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سيذكر التاريخ 
اّن االتحاد كان 

وفيّا لخّطه 
الوطني

في الرياضة 

الصفاقسي يلحق  الهزيمة األوىل 
بالرتجي الرياضي

عقد على الثورة

تعثر  االنتقال الديمقراطي عطب 
اقتصادي وعطالة اجتماعية

سياسيون بعد 10 سنوات على ثورة الحرية والكرامة
املعركة الحقيقية لم تحسم بعد...
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وطنية 

حزب األمل عند األخ الطبوبي  
الدين  نور  العام  األمني  األخ  استقبل 
يضّم  األمل  حزب  عن  وفدا  الطبويب 
السيدة سلمى اللومي الرقيق واألستاذ 
رضا  واألستاذ  الشايب  نجيب  أحمد 

بالحاج.
االتحاد  مبادرة  إىل  اللقاء  وتطرق 
توفري  وأهمية  للشغل  التونيس  العام 
قيادة  وأكدت  لها  النجاح  ممّهدات 
ولدور  للمبادرة  دعمها  األمل  حزب 
الوضع  من  البالد  إنقاذ  يف  املنظمة 
الذي تواجهه يف املرحلة األخرية والذي 
والصادقني  الخرّيين  يتطلب جهود كل 

يف البالد.

وكتلة اإلصالح 
كام التقى األخ األمني العام نور الدين 
الطبويب وفدا عن كتلة اإلصالح يتقدمه 
الكتلة.  الناصفي رئيس  السيد حسونة 
استعراض  اللقاء  هذا  خالل  تّم  وقد 
ومبادرة  البالد  يف  العام  الوضع 
حلول  عن  البحث  وكيفية  االتحاد 
املطروحة سياسيا  لالشكاليات  حقيقية 

واجتامعيا واقتصاديا. 
ملجهود  دعمها  اإلصالح  كتلة  وأكدت 
التونيس للشغل وحرصه  العام  االتحاد 
للمبادرة  النجاح  ممهدات  توفري  عىل 

باالستامع لكافة مكّونات املجتمع.

ويستقبل املبادرة من أجل تونس 
كام كان لألخ األمني العام نور الدين الطبويب لقاء مبعية األخ سمري الشفي األمني العام املساعد املسؤول عن الشباب واملرأة واملجتمع 

املدين وفدا عن مبادرة من أجل تونس.
وقد استعرض الطرفان كيفية إنجاح مبادرة االتحاد وانقاذ البالد من الوضع الذي تعيشه.

ويلتقي وفدا 
حزب  عن 
آفاق تونس  

كام استقبل األخ األمني العام نور الدين 
تونس  آفاق  حزب  عن  وفدا  الطبويب 
الكايف  عبد  الفاضل  السيد  يتقدمه 

رئيس الحزب. وتطرق اللقاء إىل الوضع العام يف البالد وأهمية دعم مبادرة املنظمة والخروج من الوضع الحايل.

إضراب يف الوظيفة العمومية 
والقطاعني العام والخاص يوم 26 جانفي

مطالبنا  تجاه  االرشاف  سلطة  تنتهجها  التي  واملامطلة  التسويف  سياسة  أمام 
قرار  عىل  وبناء  لذلك  وتبعا  املربمة  االتفاقات  من  وتنّصلها  والقانونية  املرشوعة 
مطالب  من  عنها  صدر  وما   2020 ديسمرب   22 بتاريخ  القطاعية  االدارية  الهيئة 
وردت بالئحتها املهنية. نعلن دخول كافة العاملني بكافة مؤسسات وإدارات القطاع 
يومي  كامل  قطاعي  عام  إرضاب  يف  خاص(  وقطاع  عام  وقطاع  عمومية  )وظيفة 

الثالثاء 26 جانفي 2021 واالربعاء 27 جانفي 2021.

الذكرى 42 لوفاة النقابي
الشهيد سعيد قاقي 

التنفيذي  املكتب  أحيى 
العامة  والجامعة  الوطني 
والصناعات  والسياحة 
األخ  بحضور  التقليدية 
الطبويب  الدين  نور  األمني 
لوفاة   42 الذكرى  العام 
سعيد  الشهيد  النقايب 
 05 يف  ولد  الذي  قاقي 
ماي 1930 بجزيرة جربة 

معتمدية ميدون.
» CASTRO-STRAZOLA« بدأت مسريته النقابية وانتخب كاتبا عاما برشكة

واكب حادثة الباخرة سنة 1964 سجن إثرها االخ االمني العام لالتحاد العام التونس 
للشغل إذ قام املناضل املرحوم سعيد قاقي صحبة ثلة من النقابني الصادقني بالتحرك 
يف رسية من اجل اطالق رساح الزعيم النقايب الحبيب عاشور حيث كُلّلت جهودهم 

بالنجاح لكن ذلك اغضب السلط فتّم القبض عليه وزُّج به يف غياهب السجون
وبعد سنتني التحق برشكة تور افريك..

العمل  بقيمة  وإميانه  املؤسسة  هذه  صلب  نقابيا  وناضل  سياحية  سيارة  كسائق 
النقايب

واصل نضاله بتوحيد عامل السياحة داخل تراب الجمهورية التونسية إذ ترشح سنة 
كاتبا  ليصبح  والتجارة  والسياحة  التقلدية  للصناعات  العامة  الجامعة  ملؤمتر   1973
عاما لها. وقد كان املرحوم محل ثقة االمني العام آنذاك وكافة النقابني والعملة يف 

جميع القطاعات تحت لواء االتحاد العام التونيس للشغل.
26 جانفي 1978 ذاق املرحوم ويالت التعذيب وشتى أنواع التنكيل والقمع من قبل 
أجهزة أمن الدولة تدهورت حالته الصحية جراء التعذيب املتواصل. وُمنح الرساح 
الرشطي لكنه رفض وفضل البقاء قابعا يف سجنه صحبة زمالء النضال إىل أن وافته 
املنية يف 9 جانفي 1979 عن عمر يناهز 49 سنة تاركا 9 أبناء وزوجة مضّحيا بشبابه 
وعمره من أجل نخوة وعزة املنظمة والوطن وضل سعيد قاقي حيّا يرزق يف قلب 

كل نقايب صادق.

ذكرى 14 جانفي
يحتفل التونسيون والتونسيات اليوم الخميس 14 جانفي مبرور 10 سنوات عىل 
ذكرى الثورة ولنئ مل يتحقق اي يشء للتونسيني عىل اختالف توجهاتهم فنحن نتمنى 
ان نتجاوز ما حصل لتكون هذه الذكرى محطة لالرتقاء ولتجاوز كل املحن واالخطاء   

ثم لنسأل بأي أحوال عدت يا ذكرى الثورى املجيدة.
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بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي 2011 والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الديوان الوطني للمياه المعدنية واالستشفاء بالمياه
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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 * طارق السعيدي

اختلف   ،2011 جانفي   14 منذ  مرت  والكامل  بالّتامم  سنوات  عرش 
التونسيون يف تقييمها باختالفهم وتنوعهم وتنوع مصلحتهم وارتباطاتهم. 
ورغم االختالفات يف التقييم فإن الثابت أن امليزة العامة املشرتكة هي عدم 
الرضا املقرون بنقص كبري يف منسوب الثقة يف املستقبل ويف قدرة الفاعلني 
يف  الثقة  ضعف  يعني  ما  وهو  والحلول  املخارج  إيجاد  عىل  السياسيني 
املستقبل. وتفيد األرقام أن أكرث من 70 باملائة من التونسيني غري متفائلني 
حرية  ان  التونسيني  نصف  قرابة  يعتقد  يف حني  االقتصادي  املستقبل  يف 
مسار  إطار  يف  يكون  ان  يفرتض  عاّم  بعيدة  أرقام  وهي  مهددة،  التعبري 

« به تحقيق أحالم الشعب وتطلعاته. ثوري »َحِريٌّ

هيئات مل تكتمل
ورغم أنه من املبكر جدا الحديث عن نتائج نهائية ودامئة أو مستقرة 
ملسار التغيري الذي تشهده البالد فإن الثابت أن هناك الكثري من النقائص 
التي تستوجب التوقف وذكرها خاصة أنها تقلق كل التونسيني. وإذا كان 
من الواضح أن مساحة الحرية التي اوجدها الشعب التونيس قد توسعت 
الحرية ما زالت غري محصنة فإما  بشكل كبري ومدهش فإن كل مكاسب 
االرتداد املمكن كليا أو جزئيا وذلك لسببني. أّما السبب األول والذي يعلمه 
جميع التونسيني فهو عدم اكتامل إرساء الهيئات الدستورية وهو ما يُعدُّ 
القانونية  الرتسانة  أن  ذلك  إىل  أضف  الدميقراطي  البناء  يف  مهّمة  نقيصة 
تتبدل ومل  مازالت مل  والحريات  للحقوق  املنظمة  الترشيعية  املنظومة  أو 
تنسجم مع روح الدستور ولذلك بقدر ما يكون الحق واضحا يف الدستور 
التونيس فإنه يتيه ويضيع يف املجالت والقوانني واملراسيم وغريها من مصادر 
املكّونات  بني مختلف  أصال  االتفاق  فهو عدم  الثاين  السبب  أما  الترشيع. 
السياسية وبني الفاعلني االجتامعني حول مضمون العنارص األساسية لالنتقال 
الدميقراطي وتكفي اإلشارة يف هذا الصدد إىل املطالب امللّحة الصادرة عن 
الكثري من القوى برضورة تغيري املنظومة االنتخابية مقابل متسك جزء من 
يف  الحاصل  االختالف  إىل  وإضافة  الحالية.  باملنظومة  السياسيني  الفاعلني 
الشكل أي كيفية إنجاز انتخابات متّكن من إنتاج منظومة حكم مستقرة 
فإن الجوهر ما زال أيضا محّل اختالف كبري. فالدميقراطية يف األساس إجراء 
الجمهورية  أساَس  لتكون  حولها  االتفاق  يقع  ومضامني  انتخايب  نظام  أي 
املدنيّة الدميقراطية االجتامعية. ويبدو أن املضامني ما زالت محّل اختالف 
كبري بني من يبحث عن مجتمع قائم عىل العدالة والحرية ولحداثة والتنوير 
وبني من يعتقد أن كل القيم مباحة باسم الربح والسوق أو باسم املقدس. 
اختالف بني من يرى املرأة رشيكا يف الحقوق والواجبات وبني من يراها آلة 
إنتاج وسبب فساد املجتمع. اختالف بني من يرى الحريات العامة والفردية 
أمرا مقدسا، وبني من يجد املسّوغات ليخنق الحرية ويحّد من مجاالتها. 
اختالف بني من يرى رضورة استعادة السيادة الوطنية وبني من يريد ارتهانا 
يف سياسة املحاور والتموقع يف خارطة أساسها ال ينبع من مصلحة البالد. 
ذات  خدمات  وتقديم  العام  املرفق  إصالح  عن  يدافع  من  بني  واختالف 
جودة للمواطنني وبني من يرّبر فساد الفاسدين ويسعى إىل مزيد استعباد 
العامل ورضب مكاسبهم عرب رضب العمل النقايب. والحقيقة ان املضامني 
محّل االختالف عديدة وال تحىص ولذلك فإن عدم اتفاق التونسيني حولها 
عرب تنزيل ما توصلنا إليه يف الدستور إىل مجال الحياة العملية اليومية ميثل 

هاجسا يرقبه االنتقال الدميقراطي الذي ما زال متعرثا.

انتهاء الصالحية
األرقام  تشري  إذ  نفسه  عن  يتحدث  الواقع  فإن  اقتصادي  صعيد  وعىل 
والذي  العطب  مرحلة  بلغنا  أننا  وبعدها  الكورونا  أزمة  قبل  الواردة 
من  وغريهم  اإلرهاب  محامي  من  ودعك  الجذري.  اإلصالح  يستوجب 
املفلسني مّمن يريدون زيفا إلصاق املسؤولية للشعب التونيس املحتّج من 
ويف  االجتامعي،  بالعدل  يطالبون  الذين  للعامل  أو  التنمية  يف  حّقه  أجل 
الطرق  وقطاع  واللصوص  واملفسدين  الفساد  دور  يتناسون  نفسه  الوقت 
يف الحكم واملهربني يف تعطيل االقتصاد. دعك من هؤالء فإنهم أعجز عن 
املسألة يف  ان  الحقيقة.  قول  ارتباطاتهم متنعهم من  أن  فكرة كام  تقديم 
العمق تتعلق مبنوال تنموي منتهي الصالحية إضافة إىل سوء إدارة وفساد 

معلنني وواضحني. وللتذكري فإن أعضاء منتخبني يف مجلس نواب الشعب 
اتهموا الحكومات املتعاقبة بسوء الترصف يف 80 مليار دينار )ميزانية تونس 
حوايل 50 مليار دينار( وطلبوا تدقيقا مفصال من وزارة املالية وهو ما يعني 
أن السلطة القامئة منذ 2011 إىل يوم الناس هذا أساءت الترصف يف الديون 
الديون  إىل  وإضافة  يتعلق مبلغ خرايّف.  ما  الدولة يف  موارد  الخارجية ويف 
فساد  حول  يزال  وال  الحرَب  أسال  املصادرة  الرثوات  ملّف  فإن  الخارجية 
وسوء إدارة أثبته تقرير دائرة املحاسبات عدد 30 لسنة 2016. ويف غيض 
من فيض التجاوزات الحاصلة يف ملّف املصادرة نذكر االستحواذ عىل 156 
مليون دينار دون وجه حق ودون اي عقوبة. وقد ذكر التقرير املشار إليه 
برصيح النّص أنه »مل يتوفر للدائرة معطيات دقيقة حول املبالغ الواجب 
الدولة يف  مناب  فإن  املصادرة،  األمالك  الدولة من  أرباح  بعنوان  تحويلها 
هذه األرباح ال يقّل يف جميع الحاالت عن املبالغ املوزعة وغري املستخلصة 
قيمة  تدهور  أيضا  التقرير  وذكر  دينار«،  مليون   159 إىل  ارتفعت  والتي 
الرشكات املصادرة حيث فقدت 16 رشكة قيمتها فبعد أن كان رأس مالها 
يف حدود 259 مليون دينار، تراكمت ديونها لتبلغ 1162 مليون دينار كام 
شهد ملّف املصادرة إهامل 10 سيارات فخمة لرضب قيمتها التي تراجعت 
بحوايل 1.5 مليون دينار وذلك بهدف التفويت فيها بأمثان زهيدة يف إطار 
صفقات مشبوهة. ومن املهازل أو الجرائم أيضا أنه مل يتّم تنزيل مداخيل 
االئتامن وتقدر  2015 بحساب  إىل   2011 20 ضيعة فالحية من  استغالل 
 50 يعادل  ما  اي  مجتمعة  للضيعات  دينار  مليون   10 السنوية  املرابيح 
مليون دينار  وباختصار كبري فإن الفساد ونهم ولهفة الحاكمني الجدد وسوء 
االقتصاد  مثينة عىل  فرصة  إضاعة  إىل  أدى  عقاب  دون  مّر  الذي  ترصفهم 
الجدد  الحكام  الناس استامت  ينفع  الخوض يف ما  لينهض. فبدل  التونيس 
من الرتويكا إىل اآلن يف الدفاع عن مواقعهم يف الحكم ويف جعل مطالب 
الخراب والفساد حول  التونسيني خارج أجنداتهم. فكالم املستفيدين من 
التعطل   للثورة غري مقبول ومردود، ألن  التعطل االقتصادي مثن زهيد  ان 
نتيجة الفساد وسوء الترصف والجشع ال أكرث. فقد كانت بالدنا قبل سنوات 
أمام فرصة مواتية لبناء اقتصاد جديد عىل أسس الحوكمة الرشيدة وحسن 
توظيف املوارد وصناعة الذكاء والتنمية املحلية وإرساء االقتصاد االجتامعي 
والتضامني غري أنهم أضاعوها. اليوم نخىش ان نكون مضطرين إىل إعادة 
البناء بعد عطب االقتصاد التونيس، ولكن يف ظل انعدام الثقة بني الفاعلني 
ويف واقع متّسم بنقص املوارد بعد ان شحت منابع الديون الخارجية وان 
اُْستُْنزِفَْت املقّدرات الوطنية ونُِهبَْت األمالك املصادرة. ويف اعتقادي أن هذه 

الرشوط الصعبة ستفرض عىل الفاعلني االقتصاديني والحكوميني جهدا كبريا 
الستعادة مناخ الثقة والكثري من الحكمة والصرب والكثري من العقالنية التي 

أخىش انعدامها يف الوقت الحايل.

احتجاجات من أجل التنمية
السياسيون  الفاعلون  فيه  تسبّب  الذي  االقتصادي  الفشل  أدى  وقد 
إذ  خطرة  اجتامعية  انعكاسات  إىل  القرار  يف  املتحكمون  والحكوميون 
البنك الدويل أي أقّل  15 باملائة مبعايري  الفقر إىل أكرث من  ارتفعت نسبة 
من دوالرين يف اليوم يف حني بلغت نسبة الفقر متعّدد األبعاد حوايل ثلث 
التونسيني اي 30 باملائة. وتفاقم التفاوت االجتامعي خاصة يف ظّل تنامي 
التهرّب الرضيبي وعدم قدرة الدولة عىل اسرتجاع حّقها من الرضائب والتي 
تُقّدر بحوايل 17 مليار دينار منها حوايل 09 مليار دينار هي محّل أحكام 
قضائية نهائية. وإضافة إىل الفقر ولتفاوت تواصل التهميش والقصاء وهو 
ما خلق نقصا فادحا يف التنمية خاصة يف الجهات الداخلية. وقد أدى بروز 
طبقات ثرية نتيجة للتهريب ومختلف وسائل اإلثراء غري املرشوع إىل بروز 
والتي  وبالتشغيل  بالتنمية  املنادية  االجتامعية  االحتجاجات  من  موجات 
تذكر الحكومة من حني إىل آخر باملطلب األسايس لخروج املظاهرات ضّد 
املسألة  أن  والحقيقة  والتشغيل.  الحرية  وهي  وإسقاطه  السابق  النظام 
الثقة بني  ال تتعلق فقط بانعكاسات األزمة االقتصادية بل باهتزاز عالقة 
أّدت  إذ  واالقتصاديني.  الّسياسيني  والفاعلني  املحلّيني  االجتامعيني  الفاعلني 
اإلدارة السيّئة ملختلف امللفات اىل مزيد مضاعفة اإلحساس بالغنب وهو ما 
ولّد ردود فعل اجتامعية، مبنسوب من العقالنية والسلمية متفاوت اىل حد 
ما. ومن مظاهر سوء اإلدارة هو استعامل الرش ضد املحتجني يف سليانة 
والقمع العنيف ضّد املحتجني يف الكامور، إهامل إيجاد حل تنموي ملنطقة 
الحوض املنجمي وإهدار موارد ضخمة لفائدة الدولة تقدر بحوايل 2 مليار 
العقد  20 مليار دينار طيلة  بقيمة  دينار سنويا اي خسارة موارد ممكنة 
تفاقم  نتيجة  كربى  عطالة  يشهد  االجتامعي  الوضع  فإن  وعموما  األخري. 
املقدرة  ورضب  األسعار  ارتفاع  إىل  إضافة  البطالة  معطل  وارتفاع  الفقر 
الرشائية للتونسيني وعدم القدرة عىل التحكم يف مسالك التوزيع. وملواجهة 
هذا الواقع االقتصادي واالجتامعي والسيايس فإنه ال بديل للتونسيني عن 
الحوار الجاد واملسؤول الحوار الذي يرمي اىل إعادة البناء يف إطار تصور 

وطني جامع يعطي لكل دوره ومكانته وحقه يف العيش الكريم. 

عقد على »الثورة«:

تعثر االنتقال الديمقراطي عطب اقتصادي وعطالة اجتماعية
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وطنية

 * لطفي املاكني

تساؤالت عدة طرحت بخصوص التنقيحات املزمع ادخالها عىل 
بإلغاء  يتصل  ما  يف  خاصة  الشعب  نواب  ملجلس  الداخيل  النظام 
بشأنها  يتداول  ان  ينتظر  والتي  الحزبية  والسياحة  الخاصة  اللجان 
يف جلسة عامة أخرى بعد أن تأجلت الجلسة التي برمجت يف بداية 
هذا الشهر وتأيت تلك التساؤالت يف عالقة باللجان الخاصة التي كان 
لها دور مهّم يف طرح عديد امللفات التي تعترب شائكة أو عىل درجة 
عالية من الحساسية مثل ما قامت به لجنة االمن والدفاع يف املدة 
النيابية 2014 ـ 2019 عند »نبشها« يف ملف تسفري الشباب إىل بؤر 

التوتر وعالقة بعض االطراف بذلك امللف.
الربملان  داخل  والنقاش  الجدل  من  الكثري  امللف  ذلك  أثار  وقد 
وخارجه الرتباطه باستقرار البالد داخليا وخارجيا وتعود جْرأة اللجنة 
أسامء  إىل  الدعوة  وتوجيه  الحساس  امللف  ذلك  طرح  يف  الخاصة 
من  الكثري  عن  وتوضيحات  إجابات  وتقديم  لها  لالستامع  عديدة 
االستفهامات إىل رئاسة نواب من »نداء تونس« حينها لتلك اللجنة 
الشعب  نواب  مجلس  داخل  كتلة  أكرب  صاحب  الحزب  باعتبارهم 
وإرصار من ترأسها يف تلك املدة النيابية عىل عدم الرتاجع أو الرتاخي 
دبَّ  أن  إىل  للجدل  املثري  امللف  ذلك  من  املخفّي  عن  البحث  يف  
فغاب  النواب  وتشتت  كتلته  وانقسمت  »النداء«  داخل  االنشقاق 
ذلك امللف عن صدارة أولويات اللجنة إىل حني تغريت املعطيات يف 
الغياب نهائيا إىل حّد اآلن يف املدة  االنتخابات املاضية ليكون ذلك 

النيابية الحالية 2019 ـ 2024.

