كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد
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ماذا يف اتفاق املعلّمني مع وزارة الرتبية؟

مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان:
الترشحات المعلنة وتأثيرها
على توازنات البرلمان:

غاب املحامون واألطباء وحضر
املنتمون إىل الوظيفة العمومية
االشتراكات

األخ حاتم بن رمضان الكاتب
العام لالتحاد الجهوي بنابل

رشكة النقل
يف طريقها لالندثار
والتنمية غائبة!

انتصار جديد لالستقاللية

حمل ثقيل على صفاقس

بين الهايكا وااليزي:

كارثة بيئية خانقة كيف ستكون
ٌ
ٍ
عاجز ...النهايات؟
ووال
ٌ
أغرب مشهد في كرتنا

منسّق مباراة هالل الشابة
والنادي الصفاقسي ادعى االعتداء
عليه لهزم الفريق املح ّلي!
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وطنية

انتصار جديد لالستقاللية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
مؤتمر

االتفاق الخاص بالمعلمين والنواب والوقتيين
بين وزارة التربية وجامعة األساسي

انتصار جديد لالستقاللية
* بقلم :األستاذ أنور القورصي (/نائب سابق لرئيس الرابطة)

تتويجا ملسار تفاويض طويل ونضاالت عسرية ،نفسها املعتمدة باألمر الحكومي عدد  228لسنة .2018
النواب خارج االتفاقية
توصلت الجامعة العامة للتعليم األسايس ووزارة
يت ّم إحداث لجنة فنية مشرتكة للنظر يف صيغ
الرتبية إىل اتفاق شامل استجاب يف مجمله ملطالب
املعلمني وأنهى مدة االمتناع عن التدريس املسجلة وآليات التسوية.
النواب دفعة 2022
منذ مطلع السنة الدراسية الجديدة.
إبرام عقد منظّر مبدة أقصاها سنتان ( )02يخضع
وقد ت ّم يوم أمس األربعاء  16نوفمرب  ، 2022إمضاء
االتفاق ،مبقر الوزارة ،خالل حفل بهيج أرشف عليه كل خاللها املعنيون إىل تأطري وتكوين ومتابعة بإرشاف
من الوزير السيد فتحي السالويت الذي كان مرفوقا متفقد الدائرة وبانقضائها ،يقع إدماجهم يف رتبة أستاذ
بعدد كبري من مساعديه ،واالخوين محمد الشايب مدارس ابتدائية مرتبص سنة .1
اعرتاضات النواب:
وحفيظ حفيظ األمينني العامني املساعدين لالتحاد
وضعية املعرتضني املقبولة اعرتاضاتهم وذلك
اللذين كانا مرفوقني باإلخوة أعضاء مكتب الجامعة
بتعيينهم بعنوان سبتمرب .2022
يتقدمهم األخ نبيل الهوايش.
تتكون لجنة فنية مشرتكة بني الطرفني تتوىل دراسة
ويف تفاصيل االتفاق نجد:
االعرتاضات الجديدة البالغ عددها  332ملفا عىل
الصنف الفرعي أ:3
تت ّم تسوية وضعية األعوان املعنيني بعد متابعة قاعدة تكافؤ الفرص ،وتصدر الوزارة قرارات التعيني
دورة تكوينية تحدد مدتها ومضمونها يف إطار لجنة بعد انتهاء اللجنة من أشغالها .وتتوقف عملية قبول
مشرتكة بإرشاف الهيئة العامة للوظيفة العمومية وذلك االعرتاضات نهائيا بانتهاء أعامل اللجنة املذكورة.
الئحة الهيئة االدارية
يف اجل أقصاه موىف شهر نوفمرب .2022
فتح باب التفاوض بني الطرفني حول بقية النقاط
األعوان الوقتيون:
يت ّم إصدار االمر املتعلق برتسيم األعوان الوقتيني الواردة يف الالئحة املهنية الصادرة عن الهيئة اإلدارية
يف أجل أقصاه موىف شهر نوفمرب  2022وفق الصيغة للجامعة.

اىل كافة الهياكل النقابية

السيدات والسادة اعضاء الهيئة املديرة
املنتخبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان

مبناسبة انتخابكم يف عضوية الهيئة املديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
االنسان ،يسعدين ان اتقدم إليكم بإسمي الخاص وبإسم االخوة اعضاء املكتب
التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل ،وباسم كافة الشغالني ،بأحر التهاين ،متمنيا
لكم النجاح والتوفيق يف مهامكم عىل درب تعزيز حقوق االنسان والحريات الفردية
والعامة ببالدنا وعىل الصعيد الدويل.
ويسعدين أن اعرب لكم عن تقديري لدوركم الوطني الذي تضطلعون به يف
يتولىّ األخ فاروق العياري األمني العام املساعد اشاعة قيم املواطنة والحقوق والحرية يف مجتمعنا وملجهوداتكم من اجل اعالء
املسؤول عن النظام الداخيل نيابة األخ نورالدين القيم االنسانية التقدمية والدميقراطية والدفاع عن الرابطة كهيكل مناضل ومستقلّ .
متنيايت لكم بدوام التقدم والنجاح عىل درب تحقيق اهدافنا املشرتكة.
الطبويب االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
* االمني العام
مدة غيابه وذلك من 15إىل  24نوفمرب .2022
نورالدين الطبويب

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

ستبقى الرابطة مفخرة لتونس ألسباب موضوعية ٬مهام حصل من انتكاسات ظرفية ومهام حصل
من صعوبات وتجاذبات وجذب إىل الوراء يف اتجاه سلط االستبداد.
فمنذ تأسيسها يف  1977والرابطة تعيش رصاعات داخلية بني نزعة االستقاللية عن السلطة الحاكمة
املؤسس عىل
املستب ّدة املنتهكة لحقوق اإلنسان واملواالة لالستبداد عىل حساب ما ورد يف ميثاقها ّ
ما ورد باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .وذلك ألنها منظمة دميقراطية فيها انتخابات دميقراطية
دورية حرة ونزيهة وشفافة يف الفروع الجهوية ويف مؤمتراتها الوطنية .وهي مثال يحتذى به .لكن
الرابطة منذ تأسيسها واىل اليوم ٬والهيئة املتخلية مل تسلم من ذلك لها مشكلة عويصة تجرتّها منذ
ذلك التاريخ وإىل اآلن وتتعلق بتوزيع االنخراطات.
فال يخفى عىل أ ّي كان أن منظامت حقوق اإلنسان ليست منظامت جامهريية ٬وال هي منظامت
حزبية وإمنا هي منظامت ال يجب أن ينخرط فيها إالّ ملن هو مقتنع مبيثاقها وموافق عليه ويتعهد
بالنشاط من أجل تكريسه يف الواقع .ولذلك تعترب منظمة نخبوية ليس مبنطق النخبة املج ّرت وإمنا
مبنطق تجميع النشطاء املقتنعني برضورة الدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة ٬مهام كانت
ميوالتهم السياسية الشخصية لتتضافر جهودهم نحو تكريسها يف املجتمع .والح ّد األدىن املطلوب
هو الدفاع الصادق عن كل ما ورد يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان مبا تضمنه من حقوق كونية
شمولية ومرتابطة .ومبا يعني أن كل الحقوق التي تضمنها هي لكل الناس كام أن الدفاع عن حق
من الحقوق ال يجب إطالقا أن يسمح بانتهاك حق آخر ورد فيه .وقد عاشت الرابطة وال تزال
معضلة كيفية توزيع االنخراطات وإىل من ميكن أن تُسند.
وللقول بعجالة ٬كانت قبل الثورة توزع الكثري منها ملناضيل أطراف سياسية لها تأثري صلب قياداتها
لتحصل عىل أغلبيات يف مؤمترات الفروع ٬وبالتبعية يف املؤمتر العام .ويتقاسمون بذلك املقاعد يف
الهيئة املديرة حتى مع ممثيل التجمع الذي تنتهك سلطته يوميا حقوق اإلنسان.
وكانت أطراف سياسية أخرى ٬رغم أنها ال تؤمن ال مبا ورد يف البيان وال يف امليثاق تطالب بحصتها
من االنخراطات لتحذو إىل جانبها باملنطق ذاته والخلفيات نفسها .لكن املحطة الكربى يف افتكاك
االنخراطات ملن ال يؤمنون باإلعالن كانت سنة  1992ملا غيرّ بن عيل قانون الجمعيات وص ّنف
الرابطة كجمعية ذات صبغة عامة عليها قبول انخراط كل من يطلبه الفتكاك القلعة من الداخل
جل وأغلبية أعضائها
من طرف التجمعيني والحصول إن مل يكن عىل كل الهيئة املديرة .فعىل ّ
مع أحزاب الديكور مساندة سلطة االستبداد آنذاك ٬لتصبح منظمة مساندة لها مثل املنظامت
الحكومية آنذاك .لكن واجهت الرابطة مبناضليها يف الفروع هذا التسلط بكل قوة ٬وأسفرت هذه
املواجهة يف مؤمتر فيفري  1994عىل قرار وفاقي بتعليق االنخراطات الجديدة حتى ال تعوم
الرابطة يف منخرطني من التجمع .وبقي األمر عىل هذه الحالة حتى الثورة ٬أين فتح باب االنخراط
من جديد.
لكن بعد الثورة ٬تواصل التالعب يف االنخراطات بإسنادها ٬هنا وهناك ٬ملن ال يؤمن مبيثاق
الرابطة وباإلعالن العاملي من أجل التموقع والوجاهة والتسلق يف املنظامت الوطنية وحتى ملواالة
االستبداد الجديد بعد االنقالب عىل دستور الثورة الذي كرس ما ورد يف البيان!
وهذا الحظه الكثري من أصحاب الضامئر الحية يف تونس والخارج بل واستهجنوه
ورغم كل ذلك ٬كان الدر يرجع دامئا إىل معدنه ٬وذلك لسبب بسيط جدا ال يفقهه املوالون داخلها
للسلط القمعية املتعاقبة .وواصل هؤالء طلب االنخراطات بل ودخلوا يف رصاعات محمومة من
أجل ذلك .جزء مه ّم منهم ال يؤمنون بالبيان ٬ويقشعرون من انتهاكات السلطة ٬ألن مساندة
االستبداد او السكوت عنه تقشعر منه النفوس التي لها بعد إنساين.
ويف هذا السياق ٬قلت مرة عندما كنت مسؤوال يف الرابطة ٬لقياد ّي فيها فعل ما ال يتخيله أحد
للتالعب باالنخراطات .افعل ما تريد يا هذا ٬فخراجك سيكون بالرضورة لالستقاللية والنضالية من
أجل الحقوق الواردة يف البيان وإن مل تكن كلها ٬فعىل األقل جلها ٬ولن ينفعك ذلك وال السلطة إذ
أعيد ما قلته ذات سبتمرب من سنة  2000بعد الفوز عىل قامئة التجمع ومن معه يف ذلك املؤمتر
الخامس الشهري .كل الحقوق لكل الناس طبق ما ورد يف امليثاق ويف البيان .ومن ال يؤمن مبا ورد
فيهام هو حر ٬لكن عليه أن ينسحب بكل كرامة ٬لتكون له كرامة إنسانية ٬فهناك مواقع أخرى
أين ميكنه التسلق ومساندة االستبداد .وهي كثرية يف مجتمع يسوده االستبداد والفساد ٬من أعىل
الهرم إىل عطار الحومة.
وعموما أمت ّنى أن يكون ما حصل يف املؤمتر االخري رجوعا ثابتا إىل البوصلة الحقوقية٬
ولكنه سيكون يف بداية الطريق مجددا ٬ولن ينجح إال باالعتامد أساسا عىل القوى الداخلية
املتطوعة للدفاع عام ورد يف البيان .ولكن أيضا مبساندة من هم خارج الرابطة من مختلف
الفعاليات وهذا مهم جدا ٬وخصوصا بتف ّهمهم للمع ّوقات ولبعض العرثات إن حصلت ٬وهي
ستحصل بالرضورة ٬لكنها ستكون ثانوية خصوصا ملا ينتظر الجميع يف املشهد السيايس املقبل
والذي ينبئ برجوع االستبداد الغاشم عىل الجميع.
وأقول اليوم مرة أخرى هنيئا لضحايا االنتهاكات ولكل الناس ولتونس .إن نتائج املؤمتر األخري
وما تحقق فيه من مكاسب ستبقى مجرد محطة وإنجازات ظرفية كسابقاتها ٬إن مل تقع صيانتها
وتثبيتها ٬حتى ال نرجع مرة أخرى إىل الوراء.
ويبقى السؤال نفسه دامئا ٬ماذا يفعل يف الرابطة من ال يؤمن بامليثاق واإلعالن؟

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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ضيف األسبوع

الدكتور بكار غريب لـ «الشعب»

* حوار لطفي املاكني

الضعف الذي أصاب الدولة منذ  2011جعلها
عاجزة عن القيام بإصالحات اقتصادية حقيقية
عديدة هي املحاور التي تطرقت إليها الندوة التي نظمها املرصد التونيس لالنتقال الدميقراطي بالتعاون مع منظمة «فريدريش إيربت» يف عالقة
مبا أفرزته االنتخابات االيطالية االخرية وتأثريها عىل االقتصاد التونيس وكذلك عىل ملف الهجرة وهو ما كان منطلقا للحوار مع الدكتور بكار غريب
تم التوقف عند تداعيات هيمنة أحزاب اليمني املتطرف يف عديد الدول األوروبية وما سيرتتب عن ذلك من
أستاذ االقتصاد بالجامعة التونسية إذ ّ
سياسات ستعتمد يف عالقة ببلدان الجنوب.
كام تطرق الحديث إىل ما هو مطلوب من الدول املصدرة باملهاجرين خاصة يف ظل ارتفاع نسبة البطالة وعدم قدرة مختلف الربامج عىل الحد
منها مبا زاد من نسبة أعداد املهاجرين غري النظاميني بشكل غري مسبوق.
إضافة اىل املشاورات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدويل ومدى القدرة عىل تجنب االنعكاسات السلبية ملا سيتخذ من اجراءات ال تراعي
اولويات اغلب الفئات االجتامعية.
* ما هو تفسريكم لهيمنة أحزاب اليمني املتطرف
عىل املشهد السيايس يف عدة بلدان أوروبية؟
ـ بداية الب ّد من التوضيح ان العامل ينزاح رويدا
منذ مدة يف اتجاه اليمني وميكن تفسري هذا حسب
رأيي بضعف طرح احزاب اليسار التقليدي مبا معناه ما
يقرتحون بصفة عامة من ادارة «اجتامعية» للرأساملية ما
جعل هذه املقرتحات عىل الشعوب ال يختلف كثريا عماّ
يقرتحه اليمني الليربايل وحاولوا اظهار اختالفهم اساسا يف
القضايا املجتمعية يف عالقة بالحريات الشخصية وما اىل
ذلك وليس يف القضايا االجتامعية واالقتصادية.
ثانيا صعود الشعبوية وخاصة اليمينية وهي من
تداعيات ازمة الدميقراطية التنفيذية يف البلدان الغربية
وهذه االزمة ناتجه عن عدم وجود اختالف كبري بني ما
يقرتحه اليمني وما يقرتحه اليسار كذلك يف عدة قضايا
مه ّمة وهنا توضح ان املحدد لها هو قرارات االتحاد
االورويب وليست الخيارات السياسية للدول وبالتايل فإن
اليسار يف حاجة اىل تجديد اطروحاته وتحاليله يف مجمل
القضايا الراهنة.
* هل ميكن الحديث عن توازنات جديدة داخل
الحكومات االوروبية سيكون لها انعكاس عىل التعاون
مع جنوب املتوسط يف ملفات كثرية؟
ـ يف ما يخص التوازنات الجديدة انطالقا من املثال
االيطايل وتحديدا ما طرحته «جورجيا ميلوين» الفائزة يف
االنتخابات خالل خطابها امام مجلس النواب لكسبها
ثقتهام وثم ما حصل من توزيع للحقائب الوزارية
وخاصة وزاريت الخارجية واالقتصاد نالحظ ان متوقع
حكومة جورجيا ميلوين ورغم الخطاب النقدي تجاه
االتحاد االورويب واملبنى عىل املطالبة بسيادة الدول

* ملاذا هذا االستثناء؟
ـ حسب رأيي هامش التحرك ضعيف جدا يف املسائل
االقتصادية بالنسبة ألحزاب اليمني املتطرف النه ميكن
االنتقاد يف الخطاب املعلن لالتحاد االورويب وتطالب بأكرث
سيادة للدول وحتى الخروج من االتحاد االورويب كام روج
لذلك خالل الحملة االنتخابية لكن عند الوصول للسلطة
يصبح الخطاب اكرث واقعية وعقالنية وهذا ما حصل منذ
أيام قليلة بتأكيد «ميلوين« عىل االنضباط للمقاييس
االوروبية وتسمية وزير االقتصاد معروف بتوجهاته
الليربالية وبالتايل ما بقي لها من هامش للمناورة يف أحد
اهم القضايا املجتمعية «ومقاومة الهجرة غري النظامية»
خاصة وان التحالف الحكومي هناك رابطة الشامل املعني
توجهه عىل معاداة املهاجرين اضافة اىل وجود قلق كبري
لدى الرأي العام االيطايل واولهم الذين منحوها اصواتهم
من آالف املهاجرين غري النظاميني وكيفية ادارتها من قبل

ما يطرحه صندوق النقد الدولي يتغافل
عن عودة النمو إىل االقتصاد الوطني
الحكومات السابقة.
* أال ترى انه ميكن التفاوض بندية مع الدول
االوروبية خاصة يف هذه الظرفية الصعبة التي تحتاج
فيها للطاقة من البلدان املغاربية؟

ليست للحكومة رؤية يف ما يخصّ الهجرة غري النظامية
وكأنها قبلت بدور حارس الحدود األوروبية
االوروبية فان حكومتها ستنتهج سياسة ليربالية تقليدية
يف تناغم مع أُط ْر وقواعد االتحاد االورويب بينام السياسة
الخارجية ستؤكد عىل استمرار انخراط ايطاليا يف الحلف
االطليس ودعم املوقف االوكراين يف الحرب الروسية
االوكرانية الن مثل هذه الحكومات املشكلة من أحزاب
ميينية متطرفة دامئا ما تبحث عن مقبولية لدى االتحاد
االورويب والواليات املتحدة االمريكية.
ومن هذا املنطلق فاين ال اعتقد ان هناك قطيعة
ستقع فيها الحكومة االيطالية الجديدة مع السياسة
القدمية املتبعة اال رمبا يف قضية الهجرة غري النظامية من
الضفة الجنوبية للمتوسط.

للسواحل االيطالية ويتوقع الخرباء أن يكون هؤالء
ما بني  40إىل  150الف يحسب ارقام منتدى الحقوق
االقتصادية واالجتامعية.
وبالنسبة للتفاوض بندية مع الجانب االورويب البد
أن تكون لدى تونس (وبقية البلدان املغاربية) رؤية
للتنسيق والخروج من التعاطي االمني لهذه املسألة
ويف التوقيت نفسه اقرتاح سياسات بديلة عىل الطرف
االورويب تأخذ بعني االعتبار مصالح البلدان املغاربية
وتراعي اوضاع الشباب املغاريب املتطلع لتحقيق نقلة يف
حياته مستقبال من خالل خيار الهجرة ويف هذا االطار
البد من التنويه بتجربة قام بها االتحاد العام التونيس
للشغل مع الكنفدرالية العامة االيطالية للشغل يف عالقة
بتمكني املهاجرين من حقوقهم كاملة يف الضفتني بالنسبة
للتغطية االجتامعية اذا ما اختار مقر إقامته (تونس او
ايطاليا) وبالتايل ميكن االستلهام من مثل هذه التجارب

ـ بداية بالنسبة لتونس مع االسف ليست لدينا
رؤية فيام يخص التعاطي مع هذه املشكلة وكأنه فرض
علينا القبول بدور حراس الحدود الجنوبية ألوروبا مقابل
اعانات ومساعدات مالية بانتهاج سياسة قمعية للظاهرة
(الخيار االمني) من خالل محارصة املراكب املتجهة إىل
السواحل االيطالية والقبض عىل املهاجرين غري النظاميني
وقد تم احباط العرشات من محاوالت «الحرقة».
كام ان هناك خشية لدى املجتمع املدين يف أن
تزيد السلطات من أساليب التضييق وهذا عىل مستوى
مؤسسات االتحاد االورويب وتحويل االرايض التونسية
إىل منصة الستقبال املهاجرين االفارقة قبل وصولهم

لدعم التعاون لحقوق املهاجرين وتعطي نظرة مغايرة
لتلك الرؤية املكرسة للحلول االمنية والتضييق واملنع.
كام ان هذا التنسيق بني البلدان املغاربية قد يكون
مجديا خاصة وان الظرفية تجعل حاجة البلدان االوروبية
ملحة يف عالقة بالطاقة بعد اندالع الحرب الروسية
االكرانية ونقص االمدادات الروسية بإتجاه أوروبا.
* ما مدى ترابط تفاقم االوضاع االقتصادية املرتدية
وإنخرام التنمية بدول جنوب املتوسط وتنامي الهجرة
غري النظامية؟
ـ تفاقم الهجرة غري النظامية مرتبط بعنرصين اولها
االسباب االمنية مثل الحروب االهلية القريبة من املتوسط
او البعيدة عنه وثانيها االسباب االقتصادية اذ كلام تتفاقم
االوضاع املرتدية وانترشت البطالة خاصة يف أوساط
الشباب فإن هذا عامل رئييس يف دفع الشباب اىل ركوب
قوارب الهجرة الغري النظامية حتى وان كان واقع الحياة
هنك ليس بالصورة التي ينتظرونها اذ سيتم استغاللهم
يف االعامل غري املنظمة لساعات طوال مع أجرة زهيدة
وحياة غري مستقرة واملامرسات العنرصية املتزايدة جراء
الخطاب الشعبوي الحزاب اليمني املتطرف.
ويف ذات االطار فانه عىل الدول االوروبية االقتناع ان
الهجرة غري النظامية هي من تداعيات سياساتها االمنية
االقتصادية املتبعة إقليميا ودوليا يف عالقة ببحث تلك
الدول عىل مصالحها عىل حساب التعاون الحقيق مع

دول الجنوب والتي مل تؤدي إىل تنمية حقيقية بتلك
البلدان.
* ما املطلوب من الحكومات لتقديم الحلول
الحقيقة للشباب بعيدا عن الوعود والشعارات؟
ـ اوال الهجرة غري النظامية ليست وليدة السنوات
االخرية بل هي موجودة منذ (بداية االلفني) كام انه
ومنذ االستقالل وإىل حد اليوم ومهام اختلفت مناويل
التنمية فإن اقتصادنا مل ينجح يف النزول بنسبة البطالة
تحت رقم  ٪15واملحري يف الفرتة االخرية ضمن تلك
النسبة فقد تفاقمت اعداد الشباب العاطل وخاصة
من حاميل الشهادات العليا وهذا مرده القطيعة
بني السياسة الرتبوية والتعليمية التي انتهجت منهج
الجمهرة اي االعداد الكبرية من خريجي الجامعات
بينام بقي نسبة التأطري يف املؤسسات االقتصادية متدين
جدا (دون  )٪10خاصة وان النسيج االقتصادي يرتكز
اساسا عىل املؤسسات الصغرى واملتوسطة (والعائلية)
كذلك صناعتنا مرتكزة اساسا عىل العمل غري الكفء اذ
انخرطت بالدنا يف التقسيم العاملي للعمل عن طريق
التنافسية املبنية عىل األجور الزهيدة اضافة اىل ضعف
املحتوى التكنولوجي لصناعتنا وهذا مرده غياب سياسة
صناعية منذ برنامج االصالح الهيكيل .1986
* مبا تفرس العجز عن القيام بإصالحات حقيقية
عىل مدى السنوات املاضية لتحسني واقع التونسيني؟
ـ العوامل االساسية التي حالت دون تحقيق
اصالحات هي املتصلة بالضعف الذي انتاب الدولة
التونسية منذ  2011اذ مل تكن قادرة عىل فرض
سياسة اقتصادية بها نفس اصالحي ثانيا تعاقبت
منذ تلك السنة حكومات مل تطرح عىل نفسها مسألة
االصالح لحرصها عىل الحفاظ عىل شعبيتها للمناسبات
االنتخابية بل ان هناك فرتة اصبح الحكم لدى من
يقودون السلطة غنيمة يقتسموها وثالثا غياب تصور
تونس ـ تونس لالصالح رغم املجهودات القامئة من
طرف قسم الدراسات والتوثيق باتحاد الشغل وبعض
مساهامت املجتمع املدين وهو ما جعلنا امام ما يطرحه
صندوق النقد الدويل من «إصالحات» يف شتى امليادين.
* كيف تقيم املشاورات مع صندوق النقد الدويل؟
ـ مع االسف االصالحات التي يطرحها صندوق
النقد الدويل هي من زاوية ضيقة الن هاجسها عودة
التوازنات املالية الكربى يف عالقة مبيزانية الدولة وميزان
الدفوعات صحيح ان هذه التوازنات منخرمة خاصة منذ
 2011لكن الجانب املهم املتغافل عنه هو عودة النمو
لالقتصاد التونيس الذي ميثل حال النخرام التوازنات
التي أرشنا اليها اي ان املقاربة البد ان تكون اشمل
لهذه الزاوية الضيقة التي ذكرتها من اجل خروج البالد
من ازمتها دون ارضار بالطبقات الشعبية واملتوسطة
التي باتت تعاين من صعوبة االوضاع االقتصادية
واالجتامعية.
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الدكتور عبد اللطيف الحناشي لـ«الشعب»

تأجيل االنتخابات أفضل للجميع من برملان ستكون تركيبته باهتة وال سلطة له
اقبال من الناخبني وبالتايل فإنني اتوقع ان تكون نسبة العزوف عن املشاركة
* لطفي املاكني
يف الترشيعية املنتظرة ملحوظة ذلك ان غياب اهم الفاعلني يف الشأن العام من
تتالت الدعوات منذ أشهر ماضية برضورة الرتيث قبل الترسع يف اجراء احزاب ومنظامت وجمعيات سيزيد من حاالت االستقالة عن مامرسة واملشاركة
انتخابات  17ديسمرب املقبل وآخرها ما ذكره االمني العام لالتحاد العام التونيس يف العملية االنتخابية.
* باهتة ودون المستوى
للشغل بخصوص تأجيل موعد الترشيعية اىل حني توفر
وواصل الدكتور عبد اللطيف الحنايش حديثه بالقول ان تأجيل
جميع الظروف التي متكن من تحقيق نقلة فعلية يف املسار
ـ أغلب
موعد  17ديسمرب خطوة مستوجبة لصالح الجميع حتى ال تعرف
الدميقراطي تجنبا لتداعيات عكسية اذا ما تم التشبث بذلك
المترشحين
هذه املحطة االنتخابية نفس نتائج االستفتاء وقبله االستشارة والحوار
املوعد خاصة وان مختلف املؤرشات ال تشجع عىل الذهاب
النعرف لهم حول الدستور ومن هنا تكمن اهمية دعوة اتحاد الشغل لتأجيلها
اىل ذلك املوعد االنتخايب.
وهو املنظمة الكربى وما لها من مكانة اعتبارية عىل أكرث من صعيد
وما تجدر مالحظته ان دعوات التأجيل (وليس
االلغاء تاريخ نضالي
داخل البالد وخارجها.
كام يريد البعض الرتويج اليه) جاءت من اغلب االطراف
ال ّداعمة ملسار  25جويلية التي تعترب ان مثل هذه سياسي أو
واضاف ان االرصار عىل اجراء هذه االنتخابات سيزيد من تعميق
االستحقاقات والهميتها تحتاج بالتأكيد إىل توفر جملة من
مدني
الصعوبات التي متر بها البالد كام انها ستفرز برملانا ليس افضل من وال برنامج لهؤالء املرتشحني وبالتايل لن تكون ملجلس نواب الشعب اي سلطة
الرشوط املتعارف عليها وهذا ما يغيب اىل حد االن بداية
سابقيه بالرغم من ان تلك الربملانات شاركت فيها احزاب وكان التي اصبحت مجمعة لدى رئيس الجمهورية الذي مل يقدم اىل حد اآلن حلوال
وخاصة
اخالالت
و
سلبيات
من
ظهر
ما
تدارك
الفرتة
تلك
يف
باالمكان
من املرسوم  55الذي وضع رشوطا مجحفة وضيق عىل
للمشاكل املرتاكمة.
مشاركة اهم الفاعلني يف املشهد العام واولهم النساء والشباب وذوي الهمم ضبط سلوكيات النواب املنتمني إىل تلك االحزاب حتى ال
كام أن هؤالء «النواب» لن تكون لهم مشاريع كربى
(أصحاب الحاجيات الخصوصية) اضافة اىل غياب املنافسة التي تعترب أساس نصل إىل ما وصلت اليه االمور من انقالب ومشاحنات ـ النخبة التي حكمت يطرحونها كام هو املحمول عىل االحزاب واملنظامت الكربى
اي عملية انتخابية اذ ان قلة الرتشحات وانعدامها بعديد الدوائر مكنت بعض وبني ان ما حصل سابقا سوف يتك ّرر يف الربملان املقبل
نتيجة لحوارات معمقة وتفاهامت داخل االحزاب وخارجها
جويلية
25
قبل
املرتشحني من «ضامن» مقعد بالربملان املقبل دون املرور بحملة انتخابية تطرح اذ ان غالبية املرتشحني سيكونوا دون رقابة من احزابهم
وهذا ما يغيب عن املرتشحني للترشيعية القادمة خاصة واننا
وكذلك ال يحتكمون عىل تجربة او رؤية للعمل السيايس
فيها الربامج والتصورات بني مختلف املرتشحني.
والتي لم تحكم
ال نعلم حول اي مواضيع يلتقون ويسعون اىل تنفيذها عىل
ومشاريع
ملفات
من
يطرح
ما
مع
التعاطي
وكيفية
امني
اح
رت
اق
ان
الحنايش
اللطيف
ويف حديثه لـ «الشعب» بني الدكتور عبد
تتحمل المسؤولية ارض الواقع ملصلحة املجموعة بشكل عام لذا اعتقد يقول
عام اتحاد الشغل بتأجيل موعد االنتخابات الترشيعية هو اقرتاح وجيه جدا ضمن مجموعات برملانية كام هو معمول به باغلب
الدكتور عبد اللطيف الحنايش ان البالد ولالسف وصلت
االوضاع
في
باعتبار ان التحضريات بشكل عام مل تكن يف املستوى املطلوب مثل ما جرت به الدميقراطيات وبالتايل فان السقوط يف استسهال العمل
اىل هذه الدرجة من العطالة بالرغم من مساوي العرشية
العادة يف املواعيد االنتخابية السابقة والدليل ان عدد الرتشحات مل يكن بالحجم الربملاين والدخول يف خالفات حادة سيطغى عىل تركيبة
املاضية التي كان ميكن تجاوزها ذلك ان النخبة التي حكمت
المتردية التي
املتوقع وهذا مرده تغييب االحزاب يف غالبيتها ليقترص االمر عىل البعض منها الربملان الذي ستفرزه انتخابات  17ديسمرب القادم.
قبل  25جويلية والتي مل تحكم تتحمل املسؤولية يف ما
تعيشها البالد
* برلمان بال سلطة
فقط من خالل مرتشحني ال نعلم شيئا عن مجملهم اذ ال نعرف لهم تاريخ نضايل
وصلت اليه البالد من اوضاع مرتدية وان كانت كل تجارب
الترسع
عن
سيرتتب
ما
تحليل
يف
محدثنا
ويذهب
مبفهومه الشامل اي مامرسة انشطة ضمن االحزاب او منظامت املجتمع املدين
االنتقال الدميقراطي متر مبثل هذه الظرفية التي أمتنى ان ال
وينضاف اىل ما ذكرته االطار العام الذي ال يشجع عىل اجراء هذه االنتخابات يف اجراء هذه االنتخابات إىل اعتبار ان الرتكيبة املنتظرة وفق الصيغة االنتخابية تطول بفضل ديناميكية املجتمع املدين ومثله السيايس وكل أميل ان ال تكون
ونقصد االوضاع االقتصادية واالجتامعية املرتدية والتي لن تشجع عىل نسبة التي سيتم اعتامدها (االنتخاب عىل االفراد بالدوائر) سينتج برملانا بال رؤية تداعيات هذه الظرفية الصعبة وخيمة عىل البالد وعموم املواطنني.

