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اتفاق 6 فيفري بني الحكومة واالتحاد تاريخيّ بكل املقاييس 
والتزام بعدم التفويت يف املؤسسات العمومية

إنصافا ألعوان الصحة
الحكومة تستجيب ملطلبهم 

حول الفصل 2

أزمة أداء اليمين الدستورية 

من يدفع رئيس الحكومة إىل تمرير 
الوزراء باإلجراءات املستحيلة؟

هيئة إدارية استثنائية في صفاقس 

إضراب 18 فيفري قائم وحفظ حق الجهة ضروري
في تسنيم طبلبة

إيقاف 10 عمال و70 تحت الضغط 
ملاذا اختار رئيس بلدية 
بنزرت توتري األجواء؟

ملاذا يجب الدخول يف مفاوضات 
اجتماعية يف القطاع الخاص؟

الوفاء، كل الوفاء للشهداء يف الذكرى 
الثامنة الستشهاد شكري بلعيد 
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

يف  املمضاة  السابقة  االتفاقات  تطبّق  أوال: 

املمثلة  الهياكل  بني  العمومية  الوظيفة  قطاعات 

الدولة  ومؤسسات  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 

القامئة  لتحديدها  وتعتمد  االستمرارية  ملبدإ  وفقا 

املرفقة واملؤرش عليها من الطرفني.

ثانيا: يلتزم الطرف الحكومي بإصدار النصوص 

تطبيق  يستوجبها  التي  والرتتيبية  القانونية 

مويف  يتجاوز  ال  اجل  من  اليها  املشار  االتفاقات 

مارس 2021 ووفقا ملقتضيات دولة القانون ويسعى 

من  االيجايب  التفاعل  دفع  اىل  ذلك  تحقيق  بغاية 

بقية املؤسسات ومنها املؤسسة القضائية.

عىل  املحافظة  بغاية  الطرفان،  يتعهد  ثالثا: 

التوازنات املالية للدولة، بالجدولة االتية االلتزامات 

املالية الناجمة عن تطبيق جملة االتفاقات العالقة 

يف الوظيفة العمومية.

1 ماي 2021 ـ ٪25

1 سبتمرب 2021 ـ ٪25

1 ماي 2021 ـ ٪50.

رابعا: يلتزم الطرف الحكومي باصدار النصوص 

واملنشآت  املؤسسات  بأعوان  املتعلقة  الرتتيبية 

املمضاة  االتفاقات  بتطبيق  واملتعلقة  العمومية 

بني الطرف االداري والطرف النقايب وذلك يف اجل 

اقصاه موىف شهر ماي 2021.

الحوار  مبواصلة  النقايب  الطرف  يلتزم  خامسا: 

متى  التنفيذ  صعوبات  تذليل  اجل  من  البناء 

ضامن  يف  الحكومة  جهود  دعم  وإىل  وجدت 

استمرارية املرافق العمومية يف إطار االحرتام التام 

للحق النقايب.

اتفاق يوم 6 فيفري واحلكومة استجابت للمطالب بعد جلسات 5 زائد 5
بعد حوار جاد مع االحتاد   رمزي الجباري

املشرتك  العمل  لنهج  مواصلة 

واالتحاد  الحكومة  بني  البناء  والحوار 

مببدإ  وإميانا  للشغل  التونيس  العام 

استمرارية الدولة ومؤسساتها وترسيخا 

الوطنية  للمنظامت  الفاعل  للدور 

وضامنا ملصداقية الحوار االجتامعي.

يعيق  ان  شأنه  من  ما  لكل  ورفعا 

الجهود الفاعلة لتكريس مناخ اجتامعي 

ودفعا  املتبادلة  الثقة  قوامه  سليم 

دميقراطية  مؤسسات  بناء  يف  لالسهام 

راسخة وللرفع من االداء يف العمل ومن 

جودة املرافق مبا يضمن حقوق املواطنة 

مبادئ  وفق  العام  الصالح  وخدمة 

وقواعد  واالستمرارية  واملساواة  الحياد 

الشفافية والنزاهة النجاعة واملساءلة.

لهم  ندين  شهداء  لدماء  ووفاء 

حرمته  عن  الذود  بواجب  وللوطن 

وحامية سيادته والحفاظ عىل مقوماته 

وتعزيز قدراته.

حوار  جلسات  لنتيجة  وتجسيدا 

الحكومة  بني  املستوی  رفيعة  اللجنة 

التقى  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد 

وفد  بالقصبة   2021 فيفري   6 يوم 

حكومي يتقدمه رئيس  الحكومة السيد 

هشام املشييش بوفد عن االتحاد العام 

نور  السيد  يتقدمه  للشغل  التونيس 

لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  الدين 

العام التونيس للشغل:

وتم االتفاق عىل ما ييل:

األخ حفيظ حفيظ
قال األمني العام املساعد التحاد الشغل املكلف 
الذي  االتفاق  إن  حفيظ،  حفيظ  األخ  بالترشيع، 
من  سيمّكن  الشغل،  االتحاد  مع  الحكومة  وقعته 
تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة يف الوظيفة العمومية 

يبلغ عددها 46 اتفاقية تعود إىل سنة 2015.
املعنية  االتفاقيات  إن  حفيظ،  األخ  وأضاف 
تشمل كل القطاعات ومن بينها اتفاقيات تعود اىل 
الحبيب الصيد  السابقني  فرتة تويل رئييس الحكومة 
فيفري  اىل   2015 فيفري  )منذ  الشاهد  ويوسف 

.)2020
املربم،  باالتفاق  املشمولة  االتفاقيات  وتهّم 
والرياضة  والفالحة  والثقافة  املالية  قطاعات 
و3  الرتبية  لوزارة  تابعة  أسالك  و9  العايل  والتعليم 

أسالك أخرى تهّم الصحة بالنسبة إىل االختصاص شبه 
الطبي واألطباء االستشفائيني والصيادلة.

العالقة  االتفاقيات  تفعيل  بكلفة  يتعلق  ما  ويف 
الكلفة  هذه  توزيع  سيتم  أنه  إىل  حفيظ  األخ  أشار 
بنسبة 50 % خالل العام الحايل وبذات النسبة خالل 
2022 مشّددا أن تعهد الحكومة بنرش كافة النصوص 
الرتتيبية قبل موىف مارس 2021 يعكس االلتزام باحرتام 

استمرارية الدولة يف تطبيق االتفاقيات.
وأكّد أن كل القطاعات معنية بتفعيل االتفافيات، 
اتفاق  بتطبيق  التزامها  أبدت  الحكومة  أن  موّضحا 
يف  التفويت  عدم  عىل  ينّص  الذي   2018 فيفري   18

املؤسسات العمومية.
موىف  قبل  عقدها  سينطلق  جلسات  أن  وأعلن 

للنظر  والنقايب  الحكومي  الطرفني  بني  الحايل  فيفري 
حالة  صعوبات  تواجه  التي  العمومية  املؤسسات  يف 

بحالة.
وأفاد أن التوصل إىل االتفاق جاء يف أعقاب جلسة 
يوم  ساعات   7 من  ألكرث  استمرت  حاسمة  تفاوض 
عىل  أيضا  اتفقا  الطرفني  أن  مؤكدا  الفارط،  الخميس 
البدء يف مفاوضات اجتامعية للزيادة يف األجور خالل 

العام الحايل.
يف سياق آخر، خلص حفيظ اىل أن الحكومة قد 
أن  معتربا  السابقة،  باالتفاقيات  االلتزام  عىل  برهنت 
توقيع االتفاق ال يتعارض مع دفاع اتحاد الشغل عن 
الحريات والحق يف التظاهر توازيا مع تنظيم مسرية 
الشهيد  اغتيال  ذكرى  يف  بورقيبة  الحبيب  بشارع 

الراحل شكري بلعيد.

 اتفاق 6 فيفري  2021 تاريخي بكل املقاييس والحكومة التزمت بعدم التفويت يف املؤسسات العمومية
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لقاء جهات االطباء

املوافقة  متت  انه  مطلعة  مصادر  من  الشعب  علمت 
والصيادلة  االسنان  واطباء  لالطباء  جهات  لقاء  عقد  عىل 
االستشفائيني الجامعيني وذلك يوم الخميس 11 فيفري 2021 
التاسعة والنصف )09٫30( صباحا بنزل املشتل  عىل الساعة 
ـ تونس ـ برئاسة االخ سامي الطاهري االمني  العام املساعد 

املكلف باالعالم والنرش.

الحكومة  بني  الحوار  لنهج  مواصلة 
واالتحاد العام التونيس للشغل وتبعا لحالة 
االحتقان التي عّمت قطاع الصحة يومي 8 
و9 فيفري 2021 ورفعا لكل جوانب اللبس 
عمل  جلسة  عقد  تم  التواصل  واشكاليات 
املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  الوزيرة  بني 
املساعد  العام  واالمني  العمومية  بالوظيفة 
والكاتب  العمومية  بالوظيفة  املكلف 
العامة للجامعة العامة للصحة وكان اللقاء 
امليّض  عىل  الراسخ  العزم  لتجديد  مناسبة 
اساسية  وبصورة  ومنها  االصالحات  كل  يف 
بخصوصيّته  واالقرار  الصحة  قطاع  اصالح 
والحقيقية  الفعلية  االستجابة  اجل  من  

فيه  العاملني  واستحقاقات  النتظارات 
تجديد  تّم  قد  وانه  لنضاالتهم  وتتويجا 
االلتزام بذلك عند امضاء اتفاق 6 فيفري 

.2021
افراد  عىل  االتفاق  تّم  عليه  وبناء 
العمومي  بالقطاع  العاملني  االعوان 
للصحة بقانون اسايس خاص بهم عىل ان 
تنطلق اعامل اللجنة املشرتكة بني االتحاد 
الوظيفة  ومصالح  للشغل  التونيس  العام 
 2021 فيفري   17 بتاريخ  العمومية 

وتنتهي خالل شهر نوفمرب 2021.
وبناًء عىل هذا ترفع كافة االحتجاجات 

بالقطاع الصحي.

في ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى:

محضر جلسة والحكومة تستجيب ملطلب الفصل 2

بيان يف القصرين
املادية  االعتداءات  وتعّدد  تكّرر  إثر 
واللفظية عىل اعوان واطارات االدارة الجهوية 
للشؤون االجتامعية بالقرصين وإثر ما تعرّض 
له اعوان الوحدة املحلية للنهوض االجتامعي 
بالزهور وقسم النهوض االجتامعي بالقرصين 
من اعتداء مادي ولفظي وصل اىل حد تهشيم 
بعض التجهيزات االدارية واشهار سالح أبيض 
وهو ما  ادى إىل رضر معنوي ومادي وذلك 
تسبب  مام  املنطقة  مواطني  بعض  ِقبل  من 
ومصالح  للعمل  العادي  السري  تعطل  يف 

الوافدين عن املؤسسة
وبناء عليه:

ـ نستنكر وندين بشدة هذه االعتداءات 

املتكّررة
الحامية  بتوفري  االرشاف  سلطة  نطالب  ـ 

االمنية الالزمة والعاجلة العواننا.
ـ نطالب النيابة العمومية بالتدخل الرسيع 

يف تطبيق القانون
وقفة  سننفذ  فاننا  االساس  هذا  وعىل 
فيفري   10 االربعاء  يوم  حضورية  احتجاجية 
2021 ملدة ساعتني بداية من الساعة التاسعة 
الحادية  الساعة  غاية  اىل  صباحا   )09٫00(

عرشة )11٫00( صباحا.
فإننا  ملطالبنا  االستجابة  عدم  صورة  ويف 
اشكال  شتّى  يف  للدخول  تام  استعداد  عىل 

االحتجاج املرشوعة.

إنصافا ألعوان الصحة 

اليوم الخميس 

التأمت جلسة عمل اليوم 9 فيفري 2021 مبقّر ديوان 
تربية املاشية وتوفري املرعى بني الطرف النقايب املتكون من 
الكاتب العام للفرع الجامعي للفالحة بتونس االخ فتحي 
الستار  عبد  األخ  للفالحة  العامة  الجامعة  الرياحي وعضو 
املاشية  تربية  لديوان  األساسية  النقابة  وأعضاء  الزعبي 
بتونس والطرف اإلداري برئاسة املدير العام للديوان السيد 

عز الدين الشلغاف.
من  املثارة  املطالب  بعض  يف  النظر  تّم  الجلسة  خالل 
املرعى  املاشية وتوفري  تربية  لديوان  األساسية  النقابة  قبل 
منها الرتقيات والرتقيات االستثنائية لسنة 2020 وبقية لباس 
الشغل لسنة 2018 و 2019 و 2020 والحق النقايب والتأمني 

عىل املرض ومقاييس الخطط الوظيفية.
* صربي الزغيدي

جلسة مع الطرف اإلداري 
وهذه مواضيعها

صورة الجتامع نقابة توفري املرعى 

التونيس  العام  االتحاد  بني  املميض  االتفاق  عىل  بناء 

وامللحق   2021 فيفري   06 بتاريخ  والحكومة  للشغل 

الخامس  بالبند  املتعلق  السابعة  الصفحة  يف  له  املصاحب 

نقطته  يف  االجتامعية  للشؤون  العامة  الجامعة  باتفاقيات 

تعليم  متعاقدي  وضعية  تسوية  عىل  تنص  التي  السادسة 

الكبار وادماجهم يف سلك الرتبية االجتامعية بوزارة الشؤون 

الرتبية  ملدريس  االساسية  النقابة  نحن  فاننا  االجتامعية 

االجتامعية بتونس:

ـ نثمن ما جاء يف االتفاق ونعتربه مكسبا ال ميكن التنازل 

عنه

ـ نؤكد عىل ان هذا السلك يتمتع بنظام  اسايس خاص 

وينظم  الكبار وحقوقهم  تعليم  االملني يف  واجبات  يضمن 

طرق تأجريهم وانتدابهم.

ـ تعترب ترصيحات وزير الشؤون االجتامعية امام مجلس 

نواب الشعب محاولة لالتفاف عىل اتفاق 06 فيفري الجاري 

ال ميكن ملنظمتنا االتحاد العام التونيس للشغل القبول بها.

ـ نعرّب عن تجندنا للدفاع عن حقوقنا والنضال من اجل 

التنفيذ الفوري لهذ االتفاق يف اجاله املحددة.

في االتحاد الجهوي بتونس

محاولة لاللتفاف على اتفاق!
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* لطفي املاكني
التي  الكيفية  ينتظر  الجميع  مازال 
عن  املرتتبة  االشكالية  حل  عربها  سيتم 
ونعني  التنفيذية  السلطة  رئييس  مترتس 
كل  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
االخري  الوزاري  التحوير  بخصوص  مبوقفه 
دعوة  الجمهورية  رئيس  رفض  حيث 
الوزراء الجدد للقرص  الرئايس الداء اليمني 
الرشعية  الصفة  متنحهم  التي  الدستورية 
رئيس  ارصار  مقابل  للحكومة  كأعضاء 
السيايس  حزامه  من  املدعوم  الحكومة 
النص  بحسب  الخطوة  بتلك  القيام  عىل 

الدستوري املقيد والذي ال ميكن تأويله وفق املصالح السياسية.
الوزارات  عليها  أجربت  التي  العطالة  هذه  تتواصل  ان  ويخىش 
القانونية  القراءات  انقسمت  ان  بعد  االخري  الوزاري  بالتحوير  املعنية 
للفصل  تفسري  من  الجمهوية  رئيس  قدمه  ما  بإتجاه  يذهب  من  بني 
89 من الدستور وبني من إستند ملا ينص عليه الفصل 144 من النظام 
الكتل  علی  يقترص  مل  االنقسام  وهذا  الشعب  نواب  ملجلس  الداخيل 
قبلت  ان  بعد  خاصة  القانون  رجال  لدى  امتد  بل  واحزابها  الربملانية 

الدوائر املختصة باملحكمة االدارية النظر يف االستشارة التي طلب من 
خاللها رئيس الحكومة هشام املشييش رأي املحكمة يف هذا املوضوع 
القانونية  واملخارج  الحكومة  ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  بني  العالق 

املمكنة لتجاوز تداعياته عىل استقرار أوضاع البالد.
املشهد  يف  الفاعلني  مختلف  مواقف  »الشعب«  استطلعت  وقد 
السيايس مام يجري بني قرصي قرطاج والقصبة وتداعيات ذلك عىل سري 

دواليب البالد.
* تجنب املغالبة

للحكومة  الداعمة  االطراف  تذهب 
ما  مسؤولية  الدولة  رئيس  تحميل  اىل 
ثامر  فؤاد  النائب  ذلك  من  حاليا  يجري 
الحزام  )من  تونس  قلب  حزب  كتلة  عن 
استشارة  ان  اكد  الذي  للحكومة(  الداعم 
دستورية  مراقبة  وهيئة  االدارية  املحكمة 
القوانني متثل املخرج والحل استنادا لكون 
يرتك  وال  مقيد  الدستور  من   89 الفصل 
لرئيس الجمهورية مجاال لرفض اداء اليمني 
رئيس  وبالتايل  الوزراء  لبعض  الدستورية 
الجمهورية ليس مخريا بل عليه الترسيع يف 
استدعاء الوزراء وما عدى ذلك مام نسمعه 
من مالحظات عىل شكليات املراسالت فهذا ليس جديا لتجاوز تعطل 
كانت  اذا  انه  القول  ثامر  فؤاد  وواصل  الدستوري  اليمني  اداء  عملية 
هناك اشكاليات يف عالقة بعدد من الوزراء الذين منحهم الربملان ثقته 
فيجب توضيحها  ام ان املسألة مرتبطة الوزراء الذين تخىل عنهم رئيس 
رئيس  وكأن  يبدو  وهنا  الجمهورية  رئيس  عىل  واملحسوبني  الحكومة 

الجمهورية اصبح خصام سياسيا وهذا تعنت يعطل مصالح الدولة.
 وامام هذه الوضعية فإن الحزام السيايس الداعم للحكومة اعطى 

أزمة اداء اليمين الدستورية

من يدفع برئيس احلكومة لتمرير الوزراء باالجراءات املستحيلة؟

بعد منح الثقة للوزراء الجدد

الخالفات  جّراء  البالد  مؤسسات  بني  التصادم  حالة  ستتواصل  متى  إىل 
بني قياداتها وإىل أين ستحملنا هذه الحالة من العطالة؟ فالجميع يف انتظار 
ذهاب الوزراء الجدد إىل القرص الرئايس ألداء اليمني الدستورية ليتمكّنوا من 

االنطالق يف مهامهم الحكومية؟
وهنا ال ميكن الحديث عن هذه العطالة دون الرجوع إىل أكرث من واقعة 
وحدث تدّل كلّها عىل أّن الخالفات وتباعد التصورات واملقاربات يف أسلوب 
الحكم توّسعت بني رؤوس السلطة وأّن املسافات تباعدت بني القصور الثالثة 
خلف  والتمرتس  الجيد  التموقع  ضامن  عىل  منهم  واحد  كّل  يحرص  حيث 
صالحياته الدستورية وهذا ما ظهر يف التحوير الوزاري األخري حني أرّص رئيس 
الحكومة هشام املشييش عىل القيام به رغم ما أُثري من شبهات فساد وتضارب 

مصالح لبعض من تّم اقرتاحهم لاللتحاق بالفريق الحكومي.
تتزعمه  للحكومة والذي  الداعم  الوسادة(  )أو  السيايس  الحزام  ومل يكن 
النهضة ينظر بارتياح إىل مبادرة الحوار الوطني التي تقّدم بها االتحاد العام 
وعدم  منه  بإرشاف  تكون  أن  بها  الجمهورية  رئيس  وقبل  للشغل  التونيس 
رئيس  نفسه  الوقت  يف  والذي هو  ورئيسها  النهضة  إىل سعي  يعود  االرتياح 
مجلس نواب الشعب إىل فصل املسار السيايس يف هذا الحوار واالقتصار عىل 
املسار االقتصادي واالجتامعي ألنّه يعترب من زاوية نظره أّن السبب الرئييس 
ملا تعيشه البالد مرتبط أساسا بالوضع االقتصادي واالجتامعي وهذا مخالف ملا 
أجمع عليه الخرباء واملختصون كون العطالة السياسية هي السبب يف التدهور 
االقتصادي واالجتامعي أي أّن املسار الحكومي منذ 2011 كان فاشال بسبب 
»تُْغِضُب«  املقاربة  هذه  طبعا  املتعاقبة  الحكومات  تلك  بدواليب  املاسكني 
النهضة وقياداتها ألّن املعنى يتّجه إليها باعتبارها شاركت يف كل الحكومات 

وكانت فاعلة فيها حتى وإن اّدعت أنّها مل تحكم لوحدها.
وتواصلت هذه الوضعية يف املّدة النيابية الحالية بتشكيلها تحالًفا برملانيّا 
يجمعها مع كّل من حزب قلب تونس وائتالف الكرامة هذا الحزام السيايس 
الذي منح الثقة لحكومة املشييش األوىل إىل جانب بعض الكتل األخرى حسب 
رشوط وضعتها مسبقا أساسا عدم تحزّب الحكومة االّ أّن هذا الوضع مل يستمر 
طويال لتصبح هذه الحكومة واقعة تحت هيمنة ذلك التحالف أساسا النهضة 
ورئيسها الذي جعل منها واجهة يف »رصاعه« مع مؤسسة رئاسة الجمهورية 
فيه  ترى  الذي  الوقت  يف  بإرشافه  الوطني  الحوار  وضع  قبل  ان  بعد  خاّصة 
النهضة وشيخها اّن هذه الخطوة تستهدفها بالدرجة األوىل وعليها ان تسبق 
الجميع يف تغيري واقع املعطيات وهذا ما سعت إليه بدفع املشييش إىل التخيّل 
عن ثالثة وزراء محسوبني عىل القرص الرئايس يف مرحلة أوىل بعد أن حصلت 
الرئيس  وزراء  بالتخيّل عن جميع  الثقة  ملنح  االستعداد  عند  سابقة  اتفاقات 
إالّ مسألة وقت وهذا  الحكومي ليست  الفريق  وأّن مسألة وجودهم ضمن 
ما حصل يف وقت الحق عندما تّم الدفع برئيس الحكومة إىل القيام بتحوير 

وزاري مل يقترص عىل سّد الشغورات بل تعداه إىل كّل من له »صلة بالقرص 
الرئايس« وذلك تحت مسّميات عّدة أولها تحقيق االنسجام يف األداء وكذلك 
النجاعة وهذا لن يكون إالّ بإبعاد تلك األسامء من أعضاء الحكومة وتعويضهم 
بأسامء أخرى أشار رئيس الجمهورية خالل إرشافه عىل مجلس األمن القومي 
إىل وجود شبهات تحوم حول البعض منهم وأنّه لن يقبل بأن يرشف عىل أداء 
اليمني الدستوري ورغم ذلك فإّن الحزام السيايس أرّص عىل إجراء ذلك التحوير 
الذي حمل إلينا أسامء لها انتامءات حزبية متخفية أنكرتها األحزاب الداعمة 
الشبهات  تأثرياتها واعتربتها مزايدات ال غري مثلها مثل  للحكومة وقلّلت من 
التي أُلصقت بالبعض منهم ويف الوقت الذي اعتقد فيه البعض حصول تراجع 
أّن  إالّ  األسامء  بعض  اقرتاح  عن  السيايس  وحزامها  الحكومة  رئيس  قبل  من 
العكس هو الذي حصل باإلرصار عىل الذهاب إىل الربملان وطلب ثقته باألسامء 
نفسها املقرتحة وقد كانت النتيجة غري متوقعة بنيل الثقة بحوايل 145 صوتا 
بنسب تزيد وتنقص حسب كّل وزير االّ أّن دائرة الناخبني للثقة كانت واسعة 

يف الوقت الذي انتظر فيه البعض أالّ تتجاوز يف أحسن الحاالت 115 صوتا.
تغرّي يف التوازنات

نتائج عمليّة التصويت عىل منح الثقة للوزراء الجدد التي جرت يوم 26 
جانفي اعتربها البعض بداية متغرّيات للتوازنات داخل مجلس نواب الشعب 
وتّم االستناد يف هذه القراءة إىل أّن الظروف التي جرت فيها جلسة منح الثقة 
كانت مشحونة بداية من االحتجاجات التي مرّت بها أغلب جهات البالد والتي 
تعاملت معها الحكومة بأسلوب بعيد عن أي حوار أو نقاش بل تركت القوات 
أدانته  الترصّف  وهذا  والُقرصرَّ  الشباب  من  وأغلبهم  املحتّجني  تواجه  األمنية 
مختلف القوى السياسية واملدنية وهو ما جعل الحكومة يف وضعية حرجة من 
منظور معارضيها إالّ أّن إرصار الحزام السيايس عىل إجراء هذا الحوار ورغم 
كّل تلك املعطيات كان أكرب من االنتقادات التي توّسعت قبل انطالق الجلسة 
العامة ملنح الثقة بسبب الطوق األمني الذي ُضب حول الربملان من مختلفب 
جهاته وهذا مل يحصل حتّى أيّام الدكتاتورية مبا تسبّب يف رفع الجلسة ملّدة 
نصف ساعة بعد أن انتقد النواب تلك املحارصة أّولهم نواب الكتلة الدميقراطية 
الذين رفضوا انطالق الجلسة يف مثل تلك الظروف وزاد االعتقاد وأّن ما يحصل 
هو شعور من الحكومة وحزامها السيايس بضعف موقفهم الداخيل يف الوقت 
الذي كانت التربيرات الرسمية ترجع تلك الرتسانة األمنية إىل ضورة التوقّي 
من حاالت انفالت وتنفيذ تهديدات خالل الوقفات االحتجاجية املنتظرة يومها 
االحتجاجات األخرية وعددهم كبري  املوقوفني يف  بإطالق رساح كل  للمطالبة 

خاّصة من الشباب والقرص.
وقد فرّس عدد من املالحظني ترصّف الحكومة وحزامها السيايس يومها بأّن 
قراءتهم ترى أن تداعيات ترصيح رئيس الجمهورية يف اجتامع مجلس األمن 
القومي يوم فقط قبل جلسة منح الثقة كانت عكسية أي أنّها خدمت الطرف 

املراد إضعافه مبا أنّه ظهر وكأنّه أحرص عىل االلتزام بنواميس مؤسسات الدولة 
وهذا ما عرّب عنه رئيس الحكومة خالل مداخلته يف الجلسة االفتتاحية بحيث 
بدأ األمر وعىل مدى كامل الجلسة العامة يوم 26 جانفي تبادل لردود أفعال 
بني الداعمني للحكومة واملعارضني لها واملساندين لرئيس الجمهورية وموقفه 
من التحوير واألسامء املقرتحة مبا خلق سجاال مل يتوقف إىل حّد اآلن بخصوص 
مدى وجاهة عدم قبول رئيس الجمهورية اإلرشاف  عىل موكب أداء اليمني 
البعض تعطيالً ملؤسسات  اعتربه  ما  الجدد وهذا  الوزراء  قبل  الدستوري من 
الدولة يف الوقت الذي يتطلّب األمر انطالق الحكومة يف عملها وتجاوز حالة 
يف  الرسعة  إىل  وتحتاج  ترتاكم  ومصاعبها  البالد  مشاكل  أّن  حني  يف  االنتظار 

العمل واإلنجاز.
كام عرفت هذه النتائج تأثريات عىل الوضع داخل مجلس نواب الشعب 
الكتلة  أعضاء  من  عدد  إىل  الربملان  رئيس  وجهها  التي  اإلدانة  من  بداية 
الدميقراطية بتعلّة االعتداء بالعنف عىل نواب ائتالف الكرامة وذلك كنوع من 
»رّد الجميل« بعد أن منحوا أصواتهم للتحوير الوزاري وهو يعكس اطمئنان 
رئيس مجلس نواب الشعب لتوّسع دائرة التحالف الحكومي والذي سيكون 
ناحية  الرئايس هذا من  القرص  الشد والجذب مع  »خري سند« له يف وضعية 
ومن ناحية أخرى يريد فرض أمر واقع قبل انطالق الحوار الوطني أي استبعاد 
املسار السيايس كام خطّط له سابقا و»جرب الجميع« عىل الوقوف عند الجانبني 

االقتصادي واالجتامعي.
املعارضة  داخل  الترشذم  نوع من  الربملان  رئيس  أخرى خلق  ناحية  من 
وهي تستعد لتقديم الئحة سحب الثقة منه للمرّة الثانية والتي بدت حسب 
املصالح  وراء  واللهث  الترشذم  تواصل هذا  ما  إذا  التحقيق  املالحظني صعبة 
فيه  تحكمت  الجدد  للوزراء  الثقة  منح  عىل  التصويت  أّن  ذلك  الحزبية 

حسابات سياساوية ومصالح حزبية.
كام انطلق الحديث بعد معرفة تفاصيل نتائج عمليّة منح الثقة عن أّن 
املشاريع  عديد  الحسم يف  باتجاه  الذهاب  من  متّكن  قد  الجديدة  التوازنات 
املعلقة داخل الربملان وأولها املحكمة الدستورية لكن يبدو أّن هذا القول فيه 
من نوع من املبالغة والتباهي بتلك النتائج ألّن التصويت عىل الوزراء كان من 
قبل نّواب لهم مرجعيات فكرية وسياسية متباينة وبالتايل ستكون مواقفهم 
مغايرة عند الدخول يف انتخابات بقيّة أعضاء املحكمة الدستورية التي مازالت 
خاضعة لتلك املرجعيات التي أرشنا إليها ألّن عديد الكتل الربملانية مثل اإلصالح 
وتحيا تونس والوطنية والدميقراطية لن تصطّف مهام كانت املعطيات خلف 
األسامء املرشحة للمحكمة الدستورية التي ستسندها النهضة وائتالف الكرامة 
وبالتايل فإّن املسائل تختلف وال يجب أن يجرف »الغرور« بالبعض استنادا إىل 
ما أفرزته نتائج منح الثقة للوزراء الجدد رغم أن الرتّوي مطلوب للوقوف عىل 

حقيقة التوازنات داخل مجلس نواب الشعب وتداعياتها املتوقعة.