* العمل االستقصائي واللجان الخاصة
وما قيل عن لجنة األمن والدفاع ينطبق عن لجنة مكافحة الفساد 
التي احتلت صدارة االهتامم يف املدة النيابية الحالية 2019 ـ 2024 
بطرحها مللفات »ضخمة« والذهاب يف زواياها وخفاياها والتنقل اىل 
يف  املحتملني  الفاعلني  اىل  واالستامع  امللفات  بتلك  املرتبطة  املواقع 
من  اكرث  يف  واحداث  تداعيات  من  مؤخرا  حصل  ما  ولعل  أحداثها 
ملّف دليل عىل الدور الذي قامت به هذه اللجنة واستمرار العزمية 
نفسها والرغبة يف ازاحة الكثري من اللَّبْس والغموض يف ملفات اخرى 
حان  الوقت لتكون محّل نظر هذه اللجنة وهو  ما ينطبق عىل عمل 
باسلوب  تعمل  والتي  الشعب  نواب  مجلس  داخل  الخاصة  اللجان 
التي يبدو عملها اقرب إىل عمل االدارة  القارة  اللجان  يختلف عىل 
ترتيبا ومنهجا لرتفع تقريرا للجلسة العامة للتصويت عىل املشاريع يف 
حني ان اللجان الخاصة لها هامش كبري من التحرك يف أكرث من اتجاه 
تعمق  هي  بل  العامة  الجلسة  إىل  ترفعه  بتقرير  ملزمة  غري  وهي 
البحث يف أي ملف تدرسه وتستدعي كل من له صلة به ومهام كان 

موقعه ليقدم أمامها تفسريا لجملة التساؤالت.

* ضرب العمل الرقابي  
ويبدو ان الجهد الذي تقوم به اللجان الخاصة وما كشفته من 
خفايا ال تنظر له بعض االطراف بعني االرتياح وهذا ما رصح به رئيس 
التنقيحات املزمع ادخالها  اتجاه  اعترب  الفساد عندما  لجنة مكافحة 
للعمل  هو رضب  الخاصة  للجان  إلغاء  وأولها  الداخيل  النظام  عىل 
النيايب الرقايب بغرض خدمة بعض االطراف وشدد عىل رضورة رفض 
هذه التنقيحات بتعلة ان التقرير املقدم إىل الجلسة العامة يعترب ان 
هناك تداخال يف املهام بني اللجان القارة واللجان الخاصة وهذا غري 
ارشنا  كليهام كام  منهجية عمل  استنادا الختالف  مرّبر  صحيح وغري 

سابقا لذلك إال أن حرص االطراف املهيمنة عىل املشهد الربملاين عىل 
تجنب مطبات العمل االستقصايئ الذي تقوم به اللجان الخاصة هو 
التي رفضها رئيس لجنة مكافحة  التنقيحات  الذي دفعها  اىل هذه 
الفساد وعرب عن  استعداده للتصدي لها من خالل رفض التصويت 

عليها داخل الجلسة العامة.

* التوقيت والسياحة الحزبية
بالسياحة  املتصلة  تلك  للجدل  املثرية  االخرى  التنقيحات  ضمن 
الحزبية »وإن كان هذا التوجه مطلبا ظل مطروحا منذ املدة النيابية 
املاضية 2014 ـ 2019 عندما تشتت نواب نداء تونس« لكن مل يكن 
هناك ارصار عىل الدفع بتلك التنقيحات ألن حركة النهضة كان من 
ان  طاملا  الكتل  بني  واإلياب  والذهاب  التشتت  ذلك  بقاء  صالحها 
كتلتها متامسكة وبالتايل تتحكم يف التوازنات داخل الربملان لتمرر ما 
تريده من مشاريع القوانني وتعطل ما ال تريده ولعلنا بالعودة اىل 
مجريات االحداث يف املدة النيابية املاضية يتوقف املتابع واملالحظ 
عند الكثري من املشاريع املعطلة وأخرى. »أجربت« عىل االنتظار او 
القفز عليها  اعادتها إىل جهة االقرتاح اضافة فرض توازنات ال ميكن 
خاصة بعد ان اصبحت كتلة حركة النهضة االكرث عددا بعد انقسام 

كتلة نداء تونس حينها.

* المشهد البرلماني
يف  الحزبية  السياحة  منع  من  املعلنة  غري  التربيرات  عن  وأما 
هذه املرحلة بالضبط فيعود إىل حقيقة االوضاع داخل مجلس نواب 

التحكم يف  من  متكنها  مريحة  أغلبية  لها  كتلة  توجد  ال  إذ  الشعب 
املشهد الربملان بل مجرد تفوق عدد ميكن تجاوزه اذا ما انتقل عدد 
من النواب إىل كتل اخرى ومبا ان التحالف  الربملاين الحايل قائم أساسا 
احداث  اثبتته  ما  وهذا  مضمون  غري  النواب  يف  عددي  تفّوق  عىل 
سابقة وتجنبا ملا قد يحدث يف األيام  القادمة من وقائع غي محسوبة 
فإن الرضورة  واملصلحة التي تجمع ذلك التحالف تتطلب منع اي 
تراجع عددي للنواب وقد ازدادت الخشية بعد ان تم توقيف رئيس 
عىل  كتلته  قدرة  مدى  عن  الترسيبات  وبداية  تونس  قلب  حزب 
التامسك وعدم انسالخ بعض نوابها باتجاه كتل اخرى هي االقرب إىل 
مرجعيتهم الفكرية والسياسية وان جودهم يف تحالف مع كل من 
النهضة وائتالف الكرامة هو مبثابة »النشاز« يف عالقة بتلك املرجعية 
وان الوقت حان لتصحيح ذلك الوضع وهذا ما تريده كتلة النهضة 
وقبلها رئيس الحركة ورئيس الربملان الن كتلة قلب تونس كات دامئا 
فان  لذلك  التوازنات لغري صالحه  تتغري  بان  يقبل  يف »نجدته« ولن 
االرصار عىل تنقيح النظام الداخيل وأساسا منع السياحة الحزبية من 
باعتبار مصالحه يف ظل ما  الربملاين« سيكون شديدا  قبل »التحالف 
تعرفه الساحة السياسية من تجاذبات والتطورات قد تذهب باتجاه 
تضمن  برملانية  اغلبية  توفر  يتطلب  ما  وهو  وزاري  تحوير  ادخال 
لذلك الحوير »السالمة« للمرور عند عقد جلسة منح الثقة ألعضاء 
للمعارضة  املبادرة«  »زمام  ترك  عدم  وبالتايل  املقرتحني  الحكومة 
تحقيق  عىل  وترّص  التوازنات  هذه  تغيري  إىل  تسعى  التي  الربملانية 

ذلك وهذا ما تتوجس منه كتلة حركة النهضة.

تنقيحات مثيرة للجدل والتساؤالت

ملاذا هذا التوقيت إللغاء اللجان الخاصة
بالربملان ومنع »السياحية الحزبية«؟
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 * حوار: لطفي املاكني      

أكد عصام الشايب االمني العام للحزب الجمهوري أن العرشية املاضية 
السيايس  املسار  واملصاعب يف  التعرثات  بعض  عرفت  الثورة  سنوات  من 
مبا انعكس سلبا علی املجالني االقتصادي واالجتامعي وبالتايل فإن مبادرة 
االتحاد العام التونيس للشغل هي مبثابة الفرصة االخرية للبحث يف سبل 

تجاوز األزمة التي تعيشها البالد.
املكونات  مختلف  »الشعب«  به  خّص  الذي  الحديث  يف  وطالب 
مختلف  وازالة  املبادرة  هذه   مع  مبسؤولية  بالتعامل  والحساسيات 
عند  حديثه  من  آخر  جانب  يف  وتوقف  النجاحها  أمامها  من  العراقيل 
الربملان ومتاسك  التوازنات داخل  الحاصلة ومدى تأثريها عىل  التجاذبات 
اجراء  عىل  للحكومة  الداعم  التحالف  سعي  ظل  يف  الحكومي  الفريق 
تحوير وزاري مهام كانت الظروف التي يراها أمني عام الحزب الجمهوري 

غري مناسبة وقد تكون لها تداعيات غري محسوبة عىل استقرار البالد.
للسنوات  قراءتك  هي  فما  الثورة  ذكرى  اليوم  تحل   *

الماضية وأسباب تعثر تحقيق أهدافها؟
العارشة النتصار  الذكرى  وافتخار  باعتزاز  التونسيني  كأغلب  نحيي  ـ 
عىل  سيادته  التونيس  الشعب  إىل  اعادت  التي  والكرامة  الحرية  ثورة 
مؤسسات الدولة وحققت مكاسب سياسية ثورية وحولت الحلم اىل واقع 
إذ اننا اصبحنا نعيش مواطنني أحراًرا يف دولة يحكمها الدستور والقانون 
البالد ومتت  يدير شؤون  انتخاب من يحكمه ومن  الشعب دور  ويتوىل 
خالل هذه العرشية يف اكرث من مناسبة عملية انتقال سلمي للسلطة قّل 

أن شهد له مثيل يف املنطقة العربية.
ورغم هذه املكاسب فإن املسار السيايس مازال يعرف بعض التعرثات 
واملصاعب نتيجة دخول قوى ومجموعات متطرفة او متثل لوبيات املال 
الفاسد أو ان تدعو إىل الرجوع إىل املايض األليم األمر الذي شّوش عىل 
فإن خط  الخطى  تعرث  رغم  انه  القول  نستطيع  لكن  السياسية.  العملية 
االول من  العقد  بأن  نقر  ان  السري مازال واضحا منتظام ومع ذلك البد 
مسرية ثورة الحرية والكرامة مل يعرف النجاح ذاته يف املجالني االقتصادي 
واالجتامعي اذ فشلت النخب التي أدارت الحكم يف هذه الفرتة يف اقرار 
الوضع  تحسني  شأنها  من  اقتصادية  مقاربة  وفرض  جديد  تنمية  منوال 
املعييش للتونسيني لذلك فإننا مازالنا نرى إىل اليوم ابناء املناطق الداخلية 
بها ضد  ناضلت  التي  نفسها  الشعارات  رافعة  تناضل  املهمشة  والفئات 
نظام الفساد واالستبداد ومازالت تناضل من  اجل ان تقوم الدولة بدورها 
االجتامعي وتنهض بتلك الفئات يف الجهات وهو ما يفرض علينا يف قادم 
اهتاممات  طليعة  يف  االقتصادية  االصالحات  تكون  ان  والسنني  االشهر 

التونسيني والقامئني عىل الحكم خاصة.
للحوار  الشغل  اتحاد  مبادرة  عن  المدافعين  من  كنت   *
الوطني فكيف ترى تنفيذها بعد ان قبل رئيس الجمهورية 

باالشراف عليها
ـ نحن نعترب أن مبادرة االتحاد لتنظيم حوار وطني للبحث عن ُسبُل 

تجاوز االزمة هي مبثابة الفرصة االخرية للتونسيني 
ايدنا  لذلك  الله  قدر  ال  واالنهيار  الفوىض  لتجنب 
وشجعنا هذه املبادرة ونعترب قبول رئيس الجمهورية 
بها سيعطيها دفعا مهاّم واملطلوب اليوم من باقي 
ان  النيابية  والكتل  واالجتامعية  السياسية  القوى 
تتعامل بروح املسؤولية مع هذه املبادرة وأن تزيل 
كل العراقيل التي تقف يف وجهها حتی نتمكن من 
متأكدة  وإصالحات  طريق  خريطة  عىل  التوافق 
بتنفيذها  لاللتزام  التنفيذية  السلطة  أمام  توضُع 
واملؤسسات  الوطني  الحوار  مكونات  رقابة  تحت 
كان  االتحاد  بأن  التاريخ  للدولة وسيذكر  املنتخبة 
يجتمع  التي  الخيمة  باعتباره  الوطني  لخطّه  وفيا 

يف ظلها الفرقاء بحثا عن الوحدة الوطنية يف ظروف األزمة.
* بعض األحزاب بدت تفرض شروطها للمشاركة والحوار 

الوطني فما تفسيرك لموقفها؟
ـ إن الذي يضع رشوطا امام هذه املبادرة بدل دعمها هو يف الحقيقة 

كمن يضع العراقيل يف وجهها فالحوار ال بّد 
ان ينطلق رسيعا وان يتناول يف املقام االول 
ان  فالحوار  االقتصادية واالجتامعية  املسائل 
ينتهي اىل توافق حول دفع العملية السياسية 
الدستورية  املؤسسات  بناء  باستكامل 
ومراجعة  الدستورية  املحكمة  رأسها  وعىل 
االشكاليات  يعالج  مبا  االنتخابية  املنظومة 
الحالية ويف مقدمتها  املنظومة  أفرزتها  التي 
النيايب  االستقرار  وعدم  السيايس  التشتت 
وعىل الجميع ان يتسلح باملقرتحات العملية 
الحوار بدل  وااليجابية للدخول بها إىل هذا 

وضع الرشوط والعراقيل يف وجهه.
إن  تصريحاتك  أحد  في  قلت   *
الحزام السياسي للحكومة سيشهد 
قلب  رئيس حزب  بعد دخول  اهتزازا 
تونس السجن فأين ترى ذلك االهتزاز 

وتداعياته؟
ـ أعتقد ان التطورات التي عرفتها قضية السيد نبيل القروي ستنعكس 
عىل التوازنات السياسية تحت قبة الربملان اذ ان موقع الرجل ظل محوريا 
وحدة  هشاشة  من  سيزيد  غيابه  وان  النيابية  وكتلته  حزبه  متاسك  يف 
االئتالف الربملاين الداعم للحكومة الذي يفتقر يف األصل إىل أرضية سياسية 
او برنامج حكم يتم مبقتضاه دعم هذه الحكومة وضامن متاسك حزامها 
انها  التغريات لن تكون يف االيام القريبة بل أعتقد  السيايس اال ان هذه 
ستتأثر بظروف ومخرجات الحوار الوطني برصاعات النفوذ التي تشهدها 

مؤسسات الحكم.
* هل ستصمد كتلة قلب تونس أمام الضغوطات بقصد 

تغيير التوازنات داخل البرلمان؟
اتوقع  ما  بقدر  الكتلة  عىل  تسلط  ضغوطات  هناك  ان  اعتقد  ال  ـ 
ان انسجامها ووحدتها سيتأثران بغياب مؤسس الحزب يف ظل  القضايا 
مجلس  سيكون  والتي  البالد  تشهدها  التي  الكبرية  والرصاعات  الحارقة 

نواب الشعب مرسحا رئيسيا لها.
انتخابات  وإجراء  البرلمان  حّل  دعوات  إلى  تنظر  كيف   *

سابقة ألوانها؟
ـ رغم املشهد الربملاين البائس وعدم نجاح هذه املؤسسة يف النهوض 
بدورها ورغم الصعوبات واالزمة التي متّر بها البالد فإن الحّل يف نظري ال 
يكمن يف حل )الربملان( واالنقالب الناعم او العنيف عىل احكام الدستور 
تعدٍّ عىل  دون  وتجاوزها  األزمة  أسباب   معالجة  لنا  تبيح  فالدميقراطية 

القوانني وعىل أحكام الدستور.
ولقد عارضت وبشدة هذه الدعوات املرتجلة واملترّسعة لحل مؤسسة 
يف  ينّم  ما  وهو  الحقيقية  املشاكل  معالجة  عىل  االنكباب  بدل  متثيلية 
نظري عن ضعف الثقافة الدميقراطية لكل من يستسهل الحلول االنقالبية 
وحتى دعوة البعض رئيس الجمهورية اىل تفعيل 
توفر رشوط  عدم  رغم  الدستور  من   80 الفصل 
وغياب املحكمة الدستورية تبقى دعوات تحاول 
باالجراءات  املنتخبة  املؤسسات  عىل  االستقواء 
غري  املغامرة  باب  تفتح  قد  التي  االستثنائية 

املحسوبة بكل ما تعني الكلمة من مخاطر.
االستقرار  يعرف  ال  البرلمان  لكن   *

في ظّل التجاذبات والصراعات داخله؟
 ـ لعّل االرتباك الذي تعرفه املؤسسة النيابية 
الحوار  مؤمتر  عقد  إىل  الدعوة  تأكد  من  يزيد 
الوطني دون تأخري لتنقية املناخ السيايس وضبط 
مجلس  وخاصة  الدولة  مؤسسات  عمل  إيقاع 
نواب الشعب لتجنيبها مخاطر التفكك واالنهيار ووضع حّد لرصاع النفوذ 

الذي يشّق مؤسساتنا.
* هناك أطراف من داخل التحالف الحكومي تدفع باتجاه 
هذه  مثل  في  ذلك  وجاهة  مدى  فما  وزاري  تحوير  إجراء 

الظرفية؟
وافتقادها  الحكومة  أداء  ضعف  رغم  ـ 
روح القيادة السياسية والنزعة االصالحية فإن 
الوقت  هذا  يف  حكومي  تعديل  إىل  الدعوة 
وقبل انعقاد مؤمتر الحوار الوطني هو مبثابة 
استباق لهذا الحوار ومحاولة إلجهاضه فكل 
سياسات  قاعدة  عىل  يكون  ان  البد  تغيري 
جديدة يتّم رسمها يف اطار هذا الحوار وتلتزم 
بتنفيذها  عنها  البديلة  او  الحالية  الحكومة 
من  امللحة  الدعوة  ولعل  ببنودها  وااللتزام 
الحكومي  التعديل  الجراء  االطراف  بعض 
هي تعبري عن الرغبة يف وضع تلك االطراف 
قدما لها يف السلطة التنفيذية واخضاع هذا 
التغري ملصلحة توازن الحزام السيايس الداعم 
لحاجة  استجابة  منه  اكرث  الحالية  للحكومة 

وطنية.
الوزراء  من  آخر  عدد  وقبله  الداخلية  وزير  اقالة   لكن   *

يرجّح فرضية الدفع  الى ذلك التحوير الحكومي؟
عن  يرتجم  املعلنة  االسباب  إثر  الداخلية  وزير  اقالة  أن  أعتقد  ـ 
الرتكيبة الـهجينة لهذه الحكومة وعدم التناسق بني اعضائها وهو نتيجة 
من  مببادرة  انطلقت  التي  الحكومة  هذه  وتشكيل  ميالد  ملسار  طبيعية 
أحضان  يف  لتنتهي  اعضائها  وبعض  رئيسها  اختيار  يف  الجمهورية  رئيس 
الجمهورية ورئيس  رئيس  بني  االنسجام  التقط فرصة عدم  حزام سيايس 
تشهده  الذي  النفوذ  رصاع  يف  نقاط  وتسجيل  موقعه  لتدعيم  الحكومة 

مؤّسسات الدولة.
البالد  العطالة السياسية ستتغير أوضاع  * وهل بهذه 

وعموم المواطنين؟
ـ مبثل هذا األداء السيايّس ال ميكن ان تسري البالد اال من يسء إىل اسوأ 
واعتقد انه مل يعد امامنا كثري من الوقت ملزيد املناورات السياسية اذ ان 
التفكك واالنهيار بات يهدد مؤسسات الدولة واستقرار املجتمع وعليه فإن 
الحاجة تتأكد مرة اخرى إىل رضورة جلوس كل االطراف حول مائدة حوار 
للبحث عن عقد سيايس واقتصادي واجتامعي  وليس داخل حلبة رصاع 
أّي  الحكومة  وتكلف  الوطني  للحوار  املشكلة  املكونات  به  تلتزم  جديد 
كانت هذه الحكومة بتنفيذه بدعم ورقابة من االحزاب والكتل النيابية 
واملنظامت الوطنية واملجتمع املدين إذ ال خيار امامنا اما التوافق عىل عقد 

جديد او الفوىض التي قد تأيت عىل االخرض واليابس ال قد الله.
* مساٍع عديدة في الفترة االخيرة لتجميع عديد االحزاب 
والتيارات فهل العائلة الديمقراطية االجتماعية التي ينتمي 

اليها حزبكم معنية بمثل هذه المساعي؟
ليست  االجتامعية  الدميقراطية  العائلة  وتجميع  توحيد  مساعي  ـ 
إنّها مل تتوقف يوما ما وكانت نتيجتها الفشل يف  جديدة بل لعيل اقول 
استعادة تلك القوى دورها تأثريها املحوري نتيجة البحث عن تجميع عدد 
من االحزاب والقوى بدل البناء عىل االنسجام السيايس الذي يبقي العنرص 
الجمهوري  الضامن لنجاح واستمرار كل  عملية توحيد والحزب  الوحيد 
دميقراطية  بأحزاب  اتصال  عىل  وهو  املساعي  بهذه  طبعا  معنّي  هو 
نتقاسم معها الرؤية السياسية البعدين االقتصادي واالجتامعي وسنعمل 
عىل تعزيز العمل املشرتك معها من أجل خلق قطب دميقراطي متامسك 
ومتجانس يعيد االمل النصار هذا التيار الوطني العريض يف استعادة مجد 

ودور القوى الدميقراطية عىل الساحة الوطنية.
في  توازنها  األحزاب  هذه  أغلب  تجد  لم  لماذا   *

االستحقاقات االنتخابية الماضية؟
ـ مل  تجد أغلب االحزاب الدميقراطية والتقدمية توازنها يف االستحقاقات 
االنتخابية املاضية رغم عراقتها وتاريخها النضايل النها مل تنجح يف اعتقادي 
إىل  والفساد  لالستبداد  مقاومة  االنتقال من وضع حركات دميقراطية  يف 
ومرحلة  يتناسب  مبا  عملها  آليات  وتعصري  الشعبية  رافعتها  لها  أحزاب 

العمل الدميقراطي املفتوح والقدرة عىل تسيري شؤون الدولة.