حركة النهضة والتدمري املمنهج للوعي املعريف يف تونس
* بقلم األستاذ :محمد الحمدي
قبل اعتالئها ُس ّدة الحكم سنة  2011أطلقت ال ّنهضة أنصارها يف كلّ
االجتامعي،
السيايس ،االقتصاد ّي،
حدب وصوب للتّعريف بربنامجها
ّ
ّ
األخالقي وقد استخدمت لتحقيق هذا الربنامج وسائل اإلعالم
الثّقا ّيف و
ّ
السمعيّة ،البرصيّة ،املكتوبة ،املنابر الدينيّة وحتّى الشّ عارات الحائطيّة
ّ
التي سرنكّز عىل بعضها دون سواها.
لقد كان «ال ّنهضويون» واعني بوظيفة الشّ عارات وقدرتها عىل التّأثري يف
السطور لذلك تف ّننوا يف صياغة هذه
املتقبّل الذي ال يحسن قراءة ما بني ّ
الشّ عارات الحائطيّة التي تتعلّق بنجدة اللّه ورسوله واإلسالم واملسلمني
الصالة قبل مداهمة املوت
رش كفّار ال ّداخل والخارج والحثّ عىل ّ
من ّ
ورضورة ارتداء الحجاب والقطع مع الت ّربج الذي ال يليق باملرأة
املسلمة ...وأبرز شعار احتفى به «ال ّنهضويون» أيمّ ا احتفاء وكتبوه عىل
أسوار األسواق واملدارس واملعاهد والكليّات هو« :يا علامين يا جبان
القرآن ال يُهان».
لقد كان قادة حركة «ال ّنهضة» واعني بأ ْن ال عد ّو لهم يستطيع مواجهة
الظالمي غري القوى السياسيّة العلامنيّة لذلك بذلوا قصارى
مرشوعهم
ّ
جهدهم لتكفريها وتقدميها للشّ عب كقوى معادية له تمَ ْتَ ُح من ثقافة
التّغريب وترتبط مبا وراء البحار يف قراراتها السياس ّية( .ولألسف فقد
نجحت نسب ّيا يف ما ا ّدعته ألسباب يطول رشحها يف هذا املقام).
ومماّ يجب ألاّ يغيب عن أذهاننا أ ّن زعامء ال ّنهضة خصوصا واإلخوان
السيايس يف بلدان
وتحصلوا عىل اللّجوء
عموما قد عاشوا يف الغرب ّ
ّ
علامن ّية أطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف وعاشوا فيها ملوكا
مك ّرمني وسمحت لهم ببناء املساجد ومامرسة طقوسهم الدين ّية والقيام

باألنشطة السياسيّة والثّقافيّة لذلك امتدحوها وربطوا معها عالقات
مشبوهة قبل عودتهم إىل أوطانهم وبعدها لكن مل ّا استق ّروا يف أقطارهم
بعد ثورات «ال ّربيع العر ّيب» صارت هذه العلامن ّية لعنة ومروقا من
ال ّدين.
واملتأ ّمل يف خطاب منظّري اإلخوان يالحظ بيرس قدرتهم عىل التّمويه
واالفرتاء والخداع والتّعمية والتّلبيس وربطهم يف كلّ املناسبات بني
العلامن ّية والكفر رغم أنّهم يف قرارة نفوسهم يعرفون أ ّن العلامن ّية هي
«فصل الحكومة والسلطة السياس ّية عن السلطة الدين ّية أو الشخصيات
املس من األديان وحريّة االعتقاد.
الدينيّة» دون ّ
هذا عىل املستوى املعريف أ ّما عىل املستوى األخالقي فقد عملت ال ّنهضة
عىل قلب سلّم القيم وغلّبت ال َع َر َض عىل الجوهر فصار ورع املرأة
يُقاس بالحجاب وال ّنقاب والجلباب وصارت عالمات تديّن ال ّرجل زبيبة
الصدق يحيل عىل الحمق والغباء
الصالة واللّحية واللّباس األفغاين وصار ّ
ّ
ُ
والكذب يدلّ عىل الذّكاء كام صار ال ّنفاق أ َّم القيم .أ ّما الجهاد فهو فرض
عني يف بالد الشّ ام لك ّنه مح ّرم يف فلسطني التي يُداس فيها اإلنسان،
الشّ جر ،الحجر واملق ّدسات.
التونيس كأنّه يعيش يف بداية انهيار الخالفة العباسيّة عندما
وهكذا أصبح
ّ
رصخ «املتنبّي» مذهوال:
أ غاية ال ّدين أن تُحفوا شواربكم .......يا أ ّمة ضحكت من جهلها األمم
ومماّ ال ّ
السيايس تعميام
شك فيه فإ ّن ال ّنهضة تخصيصا وتنظيامت اإلسالم
ّ
التونيس واستامتت يف تدمري وعيه معرفيّا وأخالقيّا
قد أربكت املجتمع
ّ
السيطرة عليه وإعادة ال ّنظر يف مكتسباته الثقافيّة
قصد تأبيد حكمها و ّ
األخالقي وجعله يسري عىل نهج املجتمعات
سلوكه
وإعادة تشكيل
ّ
التيوقراط ّية التي تحارب الحقيقة وال ّنور والجامل وتك ّرس أرذل األخالق

من ثقب اإلبرة
* يكتبها رمزي الج ّباري

املستثمر أكل نصف
الشارع!
بعد الثورة ،حصلت عديد التجاوزات فيام يخص «التعدي عىل الطرقات
والشوارع» وعىل امللك البحري العمومي اذ نشطت ظاهرة انتصاب «ما
يسمى االكشاك» وقد انتظرنا ان تسارع البلديات بإزالتها ـ اال ا ّن وفاة
مواطن يف سبيطلة كان نامئا بداخل واحد منها جعل هياكل البلديات
ومجالسها التنفيذية تتبع االجراءات القضائية كام ا ّن االغلب االحكام مل
تنفذ خاصة بعد  25جويلية مبا ا ّن الفوىض تكاد تكون منترشة يف عدد
كبري من االمكنة!
هذه االيام انتصب مستثمر جديد بنهج عيل درغوث هذا انجاز الجديد
اول ما استباح لنفسه ان «اكل نصف املادة» يف تعد صارخ عىل حق
املارة بنية توسيع «مقاه» فقط اريد ان اعرف اين اعوان البلدية؟ ملاذا
مل يوقفوا زحف صاحب املرشوع الذي تجاوز حدوده ومر إىل حق
غريه وهنا اعني «املارون من شارع عيل درغوث»! وملاذا سمحت له
بذلك البلدية منذ البدء الن عملية كبح الجامح الب ّد لها من اجراءات
واستدعاءات ومكافحات لنصل إىل االحكام ـ قدميا قيل قص العروق
تنشف االغصان ويبدو ان جامعة بلدية تونس ورئيستهم غري معنيني
بهذا املثل ،لذلك ال حرج عىل الجامعة التي تعودت ا ّن تأكل املال العام
وال تعيد القروض حتى تصبح من جامعة «أبهة االعامل» مبال املجموعة
الوطنية ويوىف الكالم!.
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إصالح القضاء يكمن يف الحوار الب ّناء ال يف «التصليح والبناء»:
عطالـة شبه كاملـة ملرفق من أساسات الـدولة والعمـران

ملف القضاء ال يزال
ال ينكر أحد من متابعي الشأن العام ان ّ
الشوكة الحادة يف خارصة الدولة التونسية ،وان كل الحلول التي قُ ّدمت
اىل ح ّد اآلن مل ترتق اىل مستوى اصالح القطاع وحتى إىل مستوى
محاولة تفكيك اشكالياته ،وفهم طبيعة اشتغال مؤسسة بهذا الحجم
وهذه االهمية ،كانت اىل حدود أشهر خلتُ ،سلطة بأت ّم معنى الكلمة،
رشعني ،لكنها أصبحت بج ّرة
لها ما للرئيس والحكومة وما للمجلس وامل ّ
قلم ،مج ّرد «وظيفة» يطمع الجميع يف بسط سلطتهم عليها ،وتتنازعها
أهواء ع ّدة ،وتتقاسمها لوبيات كثرية ،وال حلول إىل ح ّد اللحظة ،وال
يبدو أن حلّها سيكون قريبا أيضا.
السيدة وزيرة العدل ليىل جفّال ،ويف أحدث ترصيحاتها ،قالت إن
وزارتها رشعت يف اصالح بعض املحاكم ويف تركيب «مرافق صحية»
يف البعض اآلخر ،وحتى يف تبييض جدران بعض املصالح العائدة إليها
بالنظر ،والتي تآكلت بفعل الزمن وبفعل وعدم االهتامم خاصة ،لكن
هذا الترصيح ليس غريبا عن السيدة الوزيرة التي تتعاطى مع ملف
القضاء بصفتها كبرية موظفيه ،وليس بصفتها الحاكم الحقيقي لقطاعها،
فكل تعليامتها تأيت مبارشة من رئاسة الجمهورية ،وكل القرارات التي
ّ
يُثار حولها الجدل منذ أكرث من عام هي قرارات الرئيس قيس سعيد
ومراسيمه ،وال دخل للسيدة الوزيرة إال يف ما ذكرته من «تصليح»
للمحاكم وليس اصالحا للقضاء.
وال شك يف أن السيدة الوزيرة ليىل جفّال قد حرضت لقاء رئيس
الجمهورية االسبوع املايض بالسيد املف ّوض األورويب للعدل ،والذي جاء
حل هذا امللف الشائك ،وسمعت منه موجزا
خصيصا ملحاولة ّ
إىل بالدنا ّ
ملا يُقال عن قضائنا يف الخارج ،خاصة يف الدول التي نتعامل معها يف
كل املجاالت ،وسمعت ايضا ان رشكاء تونس غري راضني عماّ يحصل يف
محاكم تونس ،وغري مرتاحني للسياسات التي ت ُرسم وتُسطّر لقضائها
وقُضاتها.
والر ّد بأن هذا الزائر ليس عليه ان يتدخّل يف شؤوننا ،ر ّد رصيح
وحقيقي وله كل املساندة ،لكن كان عىل السيدة وزيرة العدل ان
متتلك من الشجاعة ما يجعلها تقول له ال تأت اىل بالدنا وال تتدخّل
يف شؤوننا ،لكن أن نقبله ونجلس معه ونستمع له ونوافقه يف كل

دراسة للباحث زياد الخلويف

*لطفي املاكني

تعيش عديد القطاعات والعاملني او املتعاملني معها بأشكال
مختلفة حاالت الهشاشة وعدم االنتظام يف العالقة بالهياكل الرسمية
وهي ما باتت تعرف به الحقا من غياب الي صفة ميكن ان تدل عىل
أن هناك حقوق او واجبات تلزم هذا الطرف او ذاك بها ونعني هنا
املامرسني لعديد املهن والحرف وكذلك املؤسسات التي متثل الدولة
وعرفت السنوات االخرية دائرة املنتسبني اىل هذه املهن والحرف
اتساعات بعد ان اصبح الحصول عىل شغل وفق الرتاتيب املتداولة
امرا صعبا وبالتايل ونظرا للصعوبات االقتصادية واالجتامعية التي
متر بها البالد قبلت رشيحة هامة من املجتمع مبامرسة انشطة غري
مستقرة.
وكشفت الدراسة التي أنجزها الباحث زياد خلويف ان تتبع
املسارات الحياتية للعملة غري النظاميني ومنهم الباعة والنصابة
مبا يف ذلك حياتهم االرسية وتجاربهم يف مؤسسة املدرسة واملعهد
واحالمهم وآمالهم وتجاربهم املختلفة وخاصة متثالتهم للدولة
يظهر عددا من السامت املشرتكة اي مدى تأثري الظروف االقتصادية
واالجتامعية والسياسية يف تشكيل بعض تصوراتهم حول ذواتهم
والدولة واملجتمع.
وتؤكد نتائج الدراسة ان املتتبع مسارات عدم االستقرارية من
خالل سلسلة االنقطاعات يقف عىل تفكك الروابط بني الباعة
والنصابة ومختلف املؤسسات الرسمية مثل املدرسة وغريها من
التي ترمز بالنسبة لهم إىل الدولة وسلطتها لذلك يضيف الباحث
زياد خلويف ميكننا القول ان املسارات الحياتية للبائع املتجول تجعل
منه ذاتا مرتابة اي تشك يف نوايا االخرين تجاهها وال تثق فيهم
نظرا لخيبات االمل املتتالية واالحتياطات التي يعيشها هؤالء منذ
الطفولة والتي تؤثر سلبا عىل قدراتهم عىل بناء عالقات ثقة وتشكيل

ما قاله ،ثم نصدر البالغات الرنانة فذلك ال يعني شيئا
وال يغري من واقع ان القضاء مل يعد يحتمل مزيدا من
االنتظار ومزيدا من الصمت عىل وضعيته التي تأزمت اىل
ظل إرصار طريف
حدود أن امكانيات الحل تكاد تنعدم يف ّ
النزاع ،رئيس الجمهورية ووزيرة العدل من جهة ،والقضاة
وهياكلهم النقابية من جهة ثانية ،كل عىل موقفه ،وكل عىل
رأيه وتصوراته.
فرئيس الجمهورية ،ومنذ الدقائق األوىل لحراك 25
جويلية كان يضع نُصب عينيه املرفق القضايئ ،وكان يخطط
إلعادة تشكيله بالكامل وبناء قضاء يحلم به هو أو يتخيله
أو يسمع عنه ،وفق رؤية ال يعرفها أحد إىل حد اآلن إال هو،
كل الر ّجة التي
ومل يفصح يوما عام يريد من خاللها ،وما الهدف من ّ
أحدثها يف املرفق القضايئ.
والسادة القضاة يعرفون جيدا أن قطاعهم يغرق منذ سنوات يف
الفساد واملحسوبية والرشوة ،وأن كلمة «اإلصالح» عند هياكلهم ال
تعني إالّ مفهوما واحدا :دعونا وشأننا .وهذه النظرة األحادية يتفقون
فيها مع رئيس الجمهورية ،وكام ال يريد هو ألحد أن يتدخل يف مخطّطه
رص هي األخرى عىل أن ال يتدخل
إلصالح القضاء فإن هياكل القضاء ت ّ
أحد يف شؤون هذا املرفق امله ّم.
صحيح أن الرئيس بقراره عزل  57قاض ًيا ،قد أحدث هزة ،بل
زلزاال يف صفوف املحاكم التونسية وحتى لدى الرأي العام السيايس
والحقوقي ،لكنه مل يستطع أن يتقدم بعدها خطوة واحدة ،نظرا إىل
عدة ظروف لعل أهمها أنه رمبا ال ميتلك برنامجا ملا بعد عزل القضاة
الذين اتهمهم بالفساد ،ورمبا أيضا ألن هناك ضغوطات منعته من
التقدم أكرث.وصحيح أيضا أن جمعية القضاة قد استطاعت استيعاب
الرضبة برسعة ،ومتكنت من تحشيد رأي عام تعاطف مع «مظلمتها»
واحتفلت بقرار املحكمة اإلدارية ببطالن العزل ،ورقص بعض أعضائها
للصباح وذبحوا الوالئم يف نادي ُسكّرة ،لك ّن ذلك ال يعني شيئا ،ومل
يغيرّ عىل امليدان شيئا ،وال يبدو انه سيتق ّدم خطوة للخروج من املأزق.
وجمعية القضاة تعرف جيدا ان هناك اخالالت كبرية يف القضاء،

لكنها ايضا تعرف انها لو فتحت هذا الباب فلن يُغلق أبدا ،وسيتحول
تتمسك بالتضامن القطاعي بقوة
القضاة كلّهم اىل متّهمني ،لذلك
ّ
وتدافع برشاسة عن القطاع عا ّم ًة وال تف ّرق بني القايض الربيء وبني
حتى من اتهمتهم هي سابقا بالفساد والرشوة .يف الوقت الذي يعرف
رئيس الجمهورية ان التوغّل يف هذا القطاع وتفكيك مفاصل قوته من
الداخل ،بات أمرا شبه مستحيل تقريبا ،وان صدمة العزل قد م ّرت دون
السلك ،ويعرف ايضا ان املجلس االعىل
أن تخلّف آثارا واضحة عىل ّ
الذي ّعينه مل يتمكن من االشتغال اىل ح ّد اآلن وان وزيرة العدل أعجز
من أن تنفّذ ما يريده هو يف القطاع ،كام يعرف ان الحركة القضائية مل
تج ِر اىل ح ّد الساعة ،وان كثري من القضاة ال يزاولون أعاملهم وكثري من
املحاكم ال تشتغل ،وان القضاة ال يطبقون تعليامته وال تعليامت وزيرة
الحل بيده هو ال بيد اآلخرين.
رص عىل أن ّ
العدل ،ومع ذلك ي ّ
وأمام هذا االنسداد التام ومتسك كل مبوقفه ،ال يبدو أن حلوال
قادمة يف االفق القريب ،بل ما يبدو هو مزيد من التأزم يف قطاع أصبح
كسلطة ،ويوشك أن يلفظ أنفاسه
بطبيعته عالة عىل البالد وفقد هيبته ُ
حتى كوظيفة ،وهذا وضع وال شك ّ
يدق ناقوس الخطر أمام بالد توشك
أن تفقد أحد أه ّم اركانها ،وت ُسقط أُ ّسا من االساسات التي قامت عليها
منذ فجر التاريخ.
* محمد بوعود

بعض القوانني جترب فئات واسعة عىل البقاء يف حالة اهلشاشة االقتصادية

رأس مال اجتامعي يتجاوز شبكة العالقات االرسية والصداقات يف
تعامالتهم اليومية وأول من يشككون فيهم وال مينحونهم ثقتهم
الدولة ومؤسساتها ويف الجمعيات واالحزاب وبالتايل هو يعيش
خارج االطار الرسمي ليس يف حياته االقتصادية بل يف جوانب اخرى
من حياته ايضا واستدل يف ما ذهب اليه ان عينة البحث من الباعة
املتجولني اغلبهم ليس لهم حساب بنيك او بريدي وال دفرت عالج
كذلك غري منخرط يف الجمعيات واالحزاب والنقابات و ٪89منهم مل
يشاركوا يف االنتخابات.
* العيش عىل الهامش
ويف تحليله لخطاب البائع املتجول حول الدولة استنتج الباحث
زياد خلويف انه يعيش خارج حدود الدولة او عىل هامشها وقد توحي
الالرسمية التي تحكم حياته االقتصادية بهذا الفصل بينه وبني الدولة
او بصفة اهم بني الدولة من جهة واملجتمع من جهة اخرى ونعني
الدولة يف متثالتهم تدفعهم بصفتها كيانا ومن خالل تهمش مناطقهم
الداخلية اىل التنقل إىل العاصمة والعمل يف القطاع غري الرسمي ثم
يسعى هذا الكيان يف مقام ثان إىل تأبيد حالة الهشاشة االجتامعية
واالقتصادية من خالل اجهزة الدولة وقوانينها وهذا ما عربت عنه
عينة البحث بالقول ان الدولة تهددهم وتضغط عليهم من خالل
قوت يومهم وذلك يف اشارة كحمالت الرشطة البلدية وحجز السلع
وهو ما يجعلهم محكومني بالبقاء يف الدائرة نفسها فال ميكنهم ان
يصبحوا اغنياء او منتمني إىل الطبقة الوسطى أو العمل بصفة قانونية.
وأضاف ان دراسة املامرسات اليومية للباعة املتجولني يف السوق
وتفاعلهم مع اجهزة الدولة ومؤسساتها وربط املامرسات اليومية
امليكروسكوبية وشبكة العالقات املتشعبة واملتداخلة يف االطار

الضيق تكشف ان النصابة
والدولة ينتجان تلك الوضعية
بني الرسمية والالرسمية تراه
الدولة بوضوح وبالتايل فالبد
من التفريق بني الدولة كام
هي متثالت يف خطاب الباعة
الجوالة انطالقا من اوضاعهم
واالقتصادية
االجتامعية
ومن تفاعلهم مع اجهزتها
ومؤسساتها يف حياتهم اليومية.
كام بينت الدراسة كام اشار اىل ذلك الباحث زياد الخلويف ان الدولة
تنتج ظروفا إجتامعية واقتصادية وتدفع ابناء الهوامش الداخلية
للتحول إىل باعة متجولني كام تنتج من خالل تقنيات الحضور والغياب
والسامح بدرجة من االقتصاد غري الرسمي وذلك باستامر االقتصاد
واستمرار الهشاشة االجتامعية واالقتصادية.
ويستنتج الباحث ان دراسة املجتمع وخاصة الفئات الهشة
واملهمشة والتي كانت تاريخيا وقود الثورات واالنتفاضات االجتامعية
يف تونس ال يجب ان تفصل عن مسارات دراسة الدولة ومؤسساتها
فمحاولة فهم فئة الباعة املتجولني هي محاولة يف فهم املجتمع
بعد  2011ودراسة الدولة والشارع هي دراسة السيايس لذلك فإننا
نرى يقول زياد خلويف بان فهم ما تعيشه تونس من تحوالت كربى
وهيكلية حتى عىل مستوى أعىل هرم من السلطة اليوم يبدأ بفهم
املجتمع يف الشارع مبا يساعد عىل فتح امكانات جدية لتغيري حقيقي
لعالقة املجتمع بالدولة.
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المؤتمر التأسيسي للنقابة الخصوصية لديوان البحرية التجارية والموانئ:

* سلمى الجاليص

املشاكل كبرية والوحدة النقابية ضرورية

بإرشاف األخ صالح الدين الساملي األمني
العام املساعد انعقد امس االربعاء  16نوفمرب
 2022املؤمتر التأسييس للنقابة الخصوصية
لديوان البحرية التجارية واملوانئ بالحاممات،
أكد األخ الساملي يف كلمته التأطريية عىل
اهمية انعقاد هذا املؤمتر من اجل انبثاق
هيكل يجمع السبع نقابات اساسية للموانئ
مع نقابة االدارة العامة بغاية حسن ادارة
الفعل النقايب للمنخرطني واملنخرطات ومن
اجل دميومة املؤسسات العمومية ،وأكد األخ
الساملي انه ستوكل لهذه النقابة الخصوصية
مهام واضحة ومحددة وفقا للقانون األسايس
والنظام الداخيل لالتحاد ،واعترب األخ الساملي
ان تكوين هذا الهيكل النقايب اليوم هو محطة
مه ّمة ومفصلية يف توحيد نضاالت ابناء وبنات
ديوان املوانئ والبحرية التجارية خاصة يف ظل
ما يحاك من قبل الحكومات السابقة والحكومة
الحالية ضد املؤسسات العمومية يف إطار
اتفاقها مع صندوق النقد الدويل املستمر عىل
مدى اربع سنوات ،ستكون السنوات األصعب
عىل التونسيني والتونسبات وعىل اإلجراء منهم
تحديدا ،فالنقاط املشمولة باتفاق صندوق
النقد الدويل هي املؤسسات العمومية ورضورة
تفويت الدولة يف مساهامتها ضمنها وفتحها

امام القطاع الخاص ودعم هذه الرشاكات بني
القطاع العام والخاص ثم رفع الدعم وتقليص
ميض الحكومة
كتلة األجور وخري دليل عىل ّ
يف هذا النهج هو ما يحدث للمعلمني اليوم.
بعد هذه الكلمة التأطريية التي شدد فيها األخ
الساملي عىل رضورة الوحدة النقابية ورص
الصفوف من اجل القدرة عىل مواجهة ما يحاك
ضد خري تونس وبناتها وابنائها وما يحاك
ضد االتحاد العام التونيس للشغل كمنظمة
ذات بعد وطني ال يقترص دورها عىل الجانب
االجتامعي الضيق ،فكل الحكومات اليوم
تعمل وتسعى إىل تحجيم دور منظمة حشاد
ولكنها تفشل امام وحدة النقابيات والنقابيني
ومتسكهم مبنظمة قوية معنية بالشان الوطني
كام بناه املؤسسون .بعد تشكيل لجنة فحص
النيابات وفرز األصوات ولجنة الالئحة املهنية
انطلق نقاش ثري بني املؤمترات واملؤمترين
حول:
االنتباه لديون الديوان املنسية والدفع
 أهمية الوحدة النقابية من أجل عدمباتجاه اسرتجاعها
 الهيكل التنظيمي الذي أقرته اإلدارة دون استفراد اإلدارات باألعوانالنهج التشاريك مع النقابات
 التجند إلرساء القانون األسايس التشديد عىل التضامن النقايب الخوصصة الناعمة عرب التفويت يف بعضبعد تالوة لجنة فحص النيابات لتقريرها بلغ
 اهرتاء املعداتانشطة املؤسسات العمومية لقطاع النقل
عدد منخرطي القطاع  1114وعدد املؤمترين
 دعم الصندوق االجتامعيالبحري للخواص دون إعالن واضح عن هذا
 46مؤمتِرا بواقع نيابة لكل  22منخرطا وعدد
 نقص االعوان ووقف االنتداباتمثل ما يقع يف أنشطة الجر
املرتشحني  22مرتشحا.
 -رضورة تعصري االدارة

حمل ثقيل على صفاقس

ووال عاجز
خانقة
بيئية
كارثة
ٍ

إن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس املجتمع بصفة عاجلة لتدارس الوضع
االستثنايئ الذي تعيشه جهة صفاقس يف عالقة بأزمة النفايات يسجل ما ييل:
ـ تراكم الفضالت يف شوارع مدينة صفاقس وأزقتها بشكل كبري وعىل امتداد أكرث من أسبوعني
مصب طريق امليناء
ويف كل الطرقات جعل منها مصبا حقيقيا لشتّى أنواع الفضالت وبالخصوص
ّ
رض بالرشيط الساحيل ومبيناء الصيد البحري.
العشوايئ الذي أ ّ
ـ انتشار الروائح الكريهة املتأتية من تك ّدس الفضالت ومن الحرائق التي وقع إحداثها يف
كل مكان مام سبب حاالت من االختناق خاصة داخل
محاولة للح ّد من خطورة القاممة املنترشة يف ّ
املؤسسات الرتبوية والصحيّة.
ـ انتشار الحيوانات السائبة والحرشات بشتّى أنواعها حول املصبات والفضالت مام أدى إىل
استفحال العدوى واألمراض وإرساء ج ّو من التوتر واالحتقان لدى متساكني مدينة صفاقس.
وبنا ًء عليه يه ّم االتحاد الجهوي للشغل أن يؤكد عىل ما ييل:
ـ مساندته املطلقة ألهايل صفاقس أمام هذا الوضع الذي يُنبِئ بكارثة بيئية وصحية حقيقية.
ـ استغرابنا من انسحاب السلطة املركزية من التدخل الف ّعال إلنقاذ الجهة ومتساكنيها من هذه
االزمة البيئية الخطرية التي توشك عىل االنفجار.
ـ تحميله املسؤولية كاملة لوايل الجهة نتيجة قراراته املرتجلة الخاطئة وخطابه الشعبوي وعدم
جديته يف السعي إىل إيجاد حلول للمصبّات العشوائية منذ توليه والية صفاقس بل بالعكس متاما
إذ ساهمت كل قراراته يف تأزّم الوضع وتر ّديه.
* الكاتب العام
يوسف العوادين

الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
اليوم الخميس تبدأ النّدوة التكوينية القطاعية
حول املؤسسات العمومية البرتولية ومنظومة دعم املحروقات

تنطلق اليوم الندوة التكوينية حسب الربنامج
التايل:
* الخميس 2022/11/17
س  12استقبال املشاركني والغذاء
س  14االفتتاح كلمة األخ سلوان السمريي
الكاتب العام للجامة العامة للنفط واملواد
الكيمياوية
س  14و15دق كلمة األخ أنور بن قدور االمني
العام املساعد املسؤول عن الدراسات والتوثيق
س  14و25دق مداخلة حول «إصالح منظومة
دعم املحروقات» تقديم االستاذ :عبد الرحامن
الالحقة
س 16و20دق نقاش مفتوح
س  18اختتام أشغال اليوم االول
* الجمعة 2022/11/18
س  09افتتاح اليوم الثاين كلمة األخ :الطاهر
الربباري األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع
الخاص
س  09و 15دق مداخلة حول «منظومة دعم
املحروقات» تقديم مدير مراقبة الترصف بالرشكة
التونسية لصناعات التكرير السيد نبيل الذوادي

س  11نقاش مفتوح
س  12و30دق انتهاء أشغال اليوم الثاين
س  15افتتاح دورة املرحوم «الطاهر
السمعيل» للكرة الحديدية وهو الكاتب العام
املساعد للجامعة العامة للنفط واملواد الكيمياوية
س  16ورشة عمل للنساء النوع االجتامعي
والفرص املتاحة للمرأة يف حياتها املهنية تقديم
األستاذ :سمري حمدي
* السبت 2022/11/19
س  09افتتاح اليوم الثالث كلمة االخ :صالح
الدين الساملي االمني العام املساعد املسؤول عن
الدواوين واملنشآت العمومية
س  9و10دق مداخلة حول «االنتقال
الطاقي» تقديم مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم
يف الطاقة السيد فتحي الحنيش
س  11و15دق نقاش مفتوح كلمة السيدة
أحالم الباجي السايب مديرة ديوان وزيرة الصناعة
واملناجم والطاقة
س  12االختتام
كلمة االخ :نور الدين الطبويب االمني العام
لالتحاد العام التونيس للشغل.
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الهيئة اإلدارية للتعليم األساسي