إىل متى ستتواصل العطالة والصدام بني مؤسسات الدولة؟
* لطفي املاكني
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للمشييش الضوء االخرض يف أي خيار يراه مناسبا لتجاوز هذه العطالة 
ايادينا  أن  كام  واالعراف  القوانني  تقتضيه  ما  حسب  سندعمه  ونحن 
الوطنية  املصلحة  تغليب  أجل  من  الجمهورية  رئيس  للسيد  ممدودة 
واالبتعاد عن املغالبة والتأكيد عىل اهمية الحوار لتوضيح عديد النقاط 
واولها وأهمها التحفظات التي لديها بخصوص بعض الوزراء الن وضع 
تنتظر  وزارة   11 ان  إذ  العطالة  حالة  استمرار  ميكن  وال  صعب  البالد 
التحاق الوزراء مبواقعهم ملبارشة مهامهم وما لذلك من انعكاسات سلبية 

عىل سري دواليب البالد واملواطنني.
ويف نفس االتجاه تعترب النائبة نرسين العامري عن كتلة االصالح ان 
القيام  الجمهورية  رئيس  من  تستدعي  يوما   15 منذ  املعطلة  الوضعية 
هذا  امام  كحاجز  يقف  ال  حتى  الحكومة  رئيس  به  قام  مثلام  بدوره 
التحوير الوزاري الن وضع البالد صعب وال يحتمل تواصله واضافت ان 
ما يجري االن سابقة خطرية كون رئيس الدولة ميتنع عن االرشاف علی 
آداء الوزراء الجدد اليمني الدستورية وهو ما قد يؤدي يف مرحلة الحقة 
العامري  ودعت  الوالة  اليمني  أداء  عن  ارشاف  عن  كذلك  االمتناع  اىل 
رئيس الجمهورية اىل توضيح موقفه بخصوص الوزراء الذين تحوم حولهم 
شبهات تضارب مصالح او فساد وتقديم قامئة فيهم الننا نعيش غموضا 
وضبابية والبد ان يخرج عن صمته حتى نتجاوز هذه الظرفية غري املسبوقة 
بأن  مطالب  الدولة  رئيس  ان  التجاذبات يف حني  بسبب  البالد  تاريخ  يف 
يكون فوق املناكفات السياسية بجمعه مختلف االطراف والتوصل للحلول 

املستوجبة النه رئيس كل التونسيني والتونسيات.
* الرتاجع والتخيل عن املعاندة

باملقابل فان االطراف التي تنترص ملوقف رئيس الجمهورية ترى انه 
عىل رئيس الحكومة الرتاجع عن الخطوات التصعيدية التي قام بها فعطل 
من خاللها مصالح البالد وهذا ما ذكره النائب زياد غناي عن التيار حيث 
القانوين واملطروح  الجانب  يقع حرصه يف  ان  اعمق من  االشكال  ان  بنينّ 
اليوم هو من ذهب بنا إىل هذه األزمة مع سبق االرصار والرتصد حني ارص 
رئيس الحكومة ومن يدفعه من وراء الستار عىل القيام بهذا التحوير دون 
ان يوجد ما ينص عىل ذلك بالدستور وهو ما الحظه رئيس الجمهورية من 
اخالالت يف االجراءات وبالتايل فان رئيس الحكومة هو املطالب بالرتاجع 
متواصلة  لعبة سياسية  ان هناك  يؤكد  تحوير وزاري  به من  قام  ما  عن 
منذ اجراء انتخابات 2019 بدعم من حركة النهضة ورئيس الربملان ولعل 
ما قام به من إتصاالت مع اطراف من خارج البالد يقيم الدليل عىل ما 

أرشت اليه.
واضاف زياد غناي ان رئيس الدولة قرر ان يكون هذا الحادث ونعني 
التحوير الوزاري فاصال يف ما يجري بالبالد ولن يجعل االمر يتواصل مثل 
سابقيه واملتابع الجيد يقرأ جميع الجوانب خاصة السياسية الن االشكالية 
املحكمة  استشارة  ان  ذلك   بداية حديثي  قانونية كام ذكرت يف  ليست 
هذا  الن  شكلية  خطوة  مجرد  يبقى  الحكومة  رئيس  قبل  من  االدارية 
املحكمة ليست مختصة يف املسائل السياسية وبالتايل هي خطوة للهروب 

لالمام ال غري.
ومن جانبه اعترب النائب عبد الرزاق عويدات عن حركة الشعب ان 
الحلول املمكنة  او  الحل  البحث عن  الجميع يخوضون يف االسباب دون 
ومن هنا نقول هل من املمكن ان يتنازل رئيس الجمهورية ويقبل الوزراء 
الفساد  بخصوص شبهات  موقفه  يرتاجع عن  وبذلك  اليمني  الداء  الجدد 
وتضارب املصالح هي ذات  االسباب التي أطاحت بحكومة الفخفاخ منذ 
ما جرى مع حكومة  اي  ونقيضه  االمر  يكون هناك  وبالتايل  قليلة  اشهر 
الفخفاخ يتم غض النظر عنه مع حكومة املشييش وهذا لن يحصل حسب 

اعتقادي من طرف رئيس الجمهورية.
إذن ما بقي لنا من فرضيات اذا حرصنا عىل مصلحة البالد هو تقديم 
الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات لطلب اعفاءهم وبالتايل نتجاوز هذه 
االشكالية ويخرجون يف نفس من الباب الكبري كام يمكن لرئيس الحكومة 
من   92 الفصل  عليه  ينص  ما  بحسب  عنهم  بدال  اخرين  وزراء  اقرتاح 
قامئة  وتقديم  الوزراء  تعيني  الحكومة من  رئيس   الذي ميكن  الدستور 

فيهم لرئيس الجمهورية.
وبخالف ذلك ال اعتقد ان هناك حال اخر ومن املفروض ان ينصح 
عن  واالبتعاد  الحل  هذا   اىل  بالذهاب  الحكومة  رئيس  الداعم  الحزام 
توجه »املرور بقوة« وما سيحمله لنا من تبعات ال تحمد عقباها النه 
ال معنى ملبارشة وزير ملهامه دون اداء اليمني والقرارات التي سيصدرها 
الحقا ميكن الطعن فيها من قبل املحكمة االدارية وبالتايل  فإن ارصار 
رئيس الحكومة ومن يدفع به اىل هذا املنحى هو نوع من العبث مبصالح 

البالد.
الجانب  وتغليب  للقوة  استعراض  عاشور:  بن  رافع  االستاذ   *

السيايس

اما كيف ينظر املختصون يف القانون الدستوري لهذه 
الوضعية غري املسبوقة فقد اجاب عنها بداية االستاذ رافع 
املوضوع مل  ان  الشعب  لـ  اكد يف حديثه  بن عاشور حني 
يعد قانونيا بل هو استعراض للقوى أي من يريد ان يفرض 
الدستوري  املحكمة  غياب  ويف  االخر  الطرف  عىل  موقفا 
الحالة خرجنا من  نسمعه مجرد كالم ويف هذه  ما  يبقى 
وبحسب  النه  السيايس  املنطق  ودخلنا  القانوين  املنطق 
القانون فإننّ رئيس الحكومة له الحق يف تشكيل حكومته 
وتعيني الوزراء ولكن رئيس الجمهورية مل يقبل باالرشاف 
ذلك  القيام  يجربه عىل  يوجد هيكل  وال  اليمني  اداء  عىل 
وبالتايل مل يبق لنا إال ان نجد الحل السيايس لكن وحسب 

املعطيات املتداولة فاننا يف طريق مسدود.
رئيس  قبل  االداريةمن  املحكمة  استشارة  وبخصوص 
انه يبقى يف حدود  الحكومة بنينّ االستاذ رافع بن عاشور 
الرأي  قدم   ما  واذا  الزامية  طبيعة  له  وليس  االستشارة 
لصالح اي طرف سيصبح حجة اضافية له عىل غريه اضاف 
يترصف  ان  يستسغ  مل  الدولة  رئيس  ان  فهمته  »ما  القول 
رئيس الحكومة بعيدا عن دائرته اي يطري بجناحيه« يعني 
الوزراء كام يريد هو يف حني ان رئيس الدولة يرغب يف ان 
يظل له تأثري عىل رئيس الحكومة الذي اختاره وان يعود 
إليه يف جميع املسائل وبالتايل فان ما يحصل هو استعراض 

للقوة وطغيان الجانب السيايس عىل الجانب  القانوين.
* االستاذ رابح الخرايفي: يف غياب املحكمة الدستورية 

رئيس الدولة هو الضامن للدستور
ويف تفسريه لهذه الوضعة اعترب االستاذ رابح الخرايفي 
العربية  الجمعية  وعضو  الدستوري  القانون  يف  الباحث 
ورطة  يف  يتمثل  الحاصل  ان  والقانونية  السياسية  للعلوم 
دستورية بسبب الفقرة االخرية من الفصل 89 من الدستور 

والفصل 144 من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب.
رئيس  امام  اليمني  اداء  عىل   89 الفصل  ينص  اذ 
بالرائد  التسمية  كقرار   ينرش  اليمني  وهذا  الجمهورية 
الرسمي الن النرش يعطي الصفة النهائية لعضوية الحكومة 
يضفي الرشعية القانونية عىل كل أعاملهم يف القرارات التي 
يتخذونها لكن هناك اشكالية يف الفصل 144 الذي يذكر كل 
تحوير وزاري عىل الرجوع اىل مجلس نواب الشعب وهذا 
الفصل مخالف للدستور الن الدستور مل ينص عىل رضورة 
رئيس  متسك  وقد  للربملان  وزاري  تحوير  كل  يف  الرجوع 
اليمني  آلداء  مبارشة  املرور  اي  الفرضية  بهذه  الجمهورية 
دون الذهاب للربملان ويعترب يف نفس الوقت ما حصل خرقا 

للدستور.
ويضيف االستاذ رابح الخرايفي انه يف غياب املحكمة 
الدستورية فإن القرارات تعددت من ذلك القراءة الرسمية 
والنهائية واالخرية وامللزمة الجهزة الدولة هي التي يقدمها 
مهام  الدستور  الحرتام  الضامن  بصفته  الجمهورية  رئيس 

كانت نسبة الصحة والصواب من عدمه يف تلك القراءة.
يف  واملختصون  الباحثون  يقدمها  التي  القراءات  اما 
وغري  لالستيضاح  فقهية  تبقى  فانها  الدستوري  القانون 
الفقهية  القراءات  فان  هنا  ومن  وأجهزتها  للدولة  ملزمة 
الكساب  اجراء جوهري  اليمني  اداء  ان  واالصوب  االسلم 
ونرش  اليمني  اداء  بعد  اال  الحكومة  وعضو  الوزير  صفة 
االدارية  القرارات  عنه رشعية  ينجر  الرسمي  بالرائد  ذلك 
التي يأخذها الوزير وال تصبح معيبة طبق قانون 1 جوان 
الرواتب  رصف  ويصبح  االدارية  للمحكمة  املنظم   1972

يعرض  وال  العمومية  املحاسبة  مجلة  إىل  يستند  للوزراء 
بالتايل آمر الرصف نفسه للمؤاخذة طبق مقتضيات الفصل 

96 من املجلة الجزائية وهو الذي يعاقب كل من يرصف أمواال عمومية 
ملن ال يستحقها وبالتايل فإن املرور بالقوة دون احرتام هذه االجراءات 

املذكورة فإنه يعد من قبل العبث القانوين.
أما الذين نصحوا السيد رئيس الحكومة باستشارة املحكمة االدارية 
واعتامد تلك االستشارة كرخصة او اجازة ملبارشة الوزراء الجدد ملهامهم 
والذوق  والقانون  للصواب  مجانب  فإنه  الدستورية  اليمني  اداء  دون 
السليم، وبيان ذلك ما ييل ان االستشارة التي يقتضيها العمل الحكومي 
مضبوطة حرصا مبقتضی الفصل الرابع من قانون 1 جوان 1972 ومضمون 

االستشارة التي تم عرضها عىل املحكمة االدارية غري مشمولة بذلك.

السياسية  املواقف  مختلف  استعراض  بعد  قامئا  السؤال  ويبقى 
والقراءات القانونية ما السبيل لحل هذه االشكالية التي عطلت دواليب 
التوازنات  عن  البحث  ظل  يف  املعاندة  منطق  تغلب  ان  بعد  الدولة 
وترجيحها بهذا االتجاه او االخر بالرغم من ان البالد مل تكن مستعجلة عىل 
هذا التحوير الوزاري يف ظل الصعوبات التي تعيشها وما تتطلبه من التقاء 
االنغامس يف  ما حصل هو  ان  اال  لتجاوزها  الحلول  للبحث عن  الجميع 
املناكفات والبحث عن التموقع خدمة الجندات بعض االحزاب ومصالحها 
مقابل االصوات الحكمية لشخصيات وطنية وازنة مبقدورها ان تضع حدا 

لهذا التصادم يف أعىل هرم الدولة وتجنيبها منزلقات غري محسوبة.

 * االستاذ رافع بن عاشور

النائبة نرسين العامري

النائب عبد الرزاق عويدات النائب زياد غناي

* االستاذ رابح الخرايفي

* النائب فؤاد ثامر
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* حوار لطفي املاكني

والرتبية  الثقافية  والشؤون  الشباب  لجنة  رئيس  الطاهري  فيصل  أكد 
تنقيح  مبادرة  الحرص عىل عرض  الشعب  نواب  العلمي مبجلس  والبحث 
مارس  قبل موىف شهر  العامة  الجلسة  أمام  لسنة 1992   52 القانون عدد 
من  التخفيف  بهدف  االصالح  كتلة  قبل  من  قدمت  مبادرة  ويف  القادم 
الصادرة ضد املستهلكني يف قضايا املخدرات خاصة بعد االحكام  االحكام 

التي سلطت عىل بعض الشباب مؤخرا والتي بلغت 30 سنة سجنا.
الدكاترة  ملف  عند  »الشعب«  به  خص  الذي  الحوار  يف  توقف  كام 
الوضعية  لتجاوز  بها  العمل  املفرتض  واملقرتحات  العمل  عن  املعطلني 
الصعبة التي تعيشها هذه النخبة ودعا سلطة االرشاف اىل االرساع  بتقديم 
السلحفاة  خطوات  عن  بعيدا  لتفعيلها  الحكومة  لرئسة  املقرتحات  تلك 
بقراءة  معمقة  الجميع مطالب  ان  الطاهري  فيصل  واعترب  املتبعة حاليا 
حلول  ايجاد  يجب  وبالتايل  فراغ  من  ليست  النها  االخرية  لالحتجاجات 
واقعية مشاغل الشباب بداية من مخاطبته بلغة يفهمها بعيدا عن الوعود 
يرتادها  التي  املؤسسات  اداء  لتطوير  اسرتاتيجية  خطة  ووضع  الزائفة 
املتواصلة  البطالة  إشكالية  فك  ذلك  كل  وقبل  املتنوعة  انشطته  ملامرسة 
الشعبية  باألحياء  خاصة  مختلفة  عمرية  مستويات  من  الشباب  آلالف 

والجهات الداخلية للبالد.
* أظهرت االحتجاجات األخيرة حجم المشاكل التي يعاني 
منها الشباب وغياب أشكال التأطير فهل لفتّم نظر الحكومة 

إليها قبل اندالع تلك االحتجاجات؟
يف  البالد  ثروة  هو  الشباب  كون  البداية  يف  عليه  التأكيد  يجب  ما  ـ 
الحارض واملستقبل اال ان مشاكله مزمنة منذ بداية استقالل البالد وخاصة 
منها التهميش والبطالة والترسب املدريس اي االنقطاع املبكر عن  الدراسة 
العطالة  يعيشون  العليا  الشعارات  اصحاب  بكون  يحتجون  بذلك  وهم 
الدراسة يضعهم مبارشة  املبكر عن   او وضعيات شغلية هشة واالنقطاع 
وبالنسبة  مختلفة  انحرافات  يف  االندماج  من  ذلك  يعني  وما  الشارع  يف 
والغوص  عنها  التوقف  يجب  التي  العميقة  اسبابها  فلها  االحتجاجات  إىل 
غياب  إىل  اضافة  امامه  االفق  وانسداد  الشباب  بطالة  وأولها  تفاصيلها  يف 
التأهيل والتأطري وحتى االجراءات  التي تضمنها مرشوع امليزاية الجديدة 

فقد كانت متأخرة لوضعية مزمنة منذ عقود.
في  اللجنة  أين  يتساءل  الجميع  لكن   *
المنتظر  والدور  االحتجاجات  هذه  خضمّ 

منها تجاه الهياكل الرسمية؟
ـ نحن نعترب االحتجاجات نتيجة طبيعية لطبيعة 
االوضاع الصعبة التي يعيشها الشباب رغم االنحرافات 
واعتداء  وحرق  رسقة  من  منها  البعض  شابت  التي 
من  مدان  عمل  وهو  والخاصة  العامة  االمالك  عىل 
حجم  تحجب  ال  الشوائب  تلك  ان  اال  الجميع  قبل 
عملنا صلب  كان  املنطلق  ومن هذا   الشباب  معاناة 
مجلس نواب الشعب مدروسا باالعتامد عىل االنصات 

واالستامع للفئات الهشة من هذه الرشيحة الحيوية من املجتمع ويف الوقت 
 38 قانون  بتطبيق  والترسيع  للشباب  باالنصات  الحكومة  طالبنا  نفسه 
وخاصة عدم حرص النظرة لالحتجاجات عىل أنها مجموعة اعامل تخريبية 

بل يجب الذهاب اىل عم االشكاليات التي يعاين منها الشباب منذ عقود.
* هل استمعتم داخل اللجنة للمنظمات المهتمة بالشباب 

واستعنتم بمقترحاتهم؟
الرياضية  الجمعيات  من  لعدد  االستامع  عىل  اللجنة  حرصت  لقد  ـ 
املعاهد  خريجي  من  العمل  عن  املعطل  الشباب  وخاصة  وللبلديات 
الرياضية واملتخرجني يف مجال الرتبية املختصة وسننظم يف الفرتة القادمة 
يوًما دراسيا حول االدمان املدريس االشرتاك مع وزاريت الرتبية والتعليم العايل 
وذلك مبقر األكادميية الربملانية للبحث يف أسباب انتشار ظاهرة اإلدمان من 
أوساط املتمدرسني يف مختلف املستويات التعليمية وسنعمل عىل الخروج 

خالل  من  التعليمي  الفضاء  إلخضاع  ترشيعية  مببادرة 
حسب  البيولوجية  بالتحاليل  للقيام  استثنائية  إجراءات 
القانون الجاري به العمل أو كام قلت من خالل مبادرة 
ترشيعية تقدم يف الغرض بناًء عىل النقاش والحوار املنتظر 

يف هذا اليوم الدرايس املربمج يوم 5 أفريل القادم.
* على ذكر اإلدمان في الوسط المدرسي 
كثر الحديث مؤخرا عن ضرورة التسريعة بتنقيح 

قانون 52 فهل تحركتم بهذا االتجاه؟
ـ شكلت االحكام الصادرة ضّد بعض الشباب مبوجب 
عندها  توقف  لحظة  املخدرات  الستهالل   52 قانون 

الجميع نظرا إىل حجم تلك األحكام عىل مستقبل هؤالء الشباب ومن هذا 
املنطلق قدمت مبادرة ترشيعية لتنقيح هذا القانون من قبل كتلة اإلصالح 
باتجاه التخفيف يف أحكامه بالنسبة إىل املستهلكني النه تبني ان التجريم 
بالنسبة إىل هذه االفعال مل يعد يحقق نتيجة ردعة وبالتايل فمن االفضل 
االدمان عىل  من  للتخلص  فرصة  التخفيف العطاء هؤالء  باتجاه  الذهاب 
هذه اآلفة واالندماج مجددا داخل املجتمع وحرصا منا عىل ضامن مترير 
هذا التنقيح اتصلنا ببقية الكتل الربملانية لنحصل عىل دعمها عند عرضه 
أقصاه شهر مارس  اجل  فيه يف  تنظر  ان  نتوقع  التي  العامة  الجلسة  عىل 
الحاصلة بني  التجاذبات  اذا مل تتعطل اشغال املجلس بسبب  القادم هذا 

بعض االطراف داخله.
بالشباب وتأطيره وتأهيله يتطلب  االحاطة  أن  ترى  أال   *

وجود استراتيجية لتطوير المؤسسات المهتمة به؟
والثقافية  الشبابة  املؤسسات  ان  إنكارها  ميكن  ال  التي  الحقيقة  ـ 
أصبحت دون رواد والجميع يعلم ان اغلب هذه املؤسسات ينفرها الشباب 
جديدة  اسرتاتيجية  وضع  الرضوري  من  بات  هنا  ومن  عديدة  ألسباب 
ليصبح  والركود  النفور  حالتا  أولها  معاينتها  متت  التي  النقائص  تتجاوز 
الشباب مبدعا وذلك من خالل ترشيك املؤسسات والوزارات املعنية حتى 
ال يبقى الشباب مقبال عىل الجلوس لساعات يف املقاهي دون التّفكري يف 
به ومامرسة  أساسا لالهتامم  التي جعلت  وِر واملؤسسات  الدُّ إىل  الذهاب 
العامة  االدارة  ان اشري هنا اىل حرص  له واريد  املؤطرة  االنشطة  مختلف 
لتعليم الكبار عىل تخصيص فضاءاتها لتقديم دروس لبعض املترسبني من 
التعليم مبا ميثل فرصة ثانية بالنسبة إليهم حتى ال يضيع 

مستقبلهم.
* من أهمّ  الملفات المطروحة اليوم تلك 
فما  العمل  عن   المعطلين  بالدكاترة  المتصلة 

هي مساعي اللجنة لحّل إشكاليتهم؟
قمنا  التي  املتميزة  النخبة  لهذه  مساندتنا  بقدر  ـ 
الحلول  إيجاد  إىل  سعينا  فإننا  اعتصامهم  إىل  بزيارة 
ومن  الجهود  جميع  تضافر  تتطلب  التي  لوضعياتهم 
هنا  اقرتحنا عىل وزيرة الوظيفة العمومية تنقيح االمر 
حامل  ادراج  اي  الوظيفة  درجات  بأصناف  املتعلق 
الوظيفة   سلم  يف  العلمية  التصنيفات  ضمن  الدكتوراة 
العمل  الدكاترة من  بهم مبا ميكن  بإحداث صنف جديد خاص  العمومية 
وتخصصاتهم  قدراتهم  إىل  تحتاج  التي  العمومية  املؤسسات  مختلف  يف 
املتنوعة كام طلبنا من وزارة  التعليم  العايل والبحث العلمي منع الساعات 
انتدابات  من  نفسه  الوقت  يف  لتمكينها  القارين  األساتذة  عىل  االضافية 

الدكاترة املعطلني.
البحث  باحث يف  اضافة خطة  بها  تقدمنا  التي  املقرتحات  اهم  ومن 
العلمي والتي ستمكن عدًدا كبريًا من الدكاترة من االلتحاق باملخابر املوزعة 
بني مختلف الجامعات والتي ستحمل لها االضافة واالستفادة من خرباتهم 
يف شتى االختصاصات الن هناك عدًدا مهاّم من الدكاترة لديهم الرغبة يف 
مواصلة ابحاثهم وهذا أمر ممكن اذا ما  اخذنا يف االعتبار خريطة توزيع 

املخابر واالمكانيات املوضوعة لفائدتهم.
الحلول  الحكومة قصد طرح بعض  وقد طلبنا عقد جلسة مع رئاسة 

الظروف  العمل من  الدكاترة املعطلني عن  النقاذ 
التي يعيشونها وهذه الحلول ميكن ان تكون عىل 
ملنظومة  مرهقا  اصبح  امللف  هذا  ألن  مراحل 
التعليم العايل يف ظل تواصل اعتصام الدكاترة منذ 
اشهر عديدة دون حلحلته ولو جزئيا النه واىل حد 
اآلن ليست هناك جدية يف طرح الحلول العملية 
الحقيقية بل إّن ما نراه هي خطورات السلحفاة 
امللف  هذا  لحل  الترسيع  املفروض  من  وقت  يف 
وبالتايل البد من الضغط عىل الحكومة للدفع نحو 

اقرار الحلول الواقعية وهو املطلوب اوال وأخريا.
المقترحات دون  تقديم  اللجنة على  دور  * هل سيقتصر 

فرضها كحلول واقعية؟
ـ البد من التوضيح ان دورنا رقايب وبالتايل ال ميكن فرض اي موقف او 
قرار متاشيا مع نظام الفصل بني السلطات اال ان ذلك ال مينع ويف إطار دورنا  
تجنبها  املوجودة واملساعدة عىل  التنبيه ومالحظة االخالالت  الرقايب من  
الرقايب  الدور  يعزز  ألنه  مهّم  أمر  وهذا   مستقبال  النعكساتها  والتحسب 

املوكول إىل مجلس نواب الشعب.
من ناحية اخرى يبقى التشغيل موضوعا حارقا يتطلب وجود حلول 
جذرية يف اطار منظومة كاملة ومتكاملة ألن الشباب مّل الوعود والكالم 
االجوف رغم تعاقب املسؤولني عىل هذا امللف ونحن كلجنة ال نريد ان 
ومن  واقعية  نتائج  تحقيق  دون  يتكلمون  الذين  هؤالء  من ضمن  نكون 
وربطها  االشكاليات  مختلف  دراسة  يف  التعمق  عىل  نحرص  املنطلق  هذا 
تكون  مقرتحات  خالل  من  للحكومة  تقدمها  التي  الترشيعية  باملبادرات 

أقرب إىل الواقع وتتجه فعليا إىل تجاوز تلك االشكاليات.
الملفات  في  يمثله  من  أو  للشباب  تستمعون  ال  لماذا   *
والتكوين  والتعليم  التشغيل  ونعني  مباشرة  به  المهتمة 

والثقافة والرياضة؟
ـ لدينا قناعة بأهمية الحوار مع الشباب وترشيكه يف أخذ القرار من 
واالستامع  بالشباب  خاص  وطني  حوار  إجراء  رضورة  نرى  املنطلق  هذا 
ملقرتحاته لوضع السياسة االسرتاتيجية والترشيعات املهتمة بأولوياته فعليا 

وحقيقيا بعيدا عن الشعارات الكاذبة التي لن تحقق ملستقبله شيئا.
لتكوينه سياسيا  أكادمييات  الشباب ضمن  تأطري  اننا نرى رضورة  كام 
االنظمة  عىل  مطلعا  ليكون  كان  اي طرف  من  تأثري حزيب  أي  عن  بعيدا 
عالقة  يف  وخاصة  والواجبات  والحقوق  الدستورية  واملؤسسات  السياسية 
باملواطنة والتمييز بني ما هو ممكن وما هو غري ممكن كل ذلك من أجل 
متكني الشباب من آليات مامرسة فعلية لدوره داخل املجتمع وليكون فاعال 

يف نحت مسار مستقبله.
* ما زالت مسألة مخاطبة الشباب من العوائق التي تحدّ من 

التواصل معه فكيف ترى تجاوزها؟
ـ التواصل مع الشباب يتطلب أساسا خطابا يفهمه ويعتمد عىل رموزه 
يحصل  ما  وهذا  االجتامعية  الرشائح  من  غريه  فيه  يفكر  ما  عىل  وليس 
االن مينع من التواصل مع الشباب وطرح مشاغله ومن هنا فإن الخطوة 
املؤسسات  مسؤولية  تحمل  من  الشباب  متكني  هي  والعاجلة  املنتظرة 
املهتمة مبشاغل مثل دور الشباب والثقافة حتى نضمن النجاعة يف التواصل 
مع الشباب الذي يرتاد تلك املؤسسات ونقلص يف مرحلة أوىل من الجفوة 
يف  ومفصلية  مهمة  الخطوة  هذه  أن  وأعتقد  معها  التعامل  يف  الحاصلة 

القطع مع الخطاب األجوف الذي ال يقبل به شباب اليوم.
لهذه  لوضع حدّ  الناجعة  الخطة  رأيك  ما هي حسب   *

القطيعة بين  الشباب وكل رموز الدولة؟
ـ وضع  الخطة الناجعة مسؤولية الجميع وموكولة عليهم وال ميكن ألي 
كان التنّصل منها ومن أهم هذه األطراف اإلعالم إذ ينتظر الشباب ان يرى 
صورته يف ما يقدم من برامج خاصة االعالم العمومي الن الحاصل حاليا هو 
تجاهل تاّم ملشاغله وتطلعاته بل هناك من يتحدث بدال عنه وهذا أمر ال 

يستقيم ألننا وقفنا عىل تبعات ذلك يف االيام املاضية.

فيصل الطاهري ـ رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في البرلمان لـ »الشعب«

سنحرص على عرض تنقيح قانون 52 على الجلسة 
العامة قبل موفى شهر مارس القادم

تنظيم دراسي 
بداية أفريل حول 

اإلدمان في الوسط 
المدرسي باالشتراك 
مع وزارتي التربية 

والتعليم العالي
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اإلدارية إىل االستحقاقات  الهيئة  كام تعرض رئيس 
التي ضبطها االتحاد يف املرحلة األخرية وهي التي تتمثل 
أساسا يف التفاوض من أجل القسط الثالث من الزيادات 
الحضائر  وملف  تحقق  ما  وهو  العمومية  الوظيفة  يف 
الغرض  يف  الحكومة  مع  اتفاق  إىل  التوصل  تّم  وقد 
تنفيذ  ورابعا  ذلك  تّم  وقد  األدىن  االجر  يف  والرتفيع 
مختلف  بني  املمضاة  وهي  العالقة  السابقة  االتفاقات 

النقابات والوزارات املعنية وقد تّم التوصل يف اتفاق 6  

فيفري األخري إىل تنفيذها. 

لكل  عبرّ  االتحاد  أن  عمرية  منعم  األخ  وأضاف 
األطراف منها الحكومة واألطراف املانحة الدولية عن 
ما  عىل  والضغط  األجور  يف  التخفيض  مسألة  رفضه 
ي الضغط عىل كتلة األجور وكذلك رفضه مسألة  ُسمرّ

مع  كليا  أو  العمومية جزئيا  املؤسسات  التفويت يف 
املطالبة بالنظر يف وضعيتها واحدة واحدة.  

املطالب  عن  بسطة  عمرية  منعم  األخ  قدم  كام 
التي تهمرّ قطاع املالية والتخطيط والتجارة ومختلف 
العامة  الجامعة  إىل  بالنظر  الراجعة  املؤسسات 
واالنعكاسات املالية املرتتبة عنها يف اتفاق 6 فيفري 

األخري.  
القطاعية  اإلدارية  الهيئة  أشغال  نهاية  ويف 
للجامعة العامة للتخطيط واملالية املنعقدة  برئاسة 
املسؤول  املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  االخ 
املهنية  الالئحة  تالوة  وبعد  العمومية  الوظيفة  عن 
تكريم  تمرّ  عليهام  واملصادقة  الداخلية  والالئحة 
املسؤول  املساعد  العام  االمني  عمرية  منعم  األخ 
املكتب  أعضاء  ورائه  ومن  العمومية  الوظيفة  عن 
الوطني واإلخوة أعضاء لجنة خمسة زائد  التنفيذي 
ومتابعة  وعناية  جهد  من  بذلوه  ما  عىل  خمسة 
أفضت إىل إمضاء اتفاق 6 فيفري 2021 بني االتحاد 
والحكومة واملتعلق بتنفيذ االتفاقات العالقة املمضاة 

بني مختلف الجامعات العامة والوزارات املعنية.

الهيئة اإلدارية للجامعة 

العامة للتخطيط والمالية
إشادة باالتفاق بني الحكومة واالتحاد ورفض للتخفيض يف األجور  

* رمزي الجباري-صور العكرمي 

 انعقدت الهيئة اإلدارية القطاعية 
واملالية  للتخطيط  العامة  للجامعة 
وذلك برئاسة األخ منعم عمرية األمني 
الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد  العام 

العمومية. 
عبد  لالخ  الرتحيبية  الكلمة  وبعد 
للجامعة  العام  الكاتب  القمودي  الله 
توىّل  عمرية  منعم  األخ  توىل  العامة 
من  الصدارة  يف  اإلدارية  الهيئة  وضع 
االجتامعي  العام  الوضع  تقييم  خالل 
واالقتصادي واملناخات السياسية التي 
بالتأزم.  كلها  واملتميزة  اآلن  تسود 
مبادرة  إىل  الصدد  هذا  يف  وأشار 
الوضعية  هذه  من  للخروج  االتحاد 
إىل  سعت  التي  لألطراف  تعرض  كام 

إفشالها.

* طارق السعيدي
جولة  انطالق  الصب  بفارغ  الخاصرّ  القطاع  يف  العامل  ينتظر 
املفاوضات لتحسني املقدرة الرشائية للعاملني يف القطاع الخاص٬ لعلرّها 
متكرّنهم من ترميم مقدرتهم الرشائية التي تهالكت وتآكلت. ورغم كل 
الواقع  الحجج فإن  االقتصادي وغريه من تلك  الظرف  يُقال عن  ما قد 
التونيس أصبح يفرض وجوبا الدخول يف مفاوضات اجتامعية يف القطاع 

الخاص.
اتفاق سابق 

سبتمب   19 يف  املُمىض  األجور  يف  الزيادة  اتفاق  فإن  وللتذكري 
االتحاد  االجتامعي  ورشيكه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني   ،2018
الدخول يف مفاوضات  للتجارة والصناعة قد نصرّ رصاحة عىل  التونيس 
الذي  الخاص  الصحي  الظرف  أن  غري   .2020 مارس  موىف  اجتامعية يف 
عرفته بالدنا مثل بقية بلدان العامل واملرتبط بجائحة »كوفيد- 19« عطل 
املفاوضات. كام تعطل البند املتعلق برضورة الدخول يف مفاوضات حول 
ن  الحالية ال تثمرّ القطاعية  الدرجة وتجدر اإلشارة إىل االتفاقيات  قيمة 
خبة العامل ولذلك فإن ارتفاع األجر التلقايئ نتيجة التقدمية يحتسب 
باملالليم يف جل قطاعات القطع الخاص فيكون بذلك الفرق األجر بني 
آجال  عىل  سنة  مرور  وبعد  دنانري.  بعض  وآخرها  املهنية  املسرية  أول 
املفاوضات املتفق عليها تعالت أصوات العامل تنادي برضورة الدخول 

يف مفاوضات اجتامعية لعلها متكرّن من وقف نزيف التفقري الذي يعانيه 
عامل القطاع الخاص. وتجدر اإلشارة إىل الفوارق يف التأجري بني القطاع 
ناحية  من  الخاص  القطاع  وبني  ناحية  من  العمومية  والوظيفة  العام 
أخرى تجعل من اإلنصاف الدخول يف املفاوضات من أجل رفع معدل 
األجور وتخفيف الشعور بالغنب الذي يعانيه العاملون يف القطاع الخاص 

نتيجة ما يعتبونه أفضلية للوظيفة العمومية والقطاع العام. 
لهيب األسعار

وإضافة إىل كل ذلك فإن الغالء املشطرّ يف األسعار وارتفاع املعدل 
العام لألسعار بشكل خيايل خاصة يف املواد االستهالكية اليومية. وتؤكد 
األرقام لرسمية هذا الواقع إذ تشري إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء 
إىل ارتفاع أسعار الخرض بنسبة 13,5 باملائة وأسعار مشتقات الحليب 
باملائة   5,5 بنسبة  الغذائية  الزيوت  باملائة وأسعار   5,7 بنسبة  والبيض 
م قد  وأسعار األسامك بنسبة 5,0 باملائة. وبشكل عام فإن نسبة التضخرّ
بلغت حوايل 4.9 باملائة وهو رقم مخيف إذا ما عرفنا أنه ال يضمرّ أغلب 
املواد االستهالكية وهو ما يعني ان نسبة التضخم الحقيقية قد تفوق 
10 باملائة. ومام يزيد الطني بلة هو عجز الدولة التامرّ عن مراقبة مسالك 
األسعار  التونسيني ويف  املضاربني واملحتكرين يف قوت  التوزيع وتحكم 
األسعار  ارتفاع  أن  والحقيقة  تقدير.  أقلرّ  عىل  تتضاعف  يجعلها  وهو 
ليس السبب االقتصادي الوحيد الذي يجعل من تعديل املقدرة الرشائية 

أمرا رضوريا بل إن تعطل النمورّ االقتصادي وحالة العطالة االقتصادية 
رفع  ميثل  النمورّ  نسق  اإلنتاج والسرتجاع  لدفع  زا  محفرّ عامال  تستوجب 
تعديل  شأن  ومن  املجال.  هذا  يف  النمورّ  زات  محفرّ أبرز  أحد  الستهالك 
أن  الخاص  القطاع  يف  عامل  ونصف  مليون  من  الرشائية ألكرث  املقدرة 
تؤثر بشكل كبري عىل حجم االستهالك وعىل حجم االستثامر وهو ما قد 

 . يساهم يف تحريك عجلة النمورّ
دور وطني

قدموا  قد  الخاص  القطاع  يف  العامل  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
عجلة  استمرار  يف  الفعلة  مساهمتهم  عب  الكبى  التضحيات 
عامل  مثرّل  وقد  بالوباء  العدوى  ملخاطر  تعرضهم  رغم  اإلنتاج 
مصانع  طالت  التي  الجائحة  من  املترضرين  أكرث  الخاص  القطاع 
بأكملها وتسببت يف وفاة املئات ومعاناة اآلالف مع املرض. ورغم 
واملهنية  والسالمة  الصحة  رشوط  ونقص  الصعبة  الظروف  كل 
مؤسساتهم  دميومة  وعىل  اإلنتاج  استمرار  عىل  العامل  حافظ 
الذين  العامل  إىل  بالنسبة  خاصة  العظيمة  التنازالت  قدموا  كام 
قبلوا بخفض األجور وخفض ساعات العمل من أجل الحفاظ عىل 
التوازنات املالية ملؤسساتهم. ويعتب العامل يف القطاع الخاص أكرث 
املترضرين من الجائحة وهو ما يستدعي رضورة ترميم مقدرتهم 

الرشائية عب زيادة مجزية. 

