، إذ تتعاطى األرس 
كربى ال فقط كدورات وإجراءات تقنية، بل كأزمة وجودية تثري مفارقة رئيسية 
حول سقف استجابته لتطلعات الشبان الناجحني ومدى تحقيق أحالمهم وفتح 

أبواب إيجابيةومشجعة ملشاريعهم املستقبلية.

غموض تشوبه اكراهات االختيار
اللوجستية  املوارد  نقص  اىل  والشعب  املسالك  اختيار  غموض  يعود 
بعيدة  ضئيلة  تغطية  بنسبة  التوجيه،  مستشاري  عدد  ومحدودية  والبرشية 
هذا  مثل  إىل  العايل  التعليم  وزارة  افتقاد  وكذلك  متاما،  الدولية  املعايري  عن 
السلك، ماّم جعل عملية التوجيه قامئة أساًسا عىل الترصّف يف اآلفاق وتوزيعهم 
وتطلّعاتهم.  الطلبة  رغبات  اعتبار  دون  االستيعاب  طاقة  وفق  الكليات  عىل 
امتحان  استحقاقات  الجامعي حول  التوجيه  وتستفحل املعضالت مع متحور 
الباكالورياواملعدالت املرتفعة، واعتامد مبدأ التميز كقاعدة رضورية للدراسة 

بالدراسات  االلتحاق  يف  والراغبني  التونسية  واملعاهدالتحضريية  بالخارج، 
الطبية، ويحرش التالميذ/ الطالب يف خانة الركض خلف التميز ومعايري التفوق 
فرز  ومعيار  املرتشحني  جميع  يؤرق  هاجس  إىل  يتحول  الرشس،  والتنافس 

وسيف مسلّط عىل رقبتهم.
وهكذا تظهر عمليات التوجيه الجامعي يف الغالب كنتائج مفروضة وليست 
من  محدود  لعدد  إال  وتخطيط  ورغبات  قناعات  عن  تعرب  ذاتية  اختيارات 
االجتامعية مصدر  الفوارق  يعزز  بل  الفوارق،  يلغي  ال  وكأنه  ويبدو  الطلبة، 
ويعمق  يقسم  فالتوجيه  التالميذ،  بني  املتساوية  غري  والحظوظ  التفاوت 
الفوارق، وينقل املنظومة من تعميم التعليم إىل تعميم التفاوت، ويحول من 
خالل عملياته الالتكافؤ االجتامعي والثقايف إىل ال تكافؤ يف القدرات.لهذا تم 

رصد آالف امللّفات الخاّصة بإعادة التوجيه قاربت 20 باملائة.

معوقات التوجيه الجامعي
الجامعية  املؤسسات  وجود  هيمنة  مع  الجامعية  الخارطة  اختالل  إّن 
الجهات  بقية  يف  جامعات  غياب  مقابل  الساحلية،  املدن  وكربى  بالعاصمة 
استرشاف  وعدم  الشغل  سوق  يف  االسرتاتيجي  التفكري  ومحدودية  الداخلية، 
املهارات املهنية التي يحتاجها االقتصاد الوطني وما تتطلبها امليادين املهنية، 
عن  الحديث  وتنامي  االنتاج  منط  وتطور  العمل  محيط  تحول  مع  خاصة 
اقتصاد املعرفة وبروز مهن جديدة. هو ما يدفعنا للنظر يف حيثيات التوجيه 

أو املسكوت عنه معرفيا وبيداغوجيا.
احمد 

* لطفي املاكني

الدكتور  الرتبية  والخبري يف  الباحث  أكد 
»الشعب«  لـ  حديثه  يف  عثامن  بن  عادل 
يف  املشاركني  التالميذ  من  عدد  متابعة  ان 
ـ  النوفيام  ـ  )السادسة  الوطنية  املناظرات 
عن  دقيقة  مالحظات  تقدم  ال  الباكالوريا( 

مدى نجاح املنظومة الرتبوية.
وقدم مثاال عن ذلك بالقول اذ اعتربنا ان 
لنا أعداد كبرية من التالميذ تحصلوا عىل صفر 
فذلك  اخرى  مادة  أي  او  الفرنسية  مادة  يف 
لن يقدم االجابة املطلوبة عن السبب الذي 

أوصلنا إىل هذه النتيجة بحسب التقييامت االخرى.
واضاف الدكتور عادل بن عثامن انه اذا تابعنا نتائج التالميذ من خالل 
تلك املناظرات الوطنية يتبني لنا ان املنظومة التعليمية التونسية بعيدة عن 
كل املنظومات االخرى املتميزة بأشواط وذلك السباب عدة منها ان منظومتنا 
التعليمية تشتغل عىل املهام العلمية واملعرفية وال تشتغل عىل آلية التوظيف 
رغم اهميتها يف املامرسة اليومية داخل القسم ذلك ان الكثري من الكتب مل 
انها  الصني عىل  تقدم  مازالت  بعضها  ان  اذ  والواقع  للمتغريات  تعد مسايرة 
دولة من العامل الثالث يف الوقت الذي هي عليه من قوة اقتصادية وعلمية 

وعسكرية.
كام ان بعض كتب الرياضيات غري محينة املعلومات حيث تتضمن ارقاما 
ال تتامىش مع حياتنا اليومية ومثال ذلك ان سعربعض املنتوجات غري مطابق 

للواقع.

* الرجة المطلوبة
أنه من  باالشارة إىل  التعليمية  لواقع منظومتنا  واصل محدثنا تشخيصه 

خالل املعطيات االحصائية لالمتحانات الوطنية 
 2017 منذ  غادرناها  التي  الدولية  والتقيامت 
الن  بها  القيام  من  البد  لرجة  محتاجه  باتت 
اصالح الرتبية والتعليم مسألة وطنية ال يستفرد 

فيها فرد دون االخرين للقيام بها.
وباستفسارنا عن كيفية احداث هذه الرجة 
ان ذلك يكون  الدكتور عادل بن عثامن  أجاب 
بالحفاظ عىل القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 
االشكالية  لكن  االن  حد  اىل  صالح  النه   2002
تكمن يف كوننا نبدع يف كتابة النصوص والقوانني 
اال انها يف الغالب غري قابلة للتطبيق الن االرضية 

غري مهيئة لها.
بالكفايات  املقاربة  إطار  ويف  املدرس  ان  ذلك  من 
يصعب  انه  اال  الفارقية  البيداغوجية  بتطبيق  مطالب 
تحقيقها يف قسم به 36 تلميذا وحتى دون ذلك اي 25 
يساعد  ال  فإنه  قسم  بكل  التالميذ  معدل  وهو  تلميذا 
عند  هنا  وتوقّف  البيداغوجية  تلك  تطبيق  عىل  املدرس 
اهمية دور املدرس يف املنظومة الرتبوية وهذا ما بينه يف 
الدراسة التي انجزها حول »مناهج التعليم يف تونس اي 

خيار لضامن جودة مخرجات املؤسسة الرتبوية«.
اال ان ذلك الدور عىل أهميته يبقى حربا عىل ورق 
مهمته  انجاز  عىل  تساعده  التي  املعطيات  توفر  لعدم 

عديدة  اشكاليات  من  تعاين  التي  التعليمية  الفضاءات  من  بداية  املطلوبة 
بالرغم من ان املنظومة التعليمية ككل قادرة عىل توظيف القدرات والكفاءات 
وهذا عكس ما يروج كونها مل تعد صالحة وأصابها الوهن وهو رأي انطباعي 

ال يستند إىل املعطيات واالحصائيات املوثقة.

* الممارسات البيداغوجية
والزمن  املواد  شبكة  يف  النظر  اعادة  إىل  عثامن  بن  عادل  الدكتور  دعا 
املدريس وتطويع املحتويات املعرفية يف عالقة بني املتمدرسني و كذلك اعادة 
النظر يف املامرسات البيداغوجية للمؤسسة الرتبوية وترشيدا يف اتجاه العمل 
ايالء  رضورة  اىل  اضافة  املنهجية  الكفايات  من  جملة  املتعلم  اكتساب  عىل 
حاليا  املتبعة  الطريقة  ان  باعتبار  الالزمة  العناية  للمدرسني  املوجه  التكوين 
مع  اجتامعية  وضعيات  تسوية  اىل  اقرب  وهي  تقليدية  تبقى  االنتداب  يف 
به  يقومون  الذي  للدور  الرتبوية  االطارات  لجميع  وتقديري  احرتامي  تأكيد 
رغم الصعوبات التي يتحدونها يوميا اال ان االرتقاء بأداء املنظومة التعليمية 
االجازة يف علوم  انتداب حاميل  اي  االكادميي  التكوين  االعتامد عىل  يتطلب 
الرتبية والتعليم الذين يدرسون ثالثة سنوات بعد الباكالوريا اضافة للرتبصات 
يبني  ما  املطلوبة وهذا  الدرجة  اىل  ان يصل مستواهم  اىل  بها  يقومون  التي 
تتطلب  مهمة  التدريس  الن  امليدانية.  التجربة  أهميّة 
النفيس ثم  بها وخاصة االستعداد  القيام  الرغبة يف  توفر 
تأيت مرحلة اكتساب املعارف والكفايات املطلوب تطبيقها 

داخل املؤسسة التعليمية.
* دور المدرس

انجز الدكتور عادل بن عثامن دراسة عن املنظومة 
تجربته  باعتبار   2011 بعد  ما  فرتة  منطلقاتها  الرتبوية 
الطويلة يف سلك التعليم وانشغاله عىل املنهجية املعتمدة 
باملؤسسات التعليمية وأساسا الرتكيز عىل دور املدرس يف 
بالكفايات  املقاربة  اعتامد  منذ  خاصة  ككل  املنظومة 
عىل  حربا  بقيت  القوانني  من  الكثري  ان  الدراسة  هذه  خالل  من  بني  حيث 
ورق لعوامل عديدة منها عدم توفر الفضاءات املهنية لتنفيذ تلك املقاربات 
آليات مستحدثة متكن من  ومقارنتها مبا هو معتمد عىل مستوى دويل من 
تنفيذ وتجسيد املنهجية املطلوبة والتي يكون محورها املدريس بالدرجة أوىل 

إضافة إىل املتعلم.

الشباب التونسي والتوجيه الجامعي:

 أي مكانة ملبدإ تكافؤ الفرص؟

الدكتور عادل بن عثمان الباحث والخبير في التربية لـ »الشعب«

نتائج املناظرات الوطنية ال تقدم مالحظات دقيقة عن مدى نجاح املنظومة الرتبوية

 ال بد من اعادة 
النظر في شبكة 

المواد والزمن 
المدرسي وتطويع 
المحتويات المعرفية
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محمد بدران
تحيي معظم دول العامل ومنظامت حقوق اإلنسان واملجتمعات املدنية 
اليوم العاملي للالجئني، الذي أقرته األمم املتحدة والذي بلغ تعدادهم 
نحو مائة مليون الجئ اضطرتهم الحروب والرصاعات املحلية واملجاعة 
الجئ  ماليني  ستة  منهم  البلدان  لعديد  لجوئهم  إىل  بالدهم  يف  والفقر 
فلسطيني رشدوا من أراضيهم عىل يد العصابات الصهيونية املدعومة من 
األمريكية عامي 1948 و 1967 والذين  الربيطاين واإلمربيالية  االنتداب 
الغربية-  الضفة  األردن-  لبنان وسوريا-  إىل مخيامت  الرتحال  بهم  حّط 
قطاع غزة- وأرض الشتات ، والذي يعترب لجوئهم من أطول لجوء لشعب 
رشّد من أرضه يف التاريخ، والذي مىض عليه 74 عاما رغم ان قرار األمم 
املتحدة رقم 194 الذي اتخذته عام 1949 ينص عىل حق العودة، وأن 
االعرتاف بقيام الكيان الصهيوين كان مرشوطا بهذا القرار، كام أقرت األمم 
املتحدة انشاء وكالة غوث الالجئني الفلسطينيني وتشغيلهم )األنروا( إىل 
حني عودتهم إىل أرضهم، وهذه الوكالة تعترب شاهدا عىل هذه القرارات 
الحركه  أمريكا-  تسعى  اليوم  والتي  الفلسطينيني  الالجئني  مأساة  وعىل 
الصهيونية وحلفائهام بإنهاء خدمات هذه الوكالة لالجئني الفلسطينيني 
تبقى  ال  يك  إنسانية  منظامت  إىل  مهامتها  واحالة  ماديا،  دعمها  وعدم 
لالجئني  يبقى  وال  العودة،  حق  قرار  عىل  شاهدا  الدولية  الوكالة  هذه 
الفلسطينيني من يشهد عىل لجوئهم ونكبتهم، بل عمدت هذه الجهات 
عىل مدى سنوات طويلة طرح مشاريع توطني لالجئني الفلسطينيني يف 
ومازال  الفلسطينية  الجامهري  صحوة  أفشلته  والتي  تواجدهم،  أماكن 
الالجئون الذين احتضنتهم مخيامت الترشيد ومناطق الشتات يعيشون 
رقم  املتحدة  األمم  لقرار  طبقا  واراضيهم  بيوتهم  إىل  العودة  أمل  عىل 
194 ، ومل تتخل أجيالهم املتعاقبة من حمل راية عدالة قضيتهم وتقديم 
رغم  إليها،  والعودة  أراضيهم  تحرير  والدماء يف سبيل  التضحيات  أغىل 
األمريكية عرب  واإلدارة  الصهيونية  الحركة  متارسها  التي  الضغوطات  كل 
قنواتها واالقرتاحات التي يسوقها فالسفة الحلول املطروحة لحل القضية 
الالجئني يف  توطني ودمج  إقامة مشاريع  وذلك من خالل  الفلسطينية، 
املجتمعات التي تستضيفهم وقد أرسلت وكالة الغوث لجنة لهذا الغرض 

إىل منطقة الرشق األوسط يف الخمسينات، ولكن هذا املخطط قد أفشل 
للتوطني منها مرشوع »روجرز«  يتحقق، وقد جرت عّدة محاوالت  ومل 
الفلسطيني  الشباب  وعي  ولكن  الشام«،  بادية  يف  »الرمادي  ومرشوع 
ومظاهراتهم أفشلت تلك املخططات، وقد استمرت املؤامرات لتصفية 
مشاريع  بطرح  وذلك  الالجئني،  قضية  وباألخص  الفلسطينية  القضية 
املشاريع  هذه  ووجهت  وقد  صهيونية  أمريكية-  مشاريع  غالبيتها  يف 
حق  من  بدال  التعويض  عن  الحديث  بدأ  كام  حازم،  فلسطيني  برفض 
من  والتأويل  والتزوير  التشويش  من  الكثري  إىل  تعرّض  والذي  العودة، 
قبل املتنفذين يف الساحة الّدولية واإلدارة األمريكية املهيمنة عىل قرار 
البديل  مفهومهم هو  التعويض يف  أصبح  املتحدة، حيث  األمم  منظمة 
يطالب  بدأ  الصهيوين  الكيان  أن  األمور  وصلت  وقد  العودة،  حق  عن 
الفلسطينيني  بني  ما  التعويض  مستحقات  بني  مقايضة  عمل  برضورة 
واليهود الذين هوجروا من البلدان العربية إىل فلسطني وقد أشار جون 
فسرت داالس وزير خارجية أمريكا عام 1955 إىل مسألة التعويض بقوله: 
»يجب وضع حّد ملسألة بؤس الالجئني الفلسطينيني عن طريق توطينهم 
 ، لهم(  )تعويضات  إرسائيل  تدفع  أن  عىل  فيها  املتواجدين  املناطق  يف 
الرئيس  دعا   1961 عام  ويف  بالتوطني  العودة  حق  دالس  استبدل  وقد 
األمرييك جون كيندي إىل حّل مشكلة الالجئني الفلسطينيني عىل أساس 
الحركة  اعتربته  لهذا   .194 للقرار  طبقا  التوطني  أو  العودة  بني  الخيار 
ثم  ويلد«   »أوز  عميلها  يد  عىل  فاغتالته  معاديا ملرشوعها  الصهيونية 
العودة هو األساس وأنه من حق  جاء مرشوع جونسون إذ جعل حق 
كّل أرسة أن تختار بني حّق العودة أو التوطني طبقا للقرار رقم 194. إن 
املتالحقة  الثورات  ولّد  بالظلم والقهر قد  الفلسطيني  الشعب  إحساس 
ولنئ  املرشوعة،  أهدافه  لتحقيق  وتضحية  صمودا  وازداد  واالنتفاضات 
أسوء  تشمل  تسوية  لفرض  ورشوطها  إمالءاتها  فرض  أمريكا  حاولت 
ولألسف  الالجئني،  قضية  وتصفية  الفلسطيني  الشعب  ضّد  الرشوط 
فإّن أمريكا والحركة الصهيونية أعادت مرجعية القضية الفلسطينية إىل 
اللجنة الرباعية الدولية بدال من مرجعية قرارات األمم املتحدة، وفوق 
ذلك أعطت الكيان الصهيوين رشعية القتل والتدمري واالستيطان ونهب 

األرض يف ظل صمت املجتمع الدويل.
اللقاءات  كل  يف  قناعة  إىل  ووصل  الفلسطيني  املفاوض  أدرك  لقد 
والحركة  أمريكا  أن  الفلسطينية  القضية  حّل  لبحث  واالجتامعات 
الصادر  القرار  األساس يف  العودة وهو  اسقاط حق  تحاوالن  الصهيونية 
إن  الصهيوين.  بالكيان  لالعرتاف  رشطا  كان  الذي  الدولية  الرشعية  عن 
قضية الالجئني وحق العودة إىل أرضهم هي القضية املركزية يف أي حّل، 
وإذا كانت القدس هي جزء أسايس من القضية، فإن مسألة الالجئني هي 

كل القضية، فال ميكن شطبها أو تأجيلها.
هجمة  أرشس  وتواجه  مراحلها  أخطر  يف  متر  الفلسطينية  القضية  إن 
امربيالية أمريكية-صهيونية، يف وقت تشهد املنطقة صمتا رسميا عربيا 
قوات  به  تقوم  ما  إزاء  عجيبا  دوليا  وتواطئا  الدول  عديد  من  مريبا 
االحتالل من قتل واعتقال وتدمري ونهب لألرض وحصار واستباحة لحرمة 
عربية  رسمية  من صحوة  فهل  املصلني،  واالعتداء عىل  األقىص  املسجد 
الكيان  يلزم  التحديات...؟ وهل من موقف دويل جريء  ملواجهة هذه 
العودة  قرار حق  ذلك  يف  مبا  الدولية  الرشعية  قرارات  تنفيذ  الصهيوين 

لالجئني الفلسطينيني اىل ديارهم؟

في اليوم العالمي لالجئين                                               

الفلسطينيون وحق العودة إىل أراضيهم 

ارتفع عدد املتاحف يف العامل من 22 ألفاً عام 1975 إىل 95 ألفاً اليوم. وتعترب 
فنيا املواقع األكرث زيارة يف العامل. تحميها منظامت دولية وترشف عليها رسميا 
العاملية  املتاحف  اهم  زائر  ان  اال  االنسان.  الدميقراطية وحقوق  تدعي  دول 
يالحظ بشكل مبارش ويف مشهد »فاطازي« عرض اهم االثار العربية املنهوبة 
او املهربة او املهداة. كيف وصلت هذه املرسوقات؟ ما هي املسالك؟ من هم 
املتورطون يف هذه الجرائم؟ وهل ان تسجيلها ضمن الرتاث العاملي سيحقق 
لها مناعة من الرسقة؟ لإلجابة عن هذه األسئلة ينظم املركز العريب لألبحاث 
العريب  الرتاث  اىل  التطرق  اىل  تهدف  دولية  علمية  ندوة  السياسات  ودراسة 

املنهوب وإمكانية تسجيل اغلبه ضمن الرتاث العاملي.
حرّمت االساطري القدمية هذه األفعال وما زالت تكافح لصوص املقابر ومهريب 
اآلثار منذ زمن املرصيني القدماء، الذين تدل تسجيالتهم التي تركوها أن رسقة 
القبور امللكية وقبور النبالء كانت سائدة حينذاك. وقد وضعت نصوصا كثرية 
تحرم رسقة القبور وفتحها وإال سيتعرض السارق للعنة اآللهة. وقد أشيعت 
بعد  األثرية  القطع  ولسارقي  آثار  لعلامء  غريب  موت  حول  كثرية  روايات 
دخولهم إىل املقابر.  حديثا انطلقت هذه الجرائم مع حملة نابليون بونابرت 
بشكل  القدمية  املرصية  اآلثار  اكتشاف  بدأ  مرص، حيث  وتحديداً  الرشق  إىل 
تلك  يف  األوروبية  املتاحف  إىل  األثرية  القطع  مئات  تهريب  تم  وقد  واسع. 
الفرتة، وامتد األمر حتى زمن محمد عيل باشا، الذي أهدى -كغريه من الحكام 
العرب- عدداً كبرياً من القطع األثرية للحكومات الغربية، وعىل رأسها فرنسا 

وإنقلرتا ملشاركتها يف شق وافتتاح قناة السويس.
سرقة علنية بتواطؤ أممي

ان ما يحدث هو رسقة علنية وممنهجة آلثار العرب تتم بتغطية أُممية غربية 

عرب ما نراه من عرض بعض القطع األثرية العربية يف املزادات األوروبية األمر 
الذي يتّم بتواطؤ بني املهربني من العرب والسلطات الغربية املرشفة عىل تلك 
املزادات ومن املؤسف أن هذه الجرمية العابرة للحدود الوطنية تغذي اقتصاد 
النهب. وهي تشّكل أيضا انتهاكا دامئاً للرتاث ألن اليشء املنهوب الذي يُخرج 
من سياقه يفقد كل قيمته العلمية إذ لن يؤدي إىل إصالح الرضر الكبري الذي 
أصاب القيمة العلمية لتلك اآلثار، وان فقدان سياقها التاريخي الذي يحرم كل 
مهتم بتاريخ اإلنسانية من معرفة تاريخ املنطقة التي متت رسقة اآلثار منها، 

نظراً ألنها تتحول إىل زينة بال قيمة أو معنى عندما تنقل من بيئتها األصلية
من أبرز قضايا اآلثار املرسوقة، ما يعرف بـ »النسخة العراقية من أسفار العهد 
القديم، واملكتوبة عىل جلد األيل«، والتي احتفل كيان االحتالل بوصولها إليه، 

يف ديسمرب من عام 2015.
تسجيل االثار مناعة من السرقة؟

 تسعى العديد من الدول العربية لرتشيح عدد آخر من معامل وعنارص إرثها 
الثقايف الوطني وإضافته إىل املواقع واملعامل والعنارص الثقافية املدرجة ضمن 
كرثة  ورغم  اليونسكو،  بحامية  املشمول  العاملي  للرتاث  التمهيدية  قامئاتها 
القيود والرشوط والحيثيات التي أدخلتها املنظمة الدولية عىل سياستها املتبعة 
يف اختيار أي املواقع واملعامل والعنارص الثقافية الوطنية، حتى تلحقها بقامئة 
الرتاث اإلنساين العاملي املشمول بحاميتها. فإن هناك أحيانا، نوعا من التسابق 
التنافس فيام بني املجتمعات املحلية حيث أّن كل منها يريد أن يصنف  بل 
العاملي  اإلنساين  الرتاث  ضمن  الوطني  الثقايف  عنرصه  أو  معلمه  أو  موقعه 
املشمول بحامية اليونسكو. وعالوة عىل هذا الحرص الحقيقي وبرصف النظر 
عن دوافعه ومحفزاته، فإن هذه الندوة  تريد أيضا اإلحاطة مبجمل اإلجراءات 

التي تحكم يف بلدان املغرب الكبري، مسارات تجهيز ملفات ترشيحاتها، وغايتها 
بلد من  الخاصة بكل  الرتشيح  آليات  التعرف عن كثب عىل مالمح  من ذلك 
البلدان املغاربية، ومن األهمية مبكان مراعاة االعتبارات التالية: أوال: التعرف 
املغاربية املرشحة وأماكن  الثقافية  التاريخية والعنارص  املعامل  املواقع و  عىل 
توزيعها يف كل بلد من بلدان املغرب من أجل  ضّمها جميعا أو ضّم بعضها إىل 
قامئات اليونسكو، ثانيا: تحديد املنهج الذي ينتهجه  كل بلد من بلدان املغرب 
يف اختيار معامله وعنارصه الثقافية الوطنية الجاري اإلعداد لرتشيحها لقامئات 
اليونسكو واستعراض مختلف مراحله وأدق تفاصيل اعداد ملفاتها سواء  كان 
الجهات  عىل  التعرف  ثالثا:  مادي،  غري  أو  ماديا  أو  ثقافيا  أو  طبيعيا  اإلرث 
بالبعض  اآلخر، وتحديد  الفاعلة واملؤثرة وامتيازات بعضها واألدوار املنوطة 
الجهات و الهياكل التي  تتوىل التنفيذ   واآلليات املعتمدة لذلك. كام تطمح 
الندوة اىل تدقيق  الدور الحقيقي والفعيل املنوط بالجهات املحلية يف صون 
موقعها أو معلمها أو عنرصها الثقايف املرشح للتحول إىل تراث عاملي مملوك 
لإلنسانية جمعاء ومشمول بحامية اليونسكو. ربعا: استعراض مختلف أساليب 
إدارة بلدان املغرب ملمتلكاتها املصنفة ضمن الرتاث العاملي واستعراض سبلها 
التقنية لصون عنارصها ومامرساتها والوقوف عىل الصعوبات القامئة يف هذا 
املنحى. خامسا: بيان واستبيان ما إلدراج موقع أو معلم أو عنرص ثقايف وطني 
ضمن الرتاث اإلنساين العاملي من آثار إيجابية تعود عىل الدولة وهي الجهة 
السياحية  املكاسب  إغفال  دون  اليونسكو  مع  املربمة  االتفاقيات  يف  الطرف 

واالقتصادية التي تنعش البلد واملجتمع املحيل واملناطق املحيطة باملوقع.
احمد  

التراث العالمي في بلدان المغرب

االثار العربية املهربة بني استجداء االعرتاف وجنب االسرتجاع
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بقلم د. عبدالله بنسعد - أستاذ التعليم العايل الفالحي   

توفّر  ينجح دون  أن  ليربايل  إقتصادي  برنامج  كن ألي  يمُ : »ال  تصدير 
رشطني إثنني : أّوال تركيز ثقافة ليرباليّة تخدم ذلك الربنامج وثانيا رضب 

أو تدجني الحركة النقابيّة«. 
 آدام سميث

لنبدأ من البداية : من هم »جماعة الحراسة« الجُدد؟
املمُهتمني  أو  للسياسيني  نمُؤكّد   ، والثلب  والشتم  بالسب  نمُتّهم  ال  يك 
باملجال السيايس الذين مل يقرؤوا أو ال يقرؤون أي كتاب بأّن مصطلح 
والكاتب  الفيلسوف  نرشه  كتاب  عنوان  هو  الحراسة«  »جامعة 
 23  –  1905 فيفري   7( نيزان«  »بول  الشيوعي  الفرنيس  والصحفي 
ماي 1940( سنة 1932 ينتقد فيه فالسفة عرصه وخاصة أساتذته من 
أمثال »هرني بارقسون« و«ليون برونشفيق« الذين اعتربهم منحازين 
للبورجوازية يمُدافعون عن برامجها وسياساتها معتربا إيّاهم مجموعة 
من املنظّرين للمثالية وللسعادة دون التفكري يف آالم الكادحني الذين 
يعيشون الحروب والفقر واملجاعات التي تمُؤّدي إىل املآيس واملوت. كام 
دحض هذا الثوري الفذ وجود »فلسفة يف املمُطلق«. إذ أكّد بأّن هناك 
العامل عرب  : واحدة »تقّدميّة« تعمل عىل تغيري  الفلسفة  صنفان من 
اإلطاحة بالرأساملية مالكة وسائل اإلنتاج واملمُغتصبة للسلطة وأمُخرى 
»رجعيّة« تمُكرّس السياسات السائدة وتمُرّبر اإلستغالل الطبقي والقومي.

كم إنحيازه الكبري ألبناء شعبه الكادح فعال ال قوال فقد حمل »بول  وبحمُ
نيزان« السالح وتوّجه إىل الجبهة يف بداية الحرب العامليّة الثانية للدفاع 
للهجوم  والتصّدي  فرنسا  املوجودة يف شامل  »دونكارك«  مدينته  عن 
األملاين وقّدم حياته فداءا لبلده حيث أمُستشهد بتاريخ 23 ماي 1940 
ممُصطلح  أصبح  الثانية  العاملية  الحرب  وبعد  فقط.  سنة   35 سّن  يف 
البورجوازيني  يمُطلق عىل كّل األكادييني واملمُثّقفني  الحراسة«  »جامعة 

وليس فقط عىل الفالسفة.  
واملمُثّقفني  األكادييني  كّل  عىل  تونس  يف  اليوم  ينطبق  ما  وهو 
البورجوازيني املدافعني عن النظام القائم. ولنا فيمن يمُقّدم نفسه عىل 
أنّه »باحث يف القانون الدستوري« خري مثال عىل ذلك. فقد وصل به 
األمر إىل حّد تحريض رئيس دولة اإلستعامر الجديد عىل اإلتّحاد مطالبا 
اإلتحاد  عن  املمُبارش  الخصم  وقطع  النقابيني  إللحاق  حّد  بوضع  إيّاه 
وغريها من الّتهات. بل إعترب أّن كّل مسؤول ال يقوم بتطبيق ما يدعو 

إليه يدخل تحت طائلة املحاسبة القانونية. 
أّما بعد تنفيذ اإلرضاب يف القطاع العمومي فقد رّصح هذا املسعور 
أّن »اإلرضاب العام وفاق إجرامي يستوعبه القانون الجزايئ« كام عرّب 
عن إستغرابه من عدم لجوء الحكومة إىل التسخري مضيفا »كان عىل 
أن  بّد  الحكومة ال  لتسخري  للتسخري ومن مل يتثل  تلجأ  أن  الحكومة 

يمُعزل فورا«. هكذا بكّل صفاقة وقلّة حياء.
أمُذكّر هذا الجاهل بتاريخ الرصاع بني النظام الرجعي  أمُريد أن  لكّنني 
العميل واإلتحاد العام التونيس للشغل أّن »محّمد مزايل« قام يف خريف 
محاولة  يف  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الخصم  بإلغاء   1985 سنة 
للضغط عليه عرب منشور يحمل رقم 20 قبل أن يمُنّفذ ممُخطّطه املمُتمثّل 
يف اإلجهاض عىل اإلتّحاد ، تطبيقا لتوصية آدام سميث ، )عرب ما عمُرف 
يّسء  الهيكيل  اإلصالح  برنامج  مترير  للسلطة  يسهل  حتّى   )85 بأزمة 
الصيت الذي وقع إمضاؤه مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي يف 
شهر جوان 1986 والذي دّمر االقتصاد وفّقر الكادحني. وها هو التاريخ 
بودن  تسرّيها نجالء  التي  قامت حكومة قيس سعيّد  إذ  نفسه  يعيد 
بإصدار منشور لنفس الغرض يحمل نفس الرقم أي رقم 20 ولنفس 
األسباب أي التفاوض مع صندوق النقد الدويل من أجل الحصول عىل 

قرض بنفس الرشوط التي لن تمُؤّدي إالّ إىل نفس النتائج املمُدّمرة.
كّل من  مثلام خرسها   ، اإلتحاد  لكّن مزايل مل يخرس فقط حربه مع 
حاول قبله حتى منذ فتة اإلستعامر الفرنيس املمُبارش وما بعده ، بل 
الفساد  بتمُهم  بورقيبة يف جويلية 1986 وحوكم  وقع عزله من طرف 
وسوء اإلدارة. بينام بقي اإلتحاد شامخا كالنرس فوق القّمة الشاّمء وال 
يزال. وكان اإلتحاد وسيبقى الصخرة التي تتكرّس عليها توصية املنظّر 
املمُتعلّقة برضب أو  الروحي لليربالية الكالسيكيّة  »آدام سميث« األب 

تدجني الحركة النقابية. 
علوم  يف  الخبري  إبتدعه  فقد  دد«  الجمُ الحراسة  »جامعة  ممُصطلح  أّما 

اإلتصال والتواصل والكاتب والصحفي األملع الشيوعي هو أيضا واملدير 
حليمي«  »سارج  الفرنسية،  ديبلوماتيك«  »لوموند  لصحيفة  الحايل 
املحامية  إبن  أوت 1955 وهو  تونيس مولود يف 2  )فرنيس من أصل 

الالمعة جيزال حليمي(.   
إذ أصدر سنة 1997 كتابا يحمل هذا العنوان قام بتحيينه سنة 2005. 
تأثّرا شديد التأثّر  ستلهام من كتاب »بول نيزان« ، كالب الحراسة ، وممُ ممُ
تزوير  من  األوىل  الخليج  حرب  خالل  البورجوازي  اإلعالم  به  قام  مبا 
للحقائق وكذب وإفتاء عرب خنوع أغلب الصحفيني املعروفني يف فرنسا 
إىل أباطرة رأس املال املمُتصهينني. فقد إعترب »سارج حليمي« أّن أوالئك 
الحراسة  »كالب  توصيف  إالّ  عليهم  ينطبق  أن  كن  يمُ ال  الصحفيني 
الجدد«. إذ يقول عنهم ما ييل : »وسائل اإلعالم الفرنسية ترّصح بأنّها 
تحكمها  واملسموعة  واملرئيّة  املكتوبة  الصحافة  أّن  غري  السلطة  ضّد 
صحافة اإلنحناء واملجموعات الصناعية واملالية وفكر السوق وكذلك 
دوما  الحارضين  الصحافيني  من  صغري  فريق  املتواطئني.  من  شبكة 
رؤيتهم  يفرضون  الصمت(  قانون  بتطبيق  سلطتهم  ضمنوا  )والذين 
للخرب/البضاعة عىل مهنة أصبحت أكرث هشاشة. هذه الفئة هي كالب 

الحراسة الجدد لنظامنا االقتصادي«.
ختلف  ممُ مع  نشطوا  الذين  هؤمُالء  من  العرشات  تونس  يف  ولنا 
جانفي   14 بعد  وخاّصة   1956 مارس   20 منذ  املتعاقبة  الحكومات 
2011. حيث ومُجد رهط من »الصحفيني« الذين مل يتوّرعوا عن تبييض 
املشاكل  عن  الحديث  غيّبوا  وباملمُقابل  والتهريب  واإلرهاب  الفساد 
واإلستغالل  املمُدقع  الفقر  تعيش  التي  الكادحة  للجامهري  الحقيقية 
الفاحش وتكتوي بنار ارتفاع نسب البطالة والتضّخم إىل مستويات غري 
مسبوقة. أكرث من ذلك يقوم »كالب الحراسة الجدد« بكتابة ونرش ما 
إنّهم ال يشريون  الكادحة بل  الحقيقة ويحجبها عن الجامهري  يغيّب 
البتّة إىل ما ترتكبه األغلبية الساحقة من أصحاب رأس املال من تهرّب 
جبايئ غري مسبوق )ال يدفعون سوى أقّل من ثلث ما يدفعه العاّمل 
للضامن  الوطني  الصندوق  يرسقون  أنّهم  إىل  إضافة  رضائب(  من 
االجتامعي عرب خصم مساهامت العامل يف الصندوق واإلحتفاظ بها 
للعامل سواء يف ساعات  الفاحش  اإلستغالل  ننىس  أن  ألنفسهم دون 
يرفض  إذ  األجر  يف  أو  اإلضافية  العمل  ساعات  أو  الفعيل  العمل 
منظمتهم  عليها  متيض  التي  بالزيادات  العاّمل  متتيع  األعراف  أغلب 
يتذكّر كيف  والكل  املمُرتكبة.  األخرى  الجرائم  اإلتحاد وغريها من  مع 
كشفت صحيفة »الغارديان« الربيطانية سنة 2018 عن قيام الحكومة 
محلية  تونسية  إعالم  وسائل  لدعم  دعائيّة  حملة  بتمويل  الربيطانية 
 2018 جانفي  أحداث  بعد  الشاهد  يوسف  حكومة  تبييض  بهدف 
البالد ضد  التي شهدت إحتجاجات شعبية عارمة يف مختلف جهات 