قبول مقرتحات الوزارة ودعوة ملواصلة التفاوض
* طارق السعيدي
قررت الهيئة اإلدارية القطاعية للتعليم األسايس املنعقدة يوم  15نوفمرب
 2022برئاسة األخ محمد الشايب األمني العام املساعد املسؤول عن قسم
الوظيفة العمومية ،قبول مرشوع االتفاق بني الجامعة العامة للتعليم
األسايس ووزارة الرتبية الناتج عن جلسة التفاوض ليوم االثنني  14نوفمرب
 .2022كام دعت الهيئة اإلدارية وزارة الرتبية إىل فتح مفاوضات جدية
حول مختلف املطالب الواردة يف الالئحة املهنية .وأدانت الهيئة اإلدارية
القطاعية اعتداء األمن عىل املعلمني وحملة التتبعات ض ّدهم وطالبت
بإيقاف كل التتبعات مستنكرة املقاربة األمنية .ومث ّنت الهيئة اإلدارية
النضاالت التي قام بها املعلمون من أجل مطالبهم املرشوعة.
قال األخ محمد الشايب إن املفاوضات أصبحت صعبة ومعقدة يف الفرتة
الحالية بشكل غري مسبوق حيث مل يحدث يف تاريخ البالد أن حصل مثل
هذا .وأضاف أن الحكومة تتلكأ حيث تربم االتفاقات وتقوم بالرتاجع
عنها نتيجة ضغوط صندوق النقد الدويل وهو ما جعل املفاوضات صعبة
وذكر األخ األمني العام املساعد أن املنشور  20يف صيغته الجديدة مل
ينسجم مع االتفاق امل ُمىض بني الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل
حيث عاد إىل نفس املربع األول من وضع العراقيل امام املفاوضات
االجتامعية وهو ما يهدد التفاوض يف تونس .كام أكد أن املنشور الجديد

الجامعة العامة للكهرباء والغاز

سلسلة من الوقفات
االحتجاجية!
أمام ما يعيشه القطاع من حالة احتقان
ومتلمل متصاعد وبعد أن استوفت
الجامعة العامة للكهرباء والغاز
جميع األساليب املعتمدة عرب الحوار
االجتامعي سواء منها املبارشة أو عن
طريق املراسالت املوجهة إىل سلطة
اإلرشاف قصد دعوتها للجلوس إىل طاولة الحوار لفض كل اإلشكاالت
العالقة ودر ًءا ملا من شأنه أن يعكر صفو املناخ االجتامعي باملؤسسة
ويؤثر سلبا عىل معنويات األعوان خالل هذه الفرتة التي تزامنت مع
رضورة مضاعفة جهودهم من أجل دعم حملة االستخالص للديون
املتخلّدة وإنجاح االستعدادات املنوطة بعهدة الرشكة يف عالقة بالقمة
الفرنكوفونية ،إال أننا نسجل بكل أسف مواصلة مامطلة سلطة اإلرشاف
واالزدراء مبطالب األعوان مام دفع الجامعة اىل دعوة الهياكل النقابية
بالقطاع للتشاور وأخذ القرارات النضالية املرشوعة.
والتزاما بقرارات لقاء الجهات املنعقد بتاريخ  12نوفمرب  2022باملقر
االجتامعي بإرشاف الجامعة العامة للكهرباء والغاز ،فإننا نهيب بكل
الزمالء والزميالت مبختلف أصنافهم وندعوهم إىل الدخول يف سلسلة
احتجاجية متصاعدة عىل النحو التايل من أجل تحقيق هذه املطالب:
 .1دعوة إىل الرشوع يف وقفات احتجاجية حضورية بساعة مبختلف
وحدات الرشكة ملدة ثالثة أيام عىل مدار األسبوع بداية من يوم 15
نوفمرب .2022
 .2االمتناع عن دعم املشاركة يف حملة االستخالص املربمجة لنهاية
السنة.
 .3االمتناع عن السياقة لغري السواق بخطة سائق ملدة ثالثة أيام يف
األسبوع انطالقا من الثالثاء  15نوفمرب .2022
 .4االمتناع عن القيام بأنشطة تختلف عن اختصاص العون.
 .5مقاطعة أعامل الصيانة مبراكز اإلنتاج.
* الكاتب العام عبد القادر الجاليص

مرفوض من طرف االتحاد الذي يعتربه تراجعا عن االتفاقات .ورشح األخ
األمني العام املساعد ان النقطة الرئيسية يف النقاش العام يف تونس حول
ما هو اقتصادي واجتامعي هو كتلة األجور ومساعي الحكومة لتقليصها
بأي شكل من اجل إرضاء صندوق النقد الدويل كام أن االتفاق مع
صندوق النقد الدويل وما يرتتب عنه من خفض اإلنفاق العمومي ميثل
أكرب إشكال يف تونس مربزا أن مشكل املعلمني مبختلف أصنافهم وخاصة
النواب يدخل يف هذا اإلطار من مساعي الحكومة للضغط عىل كتلة
األجور .وفرس أن الحكومة ترفض حل اإلشكال ألنه سينعكس مبارشة
عىل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدويل .وأنهى األخ محمد الشايب إن
االتفاق ال يرتقي إىل تطلعات النواب وال يلبي طموحات القيادة النقابية
التي تعتربه قد تضمن ظلام لنواب دفعة  .2021غري أنه ميثل تقدما عىل
املقرتحات السابقة .وفرس أن اجتامع الهيئة اإلدارية القطاعية يأيت يف
سياق العمل مببدإ التشاور حيث يجب عرض االتفاق عىل النقابيني يف
القطاع من اجل املصادقة.

االستثناء والقاعدة

أكد األخ نبيل الهوايش الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم األسايس
إن الهيئة اإلدارية املنعقدة استثنائيا تناقش مرشوع محرض جلسة الذي
ت ّوج جلسة عمل انعقدت بني الجامعة العامة والوزارة بطلب من االخ
نور الدين الطبويب االمني العام التحاد العام التونيس للشغل وبالتنسيق
مع السيدة رئيسة الحكومة .وبينّ األخ الكاتب العام أن املحرض تناول
الهش ومنها األعوان الوقتيني
عديد القضايا املبوبة تحت يافطة التشغيل ّ
وقبول االعرتاضات وقبول النواب بصفة مرتبص وانتداب األعوان الذين
مل تشملهم اتفاقية  .2018وقال األخ الهوايش إن الطبيعة املفصلية
واملركزية للنقاط الواردة يف املحرض استوجبت انعقاد الهيئة االدارية

القطاعية التي لديها الصالحية الكاملة لدراسة املقرتحات بشكل أعمق
والتخاذ القرار .ون ّدد األخ الهوايش بالعنف املسلط ض ّد املعلمني معتربا
انه سابقة خطرية كام أن هدفه غلق باب املندوبيات أمام املتظاهرين
بحجة ان هناك أخبارا عن نية النواب إغالق املندوبيات وهو أمر غري
صحيح متاما باعتبار الطابع السلمي املدين لتح ّركات النواب واملعلمني
كامل فرتات االحتجاج .وقال إن الوفد التفاويض مع الوزارة رفض انطالق
الجلسة يوم أمس قبل سحب األمن من أمام املندوبيات .وقال إن العنف
مورس خالل الجلسة التفاوضية بشكل فيه صلف وحقد عىل املعلمني
مربزا داعيا إىل محاسبة وتتبع املسؤولني عن األمر.

تدهور واقع المعلم

وحيّى عدد من املتدخلني نضاالت قطاع التعليم األسايس والحراك
والزخم النضايل الذي عرفه خالل الفرتة املنقضية معتربين أن القطاع
قادر عىل تحقيق مطالبه .وتحدث عدد من اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية
عن واقع املريب وتردي األوضاع يف املدرسة العمومية التونسية مام حرم
أبناءنا من العلم واملعرفة .كام أن املدرسة مستهدفة وطالب عدد من
اإلخوة النقابيني برضورة مواصلة التفاوض يف مختلف النقاط العالقة يف
الئحة املطالب .كام انتقد عدد من املتدخلني إجراءات الوزارة الرامية
اىل رضب كل املكتسبات وآخرها قرار فرض رضيبة عىل معاليم دروس
التدارك كأ ّن الوزارة تدفع املعلمني إىل الخروج عن القانون.
واعترب عدد من اإلخوة النقابيني أن الوضع يف املدرسة مرتبط بالوضع
العام الذي يتسم بخيارات ليربالية ستأيت عىل كل مكتسبات الشعب
ويف مقدمتها املدرسة العمومية والصحة .هذا وقد استنكر اإلخوة أعضاء
الهيئة اإلدارية العنف الذي ُمورس ضد املعلمني النواب داعني إىل
محاسبة وتت ّبع املعتدين.

مؤتمر الفرع الجامعي للصحة بجندوبة
انعقد يوم السبت  12نوفمرب 2022
مؤمتر الفرع الجامعي للصحة
بجندوبة برئاسة األخ خالد العبيدي
الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل
بجندوبة وبحضور األخ حسن املازين
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة
وقد أسفرت نتائج املؤمتر عن انتخاب
التشكيلة التالية اإلخوة :حسني املازين
(كاتبا عاما) ،دلندة قاسمي ٬وحيد
البوالهمي ،رضا املرزوقي ،ناجي
العرفاوي ،حفيظ البوالهمي ومعز
الغريبي (أعضا ًء).
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الحوار النقابي

األخ حاتم بن رمضان الكاتب العام لالتحاد الجهوري بنابل:

نعد لدراسة شاملة مع قسم الدراسات
حول واقع الجهة االقتصادي
يعالج املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوري للشغل بنابل عدة ملفات متصلة بالتكوين النقايب ودعم االنتساب مع وضع سقف الخمسني الف منخرط يف
غضون سنة مع االهتامم بحل األشكاالت العالقة واملتصلة مبطالب النقابات األساسية يف عدة قطاعات ومنها قطاع النقل الذي يشكو من عدة نقائص وهنات
قد تعصف بوجود رشكة النقل بالجهة .هذا إىل جانب اشكاالت أخرى ذات بعد محيل ولها ترابط مبا هو وطني عام ومن ذلك وضع قطاع التعليم األسايس
الذي ينحدر منه األخ الكاتب لالتحاد الجهوري حاتم بن رمضان وهو الذي تقلد عدة مسؤوليات نقابية ضمنه من النقابة األساسية إىل االتحاد املحيل بقربة
إىل الفرع الجامعي للتعليم األسايس إىل املسك بزمام اإلدارة واملالية يف املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي منذ سنة  2018قبل الصعود إىل دفة التسيري األوىل
يف مؤمتر سبتمرب .2022
يف هذا الحوار مبقر املنظمة بنابل ،نتطرق مع األخ حاتم بن رمضان اىل أولويات املكتب التنفيذي الحايل ودفع االنتساب للمنظمة ولالخ حاتم رؤية أخرى
مع الحديث عن واقع التنمية يف جهة نابل واليات تطوير ودفع املشاريع االقتصادية بالجهة ومشاكل الصحة والنقل والتعليم يف نابل.

* رحلة طويلة ومضنية يف قطاع التعليم
األسايس من النقابات األساسية إىل دفة
املسؤولية األوىل باالتحاد الجهوي فكيف كانت
البدايات؟
 أنا ابن جهة .فالحية مدينة قربة والتيتستقطب خريجي التعليم األسايس وهو التي
تشمل من ضمن املقررات االدارية والتعليمية
دار املعلمني وفيها درست ومنها نلت شهاديت
وانا سليل عائلة مناضلة بحكم توقف اخي الشهر
برجيم معتوق وكانت مسرييت النقابية ممتعة
حيث درست بعدة جهات من والية القريوان إىل
منوبة وفيها وطدت عالقتي بجيل من املناضلني
يف قطاع الرتبية مثل األخ سامي الطاهري واألخ
حفيظ حفيظ ولعل سعودي من النقابة األساسية
إىل االتحاد املحيل بقربة هو الذي دفعني
ايل امليض قدما يف خدمة القطاع والنقابيني
يف القطاعات األخرى قبل املسؤولية بالفرع
الجامعي للتعليم االسايس ثم عضوية املكتب
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بنابل ومسك
ملف اإلدارة واملالية ثم الرتشح إىل املؤمتر ونيل
ثقة الناخبَني من النقابيني يف مؤمتر سبتمرب .2022
* أين وصل ترتيب البيت الداخيل وماذا عن
دفع االنتساب يف جهة تشمل عدة مؤسسات
خاصة ومنشآت عمومية؟
 مل ياخذ ترتيب البيت الداخيل جهدا كبرياألننا نعمل يف تجانس وتناغم بني كافة األعضاء
وكل حسب امللف الذي ميسك به مع التوافق
حول القضايا الهامة والعمل عىل خدمة النقابيني

االنتقايئ فال مجال ملن ال يؤمن مبدنية الدولة
ومببادئ الدميقراطية أن ينتسب إىل املنظمة
وهذه مبادئ أساسية ال حياد عنها .وهذا يقتيض
كذلك دعم التكوين النقايب.
* ما هو وضع املعلمني النواب وخريجي
اإلجازات التطبيقية وعددهم يف الجهة؟
 نحن نتبي نضاالتهم املرشوعة من أجلالقضاء عىل التشغيل الهش وضامن حقوقهم
وعددهم بالجهة يتجاوز  240نائب سنة 2022
وال مجال للتهديد والوعيد من وزارة الرتبية الن
مطالبهم مرشوعة وال مجال للمامطلة وال بد هنا
من فتح قوس حول وضع املوسسات الرتبوية
بالجهة عىل مستوى مركز الوالية ويف املعتمديات
واالرياف إذ أن التهيئة واألحداثات مختلة خاصة
أن عدة مدارس متداعية للسقوط الن رشوط
السالمة فيها غري متوفرة وبناها اهل القرى

خاص بالتنمية ومعوقاتها بالجهة
من أولويات الوزارة ،هذا إىل جانب الفساد الذي
ينخر املؤسسة كغريها من املؤسسات العمومية
مع تقادم األسطول ونقص املعدات والتجهيزات
وركوب بعض الحافالت ميثل خطرا ومل ونلمس
منذ سنوات رغبة حقيقية يف اإلصالح .وهذا الواقع
املرير له انعكاس عىل نقل التالميذ والعملة 900
عون بني إداريني وعملة وسواق وميكانيكيني
مهددون يف قوتهم ويف مستقبل موارد رزقهم.
* ُعرفت الوالية مبخزونها الفالحي وإسهامها

شركة النقل بنابل يف طور االندثار
وال خطة إلنقاذها من قبل سلطة االشراف

لحاجة األبناء للتعلم هذا إىل جانب اشكاالت
تتعلق بنقل التالميذ وهذا ما يدفع إىل االنقطاع
املبكر واىل الهجرة اىل القطاع الخاص ففي نابل
نسجل تزايد املؤسسات الرتبوية الخاصة كل سنة
وتصل اآلن اىل  38مدرسة .الدولة متنصلة من

قادرون على دفع االنتساب

والوصول إىل خمسني ألف منخرط
ومنتسبي املنظمة يف كل القطاعات والتناغم التام
مع توصيات ومقررات املكتب التنفيذي الوطني
هذا مع دفع العمل النقايب وتنمية قدرات
النقابيني وتعصري آليات العمل يف النقابات
الجهوية واالساسية.
اما من حيث دفع االنتساب وتوسيع قاعدة
االنخراطات فإن جلسات نظمناها بني اعضاء
املكتب التنفيذي والنقابات األساسية والفروع
الجامعية من أجل تحقيق نسبة عالية من
املنتسبني إىل االتحاد رغم انني مع االنتساب

لهذا ندعو إىل عقد مجلس وزاري

واجباتها تجاه املدارس من حيث املوارد البرشية
والتجهيزات.
* ما هي مخرجات االجتامع بالنقابات يف
قطاع النقل وماذا عن وضع النقل بالجهة؟
 النقابيون يف القطاع منشغلون بالواقعاملرتدي لرشكة النقل بنابل وهي يف طور االندثار
وال من مجيب عن صيحات الفزع التي يطلقها
اهل املؤسسة وهي مؤسسة تعيش تحت الضغط
العايل للمديونية والغريب ان ديونها لدى
الوزارات مل تسدد لتخفيف العجز كأ ّن األمر ليس

يف الناتج الوطني لكن املقاسم «تتفتت»
واملنتوج يف تراجع؟
 كانت هذه الوالية الفالحية باألساس تساهمبـ 30باملائة من املنتوج الفالحي الوطني وخاصة
من الخرض والغالل وكان لها دور تعدييل للسوق
رغم ان املستغالت الفالحية صغرية واالمكانيات
املتوفرة للفالح محدودة ولكن العطش يف بعض
املناطق داخل الوالية بني تاكلسة والهوارية
القى بظالله عىل واقع اإلنتاج إىل جانب ضعف
املردودية وارتفاع كلفة االنتاج .االن ندعو إىل
رؤية أخرى لتطوير القطاع الفالحي بالجهة ،أمام
النقص الحاصل يف املنتوج وارتفاع األسعار .وهذا
األمر ال ميكن فصله عن واقع الفالحة يف بالدنا
ومثة االن صعوبات يف تزويد السوق واملؤسسات
السياحية بالجهة خاصة يف الصيف حيث يرتفع
الزوار إىل مليوين زائر ومقيم إضافة إىل املليون
ساكن.
* عىل ذكر املؤسسات السياحية كيف هو
واقع العامل يف القطاع أمام غلق عدة نزل؟
 واقع مرت ٍّد ذلك أن عدة نزل اغلقت أبوابهاومل تعد للنشاط منذ جائحة كورونا والنزل التي
فتحت أبوابها من جديد تعاين من صعوبات مالية

وهذا ما انعكس عىل واقع العملة واالطارات
يف هذه املؤسسات ويوميا نحاول التوصل إىل
حلول مع املسؤولني عن هذه املؤسسات ولكن
الصعوبات قامئة وال ميكن أن يتحمل االجري وحده
تبعات االزمة االقتصادية .رؤية جديدة لوقع
السياحة بالجهة تتطلب تحرك عدة أطراف.
* ماذا عن االحتقان داخل املؤسسات
الصحية خاصة مستشفى الطاهر املعموري؟
 ال تقل املؤسسات الصحية ومنها مستشفىالطاهر املعموري وسائر املستوصفات ومؤسسات
الخط األول للصحة من مشاكل يومية مزمنة
متصلة بنقص اإلطارات البرشية والتجهيزات
واألدوية وهذا رغم مطالب النقابات األساسية
يف هذه املؤسسات مام دفع ايل االحتقان بني
املرىض واإلطار الطبي واإلداري ،هذا إىل جانب
واقع البيئة وحفظ املحيط والذي ال ميكن فصله
عن الواقع الصحي املرتدي فاألودية مثلت مصبا
الفضالت ودون رقيب من الهياكل البيئية املختصة
حل هذه
مثل وكالة الرشيط الساحيل وال ميكن ّ
االشكاليات اال بالدعوة إىل عقد مجلس وزاري
خاص بالجهة ويف أقرب اآلجال .وذلك لتقديم
الحلول املمكنة والعالقة واملتصلة بالصحة والنقل
والتعليم والرتبية.
* كيف تقيم عالقتكم باتحاد األعراف
بالجهة؟
 نحن مع دميومة املؤسسة وازدهارها ألنيف ذلك دميومة الشغل للعامل واالطارات يف
الرشكات واملجامع االقتصادية والحوار داخل
هذه املؤسسات والنقابات األساسية طبيعي
ومتواصل واألهم هو تطبيق االتفاقيات خاصة
أن القوانني الدولية للشغل تحتم عىل الرشكات
متعددة الجنسيات تكوين النقابات واحرتام
حقوق العامل .وعىل هذه القاعدة قاعدة
احرتام االتفاقيات يتم تعاملنا مع األعراف .عدة
مؤسسات تعاين من صعوبات كذلك وهذا ما
ينعكس عىل واقع العامل.
* حوار ناجح مبارك
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في سؤال طرحته ندوة بالحمامات (ح )2

كيف يمكن أن يكون التكوين مدى احلياة؟
عىل عني املكان رمزي الج ّباري

كنا يف عددنا السابق قدمنا كلامت االفتتاح التي عرفتها ندوة «التكوين مدى الحياة «املكاسب والرهانات»
للنقابيني العاملني يف القطاع» املنعقدة أيام  9و 10و 11نوفمرب  2022بالحاممات الشاملية وتحديدا بنزل
ماجيك اليف وغاب عنها األخ الطاهر الربباري السباب صحية بحتة ـ الندوة عىل اهميتها املعرفية جاءت يف
وقتها املناسب ملزيد تسليط الضوء عىل االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل يف عالقة بالحوار االجتامعي وقد قدمها
الخبري باالتحاد العام التونيس للشغل االخ محمد البكاي وهو الكاتب العام السابق لجامعة التكوين والتشغيل
وهو الذي ركز يف مداخلته عىل تقديم ملحة رسيعة عن االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل واصالح منظومة التكوين
وعن الحوار االجتامعي والتكوين املستمر وعىل االهتامم بالتكوين مدى الحياة وخلص املحارض إىل كون
اسرتاتيجية التشغيل ظلت هي نفسها من حيث املحاور واالهتاممات يف غياب الرؤى الواضحة امام املتخرجني
الجدد سواء من التعليم العايل او من مراكز التكوين املهني وهذا يعود باألساس إىل غياب الخطط االتصالية
لهذا املركز ظل حبيس التواجد يف املشهد يف حني انه
* يف خدمة ال عامل واملؤسسة
عدد كبري من التونسيني والتونسيات قد ال مل يلعب دوره االسايس يف التكوين والتأطري ونحن
يعرفون انه مثة مركز تكويني إسمه بالكامل «املركزي نعرف ا ّن وزارة التكوين والتشغيل ظلت عىل امتداد
الوطني للتكوين املستمر والرتقية املهنية ( CNFCسنوات ما بعد الثوة هكذا تسند حتى ملن مل يعلم
 )PPوهو يف خدمة املؤسسات والعامل ـ اما عن اصال (قريبة راشد الغنويش منوذجا) كام مث ّة وزير من
الذين تداولوا عىل حمل حقيبة هذه الوزارة خرج
الخدمات املقدمة للرشكات فتتلخص فيام ييل:
ـ املساعدة واالحاطة باملؤسسات لتطوير املوارد علينا يف العرشية السوداء ليقول ا ّن وزارة التشغيل
مبا لها من امكانيات مالية ولوجستية ال تشغل!
البرشية..
* يف عرض املفهوم...
ـ أدوات متويل التكوين املستمر لصالح
قلت عىل اهمية ما طرح فا ّن مثل هذه الندوات
املؤسسات( :اإلعفاءات الرضيبية وحقوق السحب)
* الخدمات املقدمة للعاملني :املنظومة الوطنية تكشف العيون عىل معارف عديدة كانت غائبة
سواء عىل املتلقني او عىل من لهم عالقة بالعامل
للرتقية املهنية لـ :CNFCPP
ومبحيطه او مبؤسسته التشغيلية ـ اذ ان السيدة ألفة
ـ شبكة معاهد الرتقية العليا للشغل،
العريبي الدريدي (وزارة التشغيل والتكوين) كشفت
ـ املدرسة املفتوحة للعامل.
وكان قدم لكل هذا السيد رياض قاللة من املركز النقاب عن ماهية التكوين مدى الحياة ضمن
برنامج ما يسمى بالفرنسية ( )FTLVوهو برنامج
الوطني للتكوين املستمر والرتقية املهنية.
ومن خالل هذا يبدو ا ّن ال املؤسسات استفادت ميكن ترجمته إىل العربية بثورة انظمة تنمية املوارد
وال العامل ذهبوا إليه لتلقي تكوين قد يساعد يف البرشية بإدخال نظام ( )FTLVـ وقد اكدت السيدة
تطوير املعارف والقدرات التدريبية ـ ليقفز السؤال ألفة العريبي ا ّن مفهوم ثورة انظمة تنمية املوارد
التايل :ما الفائدة اذن من ايجاد هذه املراكزـ هذا البرشية يتضمن عديد املصطلحات الجديدة ضمن
يف عالقة بدور وزارة التكوين والتشغيل يف تطوير عناوين مبتكرة تساعد العامل عىل تطوير معارفهم
املعارف وتوفري آليات عمل جديدة ومستحدثة ـ حني الن بحر التشغيل عميق وابحاثه عديدة واالستفادة
نقول هذا فألن الذين حرضوا ندوة الحاممات اكدوا من مثل هذه الربامج الهامة «يبدأ من مسألة هامة
ا ّن عالقاتهم بهذا املركز االسرتاتيجي الهام تكاد تكون ودقيقة «تنبع من الغرام كام يؤسس ملستقبل وافاق
منعدمة وبالتايل ميكن االستنتاج بأ ّن الدور املوكول املؤسسة والعامل معا» وهي ثنائية تأتينا يف سياق

وزارة المرأة واألسرة وكبار السن
اإلدارة العامة للطفولة
المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم

التي تساعد املتخرج عىل ان يكون يف صدارة املشهد لينخرط تلقائيا يف عمليات البحث عن مركز عمل او يبعث
مرشوعا خاصا قد تساعده وتسنده الدولة حتى ينجح يف عملية «البعث هذه» التي عادة ما تعقبها مخاطر
عديدة منها عدم ايجاد املكان املالئم للرتويج ملا تنتجه املؤسسة ويف باب النقاش سجلنا توقفا امام عدد كبري
للمتخرجني لفشل مشاريع كان دافعها االسايس مساعدة الدولة عىل تشغيل اصحاب الشهائد العليا اال ان هذه
املغامرات رسعان ما تنتهي بانتهاء سيولة قرض االسناد واملساندة االول كام ان جل املتخرجني ان مل نقل اغلبهم
يف ذهنيتهم االبقاء عىل عقلية «مسامر يف حيط» بعيدا عن املغامرة وعن االهتامم بالتكوين مدى الحياة
الن صعوبات الحياة كثرية واغلب التدخالت صبت يف اتجاه «انها عقلية موروثة» أي ان اغلب العاملني سواء
يف القطاع العام او الخاص يجدون صعوبات كبرية للتوفيق بني اكراهات العمل اليومية وخصوصية التكوين
املستمر الن يف القطاع الخاص اعراف ال يعرتفون «بالتكوين املستمر» وامنا الغاية توفري اكرب عدد ممكن من
املنتوج يف عالقة باملؤسسات التصديرية كليا ويف عالقة كذلك بساعات العمل.

املحافظة عىل مواطن الشغل وكذلك عىل ضامن االيت
من احداث ومفاجآت (جائحة كورونا منوذجا).
* االطر الوطنية للشهادات
يف سابقة قد تكون االوىل يف تونس ،قدمت
السيدة ألف العريبي الدريدي (وزارة التشغيل
والتكوين) طرحا علميا منوذجيا مل يخرج للضوء وال
ندري حقيقة ملاذا؟ ويخص االطر الوطنية للشهادات
ضمن كادر ادوات دعم تنقل العامل انطالقا من
عرض للمفهوم لالطار الوطني للشهادات يف تونس
(السلم الوطني للمهارات)  ،CNQوهو االطار
االورويب للشهادات واطار الشهادات يف القارة
االفريقية ولن نأيت بجديد لو قلنا ان الربنامج فيه
جوانب متميزة جدا فيه جوانب تقنية مهمة ويا
حبذا لو تعممه وزارة التشغيل والتكوين من خالل

اخراجه من دائرته الضيقة ليصل إىل العامة وخاصة
يف مختلف جهات الجمهورية!
كام قدمت السيدة ألفة العريب الدريدي عرضا
حول ما يسمى التحقق من صحة الخربة املكتسبة
وهو نظام أسايس لتعزيز املهارات وهو يرتكز عىل
نظم تقنية تحت مسمى  VAEوالرتقية املهنية.
* تفاعل ايجايب
ميكن القول ا ّن التفاعل كان ايجابيا من
الحارضين واملشاركني مبا ا ّن ما قدم يف الربنامج
كان رائعا بكل املقاييس كام ا ّن االستفادة حصلت
وهو الهدف االسايس من تنظيم مثل هذه الدورات
التدريبية التكوينية.
*(يتبع)

استشارة عدد 2023/01
القتناء املواد الغذائية لألطفال املكفولني
باملركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم

يعتزم املركز املندمج بعني دراهم اجراء طلب عروض للتزود باملواد الغذائية لالطفال املكفولني باملركز
وذلك للفرتة املمتدة من  01جانفي  2023إىل  31ديسمرب  2023موزعة عىل  4أقساط:
القسط األول :مواد عطرية وحليب ومشتقاته.
القسط الثاين :مادة الخرض والغالل.
القسط الثالث :الدجاج والبيض ولحم الديك الرومي خال من العظام «اسكالوب».
القسط الرابع :اللحوم الحمراء.
فعىل املزودين املختصني واملرخص لهم يف تعاطي النشاط والراغبني يف املشاركة يف هذه االستشارة االطالع
عىل كراس الرشوط وسحب امللفات من ادارة املركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم وذلك كامل أيام
االسبوع خالل التوقيت االداري املعمول به (ميكن املشاركة يف قسط أو أكرث).
وتتكون ملفات العروض من:
ـ الوثائق االدارية وهي:
ـ شهادة انخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
ـ الضامن الوقتي مبلغه 150د لكل قسط صالح ملدة  90يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل
لقبول العروض.
وتعفى املؤسسات الصغرى واملتوسطة من تقديم الضامن الوقتي عىل ان تقدم ترصيحا بالرضيبة عىل
الدخل بالنسبة للمؤسسات الناشطة او الترصيح باالستثامر بالنسبة للمؤسسات حديثة التكوين.
ـ ترصيح عىل الرشف بعدم االفالس.
ـ ترصيح عىل الرشف بعدم تقديم هدايا وعطايا وعدم التأثري عىل سري مختلف اجراءات الصفقة.
ـ كراس الرشوط االدارية والفنية ممضاة من طرف العارض يف جميع صفحاتها وتحنمل طابع املؤسسة.