لهذا يجب الدخول يف مفاوضات اجتماعية يف القطاع الخاص
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يف إطار متابعة جلسة العمل مع الحكومة التي انعقدت بتاريخ 8 جانفي 
2021 يف عالقة بقرار اإلرضاب العام الجهوي املنبثق عن الهيئة اإلدارية 
النقابية  املركزية  عضو  الطاهري  سامي  األخ  برئاسة  املنعقدة  الجهوية 
بتاريخ 17 ديسمرب 2020 وبدعوة من املكتب التنفيذي الجهوي انعقدت 
هيئة إدارية استثنائية برئاسة األخ عبد الكريم جراد األمني العام املساعد 
وذلك ملتابعة مدى تقدم املفاوضات حول التقاط الواردة بربقية اإلرضاب 
وذلك إثر جلسة عمل انعقدت بصفاقس مع الوفد الحكومي املتكون من 

مختلف ممثيل اإلدارات العامة.
للنقل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  العوادين  يوسف  األخ  افتتح  وقد 
الهيئة  أعضاء  واإلخوة  جراد  الكريم  عبد  باألخ  مرحبا  أشغالها  بصفاقس 
الوطنية  اإلدارية  الهيئة  اشغال  عن  اإلعالم  يف  أشغالها  واضعا  اإلدارية 
املنعقدة بتاريخ 2 فيفري 2021 ومتابعة مآالت جلسة 8 جانفي 2021 
بصفاقس  املعطلة  التنموية  والخطط  املشاريع  ملتابعة  الحكومة  مع 
إعالما ضافيا ألشغال  للحارضين  قدم  إذ  بالجهة٬  النقايب  الوضع  وتدارس 
من  وأشار   2021 فيفري   2 بتاريخ  املنعقدة  الوطنية  اإلدارية  الهيئة 
خالل مداخلته إىل أن قرار إرضاب 18 فيفري 2021 قائم الذات والهيئة 
التي تحفظ حق  اإلدارية الجهوية ستأخذ بعني االعتبار كل املستجدات 
جهة صفاقس وقيمتها ملتابعة املشاريع املعطلة والتنمية مربزا دور جهة 
النقابية دفاعا عن منظوريها داعيا إىل رضورة  صفاقس يف كل املحطات 

مزيد رّص الصفوف يف ظل الفراغ الحكومي.
من ناحيته استعرض األخ عبد الكريم جراد األمني العام املساعد لالتحاد 
العام التونيس للشغل األزمة الخانقة التي متّر بها البالد والتي مل تعرفها 
واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  الوضع  شملت  إذ  تاريخها  مدى  عىل 
بسبب تخبّطها يف تجاذبات سياسيّة هدفها األسايس والوحيد هو املعركة 

من أجل البقاء يف الّسلطة وليس العمل من أجل النهوض بالبالد ومن أجل 
مصالح شخصية شملت كل املسؤولني دون استثناء ففي ظّل غالء املعيشة 
وتدهور املقدرة الرشائية وتخبّطها يف أزمة سياسية واقتصادية واجتامعية 
خلقت أزمة ثقة بني الشعب وحكومة مشلولة بسبب الفراغ الذي شمله 
التحوير الوزاري األخري ماّم صّعب عىل االتحاد العام التعامل معها إليجاد 
حلول لعديد الوضعيات العالقة بسبب الفراغ الحكومي ورغم ذلك فقد 

متّكّنا ونجحنا يف الوصول إىل بعض االتفاقيات بعد مفاوضات عسرية.
وأضاف األخ عبد الكريم جراد نحن مل نتحصل بعُد عىل التقرير الخاص 

باملشاريع  الخاصة  إىل جهة صفاقس  الفاعلني  واملسؤولني  الوزراء  بزيارة 
املعطلة وننتظر إبرام جلسة صلحية قبل يوم 18 فيفري للنظر يف فحوى 
العام  اإلرضاب  أن  مؤكدا  الحكومة  رئيس  إىل  سرُيفع  الذي  التقرير  هذا 

الجهوي قائم يف انتظار جلسة تسبق هذا املوعد.
استعرضوا  قيّمة  مداخالت  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  لإلخوة  وكان 
بيان  مرشوع  بتالوة  أشغالها  الهيئة  وختمت  قطاعاتهم  مشاكل  خاللها 

للهيئة اإلدارية االستثنائية.
* سهيل عاشور

هيئة إدارية استثنائية لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

إضراب 18 فيفري قائم وحفظ حق الجهة ضروري

قدماء االتحاد العام التونسي 
للشغل عند حفيظ حفيظ 

استقبل األخ حفيظ حفيظ األمني العام املساعد املسؤول عن الشؤون القانونية مبكتبه 
مجموعة من قدماء االتحاد العام التونيس للشغل الذين تعرضوا ملظامل أثناء أزمة االتحاد 
1978 و1985 وذلك لإلعداد للجلسة املقررة بني االتحاد والحكومة للنظر يف وضعياتهم. 

تعيش مؤسسة »تنسيم« للخياطة بطبلبة هذه االيام 
عىل وقع مشاكل حادة بعد ايقاف 30 عامال وعاملة عن 

العمل منذ ثالثة اشهر دون أي مربر.
العام  الكاتب  الجديدي  الكريم  عبد  االخ  افاد  وقد 
االتحاد  ان  باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد  املساعد 
بعض  ظل  يف  خاصة  شديد  بشغف  امللف  هذا  يتابع 
جزء  من  وافراغها  املؤسسة  اسم  تغيري  الترسيبات حول 
مكتسبات  ضياع  من  ذلك  يعنيه  وما  محتوياتها  من 
افاد  كام  املكتسبات  وباقي  االقدمية  غرار  عىل  العامل 
االخ عبد الكريم ان السلطة عىل بيّنة مام يحدث والذي 
يعيش مبقتضاه العامل حالة من الشك والخوف من ان 
تفقدية  اكتفت  ان  بعد  الثالثني  زمالئهم  مصري  ينالهم 
اعتامد  تقديم قضايا شغلية دون  العامل  الشغل بطلب 
تحقيق  فتح  ينّص عىل  فيام  ينّص  الذي  القانون  تطبيق 
حول اسباب الطرد الذي ينّص ايضا عىل رضورة اجتامع 
بداية  التثبت  مشُموالتها  من  والتي  الطرد  مراقبة  لجنة 

يف اسباب الطرد ومدى جديتها وقانونيتها وكام هو االمر 
بهذا  معنية  االطراف  باقي  فإن  التفقدية  إىل  بالنسبة 

املشكل عىل غرار السلط املحلية والجهوية.
انه  الجديدي  الكريم  من جهة اخرى أكد االخ عبد 
وقع التثبت يف الترصيح باالجور لدى الصندوق الوطني 
بأجور  يرصح  ال  املؤجر  ان  فتبني  االجتامعي  للضامن 
التقاعد  من  مستقبال  يحرمهم  ما  وهو  كاملة  العامل 
ثالثية  الترصيح يف كل  ان  ينّص عىل  القانون  ان  باعتبار 
يف  احتسابها  يقع  ال  املضمون  االدىن  االجر  دون  ما  عىل 
منحة التقاعد وما يشمل كل  العامل وليس فقط الثالثني 
املذكورين اعاله... ومن ثّم دعا االخ عبد  الكريم الصندوق 
املراقبة  يف  بدوره  للقيام  االجتامعي  للضامن  الوطني 
االجتامعي  الوضع  ظّل  يف  الالزمة  االجراءات  واتخاذ 
الصعب للمطرودين الذي يدعو اىل مراجعة هذا القرار 
إذ ان جلهم يعيلون عائالت كام اضاف ان ما يزيد من 
حالة القلق الذي يعيشونه هو ما عمد اليه املؤجر من 

بيع بعض ممتلكات الرشكة مبا فيها اآلالت وهو ما ينبئ 
بضياع حقوق العامل مام يدعوـ  والقول لالخ عبد الكريم 

الجديدي ـ اىل لْفت انتباه مصالح الديوانة ملا يحدث.
* مؤمترات

بعد التعليم الثانوي يفسح املجال هذا االسبوع وما 
ثالثة  يف  مؤمتراتها  لعقد  االسايس  التعليم  لنقابات  يليه 

عرش  )13( معتمدية.
* لُطْفا يا رب...

بقلق شديد يتابع النقابيون يف الجهة وحتى خارجها 
عام  كاتب  يوسف  سعيد  لالخ  الصحية  الحالة  تطور 
االتحاد الجهوي للشغل نزيل احدى املصحات بالعاصمة 
وقد افادنا نجله حسام يوسف ان الحالة مستقرة يف االيام 
جهد  ظل  يف  االيجايب   التطور  بعض  سجلت  إذ  االخرية 
وعناية طبية فائقة كام اضاف حسام انه ينتظر يف االيام 

القادمة ان تشهد الحالة مزيد التدرج نحو الشفاء.
* حمدة الزبادي

في مؤسسة تنسيم طبلبة

إيقاف 10 عمال و70 تحت الضغط
غضب في بنزرت:

ملاذا اختار 
رئيس البلدية 
توتري األجواء؟ 

نّفذ عدد من نقابيي والية بنزرت يوم أمس 
االربعاء 10 فيفري 2021 وقفة احتجاجية 

احتجاجا عىل قرار رئيس بلدية بنزرت 
وقف االقتطاع اآليل من األجور لفائدة كافة 

النقابات. 
 هذا وقد دعا االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت 

جميع البلديني اىل تنفيذ وقفات احتجاجية 
يومية أمام مقرات بلديات والية بنزرت ملدة 
ساعة من السابعة صباحا اىل الثامنة صباحا 
وأكد االتحاد الجهوي للشغل يف بيان صادر 

عنه أن الوقفة املزمع تنظيمها صباح كل يوم 
تأيت تنديدا مبا اعتربه »تطبيعا« من بلدية 

بنزرت مع الكيان الصهيوين. 
 هذا وأصدر االتحاد الجهوي للشغل برقية 
تنبيه بإرضاب 3 أيام لعامل البلديات من 

18 اىل 20 فيفري الجاري للمطالبة بالحق 
النقايب وتسوية وضعيات عامل الحضائر 

والعرضيني ومنحة العمل اللييل والرتفيع يف 
املنح االجتامعية. 
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فرحة البلديني والرتفيع يف 
منحة العمل الليلي

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني  الحاصل  االتفاق  إثر 
سلطة  مع  املربمة  االتفاقات  تفعيل  حول  والحكومة 
 ،5 زايد   5 اللجنة  إطار  يف  القطاعات  ملختلف  اإلرشاف 
وسعيا من الجامعة العامة للبلديني للحفاظ عىل مطالب 
العام  األمني  عمرية  منعم  باألخ  االتصال  تّم  منظوريها، 
األخوين  ِقبَِل  من  العمومية  بالوظيفة  املكلف  املساعد 

عبد الجبار بالطيب والطيب اللوايت ليوضح األخ منعم عمرية أن االتفاق يشمل البلديني 
يف محرضي 19 سبتمرب 2019 و19 نوفمرب 2019 واللذان يشمالن ما ييل: 

- الرتفيع يف منحة العمل اللييل 
- مضاعفة منحة األوساخ 

وهذان املطلبان تم إصدار األوامر يف خصوصهام 
- إحداث منحة العمل البلدي واملقدرة بـ 300د

- تفعيل األمر 1143
- تفعيل االتفاقات الخاصة باملنح االجتامعية

- املصادقة عىل القانون األسايس 
وهذه املطالب األخرية هي موضوع اتفاق االتحاد العام التونيس للشغل مع الحكومة 

لفائدة البلديني.
وإذ نهنئ جميع العاملني بالقطاع بهذه اإلنجازات فإننا نتوجه بالشكر لألخ نور الدين 
العام  األمني  عمرية  منعم  واألخ  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب 
وكل  القانونية  بالشؤون  املكلف  حفيظ  حفيظ  واألخ  العمومية  بالوظيفة  املكلف 

الفاعلني يف املسار التفاويض.
والشكر أيضا إلطاراتنا النقابية بالقطاع وكل العاملني به. كام نتمنى الشفاء العاجل لألخ 
مكرم عاميرية الكاتب العام للجامعة العامة والعودة سليام معاىف إىل نشاطه النقايب. 

الجامعي  الفرع  مؤتمر 
للكمياء بصفاقس

النقابات  كافة  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
االساسية ان املؤمتر العادي للفرع الجامعي للكيمياء والنفط 
الساعة  عىل   2021 فيفري   20 السبت  يوم  عقده  تقّرر 

العارشة صباحا بـ : دار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
القانونية  الرشوط  فيه   تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون 
مفتوحا من 2020/02/10 إىل 2021/02/16 بدخول الغاية:

ـ أن يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل 
ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة متوالية عند الرتشح.

ـ أن يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن أربع 
تحّملها ملدة خمس سنوات  كان  او  متوالية  كاملة  سنوات 

كاملة.
ـ أن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد عند الرتشح.

الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  الرتشحات  توجه  ـ 
للشغل بصفاقس

ـ يضّم مكتب الفرع الجامعي امرأة عىل االقل وال مينع عدم 
تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

املنتخب  التنفيذي  املكتب  تركيبة  تضّمن  عدم  ـ يف صورة 
عدد  أقل  عىل  تحصل  الذي  العضو  تعويض  يتّم  إلمرأة 
من  عدد  أكرب  عىل  تحّصلت  التي  باملرتشحة  االصوات  من 

االصوات.

تجديد نقابة االتحاد  
جّدد أعوان وموظفو االتحاد نقابتهم األساسية، إثر مؤمتر انعقد بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس، تّم إثره انتخاب مكتب نقايب 
ا واألختني واإلخوة فخري كرشود وسمية النرصي وضياء تقتق وهدى قرام وأحمد بن  يضّم األخوات واإلخوة: عصام الصغري كاتبا عامًّ

حامدة وبدر الدين الكعبايش أعضاًء.

الضيفي على رأس الفرع الجامعي
بنب عروس 

انعقد مؤمتر الفرع 
الجامعي للمعادن 

وااللكرتونيك بنب 
عروس وأفرز 

التشكيلة التالية: 
شكري الضيفي كاتبًا 
ا وبسام البحري  عامًّ

وحامدي الجبايل 
ورياض الكايف وطالل 

التيساوي وعبد 
الباسط بن قسومة 

وعامد الرمضاين 
وفؤاد الجباري وهيثم 

القسنطيني  أعضاًء.

مظلمة وطرد تعسفي ملوظفة يف جمعية 
»مرحمة« الخريية

عمد رئيس جمعية مرحمة إىل طرد املوظفة زينب الحمزاوي دون احرتام الرتاتيب والقوانني الجاري بها العمل.
وحسب املعطيات والوثائق التي تحصلنا عليها فإن املوظفة تّم انتدابها للعمل يف أكتوبر 2018 لتستمر العالقة الشغلية إىل حّد 
طردها تعسفيا يف أوت الفارط دون أسباب جدية أو خطٍإ مهني صدر عن املعنية باالمر، قبل أن تقوم باالجراءات الالزمة التي 
يخّولها لها القانون دفاعا عن حقوقها املهنية واملادية خاصة أن السيدة زينب مل تتسلم كافة مستحقاتها املالية من قبل عملية 

طردها من رئيس الجمعية والذي رفض تسليمها شهادة عمل وشهادة الخالص.
مظلمة يف جمعية خريية تدوس القانون وال تحرتمه.

* صربي الزغيدي 
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لالتحاد   العام  األمني  األخ  حرض 

ذكرى  إحياء  الطبويب  الدين  نور 

وثلة  بلعيد  شكري  الشهيد  اغتيال 

من أعضاء املكتب التنفيذي الوطني 

ومن  النقابيني  املسؤولني  ومن 

وذلك  املدين  واملجتمع  السياسيني 

بحضور عائلته.

األخ األمني العام يحضر إحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد 

املكتب  اعضاء  من  كل  بحضور  التونسية  الديوانة  العوان  املوحدة  النقابة  مبقر  طارئ  اجتامع   09/02/2021 الثالثاء  يوم  انعقد 
التنفيذي والكتاب العامني الجهويني وقد تقّرر نتيجة للتقزيم املتعمد لسلك الديوانة التوجه مبارشة اىل مقر وزارة املالية والدخول 

يف اعتصام مفتوح داخلها.
وعليه فاننا ندعو كافة اعضاء املكاتب الجهوية للنقابة املوحدة وكافة القواعد الديوانية اىل االلتحاق العاجل مبقر وزارة املالية وذلك 

اىل غاية تنفيذ جميع مطالب سلك الديوانة.
ويف صورة عدم االستجابة ملطالبنا من طرف سلط االرشاف سيقع االعالن عن الخطوات التصعيدية الالحقة.

هذا ونعلم كافة قواعدنا االبية ان املكتب التنفيذي يف حالة انعقاد دائم ويحّمل املسؤولية الكاملة لوزارة املالية ملا ستؤول إليه 
االمور نظرا لحالة الغليان واالحتقان الشديد يف االوساط الديوانية.

اعتصام ألعوان الديوانة يف وزارة املالية

يف ساحة القصبة:
ويعتقل  أمنيا  املفروزين  على  يعتدي  األمن 

ويعنّف منسقهم الوطني
عمدت مجموعة من األمن يوم 9 فيفري الجاري إىل االعتداء عىل العرشات من املفروزين أمنيا من قدماء االتحاد العام 
الوطنية  اللجنة  بها  قامت  التي  الدعوة  إثر  بن عون وذلك  السيد حمزة  الوطني  منسقهم  وتعنيف  واعتقال  تونس  لطلبة 
للتفاوض حول ملف املفروزين أمنيا للتحرك يف ساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا عىل سياسة الكيل مبكيالني من قبل حكومة 

املشييش وسلوكاتها العدوانية تجاه االحتجاح السلمي.
والرعونة  القمع  انتهاج  يف  خطرية  سابقة  الخطوة  هذه  أن  األمني  الفرز  ملّف  حول  للتفاوض  الوطنية  اللجنة  واعتربت 
تجاه مطالب رشعية وعاجلة٬ ونددت بشدة بعملية تعنيف وإيقاف املنسق الوطني. كام اعتربت هذه الخطوة التصعيدية 
تستهدف اللجنة الوطنية وملفَّ الفرز األمني بأكمله، داعية املفروزين أمنيا إىل مزيد اليقظة ورص الصفوف والتواجد اليومي 

بساحة القصبة من أجل حّل نهايئ منصف وعادل.
هذا ودعت اللجنة كافة املنظامت الوطنية وكل القوى التقدمية اىل دعم املفروزين أمنيا من قدماء االتحاد العام لطلبة 

تونس لحّل هذا امللّف بشكل نهايئ.
* صربي الزغيدي

احتجاجات املفروزين أمنيا

ســؤال
* عادل الهاممي

َسِكرُْت...
َعلَْوُت...

َفاَم بَاَن ُسكِْري؟
َرَفْضُت الَهَدايَا

َوكُلَّ املََرايَا
َوكُلَّ اللََّواِت...
َوَذيَّاَك أْمِري

........
بكيُت كثريًا
كأن مل أخّني

وعشُت مريًرا 
عىل صوت جمِري

وبحت برّس الورود جميعا
وأطفأُت قصًدا مراياُه عمِري
ومل أقرتف غري صوٍت عويٍل

وصمٍت قليٍل
وأحوال شعِري

ولكن..
َؤاُل َحِريًقا كَِظل سيبقى السُّ

َمِن اْغَتاَل َقلِْبي؟
َمِن اْغَتاَل ُشكِْري؟
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* ناظم بن إبراهيم 
يف  لبابة«  »أيب  معهد  يف  الباكالوريا  يف  تلميذا  كنت  بلعيد،  اغتيال شكري  يوم 
من  صربها  ينفد  ال  التي  أّمي  يئسْت  أن  بعد  كالعادة  صباحا  نهضت  قابس. 
إيقاظي. غّيُت ثيايب رسيعا ثّم أخذُت محفظتي واتجهت قبل الخروج من البيت 
إىل  اليوم قبل خروجه  املطبخ كان أيب يرتك يل فيه مرصوف  إىل رّف صغي يف 
العمل. قلت صباح الخي للحبيب بورقيبة وهو يطّل من الدينار اليتيم املرتوك 
عىل الرّف. كان وجهه كافيا القتناء عرش سجائر »أمريكان ليجوند« و«اكسرباس« 
يف مقهى اللّيدو أو الرشيف أين ينتظرين شادي بالريش وسيف العيادي وبقية 
الحبيب  القاسمي مازحا. وضعت  الصادق  األستاذ  »الكونفة« كام كان يسّمينا 

بورقيبة يف جيبي وخرجت للّحاق بالحافلة األخية ككّل يوم.
يف املقهى، كان الّصباح عاديا. التقيت باألصدقاء. رشبنا قهوتنا وتقاسمنا سجائرنا 
الرخيصة. وبعد أن فرغنا من حديثنا الذي ال ينتهي، اتجه كّل منا إىل قسمه. يف 
ذلك الصباح، كانت الحصة األوىل حصة فلسفة من ساعتْي عند األستاذ بولبابة 
فرحات، وكنا نحلل نصا لباروخ سبينوزا مستمتعي باإلنصات إىل سقراطنا الذي 
كان يولّد األفكار من رؤوسنا توليدا. كان من املفرتض أن أخرج مع نهاية الساعة 
أفعل يف كل حصة من  فيها سيجارة كام  أدّخن  اعتيادية  اسرتاحة  األوىل ألخذ 
السيجارة يك ال أضيّع مالحظات بدت يل  أّجلت موعد  يومها  ساعتْي، ولكنني 

أهم من التدخي.
خرجت من القسم عىل الساعة التاسعة والربع تقريبا، ومبجرد أن وصلت إىل 
الساحة الخلفية للمعهد، وجدت زمييل وسيم بالصغّي وهو يحمل هاتفه الذيك 
ويضحك ضحك املجنون أو الذي فقد عقله: »شكري بلعيد قتلوه اليوم الصباح 

قدام دارو«.
ال أعرف ما حدث يل بالضبط يف تلك الدقائق األوىل التي لحقت ما قاله. وإىل 
انفتح ثقب أسود يف رأيس. أظنني سألته  اللحظة  اآلن كلام حاولت تذكر تلك 
أسئلة من نوع كيف وماذا وأين، لكْن ما أتذكره بعد الخروج من حالة الذهول 

أو شعورا، مل  انفعاال  تلك، مل يكن ذهوال، مل يكن شيئا ميكن تسميته، مل يكن 
يكن شيئا غي الفراغ والعدم. ما أتذكره بعد ذلك أنني اتصلُت بصديقي أستاذ 
الرتبية املدنية محمد مادي ونقلت إليه الخرب. كان صوته صباحيا مبحوحا ولكْن، 
االغتياالت  مرحلة  دخلنا  »كهو،  ببساطة:  يل  قال  ثم  هادئا  ظّل  أنه  فاجأين  ما 

السياسية«.
مل أفهم وقتها ماذا يقصد بقوله »مرحلة االغتياالت السياسية« ومل أستوعب كيف 
تكون االغتياالت مرحلة وكيف يعني ذلك أن لها مراحل تسبقها ومراحل تأيت 
بعدها. انتهت املكاملة. أعادين هدوء صوته إىل الواقع. صعدت الّدرج برسعة. 
مل أدّخن. دخلت إىل القسم لجمع أدوايت املدرسية ومغادرة القاعة. توقف »يس 
بولبابة« عن رشح سبينوزا وأوقف الحصة ثم اتجه إىل قاعة األساتذة بعد أن 
طلب منا املغادرة جميعا. نزلت مجّددا إىل الساحة واتجهت إىل غرفة اإلذاعة 
الداخلية الصغية التي كنا نبّث فيها بعض األغاين يف »الريكرياسيون« أو نعلن 

فيها عن أنشطة النادي الثقايف محمود درويش.
أو  السياسة  منسوب  يكون  أالّ  رشط  امللتزمة  األغاين  ببّث  لنا  يُسمح  كان 
االيديولوجيا فيها عاليا. هكذا كان مدير املعهد »يس الناصفي« يقول لنا دوما. 
غي أنني مل أفكر يومها إال يف بّث نشيد األمميّة بعد اإلعالن عن حدث االغتيال. 
مكثُت يف غرفة اإلذاعة منتظرا العارشة، ومرّت الدقائق ببطء شديد. وبينام أنا 
يف رشودي ذاك، انطلقت صافرة الساعة العارشة. وصافرة معهد أيب لبابة مختلفة 
االستعامر  تركة  ورثناها عن  غارات جوية  أنها صافرة  يبدو  املعاهد.  بقية  عن 

الفرنيس وظلت مستعملة عىل ذاك النحو العسكرّي املخيف.
األساتذة الحقا ويف خضّم  التحق  الداخلية.  اإلذاعة  إىل مقّر  »الكونفة«  جاءت 
بأعىل  حمروين  آمال  حنجرة  ارتفعت  بالّضبط  يحدث  عاّم  املتسائلي  غوغاء 
صوت ممكن من مكرّب اإلذاعة: »هبّوا ضحايا االضطهاد. ضحايا جوع االضطرار. 
»ُذهل الحارضون لوهلة وانزعج أحد اإلداريي غي أن ثالثة من األصدقاء وقفوا 
كاملتاريس أمام باب اإلذاعة حتّى انتهاء النشيد. ومن املعهد خرج التالمذة يف 

مقّر  ومن  الجهوي  االتحاد  مقّر  إىل  العلوم  كلية  ومن  العلوم  كلية  إىل  مسية 
االتحاد الجهوي إىل مقّر حزب الوطنيي الدميقراطيي املوّحد. كان يوما تاريخيا 
ظّل محفورا يف أجسادنا وعقولنا وتوالت بعده األيام لتؤكد لنا أّن ذلك اليوم كان 
نقطة مفصليّة يف تاريخ تونس املعارص ومعركة هذا البلد مع اإلخوان املسلمي.
تذكرت ذلك كلّه وأنا أرى جموع الجامهي املتدفّقة يف شوارع العاصمة وهي 
تهتف بإسقاط اإلخوان ومن لّف لّفهم من جالدي هذا الّشعب. تذكرت ذلك كلّه 
متذكرا يف اآلن نفسه حملة التشويه األخية التي طالت املحتّجي من الشباب 
لتحويل وجهة النقاش السيايس الرّاهن. تذكرت ذلك وأنا الذي أحاول دوما عدم 
االلتفات إىل الوراء ألنني هشٌّ حي ألتفت، وألنني أرى أّن املستقبل سيظل دوما 
أجمل من املايض. ودم شكري بلعيد ليس شيئا آخر غي مستقبل هذا البلد. 

»حياك بابا حياك«.

مرحلة االغتياالت السياسية:

 ثقـبٌ أسـودُ فـي رأســي

االغتياالت السياسية

* الطايع الهراغي 

»أنـا إن سقطت فخذ مكانـي يا رفيقي يف الكفاح
وانظــر إلـى شفتـّي أطبقتـا علـى هــوج الّريـاح
أنا مل أمت، أنا مل أزل أدعوك من خلف الجراح«.

)معيــن بسيســو(

ذات صباح من يوم فرح غائم حزين استفاقت تونس الثّائرة عىل حدث 
جلل: اغتيال الّسيايس اليسارّي شكري بلعيد يف أرذل عمليّة تشويه للثورة 
التّفاصيل،  غريب  من  شاؤوا  ما  ولهم  الّدليل،  ولنا  الوفاء  لنا  التّونسيّة. 

حكايا بها يؤثّثون ما تناسخ من أعاجيب تخاريف »مجدهم« التّليد. 
 14 ثورة  بعد  عامان   ،20  13 فيفري   06 األربعاء  صباح  التّاريخ: 
جانفي2011، شكل من أشكال استباق إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي 

يوسف )08 فيفري 1958(.
الغابرة،  األزمنة  أقبية متاهات  الظّلمة من  املتسلّلون يف حلكة  الفاعل: 
ما  إىل  الحّج  بعباءة  واملتدثّرون  الفرحة  باغتيال  التّفرّد  املصابون مبرض 

انقىض من مايض ماٍض بعيد بعيد.
يكن  مل  إذا  شعاره،  األفق.  يف  نجمة  برسم  املتيّمي  من  واحد  الّشهيد: 
لإلنسان أن يحيا لنفسه قدر ما يشاء، فإّن لكّل واحد إمكانيّة أن يحيا ال 

كام يشاؤون بل كام يشاء.
الخطيئة: التّلبس بجرمية العشق األبدّي لتونس الّشهيدة/ البحث الّدائب 
عن بريق الفرحة يف لّج العتمة رتقا لجرح ينّز أنشودة حلم مكلوم يف 
سبيلنا  تظّل  ومتّنعت  تشّعبت  مهام  دروب  يف  طويلة،  مسافات  سباق 

األوحد إىل نبل املقصد.
األسباب والّدواعي: نقمة الّرغبة يف التّفجي عىل الّرغبة يف التّعمي. حقد 
عقل التّأثيم عىل عقل التّدبي. وما عدا ذلك فتفاصيل قد تليق باملولعي 
الهامش  يف  يتوهون  األخبار،  عجيب  يف  التّاريخ  مكائد  عن  بالتّنقيب 
فتحجب تشّعبات الفروع جواهر األصول. مل يخرت يوم رحيله، مل يتمثّل 
شكل موته، مل يتخيّل حجم قربه، مل يودّع من يجب أن يودّع، فأراح األعداء 
اتّهامه بافتعال حدث خارق لنحت حضور ركحّي  من مشّقة اإلفتاء يف 
إمكانيّة  القّناص  له  يرتك  مل  األخي،  الغيب  لحظة  قاتله  يبرص  مل  فارق. 
لو  األلباب  لذوي  أجمل وصيّة  فاستشهاده  تدبيج وصيّة. وحسنا فعل. 

تعّقلوا، نّص درامّي بدايته معلومة ونهايته ما زالت بعُد ملغومة.
من  بي  الفصل  حّد  بدمك  رسمت  الّدهر  هي  لحظة  يف  بلعيد.  شكرا 
تباهى بقتل األحالم ومن متاهى يف إنعاش األحالم. كان ال بّد من حدث 
عظيم ومأساة عظيمة وأمل أعظم. كان ال بّد من حدث فارق وفعل مارق 
وفاجعة خارقة. كان ال بّد من مصاب جلَل عىس البعض مّنا مّمن ما زالت 

تدغدغهم األوهام يتيّقن أّن »الجامعة« عىل عجل.
سكنتنا األحالم، ضّنوا علينا مبا تيرس من قليل »األوهام«.