عصام الشابي األمين العام للحزب الجمهوري لـ »الشعب«

سيذكر التاريخ أّن االتحاد كان وفيا لخطه الوطني والخيمة التي يجتمع يف ظلها الفرقاء

* المطلوب من 
القوى السياسية 

واالجتماعية والكتل 
البرلمانية التعامل بروح 
المسؤولية مع مبادرة 
االتحاد للحوار الوطني
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عقد  الياسمني..  ثورة  أو  والكرامة  الحرية  ثورة  عىل  مرت  سنوات  عرش 
بأكمله منذ اإلطاحة مبنظومة بن عيل الفاسدة.. عرشية من الزمن، وما 

زال حال أغلب التونسيني كام هو أو رمبا ازداد سوءا.
فكل هذه السنوات التي تلت الثورة، مل تْخُل من االحتجاجات االجتامعية 
الفارقة التي غريت مسارات حكومية واطاحت مبسؤولني، ولكنها ما زالت 
مل تصل اىل مبتغى الثورة وهدفها وهو التشغيل والتنمية وتحسني الوضع 

العام للفئات الهشة.
تحقيق  يف  تتعثرّ  السلطات  زالت  ما  بأكملها  سنوات  عرش  وبعد  اليوم 
مطالب الشغل والحرية والكرامة التي أطاحت بنظام بن عيل. واالدهى 
وتمرّ  انحرفت  التي  هي  فقط  الثورة  اهداف  ليست  انه  هو  ذلك  من 
األفكار  الفارطة  العرشية  امتداد  عىل  انترشت  وامنا  عليها  االلتفاف 
والرتبوية  الصحية  األوضاع  وتردرّت  والتكفري  التطرف  وانترش  املسمومة 
والثقافية وحتى البيئية. وأصبحت الحريات املكتسبة يف خطر. سنوات من 
االحتجاجات والتحركات، ُووجهت يف أغلبها بالتجاهل من قبل السلطات 
األمنية. وحسب اإلحصائيات  بالحلول  األحيان مترّت مواجهتها  ويف بعض 
الرسمية، فإن معدالت البطالة يف تونس شهدت ارتفاعا من 13 باملائة سنة 

2010، إىل 16.2 باملائة يف 2020. 
ورغم أن السنوات العرش التي تلت الثورة التونسية، أنجزت بعض النتائج 
الحريات والدميقراطية، لكنها حقرّقت فشال ذريعا يف  االيجابية يف مجال 
االستقرار  عدم  بسبب  وذلك  واالجتامعي،  واالقتصادي  التنموي  املجال 
الحكومي الذي شهدته البالد، وتأثريه عىل مناخ االستثامر. كام أن التناحر 
بني األحزاب السياسية يف الداخل، ادى إىل حالة من عدم االستقرار، ومن 

ثَمَّ تأخري ظهور أي فوائد تنمويرّة للثورة.
امام  زال  ما  وإنه  بعُد،  تنتِه  الثورة مل  فإن  السياسيني،  وحسب عدد من 
الشعب التونيس الكثري لينجزه لتحقيق آمال الشباب الذين انتفضوا عىل 
الظلم والفساد والتفقري والتجويع. ما زالت الطريق طويلة وما زال الكفاح 
فرض عني عىل التونسيني ليتخلصوا من اإلرث الفاسد ومن عقلية الغنيمة 

واملحاصصات التي مل تزدهم إال فقرا وخصاصة.

الديمقراطي(:  )التيار  العجبوني  هشام 
الحسابات السياسية لم تفرز إال الفشل 

العقالنيني  كل  ان  العجبوين  هشام  الدميقراطي  التيار  عن  النائب  قال 
الذي  النحو  هذا  اىل  سيتغري  الوضع  ان  للحظة  ولو  ببالهم  يخطر  مل 
أن  سيام  ال  واالقتصادي،  االجتامعي  املستويني  عىل  خاصة  اليوم  نعيشه 
العجبوين  واقتصادية. وأضاف  اجتامعية  أساسا  كانت  الثورة  استحقاقات 
وان  وطنية  كرامة  حرية  شغل  يف  باألساس  تلخصت  الثورة  شعارات  ان 
ابرزها كان التشغيل استحقاق يا عصابة الرساق. واعترب انه كان متوقعا 
واستطرد  الشكل.  بهذا  وال  الكيفية  بهذه  ليس  لكن  أزمات،  تحدث  ان 
نسبي  بشكل  ولو  االستحقاقات  بعض  تحقيق  تمرّ  انه  العجبوين  هشام 
مترّت  املرات، كام  إجراؤها عديد  تمرّ  التي  واالنتخابات  الحرية  غرار  عىل 
صياغة دستور 2014 مع التداول السلمي عىل السلطة. لكن عىل املستوى 
ان مسؤولية  واكد  النتيجة فشال ذريعا.  فكانت  االقتصادي واالجتامعي، 
الغنيمة  التي حكمت مبنطق  املتعاقبة  الحكومات  تتحملها  الفشل  ذلك 
الحكم  التي خاضت  النهضة  باألساس عىل حركة  هنا  وتحدث  والتمكني 

بحسابات سياسية وحزبية وشخصية ضيقة.
يف  السيايس  املشهد  يحكم  املنطق  وهذا  العقلية  زالتهذه  ما  إنه  وقال 
تونس، واستدل مبا يحدث مع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنويش 
باالستقرار  يهتمرّ  ان  دون  للربملان  رئيسا  ليبقى  حلفائه  لدى  املرهون 

السيايس وباملصلحة الوطنية وال بتقدم البالد او تأخرها. وقال إن الغنويش 
اسقط حكومة الياس الفخفاخ مطالبا بتوسيع الحزام السيايس ألن حليفه 
نبيل القروي يريد ذلك مقابل ضامن بقاء الغنويش رئيسا للربملان، فالقروي 
وائتالف الكرامة يبتزرّون راشد الغنويش وما عىل هذا األخري إال االستجابة 
رأي  يف  الثورة  فإن  وبالتايل  الضيقة.  السياسية  حساباته  تحقيق  مقابل 
ذات  انتفض  الذي  تونس  شباب  تطلعات  تحقيق  يف  فشلت  العجبوين 
17 ديسمرب/ 14 جانفي عىل منظومة سياسية فاسدة ومستبدة، وبالتايل 
فقد خيرّبت الطبقة السياسية امل هذا الشباب. واعترب النائب عن التيار 
الدميقراطي انه حتى املنظومة االنتخابية، خلقت مشهدا متشتتا وبالتايل 

ال ميكن تحميل املسؤولية ألحد األطراف، بل صار تعوميا يف املسؤوليات، 
أنه هناك ثالث رئاسات وأحزاب تحكم لفرتة ثم تتهرب وتقول  ال سيام 
انها ال تتحمل املسؤولية. ودعا املتحدث اىل االرتقاء بدرجة الوعي لدى 
االنتخابات  مقاطعة  فنسبة  ليعرف مستقبال من ميثله.  التونيس  الناخب 
عالية، وكلام كانت نسبة املقاطعة عالية كلام ازداد الوضع الحايل رسوخا. 
واستدل بأن حركة النهضة التي لها متثيلية بنسبة 10 او 15 باملائة، كلام 
قاطع التونسيون االنتخابات كلام ارتفعت هذه النسبة. هذا باإلضافة اىل 
فغالطوا  وامللح  البرتول  عن  الحديث  غرار  عىل  الشعبوية  ظاهرة  تفيش 
التونسيني وساهموا يف استغبائهم، وآخر الظواهر الشعبوية هو الحديث 

عن اكتشاف دواء للكورونا وإحضار عينة منه اىل الربملان.
الوعي  لقلة  نتيجة حتمية  الظواهر هو  تلك  انتشار  ان  العجبوين  واعترب 
االجتامعي  التواصل  وسائل  هيمنة  بسبب  الناخبني  من  مهمرّ  جزء  لدى 
ة بدالً عن اإلعالم العمومي، من  التي تؤثر عىل الناس وتحتل مكانة مهمرّ
ذلك أنه تمرّ توظيف قنوات تلفزية لصالح أحزاب سياسية عىل غرار نسمة 
القروي وحلفاءه ويقزرّم خصومه  التي تصنع رأيا عاما معيرّنا يخدم نبيل 
توظيف  تمرّ  كام  ومصالحه.  مكانته  عىل  القروي  به  ليحافظ  السياسيني، 
باطنها هي  او دينية ولكن يف  أيضا والتي يف ظاهرها خريية  الجمعيات 
قد  كان  عبو  محمد  ان  وقال  الضيقة.  السياسية  املصالح  لخدمة  وسيلة 
أحال قضايا بأربع قنوات تلفزية بتهمة تبييض األموال. واكد ان القضاء 
التي  الفساد  ملفات  من  العديد  ان  إذ  يجب،  كام  دوره  يلعب  مل  أيضا 
الفتاح عمر كان قد  البترّ فيها. فالسيد عبد  القضاء مل يتمرّ  احيلت عىل 
يتمرّ  االثباتات وكان ميكن ان  أحال عىل األقل 300 ملف فساد فيها كل 
تفكيك منظومة الفساد التابعة لنب عيل، لكن لألسف نجحوا رمبا يف رشاء 
ذمم بعض القضاة، إذ من غري املعقول ان تظل قضايا فيها كل اإلثباتات 

عرش سنوات بأكملها وال يتمرّ البت فيها. 
الذي  املحاسبة هو  العقاب ومن  اإلفالت من  ان  العجبوين  ويرى هشام 
وضعية  اليوم:  نعيشها  التي  الوضعية  هذه  اىل  يصلون  التونسيني  جعل 
أنه وحسب راي محدثنا ال ميكن إرساء دولة مؤسسات وال  إذ  الالدولة. 
القانون والدميقراطية واالنتخابات دون دولة قوية  الحديث عن تطبيق 
وعادلة. قوية بقضائها ومبؤسساتها وعادلة أي ال تظلم أي تونيس. وختم 
نسبيا يف كسب  املاضية نجحنا  العرش سنوات  امتداد  بانه وعىل  النائب 
حرية التعبري، ولكننا بصدد االنتقال من دكتاتورية فاسدة اىل دميقراطية 

فاسدة واالثنان ال يختلفان يف يشء عىل مستوى النتائج. 
واستطرد أنه رغم كل هذا فان االمل يبقى قامئا وذلك بالعمل عىل االرتقاء 
بوعي املواطن وخاصة الشباب. باإلضافة اىل االستثامر يف القضاء، النه ال 
ميكن الحديث عن أي نجاح يف غياب قضاء ناجز وقوي، وهذا ال يتحقق 
ذلك  كل  اىل  واضافة  بذلك.  مؤمنة  سياسية  وباحزاب  سياسية  بإرادة  اال 
باعتباره  هوادة  دون  السيايس  الفساد  محاربة  العجبوين  حسب  يجب 
مع  وغريه.  والقانوين  والترشيعي  واالجتامعي  االقتصادي  للفساد  مدخال 

االستثامر يف التعليم والرتبية لتنشئة جيل واعي ووطني.

من يعتقد ان الثورة انتهت فهو واهم 
أيام  يف  رفعت  التي  الشعارات  ان  األخرض  زياد  السيايس  قال  من جهته 
سنوات،  عرش  مرور  رغم  تتحق  مل  تحقيقها،  الثائرون  أراد  والتي  الثورة 
ما  لالنتهاكات عىل غرار  اغلبها عرضة  الحريات، ما زال  وحتى يف مجال 
النادي االفريقي مؤخرا، فبمجرد االحتجاج حتى عىل  حدث مع جمهور 
مصلحة فريق كرة قدم تقع معاملة املحتجرّني بطريقة غري إنسانية. وكذلك 
الشأن بالنسبة إىل املدونني والصحافيني وغريهم. وبالتايل فإننا ما زلنا مل 

نغادر املايض بكل ما فيه من سلبيات للوصول اىل حالة جديدة.
اما بالنسبة اىل حصيلة عرش سنوات عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي، 
اعتربها زياد األخرض كارثية. وقال ان العوامل التي أوصلت تونس اىل هذا 
الوضع املزري هو انه منذ البداية قامت قوى بعينها بعمل حثيث لالنزياح 
استحقاقات  عن  وحادت  واالجتامعي  االقتصادي  عمقه  من  بالرصاع 
الفئات الهشة والكادحة التي قامت من اجلها الثورة والتي قدمت شهداء 
عن  الحديث  رسداب  يف  للدخول  املسائل  هذه  كل  تركت  اذ  وجرحى، 
عموديا  تقسيام  املجتمع  تقسيم  نحو  والدفع  الجزئية  الهوياتية  القضايا 
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حادا بني معسكرين احدهام يبدو حداثيا واألخر يبدو محافظا، لكن يف 
ال  يختلفون  ال  أنهم  تبنينّ  القطبني،  يف  املتحكمني  بني  فإنه  االمر  حقيقة 
يف والءاتهم الخارجية املشبوهة وال يف خياراتهم االقتصادية واالجتامعية 
وال يف مدى خضوعهم لجولة االمالءات املفروضة عىل بالدنا من الدوائر 
املالية التي تفرض خيارات نيوليربالية مدمرة للشعوب ولقوتها وملستقبلها 

ولتنميتها املستقلة.
من  يعنيه  مبا  تونس  يف  الدكتاتورية  راس  انهيار  إن  األخرض  زياد  وقال 
فرار العائالت القريبة واملتصاهرة، فسح املجال للصف الثاين من مجاميع 
املهربني واملافيات لالنتصاب لحسابهم الخاص وتعيد بناء شبكات رهنت 
اليوم الدولة ورهنت اقتصادها. وأشار اىل ان اقتصاد تونس يتحكم فيه 
تسع او عرش عائالت. فرثوات البالد وقرارها السيايس مرهونة يف يد اقلية 
يف مواجهة اغلبية كادحة ومفقرة ومعتدى عىل حقوقها وال تنال نصيبها 

ال من الرثوة وال من املرفق العام. 
مصالح  بني  بعد  تحسم  مل  اليوم  الحقيقية  املعركة  ان  محدثنا  واعترب 
األغلبية من الشعب التونيس التي لها مصلحة يف التغيري الشامل والعميق 
اقلية  وبني  الحقيقية  التنموية  وللخيارات  والقتصادها  الدولة  ملؤسسات 
لها مصلحة يف ان تبقى الدولة ضعيفة وان يبقى التوريد العشوايئ، وهو 
ما أنهك االقتصاد، مبا يف ذلك الوظيفة العمومية وامليزان التجاري والذي 
الثورة  ان  يعتقد  من  إن  وقال  تدهورها.  اىل  وادى  الُعْملة  انعكس عىل 
انتهت فهو واهم بدليل ان االحتجاجات ما زالت متواصلة وشعب تونس 
بأن ال تصوت مستقبال  اتخذت موقفا  الساحقة  زال غاضبا واألغلبية  ما 
النه تبنينّ ان االنتخابات ليس لها أي مضمون، بل مضمونها الوحيدة هو 
ان نختار من يواصل السياسات نفسها. واعترب أنه وتحت مظلنّة التوافق 

املغشوش، يتمنّ االتفاق عىل ما فيه مصالحهم وليس مصلحة تونس. 
للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  التي طرحها  الحوار  إىل  الدعوة  أن  وأكد 
الحوار  ان  واعترب  دة.  متعدنّ مبداخل  افشالها  يحاولون  وهم  هؤالء  اغرق 
الجدي بني التونسيني اليوم يقتيض بناء جبهة األغلبية الساحقة املترضرة 
من هذه السياسة وهذه األوضاع. وقال ان االتحاد العام التونيس للشغل 
فهذه  املرشوعة.  ومبطالبه  بنقاباته  الجبهة  هذه  ضمن  يكون  ان  ميكن 
الجبهة حسب رأيه هي التي يجب ان تخوض التفاوض مع البقية وتفرض 
مواصلة  اىل  تونس  شعب  األخرض  زياد  ودعا  األغلبية.  قرارات  عليها 
املقاومة وتجميع صفوفه من اجل بناء جبهة تجمع فئات تونس املترضرة 
مصلحة  وتخدم  مستقلة  تنمية  يف  الحقيقية  خياراتها  فرض  اجل  من 
الذي  السيايس  النظام  ويف  السياسية  الخيارات  يف  النظر  وتعيد  الشعب 
يليق بالتونسيني بعد 2011، وتعيد السيادة إىل الشعب يف قراره السيايس 

يف ثرواته املوجودة يف بالده.

ال حوار مع من خربوا تونس ودمروها 
السطو  تمنّ  األوىل  السنوات  ومنذ  انه  فقال  الرحوي،  منجي  النائب  أما 
تمنّ  للحكم،  الرتويكا  2011 وصعود  انتخابات  فمنذ  الثورة،  أهداف  عىل 
االلتفاف عىل الثورة والتنكر لها وألهدافها وتمنّ إدخال البالد واملجتمع يف 

سياق غري سياقات الثورة.
وقال الرحوي تمنّ منذ البداية طرح محاور غري تلك املحاور التي طرحتها 
الثورة، إذ اصبح الطرح يتعلق بالهوية واملرجعية الترشيعية والفصل واحد 
من الدستور، مسألة التكفري وغريها من املحاور التي مل تكن ضمن مطالب 
الثورة وأهدافها  الثائر يف 2011. وبالتايل فقد تمنّ االنحراف عن  الشعب 
ومسارها إىل مسائل أخرى تقسم املجتمع وتحول دون وحدة القوى التي 

قامت بالثورة من أجل إمتام مهامنّ الثورة.
الرتويكا  منظومة  مع  بدا  بالثورة  االنحراف  ان  الرحوي  منجي  واعترب 
الثورة وقامت بإجهاض جزء كبري من  التي كانت مخالفة متاما ألهداف 
التي كانت تدعمها  الدوائر االجنبية  اتكالها عىل  الثورة عرب  استحقاقات 
الناهبة يف  املالية  وخاصة أوروبا. وبالتوازي مع ذلك وجدت املؤسسات 
تلك الحكومات لتكون خري راٍع ملصالحها والتي انطلقت بقوة، فمنذ 2012 
الحكومات  مع  ومفاوضات  محادثات  يف  الدويل  البنك  الخط  عىل  دخل 
مع  االتفاقية  مع  امىض  الذي  الفخفاخ  الياس  املالية  وزير  مع  وتحديدا 
البنك الدويل والبنك املركزي، وكانت تبعات تلك اإلجراءات مزيد تفقري 
بني  املشؤومة  التوافق  منظومة  ان  الرحوي  وقال  وتجويعهم.  التونسيني 
الجديد  بلونه  التجمع  بني  او  والنهضة  السبيس  قايد  الباجي  املرحوم 
وبني املنظومة الرجعية الظالمية االخوانية، وكانت حصيلتها كارثية عىل 
التونسيني أيضا. فقانون املصالحة يسء الذكر عىل حدنّ تعبري منجي الرحوي 
التي  اإلجراءات  من  وغريها  عليها  املصادقة  متت  التي  املالية  وقوانني 
قيل انها ستساهم يف توسيع االستثامر وتوفري مواطن شغل، لكن مل يتمنّ 

توفري ال االستثامر وال التشغيل وإمنا كانت الحصيلة العامة هي انتكاسة 
واسترثاء املؤسسات املالية القروض املوظفة عىل تونس والتي كانت نسب 
فائدتها عالية مقابل فقر للسواد األعظم من الشعب بكل فئاته من أجراء 
وموظفني ورشكات متوسطة وصغرى مقابل تزايد ثروة املقرضني من خالل 
فعالً  تونس  استثامر يف  الرحوي هناك  وقال  الديون.  الزيادة يف مستوى 
التي دورها تكديس  املالية  املؤسسات  ِقبَِل  الفقر من  وهو االستثامر يف 

ثروات عىل حساب السواد األعظم من الشعب.
وأكد املتحدث ان الشعب التونيس كان يحلم وكان يشارك يف االنتخابات 
ال ظنا منه أن يأيت من ينقذ البالد لكن هذه األطراف ومبجرد  بشكل فعنّ
الحصول عىل األصوات والصعود اىل السلطة تتنكر مع للناخبني وللشعب 
وتوغل يف تجويعه وتفقريه وتتخىل عام هو رضوري للمواطن من صحة 

وتعليم وعيش كريم.
ويف ما يتعلق بالحوار الوطني املطروح من االتحاد العام التونيس للشغل، 
اعترب الرحوي انه قد يكون تحاورا اكرث منه حوارا ألن هذا األخري يتطلب 
ومطالب  قوى  موازين  ويتطلب  معينة  ظروفا  ويتطلب  طريق  خارطة 
بأنه  وختم  املوجودة.  غري  وجهة  يحدد  لن  إنه  وقال  واضحة.  سياسية 
ومن  تونس  خربوا  من  مع  حوار  وال  الفاسدين  مع  حوار  ال  انه  يعتقد 
دمروها وال حوار مع أعداء هذا الوطن والشعب. ويرى الرحوي انه عىل 

بها ثورة صندوق  لثورة قادمة ويقصد  التونيس ان يجهز نفسه  الشعب 
ليغري ما هو موجود باالنتخابات وليقلب ما هو موجود رأسا عىل عقب.