ـ ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض بأنه مل يكن عونا عموميا باملؤسسة املعنية وانه مىض عن انقطاعه
عن العمل بها مدة خمس سنوات عىل االقل.
* العرض الفني ويحتوي عىل:
ـ ترصيح عىل الرشف يف توفري وسيلة نقل
ـ بطاقة رمادية تفيد بأن وسيلة النقل مجهزة بغرفة تربيد بالنسبة لقسط اللحوم وقسط الدجاج.
* العرض املايل واملتكون من:
ـ التعهد املايل
ـ جدول االسعار
ـ القامئة التقديرية.
يرسل العرض الفني واملايل يف ظرفني منفصلني ومختومني يدرجان يف ظرف ثالث خارجي مع وثيقة
الضامن الوقتي والوثائق االدارية ويختم.
ويكتب عليه «ال يفتح ـ طلب عروض عدد  2023/01خاص باقتناء مواد غذائية ،قسط عدد.»...
ترسل العروض عن طريق الربيد مضمون الوصول او بالربيد الرسيع او مبارشة لدى مكتب الضبط
باملؤسسة باسم السيد مدير املركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم ص.ب .عدد  141عني دراهم
 .8130يف أجل أقصاه  2023/12/08عىل الساعة الرابعة بعد الزوال ويعتمد ختم مكتب الضبط بإدارة املركز
املرجع يف ذلك.
* مالحظة:
ـ كل عرض يصل إىل االدارة بعد االجال املحددة أو بعد التوقيت االداري ال يؤخذ بعني االعتبار.
ـ كل عرض ال يتضمن وثيقة الضامن الوقتي يعترب ملغى.
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الهيئة اإلدارية للتعليم الثانوي

* طارق السعيدي

تردي وضع املربي والحكومة ال تريد منح األساتذة حقوقهم
تدارست الهيئة اإلدارية للتعليم الثانوي
املنعقدة يوم الثالثاء  15نوفمرب  2022استثنائيا
برئاسة األخ عبد الله العيش األمني العام املساعد
املسؤول عن قسم الهجرة والعامل التونسيني
بالخارج ،الخطة النضالية للقطاع ملواجهة عدم
جدية الحكومة يف التفاوض خاصة يف ظل وجود
مؤرشات قوية عىل عدم نيتها متكني األستاذة من
مستحقاتهم وحقوقهم.
وقد قررت الهيئة اإلداريّة تثبيت قرار حجب
األعداد عن اإلدارة الذي ات ُِّخ َذ يف الهيئة اإلداريّة
املنعقدة يوم  1سبتمرب .2022
وقال عدد من اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية
انه من الرضوري حسن اإلعداد لتفعيل مختلف
من صحة وتعليم ونقل تشهد تراجعا كبريا ناتج عن السياسات ال شعبية .وشدد األخ رفض االتحاد لكل اإلجراءات التي تستهدف
القرارات النضالية .كام اعترب عدد من اإلخوة املتدخلني ان املعتمدة من مختلف الحكومات والقامئة عىل خفض النفقات مكتسبات الشعب ومدخراته .واستنكر األخ األمني العام املساعد
السياسات الحكومية الخاضعة المالءات صندوق النقد الدويل العمومية ورفع الدعم والسعي إىل التفويت يف املؤسسات االعتداء الحاصل ضد املعلمني يوم أمس مشددا عىل رضورة
أدت إىل تدهور املدرسة العمومية واىل رضب مكتسبات يّ
املرب العمومية وأضاف أن قطاع التعليم جزء من هذه املنظومات وقف كل أشكال التشغيل الهش التي متثل املشكل األبرز يف
وخاصة أساتذة التعليم الثانوي .كام تحدثوا عن انعكاسات األزمة التي تدهورت وهو ما خلق واقعا مرتديا يف قطاع يفرتض ان قطاع التعليم األسايس.
مؤرشات سلبية
املالية واالقتصادية يف البالد عىل واقع األساتذة خاصة يف ظل يكون محل اهتامم الدولة وان يتصدر أولوياته أهدافها .وبني
بدأ األخ لسعد اليعقويب الكاتب العام للجامعة العامة
الخيارات الليربالية للحكومة .ودعا االخوة النقابيون إىل رضورة ان الحكومة تسعى إىل الحصول عىل قرض من صندوق النقد
تحسني واقع املريب وهو ما يفرتض النضال والوحدة .وانتقد عدد الدويل تعتربه مفصليا ولذلك فإنها تريد فرض خيارات وامالءات للتعليم الثانوي بالتأكيد أن الهيئة اإلدارية القطاعية املجتمعة
من اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية القطاعية القرارات اإلدارية
تنعقد لدوا ٍع موضوعية إذ كان من
األحادية للوزارة سواء املتعلق مبجالس
املفرتض خوض جلسات تفاوض مع
التأديب او فرض الرضيبة عىل معلوم
وزارة الرتبية ورئاسة الحكومة حول
دروس التدارك يف املدرسة معتربين ان
املستحقات املالية املتخلدة بذمة وزارة
الوزارة تسعى بهذا القرار إىل مزيد تعكري
الرتبية وحول املطالب الخصوصية
واقع األستاذ .واعترب اإلخوة النقابيون ان
الجديدة ٬لكن لألسف أن الجلسة
متيش الوزارة يف التفاوض يعكس انعدام
التي عقدت مع وزارة الرتبية ومصالح
الجدية ويؤرش عىل عدم السعي اىل تلبية
رئاسة الحكومة كانت مؤرشاتها سيئة
املطالب املرشوعة .ان الوضع املرتدي
جدا مبعنى أنها مل تحمل مؤرشات
أصبح عاما ويشمل مختلف القطاعات
حول مفاوضات مسرتسلة والخوض يف
يف الرتبية وهو ما يطرح رضورة التنسيق
املطالب واملواضيع املذكورة .وقال األخ
من أجل النضال املشرتك .وانتقد عدد
اليعقويب يف ترصيح للشعب ان الحكومة
من االخوة النقابيون غياب مستلزمات
ترفض ان متنح األساتذة مستحقاتهم
التدريس كاألقالم والطاوالت واألوراق
املالية املتخلدة بدعوى األزمة املالية
معتربين ان الحفاظ عىل نفس امليزانيات
وترفض املطالب الخصوصية املضمنة
املسندة للمعاهد ال ميكن ان تؤدي إال
يف الالئحة املهنية بنفس التعلة وبالتايل
إىل تدهور واقع القطاع .ودعا عدد من
فقد متت الدعوة اىل الهيئة اإلدارية
اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية القطاعية
للتعليم الثانوي من أجل إعالم اإلخوة
خالل تدخالتهم إىل تأكيد قرار الهيئة
النقابيني أعضاء الهيئة اإلدارية بالوضع
اإلدارية القطاعية املنعقدة يوم 01
وبانعدام املفاوضات .مشريا إىل أن
سبتمرب  2022والذي ينص عىل حجب
الخيار املمكن حاليا هو النضال وسيتم
اإلعداد مع وضع خطة نضالية لتفعيله.
خالل الهيئة تدعيم قرار الهيئة اإلدارية
تنفيذا لقرار ندوة اإلطارات لقطاع الصحة بجهة تونس انعقد اجتامع عام باملستشفى الجامعي الرابطة
كام طالب عدد آخر بوضع تصورات
ينص
املنعقدة غرة سبتمرب والذي ّ
وبدائل نضالية يف حال استمرت الوزارة بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس وبرئاسة االخ جربان بوراوي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل
عىل حجب اإلعداد مؤكدا العمل عىل
بتونس وبحضور الفرع الجامعي والجامعة العامة للصحة وأعضاء النقابة االساسية.
يف رفض التفاوض الجاد.
إنجاحه .وأضاف أن البالد عادت إىل
والنقص
املتعاقدين
وترسيم
االتفاق
محارض
ام
رت
واح
االسايس
القانون
ها
م
أه
املطالب
عديد
االجتامع
وأفرز
ّ
كل املنظومات تدهورت
نفس املربع حيث ال تجلس الحكومات
أكد األخ عبد الله العيش أن الوضع الفادح يف األعوان والرتقيات وانتشار العنف املسلط عىل األعوان واالرساع بتوفري مادة الحليب ملستحقيها كام إىل طاولة املفاوضات إالّ متى بلغ
االقتصادي واالجتامعي معقد نتيجة ن ّدد الحارضون بهرسلة بعض املسؤولني لألعوان وقرر املجتمعون تنفيذ مسرية احتجاجية بعد االجتامع يف اتجاه النضال القطاعي أقصاه مؤكدا استعداد
تراجع الدولة عن دورها التنموي اإلدارة العامة.
القطاع لبلوغه.
واالجتامعي .ورشح أن كل املنظومات

في مستشفى الرابطة

غاب القانون األساسي وحضر الجميع
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 392حالة عنف ض ّد املرأة عىل امتداد األشهر اخلمس األخرية

ترشع وزارة األرسة واملرأة والطفولة وكبار الس ّن اعتبارا من الشهر الجاري يف نرش تحيينات شهريّة
دوريّة حول أحدث االحصائ ّيات واملؤرشات املتعلّقة برصد حاالت العنف ض ّد املرأة والطفل.
وتؤكد الوزارة أنّه وفق آخر االحصائ ّيات تلقّى الخط األخرض  1899منذ غرة جانفي  2022وإىل غاية
خاصة بالعنف ضد املرأة و 2256مكاملات
موىف ماي من السنة الجارية  2648تتوزّع بني  392مكاملة ّ
تتعلّق مبسائل مختلفة تنقسم إىل  1342استشارات قانونية وتوجيه الضحية وإرشادها ،و 114مكاملة
لتوضيح مهام الخ ّط و 90مكاملة ذات طابع إداري و 125إشعار متعلّق بالطفولة وكبار السن و585
مكاملات شغب.
وتتوزّع املكاملات املتعلقة بحاالت العنف التي س ّجلها الرقم األخرض  1899من شهر جانفي إىل شهر
ماي  2022وعددها  392بني  332مكاملة تتعلق بالتبليغ عن حاالت عنف لفظي و 282عنف جسدي
وما ّدي  323عنف نفيس ومعنوي و 43عنف جنيس و 195عنف اقتصادي و 47عنف مو ّجه ض ّد األطفال،
باعتبار أ ّن كل حالة عنف قد تشمل أكرث من شكل واحد للعنف أو أشكال العنف.
وفيام يخص املستوى التعليمي للمبلغات فقد بلغت املتصالت ذات املستوى التعليمي الجامعي
أكرث نسبة بـ  114مكاملة ،ثم تليها  109مكاملة من ذوات املستوى التعليمي الثانوي و 29من املستوى مهامه املتمثلة يف اإلنصات والتوجيه واإلرشاد واملتابعة للنساء املع ّنفات ينتج الخط األخرض إحصائيات
اإلعدادي و 67مكاملة من املستوى االبتدايئ.
شهرية متكننا من التعرف عىل مدى تطور منسوب العنف أو تقلصه.
يخص الخط األخرض  1809لإلصغاء واإلحاطة النفسية والتوجيه لألطفال واألرس ،ت ُفيد
ويف ما ّ
اإلحصائ ّيات خالل الخمسة أشهر األوىل من سنة  2022أ ّن العدد الجميل للمكاملات الواردة بلغ 3735
حيث ت ّم التع ّهد بـ 671مكاملة فيام ت ّم التع ّهد النفيس بـــ 584مكاملة.
وتُشري اإلحصائيّات أ ّن  % 58من املكاملات مصدرها األ ّمهات مقابل  % 9مصدرها اآلباء ،و % 8فقط
مكاملات واردة من طرف األطفال ،أ ّما بقيّة املكاملات فقد تم تلقيها من قبل
ويتوزّع س ّن الضحايا بني  122ضحية يف الفئة العمرية بني  30و 39سنة
جهات مختلفة.
و 95ضحية يف الفئة العمريّة  - 40سنة  49و 66ضحيّة من  20-29سنة و38
يُذكر أ ّن الخط األخرض املجاين  1809قد أحدثته وزارة األرسة واملرأة
سنة
ضحايا من  50-59سنة و 22ضحايا فوق  60سنة و 12ضحية أقل من 20
والطفولة وكبار الس ّن يف مارس  2020بالتعاون مع الجمعية التونسية للبحث
و 37ضحايا مل ترصحن بعمره ّن.
ولإلحاطة النفسية باألزواج والعائالت ومنظمة يونيسف ،ويؤ ّمن الخط
وحسب األرقام ذاتها ،تع ّد املتز ّوجات أكرث املتّصالت بالرقم األخرض بـ 290
خدمات اإلنصات واإلحاطة النفسية والتوجيه ،واإلشعار بحاالت العنف
مكاملة حيث ميثّل العنف الزوجي أكرب نسبة تق ّدر بـ  % 74من مجموع حاالت
املسلط عىل االطفال ،إىل جانب اإلشعار بخصوص فضاءات الطفولة العشوائية.
العنف و 295من الحاالت يكون الزوج هو القائم بالعنف.
أما يف مجال الطفولة املهددة ،فقد بلغ عدد اإلشعارات الواردة عىل
وقد قام الخط األخرض بتوفري اإلصغاء لفائدة  387طلب واإلرشاد القانوين
مختلف املكاتب الجهويّة لحامية الطفولة  2070إشعارا خالل شهر ماي
لفائدة  381طلب و 20طلبات إحاطة نفسيّة وت ّم توفري اإلقامة لستة حاالت،
 ،2022واحتلت والية بن عروس املرتبة األوىل يف عدد اإلشعارات بــ 179
مع العلم أ ّن كل حالة عنف قد تشمل أكرث من طلب.
إشعارا تليها والية صفاقس بــ  162إشعارا ،وأدىن رقم س ّجلته والية سليانة
موىف
إىل
2021
جانفي
ومقارنة بنفس الفرتة من سنة  2021أي من غرة
بـــ  13إشعارا.
ماي  2021يالحظ ارتفاع املكاملات لسنة  2021نتيجة لجائحة كوفيد19 -
وتتوزع حاالت التهديد بني فقدان السند العائيل  ،64واإلهامل والترشد
حيث بلغ عدد املكاملات الخاصة بالعنف ضد املرأة  716من 3211مكاملة.
 ،157والتقصري البينّ واملتواصل يف ال ّرعاية  ،477واعتياد سوء املعاملة .625
وتجدر اإلشارة أ ّن الخط األخرض  1899للتبليغ عن حاالت العنف ضد
وبلغت حاالت االستغالل الجنيس  190حسب اإلحصائ ّيات ذاتها،
املرأة هو خط مجاين لإلنصات والتوجيه واإلرشاد للنساء ضحايا العنف وهو
و 5حاالت استغالل يف اإلجرام املنظم و 29حالة من االستغالل االقتصادي
اآللية العلمية لوزارة األرسة واملرأة والطفولة وكبار السن إذ أنه إىل جانب
والتعريض للتسول و 540حالة عجز عن اإلحاطة والرتبية.

 % 74من حاالت العنف ضدّ المرأة مصدرها الزوج

 2070إشعارا
حول الطفولة
المهدّدة وردت على
المكاتب الجهويّة لحماية
الطفولة خالل شهر
ماي 2022

رغم تخرج  480طبيبا عاما كل سنة:

هل احلل يف العيادات اجلامعية لثنيهم عن اهلجرة؟

قال محمد كمون الرئيس املنتخب عىل رأس الجمعية التونسية للطب العام والطب العائيل لـ«الشعب»
ان هجرة األطباء حديثي العهد بالتخرج وقبل دخول معرتك الحياة املهنية مسألة تورق اعضاء الجمعية ووزارة
الصحة وأضاف عىل هامش تنظيم املؤمتر الخامس للطب العام والعائيل بالحاممات ان املطلوب هو تحفيز من
وزارة الصحة لألطباء يك يقبلوا عىل توظيف الخريجني الجدد والعمل معهم ضمن العيادات الجامعية وهي
تجربة اثبتت نجاحها يف صفاقس ،يف انتظار تعميمها عىل كافة الواليات ملا فيه خري األطباء الشبان واملرىض.
رئيس الجمعية التونسية للطب العام والطب العائيل أوضح كذلك ان عدة اشكاالت تهم وضع األطباء يف
القطاع العمومي كام يف القطاع الخاص ت ّم التباحث فيها مع وزير الصحة العمومية مع السعي إىل دفع الرشاكة
بني القطاع الخاص والقطاع العام يف عدة مناطق من الجمهورية للقضاء عىل مسألة التصحر الطبي وفقدان
أطباء الصحة العمومية خاصة يف املعتمديات ذات الكثافة السكانية املحدودة والقرى واالرياف ومن شأن توفري
املعدات والتجهيزات لألطباء للعمل ضمن املستشفيات ان يخفف الضغط عىل املؤسسات االستشفائية.
وكان وزير الصحة عىل املرابط وعىل هامش افتتاح اعامل املؤمتر الخامس للجمعية التونسية للطب العام
والطب العائيل بالحاممات ،حاول طأمنة األلف وخمسامئة طبيب من الحضور بالقول انه «علينا التعويل عىل
انفسنا يف مجال االدوية ،وال ب ّد من النهوض بالطب الوقايئ عىل غرار عديد الدول املتقدمة» .وهم الذين تسألوا
عن نقص الدواء وعن بعث الوكالة الوطنية للدواء .واوضح ان صناعة الدواء تعد احد املحاور االربعة ،التي ترتكز
عليها االسرتاتجية الوطنية للصحة تونس  ،2050/ 2030خاصة يف ظل توفر عديد املخابر الدوائية والكفاءات
املتخصصة يف هذا امليدان.

وبخصوص تشكيات مخابر صناعة االدوية من طول اجراءات اسناد رخص رواج االدوية يف السوق التونسية،
اوضح مرابط «ان الحل لتجاوز مختلف الصعوبات يف قطاع االدوية يتمثل يف تركيز الوكالة الوطنية للدواء خاصة
يف ظلّ توفر كل مكوناتها من ادارة الدواء والصيدلة ومخرب مراقبة االدوية وادارة اليقظة الدوائية معربا عن االمل
يف اصدار النص القانوين الخاص بها قريبا.
عيادات للطب العائيل
واعترب أن املؤمتر الخامس للجمعية التونسية للطب العام والطب العائيل ميثل فرصة هامة لدفع تكوين
االطباء ولتعميق النقاش حول جملة من املسائل الصحية وسبل تطوير التكفل باملرىض وتعزيز الطب الوقايئ
خاصة يف الخطوط االمامية.ومن املقرتحات العملية التي تقدم بها األطباء لوزير الصحة ما تعلق بالتكوين من
رقي
خالل املؤمترات الطبية حيث متثل فضاءات للتكوين املستمر عىل أن تسند الهيئة املحكمة نقاطا تساهم يف ّ
الطبيب يف ظرف وجيز إىل طبيب عائيل.
وقال الدكتور منذر الكراي رئيس لجنة الحكامء بالجمعية ان توسيع دائرة النفوذ الطبي والعلمي لطبيب
العائلة ميكن أن يساهم يف تخفيف الظغط عىل أطباء االختصاص ويسوي الوضعيات الطبية بنسبة تفوق 80
باملائة عىل أن تتحرك وزارة الصحة العمومية مع وزارة التعليم العايل إلقرار التكوين املناسب والتعجيل بدفع
اختصاص الطب العائيل ضمن االختصاصات الطبية والطبيب العائيل هو األكرث متابعة للمرىض عن طريق
الحفاظ عىل ملفاتهم الطبية.
* ناجح مبارك
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أمام غياب اإلرادة السياسية لمناهضة العنف ضدّ النساء

أكثر من  500امرأة معنفة يف أقل من شهر ونصف
يف ظلّ الرتسانة القانونية والتدابري الكفيلة بالقضاء عىل كل أشكال
العنف ضد املرأة القائم عىل أساس التمييز بني الجنسني ويف ظلّ
املقاربات الشاملة التي تقوم عىل التصدي ملختلف أشكاله بالوقاية
وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحامية الضحايا والتعهد بهم إال أن هذه
الظاهرة ما زالت متواصلة ومنترشة يف السنوات األخرية إذ أصبحت
جرائم العنف يف تونس ضد املرأة ظاهرة مفزعة نظرا لتسارع نسق
ارتكابها وخطورة أثارها مؤ ّدية إىل مقتل عديد النساء .وال ننىس كذلك ما
أثرته جائحة كورونا يف عديد املجاالت يف العامل لكن املرأة ليست مبنأى
عن آثار هذه الجائحة فاإلحصائيات يف العديد من دول العامل أثبتت
تفاقم نسبة العنف ض ّد املرأة وملناهضة العنف ض ّد املرأة ،ال يكفي
ترشيع قوانني وحزمة من اإلجراءات بل يجب أيضا معالجة األسباب
الحقيقية لهده الظاهرة ألن التصدي للعنف ضد املرأة ال ميكن أن يكون
ناجعا بقانون رادع فقط إزاء موروث مرتسخ يف العقول ملدة سنوات.
وفيام يرى البعض انه ميكن تفادي هذه التجاوزات عن طريق استغالل
كل وسائل اإلشهار من جرائد وإذاعات وومضات اشهارية عىل التلفاز
للتحسيس مبخاطر العنف األرسي عىل النساء واألطفال واملجتمع .حيث
يعرف العنف ضد املرأة بكونه كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنيس أو
اقتصادي ضد أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب يف إيذاء أو
أمل أو رضر جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضا
التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات.
أما العنف الزوجي فيعرف بأنه كل ترصف يتم يف دائرة عالقة حميمة
وثيقة الصلة ويؤدي إىل حدوث رضر أو معاناة جسدية أو نفسية أو
جنسية ألطراف هذه العالقة وتتوزع أنواع العنف الزوجي اىل جسدي،
نفيس ،لفظي ،جنيس ،اقتصادي.
ونظرا إىل تتايل حوادث العنف ضد املرأة وانتشاره خالل السنوات األخرية
حاولنا يف هذا العدد تسليط الضوء عىل هذه الظاهرة يف سياق التحقيق
التايل.

غياب اإلرادة السياسية

حول أسباب انتشار هذه الظاهرة خالل السنوات األخرية توجهنا بالسؤال
إىل رئيسة الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات ،نائلة الزغالمي والتي
أكدت أن نسبة العنف املسلط عىل النساء تضاعف خمس مرات بعد
جائحة الكوفيد ومل يت ّم تسجيل أي تراجع لألرقام بعد هذه الجائحة.

* توسع العنف والقتل

لفتت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات إىل توسع دائرة
العنف وتفاقم ظاهرة تقتيل النساء حرقا او باستعامل اآلالت الحادة أو
البنزين أو بالرصاص مشرية إىل انه تم االنتقال من مربع العنف اللفظي
والجسدي اىل أبشع إشكال العنف.
وقالت املتحدثة ان مؤرش ارتفاع العنف يف تزايد ويتم تقييمه من
خالل تزايد عدد النساء الوافدات عىل مركز اإلنصات والتوجيه للنساء
ضحايا العنف حيث يتم داخل املركز اإلنصات للنساء من خالل اإلحاطة
النفسية واإلرشاد.
وأفادت املتحدثة أن اإلشكال الذي ال يزال قامئا هو عدم عودة النساء
إىل املركز وفرست ذلك بالضغوطات التي يسلطها أهايل ضحايا العنف
عىل النساء وحثهم عىل العودة إىل املنزل واالمتناع عن تقديم الشكاوي
وهو ما يؤدي إىل مزيد ارتفاع نسب العنف وبالتايل عودة الضحية ملربع
العنف من جديد .وكشفت من جهة أخرى أن الجمعية أحصت يف أقل
من شهر ونصف ما يزيد عن  500امرأة معنفة والحال أن الجمعية كانت
تتلقى طيلة سنة كاملة بني  1000و 1500امرأة معنفة.
وحول األنشطة التي تقوم بها الجمعية للتوعية والتحسيس بخطورة
العنف بكل أشكاله قالت املتحدثة انه سيتم يوم  25نوفمرب  2022من
كل سنة تنظيم تظاهرة ملدة  16عرش يوما لتكثيف الحمالت التحسيسية
من خالل عروض مرسحية وحلقات نقاش ستخصص ملوضوع العنف.
وأشارت املتحدثة اىل انه سيتم إبرام اتفاقية مع كلية الحقوق والعلوم
السياسية خالل التظاهرة وتوزيع مطويات ملناهضة العنف ضد املرأة
باإلضافة إىل حمالت تحسيسية باملعاهد والكليات.

ناقوس الخطر

خلصت املتحدثة اىل القول بأن غياب اسرتاتيجية تجمع كافة املتدخلني
وغياب اإلرادة السياسية وراء انتشار ظاهرة العنف املسلط عىل املرأة
مشرية إىل أنه حان الوقت لدق ناقوس الخطر حول مسألة تقتيل
النساء والتي تتجه إىل أن تصبح ظاهرة بعد أن كانت حاالت معزولة،

الخط األخضر يسجل
نسبة  % 85من حاالت
عنف زوجي خالل شهر
ودق ناقوس الخطر بسبب تواصل صمت وتجاهل الدولة للجرمية
املسلطة ضد النساء وهي بصمتها مشاركة فيها ،فالدولة يجب أن
تأخذ عىل عاتقها حامية النساء املعنفات وتكوين القضاة والوحدات
األمنية والوحدات املختصة يف تلقي الشكايات لتطبيق القانون عدد 58
واستيعاب املعنفات وحامية معطياتهن الخاصة وتسخري املحامني لهن
من أجل مساعدتهن عىل التقايض وتوفري مراكز إيواء لهن ،وشددت
عىل أن كل هذه الجوانب غري متوفرة وهو ما يشري إىل غياب اإلرادة
السياسية ملناهضة العنف ض ّد النساء.

غياب إجراءات رادعة

يتحدث تقرير نرشته الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات حول
النساء ضحايا العنف ،عن نتائج «مفزعة» بعدما أحىص لجوء 850
امرأة خضعن لتعنيف إىل مراكزها من أجل الحصول عىل أ ّي نوع من
املساعدة،
ويشري التقرير إىل أ ّن نسبة  57يف املائة من النساء ضحايا العنف
تراوحت أعامرهن بني  31عاماً و ،60وأ ّن نسبة  33يف املائة منهن
تراوحت أعامرهن بني  18عاماً و.30
ويشري التقرير إىل أ ّن  57يف املائة من النساء اللوايت تعرضن لعنف خالل
فرتة الحجر الصحي مل يزاولن أ ّي عمل.

في الصدارة

تقول أمرية املنرص أستاذة تنشيط ثقايف ان العنف ض ّد املرأة يعد سببا
رئيسيا يف خراب املجتمعات مشرية إىل أن هذه اآلفة حطمت أرسا
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إعاقة عضوية وكثريا ما يوجه لها كالما جارحا األمر الذي أثر عىل
نفسيتها كثريا ،مبينة أنها قررت طرده من البيت وظل لسنوات بعيد
عنهم وبسبب ترصفاته تلك حرم من عائلته .وأضافت أنه اعتذر عن
العنف الذي سببه لهم ،خاصة بعد أن كرب األبناء ولكنها مل تتمكن
من مسامحته رغم مرور عدة سنوات ،مؤكدة أنه رغم عدة وساطات
ورغم مرض زوجها إال أن ال تسامح مع العنف.
وتروي سعاد ( 50عاما) فالّحة من ماطر كيف ان زوجها الذي يعمل
عامال يوميا يعنفها ألي سبب ،وقالت انها فقدت مرة راتبها يف
الطريق ،ويومها رضبها بقسوة فال يكفي فقدانها ألجرتها التي تعبت
وعملت يف الحر والربد ولعدة أيام من أجل الحصول عليها ،ليضاف اىل
ذلك غضب زوجها وتعنيفه غري امل ّربر لها.
وب ّينت املتحدثة أنها تتعرض إىل عنف شديد فمرة رضبها بهراوة،
وأخرى بكانون فأي يشء يقع يف يده يلقيه عليها واغلب األسباب
مادية ألنه ال يعمل دامئا ويطلب منها جلب املال ،واقتناء حاجيات
البيت .أما لطيفة فتتعرض إىل العنف من خطيبها ،مبينة يف ترصيح
لـ«الشعب» أنها تعمل يف مصنع للخياطة ،وخطيبها يطلب منها اقتناء
السجائر والطعام واملالبس ودفع املواصالت له وأن مل تستجب لطلبه
تتعرض إىل العنف اللفظي واملادي ،فهو ينتظرها أمام املصنع يوميا
ليحصل منها عىل املال والطعام الذي تجلبه للغداء.

حاالت عنف زوجي

بأكملها وتسببت يف ما نراه اليوم من نسب مهولة من قضايا الطالق
املرفوعة يف املحاكم والتي سببها الرئييس العنف بجميع أنواعه هذا
من ناحية العنف بني األزواج ،أما من الناحية املجتمعية فإن العنف
ضد املرأة أصبح مشاعا أكرث من أي وقت مىض مبا أنه وقع كشفه
والتحدث عنه يف وسائل اإلعالم وخرج من محيطه الضيق ليصبح
ظاهرة منترشة داخل املجتمع  ،فباإلضافة إىل أن هناك قوانني زجرية
تجرم العنف ضد املرأة إال اننا ال نزال متأخرين جدا يف مقاومته خاصة
عرب مقاربات ثقافية قيمية وأخالقية .ودعت إىل تكثيف الحمالت
التوعوية والندوات العلمية واملحارضات الفكرية يف الشارع وعرب
املؤسسات الثقافية حتى يقع الوعي بخطورة العنف ض ّد املرأة وتأثريه
يف سلوكيات األفراد واملجتمع.
أما فادية  40سنة ام لثالثة بنات ،ربة بيت فأكدت أن زوجها يعنفها
لفظيا وما دفعها إىل وضع حد لترصفاته أن عنف زوجها امتد ليشمل
ابنتها الصغرى حيث كان األب قاسيًا مع طفلته بحكم أنها تحمل

اتصلنا بوزارة املرأة التي مكنتنا من مخرجات دراسة مح ّددات العنف
الزوجي حيث س ّجل الخط األخرض  1899خالل شهر أكتوبر 2022
نسبة  % 85من حاالت عنف زوجي من جملة اإلشعارات الواردة
ورغم انخفاض عدد إشعارات العنف الواردة عىل الرقم األخرض 1899
إال أن عدد حاالت العنف الزوجي يف ارتفاع ،كام أ ّن عدد اإلشعارات
حول العنف ضد املرأة الواردة عىل هذا الخط من جانفي إىل أكتوبر
 2022بلغت  769إشعارا وتُق ّدر نسبة إشعارات العنف الزوجي بـ77
 ،)593( %فيام بلغ عدد إشعارات العنف ضد املرأة سنة 1441 2021
منها  % 76إشعارا عن العنف الزوجي (.)1107
كام ان الرشيحة العمرية للنساء األكرث عرضة للعنف الزوجي ترتاوح
بني  30و  39سنة وأن أكرث ضحايا العنف متزوجات يف حني يتص ّدر
العنف املادي صدارة حاالت العنف الزوجي بنسبة  71باملائة.
تسجيل منذ جانفي  2022إىل غاية  31أكتوبر ٬وتشري آخر اإلحصائيات
املتعلّقة مبراكز إيواء النساء ضحايا العنف إىل أنه ت ّم إيواء  99امرأة
ضحية عنف و 97طفال مرافق لهن.