كّل الذي حدث، هكذا حدث. مل يترسب قاتلك من الحدود وإّنا تسلّل يف 
غفلة من الزّمن من كهف من الكهوف من حالك التّاريخ، من وراء البحار 
َمُغوالً وتَتَاًرا، ثورة أرادوها لعنة وأقسمنا إالّ أن تكون نعمة، أرادوها بؤرة 
املخاض  الزّمان وعرس  رغم عسف  -وستكون  تكون  أن  إالّ  ونأىب  تفجي 

وتشّعب الثّنايا- قلعة تدبي.
متى جاؤوا؟ يوم استبيحت املفاهيم، يوم الفتح املبي والكشف العجيب: 

تأديب املنافسي تدافع اجتامعّي والتّدافع استحقاق »ثورّي« بامتياز.
كّل الذي حدث هكذا حدث. سلّمنا أمرنا ملن توّهمنا أنّهم أويل األمر مّنا 
عىس أن يكونوا لنا عونا فكانوا علينا نقمة وعبئا وعىل الثّورة وباال ولعنة، 

بادلوا جميل األقوال بسافل األفعال.
صديقنا بلعيد. لست أصّدق أنّك أحّق مّنا بالرّثاء. وهل كّل املرايث تليق 
بالّشهداء؟ اكتوينا باستشهادك املريع ورحيلك الّدامي، ومل نفرّق بعد بي 
حّد العزم وحّد الرّجم. ما زالت تراودنا بليد األوهام عن جامعات فتنتها 
الّدولة فكفرت بالثّورة، اغتصبوا الغنيمة واعتصموا بحبل رشيعة التّحّكم 
بعض  علينا  خيّم  كلاّم  الوليمة.  لتقاسم  أوحد  سبيال  الحكم  رشعيّة  ال 
من  داهمنا صوتك  مزيد  ال  أن  وقّررنا  الّشّك  وساوس  ولبستـنا  الوجوم 
بعيد: ما ذاك نريد، ال ترتبك/ ال ترتعب/ الترتّدد. إيّن أنا الّشاهد األوحد 
عىل عرس املقصد. أنا الرّقم الّصعب يف ما مل يثبّت يف سجّل هزامئكم. أنا 
العدد املحّي يف ما مل يحرّب يف دفاتر تعازيكم. رسمت لكم فصل املقال يف 
ما بيننا وبي من اغتالوين من عجيب االتّصال ويف ما بينهم وبي تونسنا 
من غريب االنفصال. أراحوين من مشقة الّنظر يف أمر ليس فيه غي وجهة 
نظر: ال تصالح عىل ما رفضت أّمنا تونس أن يكون مجال تصالح وأرحتكم 
من عناء التّفكي يف ما ال مجال فيه للتّفكي: ال تفاوض عىل ما مل يكن 

يوما موضوع تفاوض.
لنا العشق األبدّي ولهم الحقد الرّسمدّي. لهم املايض ومايض املايض وما 

اغتصبوا ماّم يرشح به الحارض من بديع األحالم، ولنا ما ليس لهم.
بريق  يف  أوغلوا  الّنفق.  آخر  ييضء  أمل  بصيص  من  الح  وما  األفق  لنا 
االتّجار بدماء  بيانا ألترك ملرىض  أحرّب  الثورة. مل  الدولة وذبنا يف مباهج 

األحرار فرصة اإلبحار يف ملكوت الحّل والرّتحال.
ألف شكر لقاتيل. ما زلت حيّا، أعرتضكم يف كّل منعطف وشارع، أؤثّث 
تفاصيل احتفاالتكم وأبعث حيّا ملّا أكون قادح احتجاجتكم، أترّجاكم أن 
نرسم معا خيمة ألوقات الشّدة وخياما ألزمنة الرّّدة، أزرع لكم وردة يف 
حدائق مآسيكم، أرتّل لكم بيان الثّورات، ما أجمع عليه الثّوار بال كبي 
ضجيج يف بّر الهند والّسند وبالد واق الواق: مكان بك يستجي فال تحميه 

أّن له أن يحميك وعشق ال تفنى فيه محال أن يفنى فيك.
ال  يك  عشقك  جنون  حارصين  أكرهك،  ال  أنا  الوطن،  أيّها  أنت  ملعون« 

أحبّك أكرث.
ويظّل الّشهيد حيّا، شهادة إدانة للمهزلة، ومييض القاتل صاغرا إىل املقربة.

شكري، الوصيّة وصلت والعهد رسخ: لست فريدا ولست رشيدا ولست 
وحيدا: أنا فقط مصاب ِبداء عضال اسمه اإلبحار يف ملكوت املحال.

رجاء، بلّغ تحيّاتنا لكّل الرّفاق. ال تحتّج باستحالة تذكّر كّل األسامء. دونك 
االسم الحريكّ: الّشهداء شكري، وفاء لدماء الّشهداء/ خجال من دمعة فرح 
تعلوها مسحة حزن خاتلت كربياء أّم الّشهيد/ ارتعابا من انتقام التّاريخ 
أبرمنا عهدا بات لنا خالّ وبتنا له أرسى وإذا ما خفنا يوما عىل القناعة أن 
تبتىل ببعض الّشّك فسنكبح جنوحها بالعناد، سالحا اّدخرناه أليّام الّشّدة 

وزادنا يف مجابهة الرّّدة.

الوفاء كّل الوفاء للّشهداء 

الذكرى السّنويّة الثامنة الستشهاد شكري بلعيد
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بقلم: املختار املختاري ›الزارايت‹
ال ميكن الحديث عن أمن قومي دون الرجوع إىل توضيح املفاهيم 
القرن  خمسينات  منذ  جذرية  تغيريات  عليه  طرأت  وفقد  البالية 
الوطن  )حديقة  استعامرية  مقولة  خالل  من  أهّمها  يّتضح  املايض 
الوطن من خالل  ثروة  التي متّثل مصدر  املستعمرات  أي  الخلفية( 
األمن  مبؤسستي  املرتبط  القومي  األمن  فمفهوم  ثرواتها.  اغتصاب 
الداخيل والجيش بتشكيالتهام املختلفة هو مفهوم ال يرقى إىل أهمّية 
استعامريا  يرتب  وما  ومؤامراته  وقتنا  يف  خصوصا  علميا  املصطلح 
»ذهابا  واآلمنة  السهلة  الطرق  وأهمها  الخلفية(  )الحدائق  ملفاتيح 

وإيابا« إليها. 
هذه  عىل  واملؤامرة  املعركة  عنارص  إىل  الذهاب  من  البّد  لذلك 
البلدان الطرق اآلمنة إىل ›حدائق‹ إفريقيا الغنية بكّل ثروات العرص 
أكرث من  أن وطننا ميّثل حلقة  األساسّية لصناعاته. خصوصا  واملواد 
مهمة يف هذه الخارطة االستعامريّة التي نعيش أهّم حلقات تركيزها 
وتسطريها واحتدام الرصاع حولها إىل درجة التالعب بشعوب هذه 
وإعالميا  وتعليميا  وثقافيا  واجتامعيا  وسياسيا  اقتصاديا  البلدان 
وغريه من أسلحة الرتكيع قْصَد املوافقة عىل السيطرة املطلقة عليها 
استعامريا اقتصاديا وسياسيا ومن ثَمَّ عسكريا غري بّي وظاهر بشكله 
العرصية  وبتكنولوجياته  ثكناته  يف  مستعمر  جيش  )أي  القديم 
املتطورة( والقبول به من خالل استخدام النظرية املعارصة للسيطرة 
الذي  اإلرهاب  كملف  والصدمة(  األزمة  عىل  )املعتمدة  وهي 
يستخدم لكّل تعتيم أو ترتيب أو تنظيم لحلقات الضغط والرتكيز. 
الوطن من  األساسّية لحامية  املهاّم  ومن هنا كان البّد من توضيح 

خالل )األمن القومي(.
أ( أرضّية التأسيس ألمن قومي:

1( التعليم والثقافة:
وتأسيس  وتركيز  إصالح  هو  الحّقة  الوطنيّة  الدولة  مهاّم  أول   -
الوطنيّة  الّشخصية  تأسيس  فيها عنارص  تغلّب  وثقافة وطنيّة  تعليم 
من تصحيح التاريخ الوطني وتعميمه تعليام وإعالما وإشاعته للعموم 
ومفكريه  وفكره  وعلامئه  علمه  إىل  بلوغا  املتاحة  الوسائل  كّل  عرب 
السواء بنسبة  وأدبه وأدبائه وفنه وفنانيه قدميهم ومعارصيهم عىل 
تفوق 50 % من الربامج التعليمية واإلعالمية والثقافيّة. بشكل متواٍز 
ومتوافق. ودون التغافل عن نسبة 50 % مقسمة إىل الرتاث والفكر 
والعلوم اإلنسانية )عربية كانت أو عاملية(. يف التعليم كام يف الثقافة. 
األفكار وما أكرثهم عىل  األفكار وحاميتها من رسقة رساق  وتشجيع 
أيامنا بعد أن تأسست قاعدة وجودهم منذ عهود قدمية بائدة. سواء 
علمية أو فكرية أو أدبية أو فنية من خالل العودة إىل تركيز مخابر 
مسالك  يف  الشبابية  الطاقات  إبراز  برامج  وتكثيف  والعلم  الشباب 
اإلعالم ودور الشباب والثقافة ومهرجاناتها املوجهة واملخّصصة لهذه 

الربامج. 
الرتبية )بشكلها  املهنّي من خالل وزارة  بالتكوين  العمل  إعادة   -
القديم عىل األقل( أي لعنارص التكوين املتنوعة املهن والحرف لتأسيس 
التكوين  عنرص  التفويت يف  فعملية  ومثقفة.  متعلمة  وطنيّة  كفاءة 
يد عاملة ماهرة تستثمر  األوىل  لقاعدتني  الخاص كان رضبا  للقطاع 
والجرمية  االنحراف  من  كبري  وبشكل  الحّد  وأيضا  وخارجيا.  محليا 
واالنقطاع عن الدراسة وغريها من املظاهر الهدامة للمجتمع. وبالتايل 
خلق جيل متكون ومتعلم ومثقف وطنيا ومكتسب لشخصية معتّدة 
بذاتها وتاريخها وحارضها وطنية تحميه من االنجراف خلف الظواهر 
هو  ويكون  مبؤامراته(  األعداء  أقول  ال  )حتى  الخارج  يخلقها  التي 
التي تحّف بالوطن. ولكن  الجدار األمامي لصّد كل الربامج الهدامة 
هذا الجيش املتقّدم البّد له من حامية آللته وسالحه الرئييس جسده.

2( الصحة والفالحة: )الطب والرتياق والغذاء(
اإلنتاج  آلة  عىل  الحفاظ  عرصنا  يف  القومي  األمن  أساسيات  من 
املشهد  وليس  الحقيقي  السيايس  الفكر  مبقوالت  أخذنا  ما  )إذا 
املزيف الذي نعيش تفاصيله يف مشهدنا الوطني اليوم( فآلة اإلنتاج 
الوطني هو جسد العامل سواء بالفكر أو الساعد خصوصا أن الرثوة 
الوطنية الحقيقية التي توجد يف بالدنا هي قّوة الفكر والساعد وما 
الباطنية سوى تتّمة لها لقلتها وعدم كفايتها لتأسيس  باقي الرثوات 
ما  قيام  منذ  املتواصل  للهدر  ومتوسطة  »ثقيلة«  متطورة  صناعات 
سّمي بدولة االستقالل إىل يومنا لرأس املال الوطني املايل. يف مشاريع 

وهمية وترقيع ملا ينهب من ميزانية الدولة والشعب.
والعنرص الرئييس يف مراكمة رأس املال وتطويره هو الساعد القوي 
ال  الذي  السليم  العقل  الساعد  ورديف  واإلنتاج  البناء  عىل  القادر 
وجود له خارج جسد سليم. ومن هنا يجب الترسيع يف دعم الصحة 
ومفاصلها الحيوية والحد من هجرة الكادر وشبه الكادر وأيضا املعاون 
الصحي )الطبي وشبه الطبي( وفرض رقابة أمنية لرضب كل مظاهر 
التالعب والنهب وتحويل الوجهة يف مزاحمة غري رشيفة وغري منظّمة 
ومقّننة مبا يكفي لحامية املصلحة العامة واملرفق العمومي عىل وجه 
التحديد يف رصاع رأس املال لربح ما أمكن له ربحه من الساحة وهو 
ال  )وحتى  الوطنية  الصحية  للمنظومة  ممنهج  بتدمري  يقوم  ذلك  يف 
من  متفاقمة  باتت  فئة  إىل  املوجه  الخطاب  نحدد  التعميم  يف  نقع 
وهنا  التطبيب(.  مهنة  أهل  من  الخاص  للحساب  املنتصبني  هؤالء 
املصانع  وإبعاد  بعزل  واإلرساع  الترسيع  إىل  أيضا  الحديث  يقودنا 
ذات التأثري الصّحي والبيئي الكاريث عىل املناطق الفالحية )برا وبحرا( 
من  »العاّمل«(  العاملة  )اآللة  يغّذي  ما  عىل  قاتل  تأثري  من  لها  ملا 
مواد أساسية وأيضا املائدة املائية واألخّص صحة املواطن التي تأثرت 
كثريا يف بعض املناطق جراء هذه املصانع وظهور أمراض خطرية عىل 
األجيال القادمة مام يرضب يف عمق تطور آلة اإلنتاج )العامل( وهي 
ثروة البالد الحقيقية. ومن هذا املنطلق نختم هذا العنرص بالتوصية 
لها  ملا  الجامعية خصوصا  املستشفيات  تركيز  بتكثيف  الرأي  بتوجيه 
أن  بحثية(  طبية  مخابر  تركيز  )مع  له  ميداين ميكن  بحثي  دور  من 
إلبراز  أرضية  يكون  وأيضا  صحيا  ويحميه  املواطن  حاجات  يواكب 

طاقات وطنية مبدعة يف مجاالت البحث الطبي العلمي.
3( التجارة واالقتصاد واملالية العامة:

ال ميكن أن نتحدث عن أمن قومي دون الوقوف عند دور التجارة 
العامة يف وحدة وحزمة هي متثل عصبا مهاّم يف  واملالية  واالقتصاد 

اقتصاد وتجارة ومالية وطنية ال ميكن أن  الوطن. فمن دون  حامية 
نتحدث عن تطور الصناعة الوطنية وال عىل مواطن شغل حقيقية وال 
عىل أمن وطني. ونرّشح ذلك من حيث ذكرنا آلخر عنرص هو اآلمن 
قوانينها  من  مفرغة  حّجة  وال هي  شعارا  ليست  )الوطنيّة  الوطني. 
وضوابطها وأسسها( وطنية بال قانون ورقابة هي من قبيل الّشعارات 
أو يف  والعاملة.  الخيانة  كببغاوات يف محافل  نرددها  أن  التي ميكن 
العلب الليلية والكاباريهات٬ من خالل إغرائه بربح وفري رسيع عىل 
حساب صحة وسالمة ال فقط )اآللة املنتجة الوطنيّة: »العامل«( وإمنا 
اقتصاد وثروات وخريات الوطن. منها املزاحمة غري الرشيفة للمنتوج 
ويرسق  الشعب.  مبيزانية  يرّض  مام  العام  املال  هدر  ومنها  الوطني 
جهده وعرقه من مال الرضائب املوظفة عليه لرصفها يف غري جهتها 
سياسوي  )وأركز عىل  بسياسوي  يتعلق  ما  منها  لحسابات  الحقيقية 
تشويها للمشوه أي ما يّدعي الغالبية العظمى أنهم يقومون به من 
دور سيايس والسياسة الحقيقية منهم وماّم يقومون به براء فالسياسة 
علم ومبادئ وأخالق وأول عنارصها تغليب مصلحة الوطن أوال وأخريا.(  
والصفقات  املبادالت  ›خصوصا  التجارية  للعملية  ضابط  قانون  فبال 
الخارجية‹ وبال رقابة ميدانية يف الداخل والخارج عىل السواء ال ميكن 
أن نتحدث عن أمن وطني اقتصادي فالنفوس الضعيفة التي مل يسبق 
تعليمها وتكوينها مبا يحمي وطنيتها ويزرعها بذرة رئيسية وأساسية 
الخارج هي عنارص غري محميّة وبالتايل  يف شخصيتها قّدام إغراءات 
سهلة ورسيعة االمتصاص واالستيعاب للقيام بأدوار التخريب والخيانة 
والعاملة ورضب الوطن يف مقتل )وأقول هنا ›الخارج‹ تحاشيا لقول 
األعداء ولو أّن الصحيح هو الثاين يف حقيقة الوضع العام الدويل الذي 
يعيش مرحلة الرصاع الكبري والقوّي إلعادة تقسيم وصياغة وتكوين 

أحزمة هي حدائق خلفية ألوطانهم ومصادر ليس فقط اليد
 العاملة الرخيصة والرثوة الباطنية واملعابر الرئيسية لألسواق وإمنا 
لالستهالك العشوايئ الخطري وملآرب أخرى.( وبالتايل فإن تركيز قوانني 
ورقابة مشكلة من أمن اقتصادي وربط مع املخابرات الوطنيّة واجب 
أسايس ومستعجل. وهذا ما يجرّنا إىل الحديث عن دور ومهاّم األمن 

الوطني الجمهوري.
4( األمن الوطني الجمهوري:

يف نظرة مدققة لوضع ووضعية األمن اليوم نجد أنه يعيش مرحلة 
أكرث وأكرب مراحل إعادة إنتاجه وصياغة عقيدته بشكل مدّمر ألهّم 
فكرة تطويره نحو أمن جمهوري. إذ ال الخارج )وأعيد تبويب كلمة 
العالمة  يقول  الجديد(،  املستعمر  وهو  املقصود  معناها  يف  الخارج 

بعد الذي حدث يف املظاهرة السلمية يوم إحياء ذكرى شكري بلعيد
األمن الجمهوري، األمن القومي واألمن الوطني
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ابن خلدون )وليس ترششل(: »املغلوب مولع أبدا بتقليد 
الغالب يف شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. 
من  يف  الكامل  تعتقد  أبدا  النفس  أّن  ذلك  يف  والسبب 
غلبها.« مل يتخلص »من يرون يف أنفسهم زعامات شعبية 
غالبهم  عقدة  من  يحزنون«  هم  وال  سياسيون  ال  فهم 
بن عيل وسابقه بورقيبة يف صفتيهام الدكتاتورية ولكنهم 
منهم  اعرتافا  واألساليب  الخصائص  ذات  إنتاج  يعيدون 
مل  ألنهم  والسيطرة  النهج  يف  املذكور  الغالب  بتفّوق 
الشعب  اكتشف  أن  بعد  سيطرتهم  فرض  من  يتمكنوا 
فراغ عقولهم وبساطة فكرهم ›إن مل أقل جهلهم املدقع‹ 
غالبيتهم من  بل واألمر متكن  الحكم  بإدارة  ليس فقط 
رسقة ونهب مقدرات البالد وتحويلها إىل غنيمة خاصة 
السوق  جبة  من  الخارج  القذر  املال  رأس  مع  والتآمر 
السوداء وتجارة األفيون والسالح والتهريب ومبييض املال 
النفوس  يف  وجدت  التي  التشكيالت  من  وغريه  الفاسد 
لألخذ  سهال  مالذا  والجاهلة  الحاقدة  الرديئة  الضعيفة 
بزمام السلطة ومزيد تخريب ما هو مخرب أصال. وكان 
البّد لهم من قوة متكنهم من السيطرة عىل شعب مفقر 
مهزلة  لحظة  كل  ويشاهد  وبقوته  به  ومنكل  ومعدوم 
ومسخرة متّس من أمنه القومي يف جميع العنارص التي 

نأخذها بالتحليل الرسيع املخترص يف هذه املقالة. ومبا أّن )الجيش 
التسميات  عرب  األمن  من  وطائفة  جزء  ضّم  تّم  مضمون(  موش 
انتهجتها  التي  األساليب  من  وغريها  للخدمة  واإلعادة  والرتقيات 
تنارصه  لرشيحة  وتوجهه  اتجاهه  حسب  كّل  تالها.  ومن  الرتويكا 
وتنتمي إىل مجاله الحيوي. فأصبح األمن مضمونا يف جزء مهّم منه 
وهذا ما أعاق تطور األمن نحو أمن جمهوري. فاألمن الجمهوري هو 
والتي  املحورية  القومي يف تشكيالته  األمن  نظرية  أسايس من  جزء 

نلخصها يف التايل:
1( األمن الوطني: ›املخابرات العامة + األمن االقتصادي + األمن 
الحدودي« وهنا يجب أن نشري إىل إعادة تشكيل الديوانة إىل مكانها 
الطبيعي والحقيقي املزدوج بني املالية والداخلية أي بني وزارة املالية 
ولها  قيادة موحدة ومشرتكة وخاصة  من  املشكلة  الداخلية  ووزارة 

كيان قانوين واحد ميكن تسميتها باألمن الحدودي«.
الجرمية  من  املجتمع  حامية  ومهّمتها  الّنظام:  حفظ  قوات   )2
)وخصوصا الجرمية املنظّمة( وحامية الحريات العامة. يعني أنها ال 
الذي ميولها ورصف من ماله  الرضائب  ›دافع  املجتمع  تحمي فقط 
وعرقه لتكون حامية له وملمتلكاته ومنشآته. بل وهي أيضا تحميه 
وتعرية  وكشف  مواقفه  عن  للتعبري  خروجه  لحظة  املندّسني  من 
التي  القيادات  الشعبي املوجه إىل  وضعه وما يجري وهو خطابهم 
تعترب نفسها وطنية وشعبية فكيف بها وطنية وشعبية وهي ال تصغي 
إليهم بل تستخدم هذه القوة الشعبية ضدهم لقمعهم وتجرميهم. 
وهذا ما يعري جهل وجهالة من يسمون أنفسهم بقيادات ثورية بل 
الشخصية  ملصالحهم  األمنية  الوطنية  املؤسسة  يف  تدخلهم  ويعري 

الرخيصة والالّوطنية.
3( قوة النخبة: وهي القوة األمنية الوطنية للتدخل الرسيع يف 
امللفات الكبرية التي متس األمن القومي )كاإلرهاب( واإلرهاب ليس 

فقط املسلح وإمنا أيضا االقتصادي.
مهّم  إىل معطى  نشري  ولكن  األمنية  النقابات  ولسنا يف هذا ضّد 
واالقتصادي  السيايس  وإمنا  وحسب  النقايب  ال  التكوين  عملية  وهو 
والثقايف لألمنيني وخصوصا الكوادر األمنية يف دورات تكوينية بقصد 
الذين  زيف  وراء  واالنحراف  االنجراف  مخاطر  من  أوال  حاميتهم 
يدعون العمل السيايس والنقايب وألكرث جدوى هو حاميتهم للوطن 
التي  االنحرافات  مخاطر  من  حاميته  يف  األمامية  الشعب  كطليعة 
تغطّى بستائر السياسة العامة وبالتايل يصبح للنقابات األمنية اإلطالع 
الكايف لتكون قادرة عىل رفع مطالبها وتظلامتها بأسس الوطنية وليس 

التالعب بهم من خالل الدفع الخفّي ›للمنحرفني سياسويا‹.
4( الحامي للوطن وحدوده ›الجيش‹:

أما الجيش الوطني هذه املؤّسسة الحامية للوطن فأمن الوطن من 
أمنها وبالتايل يجب إدخال تحوير عىل مستوى العقيدة العسكرية 

مبا يتامىش وعنارص التسليح الحريب الجديد الذي ذهب نحو اإلعالم 
وحسب.  التقليدي  الحريب  التسليح  غري  أخرى  ووسائل  واملشهديّة 
لذلك يجب تعصري املفاهيم واآلليات مبا يضمن للمؤسسة املواكبة 
والحداثة واملعارصة ليس عىل مستوى التجهيز وحسب وإمنا العقلية 
مواكبة  تكون  أن  اليوم  يجب  والتي  العسكرية  والعقلية  القتالية. 
لكل تطورات مناحي ميادين املعارك املعارصة من تقنيات ووسائل 
املخابرات وصوال إىل املراقبة عن بُعد ومن خالل االستثامر يف العقول 
لتكون  املؤسسة  تطوير  أيضا  ميكن  هنا  ومن  العسكرية.  املبدعة 
من  سنة  تقيض  التي  العاملة  اليد  استثامر  يف  يختّص  صناعيا  رافدا 
العمل اإلجباري الوطني يف ثكنات الوطن يف خلق تصنيع عسكري 
يواكب تطورات وحاجيات املؤسسة وبذلك نكون قد مّكّنا املؤسسة 
من إضافة نوعية عىل مستويات عديدة أولها الضغط عىل مصاريف 

وتكاليف توجه للتسليح والتعصري. 
5( النقابات واملنظامت والجمعيات:

إّن العمل النقايب والجمعيايت واملنظاميت هو رافد له دور مهّم يف 
حياة املجتمعات الداخلية كام الخارجية فهو مصدر من مصادر إشعاع 
الوطن ودعم مجهود الدولة تنظيام ورفدا وإسنادا. وهو أيضا بحكم 
عالقاته الداخلية وشبكة عالقاته الخارجية ميكن أن يعكس اللعبة إىل 
مسار غري محبّذ وغري مرغوب فيه ألنه عنرص هدم ال وطني من خالل 
املال وكل العامل مطّلع عىل دور الجمعيات واملنظامت يف بلدان كبلدنا 
وحاجته امللحة إىل التّمويل ومبا أّن »الخارج« مصدر من أهّم مصادر 
التمويل فإّن هذا الخارج يستغّل هذه النقطة لتحويل وجهة الوطن 
نحو حضريته وما يسطره ويتآمر يف الخفاء لبلوغه من مآرب لوطننا 
لذلك ال تكفي املراقبة املالية فالتهرب منها له ألف طريق وطريق 
املنظامت والجمعيات وعالقاتها هو  الحّد من فعل  وليست قوانني 
السبيل لذلك وإمنا تدخل الدولة يف حامية هذه املنظامت والجمعيات 
من اللّجوء إىل الخارج من خالل تخصيص نسبة من املال العام توجه 
إليها حسب مشاريع سنوية تقّدمها وتحاسب عىل تنفيذها. ليكون 
للامل الخارجي دور ثانوي من جهة ومن جهة ثانية فرض رقابة عىل 
هذه الجمعيات الخارجية وتكوين قاعدة بيانات وطنية تنخرط فيها 
بالدنا  العمل يف  الراغبة يف  والدولية  العاملية  واملنظامت  الجمعيات 
تكون مرجعا للجمعيات واملنظامت الوطنية يف تعامالتها. وأما الفعل 
النقايب فيستوجب أساسا إخراجه من الصورة التي تستهدف تدخله 
كقوة اقرتاح وضامن للتكافؤ والتساوي يف توزيع الرثوة وحاٍم للعامل 
االستهداف  دائرة  من  إخراجه  ثّم  اإلنتاج.  لوسائل  املالك  جور  من 
التشويه  خالل  من  أسسه  رضب  يحاول  الذي  املمنهج  السياسوي 
املمنهج والذي يف حقيقته مستخرج من إمالءات خارجية يف معظمه. 
لتكشف  منها  البّد  مرايا  التي هي  االقرتاح  قوة  أمام  املجال  وفسح 
وتعري حقيقة وضعية الوطن من خالل وجود كوادر الوطن ضمن 
منتسبيه من كوادر جامعية تكتسب خربة معرفية إىل أبسط عامل 

ميداين يكشف حقيقة ما يروج ماّم ميّس بعمله.
حقيقة  قاعدة  عىل  مبنيّة  املطالب  فإن  وبالتايل 
الوضع االقتصادي واالجتامعي للبالد وليس تعجيزا أو 
بحثا عن كريس حكم مواٍز بل هو يف أصله وحقيقته 
حقيقي  كاشف  هو  واألهّم  ومرايا  وبوصلة  محرار 
وعلمي بوثائق وبيانات ودراسات ومعطيات وتحاليل 
علمية لحقيقة وضع البالد والوطن. لذا يجب مراجعة 
ما يشاع من خالل التآمر عىل مصداقية وحرية تحرك 
نحو  تصوره  يف  يذهب  بلد  يف  النقابية  املنظامت 
الدميقراطية. ومن الوسائل املستخدمة ليس يف رضب 
االتحاد فقط بل وتوجيه الرأي العام والتي نحاول أن 

نختم بها هو العنرص األخطر عىل اإلطالق.
6( اإلعالم الوطني:

األوىل  ودعامته  الوطن  أمن  ركائز  أهّم  أحد  إّن 
يصدق  الذي  والحرف  والصوت  والصورة  املشهد  هو 
وينطق بهموم الوطن وحقيقة وضعه ووضعيته وهو 
أيضا الحاضن والضامن واملحرار الذي من خالله تهذب 
اآلذان والنفوس وتشذب األخالق العامة واملنبت الذي 
إىل  موكولة  مهاّم  من  وكثري  املبادئ.  غرس  يخصب 
يربر  فاالخرتاق  السواء.  عىل  والخاص  الرسمي  اإلعالم 
وجوده من خالل اإلعالم والخيانة يربرها اجتامعيا ومن ثَمَّ سياسيا 
اإلعالم وتغيري املبادئ العامة وأخالقيات املجتمع ميّر عرب قناة اإلعالم 
مصالح  يخدم  الذي  السيايس  الصّف  أو  الحّق  خلف  واالصطفاف 
القناة وأصحاب القناة ميّر عرب هذه الوسيلة الشعبية. لذلك استوجب 
الحارض بعد خالصة تجربة مشهدية سمعية برصية ومكتوبة دامت 
ما يربوا عىل 11 سنة. مراجعة تامة لألسس واملبادئ التي عند تركها 
أو  قرآنية  إّما  عامة  نظر  وجهتا  لها  أصبحت  محّدد  غري  مطلق  يف 
جعل  الذي  هو  الباب  وهذا  بالتأويل  واخرتاقها  خرقها  ممكن  هي 
حياتهام  وتنظيم  باإلعالم  املتعلقان  املرسومان  وأهّمها  املراسيم  من 
يف مجتمع ال يزال يف عتمة مخلفات الصوت الواحد والفكر الواحد 
والتطبيل للواحد. لذلك فإن عملية االرتقاء به يف خضم الرصاع الدائر 
وتحرير يد رأس املال بهذا املطلق القابل للتأويل واالخرتاق. فإنّه من 

الواضح أن تُعاد قراءة املشهد عىل ثالث قواعد أساسيّة.
1 - حرية اإلعالم ال يعني البتة املتاجرة باألخالق العامة والقيم 
القومية  واملرجعية  بالقانون  تؤمن  لدولة  األساسية  واملبادئ 
السنني. لذلك فإن  املمتّد يف األرض ملاليني  التونسية ذات اإلرث 
ووحدة  متاسك  عىل  للحفاظ  رضورة  هو  التأويل  أبواب  إغالق 
الشعب من جهة ومن جهة أخرى منع اصطفاف اإلعالم خلف 
طائفة أو صّف ميكنه من التالعب والتأسيس لشّق من املجتمع 
سهل قيادته نحو رصاع رمّبا تحّول يف مرحلة إىل كارثة وطنيّة متزّق 
األرض والّشعب مثلام حدث ذلك يف عديد البلدان العربية بدفع 
املراسيم  قراءة  إعادة  إىل  نشري  ›الخارج‹ وهنا  وحتى متويل من 

وتحديد املهاّم واألدوار وحدود الترصف.
2 - إذا كان تأسيس قناة خاصة هو من ضمن حريات التعبري 
لها  بالدفع  ملزم  غري  الشعب  فإن  والعامة  األساسية  والحريات 
مسبقا  نعرف  التي  وأمواله  اإلشهارية  العملية  من  متكينها  وهنا 
أنها تفي مبا ميّول برامج وحياة هذه املحطات عىل قاعدة املبادرة 
عام(  مال  )الخاص  ممّول  يكون  أن  حال  بأي  وال ميكن  الخاصة 
فهو  إعالمية  محطة  بإنشاء  فيه  فرد  أي  أبدا  يطالب  مل  الشعب 
مبا  لإليفاء  وصاعدا  هنا  من  ويطالبها  ميولها  التي  محطته  ميّول 
يطلبه الشعب من املعلومة إىل الرتفيه إىل التثقيف والتوعية. فال 
ميكن يف مجتمع يّدعي توجها رأس مايل أن يكون دافع الرضائب 
ليمكن الدولة من الرصف عىل حاجاته األساسية أن ميّول برامج 
تافهة وموجهة ومنها حتى الهدام والعبثي واملخرتق الذي يحاول 
لصاحب  وعبد  تبعي  أخرق  جاهل  ومجتمع  عقلية  تأسيس 
السلطة ›الخارج‹ وأعوانه يف ›الداخل‹ بالرضورة. ومن هنا تتضح 
أدوار اإلعالم ومهاّمه األصلية ودوره يف بناء وطنية الشعب وأمنه 