ال بديل عن الحوار الوطني
ومن وجهة نظر النائب رضا الدالعي، فإنه موضوعيا وجب اإلقرار ان أي 
كانت  تونس  دوما. ويف  كُلفة  له  تكون  اي مجتمع دميقراطي  انتقال يف 
الكلفة باهظة خاصة يف املجال االقتصادي واملايل وكذلك غياب االستقرار 
السيايس. واعترب الدالعي ان غياب تصور وطني جامع منذ البداية باعتبار 
ان الثورة مل ينجزها طرف بعينه، هو الذي ساهم يف تغييب رؤية وطنية 
جامعة حول اولويات البالد واملسار االنتقال الدميقراطي. وقال ان امللفات 
االقتصادية واالجتامعية تتطلب بحق توافقا وطنيا حول أولويات البالد، 
وحول قيمة العمل وكيف ميكن ان نحمي محركات االنتاج وإرساء سياسة 
ظلمت  التي  والجهات  الفئات  تنصف  ايضا  وتنموية  عادلة  اجتامعية 
لعقود من الزمن. ويرى ان كل هذا يتطلبا عقدا سياسيا واقتصاديا وطنيا 
يعول عىل  أنه  املتحدث  دة. واضاف  مهامنّ محدنّ الناس حول  فيه  تجتمع 
الحوار الوطني املزمع عقده ليذهب اىل الجوهر والعمق عىل ان ال يكون 
حوارا للتسويات السياسية ولتحسني رشوط متوقع أطراف سياسية معينة 
او لحسابات تتعلق مبستقبل السياسيني يف خصوص التموقع السيايس او 

االنتخايب.

وحمل رضا الدالعي املسؤولية فيام آلت إليه االوضاع اليوم لكل السياسيني 
بدرجات متفاوتة طبعا بني من هم يف الحكم لسنوات وبني من هم يف 
مواقع اخرى كاملعارضة او غريها. واكد أنه ما زال هناك مجال لالصالح لو 
ل الجميع املسؤولية  وجدت ارادة وتشخيص حقيقينّ لالولويات ولو تحمنّ
مع االبتعاد عن املناكفات. إذ أنه حسب رأيه، مطلوب الرصاع والتشاحن 
والتناحر حول مصلحة البالد ومشاغل التونسيني، لكن يف تونس تحول هذا 
الرصاع اىل مناكفات سياسية جانبية وانحدار كبري إىل مستوى ادى اىل املسنّ 
من العمل السيايس، واستدلنّ مبا يحدث يف الربملان وبني العالقة أيضا بني 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يف هذه الفرتة ويف غريها من الفرتات 
تهدد  املناكفات  إن هذا  الشاهد والسبيس. وقال  عىل غرار فرتة يوسف 
وحدة الدولة واالستقرار السيايس، وإنه األوان لتكون محطة إحياء الذكرى 
جديدة  برؤية  إنجازه  املزمع  الحوار  إىل  للذهاب  فرصة  للثورة  العارشة 
وتهمنّ  االنتخايب  القانون  تهمنّ  سياسية  وبإصالحات  الشعارات  عن  بعيدة 
تركيز املحكمة الدستورية والنظر يف النظام السيايس برؤية موضوعية مع 
إعطاء الجانب االقتصادي األولوية يف تحديد اإلصالحات الالزمة واآلليات 
التي تساهم يف تعبئة موارد الدولة من خالل جباية عادلة وإرجاع قيمة 
العمل واالتفاق عىل منع اي مظهر من مظاهر إيقاف اإلنتاج خاصة يف 

ما يتعلق برثوات تونس. 
أن  ثنا  محدنّ أكد  الوطنني  الحوار  من  التونسيني  بانتظارات  يتعلق  ما  ويف 
وقد  أكرث  األوضاع  سيعقد  الحوار  عدم  لكن  متوتنّرا،  يبدو  العام  السياق 
يساهم يف الذهاب إىل مزيد من االقتتال السيايس الذي قد ميسنّ من السلم 
د عىل أنه ليس هناك بديل عن الحوار، عىل أن تكون هناك  األهلية. وشدنّ
مبحاور  واالكتفاء  العامة  املحاور  عن  االبتعاد  فيها  يتمنّ  واضحة  منهجية 
دقيقة تضمنّ إصالحات سياسية واضحة حتى نعدل األوضاع السياسية يف 
هذا  يف  االقتصادي  الجانب  عىل  الرتكيز  يتمنّ  أن  بدنّ  ال  إنه  وقال  تونس. 
الحوار، حتى يتمنّ االتفاق عىل عدة مواضيع عىل غرار الدعم الذي يجب 
ان يذهب اىل مستحقيه، مع مسألة السوق املوازية التي أرضت باالقتصاد. 
واعترب أن الحوار الوطني هو وحده القادر عىل بناء رؤية وطنية مفادها 
ان الرثوة ثروة البالد ككل ويجب أن توزع بشكل عادل مع االبتعاد عن 
ما  الحوار يف ظلنّ  بديل عن  بأنه ال  والسياسية. وختم  الجهوية  النعرات 

نعيشه من اقتتال سيايس.
* حياة الغامني 

* الحسابات السياسية 
أضاعت بوصلة الثورة 

وحادت بها عن 
أهدافها
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كيف يتشكّل اإلخطبوط؟ 
* )مع املالحظة أن ما سريد ال يعمم عىل جميع الفاعلني يف إدارتنا الوطنيّة وإن 

كانوا يف حاالت معينة قلّة مغلوبة(.
بعد ربط اإلدارة بالحزب الحاكم الذي كان مفرغا من املبادئ واألفكار ومل يكن 
لديه ال عقيدة وال فكر سوى ما يقوله الزعيم اليشء الذي كرّس مفاهيم االنتهازية 
املعارضني  ليس فقط ملراقبة  اإلدارة  الحزب يف  الغنيمة وبعد زرع عيون  واغتنام 
بل ولتدرّب عىل مفاهيم الوالء املطلق للحاكم ولتكون »املاكينة« الرئيسية لتنفيذ 
أفكاره ومشاريعه لكن رصاع الخالفة والذي كان يف جزء كبري منه هو رصاع من 
يحكم تونس بعد بورقيبة املال أو املال والوراثة السياسية العائلية مبفهوم األرشاف. 
من  بقليل  منهم  املتميّزين  يشرتى  كان  لذلك  الرصاع  للشعب حصة يف  يكن  ومل 
املال ليضّمهم وتّم إخضاعهم ألحد الصفني. مع عدم إغفال بروز مجموعة آخذة 
يف االنتشار من طائفة الوسطاء الذين متكنوا بفضل غياب قوانني ضابطة لعملهم 
وسيطرتها  الدولة  وإمنا  للمواطن  الرشائية  والقدرة  السوق  فقط  ال  تخريب  من 
وتحكمها يف السوق وتحديد األسعار ونوعية السلع املستوردة )املهربة( وموازنة 
اإلنتاج املحيل واملستورد )املهرب( وغريه من الذي أفرز هذه الرشيحة التي أصبح 
لها وزن يف رأس املال ومتحكمة يف السوق من خالل املضاربة واالحتكار والتالعب 
التي  األوبئة  هذه  محاربة  بََدَل  والدولة  اتجاهني.  يف  )املهربة(  والسلع  باألسعار 
تتجه نحو املواطن مبزيد من فرض الرضائب ورفع الدعم وغريه من عنارص فرض 
يتّم  اإلدارة  توريط  كان مسار  وتاريخيا  املتوحشة.  الليربالية  دولة  واقع وهو  أمر 
بهذا الشكل: ويتّم انتداب األذرع اإلدارية من األسفل نحو األعىل )أي من أول سلم 
اإلدارة »شاوش أو موظف بسيط« صعودا نحو رئيسه املبارش ذهابا إىل املدير( فكّل 
منهم يتسرّت عىل اآلخر ومينحه ما يسكته ويف الوقت ذاته يوثّق له خروقا تجعله 
رهينة وتكبّله مدى حياته يف ناحيتني فهو ال ميكن له أن يتوب ويكشف أرسار غريه 
ألن أرساره مّوثقة. وال أن يشتغل لحسابه وحده. ويقع منح املناصب يف الرتقيات 
املهنية إىل املقربني األكرث والًء وخدمة. وأيضا األكرث قربا من األحداث واألشخاص 
الفساد  كرة  أو يف مالعب  الليل ومالهيه  أرسار  أو  الحاكم  )الحزب  اإلدارة  خارج 
التي مثلت يف مرحلة حكم بن عيل خصوصا واجهة مهّمة لإلشعاع وللربوز وبالتايل 
أبواب  من  كبريا  بابا  النبيلة  الرياضة  أصبحت  الحاكم. حتى  مآرب يف قرص  بلوغ 
سياسة  توجيه  يف  الفاعلة  العنارص  أحد  وبالتايل  الدولة  واقتصاد  الدولة  تخريب 
الدولة الداخلية والخارجية(. ولن أزيد رشحا يف هذا الباب الذي فيه الكثري مام هو 
معلوم لدى الجميع ورمبا نفتح له صفحة خاصة يف مقال خاص لتطور منظومته 

الفاسدة اليوم يف حارضه.
تطّور األطامع وتكاثر وتنوع جهات »الوالء«

اإلدارة  يقع تعقيم وتنظيف  أن  املفرتض  وبعد سقوط نظام بن عيل كان من 
انترصا  إرادة فريقني  أّن  إالّ  التي تؤّدي إىل مصالحة حقيقية٬  من خالل املحاسبة 
يف املشهد السيايس ليكونا حاكمني للبالد من املدرسة نفسها مع اختالف طفيف 
فاألول يّدعي العلامنية )والعلامنية براء منه( والثاين اإلخوانية )واألخّوة اإلنسانيّة 
براء منه(. هام فقط عملة واحدة ليربالية انتهازيّة جشعة. تشّكلت عامليا يف شكل 
واملتاجرة  املربمج  والنهب  القذرة  األموال  تبييض  تخّرجت من جامعات  عصابات 
بالبرش )صحة وتعليام وثقافة وإعالما ومن ثَمَّ تجارة املخدرات وأعامل الوساطة 
لها ال قانون وال سيطرة عىل  التي ليس  الدول ومنها تونس  غري املقّننة يف عديد 
النخبة  مصاّف  إىل  اليوم  لتصل  بورقيبة  زمن  منذ  توسعت  التي  املجموعة  هذه 
املتحكمة يف رسم وجهة البالد اقتصاديا وبالتايل سياسيا وهي كمثيالتها يف معظم 
دول العامل الثالث نتاج لتعليم ُمتدنٍّ وموجه لذلك لن تجد فيها ممثال يعي دورهم 
الوبائية مبا متثله  الذي يحميهم بل هم كالطفيليات  القانوين  ومهاّمهم وإطارهم 
املواطن من خالل  البالد ومقدراته وبالتايل جيب  اقتصاد  لتوجيه  من دفة مهمة 
من  وغريها  التوتر  لبؤر  وتهريبها  املدعمة  السلع  يف  واالتجار  واملضاربة  االحتكار 
أشكال البحث عن الربح السهل والرسيع واإلثراء الفاحش عىل حساب املجموعة 

الوطنية وهذا أساس من أساسيات الفردانية.

وإذا كانت هذه املظاهر من خريجي املدرسة البورقيبية ومن بطانته ووزرائه 
وسلطة  سلطتهم  خالل  من  وجودهم  وسهلوا  األمراض  هذه  يف  استثمروا  الذين 
وتركيز  تثبيت  من  كان  الثاين  الوجه  فإن  الزعيم.  وصورة  وباسم  الواحد  الحزب 
إىل  البالط حاكام كان يحتاج  يوم دخل  أم أىب( فبورقيبة  الربرة )شاء ذلك  أبنائه 
عنرصين ليتمكن من فرض سيطرته مبرشوعية املال واإلرث لذلك صاهر عائلة بن 
عامر وتخىل عن ماتيلد )مفيدة أّم ابنه الوحيد( كام أحاط نفسه بحزام من األثرياء 
حكمهم  وسلطان  البايات  وحاشية  وزراء  أبناء  من  املتعلمني  من  األثرياء  ساللة 

العائيل. 
ومن هنا نتمكن من فهم خالصة مواسم حكم »الرتويكا« التي كانت الخادم 
األمني ملرشوع طرف بعينه والتي تحمل ملفات مالية حارقة للطرف الثاين اإلخواين. 
إذ كان ال بّد له من قاعدة مالية تضمن له موقعا يف السوق يحكم من خالله لذلك 
الحال  التسخري والتواقيع والرتاخيص. وكذلك كان  كان ال بّد من إدارة تضمن له 

بالنسبة إىل الطرف األول )املتسرّت بشعار العلامين(. 
ورأس املال كان جاهزا لنرصة الفريق الذي يسّهل له طريق الحكم لذلك انخرط 
رسيعا يف اللعبة السياسية من خالل اللعب بفلول الرصاع مباله الذي غطى املشهد 
والخارجية  الداخلية  عالقته  كامل  له  ووظّف  لرغباته  العام  الرأي  ليوجه  إعالميا 
ليبلغ محطة ›الحوار الوطني الشهري بالحامر الوطني‹ ليصبح أحد أهّم وأبرز من 
يحكم )وليس رشيكا بل حاكام( من وراء مقعد السلطة مبا يوفره من مال انتخايب 
ودعم سخّي للسياسيني املشبوهني وبلغ حد إقحام عنارص منه يف املشهد الترشيعي 
لضامن عدم توجيه البوصلة بضغط ما نحو الشعب )املستهلك( وطبعا كل ذلك 
مبباركة وموافقة ودعم وتوجيه وتأطري الفاعل الخارجي والرشيك الخارجي والراعي 
الخارجي. يف إطار الرصاع عىل السيطرة عىل تونس ملا لها من أهميّة جغرا-عسكرية 
و جغرا-اقتصادية وجغرا-سياسية. والذي إن اعتمد عىل جهات متثّل قاعدة تاريخية 
راوح فيها بني تركة الرجل املريض والذي هو اآلن موبوء متاما. وبني اللّعب عىل 
العامل الديني مبرجعيته املرشقية والتي رسعان ما اتضح خرابها لذلك أحالها إىل 
ورقة رشاء الالعبني من خالل قّوتها املالية مقابل الترسيع يف السقوط االقتصادي 
لتونس ومزيد تكريس املديونية التي أصبحت ورقة مهمة للضغط والتوجيه نحو 
خيارين إّما اتباع الرشوط أو الذهاب إىل تنفيذ برامج العميل املبارش الذي اختري 
بعناية ليكون متكلام باللغة ذاتها وباألفكار ذاتها مع االختالف يف املواقع والقوة 
فإّن  واملبارشة  الكاملة  التطبيع  اآلن يف عملية  بالدنا حتى  تنخرط  مل  وإن  املالية. 
موطئ قدم العدّو تقدمت عىل األرض وقوتها العسكرية متوقعت بشكل متقدم. 
البكوش  الخارجية  بعد غياب وزير  عليها مرزوق  التي أمىض  ›الناتو‹  وثيقة  منذ 
البيت. وكان  ترتيب  إعادة  له من  بّد  الذي كان ال  السبيس هذا األخري  وبحضور 
أّول امللفات إعادة تركيز أعمدة الفساد وأولها مترير مرشوعه الذي أقنع به شيخ 

اإلخوان )املصالحة بال قيد وال رشط وال محاسبة(.
الفاسدون يرتّبون ملفاتهم ويطلقون أياديهم

بعد أن كان هؤالء يقنعون مبا مينحهم إياه أصحاب السلطان من سكان القرص 
أصهار القرص وأقارب القرص )وجواريه ومداحيه( فإّن الوضع الحايل املغاير متاما 

والذي ال سلطان يحّد من قدرتهم وتطلعهم نحو أفق االنصهار ضمن خارطة رجال 
املتصارعة عىل  اليمينية  األحزاب  القانون وحامية  واملال. متكنوا من خالل  الجاه 
كسب خدماتهم ليس يف التسرت عىل ملفاتهم السابقة فقط بل والحديثة لتجتمع 
املصالح ويقع إعادة إنتاج خارطة الفساد برشوط جديدة. وتوزيع مرابيح جديدة 
مّكنتهم أيضا من دخول عامل جديد وهو ليس فقط تسهيل دخول الكوارث عرب 
االتجار مع الخارج املافيوزي الذي كان منذ أزمنة ما قبل بن عيل الرشيك الرئييس 
للتجارة وليس غريهم رشيكا ومستثمرا أجنبيا سّهلوا له بقوانني دخول البالد لتنتج 
من خالل هذه العالقة القدمية املتجّددة تجارة )الزبلة االيطالية والسلع االستهالكية 
منتهية الصالحيّة واألدوية والسلع الفاسدة( ويف املقابل )تهريب السلع واألدوية 
واملنتوج الفالحي الحقيقي الوطني والسلع املدعومة التي يرغب حكام البالد اليوم 
يف رفع الدعم عنها حتى يغلقوا ملف فساد ممّوليهم( يف تجارة مبنية عىل النموذج 
الكاريث الجديد املسترشي يف عامل اليوم وهو النموذج األمرييك القتصاد الكوارث. 
مستغلني الوضع يف بؤر التوتر وعجز هذه الدول عىل توفري مستلزمات شعوبهم 
أسواقها حسب  يف  السلع  لتوفري  املافيوزية  عالقاتها  ربط  من خالل  إال  املعيشية 
توجهات الجهات املتصارعة. لتجد ضالّتها يف الجهتني املذكورتني )اليمني املتأْخون( 
و)اليمني املتعلْمن(. وهكذا اكتملت خارطة الفساد وتأّسس دورها الجديد بتقسيم 

الغنيمة الجديد.
ملاذا االتحاد؟

عن  فإخراجه  الرصاع  محور  البداية٬  منذ  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  كان 
الكلية والفعلية. يف ظّل غياب شبه  السيطرة  أساسية لضامن  الفعل مهّمة  دائرة 
تام )خصوصا بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج الرباهمي( اللذين كانا 
صوتني واضحني ورصيحني شّدا انتباه الشعب إليهام وبالتايل خطر انتخاب أحدهام 
الحقيقية  واملبادئ  املعرفة  الشعب مبعاول  وبالتايل سيطرة  واردا.  كان  كليهام  أو 
العلمية واألخالقية واإلنسانية. وهو ما ال يجب أن يقع لذلك كان أمر االغتيال البد 
منه بالنسبة إىل رأس املال وحليفه وواجهته عىل األرض السياسية. ونتيجة اغتيالهام 
املفاوض  باليسار  أنفسهم  ليسموا  تنازلوا  )من  الحقيقي  الناس  كان رضب صوت 

واملحاور وبالتايل أو بالرضورة رشيك(.
االتحاد والرصاع

وقف االتحاد تاريخيا ويف كل املحطات النضالية الشعبية نصريا ليس للكادحني 
فقط بل وسندا لهم من خالل مواقف تأرجحت بني الوساطة واملواقف فهو تارة 
وسيط )مبفهوم قوة االقرتاح إذ كان يساهم مبقرتحات فعلية لنزع فتيل األزمات( 
دأْبه  الكادحة. وهذا  الشعبية  للقوة  نصريا  يقف  الحوار  أفق  انسداد  ويف حاالت 
الذي جعله وجهة املقهورين جهة ومن جهة ثانية الهدف الصعب الذي يسعى كل 
حاكم إىل كرس شوكته. وطبعا كل األطراف التي تناوبت عىل الحكم بعد انتفاضة 
)17/14( جانفي 2011 كان أول أهدافها متمثّل يف رشطني )إّما كسب االتحاد إىل 
صّفه من خالل التالعب واإلغراء أو بالتهديد وبلغ األمر حّد إعالن وانطالقة شّن 

الحرب امليدانية عليه(. 