بين الهايكا واإليزي

كيف ستكون النهايات؟
قال عضو الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي ،هشام السنويس،
إن «الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات متارس حملة إعالمية تضليلية ضد
«الهايكا» .ونفى االتفاق مع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عىل القرار
املشرتك املتعلّق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة االنتخابية».
وأوضح أنه مل يتم ترشيك «الهايكا» يف القانون االنتخايب الجديد وخاصة
يف البنود املتعلقة مبسألة التغطية اإلعالمية للحملة االنتخابية» .كام أضاف
أيضا أن رئيس «الهايكا» ،النوري اللجمي هو من بادر باالتصال برئيس
هيئة االنتخابات ،فاروق بوعسكر ،نظرا إىل أن القرار املشرتك الذي ت ّم
اإلبقاء عليه يف القانون االنتخايب يتعلّق باالنتخاب عىل أساس القامئات
وليس األفراد وبالتايل فإن قواعده تختلف كثريا».
وتابع السنويس أنه ت ّم الرشوع يف تصوير املداخالت التلفزية للمرتشحني
وتنظيم دورات تكوينية ملمثيل وسائل اإلعالم السمعية البرصية دون
الرجوع إىل «الهايكا».
وأكد أن «الهايكا» ستقوم بدورها إىل آخر لحظة وخاصة يف ما يتعلّق
مبراقبة خطابات الكراهية ،مشريا أيضا إىل أن مجلس الهيئة سيصدر غدا موقفه النهايئ مام يحصل».
يقفز السؤال األه ّم :إىل أين تسري األمور وكيف ستكون النهايات؟

* م/م

األستاذ سامي نصري

العنف يدمّر املرأة
ويخلق لديها إحباطات
نفسية واجتماعية
اعترب أنها ظاهرة
عاملية ال يخلو
منها أي مجتمع،
وأشار إىل أنه رغم
عديد املحاوالت
الجادة لحامية
املرأة من العنف،
فإن هذه الظاهرة
ال تزال تفرض
وجودها ،تشري
جل الدراسات أن
العنف ض ّد املرأة
صار األسلوب
األكرث انتشارا
حيث تبلغ نسبة
النساء اللوايت
يتعرضن للعنف
بشتى أنواعه 47
 %غالبيتهم يف
األرياف.
وأفاد ان نتائج
املسح الوطني
حول العنف ضد املرأة يف تونس والذي شمل قرابة  4000امرأة من
كافة األوساط والجهات أن نسبة ال ّنساء ضحايا العنف الجسدي «تق ّدر
بـ  % 45وأن املحيط األرسي الذي يفرتض أن يكون آمنا ،هو أكرث
وتبي أ ّن العنف
األماكن التي تتعرض فيها املرأة للعنف بشتّى أنواعه نّ
ضد املرأة هو سبب رئييس من أسباب املوت والعجز لدى النساء يف
الفئة العمرية من  16إىل  44سنة».
وأشار إىل أن كثريا من الباحثني االجتامعيني حاولوا إيجاد تفسري لظاهرة
العنف بشكل عام ،والعنف ضد املرأة بشكل خاص .وقد أفرزت
محاوالتهم الكثري من وجهات النظر املختلفة واملتكاملة يف الوقت
نفسه .وحول أسباب انتشار وتفاقم الظاهرة العنفية قال إن األسباب
كثرية عىل غرار غياب القانون الردعي ،وضعف أو غياب مفهوم هيبة
السلطة :سلطة الدولة ،سلطة العائلة ،سلطة املريب ،سلطة املسؤول يف
العمل ،سلطة كبري الحومة ...إذ وقعت عملية شيطنة لكل تلك السلط
بغياب النموذج القدوة أو ما يسميه «ماكس فيرب» بالنموذج املثال...
وتساءل املتحدث «كيف يستقيم الظل والغصن أعوج» باإلضافة اىل
الدور السلبي لإلعالم .وأفاد املتحدث انه تم القيام بدراسة يف هذا
الغرض أكدت أن حوايل  % 80مام يبث ألطفالنا يتضمن رسائل عنفية،
األرشطة واملسلسالت حوايل  ،% 75عدم الحرفية يف نقل أخبار الجرمية،
انعكاسات ثقافة «البوز» والركض وراء الرفع يف نسب املشاهدة او
املتابعة ٬وحول انعكاسات العنف عىل املرأة وتأثريه عىل محيطها أشار
املتحدث أن العنف ضد املرأة يد ّمر األرسة ،إذ يصيب الخلية األوىل يف
املجتمع بالخلل ،مام يعيقها عن أداء وظائفها االجتامعية والرتبوية
األساسية يف أحسن األحوال وأفضل الظروف ،يساعد عىل إعادة إنتاج
أمناط السلوك والعالقات غري السوية بني أفراد ألرسة كام يد ّمر املرأة،
إذ يخلق لدى املرأة «الضحية» الشعور واإلحساس باإلحباط النفيس
واالجتامعي.
* أم إيّاد
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منتدى المدرسة والتحوالت

* أحمد

جيل القلق كيف تساهم املدرسة يف حمايته؟

كيف تت ّم العناية النفسية بالتالميذ٬
فاملدرسة تقوم بالجانبني البيداغوجي
والتعلامت فهل متتلك الفاعليني االجتامعيني
والتخصصات الالزمة للعناية
والنفسانيني
ّ
بالتالميذ يف هذه املرحلة من عمرهم ٬ويف
فرتات الصعوبات النفسية؟ صحيح أن هنالك
تجربة متواضعة انطلقت مع الدفاع واإلدماج
االجتامعي .ثم ظهرت سنة  2000مكاتب
اإلصغاء واإلرشاد غري أن الحلقة التكوينية
كانت ضعيفة بالنسبة إىل املدرسني صحيح أنهم
تلقوا تكوينا بيداغوجيا وديداكتيكيا وشهدت
نقائص كبرية يف التكوين النفيس للمدرسني يف
مجال علم النفس املراهق كام أننا نحتاج اىل
دراسات نفسية او خارطة اهتاممات بالجانب
النفيس تحدد مكامن الضعف او الخطر ،فقد
ظهرت حاالت انتحار مل يتم التفطن إليها وان
هناك حاالت من االنحرافات السلوكية وتنامي
منسوب استهالك املخدرات والعنف املدريس
والتنمر وتوجهات نحو اإلرهاب والتطرف
مام استحال الحصول عىل مناخ كامل الجودة
تتواصل فيه العملية الرتبوية لإلحاطة عن قرب
بالجيل الرتبوي نظم املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ندوة وطنية اثثها مجموعة
من الخرباء والجامعيني.
لقد أضافت التغريات العاملية عىل مستوى
السلوك للمدرسة التونسية أدوارا جديدة
اىل جانب أدوارها التقليدية والحل يكمن يف
االهتامم بالذات املتعلمة والسؤال هنا ملن
تعود مسؤولية املرافقة الرتبوية؟ فاملدرسة ال
بد من النظر اليها بوصفها نسقا متفاعال يف
ما بينها حول الجانب الرتبوي إال ان انفتاح
املدرسة عىل املحيط إلخراج قدرات التلميذ
من القوة اىل الفعل ومتظهرها وهو ما يتطلب
عنارص أخرى للتوجيه واإلرشاد والصحة
النفسية التي يفرضها النجاح املدريس وفق
ما تتطلبه االتفاقيات واملؤسسات الدولية
مختص ينشط
وهذا ما يستدعي فريق عمل
ّ
بني ثالث وزارات هي وزارة الربية والشؤون
االجتامعية والصحة للمرافقة الرتبوية إليجاد
حلول إلشكاليات املتجددة.
عالقة القلق باالنقطاع املدريس
يقارب عدد التالميذ املنقطعني عن الدراسة
املائة ألف سنويا ويعترب السبب النفيس من
اول العوامل املسببة لالنقطاع املدريس وهو
من أهم االنفعاالت السلبية التي ترافق الفرد
الذي يشعر أنه مهدد ،فاالنقطاع املدريس من
أهم وأخطر املشاكل التي تعاين منها املدرسة
يف كل أرجاء املعمورة خاصة يف الدول العربية
وهي ظاهرة تعرقل تقدم املجتمع وتؤثر عىل

ماذا تب ّقى من المدرسة العمومية؟
العملية الرتبوية ويعترب االنقطاع نتيجة عملية
تراكمية متنوعة وهو نتيجة عوامل ظاهرة عند
بداية التعلم وهي عوامل اقتصادية اجتامعية
نفسية قد تؤرش عىل االنقطاع إن مل نتص َّد لها
كام توجد عوامل مكتسبة كاالنحراف أو ضعف
املردود الدرايس او بعض املشاكل الالحقة والتي
تصبح من العوامل املشاركة لظاهرة االنقطاع
وكلام ارتفع منسوب القلق كلام تنامت ظاهرة

االنقطاع املبكر عن التعليم ،تربز ظاهرة
القلق خاصة يف فرتات االنتقالية كاملرور
من مرحلة إىل أخرى او فرتة االمتحانات او
السلوكيات املحفوفة باملخاطر وتجدر اإلشارة
يف حاالت العنف إىل أن املعتدي والضحية
يشعران بالقلق النفيس وأمام تنامي ظاهرة
االنقطاع املدريس وتراجع مردود املؤسسة
الرتبوية بعثت الدولة التونسية سنة 1991

في وزارة التربية
كتاب آخر مفقود يف املكتبات
موجود يف الربنامج!
من حقنا ان ندافع عن املرفق العام! ومن حقنا كذلك ان ننقد
توجهات وزارة الرتبية يف عالقة بفقدان املكتبات لعدد كبري من الكتب عىل غرار غياب
عديد االدوية عن الصيدليات وان كنا نجد اعذارا للصيدلية املركزية بعد الذي فعلوها فيها
من اخطاء واخالالت وتجاوزات بلغت حدود غياب السيولة املالية فان ما نعيبه عىل وزارة
الرتبية وهياكلها الكثرية وعىل وزيرها الجالس عىل الربوة «ا ّن الحديث اكرث من املنجز»!
ويكفي ما يستنبطه جامعة رضب االتفاقيات املمضاة سابقا بإطالق شتيمة إىل انتداب
عون مكلف بالتدريس اذ هذا ال نجده ال يف الرشق وال يف الغرب مبا ا ّن هياكل الدولة تريد
«استدامة املؤقت والوقتي» بأن عادت للعمل املشني والهش بعد ان ذهب يف اعتقادنا ا ّن
العملية دخلت طي التاريخ وا ّن االنتداب ال يتم اال يف اطره الواضحة والوضوح عند وزارة
الرتبية ان تدعي عكس ما تقوم به ويف ذلك ازدواج يف املفاهيم واالتفاقيات لذلك ال عجب
ان نجد تلميذا يف سنة  2022غري قادر عىل كتابة وقراءة «مطلب» فكام تولون يوىل عليكم ـ
لذلك ال عجب ان يغادر  100ألف تلميذ سنويا مقاعد الدراسة الن الوزارة غري معنية بتوفري
الكتاب فام بالك ببقية التفاصيل وأمل يقل بعضهم ان يف التفاصيل يسكن الشيطان لذلك ال
عجب ان يذهب بعضهم للدراسة يف القطاع الخاص وهذا البعض تحول يف العرشية السوداء
باالالف ـ أليس مبثل هذا ترضب الوزارة مجانية التعليم العمومي!
* رمزي الج ّباري

خاليا عمل اجتامعي مدريس للمعالجة الكلية
لظاهرة الفشل املدريس وظاهرة االنقطاع
ومختلف ظواهر عدم التكيف املدريس ثم ت ّم
التفكري يف بعث خاليا إضافية كخلية الصحة
واإلرشاد  1996ومكاتب اإلصغاء واإلرشاد
سنة  2000اال ان هذه الخاليا وامام ضعف
أدائها وقلة مواردها أضحت نتائجها هزيلة.
سنة  2014وقع انتداب أخصائيني نفسانيني
لإلحاطة بالتالميذ الذين يواجهون صعوبات
نفسية وتعلمية وقد حالت محدودية عددهم
باعتبار أخصايئ نفساين لكل مندوبية جهوية
للرتبية حال دون السيطرة عىل هذه الظواهر
واقترصت خططهم عىل املشاكل األكرث شهرة
كاألحداث اإلرهابية او حاالت االنتحار ثم وقع
اتفاق بني الوزارات الثالث الرتبية والصحة
والشؤون االجتامعية بعث خاليا مرافقة
التالميذ ومل يت ّم تعميمه اىل اليوم.
القلق واألجسام الوسيطة
كانت املدرسة التونسية فجر االستقالل
تهت ّم بالرتبية والتعليم والتكوين ثم مع تعدد
االختصاصات ومحدودية الربامج وتطور
منظامت املجتمع املدين التي أصبحت تشارك يف
اإلحاطة واملرافقة كالكشافة التونسية والهالل
األحمر ومنظمة الرتبية واألرسة وجمعيات
املربني وقدماء التالميذ والتي ساهمت يف
العناية باملريب والتلميذ واملؤسسة الرتبوية.
ورغم ذلك هنالك مشاكل ال تزال عالقة وملحة
عىل القامئني عىل الشأن الرتبوي بتونس فهل
متكنت إصالحات املسعدي  1958والرشيف
 1991ولو نسبيا يف ربط املدرسة بسوق الشغل
مثال؟ التي من شأنها أن تعدل من منسوب
مشاكل املدرسة وهل واكبت هذه األخرية
اإلصالحات الجذرية لتصحيح مسارها الرتبوي
وتعديل مراتبها الضعيفة وفق املعايري الدولية
كمعايري «بيزا»؟ وهل نجح القانون التوجيهي
 2002للح ّد من الفشل والترسب املدريس؟

اهلل أكبر

انتقلت إىل جوار ربها املغفورة لها
والدة األخ لطفي سهيل عضو الفرع
الجامعي لعملة الرتبية باملنستري وإثر هذا
الفقدان األليم واملصاب ال َجلل يتقدم
املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل
باملنستري وكافة املوظفني والنقابيني بأح ّر
وجل أن
التعازي راجني من املوىل ع ّز ّ
يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه
ويسكنها فراديس جنانه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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الترشحات المعلنة وتأثيرها على توازنات البرلمان المقبل

غاب املحامون واألطباء وحضر املنتمون إىل الوظيفة العمومية...
* لطفي املاكني
كشفت الحصيلة االولية املعلنة من قبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
بخصوص الرتشحات املقدمة إليها الستحقاق  17ديسمرب القادم عن مالمح تركيبة
مجلس نواب الشعب وهو ما تجىل يف الكثري من القراءات والتحاليل وحتى
االنتقادات التي وجهتها االطراف املعارضة للمسار االنتخايب برمته ملا ستفرزه هذه
االنتخابات استنادا اىل ان الرشوط التي ضبطها املرسوم عدد  55هي التي و ّجهت
الرتشحات وجعلتها أمرا واقعا عىل الجميع القبول به.
وتستند قراءات املحليلني واملتابعني اىل كون تلك املالمح مبختلف تفرعاتها
السياسية والفكرية تعود اىل معطيات عدة اولها القطاعات التي ينتمي اليها
املرتشحون يف االنتخابات الترشيعية القادمة النها عادة ما تكون محرارا ملا ميكن ان
يقدمه النائب مستقبال من تصورات وأفكار خاصة ان املرسوم االنتخايب قد «أبعد»
تقريبا املنتمني اىل مهن كانت لها هيمنة عىل تركيبة املجالس النيابية السابقة حتى
يف الفرتات املحسوبة عىل التسلط وغياب الدميقراطية وذلك بعدم الجمع بني تلك
املهن ومامرسة املهام الربملانية ونعني هنا بالدرجة االوىل املحامني واالطباء.
اعتربت أغلب التحاليل أن هذا الرشط ض ّيق عىل حقوق عديد القطاعات يف
املشاركة يف الشأن العام خاصة أنّه «حرم» الربملان من كفاءات مقتدرة لها تجربة
يستفاد منها خاصة ملن لهم تجربة سابقة ذلك ان اغلب االنتخابات عادة ما تفرز
وبنسبة كبرية وجو ًها جديدة تدخل مجلس نواب الشعب وبالتايل هي تحتاج
إىل من لهم تجربة سابقة حتى يكون مستوى النقاش واقرتاح مشاريع القوانني
عىل مستوى عال يضمن الجدوى منها اذ ان االرقام املعلنة من قبل الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات اظهرت هيمنة قطاعات معينة اغلبها تنتمي اىل الوظيفة
العمومية وهو ما يعطي انطبا ًعا أ ّول ّيا عن كون السيطرة ستكون للبريوقراطية
مع االنضباط االداري اذ تصدرت قامئة املرتشحني املنتمني اىل املؤسسات والهياكل

الحكومية مبختلف اختصاصاتها عىل حساب املنتمني اىل القطاع الخاص واملهن
الحرة وهذا مغاير ملا كان سابقا اذ كانت الهيمنة لغري املنتمني اىل الوظائف
رشع يعي جيدا ما قصده
الحكومية ومن هنا تذهب بعض التفسريات اىل كون امل ّ
من هذا التحديد اي رضوة ان يكون دور الربملان القادم مقترصا عىل املصادقة
عىل القوانني دون الغوص يف تفاصيل وخلفيات املشاريع املعروضة عليهم اي عدم
الدخول يف املجادالت خاصة ذات الخلفيات السياسية والفكرية استنادا اىل كون
العطالة التي عرفها الربملان الذي ت ّم حله انغمس يف ذلك عىل حساب النظر بعمق
يف مشاريع القوانني التي تهم املواطنني.
* توازنات سياسية
الحصيلة االولية ذاتُها أظهرت بعض االلوان السياسية والتي مل يُخْف اصحابها
وال حتى قياداتها يف عدد من االحزاب انتامء املرتشحني اليها وترى عديد التحاليل
ان فرتة التمديد التي أضيفت لقبول الرتشحات كانت لتعديل التوازنات بعد ان
ترسبت معطيات كون بعض االطراف الحزبية واولها املعارضة ملسار  25جويلية
(وهذا ما نعلنه يف كل املناسبات) رشحت منتمني إليها لكن من الوجوه غري
املعروفة عىل ان يتضح ذلك االرتباط الحقا بعد الوصول إىل الربملان واالنحياز
اىل اطروحات تلك االحزاب سياسيا وفكريا وبالتايل فإن ما يظهر اىل حد اآلن هو
ترشحات ألسامء لها تجربة برملانية سابقة (وأغلبها تنتمي اىل قطاعات وظيفية)
وتعلن احزابها دعمها ملسار  25جويلية أو هي ال تجهر بالعداء له وبالتايل فإنه
وبالربط بني القطاعات املهنية واملهيمنة واالنتامءات الحزبية املعلنة لعدد من
املرتشحني يتبني ان هناك مالمح لتحالف أو حزام سيايس سيكون داعام ملسار
 25جويلية اي للرئيس قيس سعيد تحسبا ملا قد يظهر الحقا من خريطة تركيبة
مجلس نواب الشعب بعد االعالن عن نتائج االنتخابات الترشيعية املقررة يوم
17ديسمرب .2022

* خطوة استباقية!
يبدو ان الغاية من هذه الخطوة االستباقية هي التوقي من تكتالت قد
تتشكل الحقا ومهام كان حجمها الن املفاجآت عادة ما تتواتر يف عالقة بالشأن
العا ّم وذلك العتبارات عدة اولها انه رغم ما وضعه املرسوم عدد  55من رشوط
بدت للبعض تعجيزية خاصة يف عالقة باملوقف من مشاركة االحزاب فإن ذلك
حسب املحللني غري «كاف» ملنع «ترسب» عدد من املنتسبني إىل تيارات حزبية
كام ارشنا اىل ذلك سابقا حتى وان مل يكن انتسابهم ضمن الهياكل التنظيمية لتلك
االحزاب اذ ان «االنتساب» الفكري والعقائدي اوثق يف الرتابط مع املواقف مقارنة
بانتساب شكيل وقد اثبتت تجارب واحداث سابقة ما نحن بصدد ذكره.
كام مل تُخْف قراءات اخرى «إيجابية» ترشح نواب سابقني وهو ما سيرثي
تجربتهم من ناحية ويرفع من مستوى الطرح والنقاش خاصة يف املسائل الكربى
والخيارات الوطنية والتي تحتاج إىل اطالع ومنهجية يف التعاطي معها وهذا دور
تقوم به األحزاب عادة التي تتأسس عىل تقديم البدائل وفق رؤية شاملة متت ّد عىل
كامل جهات البالد وال تستثني أي فئة وهذا ما سيغيب يف تركيبة الربملان القادم
بنسبة كبرية ونعني هنا العدد املحدود لرتشحات النساء والشباب وقد يتضاءل ذلك
العدد بعد منافسة االنتخابات بسبب عدم قدرة هذه الفئات عىل تحمل اعباء
وتكاليف املشاركة يف استحقاق ستهيمن عليه كالعادة قوى النفوذ املايل والجهوي.

في غياب الحليب والزيت

وضع اإلعالم إىل أين؟ ارتفاع غري مسبوق ألسعار الخضر والدواجن والعظم

انعقد يوم الثالثاء  15نوفمرب  2022اجتامع ضم
النقابات األساسية للجامعة العامة لإلعالم وفروع
النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني لكل من
مؤسسات دار الصباح وشمس أف أم ومؤسسة سنيب
البراس ورشكة كاكتوس برود بإرشاف الجامعة العامة
لإلعالم والنقابة الوطنية للصحافيني التونسيني وتداول
االجتامع يف الوضع داخل هذه املؤسسات.
وأمام تواص ِل تجاه ِل رئاس ِة الجمهورية ورئاسة
الحكومة مطالبَنا التي وردت يف عديد البيانات
واملراسالت وتواصل تردي املناخ االجتامعي للعاملني
بها ،فقد تقرر بإجامع الحارضين الدخول يف تحركات
احتجاجية نوعية يف القريب العاجل ،سيعلن املكتب
التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيني التونسيني
والجامعة العامة لإلعالم عن تاريخ انطالقها يف اإلبان.

* ريبورتاج رمزي الج ّباري
هل بلغ القلق مداه ...أمام عدم تحسن املقدرة
الرشائية للتونسيني وحالهم يزداد سوءا يف ظلّ االرتفاع
غري املسبوق ألسعار كل املواد املعيشية إىل درجة ان االمر
تجاوز كل حدوده قد نتفق مع الذين يروجون بكون املواد
االساسية «سعرها تضاعف أو اكرث كام قد نتفق او ال نتفق
عىل كون الحرب الروسية األوكرانية اثرت عىل اعتى واقوى
االقتصاديات فام بالك باالقتصاد التونيس الذي ال ثوابت وال
أعمدة تحميه زمن االزمة واي ازمة هذه وهي التي رضبت
االقتصاد التونيس ان مل نقل انها دمرته.
الزائر لالسواق عىل اختالفها يالحظ بالعني املجردة تغري
االسعار بشكل يومي ـ فام ترتكه اليوم عىل حال ستجده غدا
عىل احوال اخرى اما ملاذا فألنه ال احد قادر عىل اقناعك
بسبب هذا االرتفاع الجنوين لألسعار خاصة تلك االسعار
التي تهم حياة التونسيني وهم الذين تعودوا عىل اقتناء

بلدية القلعة الخصبة

إعالن استشارة عدد  2022/22لتهيئة وتجميل
مدخل سيدي أحمد الصالح ببلدية القلعة الخصبة

تعتزم بلدية القلعة الخصبة إجراء استشارة لتهيئة وتجميل مدخل سيدي أحمد الصالح ببلدية القلعة
الخصبة فعىل املقاولني املسجلني مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط «تينابس» والراغبني يف املشاركة
تحميل جميع الوثائق املتعلقة باالستشارة وذلك عرب املوقع  www.tuneps.tnبصفة مجانية تحت
رقمs 20221101616-00 :
وتقديم عروضهم يف أجل أقصاه يوم الخميس  15ديسمرب  2022عىل الساعة العارشة صباحا.
يت ّم فتح االستشارة يوم الخميس  15ديسمرب  2022عىل الساعة العارشة والنصف صباحا مبق ّر البلدية.
* مالحظة :تعترب األمثان املعروضة نهائية وغري قابلة للمراجعة ملدة  120يوما ابتدا ًء من آخر أجل
لقبول العروض.

السكر والحليب والزيت والعظم فإذا هذه املواد جميعها
متغيب بارز عن املتاجر واملساحات التجارية الكربى.
* زيادة بـ  40مليم
أوىل البدايات الب ّد ان تكون مع الزيادة الجديدة التي
عرفتها مادة الياغرت ،الذي زاد سعره وخف وزنه بـ 5
غرامات ،اما ملاذا هذا االجراء فال احد قادر عىل االجابة!
املاء املعدين فقد عرف هو االخر زيادة بـ  100مليم يف باب
الجزيرة اما يف مناطق اخرى من العاصمة فالقارورة الكبرية
بـ  800مليم ـ فيام الصغرى بـ  600مليم ـ من املفارقات
الغريبة العجيبة األخرى يف تونس الجديدة اننا نجد يف
رفوف املساحات الكربى كل انواع الياغورت فيام يغيب
الحليب والحال ان مادة الياغورت تستخرج من الحليب
وهذا يحيلنا عىل القول ان الحليب متوفر بشكل عادي من
التعاضديات فيام يتعمد مص ّنعو مادة الحليب عدم توفري
هذه املادة بنيّة واضحة وهي الزيادة يف سعره.
* التزود عادي في المقاهي!
غياب مادة الحليب عن املتاجر واملساحات الكربى،
يقابله انتظام تزود وتزويد اكرث من  5آالف مقهى يف تونس
الكربى مبادة الحليب ،فيام تعيش العائالت صعوبات كبرية
لتوفري هذه املادة الحياتية لالبناء وخاصة للرضّ ع منهم ـ
ومثل هذه املسائل تجعل املواطن يفقد ثقته يف الحكومة

تعزية ونعي
ببالغ الحزن واألىس وبقلوب مؤمنة بقضاء الله
وقدره ،تلقينا خرب وفاة السيدة هبة السديري
الكرميي أستاذة الفرنسية باملدرسة اإلعدادية
مرناق وإثر هذا الفقدان األليم واملصاب ال َجلل
تتقدم االرسة الرتبوية املوسعة بنب عروس بأصدق
عبارات التعازي واملواساة لكافة العائلة راجية
من الله العيل القدير أن يتغمدها بواسع رحمته
ويرزق أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويف الدولة وهو ما أكده أكرث من متحدث للشعب سواء
خالل جولتنا يف االسواق او خالل التقائنا اليومي بهم.
* من يزيد؟!
للسائل ان يسأل !...من يرفع ويحدد االسعار!؟
الجواب السهل يقول ان وزارة التجارة هي املسؤولة عن
كل عمليات التزود والتزويد ٬لكن حني نجدها غائبة او
متغيبة بشكل يكاد مستمر فهذا الوضع املسرتاب يدعو
حقيقة إىل االستغراب والتوجس ا ّن طرفا ما هو من يتحكم
يف االسعار ويح ّدد األسعار! لك ّن الرقابة تكاد تكون غائبة إذ
من غري املعقول مثال أن تباع البطاطا بني  3200و 4دنانري
أما الطامطم فقد بلغ سعرها ما بني  3400و 4200مليم أما
عن الفلفل  2500وحدث وال حرج.
أما عن بقية الخُرض فسعرها مضاعف ،هذا دون أن
نتح ّدث عن سعر «العظم» الذي كان يف اعتقاد الكثريين
أنه مسعر وانه لن يتجاوز  1300مليم فإذا بالتجار يعرضونه
بـِ 1600و 1700مليم أما عن سعر الدجاج والسكالوب «فإ ّن
يف القلب فالقلب» حتى ال نزيد يف الرتكيز عىل ما يشتهيه
التونيس وال يدركه بعد ان نيس الطبخ بلحم العلوش الذي
تجاوز سعره  35دينار فامذا بقي للتونيس يف األسواق مبا أن
«الحوت» قفز إىل االعايل وال أحد قادر عىل االقرتاب منه!؟
* ماذا بقي؟
قلنا يف البداية ونحن نصف أحوال التونسيني بكونهم
«قلقني» كام يضيف أنهم فقدوا كل آمالهم يف تدخل الدولة
حتى يستعيدوا جزءا من أملهم يف العيش الكريم بعد أن
ظلوا عىل امتداد عرشية يقاومون «الغالء الفاحش» وهم
الذين مل يعودوا قادرين عىل مجابهته بعد أن بلغ السيف
الزىب.
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خربشات في التّراث:

سلــــطة الكلـــــمة
* الطايع الهراغي

ستطب به*** إالّ الحامقة أعيت من يداويها»( .أبو الطّ ّيب
«لكلّ داء دواء يُ ّ
املتنبّي).
«اإلنسان ّية ليست دينا ،إنمّ ا رتبة يصل إليها بعض البرش وميوت اآلخرون دون
الوصول إليها( .».سقراط)
حق»( .عيل
الحق عن الباطل تو ّهم أهل الباطل أنّهم عىل ّ
«حني سكت أهل ّ
بن أيب طالب)
الكتابة الجا ّدة حارقة أو ال تكون ،وظيفيّة وإالّ تح ّولت إىل زائدة دوديّة،
محكوم عليها أن تسبح يف بحر من األلغام ويثقل عليها أن تكون زرعا لأللغام.
جرس عبور ينقلك من عامل الفناء إىل عامل الخلود ،من مستنقع الحقارة إىل
رحاب الجدارة.
إجالال لعجيب بيانها ومتاثال مع هوس املتيّمني بها تؤ ّجل موتك مرارا فيتأ ّجل،
فتموت وأبدا ال متوت.
الكتابة من شأنها أن ال تعيد ترتيب ما انساب من الفوىض واستفاض إالّ لتقيم
من الفوىض ما مل يكن منتظام ،ويف لحظة استقام .يف عامل الكتابة الباحثة
عن فتنة األسئلة واملت ّربمة مبا هو جاهز من األجوبة تتم ّرد الفكرة وترفض أن
السلطة وتفاهة ال ّدولة وتتسامى عىل رتابة العادة.
تنصاع وتتخلّص من سفالة ّ
تتطاول الكلمة عىل جربوت ال ّزمن ،ناصعة تعود إىل طفولتها األوىل.
تعتقد يف لحظة ز ْهو وخيالء ساعة تركبك املكابرة أنّك غالبتها فغلبتها
وأن لك أن تدري أنّها من األرس دوما تف ّر؟ تتح ّرر فتح ّررك،
وطاردتها فر ّوضتها .ىّ
تنبت لك أجنحة بها تحتفي وبها تطري ،وتحلّق وإيّاها يف ملكوت سحر املعنى
ولذّة املغنى .تعلّمك كيف يعانق شبق أيب ن ّواس وعذابات عربدته أحالم روزا
ونبوءتها وهي تعاند مكر التّاريخ ملا فيه من نشاز مل يأبه به «أوالد الحالل»
ورومنسية غيفارا وشاعريّته وهو يروم أن يجعل املستحيل واقعا و«هرطقات»
الحق) يف مأساته وعناد غيالن ال ّدمشقي يف محنته.
الحالّج (أنا ّ
أبو ذ ّر الغفّاري ،غربة الغريب يف غربته ،مل ّا افتنت بتسامي البيان وإليه
سكنت نفسه واطأمنّت ،وفيه اعتقد أنّه ظفر بربد اليقني ،ويف رحابه أوغل
السلطان ونقم عىل من يكنزون ما ملكت أميانهم
وانتىش ،لعن اإلمارة وال ُملْك و ّ
وي ّدعون باإلميان وصال وبالله تق ّربا ،فبات لفقراء املسلمني إماما ونذيرا ،ولهم
مح ّرضا ودليال .وما درى أ ّن لألغنياء دستورا تخالف تعاليمه ما ُخ ّط يف الكتاب
من أن الجوع يف ديار اإلسالم أبو الكفّار.
ُعوقب عىل ما إليه دعا مماّ هو مسطور يف اآليات البيّنات ،عاش بعضا من
حياته منف ّيا ومات غريبا.
ع ّيل بن أيب طالب متاثل مع التّقوى فقتلته ويف سبيلها كان الشّ اهد والشّ هيد.