الوطني.  
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اِدحِ، اَم ُجْثَمنَِك الصَّ نَِقُف اآلَن ُقدَّ

اَم بُْسَتانَِك الَْفاِرحِ، نَِقُف اآلَن ُقدَّ

نََتَخيَُّل،

َق َحتَّى نَُصدِّ

َق َكْ َل نَُصدِّ

َكْ لَ تَِغيَب َعِن الَْحْفِل،

َكْ لَ تَِغيَب َسَمُء الِْبالَِد ِبالَ َمْوِعٍد،

َق نََتَخّيُل َحتَّى نَُصدِّ

َق، َكْ َل نَُصدِّ

َاْب، َكْ لَ نَُصوَغ اْغِتَاَب الترُّ

َكْ لَ تَِحيَك َسَمُء اللَِّحى

ِف َمالَِمحِ ُغْربَِتَنا 

ُغْربَة تَُغالُِبَها َعَتَمُت الِْغَياب، 

نََتَخيَُّل 

َكْ نَرْتَِقي

ِمْثلََم نَرْتَِقي ِف َسَمِء الَْمالَِمحِ،

، نَْنَتِصُ

ُر كََم آلَِهٌة تََتطَهَّ

ُر ِعي أَنََّها تََتطَهَّ أَْو تَدَّ

ِر، ِمْن َمائَِها الُْمَتطَهِّ

ِ تُوِحي إَِل َوْجِهَها الُْمَتَحسِّ

أَْن َل يَُبوح،

نََتَخيَُّل 

َكْ نَرْتَِقي

ِمْثلََم نَرْتَِقي،

 نََتَضاَءُل

َق َحتَّى نَُصدِّ

َق َكْ َل نَُصدِّ

َمِء الَِّتي تَلَْتِحي، َماَء السَّ

نََتَضاَءُل،

ِعي أَنََّنا  َقْد نَدَّ

ِحنَي نُْخِفي َفَواِجعِ أَْقَدارِنَا

 ِبَتَعاِويِذنَا الَْعائَِذة،

ُق أَنَّ األَيَاِدي الَِّتي َكْ نَُصدِّ

ُف أَْسَياَفَها  َوالَِّتي َوالَِّتي تََتلَقَّ

ِف َسَمِء الَْبَياِن

تَُؤلُِّف ِف اأْلَْرِض آَي الَْحَيا،

ُق أَنَّ أَيَاِدي الرََّحى تََتَساَمُح َل نَُصدِّ

ُر أَثَْقالََها ِف َمَداِر الرََّحى ِحنَي تَُدوِّ

 ِف طََواِف الرََّحى،

َمَء الَِّتي تَلَْتِحي ُق َماَء السَّ لَ نَُصدِّ

ِحنَي يَرَْفُع أَذانَُه الُْمَتَفِّعِ،

ِعي أَنَُّه يََتَّفَُّع أَْو يَدَّ

ِحنَي يُِقيُم َصاَلَة الطرُُّقوِس ِبالَ َمْوِعٍد، 

َمِء الَِّتي تَلَْتِحي َل نَُصّدُق َماَء السَّ

ُر، ِحنَي يَرَْفُع تَكِْبريًَة تََتَفجَّ

ِعي أَنََّها الَْفْجُر، َقْد تَدَّ

اِشَها، ِحنَي تُطْلُِق ِف أُُفِق النَّاِس نِريَاَن َرشَّ

ْمِس أَْن تُطِْفَئ النَّاَس، ِحنَي تَأَْذُن لِلشَّ

ْمَت أَْو ِحنَي تَْنَتِحُل الصَّ

َماء.  ِف َصََخاِت الدِّ

نََتَخيَُّل

َق َحتَّى نَُصدِّ

َق َكْ َل نَُصدِّ

ِعي، َمَء الَِّتي والَِّتي والَِّتي تَدَّ  أَنَّ السَّ

تَرْتَِقي ُدوَنَا َرايٍَة،

نََتَخيَُّل أَنَّ ُخُيوَل الَْخَياِل

ُح أَطَْياَفَنا، تَُفرِّ

ِعي نَدَّ

ِعي، ِمْثلََم تَدَّ

َحُر  ِعي السَّ  ِمْثلََم يَدَّ

ِف ُوُعوِد الَْقِصيد،

َمِء الَِّتي  نََتَخيَُّل أَنَّ َماَء السَّ

تَلَْتِحي

يَِهيُم َعَل َوْجِهَنا الَْهائِِم،

َمُء ِباَل َرايٍَة، تَِهيُم السَّ

ِبالَ أُُفٍق،

نََتَخيَُّل 

َق، َحتَّى نَُصدِّ

َق َكْ َل نَُصدِّ

َن يَْفَتِتُح الَْبوَح أَنَّ الُْمَؤذِّ

ِف َصْوتِِه املَُتَاِفعِ

، َواِمعِ لِلُْحبِّ ُن ِمْلَء ُخُشوعِ الصَّ ِحنَي يَُؤذِّ

َن  َهْل نََتَخيَُّل أَنَّ املَُؤذِّ

يطفُئ ظُلَْمَتَنا الْنَّاِئَة َكْ َل يََرانَا؟

َوِحنَي نَُصوُغ الَْبَياَن 

 ِبَساَحاِت أَْصَواتَِنا الَْغاِئَة

 يََرانَا َشظَايَا َخَياٍل

 تَِزيُن الِجَناَن الَّذي يََتَعنَّى،

نُرَنُِّم أَْوَجاَعَنا

َكْ نََتَخيََّل

َق َحتَّى نَُصدِّ

َن َق أَنَّ الُْمَؤذِّ َكْ َل نَُصدِّ

ِحنَي يُرَنُِّم تَرْنِيَمُه الُْمَتَنِّم

ابًَة  يَْرُسُم بَوَّ

تََتَفتَُّح ِف لَْيِل أَْقَفالَِنا املُْقَفِل،

 نََتَخيَُّل

َق َحتَّى نَُصدِّ

َن  َق أَنَّ الُْمَؤذِّ َكْ َل نَُصدِّ

ِد ِحنَي يُرَنُِّم آَذانَُه املَُتَدِّ

َقْد يََتَوغَُّل 

أَْو يََتَوغَُّل ِف لَْيِل أََقَمرِنَا الُْمَتَمرِِّد،

ِد، َقْد يََتَوغَُّل ِف لَْيِل أْفكَارِنَا الُْمَتَعدِّ

َوَقْد نََتَخيَُّل

َن يَرَْفُع تَرْنِيَمًة تََتَنَُّم أَنَّ الُْمَؤذِّ

َاِب،  ُمْمِعَنًة ِف اْرتِكَاِب أََعاِل الْسَّ

َوُمْمِعَنًة ِف اْخِتاَلِق ُعَباٍب

 يُكَبُِّل أَنَْفاَسُه الَْغَرُق،

نََتَخيَُّل

َق َحتَّى نَُصدِّ

َن َق أَنَّ الُْمَؤذِّ َكْ َل نَُصدِّ

 يَرَْفُع تَرْنِيَمًة تََتَنَُّم

ُممِعَنًة ِف اْقِتَاِف طُُقوٍس

ُقُها طَلََقاُت الرََّصاص، تَُصدِّ

نََتَخيَُّل

َق َحتَّى نَُصدِّ

َق، َكْ َل نَُصدِّ

كَاَن لََنا 

َقْبَل أَْن يَلَْتِحي اأْلُُفُق املُملَْتِحي

َقْبَل أَْن يَلَْتِحي اللَّْيُل،

كَاَن لََنا ِف َقَواِف الَْفاَل الُْمْقَفِل

أُُفٌق ُمْقِمٌر َحائٌِر يََتَفكَُّر،

كَاَن لََنا ِف َضَواِحي الَحَيا،

ِف نََواِحي طُُفولَِتَنا

َفَرٌح َفاِرُح يََتَفتَُّح،

كَاَن لََنا 

ُم َوتٌَر نَاِغٌم يََتَنغَّ

ِم، ُمْنَتِهكًا ُغنََّة الَْوثَِن الُْمَتَنغِّ

َواللَُّه

اللَُّه كَاَن،

 يَُصوُغ تََرانِيَمُه الَْوالَِهة،

ُق تَرْنِيَمَنا الَوالِه. َفُنَصدِّ

اِدحِ اَم ُجْثَمنَِنا الصَّ نَِقُف اآْلَن ُقدَّ

اَم بُْسَتانَِنا الَْفاِرحِ نَِقُف اآْلَن ُقدَّ

َسَمــاُء اللِّحــَى... َدٌم َيَتَخيــَُّل 
ِهيِد ُشْكِري ِبلِْعيد( ُم إِلىَ ُروِح الشَّ لىَ )السَّ
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كان الرّفيق كعادته بارعا يف استباق 

املسافة نحو الّصباح، 

ِبضحكته األبديّة ينرثُ طيَب الكالم عىل 

العتباِت.

وكّنا هناَك نالمُس جذوتُه النطالق 

الّشارة من دمنا،

نُشعل اللّيَل حّتى نرى الّشعَب يُعلُن 

صوَت الكفاحِ، 

سالٌم صباحي سالم صباْح..

لِشكري الّشهيِد زوابُع آتيٌة من رياح 

الجامهريِ

تُنبُت صوتَُه يف الّدرِب أُغنية بدويّة من 

فم الّشعب

تجهر عاليًة من شامِل البالِد إىل برّنا يف 

جنوِب املياِه، 

ومن حرضموَت إىل مكرتيس

تاُلمُس سقَف الّسامِء

تُثريُ غناَء البالبِل يف طقِس حّريٍّة وخروج 

سالٌم صباحي سالٌم صباْح...

ستسقي دماؤَك وردتنا يف رحاِب القصيِد

لِيطلَع من صوتَك الندِّ صوُت الجموعِ 

وقد وقفوا حاملنَي شموَع املسريِة من 

سريِة األهِل.

أنَت املسريُة

أنَت القصيدُة نكتبها بالّدِم يف ظلامِت 

الّنزاِل، 

وجهَك واليَد مضمومًة

فوق صفِّ املناجِل صفِّ املطارِق صفِّ 

املعاوِل صوِت املدافعِ.

أنَت من راوَغ الّسيَف 

واحرتف العزَف من لغِة البحِر حّتى منا.

أنَت من سابَق الّريَح 

من عانَد الحتَف وانتزع الحرَف من لغِة 

الحبِّ حّتى شدا. 

أنت نبُض الّساللِة

نحفظها يف احتدام الربوِق 

ويف رّجِة األرِض عنَد هبوِب اإلله 

فنحن احرتقنا هنا يف الّثنايا الّتي جمعتنا 

عىل درجات الغناِء

“ندوزُن” لحَن الوفاِء، 

جدارة فاصلة من مقاماِت أحزاننا يف 

احتضان الّدقائِق

تنمو كنّوارِة العشِب يف مرسِب الّضيق.

ذكّرين قاَل “ال لن ميّروا

سنزرُع يف كّل درٍب حدائقنا 

من كالِم البداِة عن الّثورِة البكِر

عن قصبِة األمِس

عن فقراِء الّسباسِب 

عن ضعفاِء املناجِم 

عن أُجراِء املصانعِ يف كلِّ حدٍب 

وعن رهِط بّحارٍة يرسموَن البالَد الحزينَة 

عن ُسحنِة األرِض فالّحِة الخريِ

يرتشفوَن أيّامنا يف سننِي الظّالِم الّشديِد”

يقوُل الفتى الّشيُخ “كّنا مُنّجُد رقَص 

العصافريِ تسبُح يف جّوها فوَق ساحتنا 

نُطلُق الّصوَت للّريحِ 

نُحبُل الحرَف داخَل ظُلمتنا 

يك نقوَل كفى 

وكفى 

نحتفي باملياِه تسيُل 

وقصُف ينايَر يستولُد القطراِت عىل ظاهِر 

األرِض.

كّنا نسيُل إىل باِب بحٍر

بألواِن قوس قزْح وعىل كّفنا شمُس أيّامنا 

القادمْه...”

قاَل: »ال مل يكن يف رحاِب املدائِن َشْعُر 

لحيِِّهُم 

مل يكْن يف رحاِب الّشوارعِ سوُد نسائِِهُم 

مل يكن يف نرث القصائِد لَغط ُشيوخهم... 

كان لنا مرسٌح من سجاٍل طويٍل: 

وصايا الرّفاِق عىل عتباِت الّسجوِن

غباُر الكالِم عىل دفرتٍ الّذكرياِت 

من زمٍن عابٍس

منذ خمسنَي عاًما ونيف 

سالٌم صباحي سالٌم صباْح.

وكاَن لنا مدرٌج من لحوِن العواصف 

من ثغِر آبائنا األّولني 

حكايا الثكاىل املحّبات لرفقتنا عىل جنباِت 

القبور.

أغاين الرّفيقات يف بهِو كلّيٍة كُنَّ ينشدَن 

ماْرساَل 

أشعاَر درويَش 

نَْغامت نجٍم وشيخِ إمام

مواويَل ثثُلّتنا يف سامِء الجنوِب

سالٌم صباحي سالٌم صباْح...“

يقوُل الفتى الشيُخ

”اِْزَرْع حديقتَك اآلَن يف ساحِة الّشهداِء 

تفاصيَل رقصتنا 

من تواريِخنا يف ممرِّ الحكاياِت

كّنا جهابذَة البحِر 

نبني املسارَح تلَو املسارحِ، 

نُعلُن أعراَس نخوتنا من مآثرنا الباقيْه، 

ولّوْن عىل صْدِر لوحتَك الّدَم 

منتشيا كالفراشاِت يف حقلها القزحيِّ 

واخلْط بدمعِ الفؤاِد بقايا الكالِم 

حامئَم بيًضا 

يُسافرَن نحَو صدى امرأة يف وداعٍ أصيٍل

سالٌم صباحي سالٌم صباْح...«

كعادتِه كاَن شكري

يُنّضُد مرَّ الكالِم عىل صفحاِت الطّريِق

يُعلّمنا صورَة األمِّ يف ريفنا 

وهَي تخبُز من ريقها ُعنَف زغردٍة 

للّشهيِد الّتليِد. 

يُعلّمنا ِشْعَر »بّنوتٍة« من أقايص املنازِل

تقتاُت من بيعِ منحوتٍة أو رغيٍف

ترّدُد للطّريِ أُنشودة الغيِب:

هل من نصيب؟ 

يُعلّمنا كيَف منيض بال رجعٍة نحو أقدارنا 

واقفنَي إىل آخِر العمِر

مثَل وسامتِه يف جناِن الغياِب

سالٌم صباحي سالٌم صباْح...

سنميض جميعا عىل دربك األبديِّ شكري،

نراسُل صوتَك خلَف أناشيِد أطفالنا يف 

صباحِ الوقوِف 

عىل تلِّة الّروحِ 

يف كلِّ آٍن ِرجاَل البالِد وشّبانَها.

سنميض جميعا عىل دربَك األبديِّ شكري 

إىل أن يحنَي الّصباْح 

سالٌم صباحي سالُم صباْح...

كلمة حق    

تونس: هل تسكت مغتصبة؟   
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

تحمل  التي  الجملة  هذه 
تساؤال عىل وضع الدولة التونسية 
اآلن وهنا، وما آلت إليه األوضاع 
وتراجع  خطري،  تدهور  من  فيها 
هذا  بالخطر.  ينذر  الدولة  لدور 
للعيان  والبارز  الظاهر  الخطر 
واالخرتاق  الفلتان  عمليات  يف 

وعملية التفكيك املمنهجة والناعمة للدولة، تحت عنوان نظرية 
ظهر  عىل  أوباما  إدارة  بها  جاءت  التي  الدميقراطوي  االنتقال 
تحويل  بعد  واشنطن،  جينيا يف  املعّدل  السيايس،  اإلسالم  دبابة 
وجهة انتفاضة 17 ديسمرب2010 للمهّمشني واملقصيني والجهات 
التحّرر  يف  الطبيعي  مسارها  عن  واملحرومة،  املفّقرة  والفئات 
الوطني واالنعتاق االجتامعي والقطع مع االستعامر ومشاريعه، 
الذي  والجور  الظلم  مع  يقطع  اجتامعي  كنظام  االشرتاكية  ويف 
يكون لبّه أي مضمونه الدميقراطية االجتامعية، محاطا ومسيّجا 
تصون  التي  السياسية  الدميقراطية  السميكة  الخارجية  بالدائرة 

السيادة الوطنية.
إن هذه الجملة التي تحمل تساؤال عىل تونس، مقتبسة من 
قصيدة مشهورة للشاعر العرويب الوطني مظفر النواب )القدس 
عروس عروبتكم(، الذي يتحّدث فيها عن القدس، وما آل إليه 
وضع فلسطني أمام خيانات الرجعية العربية. وهو يقول يف تلك 
القصيدة التي أسقطتها قصدا عىل وضع تونس يف هذه املرحلة 
اللعينة وامللعونة، الحزينة واملحزونة، يف هذه اللحظة املجنونة.

مغتصبة ومختطفة  اآلن  تونس  أن  يقني من  واين عىل   هذا 
وسجينة، واين أقسم باليمني أنها اآلن مكبلة ومحطّمة وحزينة. 
منذ أن جاء حاّملة الحطب من حفدة أيب جهل وأيب لهب ومن 
بزعامة  والدوحة  اسطنبول  من  والعرب،  العاربة  العرب  بعض 
والتوجيهات  اإلذن  تلقيهم  بعد  الكلب،  أبناء  الجدد  العثامنيني 

من أوباما وبايدن خليفة ترامب.             
كالتي  مقيتة  مرحلة  تعش  مل  وهنا،  اآلن  تونس  هي  فها   
ذبيح  شعبها  ذا  هو  ها  ومميتة.  ميتة  مذبوحة  اآلن  تعيشها 
العبث  أيادي  بها  تعبث  وأجهزتها  ورشيد. وها هي مؤسساتها 
والتخريب. أياٍد ال تبغي غري اعتالء كريس العرش والحكم املهيب. 
والنوع،  والنسل  بالرضع  أرضت  التي  املرتعشة  األيادي  هذه 
وفاقمت من ظاهرة الفساد والبطالة والفقر والتفقري والجوع، 
وعطّلت السياحة ودّمرت الفالحة وأهلكت الحرث والزرع. بل 
جعلت من تونس تعيش عىل االستدانة، وما تعكسه من حياة 
الدويل برشوط  النقد  بنك  عتبات  واملهانة، عىل  والتسّول  الذّل 
الوطنية  السيادة  يف  التفريط  من  وتزيد  ضامنة،  دون  مجحفة 

لصالح رؤوس األموال الجبانة.
كّل هذا يقع يف ظّل دستور أجمع كل املختصني من أصحاب 
الشأن يف القانون الدستوري، أنه دستور مفّخخ وملّغم، ومكبّل 
برملان  رئاسة  بني  السلطات  عىل  التنازع  فيه  أصبح  ومعرقل. 
صادق  الذي  والنباح،  والرصاخ  والصياح  للخراب  برمير  دستور 
عىل عجل عىل حكومة تشوبها شبهات فساد وتضارب مصالح. 
انه لن  أقسم  الذي  املرابط يف قرص قرطاج  الجمهورية  ورئيس 
يؤدى قسم اليمني عىل وزراء تحوم حولهم شبهات. ولعّل الرجل 
محّق يف ذلك ألنه قطع عىل نفسه عهدا أالّ يخون العهد واألمانة. 
املتهالكة  املنظومة  خارج  من  الرئاسة  سباق  دخل  الذي  وهو 
الجبانة، ونجح يف السبق االنتخايب بشعبية محرتمة ال تضاهيها 

نتيجة.
تونس  عن  والحزن  الغنب  رفع  سبيل  ويف  ذلك،  أجل  من 
املسكينة، التي تحزن ألحزاننا وتتوجع ألوجاعنا تونسنا املسكينة. 
فهل نتخىل عن حضنها الدافئ وهي اليوم رهينة، لدى عصابات 

املافيا اللعينة؟ 

إىل أن يحنَي الصّباح 
)إىل روح الشهيد الرفيق شكري بلعيد(
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* طارق السعيدي       

شهدت الجلستني الصلحية بني الطرف النقايب والطرف اإلداري يف ميكابروتاك 
آيرو التابعة ملجمع الطريان تقدما طفيفا رغم أنها مل تؤدِّ إىل اتفاق نهايئ ينهي 
الحق  للعامل وعن رضب  التعسفي  الطرد  عن  الناتج  االجتامعي  التوتر  حالة 
تلتئم  أن  الطبع  تحت  والجريدة  وينتظر  العملة.  عىل  التضييق  وعن  النقايب 
اإلدارة  التزمت  حال  يف  واضح  اتفاق  إبرام  من  متكن  قد  أخرى  عمل  جلسة 

بطلبات العامل.

جلسات صلحية
وملعرفة مزيد التفاصيل اتصلت جريدة الشعب باألخت سامية محفوظ عضو 
الجتامعي  املناخ  تتوتر  أن  بيّنت  التي  عروس  بنب  الجهوي  التنفيذي  املكتب 
هو نتيجة للسياسات التعسفية والالقانونية لإلدارة. وبيّنت أن اإلدارة التونسية 
العمل  العامل ويف حق  التعسفية يف حق  اإلجراءات  بعديد  قامت  للمؤسسة 
النقايب وبيّنت أن تعسف اإلدارة وطردها لعامل دون موجب قانوين أدى إىل 
إعادة  حني  اىل  اعتصام  يف  الدخول  قرروا  الذين  العامل  من  غاضب  فعل  رّد 
األخت سامية  وبيّنت  العامل.  اإلدارة عن هرسلة  تعسفيا وتوقف  املطرودين 
للشغل  جهوي  االتحاد  من  بطلب  انعقدت  قد  أوىل  صلحية  جلسة  محفوظ 
بنب عروس يوم االثنني 8 فيفري 2021 جلسة عمل بوزارة الشؤون االجتامعية 
الوزير محمد الطرابليس بحضور السيد وايل بن عروس وممثل  برئاسة السيد 
عن وزارة الصناعة والتجارة فضال عن ممثل عن إدارة الرشكة املذكورة. وحرض 
عن الطرف النقايب األخ األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع الخاص محمد 
عيل البوغديري واألخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس نجيب 
وانتهت  ميكابروتيك.  عملة  عن  وأخوين  محفوظ  سامية  واألخت  املربويك 
الجلسة بطلب من ممثل اإلدارة الذي أراد مهلة زمنية ملزيد التشاور مع اإلدارة 
األم بفرنسا عىل أن تعقد الجلسة يوم 09 فيفري 2021. وهو ما تّم فعال غري 
النقايب واملتمثل أساسا يف إرجاع املطرودين  الطرف  أن اإلدارة رفضت طلبات 

ممثلو  رفضه  ما  وهو  النقايب  بالحق  للقبول  االستعداد  إعالنها  مقابل  تعسفيا 
العامل الذين اعتربوا ان الحق النقايب حق دستوري ال تفاوض حوله وان عودة 
العامل املطرودين تعسفيا هو الكفيل بتهدئة املناخ االجتامعي املتوتر وتّم رفع 

الجلسة عىل هذا املوقف يف انتظار التفاعل االيجايب لإلدارة.
 

استفزاز وطرد
وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد اىل أن الطرد ليس ألسباب اقتصادية بل ألسباب 
نقابية وألسباب مزاجية أحيانا. وقد قامت اإلدارة بجلب عامل يف إطار املناولة 
اإلدارة  املرسمني. وتسعى  العامل  بعد طرد  الحاصل  النقص  تعويض  اجل  من 
أجل  من  النقايب  العمل  عن  وإثنائهم  العامل  ترهيب  إىل  الطرد  خالل  من 
تهيئة الظروف للتحكم التام يف كافة تفاصيل الحياة املهنية والخاصة للعامل. 
وتحدثت األخت سامية محفوظ عن االستفزاز  املتواصل للعامل والهرسلة التي 
تفنن املسؤولون يف ابتداعها وآخرها قرار اإلدارة طرد فوج جديد من العامل، 
عام  اجتامع  عقد  إىل  دعوة  فيه  بالغا  للشغل  الجهوي  االتحاد  أصدر  أن  بعد 
املطّول  بالتحقيق  اإلدارة   قامت  كام  الجهوي.  االتحاد  مقر  الرشكة يف  بعامل 
إعادة  ينوون  الذين  بأصدقائهم  بالوشاية  ومطالبتهم  والوعيد  بالتهديد  معهم 
التنظيم النقايب داخل الرشكة، حتى بلغ األمر حّد طرد عامل بتهمة أنه وضع 

عالمة إعجاب عىل بالغ االجتامع بصفحة االتحاد الجهوي.

تعسف وهرسلة
العملة  طرف  من  اختيارهم  تم  الذين  العامل  أحد  املهذيب  حمزة  األخ  وقال 
لتمثيلهم خالل املفاوضات والجلسة الصلحية، أن زمالءه اختاروه وهو وزميلني 
آخرين لتمثيلهم يف املفاوضات وذلك بعد أن تّم طرد النقابيني من املؤسسة. 
هرسلة  سياسة  من  طويال  عانوا  العامل  ان  الشعب  لجريدة  ترصيح  يف  وبنّي 
يد  يف  سهلة  لعبة  وجعلهم  العامل  تركيع  بهدف  اإلدارة  اعتمدتها  وتعسف 
وطرد  النقابيني  كان طرد  اإلجراءات  أول  أن  املهذيب  األخ حمزة  وقال  اإلدارة. 
الحلقة املقّربة منهم من العامل وكّل من تسول له نفسه الحديث عن العمل 

النقايب. وقد وصل األمر باإلدارة أن طردت عامال ألنه وضع عالمة إعجاب عىل 
ان  وقال  الرسمية.  صفحته  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  منشورات  أحد 
العامل وحرمان كّل من ال يروق لإلدارة من  اإلدارة تقوم بحجب األجور عن 
لتوصيته  املؤسسة  معهم  تتعامل  الذي  بالبنك  االتصال  األمر  وصل  بل  املنح 
بعدم تقديم التسهيالت املالية لألعامل ومنها خدمة الدخول يف الرصيد السلبي 
)الروج( كام عمدت اإلدارة اىل التحقيق مع العامل »املشتبه« )حسب اإلدارة 
طبعا( يف إميانهم بالعمل النقايب وذلك باعتامد أسلوب الرتهيب من أجل حمل 
العامل عىل الوشاية ببعضهم بعضا ويف حال عدم تعاون املستجوب تقوم اإلدارة 
بطرده تعسفيا دون احرتام اإلجراءات. وقال املهذيب ان العامل ضاقوا ذرعا بهذه 
املامرسات ولذلك قرروا الدخول يف اعتصام مفتوح مبقّر العمل منذ 04 فيفري 
إىل أن يتّم الرتاجع عن طرد زمالئهم وإرجاعهم اىل سالف أعاملهم ومن أجل 
البالد. كام طالبوا اإلدارة  التي يكفلها لهم دستور  النقابية  التمثيلية  حّقهم يف 
الصحة  توفري رشوط  النقايب  الطرف  وبني  بينها  املرُبمة  االتفاقيات  كل  باحرتام 
والسالمة املهنية وبضامن كرامتهم ومع والتزام اإلدارة بالتعامل مع العامل مبا 

يحرتم ذواتهم وبتوفري مناخ اجتامعي مالئم للعمل.

مبقر  التأم  وإطاراتها  للسكر  التونسية  الرشكة  عامل  من  كثيف  حضور  وسط 
املكتب  إليه  بادر  الجاري  فيفري   6 السبت  صبيحة  عام  اجتامع  املؤسسة 
الحميد  عبد  األخوان  مثله  الذي  بباجة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 
الرشيف الكاتب العام لالتحاد الجهوي  ورابح املغراوي الكاتب العام املساعد 
وبإرشاف الجامعة العامة للمعاش والسياحة يف شخص كاتبها العام األخ صابر 

التبيني إضافة اىل اإلخوة أعضاء النقابة األساسية للرشكة.
سلط األخ عبد الحميد الرشيف يف افتتاح االجتامع الضوء عىل الظروف شديدة 
السوء التي متر بها الرشكة ذات الرمزية التاريخية للجهة وللبالد التونسية عىل 
الوضع  تأزم  ظل  يف  واالندثار  باالنهيار  جديا  مهددة  اليوم  وهي  السواء  حد 
السيايس العام املتميز بالعبثية وطغيان املناكفات السياسوية الضيقة وإهامل 
امللفات الحارقة ما جعل لوبيات الفساد وكوارس اصطياد الفرص يف تغّول مطرد 
للتمكن من املكاسب التي راكمها الشعب التونيس عىل مدى عقود وسط عجز 

الدولة وتواطؤ قطاعات فيها.
وأشار األخ الرشيف إىل أن الرشكة وصلت إىل حالة متقّدمة من الرتدي ومرحلة 
صعبة شديدة الخطورة مل تعد قادرة معها عىل سداد أجور عاملها وإطاراتها 
كام عجزت عىل سداد معاليم التغطية االجتامعية إضافة إىل استفحال مشاكلها 
مع مختلف الدائنني دون نسيان اهرتاء اآلالت واملعدات التي أكل عليها الدهر 
ورشب، هذا كنتيجة ملؤامرة طويلة األمد الستهداف الرشكة بقصد تدمريها ثم 
تسليمها لقمة سائغة للوبيات اللصوصية واالستكراش ضمن ما يعرف مبلفات 
التفويت يف محاولة لتطبيق سياسات صندوق النقد الدويل، وشدد األخ الكاتب 
العام عىل أن األطراف االجتامعية ويف مقدمتها االتحاد العام التونيس للشغل 
جهد  أي  للشغل  الجهوي  االتحاد  يدخر  ومل  يحدث  ما  إىل خطورة  نبّهت  قد 
الرمزي-  رصيدها  جانب  -إىل  متثل  التي  املؤسسة  إنقاذ  اجل  من  التحرك  يف 
مجاال مصرييا لألمن الغذايئ وضمن هذا اإلطار تنزّل اتفاق سنة 2019 الذي تّم 
إبرامه يف مقّر وزارة التجارة إثر اجتامع دعا إليه األخ نور الدين الطبويب األمني 
العام لالتحاد العام التونيس للشغل وحرضه وزراء التجارة والصناعة والشؤون 
االجتامعية إضافة إىل األطراف النقابية إذ تّم االتفاق عىل تحديد حصص إنتاج 
التونسية  الرشكة  تنتجها  طن  ألف   250 أساس  عىل  وتقسيمها  السكر  مادة 

يقترص  بينام  بجندوبة  السكر  رشكة  تنتجها  طن  ألف  و180  بباجة  للسكر 
املستثمر املنتصب ببنزرت عىل رخصة صالحة للتصدير نحو الخارج وبالعملة 
الصعبة فقط لكن املفاجأة السيئة هي أن هذا األخري أصبح يرّوج مادة السكر 
للصناعيني داخل تراب التونيس وبسعر مرتفع وبشكل مبارش دون املرور عرب 
املسلك الحكومي املتمثل يف الديوان التونيس للتجارة وذلك يف اخرتاق صارخ 
تكبد  إىل  أدى  ما  املادة  لرتويج هذه  التونسية  الدولة  احتكار   للقانون وكرس 
الديوان خسائر مالية فادحة متثلت يف خسارة تقدر بـ 15 مليارا من املليامت 
خالل شهر ديسمرب و 20 مليارا خالل شهر جانفي باإلضافة إىل تراكم أكرث من 
30 ألف طن من مادة السكر مل يتمكن ديوان التجارة من ترويجها بفعل تحيل 

املستثمر املخرب الذي تشاهد السلطات جرامئه دون أن تحرك ساكنا.
يف  االجتامعية  األطراف  قررت  باألسوإ  تنذر  التي  الوضعية  هذه  إىل  بالنظر 
آذانه  الوالية  سيزور  الذي  الحكومي  الوفد  صّم  حال  يف  اإلرضاب  باجة  والية 

عاّم يحدث.
وهو  أحمر  خط  السكر  أن رشكة  من  الرشيف  الحميد  عبد  األخ  وحذر  هذا 
تامة  دولة  جرمية  مبثابة  وهو  برمتها  جهة  قضية  باجة  نقابيي  إىل  بالنسبة 
التعامل معها عىل الحصول عىل هذا األساس وستبقى الرشكة  الرشوط وستم 
صامدة رغم أنف كل السامرسة واللصوص. وتجدر اإلشار إىل أن الطرف النقايب 

الرئاسات  إىل  املطالب  من  مبجموعة  تقدم  للشغل  الجهوي  االتحاد  يف  ممثال 
الثالثة متثلت يف اآليت: 