الفساد واملفسدون والشعب املنهوببعد 10 سنوات على الثورة
* بقلم املختار املختاري الزارايت

الحكم وطريق رصاع  السيطرة عىل  الفاسدين خطأً غري مقصود أو غري مدروس. بل كان عنوان  مل يكن إطالق يد 
اإلخوة األعداء عىل البالد يف عرشيّة ما بعد الّثورة. لذلك ومنذ الوهلة التي صعد فيها اليمني الليربايل إىل الحكم اتضحت 
وتهاوت رسيعا كل األساطري التي لّفقت منذ 2008 والتي غّيبت عقول حتى املثقفني الذين مل يتحّينوا ألسلحة العرص 
الجديدة لسببني أولهام الحصار املرضوب عىل الكتاب من خالل املنع والحجب الذي مارسته الدولة الدكتاتورية منذ 
زمن بورقيبة يف فصله األسود أي منذ انطالقة الستينات وبداية ظهور األمراض املزمنة لديه. والتي تزامنت مع األزمة 
االقتصادية املنعطف الخطري الذي اتضحت جليا فيه ومن خالله خيارات تونس االقتصادية )الرأساملية( وبالتايل خطّها 

السيايس الداخيل كام الخارجي.
وأما ثاين األسباب فكان دفع وتوجيه السلطة للمعارضة الحقيقية إىل الرصاع يف ما بينها عىل خلفية األجدر واألقرب 
أن  بعد  النضايل  الثوري  املشهد  إىل مستويات خربت كامل  الرصاع  لينحدر  نقاء وثورية.  العلمية واألكرث  الحقيقة  إىل 
فتحت السلطة عرب قناتها املاسكة للملف )أمن الدولة( خطّا ساخنا مع جرائد مشبوهة قامت مبزيد تكريس الرصاع يف 
وجهة دنيئة رخيصة وهي التشويه والتقزيم ورضب املصداقية من خالل رضب املرجعية األخالقية ملن رغبوا يف تركيعه 
يركع  وإقصاء من ال  وإبعاد  األشكال  بشكل من  الحاكم  والحزب  باألمن  ربطه  وبالتايل  وتفّوقه  قدراته  واالستثامر يف 
نحو قرب ال يرى من خالله ال نورا وال حتى يتمكن من الوصول إىل ما يؤثث استمرارية تطوره الفكري والثقايف والعلمي 
لتطوير معارفه ومهاراته. ويف خّط ُمواٍز أيضا وضمن ذات األسلحة تّم عزل الفكر والثقافة والكلمة من مثقفني ومبدعني 
وسياسيني )أو مشاريع سياسيني شباب( عن القاعدة )أي الشعب( وبالتايل انعدم التواصل مام زاد من تجهيل وتصحري 

القادرين عىل الرصف(  الذوات  أبناء  )أي  الخاصة  بها نحو  والثقافة والذهاب  التعليم  التي دمرت بعد تدمري  العقول 
وتشجيع من لديهم بذرة األفكار الفاسدة عىل مامرسة الفساد بقصد الربح املادي ربحا لعنرصين أولهام تدمري العقلية 
لتصبح خاضعة لالنتهازية وترشح صدرها للتفوق الرأساميل وبالتايل يتّم وبسهولة تكريس العنرص الثاين وهو خْوصصة 
املتحكم  ليصبح  األمثان  بأبخس  الخاص  للقطاع  وتسليمها  متويلها  ومصادر  وظائفها  عن  الدولة  وتخيّل  العام.  املرفق 

واملسيطر عىل كامل أطوار توجيه األفكار التي تنتج القرار وتصادق عليه من خالل بيع ورشاء الذمم.
له  والذي  تونس  بّر  للفساد يف  التاريخي  املسار  إيراد  املجال عن  لضيق  اليشء  وباختصار مجحف بعض  ومن هنا 
جذور ضاربة يف عمق تاريخه ويكفي اإلشارة إىل ثالث )خزندارات( متتالني هربوا بأموال الدولة والشعب كاملة ومنحوا 
الجنسية الفرنسية يف 24 ساعة حتى ال ميّسهم سوء. أما رابعهم )›القريقي‹ مصطفى خزندار( فباعها لالستعامر مبارشة. 

ومن خالل التفريط والنهب وأيضا املديونية التي كانت العنرص األساس لدخول االستعامر بعد )الكوميسيون املايل(.
ونخلص بالتايل لحارض التطور ملنظومة الفساد والتي ال ميكن استئصالها إال بعد تعرية أصل دائها وتجفيف املنبع الذي 
تتكاثر يف محيطه وتنترش يف جسد البالد. ولهذا سنتوقف عند املحطات الرئيسية والتي لها األهمية الكربى يف تأسيس 
إمرباطورية الفساد يف تونس عرب تطورها التاريخي لنثبت للجميع أن الذي قاد البالد إىل املصالحة بدون محاسبة كان 
ضليعا أو منحازا أو مأمورا )وبالتايل فهو خان األمانة( حني ذهب بالبالد إىل إقرار هذا البند الخطري الذي يحمي اليوم 
القرص.  بالقرص وبعصابات  للمنصب من خالل عالقته  بها  الذي يدفع  باألمس تنتصب لحساب غريها  عصابات كانت 
ليغنم منه التواقيع والرتاخيص لعملياته الفاسدة. ومينحه بعض منافع وأموال. أّما اليوم فهم قد انتصبوا لحسابهم الخاص 
الخارطة  تشكيل  أعادوا  وبالتايل  ولجيوبهم  لهم  الترصيح صافًيا  التوقيع عىل  ربح  املذكورة وأصبح  الحامية  من خالل 

القدمية مع تنويعات وتفريعات تطورت بتطور الوضع والوضعية.
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* الطايع الهراغي               
                 

يوم 15جانفي 2020 غادرنا منصف اليعقويب بعد رصاع طويل 
ومرير مع املرض. قد تكون اعرتته رعشة. قد يكون أنَّ من األمل. 
قد يكون غالبه وغلبه الشجن. أكرث من احتامل. ولكن أكيد أّن 
ليستذكر  الذاكرة  يعترص  وهو  محيّاه  اعتلت  حزينة  ابتسامة 
الذين  كرث هم  منصف،  األخري..  الغيب  لحظة  العمر يف  حصاد 
صنعوا من قضايا نبيلة أمجادا زائفة، يعتلون كّل املنابر لتكون 
أسامؤهم متداولة يف بورصة املفاخرات املنقولة. وقلّة هم الذين 
أبدا.  أبدا  فاخروا  به  وما  دوما،  به  يعتزّون  وساما  نضالهم  كان 
لبستك. كرست  وما  املسؤولية  لبست  منهم.  واحد  أنّك  وأشهد 
عادة بروتوكول مشؤوم يرى املسؤوليّة هيبة ومتطلّبات فيصبح 
كرسيّها  بصبابة  املغرمني  من  البعض  ويغايل  أسريا،  لها  البعض 
ويزيد، فيتمّرغ يف أرس غرامها ويناجي سحر إكراهاتها العجيب. 
يف  الّنداء  قامئات  إحدى  ترّؤس  الباجي  عليك  اقرتح  وأشهد، 
انتخابات 2014، مل تفّكر أصال. رفضت أمرا ال ميايش هواك، حني 
كان غريك -وهم كرث، وبعضهم من بني جلدتك- يحرقون البخور 
لتدبّر مكان ما يف قامئة ما طاملا كانت مطيّة لنجاح ما، ولسان 
وعامل  سندي  يا  ُمْغٍر  األمان(  )بّر  الربملان  طريق  يرّدد:  حالهم 
القناعات ُمْضٍن يا كبدي. يف مؤمتر الكرم 2 )مؤمتر اتّحاد الّشغل 
قامئة  يف  العاّم  األمني  مع  وأعرابا  أغرابا  القوم  اصطّف   )1999
قُّدت عىل املقاس والقت هوى يف نفس صانعها ويف نفس »صانع 
والبقيّة  العاّم،  األمني  وآلة  العاّم  األمني  ضّد  وترشحت  التّغيري«. 
تفاصيل قد تفيد يف صنع ربيع أدب التّخيّل الّروايّئ. يف مؤمتر جربة 
االستثنايّئ 2002 شّكلت االستثناء وأفلحت يف الّنجاح ضّدا لقامئة 
بحكم  حاصل  تحصيل  فوزها  اعتبار  عىل  العادة  دأبت  رسميّة 
إرث اآللة االنتخابيّة. بكيت بحرقة ال فرحا بنجاح بل انتشاء برّد 
اعتبار لذاتك ولجهات كنت تعتقد أنّها مقصيّة بتعّمد. عزاؤنا يا 
منصف أّن األحداث الّناجمة عن عامل طبيعّي -واملوت أحدها- 
البعض  أّن  عزاؤنا  مواساة،  من  نزر  من  بعضا  طيّاتها  يف  تحمل 
خلود  باق،  وفعله  مييض  اآلخر  والبعض  يكن،  مل  فكأن  يرحل 

األمل، خلود األحالم، بقاء العناد. منصف، 
قد يلهينا عنكم الّشأن اليومّي املعتاد، قد 
قد..  املكرور.  العادّي  غمرة  يف  ننساكم 
ولكن لن نخون، أبدا لن نخون، ألنّنا نخجل 
الّشهيد،  حزن  ومن  املناضل  غضب  من 
قطعناه  عهدا  التّاريخ،  حكم  من  ونرتعب 
لن  التزمنا وعنه  آمّنا وبه  به  أنفسنا،  عىل 
نحيد. من حّقنا عليكم يا منصف أن تلهبوا 

ظهورنا بالّسياط كلاّم خيَّم علينا بعض الوجوم، كلاّم قّل العتاد 
ونفد الزّاد وتهنا يف عسري املسالك وتهّددنا نفق املهالك، ملّا بنا 
الّدروب تتّشعب وإلينا يدّب الّشّك ويترّسب الظّن. ومن حّقكم 
علينا أن نتدثّر بعباءة العناد سالحا به نجابه ما قد يتزعزع من 

قناعات يوم ينضب الزّاد ويعرس املراد. 
نهجر  أن  حّقنا  من  ليس  ولكن  والتّقدير،  االجتهاد  نخطئ  قد 
الحلم والتّدبري. نعرف أّن غضب املناضل -كام الّشهيد- كالّرياح 
العاتية ال تصّدها الجبال وال تعبأ بالوهاد، سالحها إعصار العناد.   
منصف، أراك -أراكم- قادما من بعيد البعيد، شارة الّنرص ترفرف 

شاردة،  فرح  دمعة  تنساب  الخّد  وعىل 
تشدو مبا به رصخت »الياممة« يوم عىل 
الّصلح فاوضتها الوفود. قالوا، ما عاد بنا 
قدرة عىل امتشاق الّسالح. فهالّ جنحنا 
للّسلم بديال عن مطبّات الكفاح؟ أعيتنا 
نبّدل  ال  فَلَِم  التّدبري.  وتعطّل  الحيلة 

التّقدير؟ 
الّشّك/  رصعكم  الفصل:  قولها  قالت 
سكننا اليقني/ نحن ال نبّدل تبديال/ ما لنا غري العناد سبيال/ يتبعنا 

كظلّنا/ يطارد الّشجون/ فحيث ما كان نكون. 
أنا ال أصالح ولو قيل ما قيل عن فنون التّصالح، تلك وصيّة أيب، 
وعىل دم أيب أبدا ال أساوم. قال يوم باغتته املنيّة لحظة قبل أن 
تفارق الّروح الجسد: دمي يا دمي ال تسامل، ال تسامل، ال تسامل، 
وكيف تصالح عىل ما ليس فيه مجال للتّصالح؟ كيف؟ منصف، 
ال تنَس املوعد. متى؟ يف الحالك من ظلمة اللّيل، متى عّن لك أن 
تخاتل زّوار اللّيل. أين؟ يف سباقات املسافات الطّويلة. ملاذا؟ عهد 

قطعناه عىل أنفسنا، فبات كّل مّنا لخلّه أسريا. منصف وفاء...

في الّذكرى السّنويّة األولى لوفاته            

منصف اليعقوبي وفاء                 

وداعا يا »شاف«
ُشهر  صالح  بن  السالم  عبد  له  املغفور  رحيل  تلقينا  واألمل،  الحرسة  ببالغ 
املُصاِب  وإثر هذا  التونيس،  الوطني  الجيش  السابق يف  الضابط  »الشاف« 
الَجلَِل يتقدم قسم اإلعالم والنرش يف االتحاد العام التونيس للشغل واألرسة 
املرحوم  الحارة اىل االخت زكية زوجة  بالتعازي  الشعب  املوسعة لجريدة 
واىل الزميلني بقناة التاسعة خباب بن صالح ولؤي بن صالح وأختهام رباب 
بن صالح واىل صديق االتحاد يف قطاع التعليم الثانوي الصادق بن صالح، 
وإىل أصدقاء جريدة الشعب الحسني بن صالح واىل ابنيه جهاد ومعني واىل 

كافة عائلة بن صالح...
إنا اليه وإنا إليه راجعون.

تعزية
محمد  االخ  ربه  جوار  إىل  انتقل 

املكتب  عضو  التوانيس  المني 

للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 

ببنزرت سابقا وشيع جثامنه الطاهر 

إىل مقربة سيدي رزيق تينجة تغمد 

وأسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  الله 

وذويه  أهله  ورزق  جنانه  فراديس 

جميل الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون

تعزية
عبد  زميلنا  املرحوم  وفاة  اثر 

الرؤوف بن سلطان الذي وفاه االجل 

يوم الخميس 7 جانفي 2021 يتقدم 

محسن العرفاوي وجميع افراد قسم 

عائلته  إىل  التعازي  بأحر  االعالم 

بواسع  الفقيد  الله  تغمد  املوسعة. 

رحمته واسكنه فراديس جنانه ورزق 

اهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون

تعزية
عبد  األزهر  االخ  ربه  جوار  إىل  انتقل 
يوم  االجل  وفاه  الذي  القمودي  العزيز 
املصاب  هذا  واثر   2021 جانفي   9 السبت 
بجريدة  والنرش  االعالم  قسم  يتقدم  الجلل 
الشعب وعىل رأسهم األخ سامي الطاهري 
الله  عبد  األخ  إىل  التعازي  احر  بتقديم 
املالية  لجامعة  العام  الكاتب  القمودي 
مجلس  عضو  القمودي  الدين  بدر  وأخيه 
النواب وللعائلة املوسعة، تغمد الله الفقيد 
بواسع رحمته وأسكنه فراديس جنانه ورزق 

أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون
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بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي 2011 
والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 

يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية للشحن والترصيف
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات في عيد الثورة:

على أصحاب املؤسسات احرتام االتفاقات للحدّ من وطأة االحتقان االجتماعي
املعلومات  لتكنولوجيا  العامة  الجامعة  دعت 
احرتام  اىٕل  املٔوسسات  أصحاب  والخدمات 
االجتامعي  االحتقان  وطأة  من  للحّد  االتفاقات 
وضامن مصداقية التفاوض، معربة عن مساندتها 
جميع التحركات االحتجاجية القطاعية والجهوية 

تحت راية االتحاد العام التونيس للشغل.
وذكّر املكتب التنفيذي للجامعة يف بيان له، بأّن 
التشاريك  باالٔسلوب  اإلّ  تتّم  ال  امللّفات  معالجة 
محاولة  كّل  وأن  الحوار  منهجية  وباحرتام 
يف  مؤكدة  مرفوضة،  والقمع  العنف  اىٕل  للّجوء 
والقيمني  القيمني  لقطاع  مساندته  السياق  هذا 

املرشوعة ورفضه  السلمية  نضاالتهم  العامني يف 
العام  الٔساليب القمع الذي تعرض لها تجّمعهم 

عىل يد قوات البوليس.
وأبرز املكتب التنفيذي للجامعة العامة ان البالد 
لثورة  العارشة  الذكرى  وقع  عىل  اليوم  تعيش 
الحرية والكرامة واملٔوّسسات الدستورية املنبثقة 
تعيش  كام  بعُد،  تكتمل  مل   2014 دستور  عن 
الحكومات  تقدر  مل  سياسية  تجاذبات  أتون  يف 
التحديات  ومجابهة  مجاراتها  عىل  املتعاقبة 
االٔصعدة، مشريا  والوطنية عىل جميع  االٕقليمية 
عىل  والتحريض  الكراهية  خطاب  تنامي  إىل 

العنف، وامتهان بعض االٔطراف السياسية املمثّلة 
تحت قبة الربملان هذه االٔساليب التي تهّدد السلم 
االٔهلية ومدنية الدولة وترضب يف العمق العقد 
االجتامعي  الحوار  مصداقية  برضب  االجتامعي 
يف  االجتامعية،  املكتسبات  زعزعة  ومحاولة 
مقابل تصاعد التحركات االحتجاجية االجتامعية 
والنقابية ورفع مطالب مرشوعة تتصل بحقوق 
العامل وكافة مكونات الشعب وأهّمها الحق يف 

التوزيع العادل للثورة.
* صربي الزغيدي

أمىض االخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة 
العمومية يف برقية التنبيه باالرضاب التي تتعلق بدخول عامل وموظفي 
ارضاب  الفالحة يف  قطاع  ومؤسسات  ادارات  بكل  والرتب  االسالك  كافة 
والدوائر  تلّكؤ وزارة االرشاف  احتجاجا عىل   العمل مبقرات عملهم  عن 
السابقة مع وزارة االرشاف ومع  االتفاقات  الحكومية يف تطبيق محارض 

املؤسسات التابعة لها وذلك يومي 26 و27 جانفي الجاري.
األنظمة  إصدار  يف  بالترسيع  تطالب  للفالحة  العامة  الجامعة  وتطالب 
جاء  ما  وبتطبيق  املعنية  واملؤسسات  األسالك  بكل  الخاصة  األساسية 
الخطط  السناد  واضحة  مقاييس  وضبط  واملناشري  الجلسات  مبحارض 
والقطع  ذلك  يف  الجامعة  وإرشاك  والرتب  االسالك  لجميع  الوظيفية 
نهائيا مع جميع اشكال التشغيل الهّش بوزارة الفالحة والتسوية الجدية 
والتقنيني  واإلداريني  الحضائر  وعملة  العرضيني  للعملة  املهنية  للوضعية 
العمل  والغاء  الحق  إسقاط  وضيعات  العمومية  واملنشآت  بالدواوين 

بالتعاقد.
كام ترفض الجامعة التفويت يف أرايض الدولة وتشدد عىل وجوب سحب 
املؤسسات  جميع  عىل  وتعميمها  االداري  السلك  عىل  الخطر  منحة 
لوكالة  التنقل  ومنحة  الخاصة  التكاليف  منحة  يف  والرتفيع  واملنشآت 

املعدات الفالحية ووكالة التنقيب 
عىل املياه.

أعوان  بحامية  كذلك  وطالبت 
األعوان  توظيف  وإعادة  الغابات 
وفتح  العلمية  شهائدهم  حسب 
بالنسبة  املهنية  اآلفاق  سقف 
عملة  ومتتيع  األسالك  جميع  إىل 
الشغل يف  بزّي  املؤسسات  جميع 
االلتزام  مع  رشاء  وصوالت  شكل 
باآلجال القانونية واحتساب املدة 
الحضائر  حساب  عىل  املقضاة 
الوزارة  أعوان  ومتكني  التعاقد  يف 
االستثنائية  بالرتقيات  ومؤسساتها 
وترفض  الوزارات  بقية  غرار  عىل 
ايضا القانون عدد 25 لسنة 2019 

ومراجعته.
مواصلة  اىل  دعت  األخرية  القطاعية  االدارية  الهيئة  أن  بالذكرن  جدير 

الوقفات االحتجاجية بالجهات واملؤسسات، وتنظيم تجمع وطني يوم 18 
جانفي بالقصبة  وإرضاب يومي 26 و 27 من الشهر نفسه.

* صربي الزغيدي

إصدار برقية اإلضراب العام بقطاع الفالحة:

قطاع حساس  وموظفي  عمال  حقوق  أجل  من  هوادة  بال  نضال 
يؤمّن الغذاء للتونسيني

التأمت يوم االثنني 11 جانفي الجاري جلسة عمل ضمت وزير الشؤون 
املحلية والبيئة بالنيابة كامل الدوخ ووفدا عن املكتب التنفيذي للجامعة 
العمومية واإلسكان والبيئة برئاسة االخ محمد الرشيف  العامة لألشغال 
وعادل  املرزقي  املنجي  املكتب  اعضاء  االخوة  وبحضور  العام  الكاتب 

الحفيص وعبد الحميد عامر وكريم الدخيل.
كام حرض عن وزارة الشؤون املحلية والبيئة السيد عادل قطاط، املكلف 
املديرة  الدين  عز  دلندة  والسادة:  والسيدات  الديوان،  أعامل  بتنسيق 
بالطيب  املجيد  عبد  البيئة(،  )قطاع  واملالية  اإلدارية  للشؤون  العامة 
الرئيس املدير العام للديوان الوطني للتطهري، بسمة الجبايل املديرة العامة 
للوكالة الوطنية للترصف يف النفايات، قمرية بن جنات املديرة العامة ملركز 
تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة، محمد بودن املدير العام للوكالة الوطنية 
لحامية املحيط ومحمد شاكر املدير العام لوكالة حامية وتهيئة الرشيط 

الساحيل.