قانون املالية. ومن بني أهداف هذه املساعدات التي أعدت الحكومة 
عرب  التونسية  الحكومة  مساعدة  هو  عنها  مفصلة  تقارير  الربيطانية 
وقراراتها  لسياساتها  للتسويق  اإلتصايل  املجال  يف  والخربات  األموال 
ومحاولة إقناع الرأي العام باإلصالحات اإلقتصاديّة وكذلك أيضا إيجاد 

حلول إتصالية يف زمن األزمات.  
والكل يتذكّر ما كتبه أحد كالب الحراسة الجدد يف الجريدة اإللكتونية 
»أنباء تونس« يف تلك السنة إنخراطا يف الحملة التي حاول »الّصبْي« 
يتحّدث  أحد  : »ال  نقرأ  ، حيث  اإلتّحاد  قيادتها ضّد  الشاهد  يوسف 
اليوم عن اإلتحاد إالّ باسم »إتحاد الخراب« وال أحد يصف هؤالء الذين 
يخرجون عىل مدار السنة الدراسية يف إرضابات عشوائية وبشعارات 
اإلعالمية  اآللة  وظفتهم  الذين  التعليم  مبرتزقة  إالّ  لقيطة  بائسة 
البلد  يف  االستقرار  لرضب  لالتحاد  املشبوهة  واملخططات  والخطابية 
وإنهاك االقتصاد مبطلبية ماّدية مجحفة وغري مربرة أصال ولعل هناك 
اليوم من يتهم اإلتحاد مبارشة بكونه يتعّمد هذه اإلرضابات الوحشية 
املتكّررة يف أكرث من والية ومكان لخدمة أغراض الجامعات اإلرهابية«. 
هكذا وبكّل وقاحة ودون أي خجل يستنتج هذا »الّصحفي« الهمُامم 

بأّن اإلتّحاد يف خدمة الجامعات اإلرهابية. 
وإقتصاد  الهيكيل  اإلصالح  صحافة  ألباطرة  املفضوح  التوجه  هذا  إّن 
الجدد« يجعلنا  الحراسة  ، »كالب  الطبقية  الصحافة  أباطرة   ، السوق 
نجزم دون أن نكون مخطئني بأنّنا أمام وسائل إعالم أكرث فأكرث طاعة 
ففي عرص  رداءة.  فأكرث  أكرث  وأخبار  إنحناءا  فأكرث  أكرث  وصحفيون   ،
الدوالر ولعنته صار أشباه الصحفيني يحرّضون األعراف عىل أن يصولوا 
عىل  يشّجعون  بل  والطرد  والعزل  اإليقاف  قرارت  ويوزّعوا  ويجولوا 
سحق العامل باملفاضلة وحسب مقتضيات الغاية. ليس هذا تشاؤما 
الخنوع  عن  كالمية  مبادة  أسامعنا  ويتعون  علينا  يتامدون  لكنهم 
واإلستسالم والقبول باألمر الواقع. إستئصال اإلرادة من سواعد العامل 
الليربالية  أمام  الباب عىل مرصاعيه  وفتح  الطبقية  الفوارق  وتكريس 
الرشسة هو هدفهم. تحويل الدفاع عن الحقوق واملكتسبات إىل خيانة 
والركوع من الفرائض. وهو بالضبط ما يحصل اآلن من طرف »كالب 
دد« يف الصحافة التونسية بعد تقديم حكومة قيس سعيّد  الحراسة الجمُ
التي تسرّيها بودن ملا سّمي بـ »الربنامج الوطني لإلصالحات«. ومبا أّن 
يمُعترب تطبيقا  الذي  الربنامج  الكبرية عىل ذلك  أعلن تحفظاته  اإلتحاد 
ونمُباح  عمُواء  كرثمُ  فقد   ، النهابة  اإلمربيالية  الصناديق  لتوصيات  حرفيّا 

»كالب الحراسة الجدد« ضّد اإلتحاد وقياداته.
فإشتداد حملة شيطنة اإلتحاد العام التونيس للشغل وقياداته يف هاته 
رّدة  أيضا  وليست  باملرّة  أوبريئة  عفويّة  ليست  بالذات هي  املرحلة 
فعل عىل تنفيذ إرضاب يف القطاع العام وإّنا هي تتنزّل يف إطار خطّة 
ممنهجة ومتكاملة إعتمدتها كّل الحكومات منذ 2011 تطبيقا لتوصية 

»آدام سميث« آنفة الذكر.
أو  اإلتحاد  رضب  ملحاولة  النهضة/النكبة  حركة  مع  كانت  البداية 
النقابيني  تدجينه وإن ننىس فلن ننىس إعتداء 4 ديسمرب 2012 عىل 
يف بطحاء محمد عيل يف ذكرى إغتيال الشهيد فرحات حّشاد وكذلك 
إلقاء الفضالت أمام مقراته يف عديد الجهات يف شهر فيفري من نفس 
السنة ولن ننىس أيضا بعث »املنظّمة التونسية للشغل« )أو املعروفة 
لدى النقابيني بالنقابة اإلسالميّة( التي تأسست يف 26 أوت 2013 عىل 
يد لسعد عبيد ونرص الدين بوراع وعامر الغيلويف ومحمد البوخاري 
وكامل الفضالوي املنتمني سياسيا إىل حركة النهضة/النكبة بهدف رضب 
الوحدة العاّمليّة والترشيع للتعّددية النقابيّة التي تمُعترب إحدى اآلليّات 
سبيل  وعىل  النقابيّة.  الحركة  إلضعاف  الرأسامليّة  تستخدمها  التي 
املثال أّدت التناقضات الداخلية للحركة العاملية املغربية إىل السقوط 
بدأ  )الذي  النقابيّة  التعّددية  تكريس  وهو  أال  اإلمربيايل  املرشوع  يف 
بتقسيم الحركة النقابية العاملية عرب تأسيس »اإلتحاد الدويل للنقابات 
الفرنسية  النقابات  إنسالخ  بعد   1949 ديسمرب   7 يف   CISL الحرة« 
واألمريكية وحليفاتها عن إتحاد النقابات العاملي FSM الذي تأسس 
يوم 3 أكتوبر 1945 بباريس يف أّول مؤمتر عاملي للنقابات( إذ أصبح 
يف املغرب اليوم ويف ظل العوملة الليربالية الرشسة 27 منظّمة نقابية 

بالتامم والكامل.
املغربيّة  العاملة  الطبقة  عىل  كارثيّة  النتيجة  تكون  أن  حتام  وكان 
لها  يسبق  مل  مستويات  إىل  النقايب  اإلنتساب  نسبة  إنحدرت  إذ 
عامل  مليون   11 حوايل  يقارب  اليوم  املغرب  يف  العاّمل  فعدد  مثيل 

نُباح »جماعة الحراسة« الجُدد

أثبت أّن اإلتّحاد »أكرب قوّة يف البالد«
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وعاملة لكّن نسبة اإلنخراط ال تتعّدى 6 % فقط أي حوايل 500 ألف 
منخرط موزّعني عىل 27 منظّمة نقابيّة بينام كانت هذه النسبة سنة 
الشاهد/حكومة »طاطا  1960 تساوي حوايل 76 %. حكومة يوسف 
كريستني« هي أيضا قامت مبحاوالت لرضب اإلتحاد إذ بدأت باإلنقالب 
عرض  )الرضب  ناحية  من  اإلجتامعي  والحوار  التفاوض  آليّات  عىل 
وإن  النقابيني  إىل  الجلوس  بعدم  القانونية  اإلرضاب  بربقيات  الحائط 
العام(  الرأي  أمام قواعدهم وأمام  حصل ففي آخر لحظة إلحراجهم 
واللجوء إىل إستعامل القوانني التي أكل عليها الدهر ورشب مثل قانون 
»التسخري« وقانون »الطوارئ« ورمّبا حتّى قانون »اإلرهاب« الذي هّدد 
أحد الوزراء بإستعامله إن لزم األمر إضافة إىل حرش القضاء والبوليس 
التكتيك  هذا  طبعا  أخرى.  ناحية  من  الشغلية  النزاعات  يف  والجيش 
مستشاري  من  حفنة  )والذي وضعه  اإلتحاد  مع  التعامل  يف  الجديد 
رئيس الحكومة أو حسب توصيف األخ األمني العام نورالدين الطبويب 
النهب  تنفيذ إلحدى توصيات مؤسسات  بأنّه  »أربعة ذراري«( أجزم 
وراء  كانت  التي  العاملي(  والبنك  الدويل  النقد  )صندوق  العاملية 

تخريب إقتصاديات مئات البلدان يف العامل.
كام  الشاهد  يوسف  إنتهى  حيث  النتيجة  نفس  نسّجل  النهاية  ويف 
إنتهت من قبله حركة النهضة/النكبة لكّن اإلتحاد بقي ومل ولن ينتهي.

2. السّيادة الوطنيّة ليست شعارات تُرفع 
لو عدنا إىل أسباب تنفيذ إرضاب القطاع العام يوم 16 جوان الفارط 
 ، القادمة  األيام  خالل  العمومية  الوظيفة  يف  إرضاب  سيُنّفذ  ورمّبا   ،
لوجدنا بأنّها أسباب إقتصاديّة بحتة ناتجة عن السياسات االقتصادية 
طرف  من  املُمالة  والالشعبية  والالدميقراطية  الالوطنية  واإلجتامعية 
يُشّنف  فتئ  ما  سعيّد  قيس  فالرئيس  اإلمربيالية.  النهب  مؤسسات 
آذاننا ، مبناسبة وبدونها ، بالحديث عن الّسيادة الوطنية وعن القرار 
السيادي ويعتربها خّط أحمر ال مُيكن ألي قوى سياسية أن تتدخل فيه. 
لكّنه مل يفعل شيئا لتكريس مقولة »السيادة الوطنيّة«. بل األدهى من 
ذلك فإّن الحكومة التي إختارها مل تفعل شيئا لتغيري املنوال التنموي ، 
املبني عىل »االقتصاد الريعي« ، واملُمىل كام قلنا سابقا من ُمؤّسسات 
النهب اإلمربيالية بل واصلت تكريسه وامليض يف تطبيق ما أسمته بـ 

»اإلصالحات املوجعة«. 
يحمل  الذي  لإلصالحات«  الوطني  »الربنامج  ُمحتوى  عىل  فاملُطّلع 
يوم  نرشه  وقع  الذي  واملايل«  االقتصادي  االستقرار  »برنامج  عنوان 
عىل  يرتكز  برنامج  هو   ، الحكومة  رئاسة  من طرف  الفارط  جوان   4
طبّقتها  التي  الفاشلة  الخيارات  تبعات  الكادحة  الطبقات  تحميل 
الرسعة  إىل  الحالية  الحكومة  بل ستمّر  السابقة.  الحكومات  ُمختلف 
القصوى عرب التنفيذ الكّل لكّل اإلصالحات التي يُطالب بها صندوق 
النقد الدويل )وهو ما مل تفعله حتّى أتعس حكومتني عرفتهام تونس يف 
تاريخها أال وهام حكومتا الجبايل والعريّض( واملتمثلة خاصة يف إلغاء 
صندوق التعويض وهو ما يعني اإلرتفاع الجنوين لألسعار ، التفويت 
يف كّل ما تبّقى من املُؤّسسات العموميّة مبا فيها تلك التي تنشط يف 
 ، الخاص  فتح رأساملها لإلستثامر  التي سيقع  اإلسرتاتيجيّة  القطاعات 
إلغاء كل الرتاخيص لإلنتصاب يف أي قطاع كان لفتح الباب أمام الرأس 
املال الجشع ليفعل ما يشاء تطبيقا ملقولة »دعه يعمل ، دعه ميّر« ، 
 ، التقليص يف األجور  أو تجميدها للضغط عىل كتلة األجور الحالية 
تخفيض نسبة العاملني يف قطاع الوظيفة العمومية عرب عديد اآلليات 
طرد  هي  بينام  التقاعد«  يف  الخروج  عىل  »التشجيع  يُسمونها  التي 
ممنهج للموظّفني إىل غري ذلك من اإلجراءات التي ال ميكن أن تطبّقها 
إالّ حكومة تتبّنى نهج الليربالية الرشسة واملُتوّحشة و ال تعرف للسيادة 

الوطنيّة معنى.
فام هو الفرق بني حكم قيس سعيّد منذ 25 جويلية وحكم اإلخوان 

خالل العرشية السوداء إذا مل يقع أي تغيري يف املجال االقتصادي ؟
وإذا ُعدنا إىل مقولة »السيادة الوطنيّة« فإّن تكريسها عىل أرض الواقع 
ميّر حتام عرب القطع الكّل مع ُمؤّسسات النهب اإلمربيالية أي صندوق 
قاله  مبا  مثال  سعيّد  قيس  يسمع  أفلم  العاملي.  والبنك  الدويل  النقد 
رئيس الوزراء املاليزي السابق »ماهاتري محّمد« الذي تحّدث يف مؤمتر 
إتّبعت  »لو  قائال  بالكويت يف 11 ماي 2015  إنعقد  إقتصادي عاملي 
بالدي ، منذ فجر إستقاللها ، السياسات االقتصادية املمالة من طرف 
صندوق النقد الدويل والبنك العاملي لكانت اليوم بلدا ُمفلسا« ؟ ثّم 
مع  القطع  يف  املُتمثّلة  نيوزيلندا  تجربة  عىل  سعيّد  قيس  يطّلع  أمل 
مؤسسات النهب املذكورة إنطالقا من متّسك حكومتها اليساريّة مببدأ 
»السيادة الوطنيّة« ؟ لكن ال بأس ها إنني سأتحّدث عن هذه التجربة 

لتعميم الفائدة.
فدولة »نيوزيلندا« أو »زيلندا الجديدة« ، التي تقع يف جنوب غرب 
 2017 سنة  قبل  تحكمها  كانت   ، أسرتاليا(  )رشق  الهادي  املحيط 

حكومات ليربالية ميينية مل تقم إالّ بإثقال كاهل الشعب النيوزيلندي 
الفقر  تفاقم  بل  عيشه  ملستوى  تحسني  أي  أن  دون  الكبرية  بالديون 
وغريها  والنقل  والصحة  التعليم  خدمات  وتدنّت  واألمراض  والبطالة 
متاما مثلام حصل يف تونس خالل العرشيّة السوداء. وكان هذا الوضع 
املأسوي فرصة ألحزاب اليسار )حزب العامل ، حزب الخرض والحزب 
يف  الليربايل  اليمني  أحزاب  وكنس  السلطة  عىل  لإلنقضاض  التقّدمي( 
تعيني  وقع  بعضها  مع  األحزاب  تلك  تحالف  وبعد   .2017 انتخابات 
ما  وأّول  للوزراء.  رئيسة   ، العامل  حزب  زعيمة   ، أردرن«  »جاسيندا 
 27 سن  يف  العامل  يف  وزراء  رئيسة  )أصغر  الشابة  املرأة  هاته  فعلته 
خالص  لعدم  الشعب  إستشارة  أجل  من  إستفتاء  تنظيم  هو  سنة( 
الديون التي تحصلت عليها الحكومات اليمينية السابقة والتي إعتربتها 
ديونا كريهة ألنّها مل تستفد منها البالد بتاتا. وقد خطبت يف مجلس 
النّواب قائلة : »كيف تريدون مّنا أن نسّدد ديونا )موّجهة كالمها إىل 
ُمؤّسسات النهب اإلمربالية : التدقيق من عندنا( مل يستفد منها الشعب 
االقتصاد  يف  لإلستثامر  األموال  تلك  تذهب  مل  إذ  بيشء  النيوزيلندي 
البنكية للحّكام الذين سبقونا ؟ ومن يريد أن  بل ذهبت للحسابات 
يسرتجع أمواله فام عليه إالّ أن يطلبها من الحكومات السابقة أّما نحن 
بأغلبية  النيوزيلندي  الشعب  وفعال صّوت  واحدا«.  ملّيام  ندفع  فلن 
ساحقة فاقت 86 %. وهكذا قامت بتجسيد شعار »السيادة الوطنيّة« 
عىل أرض الواقع إذ ضّخت آالف املليارات من الدوالرات ، التي كانت 
ستذهب لتسديد الديون ، يف برامج إقتصادية وإجتامعية خلقت بها 
ثروة هائلة أّدت إىل القضاء عىل الفقر والبطالة واألمراض وحّسنت كّل 
املُؤرّشات اإلقتصاديّة واإلجتامعية ويف ظرف سنة فقط ، أي سنة 2018 
، حّققت نيوزيلندا أعىل نسبة منّو يف العامل بعد الصني وبقيت تحتّل 
هذه املرتبة إىل اآلن. كام متيّزت »جاسيندا أردرن« بنجاحها الكبري يف 
مقاومة مرض الكورونا إذ تعترب نيوزيلندا من أقّل الدول يف العامل التي 
الحصول  من  مّكنها  ما  املرض وهو  بسبب هذا  وفيّات  نسبة  عرفت 
عىل تكريم من منظمة الصّحة العامليّة. هذه النجاحات التي حققتها 
الوطنية نُصب عينيها مّكنتها سنة  السيادة  التي وضعت  املرأة  هاته 
2020 خالل االنتخابات الترشيعية ، التي شاركت فيها للمرّة الثانية ، 
من الحصول عىل األغلبية املُطلقة يف الربملان وأصبحت تحكم دون أي 

تحالف مع أي حزب كان.
قيس سعيّد هو أيضا سيُنظّم إستفتاءا يوم 25 جويلية ، لكن شتّان بني 
ُمؤّسسات  مع  بالقطع  الوطنية  السيادة  لتكريس  إستفتاءا  يُنظّم  من 
النهب اإلمربيالية وبني من يُنظّم إستفتاءا إلنجاز دستور عىل املقاس 
الرشسة  الليربالية  الخيارات  تنفيذ  يتغاىض عن  الوقت  نفس  وهو يف 

واملُتوّحشة التي دّمرت االقتصاد وفّقرت جامهري شعبنا الكادحة. 
3. ال حياد لإلتّحاد وال عزاء للُمراهنني عىل شق صفوفه

، تطبيقا لتوصية  النضايل  النقايب  العمل  أّن عمليّة رضب  الواضح  من 
ذكرنا  والتي  املعهودة  األساليب  عىل  فقط  تقترص  ال  سميث«  »آدام 
بعضها بعد أن حاولت تطبيقها الحكومات املتعاقبة منذ سنة 1956 
بل تذهب إىل حّد محاولة حرص دور اإلتّحاد العام التونيس للشغل يف 

الجانب املطلبي فقط أو ما أسامه لينني ، معلّم الربوليتاريا ، بـ »النضال 
االقتصادي«.