1/ تطبيق مآالت القرارات الوزارية يف ما يخّص تسويق السكر األبيض يف السوق 
هذا  يف  الدولة  باحتكار  متتعه  بحكم  للتجارة  التونيس  الديوان  عرب  الداخلية 
املجال وذلك نظرا إىل وجود أسعار بيع مختلفة لهذه املادة حسب االستعامالت 
ألن الديوان إذا ما حرم من حصته سيتفاقم عجزه املايل والذي سيلقي بظالله 
نقص  من  تعاين  التي   on shore السكر  إنتاج  لرشكات  املالية  التوازنات  عىل 

السيولة جرّاء التأخري يف سداد مستحقاتها املالية االمر الذي يهدد دميومتها.
2/ تطبيق القانون يف ما يهّم العمل بالرمز 120 والذي يجب أالّ مينح إال باإلذن 
الوزاري  القرار  والتجارة واملالية حسب  )الصناعة  املعنية  الثالث  الوزارات  من 
جويلية 2020( للرشكات املستهلكة للسكر األبيض املنتصبة يف السوق الداخلية 
تسبب  التي  االقتصادية  الكارثة  عىل  هنا  من  ونعرج  املنتجة  للرشكات  وليس 
بها وزير تجارة سابق ألغى الرمز 120 بالنسبة إىل توريد السكر األبيض ومكن 
مستثمر بنزرت من بيع سكره للصناعيني يف السوق الداخلية مبارشة دون إذن 
أو ترخيص مسبق وهو ما جر إىل التبعات الهدامة التي تشهدها اليوم من ركود 
لسلع الديوان مبخازنه ومبخازن رشكات اإلنتاج )عرشات آالف من األطنان( ما 
عطل نشاطها جميعا وجعل العجز املايل يتفاقم لديها اىل درجة توقف عجلة 

اإلنتاج وتكبد خسائر مالية ضخمة تعد باملليارات.
أن  إذ   off shore ورشكات on shore األبيض السكر  التفريق بني رشكات   /3
هذه األخرية منتصبة بفضاء أنشطة اقتصادية مبيناء بنزرت لذا حسب القوانني 

التونسية الجاري بها العمل ال ميكن لها التعامل إالّ بالعملة الصعبة.
4/ تسليط معاليم ديوانية عىل توريد السكر األبيض عىل غرار ما هو معمول 
متاسك  عىل  املحافظة  بغية  التجارة  ديوان  استثناء  مع  املجاورة  الدول  يف  به 

النسيجني التجاري والصناعي يف بالدنا.
5/ متكني الديوان التونيس للتجارة ورشكات إنتاج السكر األبيض on shore من 
كافة منح الدعم املتخلّدة بذمة الدولة حتى يتسنى لهذه الرشكات استكامل 

استثامراتها وتطوير منظومة السكر ومواصلة نشاطها.
* نزار التوكابري

في ميكابروتاك آيرو ببن عروس:

تعسف اإلدارة يوتر املناخ االجتماعي والعمال يعتصمون حتى إعادة املطرودين

شركة السكر بباجة 

ظروف عمل شديدة السوء ومستقبل غامض
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أوضاع ال تُطاق باملعهد الوطني لإلحصاء وإقرار يوم غضب يوم 23 فيفري الجاري
وتوتر،  احتقان  كله  وضعا  الفرتة  هذه  لإلحصاء  الوطني  املعهد  يشهد 
بسبب الوضعية املزرية التي يعيشها سواء إداريا أو اجتامعبا رغم عراقة 
وأهمية املعهد وطنيا أو دوليا واملساهمة الفعالة يف رسم سياسات الدولة 
عىل املدى القصري والبعيد ومنها املخطط الخاميس للتنمية الذي يعتمد 
عىل املعطيات اإلحصائية للمعهد، وهو ما دفع األعوان ونقاباتهم إىل إقرار 

يوم غضب وطني يوم 23 فيفري الجاري.
مصادرنا أكدت أن هناك مامطلة يف تحقيق املطالب املهنية للمعهد رغم 
املحارض املمضاة وتعاقب 3 وزراء و3 مديرين عامني، وقد  قررت نقابات 
والتغافل عىل حقوق  التهميش  نتيجة  األعوان  مع  التشاور  بعد  املعهد، 
االقتصاد  وزارة  أو  العامة  اإلدارة  من  سواء  املرشوعة  ومطالبهم  األعوان 
واملالية وبالنظر إىل الوضع الصحي الحرج جراء تفيش فريوس الكورونا وتّم 
ذلك بالتنسيق مع هياكل االتحادـ قررت مقاطعة األعامل امليدانية بداية 
من 23 ديسمرب 2020 إىل غاية 31 جانفي 2021 وحجب املعطيات بعدم 
متكني الرؤساء املبارشين يف اإلدارات الجهوية أو بإقليم تونس الكربى من 

املردود اليومي للمسوحات االجتامعبة واالقتصادية.
وقد لقي هذا القرار تجاوبا من قبل الفرق امليدانية مبختلف الجهات رغم 
سياسة التهديد والرتهيب املنتهجة من املدير العام املدير اإلداري واملايل 

املديرين املركزيني والجهويني تجاه األعوان.
كام كان مقّررا تنظيم يوم غضب يوم 28 جانفي 2021 أمام املقّر املركزي 
للمعهد ومقر وزارة املالية واالقتصاد رفضا لسياسة املامطلة والتسويف 
وعدم تثمني العمل امليداين واإلداري ألعوان املعهد عىل اختالف مواقعهم 
وتسيري مؤسسة  إدارة  للمسؤولني عىل حسن  واضح  قدرة وفشل  وعدم 
نقابات  مع  بّناء  اجتامعي  حوار  وإرساء  لإلحصاء  الوطني  املعهد  بحجم 

باملعهد  الصلة  ذات  القرارات  اتخاذ  يف  والتشارك  للحوار  ورفض  املعهد 
فيفري  شهر  ملوىف  مبدئيا  تأجيلها  تّم  الصحي  الوضع  أمام  لكن  وأعوانه 

.2021
مختلف  يف  االجتامعي  االحتقان  مستوى  ارتفاع  عن  مصادرنا  وكشفت 
فروع املعهد واالستياء الحاصل من مدير عام ومديرين مركزيني تعوزهم 
الرشيدة  ٱليات الحوْكمة  تاّم لتفعيل  القرارات وغياب  القدرة عىل اتخاذ 
وحسن الترصف يف املال العام، بل طبقوها عىل األعوان برضب املكاسب 

االجتامعية.

مطالب مشروعة
للمعهد  املالية  املستحقات  أسايس ورصف  بنظام  املعهد  أعوان  ويطالب 
ووجود تعهد حسب محرض الجلسة الصلحية فيفري وجوان 2020. كام 
يطالبون بهيكل تنظيمي جديد بحكم تقادمه من سنة 2005، معرّبين عن 
استيائهم من التأخر املريب يف فتح املناظرات الداخلية 2019 و2020 مام 

ميثل عرقلة للمسار املهني لألعوان.
وعرضيني  وقتيني  أعوان  وضعية  تسوية  عىل  أيضا  يشددون  األعوان 
وحرمانهم مرارا من حقهم يف العمل الالئق بالرتسيم وتّم بفضل متابعة 
من املركزية النقابية تضمني هذه النقطة ضمن لجنة 5 زائد 5، مطالبني 
ايضا بالرتاجع عن اقتطاع 3 أيام عمل وتطبيق محرض االتفاق بتاريخ 9 
سبتمرب 2020 الخاص بالزيادات يف األجور واحرتام ما ورد يف مراسلة السيد 
الكاتب العام للحكومة إىل وزير االقتصاد واملالية ومن ثمَّ مراسلة املدير 

العام للمعهد الذي مل ميّكن أعوان املعهد من حقهم يف هذه الزيادات.
من املشاكل األخرى التي يعاين منها أعوان املعهد عدم توفري الضامنات 

القانونية لفرق العمل امليداين وتعرضهم مرارا لالعتداء اللفظي والجسدي 
للفرق  خاصة  بروتوكول صحي  إعداد  وعدم  لذلك  قانونية  متابعة  دون 

امليدانية واالكتفاء مبذكرة مل تُراِع السالمة الصحية لألعوان.
كام ضّمنوا يف الئحة مطالبهم عدم املساس باملكاسب االجتامعية وإقرار 
منحة العمل اإلحصايئ واعتامد مبدإ التداول والحراك الوظيفي )وعد مل 
يقع من املدير العام( وسّن قانون إحصايئ جديد إىل جانب تركيز منظومة 
وإعداد  التصنيف  وإعادة  وجهويا  مركزيا  الوظائف  متعددة  الربمجية 
مدّونة خاصة بالعملة وتصحيح تصنيف البعض منهم. ومتكني الراغبني من 

سلك العملة من حقهم يف اإلدماج بالسلك التقني. 
للتعريف  واضحة  اتصالية  لسياسة  تام  غياب  من  املعهد  ويشكو  هذا 
وأمني غري مستقّر  امليداين يف ظل وضع صحي  العمل  وتسهيل  بأعامله 
ولتعامل مع الجهات املانحة لتحسني الوسائل اللوجستية مبختلف مقرات 

املعهد.
* صربي الزغيدي

* طارق السعيدي

للجامعة  العام  الكاتب  الزيدي  وجيه  األخ  اعترب 
العامة للنقل، أن قطاع النقل يعيش وضعا صعبا 
ومعّقدا وهو ما يربز بوضوح من خالل األوضاع 
يف  العاملة  العمومية  املؤسسات  ملختلف  املالية 
القطاع. وقال يف ترصيح لجريدة الشعب إن الناقلة 
الوطنية ورشكات النقل الربي والشحن والرتصيف 

تعاين  مؤسسات  وهي  للمالحة  الوطنية  والرشكة 
أن  وبنّي  كربى.  واقتصادية  مالية  صعوبات  من 
وكالة  مثل  ماليّا  استقرارا  تشهد  التي  املؤسسات 
النقل الربي، تشكو من مشكل إدارّي نتيجة عدم 
ما  أكرث من 08 أشهر وهو  تعيني مدير عام منذ 
األخ  وفّس  للمؤسسة.  العادي  الّسري  عىل  أثر 
مع  بالتعاون  العامة  الجامعة  أن  العام  الكاتب 
إلصالح  دورها  لديها  والدواوين  املنشآت  قسم 

املؤسسات العمومية يف القطاع. وتحدث عن سوء 
املجال  املؤسسات. وأشار يف هذا  إدارة عدد من 
دينار  مليون  بـ130  خسائر  عن  الحديث  أن  إىل 
يف الرشكة التونسية للمالحة بسبب »كوفيد- 19« 
غري مقبول. وقال إن التصور الحكومي قائم عىل 
الطرف  مقاربة  تقوم  حني  يف  والبيع  التفويت 
النقايب عىل إصالح الحوكمة والنظر يف الوضعيات 

حالة بحالة. 

األخ وجيه الزيدي: 

مؤسسات القطاع تمرّ بواقع صعب وهذه مقاربتنا لإلصالح

أوضاع مأزومة في القطب التكنولوجي ببرج السدرية:

ستّ نقابات تندد وتعلن عن تنظيم احتجاجات يف األيام القادمة
رفضها  الّسدرية  بربج  التكنولوجي  للقطب  األساسية  النقابات  أعلنت 
للطريقة التي متّت بها تسمية الرئيس املدير العام الجديد لرشكة الترصف 
يف القطب ففي حني يؤكد الطرف النقايب رضورة إعالن الوزارتني املرشفتني 
عىل التعليم العايل والبحث العلمي والصناعة عن طلب ترشحات وتقديم 
عىل  القادر  الكفء  الشخص  الختيار  واضحة  رشوط  وفق  ويقع  برنامج 
التقدم بالرشكة والقطب مازالت وزارة الصناعة مرصة عىل تعيينات وفق 

الوالءات والرتضيات.
لعملة  األساسية  النقابة  وهي  بينها  ما  يف  مشرتكا  بيانا  أمضت  النقابات 
القطب والنقابة األساسية ملوظفي القطب والنقابة األساسية ألساتذة مراكز 
البحث والنقابة األساسية الساتذة املدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات 
وتكنولوجيات  لعلوم  العايل  املعهد  ألساتذة  األساسية  والنقابة  املتقدمة 

البيئة والفرع الجامعي ألساتذة التعليم العايل والبحث العلمي بنابل.
كام نّددت النقابات املذكورة بعدم التقّدم يف تنفيذ القرارات واالتفاقات 
للتثمني،  العاّمة  اإلدارة  به  تعهدت  ما  وخاصة  جلسة  محرض  يف  الواردة 
وكشفت إرصار الرئيس املدير العام الجديد لرشكة الترصف عىل املواصلة 
يف السياسة التي انتهجها سابقوه من تجاهل للطرف االجتامعي )النقابات 
باستحقاقات  االهتامم  وعدم  للشغل(  التونيس  العام  لالتحاد  التابعة 
العايل  التعليم  وزارة  بني  املمىض  االتفاق  يف  ورد  كام  القطب  مكونات 

وحدة  رضب  عىل  وحرصه  القطب  يف  الترصف  ورشكة  العلمي  والبحث 
القطب.

يقع  االحتجاجات  من  سلسلة  لتنفيذ  االستعداد  أيضا  النقابات  وأعلنت 
تحديدها الحقا للمطالبة باختيار رئيس مدير عام بعد اإلعالن عن طلب 
اجتامع  تنظيم  باالتفاقية، واعتزامها  ما ورد  تنفيذ  إىل  والدعوة  ترشحات 
مشرتك حاملا يتحسن الوضع الصحي بحضور االتحاد الجهوي للشغل بنابل 

والجامعات العامة املعنية وكل الفروع والنقابات األساسية.
يُشار اىل أنه بعد الجلسة التي انعقدت مبقر وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي بتاريخ 22 جويلية 2020 ترأسها رئيس الديوان وحرضها عدد من 
املديرين العاّمني بالوزارة واملديرين العامني ملراكز البحث ورئاسة جامعة 
قرطاج ومديري مؤسسات التعليم العايل بربج السدرية كام حرضها عن 
والنقابات  واملوظفني  والعملة  لألساتذة  العامة  الجامعات  النقايب  الطرف 
األساسية التابعة لها وُخّصصت لتدارس الوضع بالقطب التكنولوجي بربج 
السدرية والعالقة برشكة الترصف يف القطب وأسفرت الجلسة عن جملة 

من االتفاقيات والقرارات.
دار لقامن عىل  بقيت  الجلسات  أشهر عىل هذه  اليوم وبعد ميّض  لكن 

حالها.
* صربي الزغيدي

أخبار الجامعة
* انتخابات المجالس العلمية

املجالس  انتخابات  الجراء  الجامعية  املؤسسات  مختلف  تستعد 
العلمية التي تعرف تنافسا بني عدد من القامئات املرتشحة رغم 
تراجع عدد الطلبة املشاركني يف هذه االنتخابات مقارنة بالسنوات 

املاضية حيث كان هذا املوعد حدثا مهاماًّ يف الوسط الطاليب.

* مخابر البحث العلمي
متثل وحدات ومخابر البحث بالجامعة مجاال واسعا الستيعاب 
عدد مهم من الدكاترة الباحثني املعطلني عن العمل الذين لديهم 
وهذا  تخصصاتهم  مجاالت   شتى  يف  التعمق  مواصلة  يف  رغبة 
واملخابر  الوحدات  االرشاف دعم هذه  يستوجب عىل سلط  ما 
باالعتامدات املالية الالزمة واستعامل االطار القانوين الذي يوضح 
وضعية الدكاترة ضمن هذه املنظومة بعيدا عن الحلول الوقتية 
والهشة التي لن تحل مشاكلهم وال تساهم يف الرفع من مستوى 
الجامعات حيث  أكرب  العلمي مقارنة مبا هو حاصل يف  البحث 

تراهن دولها  عىل نخبها لكسب رهان التطور والتنمية.

* إعادة التوجيه
اعادة  ملناظرات  الرتشح  مطالب  قبول  يف  الجامعات  انطلقت 
التوجيه التي ستجرى اختباراتها خالل عطلة الربيع ويتعني عىل 
وتعمري  املعنية  الجامعة  موقع  إىل  الدخول  الرتشح  يف  الراغبني 
يتضمن  مبلف  الحقا  وارفاقه  أوىل  مرحلة  يف  بعد  عن  املطلب 
جميع الوثائق الذي يقدم مبارشة اىل مكتب الضبط برئاسة كل 

جامعة.

* المنح والقروض
القسط  رصف  الجامعية  الخدمات  دواوين  مختلف  واصلت 
يستجيبون  الذين  للطلبة  املنح  من  الثانية  الدفعة  من  الجديد 
للرشوط املوضوعة لالنتفاع بها حسب الروزنامة التي تم ضبطها 
مع انطالق السنة الجامعية ـ كام ستعرف االيام القليلة القادمة 

رصف الدفعة األوىل من القروض الجامعية.
* لطفي املاكني
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فاجعة وفاة 30 عامال في طنجة:

رأس املال املتوحش يزهق 
األرواح

كانوا  عامال   30 من  أكرث  غرق  يف  متثلت  إنسانية  فاجعة  املغربية  طنجة  مدينة  شهدت 
يعملون يف قبو تّم تحويله إىل مصنع عشوايئ يف حي سكني. وتتمثل صورة الفاجعة يف وفاة 
30 عامال من أصل 40 عامال كانوا موجودين لحظة الفاجعة بعد أن غمرت مياه السيالن 
الناتج عن األمطار القبو الواقع عىل عمق 05 أمتار تحت األرض. ويشغل املصنع العشوايئ 
العامل  حاجة  العرف  استغل  أن  بعد  زهيدة  وبأجور  إنسانية  غري  عامال يف ظروف   130
الفاجعة  النقابات املغربية  البطالة والظروف الصعبة. وقد أدانت  التي أملتها  إىل العمل 
الجرائم تسرتت  التي تغاضت عن هذه  وطالبت بفتح تحقيق محّملة املسؤولية للسلط 

عىل التجاوزات التي قام بها صاحب املصنع.  
ومتثل هذه الفاجعة تذكريا مبا ميكن لتوّحش راس املال أن يصنعه بالعامل ومببلغ قسوة 
ووحشية منطق الربح واملضاربة يف عرق العامل. كام تؤكد أهمية دور العمل النقايب يف 
حامية العامل من التعسف واالستغالل والحيف ويف صون حياتهم. وتقدم هذه الفاجعة 
العام  االتحاد  وأعداء  النقايب  العمل  أعداء  من  املأجورون  به  يبرش  عاّم  حقيقية  صورة 
التونيس للشغل الذين يريدون واقعا شغليا خاليا من العمل النقايب ليتمكن من يدفعون 

لهم املال من االستفراد بالعامل واعتصارهم واستغاللهم دون رقيب أو حسيب. 
* السعيدي

املعطلون ممن فاقت بطالتهم العشر 
سنوات يستنكرون

رغم األحكام االستثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي التي نّص عليها القانون عدد 38 لسنة 2020 املؤرخ يف 13 أوت 2020 

الذي جاء يف فصله السادس أن تنفيذ أحكامه تُستكمل يف مدة ال تتجاوز األربع سنوات، إال أن الوزارة املكلفة لدى رئاسة 

الحكومة بالوظيفة العمومية مل تتحرك بالرسعة املرجوة يف اتجاه الحسم يف ملفات املعطلني وبالخصوص منهم من تجاوزوا 

سّن الخامسة واألربعني. وحسب بعض الترسيبات يبدو أن الوزارة املذكورة تتجه نحو إقصاء هؤالء بتعلة أنهم اشتغلوا يف 

القطاع الخاص ولهم تغطية اجتامعية.

وللتوضيح فإن أغلب من اشتغلوا يف القطاع الخاص كانوا مضطرين ألسباب الحاجة والفقر وخضعوا البتزاز القطاع الخاص 

ليقبلوا بالعمل دون مستوى شهائدهم العلمية.. وعليه فإن هذا التوجه يتعارض مع أحكام القانون املذكور أعاله بوصفها 

أحكاما استثنائية ال تقبل بأي شكل من األشكال أي إقصاء.

التخرج وهو يشمل جميع من طالت بطالتهم ويُفرتض أن تكون  السن وسنة  القانون هو  الوحيد كام جاء يف هذا  فاملبدأ 

األولوية عند االنتداب لألكرب سّنا واألقدم من حيث سنة التخرج.. كام أنه مل ينّص رصاحة عىل حّد أقىص لسن املعطلني.

وحيث أن الحق يف العمل هو حق دستوري وال ميكن إقصاء أي كان من الوظيفة العمومية، فإن انتداب من تجاوزت سنُّهم 

الخامسة واألربعني هو حق وليس منًَّة وأن التعلل بأن أفراد هذه الرشيحة قد اشتغلوا يف القطاع الخاص ولهم تغطية اجتامعية 

هو مخالف للقانون ويعكس فشل سلطة اإلرشاف يف تحمل مسؤولياتها واعتامد سياسة الهروب إىل األمام.

واألكيد أن املعنيني بهذا اإلقصاء غري املربر سيمضون يف أشكال نضالية من أجل تحقيق مطلبهم املرشوع.

* منرية املازين 

املتواصلة  مجهوداته  إطار  يف 
املسلط  العنف  أشكال  كل  ملناهضة 
لليوم  وإحياء  والفتيات  النساء  عىل 
فيفري   09( اآلمن  لألنرتنات  العاملي 
البحوث  مركز  يطلق  سنة(،  كل  من 
حول  واإلعالم  والتوثيق  والدراسات 
املرأة )كريديف( بالرشاكة مع منظمة 
SEC� التكنولوجي والتنمية  ةللسالمة 

»سالمات«،  برنامج  إطار  ويف   DEV
حملة توعوية ملناهضة العنف الرقمي 
وذلك  والفتيات  النساء  عىل  املسلط 
فيفري   09 الثالثاء  يوم  من  انطالقا 

.2021
حملة »خليك آمنة عىل األنرتنات« هي 
من  الكريديف  يهدف  توعوية  حملة 
حول  الصمت  حاجز  كرس  إىل  خاللها 
فتئ  ما  الذي  العنف  الشكل من  هذا 

يستفحل يف تونس ويف العامل. 
لتوصيات  تبعا  الحملة  هذه  وتتنزل 
أنجزها  التي  االستطالعية  الدراسة 
الكريديف حول »العنف ضّد النساء يف 
امليديا االجتامعية: الفايسبوك منوذجا« 
والتي بيّنت مدى ارتفاع منسوب هذا 

أبرزت أن 4 عىل خمسة من املستجوبات تعرضن  إذ  العنف  النوع من 
للعنف يف فضاء الفايسبوك يف تونس.

ارتأى  االجتامعي،  التباعد  يستوجب  ووطني  عاملي  سياق  ظل  ويف 
وذلك  والرقمي  اإلعالمي  الفضاءين  يف  الحملة  بهذه  القيام  الكريديف 
بهدف الوصول إىل أكرب عدد من الجمهور سواء كانوا من مستخدمي/ات 

الوسائط الرقمية أو مستمعي/ات اإلذاعات.
وعىل هذا األساس تتكون حملة الكريديف من:

• حصة خاصة من برنامج نهج »الرتيبونال« يف نسختيه الرسدية والحوارية 

حول العنف السيرباين املسلط عىل النساء والفتيات،
التأثريات  عىل  الضوء  تسلط  السيرباين  للعنف  تعرضن  لنساء  شهادات   •

االجتامعية والنفسية واالقتصادية لهذا النوع من العنف عىل حياتهن،
• عرش معلقات تحت عنوان »وصايا آمنة العرش« وتتضمن عرش نصائح 
عىل  اكرثآمانا  إبحار  يف  تساهم  أن  شأنها  من  االنرتنات  ملستخدمي/ات 

شبكة االنرتنات.
ملاذا اختيار برنامج »نهج الرتيبونال«؟

ومتابعة  األثري  موجات  عىل  عالية  استامع  بنسب  الربنامج  هذا  يتمتع 
مرتفعة عىل صفحات التواصل االجتامعي وله جمهور متنوع من مختلف 

السوسيو� واالنتامءات  العمرية  الرشائح 
برنامج  وهو  الجندرية  والهويات  ثقافية 
وقعها  عىل  عاشت  حقيقية  جرائم  يعرض 
إىل  تطرق  أن  يسبق  مل  ولكن  اإلنسانية 
إىل  نظرا  وذلك  السيرباين  العنف  موضوع 
حداثة التعاطي مع هذا الشكل من العنف 
الخاصة  الترشيعية  األطر  ضعف  وإىل 
وعىل  الرقمي.  الفضاء  يف  العنف  بجرائم 
أساليب  تطوير  إطار  ويف  األساس  هذا 
هذا  عىل  للعمل  املركز  اتجه  تدخله 

.IFM املوضوع بالرشاكة مع اذاعة
عىل ماذا تحتوي »وصايا آمنة العرش«؟

يتّم  املعلّقات،  من  مجموعة  خالل  من 
التي من  التقنية  النصائح  تقديُم عدٍد من 
ملستخدمي/ الرقمية  السالمة  تعزيز  شأنها 

ات املنصات االجتامعية.
متتّد حملة »خليك آمنة عىل االنرتنات«  من 
يوم الثالثاء 09 فيفري إىل يوم الجمعة 19 
فيفري 2021 ويتّم نرش مختلف مكوناتها 
عىل صفحة الفايسبوك الخاصة بالكريديف 
https://www.facebook.com/credif.(

org.tn( وفقا للربنامج التايل:
� يوم الثالثاء 09 فيفري 2021: بث حلقة 

»نهج الرتيبينال: القصة )الرسدية(« عىل الساعة الثانية بعد الظهر،
� يومي االربعاء والخميس 10 و11 فيفري 2021: نرش شهادات لضحايا/ 

ناجيات من العنف السيرباين،
� يوم السبت 13 فيفري 2021: نرش حلقة »نهج الرتيبينال: الحوار« عىل 

الساعة الثانية ظهرا،
� يوم األحد 14 فيفري 2021: إعادة نرش الحلقة الرسدية لنهج الرتيبينال، 
� من يوم االثنني 15 فيفري إىل يوم الجمعة 19 فيفري 2021: نرشسلسلة 

معلقات »وصايا آمنة العرش«.

حملة خليك آمنة على االنترنات

من أجل فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات
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إعالنات

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق عدلية:
ـ ان يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة العارشة صباحا ليوم 2021/03/09 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املحلية.
ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ: 10٪ من السعر االفتتاحي مسلم من السيد قابض املالية بالسند.

ـ  تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام البتّة عند االقتضاء.
ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية أو عن طريق الهاتف: 76٫290٫164 أثناء أوقات العمل.

العدد 
املطلوب

غلق الوثائق املطلوبةالرشوط الخاصةالرشوط العامةالسلكالرتبة تاريخ 
الرتشح

اجراء  تاريخ 
املناظرة

تقني 01
)هندسة 

مدنية(

التقني  السلك 
املشرتك 

لإلدارات 
العمومية

العامة  الرشوط  توفر 
بالفصل  عليها  املنصوص 
عدد  القانون  من   17
املؤرخ   1983 لسنة   112
عدم   1983/12/12 يف 
سنة   40 سن  تجاوز 
 2020 جانفي  غرة  يف 
احكام  وفق  تحتسب 
املؤرخ   1031 عدد  االمر 

يف 2006/04/13

قبل  من  مسلمة  سامي  فني  شهادة   *
التكنولوجية  للدراسات  العليا  املعاهد 
للعلوم  الوطني  املعهد  قبل  من  او 
شهادة  أو  والتكنولوجيا  التطبيقية 

معرتف مبعادلتها لها
* شهادة وطنية ذات صبغة تقنية من 
او  العايل  التعليم  من  االوىل  املرحلة 

شهادة معرتف مبعادلتها لها.
باملستوى  منظرة  تكوينية  شهادة   *

سالف الذكر.

عند الرتشح
ـ استامرة ترشح يقع تعمريها وسحبها من املوقع االلكرتوين 

 )www.concours.vev.tn( لبوابة املنظرات العمومية
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

إىل  بالنسبة  العلمية مصحوبة  الشهائد  ـ نسخة مصورة من 
الشهائد االجنبية بشهادة معادلة

ـ ظرفان خالصان معلوم الربيد يحمالن اسم املرتشح وعنوانه
ـ شهادة تثبت انجاز خدمات مدنية فعلية او شهادة ترسيم 
السن  تجاوز  الذي  للمرتشح  بالنسبة  التشغيل  بأحد مكاتب 
القانونية بصفة طالب شغل مل ميض عىل تاريخ تسليمها اكرث 
هذه  مدة  لطرح  الرتشحات  ختم  تاريخ  يف  اشهر  ثالثة  من 

الخدمة من السن القانونية القصوى للمعني باالمر
بعد النجاح يف املناظرة:

ـ مضمون من سجل السوابق العدلية )االصل( مل ميض عىل 
تسليمه اكرث من 03 أشهر

ـ مضمون والدة االصل مل يـْمض عىل تاريخ تسليمه اكرث من 
03 أشهر

ـ صورتان شمسيتان حديثتان
ـ نسخة من مطابقة لالصل من الشهائد العلمية او ما يعادلها

ـ شهادة طبية مل ميض عىل تاريخ تسليمها اكرث من 03 اشهر 
والذهنية  البدنية  املؤهالت  فيه  تتوفر  املرتشح  ان  تثبت 
مسلمة  الجمهورية  تراب  بكامل  وظيفته  ليامرس  املفروضة 

من قبل مؤسسة عمومية للصحة

2021/03/172021/04/27
واأليام املوالية

كيفية تقديم ملف الرتشح:
تم  للغرض  املعّد  االلكرتوين  املوقع  عرب  ترشحاتهم  تسجيل  الخارجية  للمناظرة  املرتشحني  عىل  يجب 
سحب استامرة الرتشح وارسالها عن طريق الربيد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع االشعار بالبلوغ باسم 

الله وتكون  3170 نرص  املهريي  الطيب  الله شارع  بلدية نرص  التايل:  العنوان  الله عىل  بلدية نرص  رئيس 
االستامرة مرفقة وجوبًا بكامل وثائق املطلوبة ويعترب مرفوضا كل ملف ترشح يرد عىل البلدية بعد غلق 
الرتشحات ويعترب ختم الربيد دليال عىل ذلك كام ال تقبل امللفات التي يتّم إيداعها مبارشة مبكتب الضبط.