الصالة خلفه
نجح يف أن يكون إماما ،وما أفلح يف أن يكون خليفة .مل ّا أدرك أ ّن ّ
محنة والجلوس إىل موائد معاوية نعمة كان األمر قد قُيض .باتت البالغة
خيمته األخرية -ت ّربما من تقلّب ال ّزمان وتذ ّمرا من تلكّؤ شيعته وأنصاره،الصيف وي ّربرون تقاعسهم بق ّر الشّ تاء.
يتعلّلون بح ّر ّ
السيف وال عنه تخلىّ  .فقد كان بفنونه عليام وكان
خذله
ع ّيل املحارب ما
ّ
السيف به دوما رحيام .ولكن رصعته التّقوى .اغرتّ برفع املصاحف وتو ّهم
ّ
بالحق .فكان أن
أ ّن الكتاب -القرآن -ينطقه كلّ الرجال وال ميكن أن يشري إالّ ّ
أنطقه بعض ال ّرجال .وكان من شأنه ما كان .بايعت األمة عليّا إماما وارتضته
ونصبت معاوية حاكام وخليفة.
خطيبا وحكيام وفقيها ّ
السيوف وليس مدفونا يف بطون الكتب.
الحق كان دوما محموال عىل ّ
ّ
أكف ّ
السامء .فكان أن تغلّب
بتعاليم
يل
ع
التحف
و
األرض
لقانون
معاوية
انترص
ّ
ّ
املدنّس وانترص وانكمش املق ّدس وانهزم.
السقيفة ،ال
يوم
منذ
اح
ر
بالج
املثخن
الجمعي
ع ّيل ،وهو من هو يف املخيال
ّ
ّ
ّبيعي يخلع عنه هالة
يليق به أن تكون نهايته يف ساحة معركة .املوت الط ّ
القداسة وينزله من سامء امليتا-تاريخ إىل سطح التّاريخ .ال باس أن يكون
حب .مهر ح ّواء (قُطام) ،رشطها الوحيد عىل من أرادت الحبكة
ضحيّة ّ
قصة ّ
(الخارجي عبد ال ّرحامن بن عمرو بن ملجم) أن
زوج
لها
يكون
أن
الحكائ ّية
ّ
يقتل عليّا .ولع ّيل مع ال ّنساء شأن .أمل تحاربه إحدى زوجات ال ّرسول (عائشة)
وهو ابن ع ّم ال ّرسول وصهره -يف واقعة شكّلت منعرجا يف أيّام العربواملسلمني وطبعت تاريخهم وما زالت؟
للسلطان واعظا وال لتعاليمه مفسرّ ا وشارحا،
رحم الله سفيان الثّوري ،ما كان ّ
«نرثنا ال َح ّب عىل العلامء فلقطوا إالّ ما كان من سفيان فقد أعيانا فرارا» (أبو
جعفر املنصور).
الشء املعتاد
أبو ن ّواس ،فقيه قبل أن يكون شاعرا ،أدماه مت ّرده عىل طاحونة يّ
وأعيته الحيلة يف القبض عىل جمر الحياة املتو ّهجة ،فلم ي ّدع يف العلم فلسفة
ومىض إىل حيث يجب أن مييض.
بني القديم والحديث ،بني االتّباع واإلبداع ،بني ما كان وما يجب أن يكون ،كان
شعاره «ال تبك ليىل وال تطرب إىل هند .»...يف مجابهته لوقْع ال ّزمن ومأساويّته
امي مركّب يف االنغامس
مل ينضبط لتعاليم ّ
السامء واختار أن يتو ّرط بوعي در ّ
يف امللذات سالحا به يشبع أحاسيسه عساه يردم اله ّوة بني الوجود والعدم ،وبه
يقاوم شبح املوت «داوين بالتي كانت هي ال ّداء».
الحياة ،لحظة يك ّدر صفوها زائر ثقيل من أخطبوط ز ّوار اللّيل ،يخبط خبط
عشواء .بني الحياة واملوت مسافة ضاغطة ،رحلة من ال ّنكد ،ال سبيل إىل تبديد
السكر «فإن طال هذا عنده
أهوالها إالّ باالكتواء بض ّدها .فليس إالّ أن يتعتعته ّ
قرص ال ّدهر».
بني تش ّعبات عامل الفقه واتّساع الكون الشّ عر ّي وإرشاقاته ما كان أليب نواس إالّ

أن يرتك «املساجد للعبّاد تسكنها» وميىض إىل خيمة الشّ عر ،ويف مباهج الحياة
يتم ّرغ ليتو ّحد بالحياة.
من قال إ ّن غيفارا ملحد؟ عليه أن ميتحن مداركه العقليّة .أرادوا أديانا تف ّرق
وابتغى دينا يو ّحد ،هو دين الثّورة .أمل يقل أحد القساوسة أنّه لن يدخل الج ّنة
رومنيس الثورة تيش غيفارا.
إذا مل يدخلها
ّ
ويل ملن سبق عقله زمانه .أبو العالء شيخ املع ّرة ،فيلسوف الشّ عراء وشاعر
الفالسفة ،حكيم ذاك ال ّزمان ،جنت عليه األيّام وما جنا عىل أحد .قست عليه
وأفقدته نعمة البرص فاحتمى ببصريته أنيسا ورفيقا .كان األخري زمامه .اعتنق
«لزوم ما ال يلزم» وأىب إالّ أن يأيت «مبا مل يستطعه األوائل» .اتّخذ العقل مرشدا
نبي»؟
ودليال ،وهاديا ونصريا «مشريا يف صبحه واملساء» .أليس «كلّ عقل ّ
أليست امللل والنحل والشرّ ائع واألديان بها ظلم الحكّام ال ّرعيّة واستجازوا
كيدها؟ شقاء العقل وال نعيم الجهل .فهذا يقودك إىل ج ّنة التفكري واالجتهاد
وذاك يقودك إىل جحيم التّسليم واالنصياع .ما فتنته املذاهب واألديان .فكان
لها رافضا وبها كافرا.
اعتزل ال ّناس والجلساء ،أرادوا نطقه وأراد صمته .فكان لنفسه نصريا وللكلمة
حاميا ودليال .مىض كلّ سلطان إىل حتفه ومىض شيخ املع ّرة إىل مجده.
السبل وأتعبته أناه مل ّا رفضت أن ال ترى ملثلها ن ّدا.
املتنبّي ضاقت عليه ّ
فأسس مملكة الكون الشّ عر ّي .ما كان باإلمكان
األرض
استعصت عليه مملكة
ّ
أن يكون ملكا .فليكن عىل إمارة القول أمريا .وليحتلّ خيمة الشّ عر .حسبه إذا
قال شعرا أن يصبح ال ّدهر منشدا .مدح وهجا .فجعل من املدح سبيال للتّامثل
مع املمدوح ومن الهجاء مدخال لالحتفاء بهذا الذي «مأل ال ّدنيا وشغل ال ّناس».
ذهب كافور اإلخشيدي وذهب سيف ال ّدولة وبقي شعر املتن ّبي ودولة الشّ عر
التي إليها انترص املتنبّي.

معرض الخطاطين التونسيين

تحت شعار «نبض الخط العربي روح الرتاث»
احتضن متحف مدينة تونس «قرص خري الدين» من  7إىل  29أكتوبر
 2022معرض الخطاطني التونسيني يف دورته العارشة تحت شعار «نبض
الخط العريب روح الرتاث» والذي نظمته الجمعية التونسية لفنون الخط
برعاية وزارة الشؤون الثقافية.
واحتوى املعرض يف مجمله عىل عديد األعامل واإلبداعات الفنية
ذات التشكيالت الخطية والحروفية والتي بلغت  73لوحة مبشاركة

 42خطاطا من بينهم  26خطاطا و 16خطاطة من مختلف املشارب
واملناهج والتوجهات الفنية وقد تضمن املعرض اختالفا يف أنواع أو أمناط
الخطوط واألساليب والتعابري الخطية املتداولة واملتناولة مثل الديواين
والثلث والثلث الجبيل والوقعة والفسخ والخط القريواين التونيس املحض
والخط املغريب.
وقد أكد السيد عبد السالم البجاوي رئيس الجمعية التونسية لفنون

إلى اإلخوة المساهمين

هذا سبب عدم نشر مقاالتكم!
تعودنا عىل نرش عديد املساهامت لالخوة طارق العمراوي والطايع الهراغي وعبد الفتاح الغريب يف جريدة الشعب ويف مختلف اقسامها اما
عدم نرش ما وصلنا خالل شهر نوفمرب  2022فسببه الرئييس أ ّن ادارة التحرير قررت عدم نرش ما سبق نرشه من مقاالت سواء يف صحف اخرى أو
عىل الصحف االلكرتونية او يف املواقع االجتامعية وخاصة عىل الفايسبوك ـ وحتى نكون واضحني يف توجهاتنا فإ ّن جريدة الشعب ال تنرش مقاالت
ت ّم نرشها يف وقت سابق مع التحية واالحرتام لكل األصدقاء.
* ادارة التحرير

الخط أن املعرض يف دورته الجديدة كان ناجحا ولقي الصدى املرج ّو عىل
كل املستويات من خالل وسائل اإلعالم املرئية وعن مدى اإلقبال من
زائري املعرض من أحباء فن الخط عىل السواء من تالمذة بعض املدارس
االبتدائية وطلبة مركز فنون الخط.
كام يفيد أن الجمعية التونسية لفنون الخط تهدف إىل مزيد
تطوير املهارات وفتح مجاالت أوسع للخط العريب مبدرستيه (الكالسيكية
والحروفية) كام ستعمل عىل إذكاء روح املبادرة واملشاركة يف معارض
للخط بالنسبة إىل املرتددين واملتابعني من خالل دورات تكوين يف نوادي
الخط بتونس ضامنا ألخذ املشعل من الخطاطني الحاليني.
كام أشاد بأن الجمعية ممنونة لدعم وزارة الشؤون الثقافية ألعاملها
وتثني عىل لجنة الرشاءات لحرفيتها وموضوعيتها .هذا وقد ت ّم اقتناء
لوحات خطية من ِق َب ِل لجنة الرشاءات لوزارة الثقافة بطريقة تناصفية
ألربعة خطاطني وأربع خطاطات.
ويف املجمل فإن معرض الخطّاطني التونسيني يف دورته العارشة شكل
فكرة عامة وصورة جلية وواضحة انطباعية عن مختلف األعامل الفنية
والخطية ملبدعني ولفنانني خطاطني.
* العريب الزوايب
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شؤون دولية

خالف بني باريس وروما حول املهاجرين غري النظاميني

فرنسا تطلب االلتزام باالتفاقيات األوروبية والدولية وإيطاليا ترفض ان تتحمل لوحدها االف املهاجرين

لطفي املاكني

يتوقع املتابعون ان تتوسع دائرة الخالف الحاصل حاليا بني
فرنسا وايطاليا بخصوص كيفية معالجة ملف املهاجرين غري
النظاميني وهذا ما كان احد اهم محاور اجتامع وزراء الخارجية
باالتحاد االورويب وذلك بعد ان رفضت حكومة «جورجيا ميلوين»
والتي تضم تحالف ابرز احزاب اليمني املتطرف الرافض لوجود
االجانب واولهم املهاجرين غري النظاميني ونعنى هنا كل من «إخوة
ايطاليا» الفائز باالغلبية يف انتخابات  25سبتمرب املايض «وفورزا
ايطاليا» الذي يتزعمه سلفيو برلسكوين ورابطة الشامل بزعامة
ماتيو سلفيني.
وقد اندلع الخالف بعد ان رفضت الحكومة االيطالية القبول
بارساء سفينة تضم حوايل  200مهاجرا غري نظامي يف أحد موانيها
وهو ما اعتربته فرنسا تخىل الحكومة االيطالية الجديدة بالتزاماتها
االوروبية يف مثل هذه الوضعيات وهي التي تحصل عىل اعتامدات
هامة من قبل مؤسسات االتحاد االورويب يف عالقة مبلف الهجرة
الذي يبقى من اهم امللفات املثرية للجدل والخالف بني اعضاء
االتحاد االورويب.
وهذا الخالف املحتدم هذه االيام بني فرنسا وايطاليا ليس
بجديد بل البد من تذكر ما حصل عندما وصل اكرث من  25ألف
مهاجر غري نظامي من تونس باتجاه جزيرة المبادوزا ايام الثورة يف
الفرتة ما بني جانفي ومارس  2011اذ قامت حكو،مة اليمني حينها
بزعامة سلفيوبرلسكوين بالسامح لتلك االالف من عبور الحدود من
خالل ترخيص وقتي لدخول فضاء شنغن وهو ما اعتربته فرنسا
وقتها سياسة فرض واقع من قبل ايطاليا وهو ما اجربها عىل رفض
دخولهم اىل أراضيها بل انها هددت بالخروج من اتفاقية شنغن
املعتمدة من قبل دول االتحاد االوريب لتنقل االشخاص داخل
فضاءه وفق رشوط معلومة عند الحصول عىل التأشرية وهذا ما
كان يغيب يف مثل تلك الوضعية وغريها من التي حصلت الحقا.
ويعكس هذا الخالف التباين يف الرؤية مللف الهجرة غري
النظامية اذ بقدر ما ترص فرنسا عىل رضورة التقيد مبا تم االتفاق
عليه ضمن مؤسسات االتحاد االورويب فان ايطاليا ترى ان هناك

حكومة «جورجيا ميلوني» تتشبث
بسياستها تجاه «الحارقني» وتتوعد
بمزيد من االجراءات والقوانني الرّدعية
اجحاف يف تلك االتفاقات النها تجعل الحمل كله عىل البلدان
املواجهة لجنوب املتوسط واولهم إيطاليا اذ هي «الوجهة املفضلة»
لقوارب املهاجرين غري النظاميني ومن كل االتجاهات وهو ما
يجعلها عاجزة عن استيعابهم جميعا وتقديم ما يفرض االتحاد
االورويب من خدمات االنقاذ واالسعاف وما بعدهام.
وتطالب مختلف الحكومات االيطالية من الدول االوروبية
مقاسمتها اعباء تدفق موجات الهجرة بقبول اعداد منهم خاصة
بالنسبة للدول املرفهة اقتصاديا اذ تراهم ايطاليا متحاذلني وغري
ملتزمني بتقاسم االعباء وهذا ما يتداول يف هذه االيام من خالل
مختلف وسائل االعالم االيطالية كموفق رسمي تم تبليغه خالل
اجتامع وزراء خارجية االتحاد االورويب املنعقد مؤخرا وعدم
التغايض عن التزامات دولة كون املسؤوليات مشرتكة يف ملف لن
تقدر ايطاليا عىل مجابهته لوحدها.
* التشبث باملنع
ويف خضم تبادل االتهامات بني باريس وروما جدد «ماتيو
سلفني» زعيم رابطة الشامل احد اهم مكونات تحالف حكومة

بعض القوانني تجرب فئات واسعة
على البقاء يف حالة الهشاشة
االقتصادية واالجتماعية

الهجرة يف املغرب العريب ومنطقة املتوسط
صدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مؤلف جامعي يحمل
بني دفتيه حصيلة اشغال ندوة دولية تم تنظيمها باملعهد العايل للدراسات
التطبيقية يف االنسانيات بقفصة .يتألف الكتاب من 260صفحة من الحجم
املتوسط تنسيق وتقديم الباحثة فاتن مبارك شارك فيه إحدى عرش باحثا
تناولوا موضوع الهجرة يف فضاء املتوسط الذي حكمت ايستوريغرافياته
أن ال يكون املتوسط مجرد فضاء بحري طبيعي بقدر ما كان شخص ّية
تاريخية ف ّذة تحكمت يف مصائر العامل بأشكال مختلفة ما زالت تؤثر يف
التطورات الراهنة ،فقد كان املتوسط الفضاء التاريخي لعالقات التبادل
واملنافسات والنزاعات بني الحضارات املتجاورة التي مل تكن تصدّ ر إىل
بعضها السلع والبضائع فحسب بل البرش واألفكار والصور وطرق العيش.
أصبح البحر األبيض املتوسط اليوم فضاء يعربه البرش بكثافة قي اتجاهات
مختلفة ولغايات وأسباب متنوعة رغم إرصار الدول عرب عديد اإلجراءات
والترشيعات عىل حرصه يف مجال تعربه السلع والخدمات فقط .اال انه
تحول يف اآلونة األخرية ومنذ فرض تأشرية الدخول إىل أوروبا لغري ساكنيها
تحول املتوسط اىل مصدر فواجعة ومرسحا دراميا لقوارب املوت التي
تحمل شباب الدول غري االوروبية خاصة من القارة االفريقية واآلسيوية
اىل أوروبا التي رفضت قبولهم اطالقا يف سياق تنامت فيه املخاوف من
األجنبي أي كان مصدره يف خضم صعود الفت ملشاعر كراهية األجانب.
تناول القسم األول موضوع الهجرة املسارات السياقات التجارب وقد
تم الرتكيز عىل البعد الدميغرايف للهجرةالدولية الوافدة عىل ليبيا عرب

اليمني املتطرف رفضه
لقبول ايطاليا كل املراكب
املتجهة اىل السواحل
االوروبية وذكر يف أحد
ترصيحاته مبا كان حققه
خالل تحمله حقيبة وزارة
الداخلية يف الحكومة
السابقة اذ سجل تراجع
كبري يف وصول مراكب
املهاجرين اىل السواحل
االيطالية وبالتايل سيظل
متشبث بذلك املوقف
من املهاجرين خاصة وان
خطاب احزاب اليمني خالل الحملة االنتخابية االخرية ركز يف اهم
نقاط برنامجه عىل محارصة الهجرة غري النظامية والزام دول الجنوب
التي تعتربها ايطاليا مصدرا لها برضورة حامية حدودها البحرية
ملنع تواصل تدفقها وكذلك الدول االوروبية لتكون رشيكا فاعال
يف معالجة هذا امللف املزمت الذي ترص أغلب الدول األوروبية
عىل التعاطي معه من منطلق معالجة امنية دون النظر اىل اسبابه
االقتصادية واالجتامعية وانخرام التنمية بني الشامل والجنوب وال
يستبعد املتابعون ان تفرض الدول االوروبية عىل التعاطي معه من
منطلق معالجة امنية دون النظر اىل اسبابه االقتصادية واالجتامعية
وانخرام التنمية بني الشامل والجنوب وال يستبعد املتابعون ان
تفرض الدول االوروبية واولهم ايطاليا املزيد من االجراءات ملنع
بلوغ قوارب املهاجرين سواحلها وذلك بالضغط عىل حكومات دول
الجنوب بوسائل مختلفة لتقوم بدور املراقبة واملنع بدل التشاور
يف كيفية معالجة أوضاعهم من زاوية ادماجهم يف قطاعات تحتاج
فيها اقتصاديات عديد البلدان االوروبية إىل يد عاملة باآلالف وهذا
يتطلب مواقف الندية وعدم الخضوع إىل تلك الرشوط من دول
شامل املتوسط وهو ما يغيب حاليا يف العالقة مع دول جنوب
املتوسط.

«الديناميكيـات واألشكـال والفاعلـون الـجــدد»

غالف الكتاب

الحدود الجنوبية الغربية انطلق الباحث
محمد نرص عيل قرينات يف هذه الدراسة من األسئلة البحثية التالية :ما
هي األوضاع الّتي تؤثر يف تدفّق املهاجرين من الدول املجاورة لليبيا؟
أي مدى ساهمت املساحة الشاسعة لليبيا ،وتعدّ د الدول الحدود ّية
اىل ّ
يف تدفّق املهاجرين؟ هل تعترب املساحة الجغراف ّية الشاسعة إلقليم ف ّزان
الّتي تقابلها قلّة يف عدد السكّان عامال من عوامل تفاقم مشكلة التغري
الدميغرايفّ يف مناطق هذا اإلقليم.
الحوض املنجمي :من بيئة جاذبة اىل بؤرة طاردة
شهد الحوض املنجمي بداية من سنة  2008عدة احتجاجات ،واجهها
النظام بالقمع ،والقتل ،واالحتيال عىل املطالب االجتامعيّة ،وهذا ما أ ّدى
اىل الزيادة يف عدد العاطلني ،وانسداد اآلفاق .كيف تحولت القرى املنجم ّية
االجتامعي لرشكة فسفاط قفصة
اىل بؤر طاردة من خالل تراجع الدور
ّ
والسياسات الحكومية الفارضة آلليات التشغيل الهش وكيف تحول وعي
الهجري؟ وكيف أصبحت تالقي
اجتامعي اىل املرشوع
الشباب من احباط
ّ
ّ
دعام عائل ّيا ومجتمع ّيا .كام ت ّم التطرق يف هذا الكتاب اىل دور القبيلة يف
استقرار املهاجرين الدوليني القسم الثاين للكتاب تناول التجارب املقارنة
للهجرة الدولية وكيفية التعامل مع املهاجرين القسم الثالث واألخري تناول
االسرتاتيجيات الفردية والتعبريات الجندرية من خالل تجربة املهاجرات
االفريقيات وهجرة الطالب التونسيني اىل أوروبا.
* أحمد
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الفنان الفاضل الجزيري للشعب:

نشتغل على مشروع سينمائي مهمّ حول اغتيال الزعيم فرحات حشاد
* ناجح مبارك

ال قطيعة بين األجيال
تزامنا مع أشغال قمة الفرنكوفونية بجربة اختار الفنان الفاضل الجزيري هذا الفضاء مفتوح للشباب كام يؤكد عىل ذلك
افتتاح مركز الفنون  -جربة مبنطقة تربال وسط واحة مرتامية االطراف متسح صاحب «النوبة» و«الحرضة» وعيل الجزيري
 80الف مرت مربع اما الفضاء الفني والثقايف فيمسح  7آالف مرت مربع ويشتمل مثل هيثم الحذيري وفنانني اخرين لهم يف هذا
عىل مرسح هواء طلق يضم  3آالف متفرج إضافة إىل ورشات للحدادة والنجارة الفضاء املتنفس اإلبداعي ولكن الجزيري ال
والخياطة وإقامة للفنانني واملبدعني بها سبع غرف وفضاء الفنون التشكيلية يشتغل مبنطق القطيعة بني االجيال بل بالتواصل
وقاعتني لفنون املرسح والسينام والفتتاح هذا الفضاء الفني الخاص بكلفة يتحقق املرشوع» ولهذا استنجد الفنان برفاق
مالية تتجاوز الثالثني مليون دينار دعا الجزيري لفيف من الفنانينمن رفاق الدرب مثل االستاذ الجامعي حامدي الردييس
دربه لحضور حفل موسيقى صويف مع عرض اسم اللطيف وآخر «عربون» الدي سيهتم بالدراسات الجامعية والندوات
محبة مع هيثم الحذيري وكانت لنا جلسات متقطعة ومتقاطعة مع هذا وهو الذي رصح ان بناء فضاءات الثقافة من
مسارح واروقة فنون كان شغل الدولة ولكن
الفنان حول مرشوعه.
مرشوع مركز الفنون جربة «حلم تحقق بعد خمس وعرشين سنة» وصاحبه الجزيري حوله إىل شغل املبدعني وعىل نفقتهم
يرفض «أن يعتربه مغامرة» الن «األمور مسطرة من زمان وكام اردناها ،،،،الخاصة .كام تعاون الفاضل مع مؤسسات
املرشوع صورناه وتصورناه ونفذناه ونشكر كل من ساندنا و ساعدنا» عىل ثقافية مرجعية يف الربمجة.
يقول صاحب «خسوف» وطدنا العالقة اكرث مع مؤسسة
التنفيذ منهم املهندس املعامري احمد املزغني واخرون
املرسح الوطني من خالل إنتاج مشرتك والعودة إىل تصور
وهذه املساعدة معنوية الن متويل املرشوع عائيل بنسبة
مركز الفنون
جديد ملرسحية «كاليغوال» واعامل أخرى يف الطريق
 100باملائة و«أعتقد ان امليزانية تتجاوز الثالثني مليون
دينار» قال ذلك وهو يتوجه إىل ابن أخيه فارض الجزيري منسجم مع بيئته ويشارك فيها جمع من أجيال املرسح بشيبه وشبابه مع
املمسك بتفاصيل املرشوع ماليا والذي اجتهد يف الوقوف في محمية رطبة ايالء مسألة النقد املرسحي ومتابعة العروض حيز من
«رمسار» باستشارة االهتامم من خالل توطيد العالقة مع الناقد محمد مؤمن
عىل التفاصيل.
وإصدار دوريات ناقدة ومفرسة لالعامل املرسحية املنتجة
سفرات وسفريات بني تونس العاصمة وحربة من أجل
أهل الذكر
باملركز.
تنفيذ مرشوع «رأى الفنان الفاضل الجزيري مثيال له من
مشاريع انجزها ونفذها فنانون ومبدعون يف العامل الغريب
خاصة بني انقلرتا وامريكا واكتشفها خالل زيارات» واختار الفنان املؤسس فيلم يليق بمناضل كبير
مع رفاقه للمرسح الجديد وهو الذي كان الجئا معهم دون مستقر وال فضاء من األعامل التي اشتغل عليها الفنان الفاضل الجزيري وأكد عىل أهميتها
خاص بالتامرين ان يبني مرسحا شامال ومتحرتما للمواصفات الفنية والرشوط ورضورة إنجازها هو الفيلم حول اغتيال الزعيم فرحات حشاد وهو يرى «ان
هذا العمل الضخم استغرق منه الوقت الكايف للبحت يف التفاصيل والتصوير
اإلبداعية.

والكتابة السينامئية املختلفة عن الكتابة التاريخية مع
توفري كافة مستلزمات إنتاج مثل هذا العمل الذي
ال يقف فقط عند إنجازات هذا الرجل بل بتعداه
لإلطالع عىل أوضاع البالد وساستها ومناضليها ووضعها
االجتامعي والثقايف يف تلك الفرتة الحافلة باالحداث».
وكان الفنان الفاضل الجزيري قد قدم من قبل فيلم»
قرية «وفيه إشارة إىل واقع الرصاعات املسلحة واليات
التقاطع بني الديني والسيايس يف مرشوع النضال
الوطني وكل الزوار للمركز من الفنانني والتقنيني
واملحارضين واملشاركني يف الندوات والدراسات النوعية
مدعوون يف كل مرة إىل تذوق املاكوالت التونسية
والعاملية يف مطعم قادر عىل استيعاب  80زائر وكام قال
الفنان الفاضل الجزيري «أردنا ان يكون املطعم مخترب
لالطعمة واملاكوالت ورحلة بني األمس واليوم مبشاركة
اهل االختصاص واستنجدنا اوال ببيت الحكمة» .ومعها
ستكون الحلقات الدراسية األوىل حول «مذاقات موروثة مذاقات مشرتكة»
يومي  20و  21نوفمرب الجاري ومن بني الجلسات الحوارية ما تعلق
بـ«الكسكيس يف كل حاالته».
انسجام مع المحمية
الفنان الفاضل الجزيري أتم قبل البناء االيكولوجي الرتاخيص الرضورية وأكد
«عىل احرتامه لخصوصيات البيئة يف محمية رطبة مشمولة باتفاقية رمسار
ومنذ الهندسة املعامرية األوىل للمرشوع أخذنا بعني االعتبار تلك الخصوصيات
من نوعية املواد املستعملة يف البناء وهي تقليدية يف اغلبها إىل جانب طبيعة
الفضاءات وتصورها وانجازها هذا مع االهتامم بغراسة األشجار والنباتات
والطوايب املنسجة مع رضوريات العيش داخل محمية رطبة طبيعية وانسجام
كذلك مع الطيور املهاجرة وانتاجاتنا تقدم فرتة هجرتها .»...بقيت الهجرة
الداخلية لعدد من الفنانني إىل جربة لإلنتاج وتقديم العروض عىل مدار العام.

بلدية بومرداس

إعالن طلب عروض عن طريق الظروف املغلقة لتسويغ لزمة األسواق ببومرداس لسنة 2023

يعتزم رئيس بلدية بومرداس اجراء طلب عروض عن طريق الظروف املغلقة وذلك يوم االربعاء  30نوفمرب  2022عىل الساعة العارشة والنصف صباحا لتسويغ الفصول التالية:

ع/ر
01
02
03

املدة
الثمن االفتتاحي الضامن الوقتي
الفصل
السوق األسبوعية ببومرداس  120 2023ألف دينار  12ألف دينار سنة واحدة من 1جانفي
 2023إىل  31ديسمرب  2023تحمل عملية التنظيف عىل كاهل البلدية
طبقا للفصل  29من كراس الرشوط
السوق األسبوعية بالروايض  10 2023آالف دينار ألف دينار سنة واحدة من 1جانفي
 2023إىل  31ديسمرب 2023
 500دينار سنة واحدة من 1جانفي
 5آالف دينار
السوق األسبوعية 2023
 2023إىل  31ديسمرب 2023

فعىل الراغبني يف املشاركة يف البتة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة
الدولة أو الجامعات املحلية وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة إفالس
ايداع عروضهم مبارشة مبكتب الضبط بإدارة البلدية او عن طريق الربيد
الرسيع او مضمون الوصول عىل العنوان التايل« :بلدية بومرداس شارع
فرحات حشاد بومرداس  »5110يف أجل اقصاه يوم االربعاء  30نوفمرب
 2022عىل الساعة العارشة والنصف صباحا.
تقدم العروض عىل النحو التايل:
* ظرف أول للعرض الني ويحتوي عىل:
 1ـ كراس الرشوط معرف باالمضاء عليها.
2ـ بطاقة إرشادات تسحب من البلدية وتعرف باالمضاء عليها.

املالحظات

 3ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 4ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط يف الضامن االجتامعي
 5ـ نظري من املعرف الجبايئ بصفة مستلزم أسواق (باتيندا).
 6ـ شهادة ابراء او شهادة يف عدم الرتسيم بدفاتر املعاليم من البلدية
مرجع النظر.
 7ـ شهادة يف عدم االفالس او الترصيح عىل الرشف يف عدم االفالس
معرف باالمضاء عليه
 8ترصيح عىل الرشف يف تسوية الوضعية الجبائية
* ظرف ثان للعرض املايل يحتوي عىل:
ـ وصل تأمني مبلغ الضامن الوقتي مسلمة من قابض املالية ببومرداس
ـ املبلغ املايل املقرتح باألرقام والحروف مع امضاء العارض.

يوضع الظرف االول والظرف الثاين يف ظرف ثالث مغلق ال يحمل سوى
عبارة لزمة السوق ببومرداس لسنة .2023
* مالحظات:
ـ رضورة تحديد اسم السوق املزمع املشاركة يف طلب عروضه.
ـ رضورة االستظهار بالهوية الربيدية او البنكية.
ـ ال تصبح البتة نهائية اال بعد مصادقة املجلس البلدي
ـ يلتزم املستلزم الفائز باللزمة بدفع مبلغ قدره ربع مبلغ اللزمة قبل
إمضاء العقد.
ـ ال تؤخذ بعني االعتبار العروض الواردة بعد األجل
ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبارشة باالدارة البلدية يف اوقات العمل
أو عىل رقم الهاتف.73620393 :
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ثقافة

مسرحية «على هواك» لتوفيق الجبالي

* حسني عبد الرحيم

نوستالجيا حزينة لها عديد األبعاد واملفاهيم
من املألوف يف األعامل األدبية والفكرية الفنية
اإلستناد أو تضمني أعامل مؤلفني آخرين وهو ما اصطُلِح
عىل تسميته بالتناص يف األدب .يف املرسح الجميع تقريبا
«تناصوا» أو تثاقفوا عىل أعامل املرسح اليوناين -الروماين
املؤسس بينام كانوا يحاولون الخروج عليه ،واستقر اإلجامع
النقدي باعتبار املثاقفة فعال تاريخيا ال مندوحة
عنه سواء دمج مرسح «النو» و«الكابويك»
يف املرسح األورويب و«الكوميديا دي
الريت» يف املرسح الحديث رشقه وغربه.
ساهم هذا يف خروج مؤقت للمرسح
الغريب من ركوده (آرتو -بيرت بروك
ميشنوكن -وغريهم) ويف العروضاملرسحية يف الرشق أوال عرب تقديم
ال ّنصوص املرسحية للمؤلفني الغربيني
كام هي أو التأليف عىل منوالها ثم
املراوحة بينها وبني العروض الفرجوية
الشعبية كاملولد والحرضة والكراكوز وخيال
الظلّ  .وتشمل ضمن هذا املسعى كل العروض
الهجينة التي نراها منذ نصف قرن.
املرسحيون التونسيون املؤسسون مروا بتلك املراحل
من تقديم الكالسييك األورويب ثم تونسته يف املعالجات
والفضاء املرسحي ( ُركح-جمهور) ثم بعد أن نضبت
املوارد الغربية األدبية ت ّم تطعيمه بتقنيات سينامئية
وغنائية وتشكيلية .مرسح الشعب ظلّ مجرد هدف سامٍ
مل يتحقق قط .فقد ظل جمهور املرسح يف كل مكان هو-
هو .الطبقات الوسطى التي اعتادت عىل ذلك .الخروج

من ال ّركح للجامهري بكرس اإليهام (بريخت) مل يكن فقط
شعارا فنيا بل أساسا التوجه والتمثيل لجمهور مختلف
أوسع وأكرث حساسية لقضايا مرسحية مختلفة وليس
لإليهام األديب واألخالقوية «الربجوازية-األنغليكانية».
«توفيق الجبايل» من هذا الجيل وخاض معه كل
التجارب املرسحية املستنبطة من املرسح
الغريب وأسس واستم ّر مبرسحه الطليعي
ما يناهز نصف قرن .بدأ بـ«ذكريات
املنفيني» لـ«برتولد بريخت» وانتهى
للحرية الجميلة التي شاهدناها يف
«ثالثني وأنا حاير فيك» ثم تأيت
رائعته األخرية «عىل هواك»…
كالهام محاولة شجاعة ملرسحة
املرسح .أي خروجه من األدب
ليصبح فنا للدرامتورجيا له شفرته
الخاصة وجاملياته الغري أدبية .إىل
أين؟ المناص للتشكيل والغناء واملوسيقى.
لكن هذا بألفعل ما يقوم به املرسح الغريب يف
«برودواي» .منذ نصف قرن ...منذ (املسيح نجم فوق
العادة) و(أو...كلكتا) إىل أين ياجبايل؟ البحر أمامكم...
وبن قردان وراءكم.
ال مف ّر من االستنباط رمبا بغرض التجديد ورمبا
لإلبهار ال غري .العودة لشكسبري ليست زيارة عادية يف
ختام مشاوير العمر ولكنها نوستالجيا حزينة تعمل عىل
أن تبدو مرحة(تتقنع) باستدعاء الرقص والفذلكة والغناء.
ولكنها حزينة إىل أبعد الحدود .كفراق نهايئ.
ليس أقل من شكسبري يرتكز عليه الجبايل يف عمله

فللمؤلف األشهر مرسحية معروفة بعنوان «عىل هواك»
مرتجمة ومحققة بالعربية منذ الستينات ،وتتضمن
«الراعي املتويف» التي كانت كنية للشاعر واملرسحي
املتويف عام « 1593كريستوفر مارلو» والذي تضمنت
قصيدته العاطفية «هريو وليندر» مرسحية شكسبري...
معارصوه من الكتاب املرسحيني (شكسبري) كانوا يعيبون
عليه املزاوجة بني امللهاة والفاجعة وخروجه عىل وحدة
الزمان واملكان والحدث يف املواضيع الكالسيكية واإلشارة
إىل فساد البالط،
ال يتشكل العرض امل ُبهج «عىل هواك» من رسدية
مرسحية -أدبية ولكنه شذرات فكاهية وموسيقية وعروض
راقصة وأداء ممثلني يبدو كتلقايئ ،راعي شكسبري الشاعر
يحوله توفيق إىل الراعي املقتول .املقتول هو ثم أخوه
بواسطة إرهابيني يف جبل ساممة بالقرصين منذ سنوات
قليلة ،وارتباك الحياة اليومية (بعد الثورة) وفضائح
السياسة والربملان ..ويبدأ العرض بالرغبة (الشهوة) املتاحة
الوحيدة (الجنسية) كمفتاح للفهم واستدعاء «سيجموند
فرويد» ليديل بدلوه يف املشاكل الحالية فيقدم هو بنفسه
مظلمة إدارية للمحامي امل ُتظلم .بعد التفكه عىل الحيوات
العاطفية التي مل تعد ممكنة.
املهرج الحكيم عنرص مه ّم يف العرض يقف هناك يف
طرف الركح ليتلو املواعظ مخفيا وجهه بقلنسوة ويتحول
إىل بهلوان راقص يف الوسط نهاية العرض (نوفل عزازة)
وهو َم ْن نالحظ أن أعامله األخرية تنتهج نفس االتجاه
الغنايئ املرسحي (عليك نغني).
ىف البداية والنهاية املانيفيستو الجبايل األخري «الفن
ليس انعكاسا للواقع بل وظيفته أن يبصق عليه».

تصور وإخراج :توفيق الجبايل
عن نصوص :عياض الشوايش – توفيق الجبايل
املشاركة الفنية :نوفل عزارة – وليد العيادي
اإلرشاف املوسيقي والصويت واألداء :عادل بوعالق
تصميم املشاهد :آمال العويني
السينوغرافيا :توفيق الجبايل -صربي العرتوس
تصميم اإلضاءة :صربي العرتوس
تصميم املالبس :بسمة الذوادي
توضيب الصوت والصورة واالرشاف الفني :وليد
حصري
توضيب اإلضاءة :محمد زيدان
توضيب املرسح :املهدي بوذينة
إدارة اإلنتاج :رسور الجبايل
اإلرشاف اإلداري :ايناس الجبايل
مبشاركة :عصام العياري  -محمد صابر الوسال
يت  -ياسمني الدميايس وليد العيادي  -ا ٓمال العويني -
سريين بن يحي  -إرشاق مطر -احمد عليوين  -مهدي
امليداين  -محمد أمني الحرباوي  -بدري ميمونة  -وسيم
الطرابليس – بديع البوسعي -محمود السعيدي -فاطمة
صفر
مشاركة خاصة :نوفل عزارة  -عادل بوعالق
شكر خاص :لجامل الزيايت  -ا ٔنيس صهراب العامري
 طارق بوشامويانتاج :التياترو 2022
عرض هذا العمل الول مرة يف افتتاح مهرجان
الحاممات الدويل 13 :جويلية  .2022ويتواىل عرضه
بالتياترو حتى نهاية العام.

في دار الثقافة فندق الحدادين بصفاقس

معرض «صدى» للفنانة الدكتورة والباحثة سلوى العايدي
هي الذاكرة متنح القلب كل هذه الوجدانيات
واألحاسيس واالنتظارات قوال مبا تختزنه من
غرائبية وعوامل هالمية ورسيالية تختلط يف النظر
اليها والتفكري فيها مبا يجمع بينها من أمل ورجاء
وحب وخوف ورعب ونفور ...ويف كل هذا املعرتك
يأيت الصدى مثل نشيد خافت يعلن هيجانه الرجيم
عىل األحوال والجهات واألرجاء وكأنه يف تناسق مع
املايحدث يف العوامل ...من صخب وسقوط مريب
وتذاعيات مربكة مزعجة للكائن يف حله وترحاله...
إنها لعبة الصدى ...األصداء حيث ال مجال لغري
املواجهة ..مواجهة رعب الواقع ..برعب آخر من
الذاكرة الحية وكأننا أمام القول الشعري الشهري أليب
نواس»...وداوين بالتي كانت هي الداء ..»...ومن
مثيل هذا الشعر كانت الفكرة انطالقا من رصخة
الشاعر أحمد مطر( :رصخت :ال  /من ش ّدة األمل/
لكن صدى صويت /خاف من املوت /فارت ّد يل نعم)...
ومن هنا كانت اللعبة الفنية والجاملية يف
التعاطي مع تيمة الصدى من حيث املمكنات التي
يستبطنها الفنان املتجول يف عوامل اليوم وما تحيل
اليه من نظر وتأمل وسامع..ان الفن هوما يحيل إىل
دقة وصدق وجودة االنصات من قبل الفنان تجاه
الذات واآلخرين والعامل.
الفن مساحة االدراك واالحساس والتمعن يف عامل
صاخب يف حركته ويف هدوئه ويف كل متغرياته ..انها
فكرة الفن يف رصد اآليت والتدبر يف الراهن واالستعادة
تجاه املايض يف سياق مقرتح جاميل ينبض بعباراته
وهي تقول خالصة أحوالها..

هكذا منيض مع فكرة وحكاية «الصدى» التي
بدت عنوانا فنيا جامليا ابداعيا وانسانيا لدى فنانة
طفلة مسائلة وحاملة هامت بالفن مالذا وبحثا وجوابا
تجاه الذات وأسئلتها الحارقة ..هي لعبة الحرية عند
فنانة قالت بالصدى مجاال لالبداع واالبتكار والتذوق
يف عامل صاخب ما فيه بني هشاشة الكائنات وصالبة
األحداث...
الفنانة والباحثة الدكتورة سلوى العايدي ويف
سياق اشتغاالتها الجاملية من سنوات اقرتحت هذا
املعرض املعنون بـ«صدى» لتأخذ املتلقي طوعا وكرها
اىل أكوان فكرتها ومن خالل أعامل فنية متعددة
ضمن التنصيبة واملنحوتة واملحفورة واملطبوعة...
املعرض انتظم بفضاءات دار الثقافة فندق الحدادين
حيث اختتم يوم السبت  05نوفمرب الجاري وبدعم
من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس
وقد شهد منذ افتتاحه اقباال مميزا من قبل الفنانني
والنقاد والطلبة وأحباء الفنون الجميلة...
معرض مبثابة الرسدية الفنية ملحصلة ثيمة
الصدى ..وهوتجوال مبا يف األنا من صخب وهواجس
وكام يرد يف تعريفية املعرض « ...معرض «صدى»
تلك العتبة الّتي تفصل بني عواملنا وحيوات كائنات
رسيالية ،نبحث يف الفضاءات البرصيّة عن ذواتنا
تخص تناول الجسد .نحاول أن
وعن صيغ تعبريية ّ
نرى فيام خلف األشياء ونبحث يف كنه هذا الجسد،
هكذا يقيم هذا املعرض يف الغرائبي ويف العجائبي
نتوسل التقنيات لتمثيل وتصوير
ويف اإليرويسّ ،
الجسد األنثوي خصوصا والواقع اإلنساين عموما...

كان الجسد يف جملة هذه األعامل تجربة استيتيقية،
يتواشج فيها الجميل والجليل املريئ واملتخيّل من
خالل تسخري مفهومي الرؤيوي واإليرويس ،يتحرر
من خالله الفنان من الواقع ليعايش فضاء آخر
يغدوفيه قادرا عىل تحقيق عامل مغاير قائم عىل
الرغبة والشّ هوة ،عامل تعوييض يحاور الخيال وصوره
وأشكاله ،سواء كان من خالل األعامل ثنائية االبعاد
الظل واملعتّم حال
أو التنصيبات الّتي ترتاءى يف ّ
الخبيئة يف الرساديب ،أجساد مظلّلة ومخاتلة ،ووعي
الظل تسقط ع ّنا
تصبغه ثقافتنا وموروثنا ،وأشباح يف ّ
كل رجاحة ممكنة ،يف عامل أصبح فيه االنسان قرينا
ّ
غريبا لذاته ،أصبح هونفسه يخيف نفسه ،فأصبح
العامل أشبه برصاع األشباح.»...
وضمن ورقة الفنانة لتقديم العمل نقرأ التايل:
« ...نحاول أن نرى ما وراء الجسد ومن خالل الجسد،
ونتجاوز املظهر الكتشاف عوامل الجذب الرسية
التي يخفيها .وهكذا ميكننا الكشف عن الغريب
والرائع والخيايل واإليروتييك .نناشد الحلم والحلم.
نحن نسعى جاهدين لتطبيق خربتنا يف إبراز األجزاء
املثرية للشهوة الجنسية من هذا الجسم الرائع .نحن
نستخدم جميع التقنيات املمكنة واملتخيلة لتعزيز
االنسجام بني جسد األنثى بشكل أسايس وجسم
اإلنسان بشكل عام .يكشف هذا البحث عن البعد
الكبري للغاية الذي يتخذه الجسم من خالل هذه
املناورات الفنية وهذه التجارب الجاملية حيث
يتدفق الجميل واملريئ والخيايل وينسج طريقهم من
خالل استكشاف ما يشبه الحلم واإليروتيك.»...

* الرسامان لطفي بن صالح وسلوى العايدي
معرض وتجربة للسفر يف مناطق أخرى يف دروب
الفن الصعبة بعيدا عن املألوف واملعتاد وفق طرق
االبداع الوعرة حيث الحلم بالجديد يبعث بالصدى
يف عامل متغري ورسيع التبدالت بعنارصه وأشيائه..
والفنانة سلـوى العايـدي متحصلة عىل شهادة
الدكتوراه يف علوم وتقنيات الفنون ،أستاذ مساعد
باملعهد العايل للفنون والحرف بصفاقس ،نرشت عديد
املقاالت الخاصة بالفن التونيس بصحيفة «الصحافة»
اختصت
التونسية ،العديد من املداخالت والتي
ّ
بالفن التونيس املعارص ،لها مداخلة باملغرب ،بقاعة
جهة مكناس ،تافاللت املغرب ،ومداخلة بالشارقة،
مداخلة بسلطنة عامن ،والعديد من املشاركات
الجامعية بتونس وبالخارج (ليبيا ،املغرب ،اليمن،
قطر ،لندن ،اإلمارات العربية املتّحدة) ،اىل جانب
معرض شخيص سنة  ،2008ومعرض شخيص ثان
سنة  ،2016مع الحصول عىل الجائزة الثالثة للنقد
التشكييل العريب سنة  .2009وجائزة أحسن مقال
أليّام قرطاج للف ّن املعارص بتونس .2018

* شمس الدين العوين
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نصويص سياسية ال تستسيغها السلطة وال تنرشها الدوريات
* حاوره :أبو جرير
ّ
تضمحل واألفكار تدوم
حاورت عديد األفكار قبل األسامء .األسامء
وعماّ ر الطّيب العوين ضمن هؤالء .من مواليد القرصين .أستاذ مدارس
تونيس .اشتغل يف مجال اإلعالم.
وقاص
ابتدائية فوق الرتبة مم ّيز .شاعر ّ
ّ
وحائز عىل عديد الجوائز .ترجمت بعض نصوصه إىل أغلب اللغات ضمن
موسوعة هند ّية كام نرشت بعض نصوصه يف ديوان العرب عن دار نرش

* أستاذ عامر الطيب العوين .جريدة الشعب
ترحب بكم...
 شكرا لجريدة الشعب هذا الفضاء الرحبالذي أفرد لنا جناحا نخ ّط عليه بعض اعتامالتنا.
حيث يقال جالس جميل القصائد تصبْك العدوى.
* هل القصيدة عندك التزام بجاملية اإلبداع
والتزام بالشأن العام؟
 ليس رشطا أن تكون القصيدة التزاما بالشأنالعام يف معناه التقليدي .فالنص األد ّيب ميكنه
املراوحة بني ما ينغل يف صدر الكاتب والورقة دون
أن ينزاح إىل عامل اآلخر مبعنى املجاوزة إىل املحيط
بكل تشكّالته كام ميكنه أن يتفاعل مع ما
العا ّم ّ
يحدث خارج الذات دون تخطيط مسبق عىل أن
يكون ملتزما بجاملية اإلبداع يك يحقّق رغبة الباثّ
يف الوصول إىل املتلقّي بيرس ...كام أن بوح الشاعر
يوافق ما ينتظره اآلخر غالبا ،أل ّن الشاعر يفتح
كُ ًوى متعددة ينفّس منها عن دواخله ويجيب عن
أسئلة الكون الهامئة يف مدارات متن ّوعة.
مرب ومدير مدرسة .واإلبداع
* أعرف أنك ٍّ
ال ينفصل عام نعيشه من تحوالت سياسية
واقتصادية واجتامعية وثقافية .كيف تكيفت مع
هذا األبيض واألسود واملنجز؟
 كان ميكن أن أكون يف مهنة أخرى غريالتدريس وأن أتفاعل مع بيئتي ومحيطي الذي
نشأت فيه بطرائق مختلفة من خالل متفصالت
الحياة والتحوالت السياسية والثقافية واالقتصادية
واالجتامعية مبا اكتسبته من خربات من الحياة
املتل ّونة ...وعليه ال عالقة الشتغايل بالتدريس بكتابة
فلكل مجال منهام (التدريس
ّ
القصة والشعر.
والكتابة) خصوصياته يف تكويني وإفاديت منهام
فلكل منهام تأثريه يف عالقتي باملجتمع ،لكن ليس
ّ
رشطا أن ينبني أحدهام عىل اآلخر ...فإذا كان
التدريس رغم شقاء املهنة ينحرص يف ظاهره يف
إكساب املعرفة للمتعلّم فإنه يجعل من املدرس
الطري ليشكّل منه
ن ّحاتا يتعامل مع طني الله
ّ
إنسانا نوع ّيا يأخذ املشعل عن جدارة .يف حني أن
الكتابة األدبية تضع املبدع أمام تشكيالت جاهزة
املبني سلفا
بسلبها وإيجابها ليحاول إعادة بناء
ّ
لحل وتفكيك ظواهر
بطريقة يراها املبدع رضورية ّ
املريض عنها ومزيد صقل الج ّيد حتّى
املجتمع غري
ّ
يرتقي خارج الكاتب إىل ما يصبو إليه داخله من
خالل رؤى تتناطح يف هذا الخض ّم لينترص املبدع
لألفضل واألنقى .
* يتحرك منجزك الشعري ضمن إطار فكري
ولغوي مخصوص ،يتامهى مع املنجد اللغوي
القديم .وكأنك تلعب لعبة استخراج املتون
املنسية...
الفكري لإلنسان عموما يتشكّل ويتح ّدد
 اإلطارّ

عراقية .باإلضافة إىل النرش يف عديد الدوريات العربية.
له مجموعتان شعريتان:
«أكاد أخرج من فمي» ترجمت إىل الفرنسية من قبل األستاذة آسيا
السخريي.
«تنأى ...يك أراها» وتجري ترجمتها إىل اللغة األملانية ،يف دار نرش
بفرنكفورت.

من خالل ما يكتسبه الفرد من مهارات حياتية
ومعارف وخربات عىل امتداد ِس ِن ِّي عمره مسايرة
لقانون التّأثري والتّأث ّر ...وبالتايل أنا ال أحفر يف
املناجد لتعرية املتون املنسية لغاية البهرج أو
الستعاملها كام اتّفق ...هذه املتون هي جزء من
وبكل انزياحايت وهي التي
بكل تف ّرعاتها ّ
ثقافتي ّ
تعرتيني لحظة الكتابة دون أن أخطّط لها حتى
أنها مع مرور الوقت شكّلت يل منهاجا يف رؤيتي
اإلبداعي بشهادة عديد املطّلعني
األدبية وخطّي
ّ
عىل كتابايت باعتباري غري منضو تحت أية مدرسة
أدبية وهذا التحرر أضفى عىل تجربتي نوعا من
االستقاللية التي جعلتني أدور يف فليك املتف ّرد.
اإلبداعي أن يكون
ذلك أين أرى أنه عىل املنجز
ّ
مختلفا عماّ سواه يك تحصل اإلضافة للنسق
عري ...إ ّن مهمة
رثي والشّ ّ
اإلبداعي العام بشقّيه ال ّن ّ
ّ
الساكن ودفع املتح ّرك ضمن الفضاء
تحريك
املبدع
ّ
والالمادي بطريقة تختلف عماّ يحدث
املادي
ّ
ّ
حتى تحصل اإلزاحة وبالتايل يُنجز املطلوب...

والتّهارج ...لذلك شُ غفت بها حتى أنني أستم ّد
منها جامال ربانيا خالدا وفعال مقاوما للتكلس
واالرتداد كلام آذتني الحياة.
قاصا جيدا وحصلت عىل عديد
* عرفناك ًّ
الجوائز ،ملاذا تركت القصة وأكدت حضورك يف
الشعر؟
 بداية ،عالقتي بالفعل األديب انطلقت منذفرتة الشباب  -بداية الثامنينيات -من خالل
القصة القصرية والنصوص الشعرية ...كانت
تلك الفرتة تشهد حراكا سياسيا عظيام أوجد ّيف
الرغبة يف مسايرته من خالل الكتابة ومامرسة
السياسة .لذلك كانت نصويص الشّ عرية غالبا ذات
سيايس ال تستسيغها السلطة وال تنرشها
طابع
ّ
الدوريات األدبية وبالتايل غاب شعري ظاهرا لكنه
بقي يدور بني األصدقاء وكنت سعيدا بذلك ...أما
عن مشاركتي يف امللتقيات فاقترصت عىل القصة
القصرية والتي حصلت من خاللها عىل عديد
الجوائز األوىل خصوصا ...بيد أن مشاركايت شعرا

املنيس كام تصفه فإنّه يضفي
أما عن القاموس
ّ
عىل املكتوب نفسا من املايض املمت ّد تلقائيا نحو
املستقبل والذي من هذا املنظور ال ميكن إلغاؤه...
كام أنني أجده يتموضع تلقائيا يف نصويص ويأخذ
شكل النص الذي أحبرّ ه فيكون هذا الرثاء مسحة
جاملية أخرى عىل املحتوى وفائدة للغة العرصية
التي فقدت يف أحايني عديدة تو ّهجها.
* أغلب نصوصك تحايك النمل والنحل واألسامء
املنسية .وتستعمل املنجد املتجمد .هل هذا
األسلوب له ما يربره؟
الكل الشامل للطبيعة
 دعني أقول بأنه يف ّواإلنسان ،كل يشء مؤثر يف غريه ومتأثر به وهذه
تختص بجزء م ّنا
الطبيعة التي تحتوينا بأرسنا وال
ّ
جعلت مني كائنا مملوءا بالنمل والفراش والعصافري
والنحل واملفردات ...وإذا كان الشعر رسام للمجاز
بأحرف موجوعة أو محتفية فإن املحبة هي عبارة
عن واحدة من هذه الكائنات التي تعيد رسمنا
بطريقتها وتتف ّنن يف تعليمنا دروسا نحن يف حاجة
إليها ملقارعة هذا الخض ّم الهائل بكل تف ّرعاته.
فالنملة تعلمنا اإلرصار واالنتظام داخل املجتمع
الذي بدأ يشكو انحالال عجيبا والنحلة تعطينا ما
تشقى من أجل الحصول عليه وقس عىل ذلك...
إن هذه الكائنات اللطيفة تح ّرضنا عىل الحياة
التي نروم إليها بعيدا عن األنانية والتواكل

اقترصت عىل مشاركة يتيمة يف ملتقى األدباء
بحي الزهور ويومها فزت بالجائزة األوىل
الشبان ّ
يف مجا ْيل الشعر والقصة كام تذكر ...وبالعودة
اىل سؤالك أجيب بأنني مل أترك كتابة القصة ويل
اآلن مجموعتان قصصيتان مخطوطتان وأغلب
نصوصهام منشورة يف دوريات عربية ويف مجلّتي
الحياة الثقافية ومجلة قصص باإلضافة إىل
مخطوط رواية ...إال أنني ومتاهيا مع املحيط العام
بعد  2011ونتيجة تسارع نسق الحياة الذي أنتج
يف الغالب متلقّيا عجوال ومل يعد يهتم بالحامل
الورقي والنصوص الطويلة (باستثناء قلة) أصدرت
سنة  2015مجموعتي الشعرية األوىل (أكاد أخرج
من فمي) والتي بقيت سنوات عىل ّ
رف مكتبتي
ثم أردفتها بثانية سنة  2019وعنوانها (تنأى يك
أراها) محافظة مني عىل التواصل مع القارئ الذي
يفضل النصوص القصرية عموما.
* هل كان اغتيال املناضل املثقف القراميش
شكري بلعيد يف رمزيته اغتياال للعقل؟
 أكيد ...فاملسألة تاريخية يف منطقتنا العربيةتحسس
خاصة ومنذ القديم .إذ كلام برز العقل ّ
مناهضوه مسدساتهم يك يبقى املجتمع محكوما
مبا يراه السيايس مناسبا ملصلحته يك ال تنار العقول
فيفقد السلطان مركزه ذلك أن الحاكم العريب
يرغب يف بقاء العقل العريب أخرق حتى يسهل

إذا برز العقل تحسّس مناهضوه كي يبقى
المجتمع محكوما بما يراه السياسي مناسبا

الشاعر عامر الطيب العوين
توجيه املجتمع والسيطرة عليه .وما حدث مع
املناضل واملثقف شكري بلعيد هو تهديد للعقل
التونيس خاصة وتحذير من «مغبة التفكري» وهو
امتداد ملا حصل يف بلدان أخرى وهو نهج توخاه
الكثريون يك ال نخ ّط بياضا وسط هذا السواد
العميم.
عزوف أغلب املبدعني
غياب أو
* نالحظ
َ
َ
واملثقفني عن التفاعل والفعل مع الشأن العام.
ما هي األسباب؟
 اإلجابة عىل هذا السؤال تستدعي توضيحاأو تحديدا للمقصود بالفعل والتفاعل .فإذا كان
املقصود بالفعل املنجز اإلبداعي فاألمر موكول
إبداعي باإليجاب
إىل ال ّنقاد لتقييم ما هو فعل
ّ
أو السلب يف عالقته بالشأن العام أ ّما التفاعل مع
فبديهي بالنسبة إىل املبدع واملثقف
الشأن العا ّم
ّ
عموما بصفته مواطنا أوال ،له ما لغريه من أبناء
جلدته لكن عليه أكرث باعتبار أن املطروح عليه
يف هذا الخض ّم أن يغيرّ ما ميكن تغيريه نحو
األفضل ...وما نعيشه منذ سنوات من عزوف
املبدع واملثقف عن التدخل يف الشأن العام أراه
نتيجة حتمية لتجاهل املتنفذين يف الشأن السيايس
خاصة لهذا املبدع والهروب باملجتمع نحو غايات
سياسية سيئة أنتجت تشكيالت مقرفة يف الغالب
ينأى املثقف عن الخوض فيها يك ال يصاب بالرداءة
ويفقد مبادئه التي عاىن من أجل الحفاظ عليها
الجمعي إنقاذا ملا
لذلك استقال من هذا الفعل
ّ
تبقّى ورفضا للمشهد الدامي الذي رصنا نعيش
عىل وقعه يف كل املجاالت.
* الكتابة وجهة نظر كيف ذلك؟
 متاما ...الكتابة وجهة نظر ذاتية وزاوية يرى منخاللها الكاتب ما يحدث حوله لينفذ إليه محاوال
التأثري إيجابيا فيه ...ومن هنا أجدين أشبه ما يكون
بصانع دمى أك ّونها عىل الشكل الذي أرتئيه يك
السيّد ...هذه
أسعد صبْية البالد وإن مل تعجب ّ
الدمى هي وسيلتي يك أته ّجى أقدار هذا العامل
ألزرع فيه ذلك الجامل والصدق واملحبة التي أرنو
إىل أن تتحقق يوما.
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رياضة

المشاركة المونديالية السادسة للمنتخب التونسي

هل نحن قادرون على تجاوز األدوار األوىل؟

املشاركة املونديالية السادسة للمنتخب التونيس حكمتها العاطفة وسيطرت عليها الحسابات الضيقة للمد ّرب الوطني جالل القادري
ومن معه وتم تضييقها بفضل املنابر اإلعالمية وحارصتها املطالب الجامهريية لألندية.
لن ننتظر مشاركة جيدة للمنتخب يف ظل هذه األوضاع ويف إطار تواصل سياسة املحاباة وقامئة العالقات وإمالءات وديع الجريء.
* محمد

ترتيب املدافعني
يف منتخب تونس
بعد عودة برون
حسم مدرب منتخب تونس جالل القادري ،الجدل ،حول
هوية الالعبني الذين سيشاركون يف بطولة كأس العامل
 ،2022عندما أعلنت الجامعة عن القامئة النهائية.
ويُعترب خط الدفاع أكرث املراكز التي شغلت الجامهري واملتابعني يف األيام األخرية ،قبل أن يحسم القادري قراره ويض ّم  5العبني هم
منترص الطالبي وياسني مرياح ونادر الغندري وبالل العيفة وديالن برون ،الذي تراجع الجهاز الفني عن استبعاده.
أما عن ترتيب املدافعني يف تشكيلة منتخب تونس باملونديال ،فقد أكد مصدر مقرب من القادري ،أ ّن األخري سيعتمد عىل الطالبي
وبرون إذا لعب بثنايئ يف محور الدفاع ،أما يف خطة ( )3-5-2فسينضم إليهام نادر الغندري ،الذي ترك انطباعات جيدة لدى القادري
بعد دخوله يف الشوط الثاين من مباراة الربازيل الودية.
واملدافع الرابع يف حسابات القادري هو العب الرتجي ،ياسني مرياح الذي عاد إىل املنتخب بعد قرابة سنة من الغياب إثر إصابته بقطع
يف الرباط الصليبي ،وأخريا ً يأيت محرتف نادي الكويت بالل العيفة.

بعد استبعاده من قائمة المنتخب

سعد بقري يلتحق برتبص
أبها السعودي يف مصر
كشفت مصادر مطلعة أن الالعب سعد بقري سيلتحق برتبص فريق أبها السعودي
واملقرر إقامته يف مرص خالل األيام القادمة وذلك بعد خروجه من حسابات مدرب
املنتخب الوطني جالل القادري يف نهائيات كأس العامل املقرر انطالقها هذا األحد
يف قطر.
ويستعد أبها الستئناف منافسات دوري روشن السعودي ٬والذي يشهد فرتة توقف
حاليا بسبب نهائيات كأس العامل.
ويحتل أبها املركز التاسع يف سلم ترتيب فرق البطولة السعودية بـ  10نقاط من  3انتصارات وتعادل واحد و 4خسائر.

الالعب الدولي التونسي نعيم السليتي:

ولدت يف فرنسا ومواجتهتا
يف كأس العالم بألوان
تونس ستكون استثنائية
استحرض الدويل التونيس نعيم السليتي العب االتفاق السعودي ،ذكريات كأس العامل،
مؤكدا فخره واعتزازه بالدفاع عن ألوان “نسور قرطاج” ،قبل أيام من انطالق مونديال
قطر .2022
وأجرى نعيم السليتي حوارا مطوال مع موقع االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا” ،تحدث
خالله عن املنتخب التونيس الذي يستعد لخوض سادس مشاركة له يف نهائيات كأس
العامل.
وقال السليتي يف حواره مع “فيفا” عن حلمه باللعب يف املونديال“ :طبعا ..دخلت عامل
كرة القدم مبارشة بعد مونديال  ،98بعد فوز فرنسا يف مباراة النهايئ بهدفني من توقيع
زيدان ..لقد حفزين ذلك عىل اللعب يف أحد النوادي وبدء املسرية .كنت أحلم بخوض
كأس العامل ،وستكون هذه هي مشاركتي الثانية مع النسور إنه حلم أضحى حقيقة”.
وتابع نجم االتفاق السعودي“ :اللعب بألوان تونس رشف كبري ،وأبذل قصارى جهدي
كلام ارتديت قميص املنتخب… ألعب من أجل بلد وشعب بأكمله وأحاول تقديم
أقىص ما لدي”.
وعن تنظيم كأس العامل ألول مرة يف بلد عريب قال“ :نحن سعداء ومتحمسون
ومندهشون ،بالنظر إىل املالعب والبنى التحتية وكل ما نجحوا يف القيام به .هذا
وستشارك أربعة بلدان (من العامل العريب) فقط ،سنحاول ترشيف البلدان العربية،
خصوصا أننا سنكون أمام حضور استثنايئ لجامهرينا”.
وأضاف السليتي يف ترصيحاته“ :كيف أرى مجموعة تونس»؟
نعلم أنها مجموعة صعبة للغاية ،تضم منتخبني كبريين هام فرنسا والدمنارك .يجب
أيضا أن نحتاط من املنتخب األسرتايل ألن مستواه جيد .ستكون املهمة صعبة جدا.
لكن كل يشء ممكن يف عامل الساحرة املستديرة ،عندنا فريق جيد ،وسنبذل قصارى
الجهود وسنحاول تقديم أقىص ما لدينا”.
وعن مواجهة فرنسا ،قال السليتي“ :بالنسبة لشخص مثيل ولد يف فرنسا وترعرع فيها
ولعب فيها ،ستكون مواجهة منتخبها أمرا استثنائيا .لقد فرحت بعد القرعة .إن اللغة
الفرنسية هي ثاين لغة يف تونس بعد العربية ،والبلدان قريبان من بعضهام البعض.
أمتنى أن ندافع عن حظوظنا يف التأهل خالل تلك املباراة الثالثة ،سيكون ذلك أمرا
فريدا من نوعه”.
وسئل السليتي عن ماذا تغري يف نعيم السليتي ويف الكتيبة التونسية خالل هذه الفرتة
ُ
بعد الظهور يف نسخة مونديال 2018؟ حيث رد قائلاً “ :ما تغري يف رأيي هو التجربة.
لقد أصبح فريقنا أكرث خربة ومراسا ،والسيام العبيه األساسيني .لقد نضجنا أكرث وسبق
لبعض العبينا أن خاضوا تجربة املونديال من قبل .كام أصبحنا أقوى دفاعيا ،سنحاول
استغالل هذا األمر واالستفادة منه ،ونأمل أن تكون الحصيلة إيجابية يف نهاية املطاف”.
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ماذا حصل قبل مباراة هالل الشابة والنادي الصفاقسي؟

منسق املباراة ادعى اإلغماء ،إسعافات وأعوان األمن ينقذون املوقف
كان كل يشء يوحي ان مباراة يوم الثالثاء بني هالل الشابة والنادي
الصفاقيس ستجرى يف ظروف عادية رغم استياء اهل الشابة من
الربمجة املستهدفة لفريقهم لكنهم يف املقابل التزموا مبا أرادته
الرابطة لكن الذي يوحي بأن هالل الشابة مستهدف بشكل من
األشكال يتوضح عىل امليدان والصورة الحاصلة يف ملعب الشابة
تغني عن كل تعليق إذ تفيد التفاصيل التي حصلت عليها
«الشعب» منسق مباراة هالل الشابة والنادي الصفاقيس عمد قبل
املباراة اىل استهداف الجمهور الحارض من خالل الصعود اىل املدارج

دون مرافقة امنية وطلب من الجمهور املغادرة هكذا «ال طاح
ال دزوه» فام كان من زمرة منهم اي الجمهور إال إسامعه كالما
جارحا ومثة حتى من هدده بالنيل منه ان مل يرتاجع عن طلب
مغادرة الجمهور للمدارج ويف الوقت الذي اعتقد فيه الجميع ان
االمور عادت اىل نصابها بعد نزوله طبعا اىل ارضية امليدان ادعى
زورا وبهتانا أنه أُغمي عليه يف عملية متثيلية لدفع الحكم عامر
شوشان إىل عدم إعطاء شارة انطالق املباراة إال ان أعوان االمن
منعوا حصول هذا السيناريو (الركيك) الذي رمبا تم طبخه مع

برنامج قرطاج  +لم يأت بالجديد وضيوف البالتو خارج السياق

برقية جلب وتفتيش تصدر يف شأن
وديع الجريء الذي سيقيم يف بريطانيا
ذكرنا معز بن غربية بآخر أيّام بن عيل حني استدعت الوطنية ( 1قناة  7سابقا) مجموعة من األسامء وذهبت لتؤكد ان نظام بن
عيل قام بالعديد من املنجزات وهو يف أيّامه األخرية وهو ما يشبه املوت البطيء تذكرنا ذلك ليلة الجمعة املايض حني قدمت
قناة قرطاج +برنامجا رياضيا ودعت له سنان بن سعد عضو جامعي سابق وكامل بوغزالة املدرب اصيل قرص هالل الذي ابتعد
منذ سنوات عن املشهد الكروي وحتى صفة مدير فني مساعد سابقا فهي ال تستقيم بحكم ان بوغزالة مل يشغل خطة قيادية
زيادة عىل الحكم واملحامي مختار دبوس والحكم املساعد امني برك الله واملمثلة القانونية لجمعية انا يقظ ويبدو من خالل
ما قدم ان تدخالت حصلت قبل تقديم الربنامج مماّ اربك مقدمه ومعده الذي اخذ من كل ملف شيئا اىل درجة ان الترابط يف
الحصة.
كام يبدو من خالل التقارير التي تم اعدادها ان شيئا ما حصل اما عن التدخالت الخارجية فيكفي القول ان النقطة املركزية
الخاصة من بيت املنسق العام السابق محمد العريب الدبايب كادت تلغى من الحلقة رغم ان الدبايب ق ّبل بالتدخل رغم انه كان
اجرى منذ ايام عملية جراحية عىل «املرارة» ولطول انتظار دوره فقد تركيزه دون ان نذكر تفاصيل اخرى حصلت عىل كل حال
برنامج ستاد +مل يأت بجديد الن ما تم عرضه كانت قدمته قناة الجنوبية ضمن برنامجها الريايض كواليس املالعب الذي كان
يقدمه ويعده رمزي الجباري ليت ّم التخيل عنه هكذا! وقد كان من ضمن فريق الربنامج العضو الجامعي السابق سنان بن سعد
عىل كل حال الربنامج مل يخل من الحسابات الضيقة فصديق االمس عد ّو اليوم والعكس بالعكس اما ملاذا هذه الحصة تدقيقا
فالن رئيس الجامعة رفض ان يسمح لجامعة قناة قرطاج  +بتصوير بعض املقابالت ألنهم مل يدفعوا  1400ألف دينار ٬والنه
مثة رفض لذلك تنتصب املشانق رغم ان اخطاء واخالالت وتجاوزات وفساد التسيري يف الجامعة معلوم لدى الجميع وهكذا هو
االعالم املريئ يف تونس تعطيني نغطي عليك والعكس بالعكس.
قبل أن نختم علينا التأكيد بصدور برقية تفتيش ض ّد وديع الجريء بحكم رفضه املثول يف  3مناسبات أمام حاكم التحقيق للرد
رصف يف املال العام رفعتها ض ّده وزيرة العدل ليىل جفال ووزير الشباب والرياضة كامل دقيش ويوىف الكالم.
عىل ملفات سوء ت ّ
* محمد يوسف

اطراف بعينها وجاء املنسق العام مصطفى الحمزاوي رئيس رابطة
نابل إلنهاء آخر أجزائه وبالتايل هزم هالل الشابة عىل ميدانه لكن
الحيلة يف ترك الحيل واملسألة مل مت ّر لكننا نسأل يس مصطفى هل
مثة رئيس رابطة يشغّل ابنته يف رابطة هو مسؤول عنها إن مل يجد
الضوء االخرض من وديع الجريء وأ ليس هذا إفراطا يف استعامل
السلطة واستغالل موظف لسلطته ولو أننا نعرف يس مصطفى
ينتمي اىل قطاع التعليم ويوىف الكالم.
* رمزي الجباري

تدوينة تورط الالعب
السابق أيمن عبد النور
واتهامات بالتنمر والعنصرية

أثارت تدوينة لالعب السابق أمين عبد النور ،سخر فيها من شكل الصحافية املتخصصة يف
اإلعالم الريايض ،نعيمة سايس ولون برشتها ،انتقادات واسعة.
وكتب عبد النور عىل صفحته يف «انستغرام» ،تدوينة تهكم فيها عىل سايس وسخر من لون
برشتها (نعيمة الكحلة) ،ومن مستواها املعريف يف كرة القدم ومن مسريتها املهنية يف مجال
اإلعالم الريايض ،قبل أن يسارع إىل حذفها ويعتذر للصحافية بعد أن ُوجهت إليه اتهامات
بالتنمر ومامرسة العنرصية.
جاء موقف الالعب كرد فعل عىل ترصيح سايس يف برنامج إذاعي ريايض ،قالت فيه إن
استبعاد الالعب سعد بڨري من قامئة املنتخب التي ستشارك يف مونديال قطر  ،2022يشبه
إىل ح ّد ما حادثة استبعاد الالعب عيل معلول من قامئة املنتخب عام  ،2017وتعويضه
بالالعب أمين عبد النور.

تضامن ودعم

فيام ع ّرب صحافيون ومدونون عن تضامنهم مع سايس ،مدافعني عن كفاءتها ومنوهني
مبسريتها يف مجال اإلعالم الريايض .وانتقد الصحايف الريايض عيل خلويل ،تهكم الالعب
وتنمره عىل سايس بطريقة غري أخالقية .بينام عبرّ الصحايف الريايض طارق الغديري ،عن
دعمه الكيل لزميلته.

رفع قضية في الثلب

من جهتها ،قررت نعيمة سايس رفع قضية يف الثلب ضد أمين عبد النور ،عىل خلفية تدوينته
مست شخصها ،رافضة قبول اعتذاره.
التي ّ
كام أقرت يف ترصيح إذاعي بتعرضها للكثري من املضايقات طوال مسريتها التي متتد إىل 19
سنة ،لكنها عربت عن استغرابها من أن يصدر مثل هذا الكالم من العب محرتف.
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سعيد السايبي يدرب النادي االفريق ي
واألحباء يريدون تفعيل استقالة العلمي!
إضافة إىل تعيني املدرب سعيد السايبي عىل رأس النادي االفريقي ،من املنتظر
تعي الهيئة املديرة مدرب النخبة محمد الحاج عيل مساعدا ملدرب الفريق
أن نّ
األول فضال عن تكليف أسامة السالمي بخطة مدير ريايض.
ويذكر أ ّن النادي االفريقي انقاد يوم الثالثاء إىل هزمية م ّرة أمام األوملبي الباجي
زادت يف غضب األحباء الذين يطالبون بتفعيل استقالة يوسف العلمي ومن
معه.
* محمــد

بلخواص استقال لكن اسمه بقي يف التعيينات! 
قالت مصادر مقربة من الحكم الدويل السابق سليم بلخواص رئيس لجنة التحكيم
عمر عواز الطرابليس
رصف اّ
برابطة الهواة  1إىل غاية يوم  11نوفمرب  2022أنه مستاء من ت ّ
املكلّف بإدارة ترصيف أعامل شؤون التحكيم -الذي واصل استفزازاته له وترصفاتهالصبيانية .فبعد أن قام بتغيري طاقم تحكيم لقاء اتحاد سبيطلة ونادي الروحية بتعويض
إسامعيل بوقلية مبحمد عيل قروية دون استشارته -ما دفعه لالستقالة -فإنّه قام بتعيني
طاقم تحكيم اللقاء املؤ ّجل بني بعث الرقاب ونجم فريانة مع إمضاء سليم بلخواص٬
اتصلنا ببلخواص ألخذ املزيد من التفاصيل حول هذه املسألة ٬فأكّد لنا أنّه «بريء» من
هذا التعيني مبا أنّه مل يقم به .فهو مستقيل منذ  11نوفمرب للسبب الذي ذكرناه أعاله
وغطرسة «املدير» الذي يريد حرش أنفه يف مسألة التعيينات التي هي من مشموالت
سليم .مكرم الشفار أيضا له ضلع يف استقالة بلخواص ألنه يعمد سليم بلخواص إىل تعيني املساعدين دون العودة إىل بلخواص!
* عمر

هل انضم جمال بركات
إىل قائمة مستشاري
رئيس هالل الشابة؟
يعمل منذ
مدة طويلة
توفيق املكرش
رئيس هالل
الشابة عىل
استقطاب
عدد كبري من
الذين تداولوا
عىل املسؤولية
يف جامعة
وديع الجريء فبعد تويل االستاذ املحامي صابر بوعطي خطة نائب رئيس مبا انه
سبق له أن توىل حقيبة لجنة النزاعات ليصبح بعدها وزيرا لشؤون الشباب والرياضة
وجدنا سنان بن سعد العضو الجامعي السابق مستشارا غري معلن ثم جاء الدور
لينض ّم محمد العريب الدبايب اىل حضرية هالل الشابة ضمن الفريق االعالمي ثم وجدنا
يف املنصة الرشفية مللعب الشابة وتحديدا خالل مباراة هالل الشابة واتحاد تطاوين
الحكم الدويل السابق ورئيس لجنة التعيينات السابق كذلك جامل بركات وباالمارة
كان امامه صحن غلة أغلبه بنان وصحن حلويات متنوع ليقفز السؤال االهم هل بدأ
املكرش يف االعداد ملرحلة ما بعد وديع الجريء ام انه استقطاب لبعض من عملوا
يف منظومة وديع الجرئ وقد يلتحق بهؤالء هشام قرياط الذي تربطه عالقة و ّد مع
توفيق املكرش.
* محمد يوسف

الرابطة الثانية في سطور

هالل مساكن ،املكارم وضعهما صعب وحمام األنف والشبيبة بالقوّة القصوى
يكتمل نصاب بطولة الرابطة  2بإجراء املقابلتني املؤجلتني من الجولة
الثانية وتجمعان أمل الرقبة بأوملبيك مدنني يف ملعب نجيب الخطاب
بتطاوين ومستقبيل وادي الليل واملحمدية بحديقة الرؤساء بوادي
الليل.عندها تكون جميع فرق املجموعة األوىل متساوية .نهاية األسبوع
املنقيض ويف أعقاب الجولة الرابعة ,سجلنا أرقاما جديدة بارتفاع عدد
األهداف املسجلة وعودة الورقة الحمراء والثنائيات للظهور .ويف ما ييل
أبرز ما سجلناه من هوامش وأرقام.
 +ت ّم تسجيل  24هدفا ( 14يف املجموعة األوىل و 10يف املجموعة
الثانية) ٬وبذلك يرتفع العدد الجميل إىل  79هدفا وأل ّول مرة يبلغ معدل
األهداف الهدفني يف املقابلة.
 +انفردت الشبيبة بطليعة خطوط الهجوم برصيد  8أهداف متقدمة
عىل مستقبل املرىس والرتجي الجرجييس وجمعية جربة.
 +تحتل فرق مكارم املهدية وامللعب الصفاقيس ومستقبل وادي الليل
املرتبة األخرية يف خطوط الهجوم بتسجيل هدف وحيد يف  4جوالت
(املستقبل تنقصه مقابلة).
 +حافظ نادي حامم األنف وقوافل قفصة عىل عذارة شباكهام يف األربع
جوالت.
 +باملقابل ٬يقبع امللعب الصفاقيس مبفرده يف املرتبة األخرية يف خطوط
الدفاع بقبوله  7أهداف ويأيت بعده يف الهشاشة الدفاعية نادي بن
عروس ومكارم املهدية ( 6أهداف).
 +ثنائية واحدة تحققت يف الجولة الرابعة بإمضاء مهاجم القوافل صادق
بن سامل وهي الثانية يف املوسم بعد ثنائية مهاجم الرتجي الجرجييس
أرشف الجربي يف الجولة األوىل.
 +انفرد مهاجم الشبيبة فايد بن حسني بطليعة الهدافني بتسجيله يف

املحمدية هدفه الثالث.
 +تحقق انتصار وحيد خارج القواعد عادت به الشبيبة من املحمدية.
حقق نادي حامم األنف وقوافل والشببة االنتصار الثالث عىل التوايل
 +انقاد الرتجي الجرجييس ومكارم املهدية للهزمية الثالثة عىل التوايل.
 +حقق سبورتينغ املكنني ومستقبل قابس وأمل الرقبة الفوز األ ّول يف
املوسم.
 +فرق نادي بنبلة وامللعب القابيس وأمل جربة ومستقبل وادي الليل
ومكارم املهدية ما زالت تبحث عن انتصارها األ ّول
 +عادت الورقة الحمراء للظهور وكانت ُرفعت يف وجه العب امللعب

الصفاقيس مهدي بن بلقاسم ما رفع عددها إىل  4ورقات منها  3يف
الجولة االفتتاحية.
 +أعلن الحكام عن رضبتي وبذلك يرتفع العدد إىل  18منها  2مهدورتان.
عي سعيد الكردي املكلف بتعيني الحكام بالرابطة  2يف  4جوالت 41
 +نّ
حكام  5منهم أداروا مقابلتني وهم باديس بن صالح ووليد العوين وخالد
قويدر وأمري العيادي وأحمد الذوادي.
 +يف أ ّول جلوس له عىل البنك ٬عاد املدرب الجديد للستيدة الحبيب
كريم بنقطة من مساكن أمام صاحب الطليعة.
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أربعينية المرحومة الشاعرة فاطمة بن فضيلة يوم السبت  19نوفمبر

عاشت كوردة ورحلت كفراشة
* أبو جرير
شكري بلعيد:
«تو ّحشت ِ
بوس ْة خالِ ْك
شت َوقْ ْف ِت ْك
تو ّح ْ
وس ْط ْرجالِ ْك
يا صي ْد ْ

نو ْر َض ْح ْك ِت ْك
يف ها الظّال ْم الحالِ ْك
تونس ب ّي ْة
تو ّح ْ
شت ْ
حا ِدفْتْها بالشوقْ
َخ ْز ِرتْ ل ّيا
و َه ّزتْ عينيها لْفوقْ

ال أبالغ إذا قلت إين أخجل جدا ً عندما أتحدث عن الشاعرة ...نعم
الشاعرة فاطمة بن فضيلة .شاعرة إخوان الصفاء .نعم شاعرة األلق والنقاء
والبهاء .إنها رحمة القصيدة وحامسة العقل .إنها االختالف والرصاع
إتقانا .إنها الفضيلة وجوهر اإلجامع والتفرد والتع ّدد الذي ال يتناقض
النص والسؤال ومتعة الهدم والبناء ،إنها الدال
مع الوحدة .إنها إثارة ّ
األول وبنية الكائنات وطرائق الحياة .إنها شمس الليل والغربة واالغرتاب
والغوص يف دائرة الجراح .إنها إثارة
النص وسؤال األرض عند الهطول .إنها
النعت امللتهب بصمت .إنها الفصول
أين تعشش الطيور واألحالم والورود.
إنها الشاعرة ...نعم الشاعرة فاطمة
بن فضيلة وبيني وبينها تلتقي األبصار.
الولوج إليك متاهة وقلق .فأنت حاملة
صدر القصائد بعني واحدة .أنت قصص
ورس األرسار دون التباس .أنت أناشيد
الصباحات وخامتة السؤال .أنت التيه
العنيد ألجل مراوغة الحياة.
أجدين عىل قيد العشق .عشق القصيدة
حيث الفضيلة وجوهر اإلجامع والتعدد حيث فاطمة شاعرة البوح.
«الخال الذي تحب
ذهب مع النهد ليحرسه
الليل موحش يا حبيبي
ومقربة حيث النهود
بال حراس».
هل أتحدث عن فاطمة النقابية والناشطة
السياسية .يف الخط الوطني الدميقراطي.
هل أتحدث عن فاطمة املرأة العاملة
ومسريتها يف قسم التكوين والتثقيف
العاميل باالتحاد العام التونيس وهي
من مؤسيس مهرجان الشعراء النقابيني
واملهرجان الثقايف لالتحاد .فاطمة بن
فضيلة مشمسة القلوب .فاطمة الشاعرة
واملرتجمة.
فاطمة فوكو ودولوز وروسو وجاك برال وبودالر .فاطمة بن فضيلة...
حسني مروة وجورش حبش وليىل خالد وفلسطني.
فاطمة بن فضيلة الحالج وابن عريب والشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم.
فاطمة بن فضيلة الحامئم البيض وأجراس عادل بوعالق والبحث
املوسيقي وعيون الكالم والزين الصايف.
الشعراء ال ميوتون .قصائدهم خالدة وأرواحهم حية ترفرف بنورها عىل
عامل األحياء .كنا نعتقد أنك انترصت عىل املوت بكلامتك بعد سنوات
من الحرب مع املرض .لكن تلك العربة املجنونة غدارة ...وتعيسة .طوىب
للجسم الذي يتناثر منك .اسرتحت اليوم من الركض أثناء النوم بحثا عن
حلم مستعاد .اسرتحت من الوهن .من كل ذلك العالج الالإنساين.
لن أقول كانت فاطمة فكان فعل مايض وانت حارضة...حارضة اليوم

با ْن ْخيالِ ْك
تو ّحشْ ْت ِ
بوس ْة ْ
خالك
شت وقْف ِت ْك
تو ّح ْ
يا قَل ْْب ِو ْس ِط ْرجالِ ْك»
(فاطمة بن فضيلة)
***
أكرث مام مىض .انتظرت وقتا اضافيا لتلعبي بالكلمة وتركت مرثيتك.
كتبتها وحدك .مل تكن كلمة يأس او كلمة وداع .هي كلمة صادقة لتبقي
معنا .يف قلوبنا املفتوحة .سيبقى شعرك خلخلة السائد وتأسيس لإلرباك
واالندهاش .وايغال دائم يف غياهب الذات اإلنسانية .حتى نلتقي
ابقي يف سالم.
صديقتي فاطمة ْ

* الشاعرة سلوى الرابحي

أشعر أن قلبي تفتت وتناثر كحبات رمل حملها املوج بعيدا ،إنها فاطمة
أيها املا ّرون بحزين ،فاطمة التي تنبض بالشعر وبالحياة ،فاطمة التي
عاشت باملجاز وللمجاز .فاطمة التي كتبت عن الكادحات وامل ُرهقات
واملصابات بالرسطان ،فاطمة التي كتبت عن الحب وظلت تنبض به
إىل آخر نفس ،إنها فاطمة فال تلوموا قلبي عىل تفتته فالقلب يصغي
إىل ذبذبات الشعر الخالص وما زلت أرى ابتسامتها وهي تقول يل،
النص يف آن معا .فليذهب الجسد
أريد أن أكون شاعرة يف الحياة ويف ّ
حيث يريد ...لكنني أعلم أنك تقطنني الغيم وستنسكبني يف صوت املطر
أغنية للحب األبدي ...سيدلني الشعر إليك صديقتي ،سيدلني الشعر إىل
صوتك يف املوسيقى ،سيدلني الشعر إىل رائحتك يف الورد ...كنت تحبني
الورد والحدائق والعشب والوطن لذا يا صاحبتي هل تصغني معي إىل
هذا الشجن؟ الكون حزين يا فاطمة والورد يخبئ عطره حتى تطيل من
وراء السحاب أنشودة للغياب.

* األخت سهام بوستّة األمينة العامة
المساعدة لالتحاد العام التونسي للشغل
لروحك السالم ولذكراك الخلود...

نقابية وأعرتف
أنا يا سيد املعنى
عىل هذا املدى أقف
وتونس يف الهوى أميل
ويف بستانها الشغف

* الشاعرة السورية انتصار سليمان:
أيقونة الشعر فاطمة بن فضيلة وداعاً

بكينا حتى انتهاء الدمع برؤيتك بيننا
وانت يف قمة األمل ...فكنت األقوى
وكفكفت الدموع بابتسامتك الرقيقة.
فاطمة ما بني سخريتك الحارضة
وحضورك األبهى ...وقصائدك التي
لوحت للشمس أن تغفو بني أصابعك.
كنت األجمل واألنقى واألروع ...فاطمة
ال أعرف ماذا قلت عندما سلمتك درع
التكريم ...كنت أعلم مبرضك ...وأخفي
قلبي يف صدرك .فاطمة يا شاعرة الحرف

املشع ...سؤال يحريين أين علقت ما بقي من قصائد ...وكيف لقصيدة
أن تدفن قبل أوانها ...انتظرينا فاطمة ...يا أمرييت عىل مفرق غيمة حبىل
بأوجاع حيث الرحيل...

* الشاعر خير الدين الشابي
غابة أخرى من الشعر احترقت

رحمها الله ،إنها امرأة من فلّ وياسمني
بل هي واحة إبداع وشموخ وتاريخ
يعبق بعطر العطاء وااليجابية يف
ساحتنا الشعرية النسائية وصوت
مل ّون بكل ألوان التجارب يف شتى
املجاالت الفكرية فاطمة أو فطومة كام
كنت أناديها كلام التقيت بها يف جل
املهرجانات إال واستقبلتني بابتسامتها
املعهودة بالهدوء واالحرتام كانت
تحب وبإلحاح يك أقرأ بعضا من
دامئا ّ
قصائدي وتشرتط أن ال أنقطع عن
الكالم خاصة يف عديد املشاكل الثقافية.
فاطمة شاعرة بحق ومبدعة بكل ما تعنيه الكلمة من عمق وإرادة
ولديها قدرة عجيبة عىل تطويع الحروف مهام استعصت سواء كانت
بالعامية أو بالفصحى إضافة إىل إلقاء قصائدها بكل حرفية واكتظاظ
قو ّي يف داخل مهجتها وأحاسيسها عىل املصدح .فاطمة رحلت وأخذت
معها كل األسامء النسائية وبقي مكانها فارغا ومدويا بالصمت والحزن
والكآبة.

* الشاعرة سلوى البحري:
ال أحب أن أصدق أن الموت سرقك فاطمة
العزيزة

يوم قرأت يل أول مرة هاتفتني
ودعتني أن أخرج حرويف للعامل.
يوم ماتت أمي يئست من الحياة
أغلقت هاتفي أياما وهربت من
العامل ملا فتحت وجدتها تطاردين
بالسؤال عن حايل بعرشات املكاملات
والرسائل .يوم مرضت يئست من
الحياة وأغلقت هاتفي ظلت تبحث
عني وترسل من يأتيها بأخباري
ظلت تسأل عن حايل حتى وصلت
إيل وأقنعتني بأن الحياة أمامي .يوم
بكيت ألن قلبي عليل مسحت دمعي وظلت تقويني حتى ضحكت
وقاومت املرض وشفيت .فكيف أصدق أن من علمتني كيف أهزم املرض
وأحيا يهزمها ومتوت؟