تدّخلها  وعدم  النقابات«  »حياد  لفكرة  تُرّوج  التي  النظرة  هذه 
عن  ُمكثّف  تعبري  »السياسة  بأّن  تتجاهل  هي  السياسيّة  املسائل  يف 
بني  ليس رصاعا  هو  املال  رأس  ضّد  العاّمل  أّن رصاع  أي  االقتصاد«. 
فرق إقتصادية معزولة بل هو رصاع طبقة بأكملها )العمل( ضّد طبقة 
أخرى )رأس املال( مُتارس هيمنتها اإلقتصاديّة عرب نظام سيايس ُمسّخر 

لخدمتها. 
وقد كتب لينني ُموّضحا : »إّن املصالح الطبقيّة البورجوازيّة تُولد حتام 
السعي إىل حرص النقابات يف نشاط صغري وضيّق يف تُربة النظام القائم 
وقطع كّل صلة بينها وبني االشرتاكيّة. وما نظريّة الحياد غري ُحلّة فكريّة 
لهذه املساعي البورجوازيّة«. وبذلك دافع لينني برشاسة عن شعار »ال 

لحياد النقابات«. 
فرتة  طيلة  اإلتّحاد  حاربت  التي  األحزاب  أّن  الزّمان  غرائب  ومن 
مثاال(  تونس  نداء  وحركة  النهضة/النكبة  )حركة  السوداء  العرشية 
ترّدت  الذي  املأزق  من  يُخرجها  لقيادة حوار وطني  اليوم  تستجديه 
األزمات حتّى يف  إدارة  قُدرته عىل  تعرف  ألنّها  25 جويلية  بعد  فيه 

أحلك الفرتات ماّم أّهله للحصول عىل جائزة نوبل. 
يف الختام أُريد أن أُشري إىل أّن إرصار حكومة قيس سعيّد التي تُسرّيها 
بودن بعدم تقديم أي ُمقرتحات عمليّة خالل الجلسة الُصلحيّة التي 
سبقت اإلرضاب بيوم واحد فقط رغم أّن قيادة اإلتّحاد أرسلت برقيّة 
اإلرضاب قبل 17 يوما من تنفيذه )بينام تنّص مجلّة الشغل عىل 10 أيّام 
فقط( سببه مراهنتها عىل فشل اإلرضاب بسبب الوضع الداخل الناتج 
عن تنقيح الفصل 20 من القانون األسايس لإلتّحاد خاّصة وأّن أغلب 
الغاضبني عىل ذلك ينتمون إىل فصائل اليسار النقايب. وإنّني أجزم بأّن 
املُستشارين املوجودين سواء يف القرص أو القصبة يجهلون متاما تاريخ 
ترّب  التي  »الثقافة  خاّصة  ويجهلون  للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد 
عليها النقابيّون منذ تأسيس اإلتّحاد«. فاليسار النقايب منذ بداية تأثريه 
)إرضاب  السبعينات  أواسط  من  بداية  التونسية  النقابية  الحركة  يف 
، إرضابات  النقابية  القيادة  موافقة  الثانوي سنة 1975 دون  التعليم 
خالل  إمضاء   600 الـ  عريضة   ،  1976 سنة  والسكك  العايل  التعليم 
مؤمتر 1977 تنديدا باإلتفاق الذي أمضاه عاشور مع نويرة ووصوال إىل 
منع عاشور من إلقاء كلمته يف ذكرى غرة ماي 1984 ببورصة الشغل 
القطاعات(  نقابيا من مختلف  إنجّر عنه تجريد 300  بالعاصمة ماّم 
يُفرّق بني النضال ضّد البريوقراطيّة النقابيّة وبني الّدفاع عن املُنظّمة 
وقياداتها متى تعرّضوا لهجمة من طرف السلطة. وليعلم هؤالء الجهلة 
أّن اليسار النقايب املُناضل كان يف الصفوف األماميّة للدفاع عن قيادات 
اإلتحاد وعىل رأسها الفقيد الحبيب عاشور عندما تعرّض اإلتحاد إىل 
هجمة سنة 1985 متناسيا ما لحقه من تجريد وإيقاف عن النشاط 
النقايب ألّن اليسار يُفرّق بني الرئييس والثانوي. وقبل ذلك سنة 1978 ، 
تجّند اليسار النقايب إىل جانب بقية العاّمل إلسقاط مرشوع الّسلطة يف 
تنصيب قيادة بديلة حيث وقع تنفيذ حملة مقاطعة للقيادة املُنصبّة 
ووقع إصدار جريدة الشعب لسان حال اإلتّحاد بطريقة رّسية للحفاظ 
جريدة  بسبب  شهيدا  اليسار  قّدم  )وقد  النقابيني  بني  التواصل  عىل 
قربانا  نفسه  قّدم  الذي  زلّوز«  »حاّمدي  الرفيق  هو  الرّسية  الشعب 

للطبقة العاملة والعمل النقايب(.  
النقابية  وها إنّني أُؤكّد اليوم أنّه لو يتعرّض أي مسؤول من القيادة 
املركزيّة الحالية )من األمني العام إىل باقي األُمناء العاّمني املُساعدين( 
إىل أي تعّسف من طرف الُسلطة فإّن اليسار النقايب املُناضل سيتجّند 

مثلام تجّند تاريخيّا للدفاع عن قيادة اإلتّحاد مهام كانت التكاليف. 
فاليسار النقايب ُمتشبّع مبا فيه الكفاية بـ »الوحدة العاّمليّة« التي أكّد 
ُمؤمتر جانفي  النقابات يف  للشغيلة حول  األُمميّة  الرابطة  قرار  عليها 
1866 حيث نّص عىل ما يل : »إّن عدد العاّمل هو القّوة اإلجتامعيّة 
الوحيدة التي ميتلكها العاّمل ، لكّن قّوة العدد تلغيها التفرقة. وهذه 
التفرقة بني العاّمل تُولّدها وتُدميها املُزاحمة بني بعضهم البعض«. كام 
أنّه ُمتشبّع أيضا بإحدى إفرازات العوملة الليربالية الرشسة التي كرّست 
التناقضات املوجودة وساهمت يف مزيد الفرز الطبقي بني رأس املال 
بني  الطبقي  الرصاع  إحتّد  وبذلك  مثيل  له  يسبق  مل  بشكل  والعمل 
الطبقتني اإلجتامعيتني يف كّل بلدان العامل. لذلك فإّن التحّديات التي 
)املنظامت  التنظيمية  وأدواتها  العاّمليّة  الحركة  تجرب  العوملة  أفرزتها 
الوحدة  من  مزيد  إىل  للشغل(  التونيس  العام  اإلتحاد  ومنها  النقابية 
واإلندماج ال التشتّت والترشذم من أجل إنتزاع حقوق العاّمل من بني 

أنياب الرأساملية املعوملة املنفلتة من تحت عّقالها.
لهذه األسباب ، وبسبب جهلهم للعالئق التي تربط بني النقابيني ، إرتّد 
»السحر عىل الساحر« وخاب ظّن املُراهنني عىل فشل اإلرضاب وإنترص 

اإلتّحاد وأثبت أنّه »أكرب قّوة يف البالد«.
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أربعني هكتاًرا من مزارع  اىت حريق بسيدي بورويس من والية سليانة عىل 
الحبوب، اما الحريق املامثل وعىل بعد عرشات الكيلومرتات من الوالية ذاتها 
ويف معتمدية برقو فقد اتلف محاصيل 6 هكتارات من الحصيدة. وغري بعيد 
عن سليانة يف والية الكاف اتلفت الحرائق مصبا للفضالت ، أّما يف القريوان فقد 

شهدت التهام النريان ملصنع الورق .
هذه عينات من واقع خارطة الحرائق املتزايدة من صيف اىل آخر ،ومل تقف 
اىل  الغابات  مصالح  مع  سعت  بل  االيادي  مكتوفة  املدنية  الحامية  مصالح 
الغابات  ،وهذا ما تم مع مصالح  املتوفرة  االمكانيات  الحرائق حسب  اطفاء 
مبنطقة »الذواودة »من معتمدية غزالة من والية بنزرت حيث اتت الحرائق 
عىل هكتارات من الحصاد وامتدت اىل الغابات املجاورة ومواقع تربية النحل 
لرؤساء  العريب  املعهد  مبقر  املجتمعني  التأمني  رشكات  خرباء  توقف  .وقد 
املؤسسات عند تقييم واقع الحرائق واثارها عىل البيئة واملنتوجات الفالحية 

وخاصة من الحبوب .
107 مليون دينار حجم التعويض

املبلغ املايل املرصود من مؤسسات التأمني للتعويض عن الحرائق يف الفضاءات 
الفالحية واملؤسسات الصناعية ارتفع من 25 مليون دينار سنة 2015اىل 107 
مليون دينار سنة 2020 ليسجل ارتفاعا سنويا بـ 30٪. وهذا ما توقف عنده 

الحبيب بن حسني رئيس الجامعة التونسية لرشكات التامني .
الحامية  وقد اوضح املصدر نفسه واستنادا اىل معطيات مقدمة من مصالح 
املدنية ان سنة 2021 سجلت اندالع 16 الف حريق ،وقد اعزى هذا االرتفاع 

التكوين والسالمة  الفارطة اىل ضعف يف  يف نسبة الحرائق مقارنة بالسنوات 
توفر  عدم  او  نقص  جانب  اىل  ،هذا  والصناعيني  الفالحيني  للعامل  والوقاية 

وسائل الوقاية والحامية من الحرائق ومن حوادث الشغل .
نقص المعدات للوقاية

خرباء  قدمها  التي  امليدانية  الدراسة  عنده  توقفت  املعدات  يف  النقص  هذا 
رشكات التأمني من خالل الجامعة التونسية للتأمني وخلص الخرباء اىل غياب 
املناطق  احدى  ان  حيث  الفالحية  والضيعات  املصانع  يف  التدخل  وسائل 
الصناعية بواليات العاصمة ال تتوفر اال عىل نقطة اطفاء واحدة باملياه ،هذا 
اىل جانب محدودية التنسيق بني مصالح الحامية املدنية والبلديات وأصحاب 
املؤسسات الصناعية والضيعات الفالحية. وال يشمل التأمني كافة املؤسسات 

الصناعية رغم وجوبه بحكم القانون .
الوقاية من  التأمني الصناعي والفالحي هشام سعيد ان  الخبري يف  كام الحظ 
الهنديس  التصور  منذ  الرضورية  واملستلزمات  املعدات  توفر  تقتيض  الحرائق 
املراقبة  يقتيض  ما  ،وهذا  الفالحية  للمنتوجات  التخزين  ولفضاءات  للمصنع 
الدامئة من املصالح املعنية قبل اسناد الرخص وبعد الدخول الفعيل يف حيز 
السبب  وان  ليال  تندلع  املنازل  يف  الحرائق  من   ٪70 ان  ،ومعلوم  االستغالل 

الرئييس للموت هو دخان الحرائق .

قرب الحرائق من المناطق السكنية 
الحرائق تقع  أّن 50٪  من  التامني والحامية املدنية  تشري احصائيات مصالح 

بالقرب من املناطق والتجمعات السكنية مام يجعل التأثريات اقوى والخسائر 
تتجاوز املعدات اىل االرواح علام وان 90٪ من الحرائق يف الغابات ومناطق 
اخذ  وعدم  السهو  وجه  عىل  او  متعمدا  االنسان  فيها  يتسبب  الغراسات 
الف حريق   16 باالمكان وعىل  كان  انه  الخرباء  ،والحظ  الالزمة  االحتياطات 

سنة 2021 تفادي نصفها عند التطبيق الجيد لوسائل التوقي بشكل يومي .
ومناطق  مختلفة  جهات  يف  حريق   109 تسجيل  تم  االخري  االسبوع  وخالل 
املدنية  الحامية  مصالح  احصائيات  حسب  وذلك  الجمهورية  من  متباعدة 
من  هكتار   45 عىل  امتد  حريق  اخامد  من  املدنية  الحامية  اعوان  ومتكن 
هكتارات   8 عىل  امتد  اخر  وحرق  باجة  والية  من  بتربسق  الفالحية  املزارع 
من معتمدية منزل متيم من والية نابل ولهذه الحرائق ورغم التدخل لالطفاء 
الحريق  املناطق املحاورة والتي يصلها دخان  تأثرياتها عىل صحة االنسان يف 

والتأثري يشمل االوعية الدموية واجهزة التنفس.

نصائح الخبراء 
ينصح خرباء التأمني واعوان الحامية املدنية الفالحني برضورة تنظيف حوايش 
الفضالت  وتراكم  البالستيكية  القوارير  وابعاد  املوسم  بداية  مع  الضيعات 
وتطهري احواض املياه قبل تلويثها مبخلفات الحرائق ،وتواصل مصالح الحامية 
لتفادي  الحرارة  درجات  ارتفاع  استمرار  مراقبة  الداخلية  الجهات  يف  املدنية 

انعكاساتها السلبية عىل الضيعات الفالحية والتجمعات السكانية .
ناجح مبارك

في شركات التأمين

الحرائق تتمدّد بارتفاع الحرارة 

اعالن بتة عمومية بالظروف املغلقة  للمرة األوىل
يعلم السيد قابض املالية بصيادة محتسب بلدية ملطة انه ستجرى بتة عمومية بالظروف املغلقة ببلدية ملطة يوم االربعاء املوافق لـ13 جويلية 2022 عىل الساعة العارشة صباحا لبيع املحجوز باملستودع البلدي بلمطة حسب 

الجدول التايل:
* قامئة يف املحجوزات:

ع/ر

01

بيان املحجوز

اللون  سيارة نوع بيجو خرضاء 
3781 تونس 54

الحالة تاريخ املعاينة

سيتم التفويت فيها دون بطاقة رمادية
الصانع PEUGEOT          الصنف: سيارة خاصة         اللون: أخرض

504F20 :النوع التجاري: ـ                  نوع
BREAK :الوقود: غزوال                    عدد املقاعد:06          الهيكل
نوع علبة الرسعة: يدوية     عدد االبواب: 04          عدد املغازل: 02 

تاريخ اول إذن بالجوالن: 1977/02/23
العدد الرتبي باملنع: 2584028

القيمة الرشائية االفتتاحية: ثالمثائة وخمخسون دينارا )350 دينارا(

ع/ر

01

بيان املحجوز

دراجة نارية حمراء اللون نوع بيجو 103

الحالة تاريخ املعاينة

الهيكل واملقعد والغطاء الخارجي يف حالة متوسطة
املصابيح واالطارات املطاطية واملحرك يف حالة سيئة 

وعداد الرسعة غري موجود

مختلفات

الكمية
01

القيمة الرشائية االفتتاحية مائتا دينارا )200 دينار(

واملصابيح دراجة نارية نوع Aprilla  سوداء اللون02 الخارجي  والغطاء  واملقعد  الهيكل 
واالطارات املطاطية واملحرك يف حالة متوسطة.

01

القيمة الرشائية االفتتاحية ثالمثائة وخمسون دينارا )350 دينار(

رقم هيكلها 99071179دراجة نارية سوداء اللون نوع بيجو 03103
واملحرك  واملصابيح  الخارجي  والغطاء  الهيكل 

واملقعد واالطارات املطاطية يف حالة دون املتوسط

01

القيمة الرشائية االفتتاحية مائتا دينارا )200 دينار(

رقم هيكلها 53522880دراجة نارية صفراء اللون نوع موتوبيكان04
الهيكل واملقعد والغطاء الخارجي يف حالة متوسط

املصابيح واالطارات املطاطية واملحرك يف حالة سيئة

01

القيمة الرشائىة االفتتاحية: مائة ومثانون دينارا )180 دينارا(

رقم هيكلها 1008456دراجة نارية سوداء اللون نوع بياجو05
واملصابيح  الخارجي  والغطاء  واملقعد  الهيكل 

واالطارات املطاطية واملحرك يف حالة سيئة

01

القيمة الرشائىة االفتتاحية: مائة وخمسون دينارا )150 دينارا(

الخارجي دراجة نارية سوداء اللون نوع بياجو06 املقعد والغطاء  الهيكل يف حالة متوسطة 
واالطارات املطاطية واملحرك يف حالة سيئة، املصباح 

االمامي غري موجود.

01

القيمة الرشائىة االفتتاحية: مائة وخمسون دينارا )150 دينارا(

رقم هيكلتها 0305487دراجة نارية زرقاء اللون نوع بيجو 07103
الهيكل واملقعد والغطاء الخارجي يف حالة متوسطة 
املصابيح واالطارات املطاطية واملحرك يف حالة سيئة 

عداد الرسعة غري موجود

01

القيمة الرشائىة االفتتاحية: مائتان وخمسون دينارا)250 دينارا(

08VTT واملقعد دراجة هوائية بيضاء اللون نوع املطاطية يف حالة سيئة  واالطارات  الهيكل 
غري موجود

01

القيمة الرشائية االفتتاحية اربعون دينارا )40 دينار(

رقم هيكلها 88239268دراجة نارية زرقاء اللون نوع موتوبيكان09
الهيكل واملقعد واالطارات املطاطية والغطاء الخارجي يف 
حالة سيئة املحرك مفكك وتنقصه بعض القطع، االضواء 

وعداد  الرسعة غري موجود

01

القيمة الرشائية االفتتاحية مائة دينار )100 دينار(

البلدية وتعمريها  ان يقوموا بسحب االستامرة من مقر  اعاله  املذكورة  البتة  املشاركة يف هذه  الراغبني يف  فعىل 
وامضائها وارفاقها بالوثائق التالية:

ـ العرض املايل املقرتح يف املحجوز
املالية  السيد قابض  اقتناؤه( لدى  )املراد  االفتتاحي للمحجوز  السعر  بـ 10٪ من  الوقتي واملقدر  الضامن  ـ دفع 

بصيادة نقدا او بواسطة صك  مؤرش عليه
نسخة من بطاقة التعريف الوطني

ال ميكن ملن تخلدت بذمته ديون لفائدة البلدية املشاركة يف البتة
يتم البيع الفضل عرض مايل ويكون الدفع نقدا او بواسطة صك مؤرش عليه مع اضافة 10٪ بعنوان مصاريف ويكون 

الرفع يف اجل اقصاه 24 ساعة من تاريخ البتة.
تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام التبتيت عند االقتضاء

مع  الوصول  مضمونة  برسالة  الربيد  طريق  عن  او  ملطة  بلدية  بقرص  الضبط  مكتب  اىل  مبارشة  العروض  توجه 
التنصيص عىل الظرف »ال يفتح / بتة لبيع املحجوز باملستودع البلدي بلمطة واخر اجل لتقديم املطالب حدد بتاريخ 

13 جويلية 2022 عىل الساعة العارشة صباحا.
يقع فتح ظروف العرتوض يوم 13 جويلية 2022 بعد الساعة الحادية عرشة صباحا بقاعة االجتامعات ببلدية ملطة 

بحضور اللجنة املعنية والسيد قابض املالية بصيادة محتسب بلدية ملطة.
وملزيد االرشادات ميكن االتصال بادارة بلدية ملطة خالل اوقات العمل االداري او عن طريق الهاتف: 73555103

* مالحظة:
يرفض كل مطلب يصل بعد  االجل املحدد يف البالغ

تلغى امللفات التي غري مستوفاة الرشوط او املنقوصة او التي تتضمن ترصيحا مغالطا للواقع.
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الحوار األدبي

 *حاوره: أبو جرير      
يف  مختّص  تونيّس  جامعّي  وباحث  وأستاذ  ناقد 
واألقصوصة  الّنقدي  املقال  يكتب  الّسدية.  البحوث 
مختّص  مرتجم  خطوطها.  ويكتب  الطّفل  وقّصة 
وعضو لجنة االختيار مبعهد تونس للرّتجمة )-2017

.)2019
مختّص  باحث  الّنقديّة.  الجوائز  عديد  نال 
اآلداب  بكليّة  البينيّة  والّدراسات  مبختربالّسديات 
مبدرسة  زائر  باحث  مبنوبة.  واإلنسانيّات  والفنون 
واالجتامعيّة  اإلنسانيّة  العلوم  بكليّة  الدكتوراه 
بتونس. عضو مسّي بالّنادي الثّقايف أبو القاسم الّشايب 
ونادي القّصة بالورديّة. عضو يف عديد النوادي األدبيّة 
يف تونس والوطن العريّب وعضو محّكم يف مهرجاناتها، 
والّرواية  القّصة  يف  »أقالم«  سلسلة  عىل  ومرشف 
والّنقد بدار سارة للّنرش. عضو مؤّسس مللتقى األدب 
العربيّة  الّرواية  مركز  اللّبناين، عضو  التّونيس  الوجيز 
العام  واملنّسق  الثقافيّة  ألق  جمعيّة  عضو  بقابس، 
الّنادي  رئيس  واإلبداع،  للفنون  العربيّة  للرّابطة 
ومدير  األدبيّة  أقالم  وجمعية  الحريّة  أصوات  األديّب 
املهرجان العريّب البشي التلمودّي الذي ينظّم سنويّا، 
املغاربيّة  بالهيئة  الثقافيّة  بالشؤون  مكلّف  مستشار 
املغاريب  )االتّحاد  والثقايف  االجتامعي  للتّنشيط 

لإلبداع( باملغرب.
قّصة  األدبيّة  الكتب  لعديد  مقدمات  بوضع  قام 
وساهم  والفرنسيّة  العربيّة  باللّغتني  وشعرا  ورواية 
يف  املنشورة  النقديّة  املقاالت  عديد  له  توضيبها.  يف 
تونس  داخل  ومحارضات  وعربيّة  تونسيّة  مجالت 
إذاعيّة  برامج  يف  عديدة  مساهامت  وله  وخارجها. 

وتلفزيّة ومقاالت يف جرائد سيّارة.
العربيّة  الّرواية  يف  العجائبّي  املنشورة:  أعامله  من 

الحديثة، تونس 2016.
- نبض الكتابة تحت مجهر القراءة )دراسات نقديّة(، 
قابس،  الطّباعة،  لخدمات  عليسة  )باالشرتاك(  ج.1، 

2018، ط.1.
- قراءات نقديّة )باالشرتاك(، 
العراق،  هاوار،  مطبعة 

.2019
أعامل  يف  العجائبي   -
الروائية،  الكوين  إبراهيم 
للنرش،  سوتيميديا  منشورات 

تونس،2020.
- هكذا تكلمت السيدة »ك« 

والعامل(،  تونس  يف  الكورونا  )يوميات  العامل  لغات 
منشورات سوتيميديا للنرش، تونس،2021.

وله قيد الّنرش:
- مأزق األدب ومزالق الٌنقد.

- محارضات يف األدب التونيّس املعارص.
- الشايّب يف عيون الّنقاد: قراءة يف نقد نّقاد الّشايّب.

)التّلمودي  البشيين  حوار  والّصدى:  الّصوت   -
والجلجيل(

- سية الغائب.
املشهد  يف  نفسه  فرض  ثقايف  فاعل  الجلجيل  بشي 
الثقايف التونيس. ناقد متحرك ومتحرر من اإلخوانيات 

الشعب  جريدة  حاورته  تفاصيله.  يف  الغوص  ملزيد 
فكانت أجوبته دون رتوش...

* البشير الجلجلي الناقد والباحث والجامعيّ 
والقاصّ التونسيّ. كيف تقدّم نفسك؟

- البشي الجلجيل من تونس بلد الحضارات والتاريخ 
والحريّة. أكتب يك أتحّرر من ذايت... أكتب ملواجهة 
تاريخ  سواء،  حدٍّ  عىل  والواقع  التّاريخ  مكر  املكر، 
مقامنا تحت الظّلمة. أمارس الّنقد مّدة ربع قرن ال 
كفعل قضايّئ، بل كفعل كشٍف ولعبة محاورة مبالعبة 
فيه  واملستحيل  غوايته  واستكناه  ومواجهته  النص 
ذلك أن »الّذاهب إىل املجهول هو الذي يبقى« عىل 
قول ابن حورية محمود درويش يل رّدا عىل سؤايل له 

عن الشعر واملعنى والزمن...

* للطفولة وشم، هل لنا القبض على بعض 
كانت  كيف  أي  فيك.  العالقة  المحطات 

البدايات؟
- الطفل هو أبو الرّجل... يأخذ تاريخه ويرسم رياح 
ماضيه... فال حياة إلنسان دون طفولة متعّددة، فام 
بالك بالكاتب والّناقد الذي يجد نفسه يف كل مغامرة 
ويتحدى  كاملراهق  ويغامر  كالطفل  يلعب  كتابة 
وشم  طفولتي  املفانق.  الّنعيم  يف  الغرانق  كالّشاب 
بربرّي ال ميّحي... فقد عشت مع أيب التّاجر العارف 
بأسواق تونس والعسكرّي يف آن واحد وشاركته حياة 
الّنصوص  بني  والرّحلة  االنضباط  فعرفت  الرّتحال... 
كالرحلة بني املدن... وعشت مع أّمي ُخميسة -رحمها 
»قّفة«  مع  تحمله  وهي  الِكتاَب  علمتنا  وقد  الله- 
الخرض والغالل... وتربّيت مع إخويت الثامنية نتنافس 
مرتبة عسكرّي  أقّل من  فال  العلم...  للرّتقي درجات 
أّمي  أو دكتور... وهي رهانات  أستاذ  أو  أو موظّف 
وهي تحثّني أْن أرسم خطوط طويل بني ِغواية الكتابة 

وُعري الوجود وبني استحالة الحياة ومقامرة الّدهر.
 * في رصيدك عديد األعمال 
في  كـ«العجائبيّ  النقديّة 
الحديثة«  العربية  الرواية 
السيدة  تكّلمت  وهكذا... 
والعجائبيّ  العالم  لغات  »ك« 
الكونيّ  إبراهيم  أعمال  في 
الكتب  من  وغيرها  الرّوائية 
الفرديّة والمشتركة. ما الفرق 
المُدرّس  األكاديميّ  بين 

والناقد المبدع؟
بالعلم.  مقرتن  ألنّه  أكادمييّا،  إالّ  يكون  ال  النقد   -
والعلم يفرض الضوابط والقوانني. أّما ما يسّمى النقد 
اإلبداعي فأعتربه تعريفا ال نقدا... ألّن الفرق بنّي بني 
ميتلك  أن  الناقد  عىل  ولكن  النصوص.  ورشح  النقد 
قد  النص  يف  خفيّة  أماكن  إىل  ليصل  املبدع  مرونة 
-مثال-  اليوَم  الحديث  التّنظي. فال ميكن  يعجز عنها 
عن ساحة نقديّة تونسيّة دون وصلها مبثيلتها العربيّة 
والوحدات  املخابر  يف  نحاول  تونس  ففي  والغربيّة. 
ومثال  نّقادا جددا  ونخّرج  األدب  نطّور  أن  السديّة 
بكلية  البينيّة  والّدراسات  الّسديات  »مخترب  ذلك 

اآلداب والفنون واإلنسانيّات مبنوبة الذي يعمل عىل 
تطوير الّدراسات النقديّة وربطها بأحدث ما وصلت 
إليه الّدراسات يف هذا املجال. فال مجال اليوم للتّأخر 

عن ركب الّنقد يف العامل.
والّرأي عندي أّن باب الّنقد ال يرُشع عىل نافذة األدب 
ونحن نستنسخ الّنظريّات الغربيّة دون دراية... وهو 
يف اعتقادي إقصاء للّذات )الّنص( وحجب ما يجعلنا 
نُسهم يف التاّميز الثقايف عىل حّد عبارة محمد لطفي 
الغريب  للمنجز  ناقل  العريّب  الّنقد  ولكن  اليوسفي. 
استنطاق  إىل  باحثا  أو  ناقدا  أهدف  لذلك  يني...  ال 
أكده  ما  وهو  غيها  بعّكاز  ال  بوسائلها  الّنصوص 
الناقد اإليطايل »أمربتو إيكو« بقوله يف كتابه »حدود 
بوصفه  أديّب  نّص  كّل  إىل  يُنظر  أن  بّد  »ال  التّأويل« 
مقيسا لتآويله الخاّصة«. والغالب يف تونس والوطن 
العريب أّن الناقد هو القايض أو هو رضوان وزفر جّنة 
الجّنة  يف  عاش  بالرباءة  عليه  حكموا  فمن  املعّري... 
والواقع  الجحيم...  إىل  الباب رُمي  أغلقوا عليه  ومن 
يكّذب ذلك... ألن الّنقد ليس فعال قضائيّا بل هو فعل 
كشف ولعبة محاورة وفعل إبداع أيضا. لذلك تجد يف 
كتبي بصمة األكادميي واملبدع واملثقف املنظّر يف آن 
واحد... فقد ابتكرنا مصطلح »ساللة العجائبّي« كام 
ناقشنا فكرة »السيّدة ك« تلطيفا للكورونا فدرجت 
التونسيّة والعربيّة أخذت  يف األسامع وحتى األخبار 
املصطلح وعرّبت به عن »كورونا«... فنحن نحتاج إىل 
ويرشح  الّنظريّات  يستهلك  وال  يضيف  مثقف  ناقد 

النصوص فحسب. 
ما  النصوص  على  منفتحا  ناقدا  بوصفك   *
القائل  الرّأي  توافق  هل  قرن...  ربع  يناهز 
في  الرّاسخة  السّرديّة  النّصوص  بأّن 
تربتها والمتجّذرة في واقعها االجتماعي 
ناقدها  تستجدي  التي  هي  والّلساني 
لتشكيل سيرة حياة أخرى للمتن السّرديّ؟

الكبي.  الناقد  أدونيس  - مجلة شعر صنعها وأدارها 
املبدع  كتّابها  بلورها ورافق  التونسيّة  ومجلة قصص 
ترافع  بّكار  وتوفيق  املطوي.  العرويس  محمد  الكبي 
أدبا ونقدا مع محمود املسعدي فال منيّز أحيانا بني 
الّسّد ومقدمة بكار وبني »حّدث أبو هريرة قال«... 

ومقّدم صاحب السلسلة هو القائل يف حوار مع فرج 
ناقد قدير ليرضم جذوة  إىل  األديب  الحوار »يحتاج 
حياته  طوال  عليه  سار  ما  وهو  األثر«...  يف  القراءة 
معرّفا باألدب التونيّس فسار مع عيل الّدوعاجي جنبا 
إىل جنب يف نّصه ورافق حسن نرص ونظر إىل محمد 
فريد غازي وتفّنن مع املسعدي حتى بان نوى الّنقد 
أّمته يهدي ويقّوم بالحسنى فال  الناقد نبّي يف  منه. 
أمام  الطّريق  يعبّد  أن  هّمه  يتعاىل.  وال  أحدا  يُكره 
العرب(:  )لسان  يف  )نقد(  فامدة  الجديدة.  األجيال 
»الّنقُد متييُز الّدراهم ليخرج منها الّزيف« وكذا فعل 
الّناقد األديّب الذي يجب أن مييّز بني األقنوم من األدب 
واملزيّف منه... وهي -لعمري- مهّمة رشيفة صعبة ال 
يَْقدر عليها إالّ صاحب علم وُخلق. وإالّ انترش الزيف 
بخراب  ُمْؤذن  الُعْملة وهو  الزيف يف  األدب كام  يف 

البالد والعباد...

الثقافي فحسب،  للشأن  *أنت، لستَ متابعا 
أقالم  جمعية  في  فيه،  الفاعلين  من  بل 
القصة  ونادي  السّرديات  ومخابر  األدبية، 
تراه  الذي  ما  وغيرها...  التّرجمة  ومعهد 
العام وما  الثقافي  مستجدّا في المشهد 

هي نواقصه أو معوّقاته؟
- ليست الثقافة كتابة وكتابا أو مسحا أو سينام أو 
فحسب،  الثقافيّة  القطاعات  من  وغيها  مهرجانات 
بل هي فعل مييش بني الّناس... فلو مل يؤثر املثقف 
يف البائع واإلنسان البسيط الذي مل يقرأ يف حياته إالّ 
كتب املدرسة، عليه أن يراجع نفسه وثقافته. نحن ال 
نكتب ألنفسنا، بل نسعى إىل أن نكّون صورة واقعيّة 
إىل  الثقافة  حّولنا  متى  إالّ  يتّم  ال  وهذا  ملجتمعنا... 
فعل... ومتى نسجنا منها صناعة ثقيلة يصبح الكاتب 
مشّجعون  له  القدم  كرة  كالعب  محرتفا  مبقتضاها 
الورقّي.  اللّعب  يف  أسلوبه  يرفض  من  وله  وعّشاق 
مراوغات  تفوق  ومراوغات  لعبا  الكتابة  أليست 
مييس ورونالدو وحتى مارادونا... وآن األوان لتأسيس 
أّما  الحقيقي.  لبناء االحرتاف  للثقافة  املجلس األعىل 
ثقافة االنتظار والتسويف وبؤس املثّقف فال تلزمني.
الجزء األول

الناقد البشير الجلجلي لـ »الشعب«

املشهد الثقايف التونسي متحرك ومنفتح ومتفاعل مع عديد الثقافات
لكن ينقصه االحرتاف 

على الناقد أن يمتلك 
مرونة المبدع ليصل 
إلى أماكن خفيّة 

في النص قد يعجز 
عنها التّنظير
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شمس الدین العوين      

اىل  التلوین فعل طفولة و عبث جمیل یميض 
األرجاء یقتفي أثر الحلم ..مثة متعة ال تضاھى 
حیث الذات يف عنفوان سفرھا ھذا مع الكینونة 

وھي تحاور العنارص و التفاصیل تحاولھا
نشدانا لظالل ملونة حیث الرسم غناء آخر ینبع 

من األعامق و ال یتقصد غیر قول الذات
بكثیر من العبارات املفعمة بالوجد..

و العبارة التشكیلیة ھنا ھي محض حلم و سفر 
النفس  يف  واملقیم  الدواخل  يف  العابر  لكشف 
ھي  ملونة  مشھدیات  من  القلب  اىل  والقادم 
املحصلة لھذا الولع بالتلوین واقتفاء أثر ما ھو 
إليه اآلخرون ولكن  ینتبه  ساحر وجمیل قد ال 
األشیاء  من  یأخذ  الجید  القناص  ھذا  الفنان 
يف  لھا  ویجعل  وشجونھا  شؤونھا  و  أصواتھا 

القامشة موضعا و موقعا یحيل مساحات النظر و التأمل و التأویل..
مبا  العوامل  مع  التفاعل  شأن  من  تعيل  التي  تلك  ھي  فاخرة  لعبة  انھا 
متنحه فكرة الرسم و اللون من ترجامن وتفاعل و تواصل تجاه الكامن 
عند  الرسم  عوامل  مع  منيض  ..ھكذا  مشاھد  و  أحوال  من  العنارص  يف 
فنانة ھامت بالتلوین وجعلت منه عنوانھا البین و ھي تعایش الكائنات 
والعنارص و املشاھد ترتجي بذلك تحویل العامل اىل علبة تلوین لتأخذنا 
القامشة مجال  اللون حیث  و  الرسم  بالنشید...نشید  املفعمة  ذاتھا  اىل 
تزین  وھي  لوحاتھا  يف  ابداعاتھا  نكتشف  وبذلك  وحنین  وأمل  حب 

جدران األروقة..
مشاھد و بورتریھات و طبیعة میتة و تجریدیات و مواقع مبدینة تونس 
و تراث و غیر ذلك ما یعرب عن جاملیات التعاطي مع املكان يف تونس 

الجمیلة..
جامل  و  الغريب  الشامل  عبق  ومن  املرواين  جمیلة  التشكیلیة  الفنانة 

طربقة الساحرة أخذتنا اىل كل ھذا يف معرضھا الحايل برواق الفنون »عيل 
القرمايس« بشارع شارل دیغول بتونس

بین  جاملیة  تعبیرات   « بعنوان  الخاص  معرضھا  اطار  يف  العاصمة 
الفنانین  من  عدد  بحضور  االفتتاح  كان  حیث  والحارض«  املايض 
الجاري. يف  الشھر  من   30 یوم  غایة  اىل  معرضھا  یتواصل  و  واملبدعین 
من  و  الرسم  تجاه  قدیم  غرام  بداخلھا  فنانة  موھبة  املعرض  لوحات 
البورتریھات اىل املشاھد و الخیول و الجامل والنوستالجیا حیث املدینة 
باألعمدة و األقواس و املرأة بالسفساري وغیرھا من األجواء التشكیلیة 
منھا  عناوین  وفق  الباستال  و  االكریلیك  و  بالزیتي  املعروضة  لألعامل 
و»أمازیغ«     » بوسعید  »سیدي  و  البحر«  عىل   « و  تقلیدي«  »حفل 
و»سواحل قرطاج« و»املدینة« و»الخیول« و»طلوع الشمس / الرشوق«  
و»الطانقو« و » الجمل« ... عوامل فنیة متعددة و معرض خاص يف تجربة 
فنانة حاملة و محبة للرسم و شغوفة بالتلوین ھي جمیلة املرواين التي 
تقول عن تجربتھا »... بدا حبي للرسم قبل ان ادخل املدرسة وقبل ان 

أتعلم الكتابة والقراءة .ولكن طریقتي وادوايت 
فقلمي   ، وقتھا  كعقيل  بسیطة  كانت  للرسم 
قطعة من الخشب او الفحم وقرطايس رمال 
السكر. يف طربقة   ) )باكو  بقایا من  او  البحر 
ويف الستینات لیس لنا مكان للرتفيه غیر البحر 
ولیس لنا نواد غیر القیام بجمع املحار املتناثر 
املختلفة  الجمیلة  الحجارة  او  الرمال  فوق 
املتألألة تحت  الرمال  ألوانھا وأحجامھا وعىل 
جمیلة  رسومات  ارسم  كنت  الشمس  أشعة 
ألوانھا  املختلفة  والحجارة  باملحار  وازركشھا 
فشیئا  شیئا  وتتطور  تكرب  موھبتي  وبدات 
فارسم  الخشب  اىل  الرمال  وانتقلت من عىل 
وازركشھا  الخشب  من  قطعة  عىل  الرسمة 
 . ورونقا  جامال  فتزیدھا  والحجارة  باملحار 
فاكتشفت امي موھبتي وكانت بدورھا تصنع 
اواين الفخار فكانت تأتیني برسومات بربریة 
كانت عىل اوان قدیمة وتطلب مني نقلھا مبادة تصنعھا من األعشاب 

الربیة والصحیة مثل ) الذرو و الریحان( فتعطیھا جامال عىل جاملھا«.
دامئا  وكنت  املعھد  وبعدھا  باملدرسة  تتطور  موھبتي  بدأت  وھكذا   
مبركز  االلتحاق  قررت   2004 سنة  ويف  املعرفة  من  للمزید  متعطشة 
»ماخاطش«  الرويس  الرسام  مع  الرويس  الثقايف  باملركز  للرسم  التدریب 
والرسام التونيس لسعد اونیس وبعد اربع سنوات تحصلت عىل دیبلوم 
وقمت  املركز  نفس  يف  التدریبات  واصلت  بل  بھذا  اكتف  مل  ولكنني 
بعدة معارض جامعیة ويف سنة 2012 انتقلت اىل املركز الثقايف االیطايل 
فواصلت  اخرى  تقنیات  »تاتیانا« عدة  والرسامة  االستاذة  مع  الكتشف 

تدريب يف املركز وقمت بعدة معارض داخله وخارجه.
 club international sevas Art يف  وشاركت  جوائز  عىل  وتحصلت 

الذي تنشطه.

معرض الفنانة التشكیلیة جمیلة المرواني

مشاهد وبورتریهات وتجریدیات ومواقع

عىل  األم  الوطن  إىل  وعائدا  البحار  وراء  من  قادما 
لكّل  ودعام  تونس  يف  حبّا  الوطنية  الغزالة  أجنحة 
الخدمات،  محدودية  رغم  تونسية  وطنيّة  مؤسسة 
عاد محّمال بباقة تناهز أو تفوق ثالثني لوحة فنيّة. 
سهر لياليه يف باريس ليقدمها كعروس يف أبهى ُحلّة 

إىل أرض قرطاج والّضفاف البونية.
هكذا هو الرّسام وملك الريشة الفّنان نبيل الّدريدي 
يعشق األلوان ويتعبّد يف ورشة الرّسم مساء، كعابد 
بوذي وصباحا يهيم مبدينة األنوار باريس عىل رقعة 
الخيال تارة ويتطلّع إىل الّسامء تارة أخرى لعلّه يرى 
شمس تونس لكن عندما تخونه الرؤية يجمع حقائبه 

ويعود يف أّول طائرة إىل أرض الوطن...
يتذكر تاجروين وحقول القمح والحّصادين والبيادر 
وطفولة  العاصمة  جنوب  »بيلفي«  وأزقّة  وشوارع 
العزيز  عبد  وحكايات  واألجمل  الجميل  بني  موزعة 

العروي وسهرات رمضان وشاطئ حلق الوادي.
والريشة  اللّييل  بالوتر  املغرمني  التّونسيني  كّل  ومثل 
شوارع  يف  التسّكع  نبيل  يحّب  وبهجتها،  والحياة 
»املاغون«  له  ويطيب  الياسمني  ويشرتي  العاصمة 
العاصمة، ويحفظ  الوردي مع الكسكيس يف مطاعم 
عن ظهر قلب أغاين الهادي الجويني وعيل الرياحي 

وعليّة ونعمة والجمويس وغريهم... 
واملواطن  والفّنان  اإلنسان  الدريدي  نبيل  هو  هذا 

والفوضوي والّصعلوك والّضاحك والبايك ..
قاعة  املعرض أي يف 22 جوان 2022 يف  افتتاح  يوم 
سوفونيبه )قرطاج( وبحضور األصدقاء وأهل اإلعالم 
وجمع  واملكتوبة  واملسموعة  املرئية  الصحافة  من 
واأللوان،  الرّسم  يستهويهم  الذين  الزّوار  من  محرتم 
أشهر  منذ  يعانيه  الذي  الجسدي  األمل  الرّسام  نيس 
عىل  وتحامل  جانبا  واألدوية  األمتعة  بحقيبة  ورمى 
متناسيا  وعرضا  طوال  العرض  قاعة  فجاب  نفسه 
عّنا  غاب  ما  ليرشح  األصدقاء  ولوم  الطبيب  نصائح 
من أرسار لوحاته ورمزياتها وظروف رسمها بال كلل 

وال ملل. ..
زوايا  من  زاوية  لكّل  ومنرية  ثابتة  قمرية  بدائرة 
والاّلزوردي  الساموي  األزرق  بني  ومتنّقال  لوحاته 
والبُّني  واألسود  الفاقع  واألصفر  الفستقي  واألخرض 
رسم  العّنايب  أو  الفاتح  لألحمر  غريب  غياب  يف 
الفنان لوحاته العجيبة والبديعة التي متيل إىل روح 
من  الغربة  تركته  وما  التونيس  الرتاث  وعبق  الرّشق 
خطوط  يف  اللّوزي  القمحي  وجهه  يف  نراه  حنني 
الربونزية  و  املذّهبة  التضاريس  وبعض  الّريشة 

واألشكال الفحميّة ومساحات الِعرق
اللّثام  من  وخليط  الّسباسبي   Erg
اإلسباين  الثرّيان  إىل محارب  التّوارقي 
الرُباق  حصان  ثم  »الطُّوريُرو«  أو 
وحاّمم نسايئ يذكّره بطفولته الّنصف 
بريئة ملا كان يرتاد الحامم صحبة األّم 
أخرى  لوحة  إىل  العّمة  أو  الخالة  أو 
الّصويف  الّروحي  بالّصفاء  مشبعة 

االبتهايل..
صديقنا  ينتقل  املشهد  هذا  من 
أو  متاما  مغاير  مشهد  إىل  الفّنان 
بشكلها  البحر  عروس  لوحة  إىل 
الذي  واإليحايئ  املغري  األسطوري 
لوحة  إىل  ومنها  بالغواية  يصهل 
تعاند  التي  وهوسها  باريس  أسطح 

بني جامل  بدميومة رصاع  توحي  كأنها  تونس  قباب 
انسيابية بناء الرّشق ورصامة معامر الغرب ثّم يحيلنا 
الذي  الّدمى  العب  إىل  املعرض  من  أخرى  جهة  يف 
يراقص مدينة عىل ضوء قمري وكأنه املالك الحقيقي 
للمدينة العتيقة وليختم بلوحة التّسامح التي تجمع 
معامر  يف  ويهودي  ومسيحي  إسالمي  هو  ما  بني 

يذكرنا  ومختلط  متناسق 
اجتمع  التي  الكاف  مبدينة 
والكنيسة  املسجد  فيها 
واحد  طريق  يف  والكنيس 
باملدينة  الحارة  سوق  قرب 

العتيقة سيكافينرييا...
من  كاملتني  ساعتني  بعد 
القاعة  أركان  يف  الرّكض 
أنه  الفنان  يتذكر  وباحتها 
أجهد نفسه دون أن يتفطّن 
»تعبُت  أذين:  يف  فيهمس 
كأسا  أريد  صديقي«...  يا 
قرطاج  بغزوة  ألحتفل 
إىل  الغاوي  بعني  وألنظر 
ليلة  يف  كعروس  لوحايت 
وامليناء  األثري  املرسح  أعمدة  بني  تنام  أوىل  عرس 
وتفتح  »سيفاكس«  باب  عىل  وتدّق  العجوز  البوين 

العرص الّنوميدي الثّاين...
»تعبُت« قالها ثانية بعني الرّضا بعدها انرصفنا جميعا 

إىل قلب العاصمة لنخاتل غواية جديدة…
• املهدي القاطري

معرض الرسّام نبیل الدّريدي بعنوان »المدينة الحُلم«

حزمة من األلوان والخطوط على ضفاف قرطاج 



21 الخميس 30 جوان 2022 - العدد 1701 
ثقافة

بقلم : رحّيم جامعي

)1(
 ، طبعا  اآلدميّون  ، هؤالء  األرض  سّكان  يبدأُ  ما  عادة 
الّسنوات  يف  لكّنني   ، بالّسالم  ولقاءاتهم  مراسيلهم 
 ، والهزائم  والخوف  الّسّن  يف  أتقّدم  وأنا   ، األخرية 
ِمَن  أحرتس   ، الّسالم  لفظة  من  كثريا  أَْحرَتُِس  أصبحُت 

الّنتيجة الّدمويّة ، لِِفْعلِها اإِلرْتِدادّي الّشنيع...
الّسالم...

هذه الّلفظة املشتهاة لدى العاملنِي ، لكن كلاّم سّددها 
أحدهم نحوي ، أَيَْقْنُت أنّه سيفرتُسني برشاهة ذئب ، 

عىل مائدة الفطور...
 ، أحبايب  نحو  خصوصا  بتسديدها  َهَمْمُت  كلاّم  أو 
مشبوهة  ِبِريٍح  سالمي  يصيبهم  أن  َمخافة  تراجْعُت 
قَشٍّ  ِمْن  كائنات  إىل  فتُحّولُهم   ، بحيواتهم  تعبُث   ،

وُغبار...
فباسم لفظة الّسالم ، باسمها املُفّدى ، تَُشنُّ الحروب بال 
هوادة ، لِتسيل دماء الُعزّل واألبرياء ، فتنترش املجاعات 
واألوبئة ، وهكذا تَُخرَُّب األرض تخريبا شنيعا وُمتْقنا...

 ، الجديد  أو   ، املعارص  أَِو   ، الحديث  اآلدمّي  هذا  إّن 
يجتهد بوحشيّة إلفراغ ذاته ِمْن إنسانيّته ، ليتسبّب يف 
انقراض الحياة الوحيدة العاقلة )إىل حّد هذه الّلحظة( 

يف هذه املجرّة...
بأّن هناك   ، َخِفّي  يقني  ومازلُت عىل  دامئا  كنُت  فََقْد 
أّن   ، ِمَن املعقول  إِْذ ليس   ، حياة أخرى خارج األرض 
متاما  خالية   ، والكواكب  الّنجوم  ِمَن  املاليني  تلك  كّل 
ِمَن الّسّكان ، ودلييل الوحيد عىل وجود كائنات تسعى 
 ، الغامضة  الرّسائل  تلك  ، هو  أو...هناك   ، ُحرّة هناك 
ما  عادة  وأنا   ، وحيدا  أكون  عندما  إليها  أُصغي  الّتي 
وعندما   ، الّليايل  أَنْصاف  بعد  ، خصوصا  وحيدا  أكون 

أكون )ُصحبة أصدقايئ(...
إنّها رسائل حّسيّة ُمذهلة ، تسلب مّني الّشعور بكّل 

ما حويل...
الغموض  بذلك  تهمس   ، نادرة  أخرى صوتيّة  ورسائل 
 ، لسنا وحدنا  أنّنا  ، سوى  تقول شيئا  لكّنها ال   ، املُثري 
املهّم   ، يهّم  ال  قريبون  أو  بعيدون   ، لنا  هناك جريان 
فَُهم   ، عاقلون  أنّهم  وطاملا   ، عاقلني  جريانا  لدينا  أّن 

مساملون بالفطرة...
إنّني أفّكر بهذا دامئا ، وال أبوح به ، خوفا من ٱتّهامي 
بالجنون ، فاآلخرون ، أو معظم اآلخرين ، ال يفعلون 

شيئا ، سوى توجيه التّهم عشوائيّا إىل الكائنات...
ال  الّذي   ، الغامض  شعوري  ببساطة  هو  هذا   ، نعم 
 ، حاّد  شعور  أنّه  سوى   ، دليل  أو  حقيقة  إىل  يَْستَِنُد 
 ، دامئا  سأتْبَُعه  وأنا   ، الِحّدة  من  غاية  عىل  شعور 
ألنّني أحّب الحياة ، الّتي ال يجب أن تَْخلُو من جريان 
ودودين ، قد أُفْلُِح يف العثور بينهم ، عىل أَِحبّة ُخلَّص...

أََرأَيِْت كَْم أصبَح العثور عىل أحبّة ، فوق هذه األرض 
كاإلمساك   ، مستحيال  يكون  ويكاد   ، صعبا  العزيزة 

بالّريح ؟
َجرّاَء   ، أعامقي  أصاب  الّذي  التّشّوه  َمدى  أرأيِت 

ٱفتقادي ألحباب صادقني ؟
وخويف   ، األرض  نا  ألُمِّ املَريَّض  حبَّي  فإّن  ذلك  ومع 
املسعور عليها ، )َمْن أنا حتّى أخاف عىل األرض ؟( ، 
يدفُعني عادة إىل نسيان َحديس ، والَكّف عن التّفكري 

املهووس ، مبا يحدث هناك يف الّساموات البعيدة...
إّن أحبايب الُقدامى هنا ، عىل هذه األرض ، وإّن أخاف 
عليهم من لفظة الّسالم ، الّتي انقلبْت معانيها الّنبيلة 
يف هذه األيّام الكبيسة ، ومع ذلك أبدأُ رسالتي بالّسالم 

، وأقول :
- سالما سيّديت الرّائعات يف واحدة...

سالما أو...َحامما.
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أنِت يا سيّديت هناك يف قلب بريوت ، ، يف قلبها متاما...
 ، بديعا  حلام  تزل  مل   ، يشء-  كّل  رغم  -الّتي  بريوت 
يعصف ِبأَْخِيلَِة الّذين تستبّد بهم دامئا رغبات طاحنة ، 

يف الرّتحال إىل جهات األرض ومدائنها...
وأنِت فيها متاما ، يف بريوت ، تستمتعني كطفلة مهّذبة 
قُرّاُؤِك  بفيِْضه  يغمرك  الّذي   ، الطّاغي  الحّب  بذلك   ،

املتلّهفون للمزيد من املتعة والفرادة والجنون...
والجنون  الحّب  عن  تكتبني   ، بريوت  قلب  يف  وأنِت 

والثّورة...
يف  الُحْسنى  مالمحه  ُشوَِّهت  الّذي  املُلتهب  الحّب 
هذا الزّمن املتعّفن ، فََغَدا ُمراِدفا متاما للُكرْه والحقد 

والّضغينة ، حتّى أنّني أصبحُت أفّكر هكذا :
عاٌر عىل القلب أن يهوى أِحبَّتَُه...

وتكتبني عن الجنون الّذي طّوح مبُْعتَِنقيه بعيدا جّدا ، 
حتّى ضلُّوا ُسبَُل العودة ِمْن حيث أُصيبوا...

العقُل  شؤونِِه  يف  تدّخَل  كلاّم  الّذي  الّنبيل  الجنون 
أَفَسَدُه...

ساءت  حتّى   ، الجميع  فيه  تشابََه  الّذي  الجنون 
األيّام  أحوالُه ومالمحه ومقاصُده يف هذه 

كالّسنوات  أْعناقُها  طالت  الّتي   ،
الكبيسة ، فََغَدا ُمعاِدالاً متاما للَقرَِف 

والّشذوذ...
املقّدسة  الثّورة  عن  وتكتبني 

أَباَحها  الّتي   ، الخالدة 
سامِسَتُها ألعدائها...

الّدامي  جرَحِك  أفهم  إنّني 
مِت  قدَّ فََقْد   ، املَُنّدى 
مليونا  العظيمة  الجزائر 
 ، الّشهداء  من  ونصف 
يكفي  املَُهول  الرّقم  وهذا 
قداسة  مدى  لُِنْدرَِك   ،
األوطان ، ومع ذلك مازالت 

غاليا  الثّمن  تدفع  الجزائر 
جّدا...

كّل  إىل  أُصغي  وأنا  هذا  أقول 
خائن يتباهى معرتفاًا :

- نعم أنا خائن وقذر ، فَلْتَْحيا الخيانة 
، واملَْجُد كّل املجِد للّسيّدة القذارة.

سالم إذن ، عىل األوطان املغدورة ، وأَيْنام َحلَّْت 
ُخطى اإلنسان الّنبيل...

سالم عىل أّول الّشمس ، تَُعرِّي عورات أبناء الّذين )...( 
، وأبناء الّلوايت )...(...

سالم عىل الّريح تعبث بأثوابهم ، وتجعلهم كالفضائح...
سالم عىل الرّجال/الرّجال...
سالم عىل الّنساء/الّنساء...

سالم عىل األطفال سيكربون ، ويسرتّدون حبيبتهم...
سالم...عليِك.
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وأنِت يف قلب عروس املدائن ، يف بريوت...

وأنا هنا ، يف قلب جنوب تونيّس ، يف قلبه متاما...
إبنتي  ، سوى  حيّا وحقيقيّا  يبدو  فيه  جنوب ال يشء 
َواْل...موت ، وبعض الوجوه البعيدة ، )وجهِك مثال(...

بعض الوجوه ال تزورن إاّل لاِمما ، تأيت يف شكل أَطْياف 
عليها عالمات التّعب ، وعالمات الفقدان ألحبابها...

وجوه أخرى تُِطّل كأَْشَنعِ ما يكون الحزن ، ذلك الحزن 
الفاخر يف قداسته ، ذلك الحزن الّنبيل...

 ، بدعوتها روحي وذاكريت  قامت   ، ُمحاِيَدة  ثّم وجوه 
أّي  كأنّني   ، التّحيّة  تلقي  وال  تلتفت  فال  أمامي  تَْعرُبُ 
)يشء( ال يُثري اإلهتامم ، أو كأنّني لسُت موجودا أصال...

 ، اإلطالق  عىل  وأقساها  أحالها   ، الوجوه  أحىل  أَّما 
هي تلك الّتي تبدو كأطياف حزينة ، تَُحوُم كالخيول 

الّنافرة، حول مرابطها األوىل...

الحاّسة  وحدها   ، الحواّس  جميع  تُْخِطئُها  وجوه 
الّسابعة تدركُها...

وجوه تُوِمىُء من بعيد ، وال تقرتب أبدا...
طينة  من  سّويتُها  أنا   ، الغالية  العزيزة  الوجوه  تلك 
أطلقُت  ثّم   ، الّشّفاف  األزرق  ضوئها  ومن   ، الّروح 

ساحها َكْ تَهيم...
وتُخلّفني   ، جاءت  مثلام  ومتيض  تزور  عديدة  وجوه 

َخلَْفها ُحطاما...
انتظار وجوه  ، يف  أَنَْفْقُت أكرث من نصف عمري  لقد 
 ، منها  يُرْجى  أمل  وال   ، والّسنوات  الحوادث  تْها  َهدَّ
كام   ، روحي  يف  ه  تَُدسُّ الّذي   ، العميم  الخراب  سوى 

يَُدسُّ الفدايّئ عبوة ناسفة ، يف سوق شعبّي ُمعادي...
وال يشء يَُسوُد هنا ، سوى إبنتي واملوت...

كان   ، باملوت شيخا حكيام  ، وّدعُت  أيّام فقط  فمنذ 
قليال  منه  اقرتبُت  أنّني  لو   ، يكون صديقي  أن  ميكن 

فقط...
 ، روحي  يف  تَُدقُّ   ، الّندم  مسامري  أتحّسس  أنا  وها 
كأنّني ُخْنُت صاحبا ، أو قتلُت بريئا ، أو خنقُت 

عصفورا...
ْكر  السُّ عن  كََفْفُت  َعَجباًا...لقد 

والتّدخني ، وتعلّمُت الّندم...
ومع ذلك مازلُت حيّا ، وهذا 
ِقلّة األدب ،   : ما أُسّميِه ِب 
 : ِب  )اآلخرون(  ويسّميه 

الّشامتة...
أنا كاتب ، لكّنني مل أَْغَنْم 
من الكتابة سوى الّنكد ، 
واألعصاب   ، الّنوم  وقلّة 
الّنافرة دْوما ، وقليال من 
اْل... من  وكثريا   ، املتعة 

فَْقر...
مل أغنم من الكتابة سوى 
ألصحاب   ، عظيمة  محبّة 
 ، الّصّحة  موفورة  ذائقة 

وعالية الجودة...
 ، ذابحا  حقدا  غنمُت  كام 
، لها طَعم  ألصحاب ذائقة هابطة 

الرّماد ، ورائحة املستنقعات...
مل أغنم من الكتابة سوى األحزان ، والحريات 

، والّشّكوك والجنون...
إقامتي   ، )اآلخرين(  بعض  عيّل  يَْستَْكرِثُ  ذلك  ومع 
القصرية عىل هذه األرض الّتي أحّب ، ويتوّهمون أنّني 
أَُشكُِّل زحمة يف هذا اإلتّساع الهائل ، الّذي تُوفّره لنا 

نا األرض... أُمُّ
أعلم أنّني ُمِهّم جّدا يف حياة الكثري من الّناس ، وأعلم 
أنّني سأكون ُمِهاّم جّدا يف حياة آخرين ، سأذهُب عىل 
القراءة  جناح  عىل  سيأتون  أو   ، إليهم  الكتابة  جناح 

إيّل...
كام أعلم أنّني لسُت شيئا يُْذكَر ، ولن أكونه أبدا لدى 

الكثري الكثري من الّناس...
كّل هذا أعلمه جيّدا ، لكّنني لسُت أدري أين اإلساءة 

مّني يف كّل هذا ؟!
ملاذا هؤالء اآلدميّون ال يكّفون عن اإلزدحام ، حتّى ال 

يضيقوا بأنفسهم ؟!
ملاذا والعامل أوسع ِماّم تراه العيون ، وتتصّوره األخيلة 

؟!
ملاذا نخجل من َمْنِح بعض الّسعادة لآلخرين ، باإلبتعاد 

عنهم قليال ؟!
ملاذا نُْفِرُغ أماكننا املشتهاة من الهواء الّنقّي ، وَنْلَُؤها 

بالّنكد ؟!
كان ميكن أن نكون سعداء بحّق ، لو أنّنا أخذنا ِحَصَصنا 
من األرض والحياة ، )حصصنا فقط( ، وتَرَكْنا ِحَصَص 

العاملني للعاملني...
ومشحونني   ، َجِشِعني  نكن  مل  لو   ، ذلك  ميكن  كان 

بالطّمع والنََّهم.
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سيّديت الغالية :
أنا كائن ملْ أُدرّب ذاكريت أبدا عىل طُرُقات العودة ، فكّل 

الطّرقات الّتي مشيتُها ، قطعتُها إىل آخرها...
كنُت أقطُعها ، حتّى ولو كنُت عىل يقني من أّن املوت 

كاِمٌن يف نهاياتها...
إنّه العناد املُميت املوروث ، وهكذا كان والدي ومازال 

، والد ميلك عناد الجبال...
َوثيق إىل  ِبَحبٍْل  العنيدة ، مشدودة عادة  لكن أحزان 

الّذكريات...
ْت من أحزان نقيّة خالصة... إنّني أملُِك ذاكرة قُدَّ

وقد كتبُت منذ أكرث من شهر إىل شاعر تونيّس صديق 
، أحّدثه عن َجواٍد نَحيل ، يقف وحيدا يف قلب مقربة 

صحراويّة قدمية بالجنوب التّونيّس...
ورغم نُْدرَِة الخيول هنا ، )يف صحراىنا تَسوُد الِجامل( ، 
فإنّني منذ أيّام فقط ، كنُت أسعى يف أّول الّصباح ، نحو 

غابة نخيل قريبة...
أسعى ُحرّا إاّل من حزن ، وِمن رغبات ابنتي املِلْحاحة...

وأحزان   ، لصيقة  بهموم  فقط  مصحوبا  أسعى  كنُت 
أكولة...

ميني  عىل  يقف   ، حزين  بجواد  عيناي  تعرّثَْت  حتّى 
املَْسلَِك الرّميّل ، املَُؤّدي إىل اتّساعات الّصحراء...

لكّنه   ، وجميل  القامة  وصقيل   ، رشيق  عريّب  جواد 
ُمَنكََّس الّرأس ، ودامع العينني...

، فََقْد كان  الّرغبة حتّى يف الحركة  أنّه فََقَد  كان يبدو 
، الّذي غطّى كّل هيكله تقريبا  وليمة باذخة للّذباب 
، لكّنه ال يَُهشُّ عليه ، وال يفعل شيئا ، سوى الوقوف 

كنخلة ميّتة...
ذاِبٌح َحزُْن الخيول...

يف  محرتقا  هناك  يقف   ، )املتنبّي(  كان  رمّبا   : قلُت 
طموحه القاتل ، وَمْخذوال كعادته ِب)سيف الّدولة( ، 

و )كافور اإلخشيدي(...
العذاب  يَتَلَوَّى من فرط   ، )محّمد شكري(  كان  ورمّبا 
من  َحرََمتْه  الّتي  )طنجة(  ُحّب  يف  يتكبّده  الّذي   ،

الرّتحال...
حلمه  عليه  قىض  الّذي   ، بسيسو(  )معني  كان  ورمّبا 

بالحّريّة...
إىل  شوقا  يستشيط   ، حكمت(  )ناظم  كان  ورمّبا 

ه الحرمان ، وعّذبته املنايف... )األناضول( ، بعدما َهدَّ
ورمّبا كان )رضا الّجاليل*( ، يتخبّط يف نََدِمه األكول عىل 
مغادرة صاحبه ، ورحيله باكرا جّدا عن فواكه الّدنيا...

شكل  أخذْت   ، مستغاني(  )أحالم  تكون  ال  وملاذا 
تَُنوُء تحت أحامل   ، ، وقد وقفْت هناك  فَرٍَس حزينة 

)جزائِرِها( الُحسنى ، حتّى نَُحلَْت روحها الرّهيفة ؟
أو )سعاد الّشايب**( ، تقاوم ببسالة ، حتّى ال تتمّكن 

من إتالفها املذلّة ، وِسياط الفقر الاّلهبة ؟
كامال  بواجبها  تقم  لَْم  بأنّها  َشُعرَْت   ، ترييزا(  )األّم  أو 
بَة ،  ، تُجاه املسحوقني يف األرض ، فظلّت روحها ُمعذَّ

هامئة عىل وجهها وتنوح...
الّشأن  رفيعة   ، اإلطالق  اإلنساّن عىل  الَوْجد  أو سيّدة 
أنا  واملنزلة ، )رابعة العدويّة( ، وقد عادت من أجيل 
من  روحي  وتدفئة   ، الّصرب  عىل  وتدريبي   ، ملواسايت 

بَرِْدها األزيّل...
َجلَّْت يا روحي َمَواِجُدِك...

جلّت نجومك الباهرة يف الّليل ، ويف منتصف الّنهار...
جلّت حتّى خطاياك الّصغرية...

الجسد  هذا   ، الواهي  ِببَيِْتِك  مواليت  يا  ا  رِفْقاً ولكن 
الّنحيل : جسدي.

)يتبع...(

إىل أحالم مستغانمي : وَقاكِ الهلّ شَرَّ السّالم
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يوسف العلمي

هل مازال قادرا على الصمود 
واملواصلة يف االفريقي؟

النتائج املحققة يف بطولة هذا املوسم  بعيدا عن 
يف  تغيرّ  الذي  ما  نسأل  املايض  االسبوع  ودعناه  الذي 
العلمي؟!  يوسف  الحايل  رئيسه  نسخة  يف  االفريقي 
ملموسة  اشياء  من  انطالقا  هذا  نقول  يشء  ال  طبعا 
انرّ  ـ كلنا يعرف  الفضفاض  الكالم  اعتامدا عىل  وليس 
العلمي اخذ وقته منذ املوسم املايض وكان اطلع عىل 
رفعوا  الذين  الالعبني  مع  خاصة  العالقة  امللفات  كل 
عدم  اختارت  التي  الجامعة  نزاعات  لجنة  اىل  دعاو 
الذي  الحد  وصلت  ان  اال  ملف  من  اكرث  يف  تنفيذها 
مل تعد معه الحلول متوفرة وليس من باب املغاالة لو 
قلنا ان االفريقي مورط يف اكرث من 19 ملفا وهي يف 

شكل ديون متخلدة فيها قرارات باتة وملزمة للدفع والذي يزيد يف االستغراب ان هيئة العلمي 
مل تنجح يف توفي حلول لها ـ وذلك بدعوة اصحابها للجلوس عىل طاولة الحوار وبالتايل توفي 
الحلول لها الغريب ان هيئة العلمي بدأت يف التحرك حني تأكدت ان لها مشاركة قارية وان 
االتحاد االفريقي يشرتط ان يكون سجل الفرق املشاركة يف بطوالته غي متخلد بذمتها اموال 
الطراف بعينها لحظتها تحرك العلمي ومن معه الن امللف مرتبط بتاريخ معني وهو 30 جوان 
2022 وقد طلبت جامعة الكرة التمديد فيه وقد استجاب الكاف لذلك ـ لكن ملاذا ترك يوسف 
العلمي ومن معه انفسهم اىل آخر لحظة بحثا عن حلول مؤقتة والحال انه مثة ملفات يعود 
تاريخها اىل سنة 2018 او ما قبلها؟ واىل متى ستظل هيئات االفريقي املتعاقبة تبحث عن حلول 

ترقيعية.
انفسهم  املديرة  الهيئة  اعضاء  يبادر  مل  وملاذا  ـ  متوفرة  كانت  السهلة  الحلول  انرّ  والحال 
»بتقديم تسبقات مالية ثم يكون اسرتجاعها بعد توفر السيولة املالية؟ عىل كل حال الطريقة 
التي تعامل بها العلمي مع ملف »ديون الالعبني املتخلدة« اكدت ان االفريقي مل يتغي لذلك ال 
عجب ان يكون  رابعا يف انهاء البطولة كام أنرّ يوسف العلمي يتشابه مع اليونيس والرياحي يف 

ارجاء امللفات اىل حد العجز عىل مواجهتها وتوفي حلول لها.
* محمد بوسف

الترجي يفوز بالبطولة بنصف فريق

تأكيد  أم  املنافسني...  ضعف 
فشل املنظومة!

تحصل الرتجي الريايض عىل بطولته السادسة عىل 
البعض  فان  النجاح  لهذا  بعضهم  صفق  ولنئ  التوايل، 
االخر ابدى استغرابه ان مل نقل انه صادر احكاما بكون 
لضعف  كانت  الرتجي  حازها  التي  السادسة  البطولة 
ان  كام  له  جديني  منافسني  وغياب  البطولة  مستوى 
افضل حالته  كان يف  الرتجي  ان  يعني  النجاح ال  هذا 
منافس  امام  االفريقية  الرابطة  مسابقة  يف  فشل  النه 
الذي  الجزائري  غي سطيف  نعني  ومن  ضعيف جدا 
اقىص الرتجي من املسابقة وهو يف ازمة دفعته للتخيل 
عن مدربه نبيل الكويك عىل كل حال الرتجي توج واهله 
يدركون انه حتى يف اتعس وضعه سيكون منافسا كبيا 

عىل التتويج بحكم تراجع مردود النجم الساحيل الذي تأثر بعدم استقرار هيئته املديرة التي 
ا النادي  انتهى بها املطاف اىل االنسحاب كليا ولوال وقفة بعض رجاله لوجد نفسه يواجه الحل أمرّ
الالعبني  ارضابات  من  كثيا  التسييية  هيئته  عانت  وبالتايل  املال  لغياب  تأثر  فقد  الصفاقيس 
وصوال اىل االفريقي الذي مل ينجح مع منترص الوحييش يف تكوين فريق قادر جديا عىل املنافسة 

عىل لقب البطولة وحتى عادل السليمي نفسه فان اختياراته كانت محل لوم وانتقاد.
* عمر

فاروق كتو يتهّم 
االعالم الرياضي  

اتهم الكاتب العام للرتجي الريايض فاروق كتو 
بسبب  العام  الرأي  بتجييش  الريايض  اإلعالم 
الخالف الحاصل بني حكيم عون ونبيل معلول 
الدخول  تفادي  األجدى  من  كان  أنه  معتربا 
اإلعالم  بني  مقارنة  يف  كتو  ودخل  جدال.  يف 
تغيرّ  تناىس  لكنه  وحاليا  السابق  يف  الريايض 
يعترب  ولنئ  والحارض،  املايض  بني  املسؤولني 
اإلعالميني  أحد  لكونه  محرتما  كتو  موقف 

السابقني فإنه أخطأ العنوان هذه املرة.

مع  يتفق  التونسي  امللعب 
املدرب اسكندر القصري   

 أعلنت هيئة امللعب التونيس منذ 19 جوان 2022 عن  عقد جلسة 
ته دون تحديد تاريخ  عامة استثنائية انتخابية يوم 8 جويلية ثمرّ غيرّ
فتح باب الرتشحات وغلقه، وإىل يوم الناس هذا ال أحد يعرف متى 
ميكن للراغبني يف رئاسة فريق البايات تقديم ترشحاتهم. وتبعا لهذا 
سيصدر يف  الساعات القادمة بالغ بخصوص بيع االشرتاكات وفتح 
باب الرشحات. وقد كان من األجدر التنصيص عىل ذلك يف نص بالغ 
التأجيل . من جهة أخرى، تأكرّد رسميا انسحاب نور الدين بن بريك 
وهو ما مل يكن مطروحا قبل حل الهيئة املديرة السابقة. ولكن ما 
رئاسة  عن  نهائيا  التخيل  يقررّر  جعله  الصحفية  الندوة  يوم  حصل 
النادي. ومن أبرز األسامء املرشحة لخالفته رئيس الهيئة التسييية 
الحالية محمد محجوب الذي ينوي تقديم قامئة بعد أن حصل عىل 
دعم الرؤساء القدامى وكبار الداعمني. وألورّل مررّة يف التاريخ يتفق 
ح يل به  جميع  رؤساء البقالوة عىل الرئيس. وال أنىس أبدا ما رصرّ
البقالوة  باردو منذ 30 سنة مؤكرّدا أن رؤساء  بارز بفريق  مسئول 

ة.  ال يترّفقون إالرّ عىل أمر واحد، وهو عرقلة كل رئيس يتوىلرّ املهمرّ

بعد ان إستقبلها وزير الرياضة 

أي ثقل لجمعية التلمساني وذويب 
وبن ابراهيم يف مشهد كروي متعفن

إلتقى وزير الشباب والرياضة كامل دقيش أعضاء 
وهم   القدم  لكرة  الوطني  الفريق  قدماء  جمعية 

زياد التلمساين ومختار ذويب واملنجي بن براهيم.
يف جلسة ُخصصت لتدارس :

لكرة  الوطني  املنتخب  رياضيي  قدماء  وضعية 
التي  الصعوبات  لتجاوز  املتاحة  والحلول  القدم 

ميرون بها.
واقع الجمعية وأبرز مشاغلها وإشكالياتها وُسبل اإل رتقاء بواقع رياضة كرة القدم عىل مستوى الترشيع والتأمني والبنية 

التحتية ملواكبة متطلبات اللعبة محليا ودوليا.
لكن السؤال املطروح أي ثقل لهذه الجمعية يف املشهد الكروي يف بالدنا و ما أهمية ما طرحوه وهذه الجمعية قد طبعت 

يف وقت سابق مع منظومة فساد الكرة التونسية.

معلول  نبيل  املدرب  به  قام  ما 
الثاين للرتجي  حني سجل الشتي الهدف 
مرفوض وال مربر  قردان  بن  اتحاد  امام 
اللرّه  رزق  اسامة  الحكم  كفاءه  وقد  له 
بان اقصاه من بنك االحتياط بعد تدخل 
من الحكم الرابع جالل السحباين! اال ان 
السؤال املطروح ملاذا فعل معلول ذلك 
وهو املجبول عليه ان يكون مثاليا سواء 
عىل حافة امليدان او عىل بنك االحتياط 
ان  بعد  اصال  اللقطة  تلك  كانت  وملاذا 
تهجم عىل بنك احتياط اتحاد بن قردان 
نحن  عون!  حكيم  مدربه  عىل  وخاصة 
يف  مقنعا  يكن  مل  معلول  انرّ  مبا  نسأل 
رده عىل سؤال حول اتيانه لتلك اللقطة 
املشينة وكلنا يعرف ان معلول اكتسب 

ـ  الكربى  املناسبات  خربة 
والنه مل يقنع فانرّ ذلك يدفعنا 
للقول ان نبيل معلول مل يكن 
ينتظر  االشكال  من  بشكل 
التكتييك  االنضباط  ذلك 
تألق  مع  قردان  بن  لالعبي 
الفرجايت  نورالدين  حارسهم 

كام  الضغط  زاد  املباراة  وقت  ومبرور 
ان تغيياته مل تؤت اكلها وهو ما زاد يف 
وتية التشنج وفقد التحكم يف االعصاب! 
التخمينات  باب  ومن  معلول  ان  كام 
ثم  بها  يفوز  ـ  سهلة  مباراة  انتظرها 
يعود الجميع إىل ديارهم فارحني كام انرّ 
هناك من طأمنه بكون املباراة مربوحة 
مسبقا، عىل كل حال نبيل معلول خرج 

النص وباتيانه لذلك  عن 
انه ال  اكد  املشني  الفعل 
بقية  عن  كثيا  يختلف 
يبحثون  الذين  املدربني 
السهلة  الحلول  عن 
االسهل  واالختيارات 
يساعد  الذي  والحكم 
علينا  كام  ـ  مثال  من  اكرث  ذلك  يف  ولنا 
معلول  نبيل  مع  كان  الحظ  ان  التأكيد 
اذ مل متيزه ال اختيارات فنية وال تكتيكية 
ليفوز ببطولة جديدة مع الرتجي جاءت 
االندية  ضعف  نتيجة  اسبوعني  يف 
املنافسة والرتجي نفسه مل يكن االفضل 

من البقية.
* محمد حسني

معلول شتم بنك احتياط اتحاد بن قردان

هل بحث عن التساهل... أم هو تشنج زائد عن 
اللزوم...  أم هي ردة فعل؟
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الريايض   الرتجي  فاز  لنئ   
بلقب  صعب  موسم  يف 
عىل  السادس  وهو  البطولة 
التونيس  التحكيم  فإن  التوايل 
وضعيفا  سيئا  أخرى  مرّة  كان 
هذا  نقول  الحدود   ابعد  اىل 
ونستغرب ما تّم اعتامده من 
ميكن  إذ   الفار  تقنية  خالل  
الريايض  املوسم  ان  القول 
وخاصة تحكيميا اتسم  يف كل 
التجاوزات  بكرثة   الرابطات 
املقابالت  نتائج  غريت  التي 
الجولة  امام  سنتوقف  لذلك 
التتويج  ملرحلة  الختامية 
أخطاء  بحصول  متيزت   التي 

تحكيمية اثرت يف النتائج النهائية مثال  يف  ملعب سوسة  شاهدنا مرسحية تحكيمية 
جديدة بطلها الحكم مجدي بالحاج عيل الذي مل يعلن ركلة  جزاء واضحة يف الدقيقة 
4+45 للنجم الساحيل اثر عملية دفع  واضحة جدا إالّ أّن مجدي بالحاج عيل رأى 
عكس ما رآه الجميع حتى اإلقصاء الذي كان  ضد العب النادي اإلفريقي فقد كان 
بتدخل من غرفة الفار من خالل يوسف الرسايري، نحن مل نفهم ملاذا مجدي بالحاج 
عيل ملبارة النجم الساحيل و النادي االفريقي النه مل يكن الحكم املناسب للمباراة 
املناسبة كام مل يكن االفضل عىل امتداد املوسم النه يف جملة واحدة حكم تعليامت 

ال الجريء و سنكتفي بذلك 
أّما حكم  مباراة رادس فانه هو االخر غرّي النتيجة و اثر عليها بتحكيمه املتذبذب،  
قابس  رابطة  من  الله  رزق  اسامة  صفرها   التي  بنقردان  اتحاد  و  الرتجي  مباراة 

محدودية  بوضوح   أكّدت  
مستوى  عىل  وعجزه  صافرته 
امليدان من خالل  التحرك عىل 
عدم  تقديره الصحيح  لبعض 
االخطاء وهي نفس  املالحظات 
يامن  االول  املساعد  للحكم 
امللوليش. يف مبارة  رادس أعلن 
رضبة  عن  الله  رزق  اسامة 
سهلة  كانت  )كالسيكية(  جزاء 
كان  انه  رغم  للرتجي  التصفري 
عىل بعد امتار من اللقطة التي 
باللقطة  قدرها  كيف  نفهم  مل 
الفار  غرفة  دفع  مام  العادية 
للتدخل،  أخطاء رزق تواصلت 
مدافع  عىل  مبخالفة  مسبوقا  كان  الذي  للرتجي  الثاين  الهدف  رشعية   اقراره  مع 
الله شاهدها  وال  رزق  اسامة  ال  لكن  و جلية  قردان   وهي مخالفة واضحة  بن 
التدخل وهذا ما يؤكد ضعف  الدولية(  تجرأ عىل  بالقامئة  عامر شوشان )املوعود 
املرتكبة  لألخطاء  الصحيحة  الفنية  قراءتهم  غياب  و  للحكام  التقديرية  االمكانيات 
ولو أنّنا نشكر للحكم الرابع  جالل السحباين ارصاره عىل إقصاء نبيل معلول مدرب 
الرتجي  وهو قرار سليم  أكّد اخالق معلول بعد تهجمه عىل بنك احتياط  اتحاد بن 
قردان كام جاء ليؤكد منظومة فساد الكرة التونسية خاصة يف عالقة بهذه االسامء 
من الحكام التي اخرتوها للجولة االخرية ملرحلة التتويج يف جملة واحدة ميكن القول 
ان العرشية االخرية انضافت اىل سنوات الغورة و افتكاك االلقاب و هو ما سنعود 

اليه يف وقت الحق.
محمد يوسف

في الجولة االخيرة لمرحلة التتويج 

الحكمان بالحاج علي و رزق اهلل غريا النتائج النهائية 

بعد مباراتي رادس وسوسة والعقوبات المتخذة

كان ال بد من حل مكتب رابطة 
املحرتفني... 

الجولة  مقابالت  خالل  حصلت   التي  األحداث  يف  للنظر  الدوري  اجتامعه  يف 
التاسعة من مرحلة التتويج بلقب بطولة الرابطة املحرتفة األوىل اتخذ  مكتب الرابطة 
املوقر بعض العقوبات  التي جاءتنا مضحكة وغريبة إذ ميكن القول انها غري قانونية 
بإمكان  كان  الرابطة التخاذ عقوبات  يجتمع مكتب  ملاذا  للتساؤل  يدفعنا  ما  وهو 
الفصل 42  التأديب هناء بودن تسليطها وفقا ملا ورد مبختلف فقرات  كاتبة لجنة 
من املجلة التأديبية. لكن يبدو أن مكتب الرابطة يرص عىل عقد االجتامعات لتمرير 
عقوبة ليست موجودة باملجلة التأديبية اصال اذ عىل حد علمنا فان مكتب الرابطة 
ليس من اختصاصه  غلق الفرياج و لو ان مكرم اللقام املستشار البلدي بسوسة قال 
ان البلدية هي التي اتخذت قرار الغلق بعد الخسائر التي لحقت تجهيزات ملعب 
سوسة.  أما األغرب من ذلك, فهو غض الطرف عن اجتياح امليدان وخلق الفوىض 
بداخله. أ مل يرش اىل ذلك   الحكم نضال لطيف  اما املنسقني  العامني محسن عبد 
القادر و رضا فهمي فانهام مل يشاهدا أي ىشء فيام اغمض حسني اوالد احمد عينيه 
وكأّن املسألة ال تعنيه أصال مبا ان دوره فني للحكام نحن نريد ان نفهم امل  يشاهد 
التاسعة من صور صادمة أم ماذا لنصل اىل   اعضاء مكتب الرابطة ما قدمته  قناة 
حكاية غلق فرياجي رادس وسوسة لنقول كذلك انه تم اقرار  ذلك  من طرف هيئة 
الرتجي  وبلدية سوسة فعىل من تضحك الرابطة و هو ما يدفعنا للتأكيد انه مكتب 
بال مصداقية و لو كانت الدنيا دنيا لتم حله بتهمة اخفاء الحقائق و اصدار عقوبات 
بال نص قانوين و الن وزارة الرياضة غري موجودة فليكن هذا الذي تم اصداره من 
باب ذر الرماد عىل االعني كام كان ال بد من تسليط عقوبات عىل الحكام واملنسقني 
)نحن وجدنا رضا فهمي معيّنا مرّة أخرى ملباراة الرتجي واتحاد بن قردان( واملراقب 
الن هؤالء جميعا كانوا شهود زور شأنهم شأن الحكام واملنسقني و املراقب يف مباراة 

االفريقي و الصفاقيس.
محمد يوسف

كان املشهد جميال يف النجم الساحيل بعد استقالة رئيسه ماهر 
القروي حصل هذا قبل يومني من مباراة الرتجي واالجمل الوقفة 
الرائعة لالستاذ عبد الجليل بوراوي مبعية الالعبني القدامى مثل 
زبري بية و عبد الرزاق الشايب والرشميطي والبقية الباقية و عىل 
اهمية مشهد االلتفاف كان االروع ما قدمه الالعبون من عطاء 
و انضباط يف مباراة الرتجي و قبولهم للنتيجة و لعملية تبادل 
االقمصة عىل امليدان لكن املوجع هو الخروج من الباب الصغري 
املسؤولية  اىل  جاء  انه  اثبت  الذي  القروي  ماهر  النجم  لرئيس 
الرياضية صدفة اذ مل يكن له مرشوع ريايض دفعه لتعويض رضا 
رشف الدين وان الذين دفعوه للمسؤولية رسعان ما تخلوا عنه 
النه مل يكن الرجل املناسب للمكان املناسب كل ما يف االمر انه 
ابن واحد من الذين تحملوا مسؤولية امامية  قيادية يف النجم 
القروي  حامد  الدولة  رجل  الدكتورو  غري  نعني  ومن  الساحيل 
لذلك مل يكن مفاجئا و ال غريبا ان القى ماهر القروي باملسؤولية 

يف يوم مفصيل )هكذا اغادر و ليكن بعدي الطوفان( ولكن ما 
نسيه القروي يف لحظة ما و هو يعلن الذهاب غري ماسوف عليه 
انه تحمل مسؤولية اكرب منه و اكرب من الذين دفعوه ثم ابتعدوا 
يف  ناجحا  يكن  ومل  كبري  اعامل  رجل  يكن  مل  القروي  ماهر 
مؤسسته فكيف سيكون النجاح حليف فاقد هذه الصفة او لنقل 
االمتياز ودليلنا االرث الثقيل الذي تركه خلفه دون ان ندخل يف 
ال  نقدمها يف سطور وحتى  ان  من  اكرب  الحكاية  التفاصيل الن 
يجد بعضهم حجة لصب جم غضبه عىل القروي ومن كان معه 

يسبح باسمه فاذا كل  ىشء يتوضح يف مسؤولية بشطر موسم
االكيد ان خروج ماهر القروي كان يف صالح النجم الساحيل 
حتى ال يزيد يف جراحه واوجاعه و عىل الجميع استعاب الدرس 

الن النجم الكبري ال يستحق اال رئيسا كبريا ...
محمد يوسف

في مشهد رائع بعد استقالة القروي 

بوراوي حاضر͵ زبري يرفع املعنويات والبقية يدعمون 

يف أوت القادم  حسني 
والجريدي يف السعودية 
القدم   لكرة  العريب  االتحاد  ان  مطلعة  مصادر  ذكرت  
اختار الحكم الدويل نعيم حسني واملساعد الدويل فوزي 
سنة(   -20( للشباب  العرب  كأس  يف  للمشاركة  الجريدي 
التي ستقام يف السعودية بداية من 20 جويلية إىل 5 أوت 

.2022

السوبر التونسي يوم 15  
سبتمرب 

موعدا   2022 سبتمرب   30 تاريخ  التونسية  الجامعة  حّددت   
إلنطالق بطولة الرابطة املحرتفة لكرة القدم يف موسمها الجديد 
2022/2023. وسيكون املوعد قبل ذلك مع الدور نصف النهايئ 
 9 أو   8  : للكأس  النهايئ  الدور   * 1 و2 سبتمرب.   يومي  للكأس: 

سبتمرب. * السوبر التونيس: 15 سبتمرب 2022.

حكام 
منظومة 

وديع يبحثون 
عن سند 
وداعم 

ستتّم  أنه  مفاده  خربًا  الحكام  بني  راج  
إىل  إضافة  تونيس  تحكيمي  طاقم  دعوة 
اعتاد  الذي  الرتبّص  يف  للمشاركة  محارض 
منذ   تونس  يف  تنظيمه  القطري  االتحاد 
ومنذ  بطربقة«   »السيغال  بنزل  سنوات 
الحكام  بني  قامئة  الحرب  و  الوقت  ذلك 
فمن   »للخالعة«.  مبكان  الظفر  أجل  من 
ستختاره إدارة التحكيم من الحكام أم ان  
للتحكيم  التنفيذي  املدير  الجويني  ناجي 
بعينها   اسامءا  سيطلب  القطري  باالتحاد 
له  مبن  االتصال  طرف  كل  يحاول  لذلك 
تأثري وكلمة مسموعة لضامن مكان يف ايام 
ناجي  عالقة  فقط  لالشارة  طربقة  يف  العز 
منقطعة  ليست  الجريء  بوديع  الجويني 

كام يريد بعضهم االيهام بذلك 
محمد
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