  وزارة الشؤون المحلية والبيئة والية القيروان - بلدية نصر اهلل

بالغ انتداب
تعتزم بلدية نرص الله إجراء مناظرة خارجية باالختبارات النتداب تقني )هندسة مدنية( بالسلك التقني املشرتك لفائدة بلدية نرص الله بعنوان سنة 2021 وفقا لبيانات الجداول التايل:

السعر االفتتاحي بيان املحلع/ر
السنوي

وتوقيت الضامن الوقتي مكان 
اجراء البتة

مدة التسويغ

01 05 وعدد  عدد04  محل 
بساحة 02 مارس

2٫580د
للمحل الواحد

285د
للمحل الواحد

عىل  السند  بلدية 
الساعة 10h صباحا

720د
للمحل الواحد

72د
للمحل الواحد

عىل  السند  بلدية 
الساعة 11h صباحا

سنة واحدة 
قابلة للتجديد

والية قفصة
اعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية بلدية السند

للمرة األوىل
يترشف رئيس بلدية السند االعالم العموم باجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة األوىل لتسويغ محالت بلدية يوم الثالثاء املوافق لـ: 2021/03/09 بداية من 

الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية وذلك حسب الجدول التايل:
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الحوار األدبي

* حاوره: أبو جرير 

نعم.. أكتب فقط من أجل تغيري العامل!
مل أكتب قطُّ من أجل كسب األموال أو الّشهرة أو استاملة قلب 
فتاة، أكتب من أجل استاملة قلب هذا الكون… لو مل يكن هناك 
معنى أريد اقتالعه من قلب الكينونة عن طريق هذه الكتابة لكان 

من املمكن أن أكون سعيدا دون كتابة…
أو  الرهبة  عىل  يبعث  بإتقان  ومغلفة  كبرية  الكلامت  هذه  تبدو 
ذاتها  للكتابة  إنصافا  أكتب  وحقيقية!  صادقة  لكنها  الّسخرية، 

بوصفها خزّان التاريخ وحافظة ذكريات هذا الكون…
التتايل العبثي للحياة كبقاء ال يراكم  التي أوقفت  وهي ـالكتابةـ 
التي بدأت  بالنظر إىل أعامق نفسه  معانيه… وسمحت لإلنسان 

تصنع الحضارة وأعامق هذا العامل الذي هو مرسح اإلنسان…
هناك أناس كثريون، بل أغلبية الناس يولدون، يفرحون ويحزنون، 
يف  يفكروا  أن  دون  أوالدا  وينجبون  يتزوجون  ويكرهون،  يحبون 
الكتابة وال يف املعاين املجرّدة، وال يهمهم جوهر اإلنسان وحقيقة 
الكون… ولكّني أعلم أيضا أن الذي يصنع التاريخ، والذي يخرج 
سواء  القلم  ميسك  الذي  هو  وحيادها  برودها  من  الحياة  هذه 
أو  ملعبد  هندسيا  رسام  أو  رياضية  معادلة  أو  قصة حب  ليكتب 

مدرسة…
مقدمة  تكون  يك  أحاوره  عّمن  تعّب  التي  الكلامت  هذه  اخرتت 
جامل  الكبري  واملرتجم  والروايئ  الشاعر  مع  أجريته  الذي  الحوار 

الجاليص.
التجارب  هذه  كل  اكتسب  أين  من  نفيس  أسأل  أجدين  أحيانا، 
املتنوعة. من أين له هذا العمق والحفر والنبش يف تجارب كونية 

وخاصة اهتاممه بإبداع زنوج افريقيا.
األفق ويف كل  كتاب ويف كل  كّل  الجاليص طائر عمالق يف  جامل 
املعرفة  حقل  عىل  مييش  طفل  فقط  هو  خلق.  كل  ويف  الفصول 

والحب وسيلته لتغيري عواطف سكان العامل.
التقت به »الشعب« فكان هذا الحوار:

* بداية لهذا الحوار، ما فاتحة النص الذي ورطك في 
عالم الكتابة؟ أخبرنا قليال عن البدايات؟

- كنت يف الخامسة عرشة، وكنت حارَس مرمى يف الفريق املحّل 
وأعتقد أين لو ثابرت عىل التامرين منذ أن بدأت اللعب لتمكنت 
من اللعب يف أحد الفرق الكبى، وكنت عضوا يف فرقة رقص عرصّي 
عن  أتغيّب  أصبحت  اختطفتني.  الكتابة  لكّن  الّشباب.  دار  يف 
التامرين ألبقى يف الغرفة الّشاسعة التي خّصتني بها العائلة أليّن 
العمومية  املكتبة  أستعريها من  التي  الكتب  أطالع  الوحيد  الّذكر 
أو من األصدقاء أو من بعض األساتذة. مل أستطع نسيان »األيام« 
ذلك الكتاب الذي فتح أمامي آفاقا واسعة وآماال رهيبة. إن هذا 
يخرجه  مل  املرصي  الريف  قرى  إحدى  يف  القاطن  األعمى  الصبي 
من الهامشية وااللتحاق مباليني األطفال الذين يقيض عليهم الفقر 
والعاهة سوى القراءة. إن ما ميز هذا الصبي عن إخوته هو ولوعه 

بالقراءة وتفتح خياله ورغبته يف تغيري واقعه 
بعيدا  تحليقه  جيدا  أذكر  عيشه…  ومنط 
عن الجميع بواسطة »خاتم سليامن« الذي 
سيجده يف »الرتعة«… وكان أن وجد خاتم 

سليامن فعال وخرج له الجّنّي فعال…
عرشة  الخامسة  يف  وأنا  عندها  وعيت  هل 
الكتب  تلك  يف  القراءة.  يف  كامن  الجن  أن 
مل  أو  الحني!  ذلك  إىل  منها  أنفر  كنت  التي 
تكن تعني يل أكرث من أداء واجب للنجاح يف 

الدراسة. هل وعيت عندها أن القراءة املكثفة هي التي ستجعلني 
قمقام أخرج املارد من داخل وآمره أن يغري وضعي فيفعل صاغرا؟ 
هل وعيت بعدها أن املارد الذي سأعترصه من داخل قادر عىل 
تغيري ليس واقعي البسيط الّساذَج فحسب، بل تغيري كل األوضاع 

البسيطة والّساذَجة يف هذا الكون؟

* ما الذي يجمع مشروعك الروائي الذي بدأت تخّطه من 
خالل اهتمامك بالمناضلين واختياراتك في الترجمة؟

- روايتي األوىل »األوراق املالحة« هي رواية جيل التسعينات يف 
يرون  األدباء  من  لجيل  جمعية  ذاكرًة  ذاتها  تقدم  رواية  تونس، 
وثقايف،  إبداعي  ثراء  من  اإلنسانية  إليه  وصلت  ما  ورثة  أنفسهم 
وأن دورهم قد حان للمساهمة يف هذا الجهد اإلنساين مبزيد تثوير 

املشهد اإلبداعي وجعله أكرث إنسانية.
التي تُعنى برموز  التخييل السريي  ثم بدأت أفكر يف كتابة رواية 

وطنية أثْرَت تاريخ تونس الحديث واملعارص مبواقفها ونضاالتها.
انتفاضة  قاد  الذي  التونيس  الثائر  غذاهم  بن  عل  بسرية  بدأُت 
»باي  ولقب  الرضيبة  مضاعفة  عىل  احتجاجا   1864 عام  سلمية 
العربان«، وقد نجح يف تحقيق أهداف انتفاضته، وأثنى الباي عىل 

قراره.
ما يهمني يف هذه الشخصية هو ما متثله من مبادئ وقيم دافع 
عنها، وكذلك النسيج املجتمعي الذي أنبتها. ومن خالله نعب القرن 
الـ19 مبا فيه من إصالحات وانتكاسات ودور جامع الزيتونة يف نرش 

العلم واملعرفة واألدب.

* لديك رغبة عارمة في الكتابة توضحه غزارة إنتاجك. 
ماذا عن طقوسك الكتابية؟

- أنا أكتب، هذا فقط ما أعرفه، ليس لدّي أّي طقوس خاّصة وال 
أحتاج سوى وسائل الكتابة: قلم وورقة، أو حاسويب التي تعّودت 
مقهى  يف  الكتابة  أحّب  التّسعينات.  منتصف  منذ  عليه  الكتابة 
واللّيل  األمكنة  تغرّي  لكّن  مدينتي.  قليبية  شاطئ  عىل  الّنورس 
والّنهار ال يؤثّر يّف كثرياً. انتقلت بني مدن كثرية بحكم مهنتي أستاًذا، 
لكن ذلك كان قادحاً آخر للكتابة، فلكّل مدينة أجواؤها وعواملها 
التي ترثي أرواحنا وتهدينا مواضيع وطاقات أخرى للكتابة، أكتب 
يف مقهى شعبّي وسط ضجيج العبي الورق، كام أكتب يف مكتبي، 
أحيانا يف الحافلة، أو القطار. الكتابة عندي ليست ترفاً، يك أشرتط 

مكتباً فخامً أو نوعاً معيّنا من الورق، إنها رضورة حياة.

األشجار  آالف  فيها  غابة  حديقة،  وليس  غابة  »الشعر  تقول   *
وشجريات صغرية وأعشاب ونباتات، وال تنفي عظمة شجرة جامل 

ُشجرْية أو عشبة«. ما وظيفة الشاعر اليوم؟
- بالفعل صديقي، الّشعر غابة. والغابة تحتضن التنّوع واالختالف 
الحياة.  والتنّوع هو سمة  للعدم  التّشابه  به وتزدهي.  بل وتفخر 
والتفعيلة،  الّنرث  قصيدة  أحّب  كام  العمودي  الشعر  أحّب  ولهذا 
الشعر  وظيفة  وهذه  إنسانيّتنا،  ويؤكّد  أحاسيسنا  يثري  أن  املهّم 
الحقيقيّة يف رأيي. إيقاظ ما نام من إنسانيّتنا ووضع األصبع عىل 
خروج  محرار  الكتابة  البقاء.  عن حسن  بحثنا  أو  اكتاملنا  عوائق 
زمن  منذ  غادرها  التي  الوحشيّة  الطبيعة  مملكة  من  اإلنسان 
والخري  )العدالة  الكبى  اإلنسان  لقيم  الحارس  وهو  بعيد،  غري 
واألنبياء  الفالسفة  ودّعمها  الزّمن  عب  اكتسبها  التي  والجامل…( 

والحكامء.

األجناس  أي  ومترجم،  وروائيّ  وقاصّ  شاعر  أنت   *
التعبيرية األكثر قربا من عوالمك؟

وأخوايت  إخويت  أرواح  لتهريب  به  أقوم  حّب  فعل  الرتجمة   -
املرتجم  يهديه  إضايّف  جناح  وهي  ولغتي،  حضاريت  إىل  البعيدين 
إىل الّنّص ليحلّق أعىل، وقد ظّل املرتجمون خيول التّنوير وسفراء 
الّنوايا الحسنة املبرّشين باللّغة الكونيّة الكامنة يف كّل نص إبداعي 
صميم. الّشعر والقّصة القصرية والّرواية 
يخالجني  عاّم  للتّعبري  وسائل  هي 
قناعات  من  أحمل  وعاّم  مشاعر  من 
ومعتقدات. لعّل ما يدفعني إىل الكتابة 

دفعا هو الرغبة يف تغيري العامل.
العامل!  نعم! أكتب فقط من أجل تغيري 
مل أكتب قطُّ من أجل كسب األموال وال 
أكتب  إين  فتاة،  قلب  استاملة  أجل  من 
من أجل استاملة قلب هذا الكون… لو 
طريق  عن  الكينونة  قلب  من  اقتالعه  أريد  معنى  هناك  يكن  مل 
هذه الكتابة لكان من املمكن حينئذ أن أكون سعيدا دون كتابة…

الرهبة  عىل  يبعث  بإتقان  ومغلفة  كبرية  تبدو  الكلامت  هذه 
بوصفها  ذاتها  للكتابة  إنصافا  أكتب  أنا  وحقيقية!  صادقة  ولكنها 
خزّان التاريخ وحافظة ذكريات هذا الكون… وهي -الكتابة- التي 
أتذكر  ال  معانيه…  يراكم  ال  كبقاء  للحياة  العبثي  التتايل  أوقفت 
من قال إن الكتابة سمحت لإلنسان بالنظر إىل أعامق ذاته التي 
بدأت تصنع الحضارة وأعامق هذا العامل الذي هو مرسح اإلنسان.

جيل  رواية  هي  المالحة«  »األوراق  األولى  روايتك   *
ذاكرًة  ذاتها  تقدم  رواية  تونس،  في  التسعينات 
جمعية لجيل من األدباء يرون أنفسهم ورثة ما وصلت 
وأن دورهم  وثقافي،  إبداعي  ثراء  من  اإلنسانية  إليه 
بتثوير  الجهد اإلنساني  للمساهمة في هذا  قد حان 

ترى  كيف  إنسانية.  أكثر  وجعله  اإلبداعي  المشهد 
هذا الجيل اليوم، هل لحقه حيف نقدي، وعدم تقدير 

كافٍ من األدباء الشباب؟
- اآلن بعد سّت عرشة سنة من صدور »األوراق املالحة« ميكن أن 
نحن جيل  املجهضة.  واألحالم  الّضائعة  الفرص  رواية  عليها  أطلق 
الهزائم واالنكسارات، ولعلّنا نكتب لنخفي هذه الخيبة أو لنوهم 
أنفسنا أنّنا ما زلنا قادرين عىل الفعل والتّأثري يف الواقع. مل ينتبه 
إلينا أحد، وانشغل مجايلونا من النقاد بتجارب أخرى مرشقية أو 
اطمئنانهم  عىل  خطراً  ورآنا  سبقنا،  الذي  الجيل  وأهملنا  غربيّة، 
املعريف وسيادتهم عىل املشهد. يف املقابل أرى أّن العالقة مع الجيل 
واألبّوة  الوصاية  وهم  من  خالية  ألنّها  صّحيّة  عالقة  لحقنا  الذي 

الكاذبة التي عانينا منها نحن.

* تعتبر أن قصيدة النثر هي مستقبل الشعر العربي، 
وطريقة  وتسمياتها  شروطها  حول  اختلفنا  مهما 
هو  ما  بين  الصافي  االلتقاء  تمثل  وأنها  كتابتها، 
تجد  ما هو كلي شعري، هل  وبين  تفصيلي  يومي 
المطارحات  من  القصيدة  هذه  ارتاحت  أن  بعد  اليوم 
أنها  الشباب،  األدباء  لها  وانتصر  حولها،  والسجاالت 

حققت كامل الوعد الذي انفجرت منه؟
- إّن متيّز قصيدة النرث كامن حسب رأيي يف انفتاحها عىل األجناس 
الكتابيّة األخرى واستفادتها من شتّى الفنون الرّافدة لها. قصيدة 
الخالص ألنّها ال تستفيد من بالغة أو من بديع  الّشعر  النرث هي 
لنا  لتقّدم  داخلها  وتعجنه  األديب  اإلرث  كّل  تطحن  إنّها  لغوّي… 
األكوان.  القمح وشهاب يخرتق  يوّحد بني رحلة حبّة  كونيّاً  رغيفاً 

وجنون  الحكامء  تواضع  يف  ذلك  كّل 
هي  األخرى  ميزتها  أّن  كام  العّشاق. 
والحلم  الّداخل  للتطّور  القابليّة 
املطلق  الّصفاء  ببلوغ  املستحيل 

للقصيدة املحلوم بها.

من  ترجمات  عدة  لك   *
لألعمال  ترجمتك  أهمّها 

سيدار  ليوبولد  السنغالي  للشاعر  الكاملة  الشّعرية 
»السيد  منها  الروايات  من  عددا  ترجمت  كما  سنغور، 
الرئيس« لميغيل أنخيل أستورياس إضافة إلى »إضراب 
الشحاذين« ألميناتا ساو فال، و«اإلله الصغير عقراب« 
لروبير إسكاربيت، وعدة نصوص شعرية عربية نقتلها 
إلى الفرنسية، إضافة إلى ترجمات أخرى، المعروف أنك 
كيف  متعاقدا،  مترجما  أو  الطلب  تحت  مترجما  لست 
داعمة  مؤسسات  إلى  العربي  العالم  في  حاجتنا  تجد 

ترعى المترجمين وتوزّع ترجماتهم؟
- أكّرر دامئاً أّن الرتجمة فعل حّب، وأّن املرتجم قارب صغري يهرّب 
األرواح من نهر اللّغات الضيّق إىل محيط األدب الّشاسع. وال ميكن 
عىل  املرتجمني.  بوجود  إال  الكونيّة  باألخّوة  تحلم  أن  لإلنسانيّة 
أكتشفها  جديدة  روح  ألّي  جاهزاً  دوماً  مركبي  كان  األساس  هذا 
ترجمت  األساس  هذا  وعىل  وحضاريت  لغتي  سترثي  أنّها  وأحّس 
املارتينييك  الشاعر  سيزير  إلميي  مختارات  ذكرت:  ما  إىل  إضافة 
الكبري، ورواية شّحاذو املعجزات لفريجيل جيورجيو الّروايئ الرّماين، 
صاحب رائعة »الساعة الخامسة والعرشون«، و«الله ليس مجَباً« 
للروايئ أمادو كوروما من كوت ديفوار )ساحل العاج سابقا(. كام 
أضيف أنّني قارَب من كتيبة كاملة من القوارب منترشة عىل كامل 
الوطن العريب، ولن أذكر أسامء ألّن كرثتنا قد تُنسيني ذكر بعض 
صالح  مثل  تهريبها  عىل  تربّينا  عمالقة  سفن  إىل  إضافة  األسامء، 
علامين ومحّمد عل اليوسفي وآدم فتحي وعبد القادر عبد الاّلي، 
وغريهم… ولكّن هذه القوارب املفرَدة رغم جهودها، ستظّل دوماً 
داعمة  عامة كبى  غياب مؤسسات  بعملها يف  القيام  عاجزة عن 
لجهدها محّفزة لها، حتى يقوم بعملها عىل أحسن وجه. وهي عىل 
الخصوص مراكز الرتجمة الوطنية. ومن بني هذه املؤسسات أذكر 
بكّل فرح »مرشوع كلمة« التّابع للمكتبة الوطنيّة بأيب ظبي والتي 
تكرّس جهودها لخدمة الرتجمة: ترجمة اآلداب العاملية إىل اللغة 
أعمل  وأنا  الجهد.  هذا  عىل  املرتجمني  كّل  تشّجع  وهي  العربيّة 
الفرنيس  الّشعر  موسوعة  لرتجمة  فريق  سنة ضمن  من  أكرث  من 
العربيّة يف مائة كتاب، بني مختارات جامعية ومجاميع  اللغة  إىل 
بجهد  ويرشف  وقيمته يف عرصه.  الّشاعر  أهّمية  شخصيّة حسب 

كبري عىل هذا العمل الجبّار الّشاعر واملرتجم الفّذ كاظم جهاد.

جليلة طوّقوا  إفريقيا، مهمّة  لشعراء  * طالما كان 
أنفسهم بها، ليغنّوا للسّود نشيد اآلدمية واإلنسانية 
جعلك  الذي  األكبر  الجاذب  هو  هذا  هل  والمساواة، 

تترجم أشعارهم؟
زنجّي  كلمة  يلتقط  ]األسود[،  ينتصب  مستعبَداً،  »مهاناً،  متاماً:   -
التي يرمونه بها مثل حجر، يسرتّد، بفخر، ذاته كأسود، أمام األبيض« 
)جون بول سارتر، »أورفيوس األسود«(. رغم أنّها ُولِدت، فعليّاً، من 
أوسع  وبشكل  املستعمر،  وعنف  »الزّنوج«،  قاساها  التي  املعاناة 
من سيطرة العنرص األبيض، فإّن الزّنوجة تطرح نفسها نقيضاً ألّي 
إذن،  فهي  نهايئ،  رفض،  مرسوم  مُتيض  ألنّها  »بؤسويّة«.  أطروحة 

إمكانية كرامة مستعادة: فخر خاّلق يعُقب العار.
الزنوجة تعبري عن عرق مضطهد

الزنوجة تجلٍّ لطريقة أن تكون أصيال
كان من الرضوري التخلّص من املالبس املقرتضة، أي من االستالب.

الزنوجة أداة للرصاع
إنها أداة التحرير الفعالة. الزنوجة أداة جاملية.

* أعتقد أّن منعرج التحوّل عند جمال 
الشاعر  أعمال  ترجمة  هو  الجالصي 
سنغور  سيدار  ليوبولد  السينغالي 
 ،Léopold Sédar Senghor
هل  أفارقة،  لكتّاب  أخرى  وروايات 
كانت الترجمة رغبة في إنصاف السود 

أم اعترافا بتميّزهم؟
العريب،  القارئ  اهتامم  بوصلة  لتحويل  محاولة  الرتجمة  كانت   -
نحو املنابع األوىل الحارّة الحارقة لإلبداع اإلنساين… تلقينا لألسف 
ثقافة مدرسية ملخصها أن املعرفة واألدب والفلسفة والفن منبعها 
الغرب والشامل، لكّني اكتشفت )مؤخراً لألسف( أن أفريقيا، قارتنا، 
يجعلها  التي  والخرافات  واألساطري  والثقافات  الفنون  بكل  تفور 
وإثراء  واعرتافاً.  إنصافاً  اهتاممي  جاء  هنا  من  لإلنسان.  خزّانا 
للمكتبة العربية بكتّاب كبار أضافوا للمكتبة اإلنسانية ما يجعلنا 

نفخر باالنتامء إليهم.

* لو أعطيتك اسم كاتب وعنوان كتاب )إيمي سيزير
 Les armes الخارقة  األسلحة   )Aimé Césaire

miraculeuses ماذا ستقول؟
- هذا الديوان ميثّل قّمة النضج الشعري عند إميي سيزير وتشبعه 
الديوان  الثاين من  الجزء  إن  القول  بّد من  السوريالية، ال  بالرؤية 
بأندريه  سيزير  إميي  ربطت  التي  املتينة  الصداقة  بعد  كتب 
بروتون… يشمل هذه الديوان مجموعة من القصائد التي أعتبها 
خطراً عىل االطمئنان البرشي، خطراً كخطورة الربيع عىل الحقول 

الجافة… إنها نصوص مربكة لغة وأسلوباً ومضمونا.
سنرضب الهواَء الجديَد برؤوسنا املدّرعة

سنرضب الّشمَس بأكّفنا املفتوحة عىل اتّساعها
سنرضب األرض بالقدم العارية ألصواتنا

ستنام الزّهور الفحلة يف جْون املرايا
وسيعتكف ِدرع ثالثيّة الفصوص ذاتُه

يف نصف ضوء األبديَِّة
عىل حناجر مناجم الحليب الرّقيقة املنتفخة

ألن نعب الّرواَق
رواَق التهلكة؟

طريقا صلبا بصفرة خمريٍّة
فاترا

حيث تتقافز جواميس الغضب املستعيص
قصريا

يبتلع حافّة األعاصري الّناضجة
للخيزران الرّنّان.

* جمال الجالصي لـ»الشعب«:

أكتب من أجل تغيري العالم والشعر غابة وليس حديقة

الترجمة فعل حبّ 
أقوم به لتهريب 

أرواح البعيدين إلى 
حضارتي ولغتي

آدم فتحي أحد 
أهم السفن 

الثقافية العربية
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* أبو جرير       

الصحي  الحجر  أثناء  الحميل  منترص  األستاذ  ترجمها  التي  املقاالت  هذه 
محاوالت  هي  إمنا  شتى،  وفكرية  معرفية  حقول  إىل  واملنتمية  الشامل 
للحفر يف ما وراء ويف ما بعد الوباء الفريويس لتعرية السياسات املدمرة 
إىل  أدت  والتي  السنني  املتوحشة طوال عرشات  الرأساملية  توختها  التي 
الخراب الشامل يف سبيل مصلحة كمشة أو حفنة من اللوبيات والرشكات 
عابرة القارات. وهي أيضا دعوة إىل التفكري والتدبر يف ما تدبره الرأساملية 
قبضتها عىل  إحكام  وبرامج جديدة ملزيد  وتقنيات  أساليب  العاملية من 
لتغيريها  إمكانية  أي  نهائيا عىل  والقضاء  البرشية،  الحياة  أوجه  مختلف 
مبنظومة أكرث عدال وتعاونا وإنسانية وبيئية. فهل ستتحرّك البرشيّة إلنقاذ 

نفسها قبل فوات األوان!
الذي جمع  املهّم  اإلبداعي  األثر  الحميل عن هذا  املنترص  املرتجم  يقول 
فيه مقاالت ومحاورات لفالسفة ومفكرين وكتاب غربيني: »ما إن تلفظ 
تتطور  تقال.  أن  مبجرد  لغة  حتى  أو  صوتا.  كالما.  تصبح  حتى  الكلمة 
أذنا  يحتاج  اتصاليا  فريوسا  تصبح  ببساطة  وتنترش  تتغري  تتحول،  الكلمة 
صاغية ليتفىش ولكن ما إن تكتب الكلمة حتى تصبح كل يشء وأي يشء: 

إعالن حقوق اإلنسان دون كيشوت وصفة مبّسطة ألكلة تارتيفليت رسالة 
حب. ميثاق الحريات العظيم او تقريرا بوليسيا... يشء واحد مؤكد هو ان 
الكلمة مبجرد ان ترسم عىل الورقة ترسخ مثل عالمة بيانية النفعالنا. ما إن 
تكتب كلمتنا حتى تخرج من الصمت ومن وحدتها وتصبح حينها تجربة 

جامعية. تسمى أيضا قراءة«. 
هذا األثر اإلبداعي الذي صدر منذ أيام قليلة عن دار زينب للنرش وأهداه 

إىل عشريه كامل الزغباين: ألنك مل متت. ألنك حي فينا باألثر ويف األثر .
الكتاب الوثيقة جمعه املرتجم اثناء فرتة الحجر الصحي الشامل ويتضمن 

16 نصا بني مقالة وحوار. تضّمنت نصوصا مهمة ألقالم مشعة. 
- الكتابة عن نهاية العامل 

- لقد غدونا فريوسات لكوكب االرض 
- االوبئة امراض االقتصاد املعومل 

- حوار مع ادغار موران 
- قراءة الف ليلة 

- التفكري يف الحبس مع خمسة فالسفة 
- كيف ميكن للفلسفة ان تساعدنا عىل العيش 

- تقريظ الخوف والتعاطي معه 

- حوار مع ادغار موران 2
الفريوس  من  سيولد  ماذا   -

التاجي 
- التفكري يف ما بعد الوباء 

يشل  ان  ميكن  البيىئي  القلق   -
التغيري االجتامعي 

- حوار مع ادغار موران 3
بوفاري  السيدة  فلوبري   -

والفريوس التاجي 
- اخرتاع الحياة بعد الكوفيد 19

- حوار مع بوريس سريولنيك .
مقاالت وحوارات جمعها وترجمها اىل اللغة العربية. لغة هادئة رغم هلع 
جائحة الكوفيد. كتاب يستحق القراءة واملتابعة ملا يحمله ارسار الحياة 
واألكادمييني  الجامعيني  وخاصة  املكتبات  يرثي  كتاب  والفناء،  والحجاج 
املهتمني بالفلسفة وعلم االجتامع والباحثني والطلبة .هذا العمل االبداعي 
ابنته  التي نتمنى لها الصحة والسالمة واىل  اهداه كذلك اىل امه عائشة 

املبدعة إباء وصديقه الدكتور نزار نرص. 

أفكار وآراء من زمن الكوفيد 19

مقاالت وحوارات فلسفية جمع وتعريب املنتصر الحملي

»TN مسرحية »وحلة
* حسني عبد الرحيم

العرض املرسحي الذي شاهدناه عىل ُركح املرسح البلدي يوم الجمعة 
5 فيفري يف عرضه األول رمبا كان ممكنا لنا مشاهدته بارتياح لو مل 
منترص«  »سامي  للمخرج  »املدك«  السابق  املرسحي  العرض  نُشاهد 
التي  الهزلية  املواقف  عى  أساسا  تعتمد  عائلية  دراما  العرضني  فكال 
والعالقات  األرس  تركيب  تعقيد  يف  املعارصة  الحياة  فيها  تسببت 
الوضع  بعرض  املشاهدين  إضحاك  يستهدفان  وكالهام  وتناقضاتها. 
املتناقض واملفارقات يف كثري من األمور االحتامعية. فاملظهر املنسجم 
باألكاذيب  متوترة  عالقات  تحته  يخفي  ماكياج  مجرد  هو  الخارجي 
والتلفيقات الرضورية الستمرار وجودها. رشط نجاح هذه الدراما هو 

التقاط تناقضات واقعية من الحياة نفسها يك يضحك الجمهور عىل أمور ومواقف يعرف وجودها مسبقا ويتعايش 
معها ويفهم أسبابها ويعيشها دون أن يتأملها من خارجها. ووظيفة الفن هو تقدميها له يف صورة كاريكاتورية كجزء 
من واقعة هو وليس تأليف درامي غريب عن حياته اليومية. وهي دراما منترشة وناجحة يف املسلسالت األمريكية 
واملرصية والتونسية وتستقطب جمهورا واسعا ملشاهدتها والضحك عىل مالبساتها ومفارقاتها وحتى يف املرسح هناك 
أمثلة للنجاح وخاصة يف »مدرسة املشاغبني« لكن هذا النجاح يعتمد فقط عىل مفارقات واقعية وممثلني كوميديني 

موهوبني ومعروفني وتلقائيّتهم. وهو األمر الذي مل توفره هذه الدراما املفتعلة التي شاهدناها.
النجاح الّسابق ملرسحية »املََدك« أغرى املخرج عىل عمل مرسحي تاٍل يف نفس االتجاه وباالعتامد عىل الوجود الطاغي 

ملمثل املوهوب »توفيق البحري«.
»فتحي« سائق تاكيس متزوج بامرأتني واحدة يف أريانة واألخرى يف املنزه ولديه ابنة شابة من األوىل وابن شاب من 
الثانية واملرأتان ال علم لهام بوجود األخرى. لكن وسائل االتصال االجتامعي تسمح بتعارف الولد والبنت فيتصادقان 
العجوز  ووالده  العائلة  صديق  »الشاذيل«  فيها  يشرتك  والتي  املفارقات  فتحدث  للتعارف.  األرس  إرشاك  يف  ويرغبان 
اللذان يتم إدخالهام يف الدراما دون مربرات فقط يك يلقى »الشاذيل« ببعض النكات والحركات املبالغة الهزلية وحتى 
الظهور عىل املرسح نصف عاٍر ليقوم بحركات أكروباتية وإمياءات جنسية مبتذلة مل يكن هناك لها رضورات درامية. 
الحدث الدرامي غري واقعي ولهذا كانت عملية افتعال وجود شخصيات خارج السياق ملجرد إضحاك املشاهدين الذين 

يضحكون مبجرد رؤية »توفيق البحري« نصف عاٍر عىل الرُّكح وإن مل ينطق بيشء.
ما زاد الطني بلّة هو استخدام املخرج لنفس الديكور الذي استخدمه يف عمله السابق.. مجرد صالة استقبال بها كنبه 
ومقاعد وعدة أبواب لدخول وخروج املمثلني بالتتابع. وطبعا ال يوجد ال ماكياج وال مالبس خاصة بالعرض فاملمثلون 

هم كام نقابلهم كل صباح باملقاهي.
االستسهال ورمبا اإلهامل هو الطابع الواضح يف العمل ألنه رمبا يتعشم »سامي منترص« -كام حقق العمل السابق- 
مكاسب مالية فمخرج العمل الذي هو منتجه يف الوقت ذاته يتوقع أن تدفع حالة العزل الصحي الحالية جامهري غفرية 
يف البحث عن ضحكة ملشاهدة العرض بعد طول بقاء يف املنازل طوال شهور. لكننا ال نتوقع أي نجاح لعمل هو تكرار 
لعنارص أساسية لعمل سابق شاهدناه من قبل، واملمثلون جميعا كان حضورهم باهتا ومفتعال. لكنها رضورات العيش 

يف ظروف صعبة، العرض هو حادث مؤسف للجميع ال محالة.