بها  تقدمت  التي  واملشاغل  املطالب  مختلف  ملتابعة  ُخّصصت  الجلسة 
إليها  الراجعة  واملؤسسات  البيئة  لقطاع  األساسية  والنقابات  الجامعة 

بالنظر، واالتفاق حول املراحل املقبلة لتفعيل محارض االتفاق السابقة.
وأكد األخ محمد الرشيف الكاتب العام للجامعة واإلخوة أعضاء املكتب 
التنفيذي رضورة تفعيل االتفاقيات السابقة بني الطرف االجتامعي والوزارة 
املقدمة  املطالب  مع  اإليجايب  والتفاعل  للمؤسسات،  العامة  واإلدارات 

والعمل عىل اإليفاء بالتعهدات السابقة يف إطار استمرارية اإلدارة.
إطار  يف  للتنفيذ  املعروضة  املهّمة  واملطالب  النقاط  استعراض  تّم  وقد 
مستوى  عىل  اإلدارية  والهياكل  االجتامعي  الطرف  بني  السابقة  املحارض 

كافة املؤسسات.
املؤسسات  مستوى  عىل  جلسات  عقد  برضورة  الوزير  السيد  وأوىص 
الوزارة  مصالح  مستوى  عىل  اإلجراءات  كل  واتخاذ  النقايب  الطرف  مع 
معربا  عليها،  املتفق  املسائل  لتفعيل  بالنظر  إليها  الراجعة  واملؤسسات 

لتنفيذ املحارض  الدعم للمؤسسات  عن استعداد سلطة اإلرشاف لتقديم 
السابقة واملطالب النقابية، مع رضورة األخذ برأي مصالح رئاسة الحكومة 

يف املواضيع التي لها انعكاس مايل قبل اتخاذ القرار.
* متابعة: صربي الزغيدي

بين وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مع الجامعة العامة لألشغال العمومية واإلسكان والبيئة: 

اتفاق مبدئي حول املراحل املقبلة لتفعيل محاضر االتفاق السابقة
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والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

شركة فسفاط قفصة
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد 

راجني للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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قيمة الضامن الوقتيبيان القسطرقم القسطع/ر

600داملواد العطرية والحليباألول01

54دالخبزالخامس05

192دالسمكالسادس06

وزارة شؤون المرأة واألسرة وكبار السن
مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحمامات

إعالن صفقة وفق اإلجراءات املبسطة القتناء مواد التغذية عدد2021/02
يعتزم مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات اجراء صفقة وفق االجراءات املبسطة حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط )TUNEPS( للتزود مبواد التغذية يف الفرتة املرتاوحة بني 01 فيفري 2021 إىل غاية 31 

ديسمرب 2021 مقسمة عىل أقساط كاآليت:

.www.tuneps.tn TUNEPS فعىل الراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
ـ وميكن تقديم الوثائق التعاقدية للعرض حسب الكيفية املنصوص عليها بالفصل 9 من كراس الرشوط.

ـ يتم إرسال العروض الفنية واملالية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط اال انه بالنسبة للضامن الوقتي ومضمون من السجل التجاري للمؤسسات فيتم  ارسالهام يف ظرف مغلق عن طريق  الربيد املضمون الوصول 
او بالربيد الرسيع  أو تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط مبركز اصطياف وترفيه االطفال بالحاممات باسم السيد مدير املركز اقامة جنات 8050 الحاممات وتحمل عبارة )ال يفتح صفقة وفق االجراءات املبسطة عدد 2021/02، التزود 

باملواد الغذائية قسط عدد ...«( قبل الساعة التاريخ االقىص املضبوطة لقبول العروض.
حدد آخر اجل لقبول العروض يوم 28 جانفي 2021 عىل الساعة التاسعة صباحا ويعترب كل عرض يرد بعد هذا التاريخ والساعة ملغى ويقع االعتامد عىل ختم مكتب الضبط بادارة مركز اصطياف وترفيه االطفال بالحاممات 

.TUNEPS كام يغلق يف نفس اليوم ونفس الساعة باب الرتشحات آليا بالنسبة للمشاركة عرب منظومة
وتفتح العروض بالنسبة لالجراء املادي واالجراء عىل الخط يف جلسة علنية يف نفس اليوم عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا مبقر ادارة املركز.

* مالحظة: 
يلتزم العارضون بعروضهم مبجرد تقدميها ملدة تسعني )90( يوًما ابتداء من اليوم املوايل للتاريخ األقىص املحدد لقبول العروض.

.TUNEPS يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
يقىص كل عرض ال يحتوي عىل وثيقة التعهد والضامن الوقتي أو تم وروده بع اآلجال القانونية لقبول العروض.

تنفيذا لقرار الهيئة االدارية الجهوية املنعقدة يوم 29 ديسمرب 
2020 بدار االتحاد الجهوي للشغل بتوزر برئاسة االخ كامل سعد 
االمني العام املساعد املسؤول عن النظام الداخيل وبعد تدارس 
الوضع املرتدي بكل معتمديات الجهة نعلمكم بقرار  االرضاب 

العام الجهوي كامل يوم 28 جانفي 2021 وذلك من اجل:
وصناعيا  سكنيا  بالجهة  العقاري  للمشكل  جذري  حّل  ـ 

وفالحيا.
ـ وضع اسرتاتيجية واضحة النقاذ املؤسسات الصحية بالجهة 
تقديم  من  تتمكن  حتى  تجهيزات  وتوفري  البرشية  باملوارد 

الخدمات الصحية املرجوة.
مصالح  التمور  منظومة  لحامية  واضحة  اسرتاتيجية  وضع  ـ 

الفالحة من مضاربات لوبيات التمور.
ـ وضع خطة إلنقاذ املؤسسات السياحية وحامية العاملني بها

له  توفر  مواطن شغل  يف  العمل  عن  العاطل  شبابنا  حّق  ـ 
الكرامة.

ـ وضع آلية واضحة النقاذ مؤسسات التعليم العايل والتكوين 
بالجهة.

ـ إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مسديي الخدمات املتعاملني 
مع الجهة.

وبيان حول مطالب الجهة
الوطنية  للمنظامت  الجهوية  الفروع  نحن 
 2021 جانفي   05 الثالثاء  يوم  املجتمعني  بتوزر 
بدار االتحاد الجهوي للشغل بتوزر وبعد تدارسنا 
لالوضاع بالجهة وأمام فشل الحكومات املتعاقبة 
بسبب  االفق  وانسداد  بتعهداتها  االلتزام  يف 
االرصار عىل انتهاج املنوال التنموي الفاشل نفسه 
الذي ادى إىل مزيد تهميش الجهة وفاقم نسب  
كالسياحة  بالجهة  وازنة  قطاعات  وفقر  البطالة 

والفالحة.
ملسؤولياتنا  وتحمال  الوطنية  للمنظامت  جهوية  كفروع  فإننا 
الوطنية والجهوية وحتى ال نقف متفرجني عىل هذا االنحدار وعىل 

تهميش جهتنا فاننا نطالب بـ:
ـ حّل جذري للمشكل العقاري بالجهة سكنيا وصناعيا وفالحيا

بالجهة  الصحية  املؤسسات  النقاذ  واضحة  اسرتاتيجية  وضع  ـ 
باملوارد البرشيّة وتوفري تجهيزات حتى تتمكن من تقديم الخدمات 

الصحية املرجوة.
وحامية  التمور  منظومة  لتطوير  واضحة  اسرتاتيجية  وضع  ـ 

الفالحني من مضاربات لوبيات التمور.

ـ وضع خطة إلنقاذ املؤسسات السياحية وحامية العاملني بها
ـ حق شبابنا العاطل عن العمل يف مواطن شغل توفر له الكرامة

والتكوين  العايل  التعليم  مؤسسات  إلنقاذ  واضحة  آلية  وضع  ـ 
بالجهة

ـ إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مسديي الخدمات املتعاملني مع 
الجهة.

واملرتدي  املتدهور  الوضع  عىل  واحتجاجا  تقدم  ما  عىل  وبناء 
الجهوية  الفروع  فإن  املرشوعة  الجهة  ابناء  مطالب  عن  ودفاعا 
عام  إرضاب  يف  الدخول  تعلن  اسفله  املمضية  الوطنية  للمنظامت 

جهوي كامل يوم الخميس 28 جانفي 2021.

في توزر:

إضراب عام يوم 28 جانفي
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ال حديث هذه االيام يف املنستري )املدينة والوالية( اال عن هذه 
اآلفة الوبائية التي اصابت الجهة يف مقتل بعد ان بلغ الخطُر مداه 
والخطُب اقصاه رغم كل ما بذل ويبذل من جهود من قبل الجميع 
سلطات  إىل  وصوال  الطبي  وشبه  الطبي  باالطار  بدءا  استثناء  دون 
االرشاف االداري وما بينهام من فعاليات املجتمع املدين وعىل رأسها 
االتحاد العام التونيس للشغل الذي مل يبخل بشتى انواع الدعم املادي 
واملعنوي يف سبيل  انقاذ ما ميكن انقاذه يف ظل التطور غري املسبوق 
للوضع الوبايئ حيث وفضال عن الدعم املادي والعيني ملراكز الكوفيد 
االتحاد  نقابات وفروع جامعية وطبعا  الهياكل من  تسعى مختلف 
الجهوي اىل دعم مجهودات الحامية والتوقي وخاصة يف مؤسسات 
الطاقة  املؤسسات ذات  ينصّب االهتامم عىل  الخاص حيث  القطاع 
التشغيلية الكبرية عىل غرار الصناعات املعملية والنسيج بالخصوص 
ال  التي  الفضاءات  اكراهات  بحكم  العدوى  عمليات  تسهل  حيث 
تسمح بالتباعد الجسدي الذي يحول دون االنتشار االمر الذي جعل 
هياكل االتحاد تتابع وتحرص عىل تنفيذ االلتزام بالتوقي واعتامد كل 
الوسائل الضامنة للسالمة املهنية املادية منها )الكاممات واملعقامت( 
الذي  داخلها وهو  والتباعد  املعملية  الفضاءات  كتهوئة  املعنوية  او 

تسعى النقابات وتسهر عىل تنفيذه.

* أرقام واجراءات
اقرتنت بداية شهر جانفي 2021 وإىل غاية االربعاء 13 جانفي 

بتطور خطري للوضع إذ بلغ عدد االصابات املعلنة ما يناهز التسعة 
و)211(  املاضيني  واالحد  السبت  ارقام  اعتبار  دون   )8900( آالف 
مائتني واحدى عرشة حالة وفاة من بينهم 3 من عائلة واحدة األب 
واالم وابنهام... من جهة اخرى اكدت مصالح الصحة لوسائل االعالم 
ان االرقام كلها مؤقتة وتسجل ارتفاعا كبريا من يوم إىل آخر سواء كان 
ذلك عىل مستوى االصابات او الوفيات وهذا عىل مستوى التحاليل 
اصحابها عىل  يتهافت  والتي  تكتشف  مل  والتي  املجراة دون سواها 
روزنامة  وفق  املعتمديات  كل  الرسيعة يف  التحاليل  مراكز  مختلف 

ضبطتها حملة االيام املفتوحة للتقّص بوالية املنستري والتي انطلقت 
يوم الخميس 7 جانفي مبعتمدية بني حسان ويوم  الجمعة 8 جانفي 
بزرمدين  جانفي   9 يوم  ثم  وطبلبة  واملكنني  صيادة  مبعتمديات 
ومنزل الحياة ثم املنستري يف املركب الشبايب ومركز التكوين املستمر 
البناء املدينة واملتخلفني من باقي املعتمديات ويف جميعها )أي كل 
املعتمديات( تّم اجراء ما يناهز الثالثة آالف تحليل )3000( منها 744 
التي  االرقام  التحاليل حسب  ربع  يعادل ٪25  ما  اي  ايجابيّا  تحليال 
مدنا بها السيد سامي طرشون املكلف باالعالم بوالية املنستري والذي 
ويف  واملنظامت  والجمعيات  املدين  املجتمع  فعاليات  دور  عىل  اكد 
التونسية والهالل  التونيس للشغل والكشافة  العام  االتحاد  مقدمتها 
ما  بالتّنسيق يف  الفعاليات  والجوالت وغريها من  االحمر واملصائف 

بينها وكذلك مع  السلط االدارية من والية وادارة الصحة وغريها.

* مواساة ودعوات
األخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل بارك مثل 
هذه املبادرات وشّدد عىل رضورة احرتام القوانني والربوتوكالت التي 
البعض داعيا الجميع إىل رضورة ادراك الخطر املحدق  مل يلتزم بها 
السلط  تقرر  ما  بكل  االلتزام  واىل  الوطن  اطراف  باقي  كام  بالجهة 
الصحية منها بالخصوص كام عرب االخ سعيد عن أمله وتعازيه لعائالت 

الضحايا متمنيا الشفاء للمصابني داخل الجهة وخارجها.
* حمدة الزبادي

إضراب أطباء الصحة العمومية باملنستري
نحن أطباء والصيادلة وأطباء االسنان للصحة العمومية باملنستري املجتمعون يوم الخميس 7 جانفي 2021 بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل باملنستري وبعد تدارسنا للوضع العام الوطني والجهوي 

نعلن الدخول يف ارضاب حضوري وذلك يومي 19 و20 جانفي 2021 مبقرات العمل يف صورة عدم تحقيق مطالبنا التالية:

ـ تعطيل املفاوضات مع النقابة العامة يف ما يتعلق باالمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 وما ينجّر عنه من تداعيات خطرية عىل مستقبل أطباء الخط األول وعىل مستقبل قطاع الصحة عموما.

ـ الرتسيم الفوري لجميع االطباء والصيادلة وأطباء االسنان املتعاقدين وخاصة أطباء االختصاص املتعاقدين بوالية املنستري.

ـ النقص الفادح يف االطار الطبي بالجهة مام ادى إىل ارهاق االطباء والصيادلة العاملني مبختلف املؤسسات الصحية وحرمانهم من اجازاتهم.

كام نؤكد اننا عىل أتم االستعداد ملواصلة النضال للدفاع عن مطالبنا بكل الوسائل القانونية املرشوعة.

...واستشْرى الوباء يف املنستري
االتحاد يدعم ويواسي وينادي

يف صفاقس ندوة قطاع النقل  
انعقدت ندوة اإلطارات النقابية لقطاع النقل بإرشاف اإلخوة أعضاء 

املكتب التنفيذي   محسن اليوسفي ومحمد عباس وهدى بن حورية. 

مشاغل قطاع الصحة
كام تّم اجتامع االطارات النقابية لقطاع الصحة بدار االتحاد الجهوي 
للشغل بصفاقس وقد تّم التوقف أمام املشاغل واملشاكل الكثرية يف 

القطاع زمن جائحة كورونا. 
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بالغ
التمديد يف اجال االكتتاب يف صندوق تعويض االرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

يرشّفنا اعالم السادة الفالحني ان اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية قد أقرّت التمديد يف اجال االكتتاب 
يف صندوق تعويض االرضار الفالحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية اىل غاية 31 جانفي 2021.

فالرّجاء التوجه نحو مكاتب تأمينات كتاما للقيام بإجراءات االنخراط بالصندوق املذكور قبل إنتهاء 
هذه اآلجال.

لإلسرتشاد ميكنكم االتصال بالرقم األخرض80102450
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الجاري،  جانفي   15 الجمعة  يوم   ينتظم، 
ومصدرين  مسؤولني  يجمع  افرتايض  لقاء 
التجارة  تونسيني مبسؤولني من غرفة  ومهنيني 
وموردين  والغذائية  الفالحية  للمواد  الصينية 
زيت  تسويق  سبل  مناقشة  قصد  صينيني 
الزيتون التونيس للصني وإجراء لقاءات مبارشة 

بني املهنيني من الجانبني.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء االفرتايض، وفق 
التعاون  مجلس  رئيس  نائبة  به  رصحت  ما 
شطورو،  ميزوين  ضحى  الصيني،  التونيس 
التجاري  للتبادل  الحالية  للوضعية  تشخيصا 
التونيس الصيني ووضعية الصادرات التونسية 

من زيت الزيتون لهذا البلد.
االقتصادي  املجلس  مكتب  ويقدم 
واالجتامعي لسفارة الصني يف تونس ملحة عن 
التصدير  واقع  وعن  التونيس  السيايس  املناخ 
بكافة  التعريف  إىل  إضافة  الصني  اتجاه  يف 

باملؤسسات  للنهوض  التونسية  اإلجراءات 
املنتجة واملصدرة لزيت الزيتون.

يف  التونسية  السفارة  أن  شطورو  وبّينت 
هذا  تنظيم  عىل  مطّوال  عملت  قد  الصني 
املهنيون  ينتظره  الذي  االفرتايض،  امللتقى 
دخول  يف  والراغبون  الزيتون  زيت  مجال  يف 
األسواق  أكرب  من  تعد  التي  الصينية  السوق 
للمنتوج  التسويق  مجال  وتوسيع  العاملية، 
التونيس، وسعت من خالل التنسيق مع مركز 
التعاون التونيس الصيني وبالتعاون مع غرفة 
والغذائية،  الفالحية  للمواد  الصينية  التجارة 
واملوردين  الصينيني  باملسؤولني  االتصال  عىل 
زيت  مجال  يف  التونسية  بالسوق  املهتّمني 

الزيتون.
وذكرت أن الرابط عىل تطبيقة زوم للمشاركة 
لكل  مجانا  مفتوح  االفرتايض،  امللتقى  هذا  يف 

املهنيني التونسيني الراغبني يف املشاركة.

تونس تسعى إىل تسويق زيت الزيتون يف الصّني

الدّينار التّونسي يرتدّ صعودا
 عن أدنى مستوى له أمام الدوالر 

سجل الدينار التونيس قفزة جديدة أمام الدوالر ليبلغ سعر 2.69، وهي انتعاشة مل تحّققها العملة الوطنية منذ أفريل 2018، 

وفق أحدث اإلحصاءات الصادرة عن البنك املركزي التونيس لتداوالت سعر الرصف بني البنوك بتاريخ 7 جانفي 2021.

امتداد سنوي  الخرضاء عىل  الورقة  أمام  التونيس 3.94 نقاط مائوية  الدينار  املحّينة، فقد كسب  ويف قراءة ألبرز املؤرشات 

)7جانفي 2020-7 جانفي 2021(.

وتدحرج الدينار التونيس إىل أدىن مستوى له منذ افريل 2018 إذ المس مستوى 3 دينارات تقريبا مقابل الدوالر بالتزامن مع 

دعوة صندوق النقد الدويل وقتها ملزيد خفض سعر الدينار بهدف تحسني القدرة التنافسية للصادرات التونسية.

للمستهلك  الرشائية  القدرة  تراجع  ترجمه  الذي  تونس  يف  التضخم  معدل  حادة عىل  انعكاسات  الدينار  لرتاجع سعر  وكان 

التونيس بشكل عام.

تراجع العائدات السياحيّة 
بنسبة 64 % 

تراجعت العائدات السياحّية املرتاكمة بنسبة 64 باملائة لتصل قيمتها اىل 2 

مليار دينار، عىل امتداد سنة 2020، مقابل 6ر5 مليار دينار سنة 2019، وفق 

املؤرشات النقدية واملالية التي نرشها البنك املركزي التونيس.

وتطورت عائدات العمل املرتاكمة نقدا بنحو 11 باملائة لتبلغ 7ر5 مليار 

باملائة   9 بحوايل  املرتاكمة  الخارجي  الدين  خدمة  تقلصت  حني  يف  دينار، 

لتستقر يف حدود 4ر8 مليار دينار.

وتراجع مؤرش »توننداكس« ليمّر من 6919 نقطة، يوم 7 جانفي 2020، اىل 

6721 نقطة يف الفرتة نفسها من سنة 2021.
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بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي 2011 
والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 

يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

SANIMED
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد 

راجني للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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تقع منطقة الحازة غرب معتمدية فوسانة تتوسط سلسلة جبلية 
وتحدها  الجزائري  القطر  مع  حدودية  منطقة  وهي  مرتفعة 

عامدات مثل صحراوي وعني الجنان ومنزل النور.
القدم.  منذ  غنية جدا  منطقة  الحازة  منطقة  الطبيعية:  الرثوات 
الفرتة  منذ  والزنك  للرصاص  ومناجم  مقاطع  فيها  كان  فقد 
أراٍض  وبها  املايض  القرن  من  الثامنينات  حدود  اىل  االستعامرية 
زراعات موسمية وفصلية  استغاللها يف عدة  تّم  فالحية شاسعة 
مثل  املثمرة  بأشجارها  تتميز  كام  بأنواعها٬  الحبوب  وخاصة 

الزياتني واللوز والفستق والتفاح
وُعرف أهاليها منذ القدم برتبية املاشية.

وغري  مهملة  لكّنها  مهّمة  أثرية  مناطق  الحازة  يف  يوجد  كام 
أنواع  بشتى  وغنية  باملنطقة  تحيط  جبلية  وسالسل  مستغلة 
الطبية  املواد  صناعة  يف  استعاملها  يتّم  التي  واألعشاب  االشجار 
العرعار  والزعرت  والشيح  )االكليل  الطبية  األعشاب  وخاصة 

والصنوبر والقضوم وغريها(.
ولكن منذ سنة 2000 تقريبا تّم اكتشاف ثروة طائلة وال محدودة 
الجمهورية  بقية رخام  الحازة عن  مييّز  الذي  األسود  الرخام  من 
بهذه  الرخام  استخراج  مجال  يف  مستثمرا   40 حوايل  وينتصب 
لتنفيذ  الكافية  التمويالت  يجد  مل  أو  معطل  )أغلبهم  املنطقة 

مرشوعه(. 
حركة  املنطقة  هذه  شهدت  املايض  القرن  مثانينات  منذ  ولكن 
املدن  نحو  الحازة  اهايل  أغلبية  نزوح  وهي  جدا  سلبية  سكانية 
حدود  اىل  تواصلت  القرصين  مدينة  نحو  وباالساس  املجاورة 
من  وخالية  مهجورة  قرية  اصبحت  اىل حني  التسعينات  اواسط 

السكان وهذا راجع باألساس اىل األسباب التالية:
• غياب كّلّ للمرافق األساسية مثل الكهرباء واملاء الصالح للرشب 

وغياب الطرقات واملسالك الفالحيّة املهيئة.
• غياب مواطن شغل قارة ومستمرة

• غياب كل للسلطة وهياكلها
• وجود مدرسة ابتدائية وحيدة تبعد عن أغلب السكان بحوايل 6 

كلم )مدرسة بها 3 اقسام فقط منذ إنشائها إىل حّد اآلن(.
• رجوع اغلب سكان الحازة اىل موطنهم بعد أن تم طردهم من 
القطر الليبي أواسط الثامنينات اثر االزمة السياسية بني البلدين. 
وبالتايل وجدوا انفسهم يف وضع بطالة دامئة مع عدم قدرتهم عىل 
مجابهة مصاعب الحياة وبالتايل كان النزوح نحو املدن املجاورة 
هو الحّل االقرب يف ظّل غياب دولة وطنية وحكومات قريبة من 

مواطنيها
• وقد كان العنوان األبرز لهذه الهجرة الداخلية هو إنقاذ التالميذ 
من شبح االنقطاع عن الدراسة وتحقيق أحالمهم وأحالم أوليائهم 

يف مواصلة تعليمهم مبختلف مراحله.

خالية  منطقة  الحازة  منطقة  اصبحت  الزمن  من  ويف عرشية   •
متاما من السكان يف ظل وضع اقتصادي واجتامعي وسيايس متأزم.

االرشاف  سلطة  الزمْت  والكوارث  االشكاليات  هذه  كل  ورغم 
رغم  الوضع  هذا  تجاه  ساكنا  تحرك  ومل  الّصمت  والحكومات 
التشكيات العديدة من أهايل الحازة إىل حدود ثورة 17 ديسمرب 
- 14 جانفي إذ أعاد اهايل املنطقة االحتجاج واملطالبة بتحسني 
ظروف العيش وتوفري املاء الصالح للرشب والنور الكهربايئ وتهيئة 
املسالك الفالحية والطرقات التي زاد املستثمرون يف قطاع الرخام 
من وضعها البائس نتيجة املرور املتكرر لشاحنات كبرية محملة 
بطرق  مشيّدة  وقناطر  فالحية  مسالك  فوق  الرخام  من  بأطنان 

بدائية تكفل بإنشائها أهايل املنطقة.
ويف السنوات الثالث األخرية نّفذ أهايل منطقة الحازة عدة وقفات 
بإيجاد  واملركزية  والجهوية  املحلية  السلط  مطالبني  احتجاجية 
حلول جذرية ملنطقتهم املنكوبة خاصة بعد الفراغ السكاين الذي 
بني  ونشط  اإلرهاب  فيه  انترش  الذي  الوقت  يف  الحازة  عاشته 
الحدود التونسية والجزائرية ويك ال يتّم استغالل هذا الفراغ لصالح 
هذه املجموعات اإلرهابية واصل االهايل مطالبتهم واحتجاجهم 
من أجل تنمية جهتهم ومطالبهم هي باالساس بسيطة وال تكلف 
الدولة التونسية اعتامدات مالية كبرية خاصة مع وجود ممولني 
دوليني منتصبني بوالية القرصين وخاصة مبعتمدية فوسانة مثل 

البنك االفريقي للتنمية وغريها من املؤسسات.
ومن خالل جريدة الشعب يوجه اهايل الحازة نداء استغاثة إىل 
أعىل هرم يف السلطة التنفيذية والترشيعية من اجل التدخل لفّك 

عزلة الحازة وإلحاقها بركب التنمية والبنية التحتية عىل املستوى 
وتعيني  الحازة  مبنطقة  خاصة  عامدة  وإحداث  والجهوي  املحل 
عمدة من بني اهاليها قبل ان يفيض بهم كأس الغضب خاصة بعد 
التطمينات والوعود من وايل الجهة االسبوع الفارط بعد أن هّدد 
الحازة  بني  الرابطة  الطريق  عىل  مفتوح  اعتصام  بتنفيذ  االهايل 

وفوسانة عىل مستوى خنقة الزيتون.
ويف انتظار تفاعل جميع السلط واإلدارات والوزارات مع مطالب 
اهايل الحازة إلخراجها من عزلتها نعلم الرأي العام أن كّل األهايل 
أجل  من  النضالية  االشكال  جميع  لخوض  االستعداد  أتّم  عىل 

افتكاك الحقوق وهي ملّخصة يف خمس نقاط:
- تهيئة طريق ومسالك فالحية 

- إدخال النور الكهربايئ للمنطقة
- ربط الحازة باملاء الصالح للرشاب

- إحداث منطقة سقوية بالحازة
- إحداث عامدة للمنطقة وتعيني عمدة من بني أهاليها

- توسعة املدرسة االبتدائية بالحازة وتهيئتها وجعلها مركبا تعليميا 
وثقافيا يشّع عىل املنطقة

- إيجاد الصيغ القانونية من أجل مساعدة املستثمرين يف املجال 
الفالحي والصناعي )مقاطع الرخام( وخاصة الشبان يك يستأنفوا 
نشاطاتهم بالنسبة إىل جزء منهم ومن اجل بداية العمل بالنسبة 
ماديا  ودعمهم  )تحفيزهم  الجدد  الباعثني  من  آخر  جزء  إىل 

ولوجستيا من اجل االنتصاب(.
* اإلمضاءات مجموعة من أهايل منطقة الحازة

منطقة الحازة مبعتمدية فوسانة من والية القرصين:

 جريمة دولة متواصلة يف الزمن

الواقع بخليج  امتياز استغالل املحروقات »حلق املنزل«  الصناعة والطاقة واملناجم دخول  أعلنت وزارة 
الحاممات يف طور اإلنتاج األويل وذلك منذ 7 جانفي 2021 عن طريق البرئ التطويرية »حلم 07« بتدفق 

قدر بحوايل 5300 برميل نفط يف اليوم.
ووفق تقديرات رشكة »توبيك« بصفتها املشغل عىل االمتياز املذكور فإنه من املتوقع أن يبلغ معدل اإلنتاج 

اليومي من البرئ املذكورة حوايل 6000 برميل نفط.
ويجري العمل عىل استكامل أشغال الحفر عىل البرئين التابعني لهذا االمتياز خالل الثاليث األول من سنة 

2021 ليصل بذلك معدل اإلنتاج من االمتياز املذكور حوايل 11.000 برميل نفط يوميا.
يذكر أنه متت تسوية الوضعية القانونية المتياز استغالل »حلق املنزل« سنة 2019 املتعلقة باملصادقة عىل 

االتفاقية الخاصة باالمتياز املذكور.

دخول الحقل النفطي »حلق املنزل« بخليج الحمامات 
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تونس تستغيث           
النفطي حولة               

وأحلك  وأصعب٬  أتعس  مرحلة  والتونسيون  تونس  تعش  مل 
خالل  به  مرت  مثلام  وأدهى  وأنىك  وأعقد،  وأشقى  وأخطر  وأجدب، 
هذه  التونسيون  عاش  لقد  واملظلمة.  الظاملة  السوداوية  العرشية 
العرشية الحزينة عىل وقع املصائب والكوارث والبالء والبالوي. وهاهم 
الشكوى  من  األسفل  الدرك  ويف  والشقاء  الضنك  يف  يعيشون  زالوا  ما 
والبلوى. عرشة سنوات مرت كلها أوجاع وكوابيس وفواجع عاشها أغلب 
الغالىب واملحرومني واملقهورين. مرت عرشية مثقلة  الشعب من  أبناء 
املقصّية  الجهات  تلك  واملحرومة،  املهّمشة  الجهات  عاشتها  باألتعاب 
واملكلومة. من سيدي بوزيد مهد االنتفاضة والثوار إىل القرصين مهد 
إىل  واإلرصار،  الثوري  الغضب  مهد  قفصة  إىل  واألحرار،  الثوري  التمرّد 
جندوبة والقريوان وسليانة مهد التحدي والعصيان الثوري والقرار، إىل 
الساحل إىل الجنوب إىل الوسط إىل الشامل إىل كل بقعة وشرب من تراب 
تونس بلد الشهداء األبرار. وبعد عرشية مالحة وكالحة وجائحة، هاهي 
زادت  بل  والحرمان،  والخصاصة  الضائقة  تعيش  تزال  ال  الجهات  كل 
بلواهم وشكواهم، حتى افرتشوا الفقر وتوّسدوا املرض وتغطّوا بالجوع. 
وهاهي تونس تستغيث، وترصخ، وتصيح، وقد كسا الحزن محّياها من 
خالل املزابل التي تكاثرت فسّدت األنهح بنفاياتها، واألنوف بروائحها 
املتهرّمة واملتآكلة بفعل  التحتية  البنية  الكريهة والعفنة، وكرثة ضحايا 
الاليت ال  الفالحّيات  العامالت  اللصوص والقتلة، وكرثة فواجع  املقاولني 
األكلة.  اإلقطاعيون  يرسقه  ُمْضٍن  وعمل  جهد  من  يقّدمن  ما  يكفيهن 
خبزة  سبيل  يف  شهداء  الطريق  قارعة  عىل  دماءهم  يقّدمون  هم  فها 
الحزينة  تونس  يكفي  وال  وظلامت.  ظلام  مشبعة  ودما،  عرقا  مبلّلة 
عىل  االستعامرية  ايطاليا  تسطو  حتى  وعذاباتها،  نفاياتها  والسجينة 
تربة تونس النقية فتنرث فيها نفياتها املرسطنة، بتواطىء من الفاسدين 
الفجرة. أولئك الذين انترشوا كالجراد الزاحف ال يبقي وال يذر، بتطبيع 
أيها الشعب  الفساد والّصهينة. تونس  الجدد املطبعني مع  الحكام  مع 
تونس  مجيب؟  من  فهل  وقتلة  وفاسدين  ظاملني  حكام  من  تستغيث 
تستغيث أيها النواب املعتصمون لتمسحوا عنها الدمعة. تونس تستغيث 
أيها  الّنقابيون،  أيها  الثوريون،  أيها  الّدميقراطيون،  أيها  الوطنيون،  أيها 
املعطّلون، أيها البطّالون، أيها الناس. فلامذا ال تجتمعون عىل قلب رجل 
واحد وتثورون؟ فهل تسكت مغتصبة؟ من حكم غاشم اكتسح باردو 

والقصبة؟
الذين رفضوا  املخلصني  الوطنيني  لتستفّز  ها هي تونس تستغيث 
املحاصصات الحزبية، واملتاجرة بالقضية، واللّعب والضحك عىل ذقون 
بأنصار  لتستنجد  تستغيث  تونس  هاهي  الدميقراطية.  باسم  الشعب 
السيادة  عن  والدفاع  بالذود  متمسكون  هم  مبن  الوطنية،  القضية 
الوطنية. هاهي تونس تستغيث مبن وعى وأيقن أن مسلسل االنتقال 
الجديدة  الكولونيالية  صنعتها  وأكذوبة،  كذبة  هو  عندنا  الدميقراطي 
الجديدة،  الليربالية  أدوات  والحداثويني  السيايس  اإلسالم  مع  بتحالف 
النتفاضة  الثوري  املسار  انقالبها عىل  بعد  العريب،  الربيع  عنوان  تحت 

17 ديسمرب 2010.
ليفكوا  الوطنيني،  وبناتها  أوالدها  لتنادي  تستغيث  تونس  هاهي 
أعناقها.  يف  التي  األغالل  ويكرسوا  قيودها،  عنها  وميزّقوا  أرسها،  عنها 
السياسة،  بؤس  من  ونساؤها  رجالها  ليحّررها  تستغيث  تونس  هاهي 

ومن الشعبويني و»البزناسة«، ومن ظلم الظالميني والّتعاسة؟
هاهي تونس البقرة الحلوب من القهر والضيم والظلم يف عرشية 

سوداوية تنحب وتستغيث، وتقول يا أوالدي:

والبقرة تنادي
حاحا

وتقول يا والدي
حاحا

ووالد الشوم
حاحا

رايحني ىف النوم
حاحا

البقرة انقهرت
حاحا

ىف القهر انصهرت
حاحا...

* أبو جرير 

)ال تدع شيئا يجعلك تتخىّل عن حلمك... 
حّتى لو كان مستحيال... يف استحالته ذاتها 

تكمن جدارتك يف »اقرتافه«...( 
)كامل الزغباين(.

متعددة  شخصية  أحمد  بن  مصطفى 
واملسارات  واملشارب  والوجوه  األلوان 
وشكلت جزءا من الفعل النقايب والسيايس 
والثقايف. من نقابة أساسية بقمرق الدخان 
إىل  وصعوده  للاملية  العامة  الجامعة  اىل 
التونيس  العام  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
للشغل وتجربة سياسية يف الحزب الشيوعي 
يف  النواب  مجلس  إىل  وصوال  التونيس 
وتحايا  تونس  نداء  جناحي  تحت  دورتني 
اإلبداعية  الكتابة  تجربة  خاض  تونس. 
يف  األخري  »الحامل  بعنوان  رواية  فأصدر 
مدينة متوت« وأردفها برواية ثانية بعنوان 

»لقاءالليلة الصفر«.
عن مسريته كان لنا معه هذا الحوار:

أنت يف  أحمد من  بن  * يس مصطفي 
كلامت موجزة؟

قرية  يف  مولود  أحمد  بن  مصطفى  أنا   -
وانتقلت  سوسة  بضواحي  الّصغرى  القلعة 
بضواحي  الكرم  مدينة  إىل  عائلتي  مع 

العاصمة يف سّن العارشة. 
مستواك  عن  اإلعالن  من  تخخل  أال   *

التعليمي؟ 
- فعال عالقتي باملدرسة مل تكن عىل ما يرام 
وكانت متقلّبة وانقطعت عن الدراسة مبكرا 
يف السنة الثانية التعليم الثانوي لكن يجب 
بأننا كنا يف ذلك نتلقى تكوينا جيدا  القول 
والتاريخ.  والفرنسية  العربية  اللغات  يف 
من  محرتما  حدا  يضمن  يعني  والجغرافيا 

املعرفة األساسية.
ال مل أنتِم إىل لجامعة السينامئيني الهواة بل 
كان  ملا  السينام  نوادي  جامعة  إىل  انتميت 
وبالتحديد  عياد  نجيب  املرحوم  يرتأسها 
مكنني  ما  وذلك  قرطاج  سينام  نادي  يف 
الطالبية  والحركة  بالطلبة  االحتكاك  من 
والرصاعات  الفكر  عامل  يف  أغوص  وجعلني 

اإليديولوجية.
الناشطني  من  شبابك  يف  كنت   *  
لنوادي  التونسية  الجامعة  يف  البارزين 

السينام. من هناك انطلقت مسريتك؟
أكن  مل  ألين  لذلك  أخطط  مل  الحقيقة  يف   -
مقاعد  سأغادر  أنني  طفولتي  يف  أتصور 
ذلك  حصل  أن  بعد  لكن  مبكرا  الدراسة 
حافة  عىل  ورصت  شديد  بإحباط  شعرت 
إىل  دخلت  قاسية  بتجارب  ومررت  اليأس 
الصيد  مبدرسة  ثم  مهني  تكوين  مركز 
ورشة  يف  »صانعا  وعملت  بقليبة  البحري 
النقلة  ثم حصلت يل  حداد وورشة خراطة 
النوعية حني دخلت إىل قمرق الدخان وأنا 

مل أُنِْه الثامنة عرشة وهنالك وجدت ضالتي 
يف املجتمع الهادر الذي له تقاليده وطقوسه 
الخاصة وبرسعة اندمجت فيه بعد سنوات 
منهم  أذكر  الزمالء  من  ثلة  ومع  قليلة 
قرّام  الله  عبد  وصديقي  رفيقي  بالتحديد 
الصدق  يف  أسطورية  شخصيّة  أعتربه  الذي 
وااللتزام أّسسنا خليّة نقابيّة سياسية وأخذنا 
الطبقي يف صفوف  الوعي  عىل عاتقنا نرش 
العامل وتنظميهم للدفاع عن حقوقهم ومن 
فيها  عرفنا  انطلقنا يف مسرية مضنية  هناك 
االنكسارات،  ومن  النجاحات  من  العديد 
لجامعة  عام  ككاتب  وصويل  أن  وأعتقد 
املالية وعضو مكتب تنفيذي ليس ألين كنت 
األفضل بل ألن جملة من العوامل ساعدتني 

عىل ذلك.
* كان دخولك إىل عامل السياسة مبكرا...

لكني  البداية  منذ  عني  غريبة  تكن  مل   -
اإليديولوجيا  الثقافة  بوابة  من  دخلتها 
التيارات  مختلف  جانب  إىل  ناضلت  ولقد 
الشيوعي  الحزب  مع  وتعاونت  اليسارية 
التونيس وقد دخلت معه سنة 2004 غامر 
أول تجربة انتخابية إذ ترأست قامئة تونس1 
ائتالف  إطار  يف  الترشيعية  االنتخابات  يف 

»املبادرة الدميوقراطية«.
* انتقلت من فضاء إىل فضاء وصوال إىل 

التطبيع مع حركة النهضة...
املواقف  تتغري،  القناعات  أن  أعتقد  ال   -
عوامل  وفق  تتغري  التي  هي  واملواقع 
تاريخية موضوعية، ما زلت أنتمي إىل الفكر 
املاركيس  الجديل  املنهج  وأعتمد  التقدمي 
لكني  مواقفي،  وتحديد  الواقع  قراءة  يف 
يالمس  الذي  الطوباوية  جانب  تجاوزت 
كسب  هي  اليوم  األساسية  املهمة  الوهم 
معركة إعادة بناء الدولة عىل أسس مدنية 
وعلامنية والحقوق االجتامعية وهذه املهّمة 

تتجاوز قدرات اليسار.
* ما عالقتك بحركة النهضة؟ 

- هذا الحكم فيه كثري من التجني ألن من 
أن يجمعني  املبدئية ال يشء ميكن  الناحية 
تقوم  التي  علامنيتي  يف  ثابت  أنا  بالنهضة 
أن  حني  يف  الدولة  عن  الدين  فصل  عىل 

خلفية  باعتامد  متشبثة  زالت  ما  النهضة 
حدثت  وإن  للسياسة  مامرستها  يف  دينية 
بعض التقاطعات يف بعض القوانني واملواقف 
ذلك فرضته عوامل معينة يف عالقة مبرحلة 

وظروف معينة.
باغتيال  النهضة  عالقة  بخصوص   *
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي. 

هل اتهمت النهضة بوضوح؟
اغتيال  بخصوص  بالضبط  ذلك  أقل  مل   -
الشهيد شكري بلعيد ومحمد الرباهمي٬ بل 
له  تعرض  الذي  والتكفري  التهجم  إن  قلت 
النهضة  الشهيدان من قيادات وعنارص من 
وحلفائها يف فرتة الرتويكا هي التي خلقت 
املناخات لحدوث اغتياالت سياسية، لطفي 
الرباهمي  ومحمد  بلعيد  شكري  نقض، 
واملؤسف جدا هو أن القضاء مل يتقدم كثريا 
والضغط  الجرائم  هذه  عن  اللثام  إلماطة 
لكشف  واملدين  والحقوقي  السيايس 
الحقيقة تراجع كثريا ويف اآلونة األخرية وإثر 
املواجهة بني رئيس محكمة التعقيب ووكيل 
الجمهورية السابق التي تّم الترصيح خاللها 
التحقيق  مسار  يف  كبرية  إخالالت  بوجود 
ظننت أن ذلك يعطي دفعا جديدا لتحركات 
ال يشء  لألسف  لكن  الحقيقة  عن  الكشف 

من ذلك حصل
الغتيال  املبارشين  املترضرين  أن  ولعلمك 
كانت  الذي  خاصة  بلعيد  شكري  الشهيد 
لحد  زلت  وما  حميمة  صداقة  به  تربطني 

اليوم أشعر بوجع فقدانه.
ركح  إىل  النواب  مجلس  تحّول   *

صاخب؟
من  مشهد  ومثلت يف  بالتمثيل  مغرم  أنا   -
يف  لكن   2019 يف   460 القضية  مسلسل 
أما  عليهم٬  أمثل  وال  الناس  أمثل  الربملان 
منذ  يّف  موجود  فهو  والثقايف  الفني  حيس 
املوسيقي  بسامع  مولعا  كنت  لقد  الّصغر 
لقد  واملطالعة  والسينام  املرسح  ومشاهدة 
أن  حلُمي  وكان  التهاما  الكتب  ألتهم  كنت 
أصبح كاتبا روائيا وأنا سعيد بأنه تحقق يل 

ذلك ولو يف سّن متقدمة.
أعترب  فال  الشعر  كتابة  إىل  بالنسبة  أما 
خواطر  سوى  ليس  أكتبه  وما  شاعرا  نفيس 
موزونة أريد أن أتقاسمها مع أصدقايئ عىل 

الفايسبوك.
* يس مصطفى املثقف العضوي والروايئ مل 
يخدم  قانون  مبرشوع  تقدمت  أنك  نسمع 

الثقافة واملثقفني؟
بالفعل مثقفا عضويا ويعود  أعترب نفيس   -
قرطاج  سينام  نادي  إىل  ذلك  يف  الفضل 
التونيس  العام  واالتحاد  الدخان  وقمرق 
للشغل٬ أما عدم دفاعي عن مرشوع ثقايف 
املرشوع  لهذا  وجود  ال  بساطة  بكل  ألنه، 
املثقفني وهياكلهم  وصياغته هي مسؤولية 
ذلك  بالدفاع عن  بتكليفي  وسأكون سعيدا 

يف مجلس النّواب.

مصطفى بن أحمد لـ»الشعب«:
أنا مغرم بالتمثيل ويف الربملان أمثل املواطنيني وال أمثل عليهم

كلمة حق
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بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي 2011 
والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 

يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية لمواد التزييت
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد 

راجني للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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متى يعود كريم الخمريي 
إىل الصفارة؟
فقد  الوجويب  التقاعد  سن  بلوغه  رغم 
وجدنا مختار دبوس معيّنا ملباراة مستقبل 
وجدنا  كام  التونيس  وامللعب  سليامن 
الرابطة  يف  معيّنا  صالح  بن  وسيم  سابقا 
الخمريي  االستثناء كريم  كان  فيام  االوىل 
الذي انتهت عقوبته يوم 1 جانفي 2021 
بدخول الغاية فلامذا مل يتّم تعيني كريم 
الخمريي بعد أن وعدوه بنيل حّقه وقد 
أراد  حني  الطرابليس  عامر  بذلك  تكفل 
االعتزال والخروج لإلعالم  الخمريي  كريم 
التونسية٬ عىل كل  الكرة  لكشف مستور 
ينال كل طرف حّقه  أن  نريد  نحن  حال 

بعد أن ضاعت الحقوق بني هذا وذاك.
* حسني القاسمي

يحدث في النجم الساحلي

15 مدرّبا يف 4 سنوات...
و60 مليارا عجز مالي

أجل الّنجم الكبري شلّكوه ومرمدوه... يحدث يف الّنجم... 15 مدّربا خالل 4 سنوات ... وافهموا البقيّة... فيلود... بومنيجل... 
مضوي... اللّييل... ليكنز... باتريك... زعبوب... لومار... البنزريت... املحّمدي... الزّواغي... قاريدو... بن يونس... شبيل... فيريا...

الّدريدي...زيد آش كون زاد... مسكينة ليتوال... األرقام تغني عن كّل تعليق...بعيدا عن التّحاليل الفارغة والهزّان والّنفضان... 
املشكل ال ميكن أن يكون يف هؤالء املدّربني بكّل تأكيد... املشكل الحقيقي هو أّن رضا رشف الّدين أحاط نفسه بالفاشلني 

والّسمسارة والعكعاكة واالنتهازيني ... هو الذي يختارهم ويفرضهم ومينحهم الّصالحيّات الكاملة ليفعلوا بالّنجم ما فعلوه... 
وهو الذي يوفّر لهم الحامية... سيّد رشف الّدين رئيس الّنجم يرتك خرباء الكرة يف تونس من أبناء الّنجم وال يستشريهم وال 

يأخذ برأيهم وال يستأنس بهم: الشتّايل٬ حباشة٬ جنيّح٬ بن عمر٬ بن سايس٬ الحسومي٬ العجالين٬ زعبوب٬ محفوظ... وغريهم 
ويقبل بأن يرتك مصري الّنجم رهينة لدى بعض الوصوليني السمسارة الصغار املتشعبطني الذين يريدون أن يكربوا و»يغّولوا« 

ويصنعوا ألنفسهم أسامء بالّنجم وعىل حسابه وهم الذين مل يلعبوا الكرة ومل يفهموها فقط يعرفون كواليسها الرّديئة 
واملشبوهة أحيانا... سيّد رشف الّدين مل ينجح فنيّا إذ عجز عن اختيار مدرّب يحّقق للّنجم أحالمه٬ وعجز عن إدارة الّنجم 

الكبري فحّوله من أغنى الفرق التّونسيّة إىل فريق عاجز مبجموع 60 مليارا... رشف الّدين عندما أخذ األمانة يف الّنجم كانت كّل 
الفروع بطلة افريقيا... اليوم الّنجم غارق يف الهّم والّشؤم والذّل للعنكوش... الّنجم تركه السمسارة والعكعاكة واالنتهازيّون 

الذين زرعهم رشف الّدين مثل الّدجاجة املريّشة... ومن اآلخر... الّنجم الكبري ال ميكن أن ينجح معه الّصغار... وافهموها كام 
تشاؤون...

* رياض جغام 

تتواصل تعيينات الحكام ضمن منطق املجاملة والحسابات املسبقة فاىل حدود الجولة الثامنة ملرحلة ذهاب بطولة الرابطة االوىل مل يضع وديع الجريء الحكم املناسب للمقابلة املناسبة نحن قلنا وديع ومل نقل هشام قرياط الننا 
نعرف ان وديع هو من يعنّي وهشام قرياط يقرتح فقط وإال ماذا يعني تعيني مجدي بالحاج عيل ملباراة النادي االفريقي والنجم الساحيل فهل هذا الحكم كان يف مستوى مسؤوليته سابقا فقط عودوا اىل مباراة اتحاد بن قردان 
والرتجي الريايض يف بن قردان زيادة عىل ذلك فأنا أعرف بل متأكد ان الحاج عيل )حكم من رابطة صفاقس( حكم تعليامت وهل من العادي ان يذهب ملراقبته محمود حسني فقط كم عمر محمود حسني ليكون يف الصدارة 
شأنه شأن صالح القرجي الذي وجدناه بقدرة قادر مراقبا ملباراة مستقبل سليامن وشبيبة القريوان يف القريوان فمع من سيكون الحكم الدويل نعيم حسني مبا أن املنازلة 

ستكون بني قريبني من وديع وهام وليد الجالد الذي يرتاس مستقبل سليامن وشتم االسبوع املايض الحكم املتقاعد مختار دبوس قائال »شنوة ترد يف الفزيتا لتوفيق املكرش« 
الغريب ان ال مختار أشار إىل سوء سلوك وليد الجالد وال املراقب حسني اوالد احمد وال ندري هل عىل راس هذا السيد ريشة وهو الذي سبق له ذات مرة أن وصف اسامة 
رزق الله وصفا تستحي منه كل الديانات أما الطرف الثاين للحكاية فهو حامد املغريب صديق وديع الذي تعود كتابة ردود وديع عىل الخصوم وخاصة ذاك الرد عىل محرز 

بوصيان بعد عقوبة الـ4 سنوات.
محرز املاليك الصديق الويف للشقيق الدكتور ووكيل الالعبني والرئيس الرشيف التحاد بن قردان وجيه الجرئ هذا الحكم الدويل وجدناه معينا ملباراة اتحاد تطاوين واتحاد بن 
قردان ولو كان الصادق الساملي يف تونس وليس يف الكامريون فهذه املباراة كانت ستكون عىل قياسه ويف إطار التواطؤ وليس فصل السلطات عن بعضها البعض نجد شكري 

سعد الله يعني للمسّمى محرز املاليك املراقب عبد الجليل بالحاج عيل غري بعيد عن كل ذلك ماذا يعني تعيني محمد الدبايب مراقبا فوق العادة للحكم نرص الله الجوادي 
املراقب فوق العادة غري موجود لكن املسألة مثرية للجدل حني نجد محمد 

الدبايب يف باجة وهذا يعني أنهم وضعوه عىل القياس وللتأثري عىل نرص الله ان 
استطاع اىل ذلك سبيال الن وديع الجريء يريد ارضاء ويل نعمته »هو يعرف 
املقصود بذلك« حني كنت أقدم برنامج كواليس املالعب عىل قناة الجنوبية 

قلت لعبد الكريم بوشوشة ان التعيينات ستتجه نحو رابطة املنستري بعد الجولة 
الثانية وأقصد هنا الرتجي الذي وجدنا أمري لوصيف حكام ملباراته يف صفاقس 

أمام النادي الصفاقيس وقد وضعوا له جلول عزوز مراقبا وال ندري ماهي 
مقاييسهم يف ذلك. هيثم القصعي من رابطة املنستري كذلك وجدناه يحظى 

برىض وديع الذي وضعه ملباراة امللعب التونيس ونجم املتلوي وكلنا يعرف ان 
وديع يدعم بشكل من االشكال نجم املتلوي بحكم عالقته الجيدة مع بوجالل 

بوجالل الذي وجدناه حارضا يف مباراة نجم املتلوي واالوملبي الباجي اال انه 
رسعان ما غادر بعد ان سجل االوملبي الباجي هدفه الثاين.

وسيم بن صالح الحكم املتقاعد وجوبا بفعل القانون يف 31 ديسمرب 2020 نجده 
معيّنا ملباراة الرجيش واتحاد املنستري االول يرتأسه محمد عيل العروي مستشار 
رئيس الحكومة واتحاد يدير شؤونه صديق وديع احمد البيل االكيد ان الحسبة 

محسوبة يف اتجاه ما لكن ملاذا عاللة املاليك مراقبا لحكم يف حكم املنتهي أمل 
يكن من االجدر وضع عاللة املاليك ملباراة اتحاد تطاوين واتحاد بن قردان ان 

أرادوا حقا االنتصار للحقيقة او ان نجده اي عاللة ملباراة النادي الصفاقيس 
والرتجي الريايض، عىل كل حال الكرة يف تونس فاسدة والقاعدة ان يتواصل هذا 

الفساد ما دام وديع الجريء رئيسا لجامعة الكرة.
* رمزي الجباري

يهمّ تعيينات الحكام والمراقبين خالل الجولة الثامنة 

اآلباء يف شفاعة األبناء وفساد الكرة متواصل 
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بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي 2011 والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

Opalia Pharma - Recordati group
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني 

للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء

بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني 

بالفكر والّساعد راجني للجميع املزيد

من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء

بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي 2011 والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 
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في النادي االفريقي

من يحمي عبد السالم اليونسي ومن سرب 
هذه الصور من محتشد حيّ الخضراء؟

االحتجاجات جابت البالد من باب الجديد إىل مقّر إقامته 
ومع ذلك أىب عبد السالم اليونيس الخروج وهو ما يفرض 
السؤال التايل: من يحمي اليونيس؟ ما يأتيه اليونيس ميثل 
التحدي وال ميكن ان نرى شخصا يرص بهذه الشاكلة عىل 

البقاء دون ادىن حكاية؟
كرة أخرى نسال اين السلطة من كل هذا؟

أكيد ان اليونيس وغريه من املتعّنتني يف الرياضة تتوفر لهم 
الحامية التي متكن الساسة من إلهاء الراي العام عن املشاكل 

الحقيقية للبالد
عمدت مجموعة من أحباء النادي اإلفريقي مساء األحد إىل 
االحتجاج أمام منزل رئيس النادي عبد السالم اليونيس وذلك 

يف إطار سياسة تصعيدية من األحباء للمطالبة باستقالة 
اليونيس والتنحي عن كريس الرئاسة.

وقد قامت الوحدات األمنية بالتدخل وتطويق اإلشكال 
للحيلولة دون وقوع ارضار مادية أو برشية. وقد أشعلت 

جامهري فريق باب الجديد األلعاب النارية أمام منزل 
اليونيس.

وطالب أحباء االحمرو االبيض جامهري باستقالة عبد السالم 
اليونيس من رئاسة الفريق وذلك بسبب سوء النتائج مع 
بداية املوسم فضال عن الديون املرتاكمة من قبل الفيفا.

يُذكر أن أنصار اإلفريقي قد قاموا بوقفة احتجاجية يوم السبت املايض أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم ملطالبتها بالتدخل يف 
الوضعية الحرجية التي يعيشها الفريق.

وقال رئيس النادي االفريقي عبد السالم اليونيس إنه يرّحب باالسم القادر عل ترّؤس االفريقي بدال منه. وقال إن من خرجوا لالحتجاج 
فيهم بعض املندّسني ومل تكن وقفة خاصة بجامهري االفريقي فقط.. وأكد اليونيس إن البعض اختصوا يف تشويهه وشتم الهيئة ال غري 

دون تقديم أي برنامج عمل، مضيفا أنه مستعد لتسوية جميع امللفات العالقة.
وخّص اليونيس كالّ من وديع الجريء ويوسف الشاهد معتربا أنهام ساهام يف مساعدة النادي وأكد أنه ما زال يسعى إىل توفري عقود 

استشهار جديدة يف الجمعية.
وواصل اليونيس ليقول إنه سيكشف باألسامء كّل املتواطئني يف عرقلة النادي وحتى السعي إىل إيقاف عملية تأهيل االنتدابات الجديدة 

ووعد بعقد ندوة صحفية للغرض.
لكن قبل أن نختم نسأل: من رسّب صور األحباء املوقوفني يف محتشد ثكنة األمن حّي الخرضاء؟

وما مصلحته يف ذلك ونحن نعرف أن أعوان األمن مينعون التصوير داخل الثكنات ومراكز األمن؟

تتويج جديد يف الكويت للعكايشي والبدوي  
أحرز الثنايئ التونيس أحمد العكاييش ورامي البدوي لقبهام الثاين مع نادي الكويت عقب التتويج بكأس ويّل العهد عىل حساب 

القادسية بنتيجة 1-2 بعد متديد الوقت، وساهم العكاييش يف اللقب بعد تعديله النتيجة يف الشوط الثاين إذ تلقى كرة من مخالفة 
جانبية ليضعها يف الزاوية البعيدة لحارس القادسية.

وأحرز برقان املركز الثالث بعد الفوز عىل التضامن بثالثية وسّجل الثنايئ التونيس خالد يحيى ورامي بوشنيبة هدفني ليواصل الالعبان 
تألقهام يف موسمهام األول يف الكويت.

القداح يعوض املامني على 
رأس شبيبة القريوان

 
أفرز اجتامع أعضاء الهيئة املديرة للشبيبة القريوانية قرارا إذ تّم التّصويت بتعيني مراد القداح 
الناطق الرسمي السابق يف خطة رئيس إِثر تنحي الرئيس السابق محمد املامني ألسباب صحية.

يُذكر أن مراد القداح قّرر تكوين مجموعة من اللجان الجديدة إلعادة هيكلة الفريق وسيتم 
إعالنها يف اإلبان.

فوزي الرويسي يدرب 
مستقبل املحمدية

تعاقدت الهيئة املديرة ملستقبل 
املحمدية مع املدرب »فوزي 

الروييس« لإلرشاف عىل املقاليد 
الفنية ألكابر كرة القدم.

ويف ما ييل تركيبة اإلطار الفني 
للفريق:

فوزي الروييس: مدرب أول وأمين 
الكناين: مساعد مدرب ومختار بن 

عبيد: مساعد مدرب وبشري الهذييل: 
مدرب حراس ورامي الدايل: معّد بدين ويحيى الساحيل: أخصايئ العالج الطبيعي.

نتائج بطولة الرابطة االولى  للجولة الثامنة

الصفاقسي يلحق الهزيمة 
األوىل بالرتجي الرياضي

والبنزرتي يفاجئ الباجيّة 
يف باجة

فاز النادي الريايض الصفاقيس عىل ضيفه الرتجي الريايض بهدفني مقابل صفر، يف 
املواجهة التي جمعتهام أمس األربعاء، يف إطار الجولة الثامنة من بطولة الرابطة 
املحرتفة األوىل لكرة القدم. وسّجل ثنائية النادي الصفاقيس كل من وليد القروي 

وكينغسالي سوكاري يف الدقائق 36 و79.
وتوقف رصيد الرتجي عند النقطة 16 يف املركز األول، عىل بعد ثالث نقاط من 
النادي الصفاقيس. وتكبد الرتجي هزميته األوىل يف البطولة بعد 32 مباراة، إذ مل 

يعرف طعم الهزمية منذ 15 جوان 2019 أمام النادي البنزريت.
كام حسم التعادل السلبي مواجهة االتحاد الريايض بتطاوين واالتحاد الريايض بنب 

قردان أمس األربعاء، لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة 
القدم. ورفع اتحاد بن قردان رصيده إىل 13 نقطة يف املركز الثاين، بينام يحتل اتحاد 

تطاوين املركز العارش برصيد 8 نقاط.
وفاز املستقبل الريايض بالرجيش عىل االتحاد الريايض املنستريي بنتيجة 0-1 أمس 
ضمن الجولة الثامنة من بطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم. وسجل هدف 

الفوز ملستقبل الرجيش مالك البولعايب من رضبة جزاء. 
شبيبة القريوان 2 – مستقبل سليامن 3

امين محمود ضد مرماه د21
احمد العامري د 67
عرفاوي  د71 ض.ج
الهاممي د81 , د 84

االوملبي الباجي 0 – النادي البنزريت 1
نادر الجريب د 3

النادي الصفاقيس 2 – الرتجي الريايض 0
القروي د 36 

كينغسالي ايدو د 79
مستقبل الرجيش 1 – االتحاد املنستريي 0

بولعايب د 44
اتحاد تطاوين 0 – اتحاد بن قردان 0
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تقسيم »درّة البحيرة« 
تهيئة فريدة من نوعها ألسلوب حياة مميّز

كة من خالله اىل االرتقاء مبدينة تونس إىل مصاف العواصم العاملية ميثرّل تقسيم دررّة البحرية القسط األورّل ملدينة متكاملة تسعى الشرّ

تقسيم درّة البحرية 56 هكتارا من املساحة املعدة للتهيئة ويشمل 120 مقسام متعددة االستعامالت والوظائف  	- 	
تقسيم معامري محكم ذو صبغة عمرانية خاصة مبعايري من الطراز الرفيع  	- 	

موقع جغرايف مركزي . 	- 	

مبناسبة االحتفال بالذرّكرى العارشة لثورة 14 جانفي 2011 والذرّكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونيس للشغل

ة لشكة البحرية للترّطوير واالستثامر بأحررّ الترّهاين وأطيب الترّمنرّيات لشعب تونس األيبرّ ولكلرّ العاملني بالفكر  م اإلدارة العامرّ تتقدرّ

م واالزدهار. اعد راجية للجميع املزيد من الخري والنرّامء ولتونس العزيزة كل التقدرّ والسرّ
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أحر التهاني إلى كل العاملين بالفكر والساعد وكافة الشعب

يرفع رئيس مجلس إدارة التعاضدية
وكافة المتعاضدين وأعوان

 مبناسبة االحتفال بالذكرى العارشة لثورة 14 جانفي 2011
 والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونيس للشغل

COOSEM

أحر التهاني إلى كل العاملين بالفكر والساعد وكافة الشعب

يرفع رئيس مجلس إدارة التعاضدية
وكافة المتعاضدين وأعوان

 مبناسبة االحتفال بالذكرى العارشة لثورة 14 جانفي 2011
 والذكرى 75 لتأسيس االتحاد العام التونيس للشغل

COOPOM
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بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة 
المتزامنة مع الذكرى 75 

لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 

يرفع الرئيس المدير العام وكافة إطارات وأعوان

االتحاد البنكي للتجارة والصناعة
أحر التهاني إلى كل العاملين بالفكر والساعد 

وكافة الشعب التونسي