مسرح بال نصوص وال جمهور
* حسني عبد الرحيم   

كانت  فالبدايات  املرسحية  الكتابات  ندرة  من  التونيس  املرسح  يعاين 
الحني  ذلك  ومنذ  باألساس  فرنسية  ادبية  أصول  عن  متونسة  ألعامل 
انطلقت األعامل املرسحية عىل الرّكح دون أن يواكبها تأليف مرسحي 
ميكن قراءته وحده كعمل أديب وميكن إخراجه ومتثيله من نواٍح مختلفة 
أكرث  ومنذ  مختلفة،  وحساسيات  أجيال  من  ملخرجني  مختلفة  وبرؤى 
ألنفسهم  املرسحيات  وقائع  كتابة  إىل  املخرجون  اهتدى  عقدين  من 
املؤلف  بسينام  تشبها  الياء  إىل  األلف  من  الرؤية  أصحاب  بوصفهم 
الخطوط  العرض  أن يحّدد مخرج  الجامعية أي  للكتابة  الحال  وتطور 
العريضة للدراما ثم يرتك املمثلني ليملؤوا الفضاء املرسحي مبا يناسب 
ومبا تفتق عنه املناقشة أثناء التدريب عىل العرض ويف النهاية يرتكز 
اإلخراج عىل الحركية والسينوغرافيا وليس عىل النص األدىب املكتوب. 
يف النهاية تحولت العملية املرسحية إىل تشفري حريك وديكوري وضويئ 

كآخر ما أنتجته التقنيات املرسحية الغربية حتى االستخدام الواسع أللعاب السريك. مل يعد هناك نص مرسحي 
مكتوب واختفى ما يسمى األدب املرسحي وصارت عملية املشاهدة عملية تفسري للكود التشكييل ملخرج العرض 
والذي سيكون عرضا ملرة واحدة ذلك ألن النص املكتوب يسمح بتفسريات ركحية متنوعة وتناول نقدي متعدد 
ومختلف. كذلك الجمهور املرسحي نفسه صار مغرتبا يف العروض التي تستوجب مذكرات تفسريية ملشاهدتها 
وانحرص جمهور املرسح يف العاملني به من فنانني وأصدقائهم، ورشيحة من البسيكولوجيني املفرسين أو صار 
مرسحا بال جمهور بعد أن هجر النصوص األدبية املكتوبة -الشحيحة- يك مُتثل عىل خشبة مرسحية لرياها غري 
الدرامية ليضحك ويبيك ويفهم  للمشاهدة  يأيت  اللوين والضويئ والنفيس. جمهور  الكود  املتخصصني يف تفسري 
وليس لكتابة دراسات عن مقاصد املخرجني وتوجهاتهم األيديولوجية املتضمنة يف زحام تقني معّقد ومستعار 
من عروض غربية غالبا رمبا تتناسب مع نوعية الجمهور يف تلك البالد البعيدة التي لديها تاريخ فني مختلف 

ليس علينا استعارة منتجاته كام نشرتي جهاز »آي-فون« أو سيارة رباعية الدفع.
نص طويل ملرسحية  بكتابة  العجز  لهذا  املُدرك  املسعودي  الحليم  عبد  املرسحي  الناقد  قام  األخرية  اآلونة  يف 
)الروهة( تدور أحداثه يف بقاع كردية شامل الهالل الخصيب ومعبأ بالشخصيات واألحداث التاريخية والخيالية 
والتعريفات الفلسفية وإضافة ملحق بفهرس تفسريي خاص. أي نص ال ميكن متثيلية وباألحرى كان يصلح كرواية 
أو كبحث أنرثبولوجي. لكنها محاولة جادة ىف االتجاه الصحيح. ينبغي كتابة الدراما أوال كأدب مرسحي قابل 

للقراءة.
وآخرين  لـ»شكسبري«  املرسحية  األعامل  ونقرأ  املكتبة  إىل  نذهب  فإننا  األنقليزي  املرسح  أصول  عىل  للتعرف 
وكذلك عندما نريد التعرف عىل الدراما الفرنسية نشرتي أعامل »موليري« وتابعيه واملرصية نجدها يف »توفيق 
الحكيم« ومن أتوا من بعده. »هرنيك أبسن« ُمثلت مرسحياته عرشات املرات يف لغات مختلفة وبرؤى متنوعة 
وكذلك »آرثر ميللر« وكل الُكتاب العظام للمرسح الكالسييك واملعارص. لكن الحال يف املرسح التونيس املعارص 
خالف ذلك فعليك أن تشاهد املرسحية يف حينها مع جمهور مخصوص وإذا رغبت يف التعرف عىل نوايا املخرج 
فرمبا تجد رشيَط فيديو مسجال أو ال تجد. مرسح بال كتابات أدبية درامية للتشخيص عىل الرّكح هو دون شك 

محصور وقليل التأثري يف الحارض واملستقبل.
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ديون  خالص  بخصوص  سارة  أخبارا  القادم  األسبوع  يحمل  أن  يُفرتض 
لرفع  متهيدا  »الفيفا«  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  لدى  اإلفريقي  النادي 
عقوبة منع االنتداب التي أربكت حسابات النادي اإلفريقي. فعدم خالص 
هذه العقوبات يف اآلجال املحددة يكلّف اإلفريقي خسائر إضافية باعتبار 
اإلفريقي  فيه  يوم مييض يخرس  فإن كل  وبالتايل  التأخري وغريها  غرامات 

الكثري من األموال.
يف األثناء فإن اإلشكال الهام يتعلّق بآلية خالص الديون، فالهيئة التسيريية 
الجديدة تعّول عىل الجامهري من أجل التحرّك يف سبيل خالص الديون عرب 
التي مّكنت الفريق من جمع مبلغ مايل  حمالت تربع جديدة بعد تلك 
قيايس العام املايض، وتعّول عىل القسط الثاين من عقد االستشهار القطري 

الذي سيوفّر عائدات مالية مهّمة.
يف األثناء فإن رئيس الهيئة عبد السالم اليونيس ينوي التحرّك، استنادا إىل 
وقد  الديون  خالص  أجل  من  التسيريية،  الهيئة  يف  مسؤولني  ترصيحات 
يكون قد بارش اإلجراءات منذ يوم أمس حتى ميكن للفريق تأهيل الالعبني 
الجدد وانتداب مجموعة أخرى لتعويض النقص الكبري الذي يعرفه الفريق 

يف كل املراكز تقريبا.
هذه الوضعية ولنئ تؤكد قرب حصول 
األخرية،  املصاعب  بعد  املايل  االنفراج 
اإلدارية  اللخبطة  أيضا  تعكس  فإنها 
البالغ  يعترب  ال  اليونيس  ألن  الكبرية 
الصادر عن الجامعة ملزما له بتفويض 
صالحيّاته إىل الهيئة التسيريية الجديدة 
وال يعتزم التخيل عن رئاسة النادي إال 

بعد عقد جلسة عامة انتخابية.
عنه  تنجّر  قد  الجديد  الوضع  وهذا 
القادمة  املدة  يف  إضافية  مشاكل 
أمام  صعبة  اإلنقاذ  مهّمة  وستجعل 
تشبّث كل طرف مبوقفه. ولن يقع حل 

اإلشكال بشكل نهايئ إال يوم 21 فيفري بعد عقد الجلسة العامة االنتخابية 
الفريق  لقيادة  واألخالقية  القانونية  الرشعية  القادم  للرئيس  ستكون  إذ 

وإرساء سياسة جديدة تقود النادي إىل بّر األمان تنظيميا يف انتظار إيجاد 
حلول للمشاكل الرياضية التي باتت خطرية للغاية عىل مستقبل النادي.

* زهري 

االفريقي مع اليونسي:

ال شيء انتهى واللخبطة متواصلة 

ماهر بالصغري يف األوملبي الباجي 

توصلت إدارة الرتجي الريايض اىل اتفاق مع هيئة االوملبي الباجي من أجل إعارة مهاجمها ماهر 
بالصغري اىل غاية نهاية املوسم بطلب من مدرب األوملبي الباجي خالد بن يحيى.

ستتوىل القناة الوطنية األوىل بّث مباريات الفرق التونسية يف مسابقتْي 
دوري أبطال إفريقيا وكأس االتحاد االفريقي وفق الربنامج التايل:

السبت 13 فيفري:
الساعة 14:

- الرتجي الريايض التونيس - تونغيت السينيغايل / الوطنية األوىل أرضية  

الساعة 15:
- النادي الصفاقيس - كيغايل الرواندي / الوطنية 1 فضائية 

األحد 14 فيفري:
الساعة 17

- الرجاء املغريب - االتحاد املنستريي / الوطنية األوىل فضائية

برنامج النقل التلفزي ملقابالت األندية 
التونسية يف املسابقات االفريقية

5 مارس النظر يف طعن النادي الصفاقسي 
ضد حكم الفيفا

أعلنت محكمة التحكيم الريايض الدولية »التاس« عن تحديد تاريخ 5 مارس املقبل للنظر يف طعن النادي الصفاقيس ضّد حكم الفيفا القايض 
بإلزام النادي بدفع 60 ألف أورو ملدربه الرصيب السابق نيبوشا.

يذكر أن نيبوشا كان قد أرشف عىل تدريب اليس أس أس لفرتة قصرية سنة 2019.

الرابطة الثانية: 

أوملبيك سيدي 
بوزيد يتعاقد مع 

أحمد الفزاني 
أعلن نادي أوملبيك سيدي بوزيد عن تعاقده مع متوسط 

امليدان الهجومي أحمد الفزّاين بعقد مدته سنة.
وسبق ألحمد الفزاين 29 سنة، أن تقمص ألوان الرتجي 
الريايض التونيس يف األصناف الشابة ولعب سابقا مع 

امللعب التونيس ومستقبل سليامن.

رسميا مباراة العودة بني 
النجم ويونغ بوفالويس 

ستقام بملعب الطيب املهريي 
أكّد السيد صالح بن عمر رئيس لجنة التنظيم بالنجم الريايض 

الساحيل أن لقاء العودة بني النجم الريايض الساحيل ويونغ بوفالويس 
)اسواتيني( ضمن الدور التمهيدي الثاين مكرر من كأس الكاف املربمج 

يوم 21 فيفري الجاري سيقام مبلعب الطيب املهريي يف صفاقس انطالقا 
من الساعة 16.

وأكد رئيس لجنة التنظيم بالنجم أن كل السلط املعنية بصفاقس 
استجابوا خالل الجلسة التي جمعتهم اليوم لطلب النجم الساحيل 

بإجراء هذا اللقاء يف صفاقس.
وأشار السيد بن عمر إىل أن أسباب نقل املقابلة اىل ملعب الطيب 

املهريي تعود باألساس إىل قرار »الكاف« املتمثل يف تعيني كل مواجهات 
اإلياب يف املسابقة يوم 21 فيفري.

ووجد النجم الساحيل صعوبة يف توفري ملعب الحتضان هذه املواجهة 
باعتبار أن موعدها يتزامن مع احتضان ملعب مصطفى بن جنات 

ملواجهة العودة بني االتحاد املنستريي والرجاء املغريب. 
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نقطة ضوء رضا الغزّي عاشق النّجم وخادمه 

شرف الدّين تذّكر أنه لك عند هذا الرّجل دين 
إىل يوم الدّين 

* رياض جغام     

رضا رشف الّدين تسلّم الّنجم الحاج رضا الغزّي يف 2012 وكان يترصّف فيها بإذن قضايئ مع مجموعة من األحبّاء الرّجال للّنجم يتقّدمهم األستاذ عبد الجليل 
بوراوي وكان الحاج رضا الغزّي مسؤوال عن املاليّة وكان يهّز ويسبط ويكّشح يف وجهه لل يسوى والّل ما يسواش حتّى يوفّر املوارد للّنجم  ويعيش وال يضيع 

الّنجم وكان الشاميتيّة والحاقدين ينتظرون وقوعنا حتّى يعفسوا عىل ريحتنا... والحاج رضا الغزّي مل يرتك رئيسا مل ميّد له يده ومل يقّدم له العون واملساعدة 
للّه يف سبيل اللّه من عبد الجليل بوراوي إىل عثامن جنيّح ومعّز ادريس وحامد كّمون وحافظ حميّد وكان الجميع يحرتمه وأخريا رضا رشف الّدين... ورشف 

الّدين أنت تعرف جيّدا ماذا قّدم لك الحاج الغزّي حتّى يسّهل لك عملك ومل يبخل عليك بيشء ومل ينتظر منك شيئا وأنت تعرف معدن الرّجل وصدق محبّته 
لليتوال... وبكّل أسف كان الرّجل دامئا عزيزا بقيمته وبقدره ولكّنك أبكيته أكرث من مرّة وكنت سببا لوجع قلبه ورأى منك جحودا كبريا... ويف كّل مرّة يتسلّط 

عليه باطال من يهينه يف راحة اللّه أكرب وبالباطل ومن دون أن تعمل يده وال ساقه وأنت تعمل فيها شاهد ما شافش حاجة وتضيفه إىل قامئة رجال الّنجم 
الذين تشلّكوا وأهينوا معك... هذه املرّة أنت تعرف جيّدا أنّه مظلوم والّروايات التي لّفقها البعض للّنيل منه غري صحيحة ولكّنك مل تخرج بترصيح وال ببيان ومل 

تنصف الرّجل ومل تشهد شهادة حّق ورجوليّة ورشف ومل تقل عيب أن يتّم ظلم أبناء الّنجم الّصادقني وعيب أن يقع تشليك أبناء الّنجم الحقيقيني والصادقني الذين مل يركبوا الّنجم من أجل أطامع سياسيّة وانتهازية ومصلحيّة 
ومنفعيّة... خرجت من قبل للّدفاع عن جنودك الذين ال عالقة لهم بالّنجم وال يعرفون النجم وتارخه ورجاله... ال يسمعون عن العامري املاليك والهادي مليكة وقنابة وعجرود وعقيد وال يقّدرون األساطري الشتايل وجنيح 

والحسومي ومحفوظ وغريهم... من اآلخر خروجك إلنصاف الحاج رضا الغزّي مسألة تتعلّق باإلنسانيّة والرّجوليّة ورشف اإلنتامء إىل الّنجم...رضا الغزّي له دين يف رقبتك سيظّل يالحقك إىل يوم الّدين... وتذكّر أّن دموع هذا 
الرّجل الطيّب الّنظيف الرشيف ستظّل تطاردك إىل يوم الّدين.

النجم الساحلي 
يتعاقد مع أحمد 

بوخشينة
تعاقد النجم الساحل مع أحمد بوخشينة العب 

صنف املدارس.
ويُعدُّ أحمد بوخشينة من املواهب الشابة 

لكرة القدم التونسية، حيث كانت انطالقته 
مع الرتجي الريايض الذي برز معه يف صنف 
املدارس، قبل أن يختار وجهة جديدة نحو 

فريق جوهرة الساحل.

قبل مباراة االفريقي والملعب التونسي

فوضى وصياح ودخول بالوجوه
بالدخول اىل ملعب املنزه ملتابعة مباراة  الكرة  الالعبني واملقربني ومن سمحت لهم جامعة  الباب املخّصص لدخول  عرف 
االفريقي وامللعب التونيس الكثري من الفوىض والصياح والسامح بدخول بعضهم بالوجوه بعد ان أرصت لجنة التنظيم عىل 
تطبيق تعليامت وتراتيب اجراء مباراة دون حضور الجمهور من ذلك تهديد كاتب عام امللعب التونيس انيس الباجي بعدم 
إجراء املباراة إذا تّم السامح لعدد كبري من الجمهور من الحضور لكن هذا التهديد رسعان ما تراجع مبا ان لجنة التنظيم 
رفضت دخول جالل بن عيىس ومن معه ومبا ان اليشء باليشء يذكر فقد تّم السامح لنب عيىس ومن معه بالدخول وبالتايل 
تّم تجاوز ما سّمي بفوىض الباب وصياح بعضهم بأن تّم السامح بدخول صابر خليفة وحمزة العقريب وزهري الذوادي وعديد 
الوجوه االخرى التي يطول تقديم اسامئها عىل كل حال لجنة التنظيم عرفت كيف تنهي ما سبق املباراة من فوىض وضغط 
وسوء تقدير للمسائل رغم أن الجامعة مّكنت ثالوث الهيئة التسيريية أي الدكتور محسن الطرابليس واملهدي الغريب واألستاذ 
زين الوساليت من تراخيص الدخول فيام حرض شق من جامعة عبد السالم اليونيس واالكيد ان الوضع يف االفريقي قد ال يعرف 
انفراجا مبا أن التفرقة والفتنة واضحة جدا إذ لكل طرف مجموعة تدافع وتبحث عن اماكن امامية ان مل نقل انها تريد ادامة 

الفوىض لتستفيد من االفريقي املبعرث.
* محمد يوسف 

الجزائري براهم لحلو ملباراة االتحاد املنستريي 
والرجاء البيضاوي املغربي

عينت لجنة التحكيم باالتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« طاقم تحكيم جزائري إلدارة مواجهة إياب الدور 32 مكرر من كأس »الكاف« 
بني االتحاد املنستريي والرجاء البيضاوي املغريب التي ستدور يوم 21 فيفري 2021، مبلعب مصطفى بن جنات باملنستري.

ويتكون طاقم التحكيم من براهم لحلو كحكم ساحة، ويساعده مواطناه محمد رساج وإبراهيم الحمالوي سيدي عل، يف حني عني الياس 
بكواسة يف خطة حكم رابع، ويراقب اللقاء السوداين أحمد باين أبوبكر.

ناجي جراد مدربا جديدا ملستقبل القصرين 
اتفقت هيئة مستقبل القرصين مع املدرب ناجي جراد 
لإلرشاف عىل الفريق بعد مرور أسبوعني عىل القطيعة 

مع املدرب سيف غزال.
وكانت بداية الفريق متعرثة هذا املوسم، بعد مرور 

جولتني بهزمية يف الجولة االفتتاحية وتعادل داخل الديار 
جعلته يقبع يف املركز األخري للرتتيب ضمن املجموعة 

الرابعة.

الغربي ينسحب
من تدريب نجم املتلوي

قال املدرب عفوان الغريب إنه انسحب من تدريب نجم املتلوي وأكد الغريب أنه أعلم هيئة 
الفريق بقراره وقد علّل الغريب موقفه بإقدام إدارة النادي عىل فسخ عقدْي موشيل ومحمد عل 
سامل وهام من الركائز األساسية والتفريط فيهام دون الرجوع إليه كام أن الفريق يعاين من ضعف 

الزاد البرشي ويتخبط يف أزمة مادية خانقة.

هيئة نجم املتلوي تتخلى عن الخلفاوي 
وموشيلي وبن سالم يف أوكرانيا

 قامت هيئة نجم املتلوي بفسخ عقدي كل من الحارس صابر الخلفاوي ومتوسط امليدان 
ابراهيم موشيل. من جهة اخرى تم تكريم املدافع محمد عل سامل الذي لعب أمام الرتجي 

مقابلته االخرية بعد نجاحه يف اختبار مع فريق اوكراين.
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املّي  للكاتبة واإلعالمّية وحيدة  بيضاء«  قراءة رواية »رغبة  نُنهي  عندما 
فيودور  رواية  أذهاننا  إىل  تقفز   ،2021 جانفي  الكتاب  دار  عن  الّصادرة 
ديستوفسيك »ذكريات من منزل األموات« التي طُبعت أيضا تحت عنوان 
وصّور   1861 سنة  ديستوفسيك  كتبها  التي  الّرواية  وهي  املوت«،  »بيت 
فيها عذاباته يف املنفى/الّسجن يف سيبرييا بعد أن تّم القبض والحكم عليه 
الّنفيس  والّتحليل  املذكّرات  كتابة  بني  ديستوفسيك  فيها  وراوح  باإلعدام، 
الشخصّية  أمام  نفسه  القارئ  املّي يجد  الذاتّية، ويف رواية وحيدة  والّسرية 
الخيالّية »نبهان« تعيش آخر أيّامها وراء أبواب مغلقة داخل مأوى للّنساء 
وقد عاش سابقا وراء قضبان الّسجن ألكرث من عرشين سنة، وقبلهام عاش 
طفولته ومراهقته يف جلباب أبيه املتشّدد دينّيا، وتنضاف إىل هذه األقفاص 
الّثالثة التي تُحارص شخصّية »نبهان« قفص الَعَمى لنجد أنفَسنا أمام شخصّية 
تتغّذى من هذه األقفاص وتدور حول نفسها وحول رغبة االنعتاق والّتحّرر، 
يف  الغارقة  الّشخصّية  هذه  ومن  األمس،  ذكريات  مضغ  إالّ  لها  منفذ  وال 
الظالم والتي تعيش وسط غابة من الّنساء، تبني الكاتبة وحيدة املّي العوامل 

الّتخييلّية لروايتها »رغبة بيضاء«.
متنحنا صورة غالف الّرواية مدخال تحليلّيا للمنت الّسدّي، فالّصورة املنتقاة 
للغالف هي عبارة عن منحوتة ثالثّية األبعاد تجّسد شخًصا نحيالً يف وضعّية 
انحناء وإقعاٍء جسديّا ونفسّيا يف وضعّية تحّس أو تألّم أو تأّمل، وهو محارص 
بجدران إسمنتّية بيضاء، وتتكّرر املنحوتة ثالث مرات بشكل متباعد يف إحالة 
الّنظام  العائلة، سجن  »نبهان«، سجن  للبطل  الّسجنّية  الوضعّية  تكّرر  عىل 
وسجن املأوى الغريب، وهي صورة تعضد عنوان الّرواية »رغبات بيضاء«، 
فالبطل تتنازعه الّرغبة يف الّتحّرر ويف الحريّة والّرغبة يف االنعتاق ويف التخلّص 
من كوابيس حياته الّسابقة التي تجثم عليه، والّرغبة يف فّك أرسار صديقه 
والّرغبة يف  فيه،  نفسه  الذي وجد  الّنسايئ  املأوى  ألغاز هذا  وفّك  الغريب 
االرتواء جسديّا ورفع ستار الظّلمة والظّالم، ورغم »الّذاكرة الّسوداء« للبطل، 
فإّن الكاتبة تختار اللّون األبيض لتلصقه برغباته، وللّون األبيض دالالت ذات 
يُعترب  الذي  األبيض،  فاللّون  النفسّية،  وبحالته  البطل  بوضع  وطيدة  عالقة 
مصدرا لكل األلوان، من معانيه البساطة والّصفاء والطّهارة، وهو أيضا يشري 
إىل حالة التأّمل والهدوء والّصمت، وهو رمز للّسالم وشارة له يف الحروب، 
ورّبا يف رواية وحيدة املّي يحيل عىل طلب الّسلم والهدوء والّسكينة بعد 
املكايّن  اإلطار  مع  الرواية  يف  ينسجم  أيضا  األبيض  واللّون  منهكة،  حروب 
والصحّية...  العالجية  املراكز  أو  املصّحات  يف  الطّاغي  اللّون  فهو  ألحداثها، 
عن  واضحة  صورة  الكاتبة  متنحنا  الّسوداء  والّذاكرة  البيضاء  الّرغبات  وبني 
أفق بطلها الذي يقول: »بكل هذا الّتضاّد حملت داخال ضبابّيا يصارع رغبة 

جامحة يف الحياة والجامل«.
 ورغم تعّدد الرغبات وصخب الّذكريات، فإّن إيقاع الّتعبري والحيك تُسوقه 
لنا الكاتبة بإيقاع داخيّل بطيء ُمتعّمد وفيه الكثري من الحرفّية، وكأن الكاتبة 
األشياء  تلّمس  محنة  روايتها يف  قارئ   - املونولوغ  تقنية  -من خالل  تُقحم 
متاما مثل نبهان األعمى الواقع يف عامله الّداخيّل واملغلّق بالكثري من األقفال، 
أو هي تجعل قارئها يعيش محنة انتظار املوت ببطء، وليس االنتظار سوى 
سجن نفيّس بال أسوار أو قضبان حديديّة، وهذا اإليقاع الّداخيل، هو إيقاع 
نفيّس يعرّب بشكل جيّل عن تأزّم الحالة الّنفسّية للبطل الذي يعيش »هلوسة 
بشكل  الوصف  اعتامد  يف  ذلك  ويتجىّل  الخريفّ«،  الّنسيان  ومرض  العزلة 
مكّثف ويف تعالق وظيفي مع البنية الّسديّة لألحداث، سواء منها املتعلّقة 
أجراسا  داخله  وتجيش  نبهان  ذاكرة  تنتقيها  التي  االسرتجاعّية  باألحداث 
صاخبة، أو من خالل األحداث التي يعيشها داخل املأوى حيث تنفتح منه 
ريحانة وماجدة/بياف ووديان وعلياء ووالدته  به:  املحاطة  املؤنّثة  الّنوافذ 
استحضارا وتذكّرا، ليظّل بطل الرواية متأرجحا بني ُرهاب العزلة والّتامرين 
املرهقة للّذاكرة املثخنة بالجراح، فهو مثلام يصف نفسه: »أنا رجل تقودين 

الّذاكرة وذكريايت عكّازي تفتح يف الظاّلم أبوابا ونوافَذ ورساديَب...«.
وتختار الكاتبة وحيدة املّي شهر رمضان زمنا ألحداث الّرواية، وهو زمن 
غري محايد، فاألحداث، وفضال عن كونها تصري يف فضاء مغلق وشبه منعزل 

عن  منعزل  فعال  هو  أو  العامل  عن 
مُتعن  الكاتبة  فإّن  الخارجّي،  العامل 
املنغلق  املناخ  هذا  يف  التوّغل  يف 
وتعمُد إىل رفع األسوار وتسّد جميع 
بدوره  فالزّمن  بطلها،  عىل  املنافذ 
تُسجُن  قمعّي  زمن  منغلق،  زمن 
وامللّذات،  والّشهوات  الّرغبات  فيه 
زمنا  الصوم  شهر  الكاتبة  تختار  إذ 
من  مستفيدة  لروايتها  محّددا 
يف  توظّفها  التي  الدينّية  إحاالته 
اللّحظات النوستالجّية التي يعيشها 
القمعّية  أّمه واللّحظات  البطل مع 
والزّجريّة التي يرغمها عليه والده، 
الكاتبة  تستفيد  نفسه  الوقت  ويف 
زاوية  من  الّشهر  هذه  طبيعة  من 
تُضبط  الذي  الّشهر  بوصفه  أخرى 
أسوار  فيه  وتُعىل  الّرغبات  فيه 
يقول  والكبت،  والحرمان  الّتحريم 
ظلمته  من  نبهان  »أنا  البطل: 

الحقب  اختلفت  الّرواية، ولنئ  أزمنة يف  والزمن  الزّمن«،  يؤذيني  الظروف، 
واملواقيت والفُصول واختلطت يف ذهن البطل الذي »تهرول به الّسنوات، 
تطّوح به بعيدا كاملراكب الّتائهة« و«يلوك املرارة كعلكة قتل الوقت حتى 
يقتله الوقت« وهو »الّساكن يف أقفاص الوقت« ويختلط عليه اللّيل بالنهار 
»يف اتّساع رقعة يتداخل فيها الزّمن، زمن كجّثة مبتورة بال رأس وال أطراف«، 
اإلحاالت  رغم  محّدد  وغري  معلوم  وغري  ضبابّيا  الزّمن  عنده  أصبح  ولذلك 
املضبوطة مثل فجر انقالب السابع من نوفمرب 1987 واملؤمتر الثامن عرش 
سنة  الّسجن  من  تسيحه  موعد  ومثل   1971 تونس  لطلبة  العام  لالتحاد 
1988، وأحداث الجالز يف 1911 وسنوات الجامعة الّثالث التي قّضاها مع 
الزمن يف  يلتبس  االنفرادّي... ومع ذلك  الّسجن  ريحانة وعرشون سنة من 
باملصّحة،  إقامتي  أنه يقول: »ال أدري كم يوما مّر عىل  البطل حتى  ذهن 
وال كم يوما مّر من رمضان«، ورغم أن هذا البطل يتلّذذ باأليّام العائدة، 
الزّمن اجتمع عىل إيذاء هذه  الّذكريات، فإن  وميّد أصابع الحارض إىل قاع 
الّشخصّية ومتكّن من حفر مزاج اكتئايّب وهشاشة نفسّية طوال سنني حياته، 
فهو مثال منذ عرشين سنة يبيك حبيبته ريحانة، ولذلك يقول »ال أملك عصا 
سحريّة ألوقف نزيَف العمر... يبدو أن ذيول الّنهاية تقتادين إىل األسوإ أو 
األرذل«، بل إن الحفلة املنتظرة يف املأوى ستتحّول إىل مأتم يوّدع فيه نبهان 
صديقه الوحيد، فالكاتبة تحرمه حتى من الجانب االحتفايّل الذي يّتسم به 
شهر رمضان ويف الوقت نفسه تحرمه من توديع صديقه الوداع األخري، وهو 
وبني  بيني  تنشأ  »مل  يقول:  ومثلام  املأوى،  نزالء  فحتى  له  ال صديق  الذي 
الّنزالء عالقة وّد. هم ِقطَُع نرد تحتاجها رقعة الّشطرنج التي تجمعنا...« فهذا 
سواها،  دون  ذكرياته  ومجالسة  واالنعزال  العزلة  اختار  العنيد«  »العجوز 
تفتح مسارب أخرى يف  املأزوم، وَكْ  الكاتبة يف عزل بطلها  وحتى ال مُتعن 
نّصها السدّي ويف أحداث حكايتها، تجعل وحيدة املّي من شخصّية ماجدة/

موازية  حكاية  تنسج  ومنها  نبهان  شخصّية  لتطوير  مساعدة  مرقاة  بياف 
تتقاطع مع نبهان يف املأوى تارة وطورا تغّذيها بالتفاصيل الشخصّية ملاجدة 
التي ينادونها باسم »بياف« عىل اسم املغنية الفرنسّية الشهرية  والشاعرة 
التي يقول عنها نبهان »أحببُت  وامللحنة »Edith Piaf«، فهذه الشخصّية 
»تحمل  إليه  بالنسبة  أيضا  وهي  تُنىس«  ال  ذاكرة  فلألذن  صوتها  أجراس 
اللقاءات  ويف  الّناعم  وبصوتها  قلبه،  مرقت  وقد  ريحانة«  رائحة  بحضورها 
القليلة وجها لوجه معه كانت »تزيح بصوتها العذب كل جدار« بينهام، وكأّن 
الكاتبة تفّك العزلة الّتامة عن بطلها ومتنحه أفقا وبصيص أمل ونفحة حياة 

من خالل الغناء والطّرب.

ملاجدة/ الخارجّي  املظهر  بهذا  الكاتبة  تكتفي  وال 
نافذة  الصويّت  الحضور  هذا  وظّفت  وإن  فهي  بياف، 
هذه  داخل  يف  تغوص  فهي  نبهان،  بطلها  عىل  مفتوحة 
نوعا  حكايتها  من  لتخلق  املعطوبة،  األنثوية  الشخصّية 
البطل  محنة  من  تخّفف  هي  أو  الّسدّي،  الّتوازن  من 
الرئييّس، وتحّول وجهة القارئ إىل شخصّية ثانية دون أن 
تخرج من رسد البواطن واملونولوغ والوصف املسرتسل، 
لغة  يفقه  ال  متحرّك  قالب  جّثة يف  متثال،  »مثل  فبياف 
الخارجّية« تستحرض  املوجودات  تناغمه مع  الجسد وال 
»مجرّد  أنّها  غري  الّراقص  جسدها  وفورة  اليافع  شبابها 
الّساعات  أعقاب  يف  تنتهي  املسح  عىل  راقصة  دمية 
أيضا  وهي  واإلشباع«  لإلرضاء  حضنا  يختارونه  من  إىل 
»دمية برشيّة جميلة«، شخصّية تتعّرى من كامل قروحها 
لالستهالك  صالحا  يعد  مل  جسدا  تحمل  وهي  وأعطابها 
وأصبحت ضحّية من ضحايا الهيبوكونريا/الخوف املفرط 
لرتبية  مرشوعا  الكاتبة  لها  تخلق  ولذلك  املرض،  من 
الحالزين يف حديقة املأوى - »أوركيد« - قتال للوقت مثل 
الحياة  تُنبت  التي  وديان  شخصّية  أيضا  ومتنحه  نبهان، 
يف غرفته وتزرع وطنا مل يعش فيه بل إن الكاتبة -وعرب 
شخصّية وديان- تستحرض بعضا من فصول روايتها األوىل »نّوة« لتقحمها يف 
عامل روايتها الجديدة جاعلة من بطلها الجديَد رهينا لخيال الكاتبة وحيدة 

املي ولبطلة روايتها التي تشبهه يف أعطابها النفسّية.
ومن املكان، املأوى، الذي يتلّمس البطل كّل تفاصيله ومختلف مكّوناته 
من الجدران إىل األثاث واملمّرات، فهو عنرص بنايّئ يف الّرواية تُوظّفه الكاتبة 
ليلعب دور املثري للّذكريات يف نفس البطل واملهّيج ملاضيه الّسجنّي، فمثال، 
يذكّره مكّيف التربيد ورفاه غرفته بقّمل الّسجن وبالجرب والحّمى والعطش 
وهسترييا االستمناء الستفراغ جوعه الكلبّي لرغباته الجنسّية وهو »شاّب مل 
يالمس إصبع امرأة«، وظلّت رغباته معلّقة بني الحلق واللّهاة طوال حياته، 
وهذا املكان الغريب الذي يثري االنتباه ورغم أنّه »يفّك العزلة ووجع الوحدة 
ويعّوض إىل حّد ما العائلة الطبيعّية« فهو بشكل ما، وكام تقول وديان ُوجد 
من أجل »تلميع صورة وتبييض سمعة الّسلطات القمعّية بدم املناضلني«، 
يرفض  ولذلك  التقليدّي  الّنظامّي  للّسجن  طبيعّي  امتداد  هو  املكان  فهذا 
البطل االستمرار يف مواصلة العيش تحت رحمة الّسجون ويتساءل عاّم أىت 
به إىل هذا املكان: »عىل نفقة من أقيم هنا وأنا املنبّت، املجتّث من عائلتي؟ 
هل هي الدولة متسُح دموعنا وتلطّف جراحنا بعدما ظلمتنا وردمت سنوات 
العمر يف سجونها؟«، وهو مكان تفوح منه »رائحة الربانويا والشّك املميت 

والتوّجس من الجثث املتكّورة عىل الكرايس«.
رغم أن بطل رواية »رغبة بيضاء« شخص سلبّي ومفعول به، إذ ال هو 
إخوايّن وال يسارّي وال قومّي وال زعيم وال لون ميّيزه، وهو وبوق يرّدد صدى 
األصوات، وهو أيضا ال محبوب وال مكروه وال وجوده يحرّك من حوله وال 
غيابه له أثر يف الّنفوس... إالّ أن الكاتبة وحيدة املي تُلبسه معطف البطولة 
الكاملة وهي متنحه سلطة الّسد والحيك والّتذكر ورواية مختلف الّروايات 
رغم أنّه »رجل بربع لسان أو بال لسان«، وتجعله محّل كل األحداث ومحور 
كل الّشخصّيات التي تحوم حوله، وهو ما مينح هذه الّشخصّية كّل مربّرات 
الّشعور بصالبته يف ضعفه، وقّوته يف  الّتعاطف معها، بل يف بعض األحيان 
وهنه، ومتاسكه يف ارتباكه، وأمله يف أمله... إنّه بطل »مل يغلق أبوابه نهائّيا 
كّل سجونه  عاليا من وراء قضبان  يرفع صوته  البحر«  يرِم مفاتيحه يف  ومل 
 Je m’en« »املاديّة والّنفسّية ويرّدد يف انتشاء العاشق رصخة »ايديث بياف
fous du passé«... وقد تكون هذه هي الّرغبة البيضاء املتحّققة يف كامل 
بالكتابة  ننفضه  األمس عن حارضنا...  وننفض  املايض  نتجاوز  أن  الّرواية... 
»فالكتابة هي الحياة البديلة التي نعجز عن تحقيقها«، وال أمل للسّجان يف 

رسقة خيالنا وإرادة الحياة.

ُرهـاُب العزلـة أو الّتمرين املرهق للّذاكــرة
                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 

رواَيُة »رغبة بي�ضاء« لوحيدة املي:


