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أزمة تعصف بالسلطات الثالث 
وتهدد االنتقال الديمقراطي 

كورونا االستهتار باملفاهيم والفوضى املنفلتة من عقالها

كشفتها ذكرى االستقالل
ملاذا يسعى البعض إىل تغييب مظاهر الدولة الوطنية؟

عبد الجبار العش لـ»الشعب«:

التطبيع خيانة لقضايا 
األمة وطمع يف املال

األخ صابر التبيني الكاتب العام لجامعة السياحة

فتح السوق الليبية قد يمتص 
فائض البطالة ويعزز االستثمار

يف املنستري 
عنف وتحرش وتتبعات عدلية

عضو مجلس النواب كمال الحبيب فراج

نحتاج إىل الحوار لتقديم الحلول 
ذات املضامني االجتماعية

إمضاء اتفاق إيجابي يف تيليبريفورمونس

االتجاه يسري نحو تنقيح النظام األساسي ألعوان الصوناد إضراب يف قطاع النقل يوم 8 أفريل 

عنكبوت التطبيع خيوطه الرتجمة 
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وطنية 

بحضور األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
األخ نور الدين الطبويب ووفد عن الجامعة العامة 
األخ  يتقدمهم  والخدمات  املعلومات  لتكنولوجيا 
من  إداري  ووفد  الجامعة  عام  كاتب  ورق  عيل 
مؤسسة Téléperformance، تّم إبرام اتفاق مبقّر 
الوزير  من  وبإرشاف  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
اإلرضاب  ليلغي  جاء  الطرابليس  محمد  السيد 
الذي كان من املزمع تنفيذه يومي 24 و25 مارس 

الجاري.
األجور  يف  عاّمة  زيادة  عىل  نّص  االتفاق  هذا 
بنسبة 7 يف املائة والرتفيع يف قيمة وصوالت األكل 
بدينار وزيادة يف وصوالت األكل للمنتدبني الجدد 
بـ250  االضحى  عيد  منحة  وإحداث  بدينارين 
إضافة  د  بـ150  الفطر  لعيد  أخرى  ومنحة  دينار 
باملائة  الرتفيع يف منحة األقدمية بني 22 و29  إىل 
االجتامعي  الصندوق  أموال  قيمة  يف  والرتفيع 
د،   75 لتبلغ  بعد  عن  العمل  منحة  يف  والرتفيه 
القيام  يف  الرشوع  عىل  التفاوض  طرفا  اتفق  كام 

باستشارة بشأن التأمني التكمييل.
النداء Téléperformance يف كافة  إذ منذ إقرار اإلرضاب املذكور مبركز 
فروعه يف تونس العاصمة واريانة وبن عروس وسوسة، تعبريا عن رفض 
جديتها  وعدم  واملهني  االجتامعي  للمناخ  العامة  اإلدارة  تأزيم  االعوان 
تتخبّط فيها  التي  املزمنة  املشاكل  اإليجايب مع  الحوار وعدم تعاطيها  يف 
شغيلة املؤسسة، متّت ترجمة التوتّر والغضب الذي ساد يف أوساط شغيلة 
املؤسسة إىل تنظيم اجتامعات عامة حاشدة ووقفات احتجاجية بإرشاف 

من الجامعة العامة والنقابات األساسية بالفروع، وهي مناسبات شهدت 
إقباال عاّمليا محرتما وحامسا نضاليا استثنائيا عكس مدى متّسك األعوان 
النقابية  هياكلهم  حول  التفافهم  مدى  عكس  كام  املرشوعة  مبطالبهم 

واالتحاد العام التونيس للشغل.
خالل هذه الوقفات رفع األعوان شعارات تنّدد بسياسات اإلدارة العامة 
التي مل تراِع الجهود الجبارة التي يبذلها االعوان من أجل الرفع من شأن 
إدارتهم  من  األعوان  املقابل وجد  ويف  ازدهارها  نحو  والدفع  مؤّسستهم 
الجحود، فلم يتّم إنصافهم وحّل مشاكلهم املهنية واالجتامعية املرتاكمة 

حّققوها  التي  األرباح  حجم  توازي  مجزية  بزيادة  متتيعهم  عدم  مع 
ملؤسستهم.

الوقفات  نجاح  نسبة  أن  للجامعة  العام  الكاتب  ورق  عيل  األخ  وأكد 
االحتجاجية يف املؤسسة بفروع بن عروس ويف املقر االجتامعي بخري الدين 
باشا بلغت الـ 100 %، مربزا أن شّغيلة املؤسسة »بصدد بناء جيل جديد 
لالتحاد العام التونيس للشغل،  جيل جديد يعتمد طرقا نضالية جديدة 

تحرتم عقلية وثقافة العمل ولكن تنتفض يف األوقات املناسبة«.
* صربي الزغيدي

:Téléperformance بعد مسيرة نضالية استثنائية ألعوان مؤسسة

إمضاء اتفاق إيجابي لتحسني األوضاع املعيشية واملهنية لألعوان

األخ األمني العام يستقبل السيد 
فريد بالحاج

استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب مبكتبه السيد فريد بالحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدويل 
لشؤون منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا، بحضور ثلة من أعضاء املكتب التنفيذي الوطني وخرباء 

االتحاد.
وتناول اللقاء دعم تونس وتقوية اقتصادها وأكد نائب رئيس البنك الدويل دور االتحاد العام التونيس 

للشغل وسمعته العاملية وحرص كل األطراف يف العامل عىل إنجاح التجربة التونسية وتحقيق االنتعاشة 
االقتصادية رغم الصعوبات التي متّر بها البالد.

نقابة قيس األراضي
عند األخ الطبوبي

استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب عددا من نقابات ديوان قيس 
األرايض واستمع ملشاغلهم من أجل إيجاد الحلول لها خاصة أن هذا القطاع 

عاىن عىل امتداد سنوات الكثري من التهميش والتنايس. 
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رئيس  التنفيذية  السلطة  رأيْس  بني  الخالف  يتواصل 
أعمق  خالفا  وراءه  يخفي  الحكومة  ورئيس  الجمهورية 
والذي  النواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية  رئيس  بني 
يف  إال  التواصل  وغياب  اإلنسانية  القطيعة  حّد  وصل 
التي  األخرية  الصورة  تنجح  مل  الذي  »الربوتوكويل«  حده 
جمعتهام خالل زيارة رئيس الجمهورية اىل الشقيقة ليبيا 
العلن  اىل  فّجرها  حادة  قطيعة  الربودة.  حالة  إخفاء  يف 
قرار رئيس الحكومة هشام املشييش، عن تعديل يف تركيبة 
وزارية  حقيبة  عرشة  إحدى  شملت  الحكومي  فريقه 
تعديل  الجمهورية،  رئيس  عىل  محسوبني  لوزراء  أغلبها 
مهاّمهم  الجدد  الوزراء  ليبارش  ميّر  أن  املمكن  من  كان 
ولكن  الشعب،  نواب  مجلس  أمام  الثقة  نيلهم  فور 
الوزراء  أداء  ورفض  ذلك  خالف  رأى  الجمهورية  رئيس 
الدستور  ما مينحه  اعتامدا عىل  أمامه  الدستورية  اليمني 
من صالحيات التأويل يف ظّل غياب املحكمة الدستورية 
وينقسم  وقانونيا  السياسية شكال دستوريا  األزمة  لتتخذ 
حولها أساتذة القانون الدستوري وينتهون يف كل هيئاتهم 
رأيْس  بني  والتفاهم  بالحوار  سياسيا  يبقى  الحّل  أن  اىل 
السلطة التنفيذية وهو األمر الذي مل يتّم اىل حدود اآلن 

ليضاعف من أزمة السلطة التنفيذية وأزمة البالد. 
ثالث حكومات أفرزتها انتخابات ما بعد 2019 مل تصمد 
بني  املصالح  ورصاعات  السيايس  املشهد  تشتت  أمام 
أبواب  عىل  األوىل  الحكومة  لتسقط  السياسيني  الفاعلني 
وسقطت  رئيسها  كلف  الذي  الحزب  من  بقرار  الربملان 
بالئحة  التهديد  أمام  االستقالة  إىل  رئيسها  بدفع  الثانية 
سحب الثقة من األغلبية الربملانية بتهمة تضارب املصالح، 
أما الحكومة الثالثة التي يقودها السيد املشييش فال تزال 
تصمد  لن  أنها  تؤكد  املؤرشات  ولكن كل  الصمود  تنازع 

طويال يف انتظار اكتامل ترتيبات الحوار الوطني.
الفتيتي يصف األجواء باملتعّفنة

ورد يف خامتة تقييم منظمة بوصلة ملجلس نواب الشعب 
املالحظات  من  جملة  األوىل  الربملانية  الدورة  خالل 
النيابية  العهدة  انطالق  و»مع  أنه  أهمها  والخالصات 
نواب  ملجلس  الجديدة  الرتكيبة  تغري  يرافق  مل  الثانية، 
الذي مل يرتق اىل حجم  الشعب تحسنا حقيقيا يف أدائه 
بعض  تسجيل  ورغم  وأنه  أمامه«.  كانت  التي  الرهانات 
الخطوات القليلة االيجابية فإنها »ال متثل دليال عىل تحسن 
لذلك  التسويق  يريد  كام  الشعب،  نواب  مجلس  مردود 
العديد  وجود  بحكم  الترشيعية  املؤسسة  عىل  القامئون 
من مواطن الضعف والنقاط السلبية التي ميّزت أشغال 
الالفتة  النقاط  أهّم  بني  ومن  األوىل«  الربملانية  الدورة 
والذي  املجلس  فيه  اشتغل  الذي  العام  »املناخ  لالنتباه 
االستقطاب  ملنسوب  مسبوق  غري  خطريا  ارتفاعا  عرف 
»حوكمة  مساهمة  ومامرسة«  خطابا  والفوىض  والعنف 
املجلس، خاصة من قبل مكتب املجلس ورئيسه، يف تأزم 
وأن  أشغاله«  مواصلة  للمجلس وصعوبة  الداخيل  املناخ 
احرتام  يف  قدوة  يكون  أن  املفرتض  من  الذي  »الهيكل 
الهياكل  كافة  من  تطبيقه  عىل  ويحرص  الداخيل  النظام 

لتحقيق  نوعية  خروقات  صاحب  ذلك،  عكس  أصبح، 
أهداف سياسية وفق منطق أغلبي وبغطاء قانوين« كام 
رئيس  لعبه  الذي  املتنامي  »الدور  إىل  بوصلة  أشارت 
مجلس النواب راشد الغنويش يف محاولة لتجاوز صالحياته 
يف  خاصة  سيايس،  بدور  االضطالع  خالل  من  الدستورية 
منه  جعلت  داخلية  وبإدارة  الخارجية،  العالقات  ميدان 
يف  الجميع،  »رئيس  يكن  مل  إذ  مجّمعا  ال  مفرّقا  رئيسا 
خدمة الجميع«، كام عرّب عن ذلك يف الجلسة االفتتاحية«، 
بالتشتّت وغياب  الربملاين  للمشهد  الحالية  »الرتكيبة  متيّز 
الرؤى  وضوح  وعدم  واملعارضة  لألغلبية  واضح  تقسيم 
الذي خلق حركية سياحية بني  األمر  السياسية،  والربامج 
الكتل أثّر يف عالقة األغلبية الربملانية بالحكومة الذي ظهر 
أدى،  الظرفية مام  التحالفات  تعّدد  البداية يف  جليّا منذ 
يف سابقة، إىل عدم نيل حكومة ثقة الربملان لالنطالق يف 

مامرسة مهامها«.
عليها،  املصادق  الترشيعية  املبادرات  عدد  ارتفاع  ورغم 
)قرض  مالية  طبيعة  ذات  كانت  الساحقة  أغلبيتها  فإن 
أو اتفاقية 164 متويل( متكونة من فصل وحيد، وهو ما 
يعكس مواصلة املجلس يف عدم امتالكه لرؤية وأولويات 
ترشيعية واضحة ومحددة وعدم إيالء مقرتحات النواب 

األهمية الالزمة.
مختلف  إلرساء  فشله  مسلسل  يف  املجلس  مواصلة 
الدستورية  املحكمة  رأسها  وعىل  الدستورية،  الهيئات 
واتسام التعامل معها مبنطق خاطئ يقوم عىل اعتبار أن 
املحاصصة  وليس  قانوين  مرده  األخرية  هذه  ارساء  عدم 
الدعائم  كإحدى  بأهميتها  الوعي  وغياب  الحزبية 
ضعيفا  املجلس  أداء  كان  متثيليا،  للدميقراطية  الرضورية 
أو خارجيا  الجهات  أسبوع  آلية  داخليا عن طريق  سواء 
عن طريق البعثات الديبلوماسية التي ما زالت تعاين من 
نقص الشفافية يف شأن املعلومات املتعلقة بها. مع تركيبة 
انتشار  فّعالة، ومع  برملانية متشتة وحوْكمة داخلية غري 

مناخ الفوىض والعنف واالستقطاب.
لرئيس  الثاين  النائب  أكده  بوصلة  ملنظمة  لتقييم  هذا 
مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي الذي وصف األجواء 
داخل الربملان بالـ»متعّفنة«، محّمال املسؤولية يف ذلك إىل 
الجميع، رئاسة وكتال ونوابا واعترب أن ال أحد لديه الحق 
الربملان«،  عمل  وتعطيل  »بلطجة  اعتربها  ما  مامرسة  يف 
يحرتم  ال  أن  مرّشع  وهو  شعب  لنائب  »كيف  وتساءل: 
القوانني ويطالب الشعب باحرتامها؟ ويف اشارة إىل تحمل 
األجواء  عن  املسؤولية  من  األكرب  الجزء  الربملان  رئيس 
التي وصفها باملتعفنة أكّد أنه »أمىض عىل الئحة سحب 
الغنويش  مكان  يف  كنت  »لو  الغّنويش مرصّحا  من  الثقة 
ينصحوه  أن  النهضة  يف  الزمالء  وعىل  استقالتي  لقدمت 
بذلك لسحب البساط من تحت من يبحثون عىل تعكري 

األجواء«.
التصّدي لكّل الضغوطات

التونسيني  القضاة  جمعية  عقدتها  صحفية  ندوة  خالل 
الحامدي  أنس  رئيسها  دعا  بنات  بباب  العدالة  بقرص 

القضاء  يدها عن  إىل رفع  العدل  »وزارة 
القضائية  والهيئات  املجالس  عمل  يف  التدخل  وعدم 
فقط  يتمثل  الوزارة  دور  أن  معتربا  بامللفات«  املتعهدة 
بعيدا  امللفات  هذه  يف  للنظر  املناسبة  الظروف  توفري  يف 
كام  ضغط،  عامل  بذاتها  تكون  أن  ال  الضغوطات  عن 
لكل  التصدي  إىل  العديل  القضاء  مجلس  الحاميدي  دعا 
امللفات  هذه  عىل  التغطية  وعدم  املمكنة  الضغوطات 
منطق  أي  عن  بعيدا  فيها  والحسم  آجالها،  والتمطيط يف 
للمقايضة بني امللفات )ملف بشري العكرمي مقابل ملف 
كنف  يف  بالعمل  التحقيق  قايض  مطالبا  راشد(،  الطيب 

الحياد والشفافية »يف هذا امللف القضايئ الضخم جدا«.
بالنيابة  العدل  وزيرة  موقف  من  استغرابه  عن  عرّب  كام 
واعتربه  للقضاة  التأديبية  اإلحاالت  اسرتجاع  إىل  وسعيها 
مثريا للريبة والشّك ومحاولة لتدخل السلطة التنفيذية يف 
القضاء، وعرّب عن تخّوفه من أن يكون هذا املوقف »خطوة 
املتورطني  عن  الـتأديبية«  العقوبات  إلسقاط  استباقية 
وزيرة  بها  تقوم  التي  بـ»بالخزعبالت  التدخل  ووصف 
يلتحقون  الذين  »القضاة  أن  وأضاف  بالنيابة«،  العدل 
توظيفهم  ويتّم  األدوار،  أقذر  يلعبون  التنفيذية  بالسلطة 
يف الحكومات بغاية استغاللهم لرضب السلطة القضائية«.

محمد  السابق  العدل  وزير  إقالة  أن  الحامدي  وكشف 
بوستة التي جاءت بعد ورود األبحاث إليه وقراره بإحالة 
كل القضاة عىل مجلس التأديب كانت بغاية قطع الطريق 
عىل هذه اإلحاالت، قبل وصولها إىل مجلس القضاء العديل، 
متّت  قد  الحكومة  يف  األخرى  اإلقاالت  بقية  أن  واعترب 

لتغطية مسألة اإلحاالت.
التأديبية  باإلحاالت  املتعهدة  القضائية  الهياكل  ودعا 
والطيب  العكرمي  بشري  بينهم  من  قاضيا  بـ13  املتعلقة 
التفقدية  عن  الصادر  التقرير  محتوى  كشف  إىل  راشد، 
والحقيقة  للقضاة  املنسوبة  التّهم  وبيان  للقضاة  العامة 
واملرّبرات  اإلدانة من عدمه  وإثبات  ملّف  كل  كاملة عن 
والحجج التي تسند كل قرار. وأبرز أنّه ومن ضمن هذه 
أن  املفروض  من  كبرية  مبالغ  بها  تتعلق  قضايا  امللفات 
تعود إىل خزينة الدولة، مذكرا بأن الرئيس األول ملحكمة 
بتهم  قضية  يف  تتبع  محّل  هو  راشد  الطيب  التعقيب 
رجال  أيضا  فيها  تورط  أموال  وتبييض  وارتشاء  »تدليس 
أعامل ومهربون إىل جانب قضاة وال بّد من كشف محتوى 
امللف للرأي العام مع احرتام مبدإ رسية األبحاث وتحميل 

املسؤوليات«.
قنوات متمردة عىل القانون

جاء يف توطئة رسالة مفتوحة وجهها مجلس الهيئة العليا 
الحكومة  رئيس  إىل  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة 
التي  للقطيعة  »اعتبارا  املشييش  هشام  السيد  التونسية 
فرضتموها يف تعاملكم مع الهيئة العليا املستقلة لالتصال 
أنفسنا مضطرين إىل مخاطبتكم  السمعي والبرصي، نجد 
من خالل الرأي العام« ما يؤكد وصول العالقة بني الهيئة 
والسلطة التنفيذية ممثلة يف رئاسة الحكومة إىل القطيعة 
وانعدام الحوار بالنظر إىل تراكامت كثرية ناتجة عن تعاطي 

ما جاء  أهمها وحسب  امللفات  العديد من  الحكومة مع 
أم«  أف.  »شمس  إذاعة  )ملف  الهيئة  مجلس  رسالة  يف 
ودون  مفاجئ  بشكل  لها  عامة  مديرة  وتعيني  املصادرة 
الرجوع إىل الهيئة، التعتيم يف التعاطي مع عملية التفويت 
فيها للقطاع الخاص وعدم التداول يف ملف اإلعالم املصادر 
الرئييس  السبب  الهيئة  الشفافية( وأرجع مجلس  يف إطار 
العملية  الحلول  إيجاد  يف  السياسية  اإلرادة  غياب  إىل 
مللفات اإلعالم العالقة ونتيجة لالرتهان إىل املصالح الضيقة 

وإىل لوبيات املال والسياسة.
الحكومة  رئاسة  اىل  املفتوحة  الرسالة  يف  مكثفا  جاء  ما 
جاء مفصال عىل لسان السيد نوري النوري اللجمي رئيس 
خالل  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة 
جلسة حوار مبجلس نواب الشعب والذي قّدم معلومات 
صادمة حول وجود أربع قنوات غري قانونية متمرّدة ترفض 
وتعمل  ولقراراتها  للهيئة  التعديلية  للسلطة  الخضوع 
دون إجازات وهي ثالث قنوات تلفزية )نسمة والزيتونة 
وحنبعل( وقناة إذاعية )إذاعة القرآن الكريم( وقع حجز 
معداتها الخاصة بالبّث قبل يومني وتحّول هذه املنشئات 
بعينها  سياسية  أو ألحزاب  اتصالية ألصحابها  منصات  إىل 
وساهمت بطريقة مبارشة أو غري مبارشة يف الرتويج ألحزاب 
سياسية وشخصيات سياسية بعينها يف تعارض مع القانون 
وهو ما مثّل يف نظره  عالمة سلبية يف عالقة بعدم توفر 
اإلرادة السياسية إذ وصل األمر حّد توفري الدعم والغطاء 
السيايس لحالة تجاوز القانون عرب إسناد هذه القنوات من 
قبل أحزاب سياسية تشكل اليوم الحزام السيايس للحكومة 
الحالية وهو ما يفرس يف نظره غيابا شبه كيل للتفاعل بني 
الهيئة والحكومة ورفض الحكومة الرّد عىل مراسالت الهيئة 
التنسيق  والذي يعتربه أمرا غري مفهوم بالنظر إىل أهمية 
املشرتك يف اتجاه حّل امللفات العالقة. وأشار إىل تأكد هذا 
الدعم السيايس للقنوات املتمردة والتواطؤ الحكومي من 
خالل تزامن إيداع مقرتح القانون عدد 34 لسنة 2020 من 
قبل كتلة ائتالف الكرامة مبجلس نواب الشعب يرمي إىل 
إخضاع  116 من خالل  املرسوم عدد  تنقيح بعض فصول 
انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ملجلس نواب الشعب والذي 
للمحاصصة  الهيئة  لرتكيبة مجلس  إخضاعا  الهيئة  اعتربته 
بنظام  وتعويضه  اإلجازة  نظام  إلغاء  إىل  إضافة  الحزبية 
الترصيح بالنشاط األمر الذي من شأنه أن يدخل الفوىض 
عىل مستوى املشهد اإلعالمي ويجرد الهيئة من أهّم أداة 
متكنها من تعديل وتنظيم قطاع االتصال السمعي البرصي، 
قرارا  املشييش  هشام  الحايل  الحكومة  رئيس  اتخاذ  مع 
مرشوع  بسحب  يقىض   2020 أكتوبر   19 بتاريخ  مفاجئًا 
القانون األسايس املتعلق بحرية االتصال السمعي البرصي، 
الذي تّم إيداعه بتاريخ 9 جويلية 2020 من قبل حكومة  
الياس الفخفاخ وهو القرار الذي بررته الحكومة بالرغبة يف 
مراجعته يف مّدة وجيزة مبا يضمن حرية التعبري واإلعالم 
ودستورية القانون وعدم املساس مبصلحة القطاع. وهو 

ما مل يتّم إىل حدود اليوم.

أزمة تعصف بالسلطات الثالث وتهدد االنتقال الديمقراطي
يف انتظار توافق سياسي النطالق الحوار الوطني

* خليفة شوشان
تؤكد كل التجارب الدميقراطية املقارنة لالنتقال الدميقراطي أن نجاح أي تجربة انتقالية متوقف عىل مدى 
صالبة ُسلَطها الثالث التنفيذية والترشيعية والقضائية، واحرتامها الستقالليتها والفصل بينها يف إطار ما يقتضيه 

الدستور. 
لقد كشفت االسابيع القليلة املاضية أن األمر أكرث تعقيدا يف التجربة التونسية أمام تأزم هذه السلطات 
والتداخل بينها يف الصالحيات ما يجعل أفق املسار الدميقراطي التونيس غري واضح ومفتوح عىل كل االحتامالت، 
والصحية  والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  املستويات  جميع  عىل  خانقة  أزمات  ظّل  يف  هذا  كل  يحدث 
واألمنية وتراجع مؤرشات الحقوق والحريات. سنحاول رصد أهّم األزمات واملآزق التي تعصف بركائز النظام 
الدميقراطي التونيس بتتّبع ما يحدث يف السلطة التنفيذية والترشيعية والقضائية ونضيف إليها السلطة الرابعة 

ممثلة يف االعالم التونيس.
أنس الحامديالنوري اللجميطارق الفتيتي
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* الحبيب الشايب
القطاع  عىل  املسؤول  املساعد  العام  األمني  البوغديري  عيل  محمد  األخ  برئاسة 
وذلك  بالكاف  للشغل  الجهوي  املجلس   2021 مارس   23 الثالثاء  يوم  انعقد  الخاص، 

تحت شعار »وحدة نقابية  ضد تفكيك الدولة وتكريسا للعدالة االجتامعية« 
األخ كامل السائح الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالكاف، افتتح االشغال 
بالتأكيد عىل أهمية النقد والنقد الذايت من اجل توفري رشوط مزيد االرتقاء بالكيان 

النقايب عىل الصعيد الجهوي وتفعيل اسهاماته النضالية يف املنسوب النقايب الوطني.
الكاتب العام لالتحاد الجهوي بالكاف تناول بالتحليل ابعاد شعار املجلس الجهوي 

ودالالته يف الراهن السيايس واالقتصادي واالجتامعي التونيس.
من جانبه أبرز االخ محمد عيل البوغديري رئيس املجلس الجهوي، العمق النضايل 
بجهة الكاف، معّدًدا اسهاماتها النضالية والنقابية، متوقفا عند درجة الوعي  املتوهجة 
لنقابيي جهة الكاف والتي ترجمته مستويات الوعي بالتحديات املطروحة عىل تونس 

من خالل شعار املجلس الجهوي.
وأكد االخ محمد عيل البوغديري »إن كتب الخالص لتونس مام تردت فيه فإن 
ذلك سيعود إىل دور القوى العاملة بصورة عامة واالتحاد العام التونيس للشغل عىل 
تّم  التي  الفارقة  التاريخية  للمحطات  الجهوي  املجلس  رئيس  وتطرّق  التحديد  وجه 
استهداف فيها املنظمة الشغيلة منذ حركة التحرير الوطني وصوال إىل االعتداء الغاشم 

يوم 4 ديسمرب بعيد الثورة ولكن جميعها قد ارتطم بصخرة حشاد فتكرست.
واالمتداد  والجهوي  القطاعي  التنّوع  ان  البوغديري  عيل  محمد  األخ  وأضاف 
الواسع لالتحاد العام التونيس للشغل فضال عن ثراء اجياله اناثا وذكوًرا كلها مقّومات 

متينة لقوة املنظمة الشغيلة وصالبتها.
املنظمة  داخل  نقايب  اطار  الف  عرش  وخمسة  نقابية  تشكيلة  ألف  فسبعون 
خري  قرة  واكرب  الوطنية  املعادالت  كل  يف  صعبا  رقام  االخرية  هذه  يجعالن  الشغيلة 

وبدائل.
فكّل االطراف السياسية واملدنية تسلط انظارها واهتامماتها ملا عىس ان يقوم به 
من مبادرات يف إطار املرشوع الوطني القادر عىل تخليص تونس من ازماتها الراهنة 

متعددة االوجه واملخاطر.

عيل  محمد  األخ  ذكر  السياق  هذا  ويف 
العام  االتحاد  بدور  البالد  فيها  استنجدت  التي  التاريخية  بالتمفصالت  البوغديري 
بالربنامج  مرورا  الوطني  التحرير  حركة  مسار  يف  حشاد  من  بدًءا  للشغل  التونيس 
االقتصادي واالجتامعي لالتحاد الذي تبنته أّول حكومة وطنية بعد 1956 وصوال إىل 
الراعي  الرباعي  توجه  الذي  الوطني  الحوار  الثورة خالل  اثناء  الشغيلة  املنظمة  دور 

للحوار باحراز جائزة نوبل للسالم الول مرة يف تاريخ تونس.
البوغديري  تعيل  االخ محمد  عّدد  الجهوي،  املجلس  بشعار  ممنهجة  ويف عالقة 

اوجه االزمة االقتصادية واالجتامعية والسياسية، متوقفا عند اسبابها املوضوعية.
وبكل وضوح، قال األخ محمد عيل البوغديري ان االتحاد العام التونيس للشغل 
ذات  وطنه  قضايا  ومع  شعبه  ابناء  جانب  إىل  دامئا  النه  منحاز  غري  اليوم  يقف  لن 
بني  املتوازنة  وبالتنمية  والواجبات  الحقوق  واملساواة يف  االجتامعية  بالعدالة  العالقة 

كل الجهات.
وعىل الرغم من هذا الدور االجتامعي والوطني الذي يلعبه االتحاد العام التونيس 
االقتصادية  امللفات  الربملان وعن  قبّة  عنه تحت  تدافع  غالبة  اصوات  فإن ال  للشغل 

واالجتامعية التي يتبناها واملؤسسات العمومية التي يدافع عنها.
ويف هذا السياق ابرز االخ محمد عيل البوغديري دور املوظفني والعامل يف الدفاع 

عن مؤسساتهم والرتفيع يف مستويات انتاجيتها ومردوديتها وتنافسيتها.
وخلص رئيس املجلس الجهوي بعد مداخلته الترشيحية للراهن الوطني متعدد 

االزمات أال شمعة تيضء يف اخر النفق غري شمعة االتحاد.
لنضاالت  التاريخية  التمفصالت  أهم  عند  توقف  فقد  السايحي،  كامل  االخ  أّما 
الجهة عىل ملفات حيوية وذلك جهويا ومركزيا وخاصة فيام تعلق مبعمل اسمنت ام 
الكليل وتحيني محارض الجلسات السابقة وتحريك جملة من املشاريع املعطلة يف ظل 
فيه  تقلص  اختناقا  كورونا  زادتها جائحة  اقتصادية عميقة  بأزمة  ومتسم  متأزم  واقع 
البلدان  فيه  وخضعت  املصانع  فيه  واغلقت  االقتصاد  فيه  وانكمش  املبادالت  حجم 
منظمة  توصيات  وإىل  العاملي  والبنك  الدويل  النقد  صندوق  امالءات  إىل  الضعيعة 
كامل  االخ  تدخل  حسب  وذلك  شغلهم  ملواطن  العامل  آالف  لفقد  الدولية  التجارة 
السايحي الكاتب العام الجهوي زاد تراجع الدولة عن دورها التعدييل من أجل خلق 

توازنات اجتامعية بني رشائح املجتمع وبني جهات البالد وخاصة املناطق الداخلية إىل 
والسطو  كاالنتحار  املرضية  الظواهر  بعض  وإىل تفيش  الرسية  الهجرة  احتدار ظاهرة 

والعنف واالدمان ذلك هو ابرز ما جاء يف التقرير للمجلس الجهوي.
 2011 بالدنا منذ سنة  تعيشه  باتت  ما  إىل  املتدخلني  االخر من  البعض  وتوقف 
من تحّوالت سياسية عمقت ازمة البالد من خالل استفحال سيطرة اليمني الديني عىل 
مفاصل الدولة وذلك ضمن تحالف مع التوجه الليبريايل املتوحش الذي ال ينفك يدفع 
الدولة اىل التخيل عن متويل الخدمات االجتامعية الرئيسية وإىل التدّرج نحو سلعنتها.

وتعرض عدد من املتدخلني اىل ما تتسم به بالدنا راها من فوىض سياسية وازمة 
حكومية ودستورية القت بظاللها عىل غياب الدولة وستوط مؤسساتها مبا ساهم يف 

تعطيل املفاوضات يف العديد من القطاعات.
أوكد  من  تزال  ال  التي  التنموية  الجهة  استحقاقات  عىل  املتدخلني  بعض  وأكد 
التضخم  االولويات رغم ما تعيشه بالدنا من ازدياد يف نسبة املديونية وارتفاع نسبة 
زد عىل ذلك ازمة حكومية حادة عنوانها التناحر بني الرئاسات الثالث وتوقف بعض 
املتدخلني عند رضورة تحسني رشوط ادارة املعركة بني مطالب النقابيني واستحقاقات 

الشعب املرشوعة.
* مداخالت ساخنة

ـ من األسس الصلبة لتمتني االلتفاف حول املنظمة القبول بحق االختالف بعيدا 
عن التجريح والثلب.

ـ طرح املبادرة عىل الشعب ال عىل االطراف املتسببة يف االزمة العميقة التي ما 
انفكت تعيشها البالد.

ـ عىل االتحاد العام التونيس للشغل تبيان موقفه بشكل واضح من طبيعة النظام  
السيايس.

ـ تثمني موقف االتحاد الجهوي اثناء زيارة الوفد الحكومي رغم مخرجاته الهزيلة 
تجاه الدولة وتنويه مبؤمتر اللجنة الجهوية للمرأة العاملة.

ـ رضورة التصعيد يف نضاالت الجهة من اجل الترسيع وتفعيل املشاريع التنموية 
املعطلة جهويا.

* تفاصيل اخرى يف عدد الحق

إرضاب يف قطاع النقل يوم 8 أفريل... 
املجتمعني  للنقل  القطاعية  االدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
بتاريخ 10 مارس 2021 برئاسة االخ صالح الدين الساملي االمني 
العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية، وبعد 
تدارسنا الوضع العام بالقطاع وما ميثله من اهمية كربى يف أداء 

دوره االجتامعي والوطني واالقتصادي نطالب بـ:
* يف مجمع الخطوط التونسية

ـ االيفاء مبخرجات جلسة رئاسة الحكومة بتايخ 18 فيفري 
2021

ـ الرشوع الفوري يف برنامج االنقاذ واعادة هيكلة املجمع
ـ البت النهايئ يف اتفاقية 03 فيفري 2011.

ـ رصف منحتي أكتوبر وجانفي العوان الخطوط التونسية 
املوضوعني عىل ذمة رشكة »هميلة«.

ـ التمسك بإلغاء املناولة والعمل عىل ترشيد املوارد البرشية.
االرضية  للخدمات  التونسية  الخطوط  بنشاط  التمسك  ـ 

مبطار املنستري.
* يف ديوان الطريان املدين واملطارات

االستحواذ  تريد  التي   »air cargo« رشكة  إىل  التصدي  ـ 
والخطوط  واملطارات  املدين  الطريان  ديوان  من  كل  نشاط  عىل 

التونسية.
ـ اسرتجاع املساحات املوضوعة عىل ذمة الرشكات املصادرة 

مع اسرتجاع رشكة »Mars« التي انتهى عقدها سنة 2016.
املربم  بالعقد   »TDF« الحرة  للسوق  تونس  رشكة  إلزام  ـ 
وذلك  اللزمة  عقد  حسب  واملطارات  املدين  الطريان  ديوان  مع 
الديوان  أعوان  وحقوق  الحرة  السوق  نشاط  عىل  للمحافظة 

املوضوعني عىل الذمة.
ـ استكامل القانون األسايس

ـ اسرتجاع الديوان املتخلدة بذمة رشكة »TAV« والرشكات 
االخرى

 )prime d’intéressement( ـ منحة الحفز
* يف الرشكة الجديدة للنقل بقرقنة

ـ سحب ما جاء يف مجلة الشغل البحري فيام يخص توقيت 
العمل اللييل

ـ الرتفيع يف قيمة وصوالت االكل

واالتفاقية  يتامىش  ما  مع  البحري  الشغل  مجلة  تنقيح  ـ 
.»MLC» الدولية

* يف رشكة الطريان الجديد
ـ إيقاف تعسف االدارة العامة عىل منظورينا واملتمثلة يف 
خصم ما قيمته 15٪ إىل 30٪ من رواتب العامل مع عدم رصف 

املنح
ـ رفض الهرسلة املمنهجة عىل االعوان قصد اجبارهم عىل 

الخروج الطوعي عىل التقاعد
ـ تطبيق محرض اتفاق 25 جانفي 2021 املمىض بني االدارة 

العامة للرشكة والهياكل النقابية.
* يف الوكالة الفنية للنقل الربي

للنقل  الفنية  للوكالة  مديرعام  رئيس  بتسمية  الترسيع  ـ 
الربي

ـ االرساع باصدار النظام االسايس املنقع واملحنّي للوكالة
ـ الرتفيع يف قيمة وصوالت االكل

ـ استكامل تراتيب املناظرة الداخلية والخارجية للوكالة
* يف الرشكة التونسية للمالحة

واالتفاقية  يتامىش  ما  مع  البحري  الشغل  مجلة  تنقيح  ـ 
»MLC« الدولية

قاعدة  عىل  عرش  الثالث  والشهر  االنتاج  منح  احتساب  ـ 
االجر الخام

ـ ارجاع املتعاقدين
ـ اعتامد الرتقية الوظيفية للضباط بنسبة 10٪ كبقية االسالك

»TAV« يف رشكة التاف *
ـ فتح ملف التاف ملا يتخلله من اخالالت

املدين  الطريان  ديوان  العوان  املتخلدة  املنح  رصف  ـ 

واملطارات املوضوعيني عىل الذمة مبطار املنستري
ـ رفض مطلب رشكة التاف ترسيح العامل
* يف رشكات النقل العمومي للمسافرين

ـ االرساع يف تحيني القانون االسايس
ـ تعزيز اسطول رشكات النقل

ـ الرتفيع يف قيمة وصوالت االكل
ـ تحيني الساعات االضافية عىل قاعدة سلم االجور الحايل

ـ توحيد احتساب منحة االجازة السنوية
ـ استخالص اليون املتخلدة لدى العيد من الوزارات

ـ الترسيع يف إصدار الهيكل التنظيمي
ـ احتساب قاعدة موضوعية يف التعويض عىل النقل املدريس

ـ النظر يف ملف املطرودين حالة بحالة
ـ سّد شغور املحالني عىل التقاعد

ـ اعادة النظر يف الفصل 34 الخاص بالتدرج باالختيار
ـ تصنيف اصحاب الشهائد العلمية

ـ تحيني املنح وجدول الساعات االضافية.
* النقل غري املنتظم

أكتوبر   14 يف  املؤرخ   2004 لسنة   2410 االمر  مراجعة  ـ 
ومتثيلية  الجهوية  االستشارية   اللجنة  بضبط  واملتعلق   2004

االتحاد العام التونيس للشغل كعضو قار.
* يف نقل البضائع واملحروقات

ـ إمضاء امللحق التعدييل لقطاع نقل البضائع
ـ تصنيف نقل املواد الخطرة واملحروقات

ـ تطبيق محرض جلسة 08 ماي 2019
ـ مراجعة االتفاقية املشرتكة لنقل البضائع عرب الطرقات.

* أعوان وإطارات وزارة النقل
ـ منحة االرشاف

ـ اصدار القانون االسايس للمراقبني
هذا ويف صورة متادي سلطة االرشاف يف عدم جديتها يف فتح 
العمومية وعدم تجاوبها  بناء ومسؤول النقاذ املؤسسات  حوار 
وتفاعلها مع مطالبنا سالفة الذكر، فإن الهيئة االدارية القطاعية 
للنقل تقّرر الدخول يف إرضاب عام قطاعي برًا وبحرًا وجوًّا وذلك 

يوم الخميس 08 أفريل 2021.

*صور جامعية ألعضاء الهيئة االدارية القطاعية للنقل

جلسة عمل حول أشغال السكك الحديدية
طالب قسم الدواوين واملنشئات العمومية باالتحاد العام التونيس للشغل بتحديد موعد يف أقرب اآلجال 
لعقد جلسة عمل وذلك للنظر يف الوضعية االجتامعية واملادية لرشكة اشغال السكك الحديدية )sotrafer( وذلك 
بحضور االطراف املعنية )إداريت الرشكة الوطنية للسكك الحديدية ورشكة اشغال السكك الحديدية( ومبشاركة 
وزاريت الشؤون االجتامعية واملالية إليجاد الحلول للمشاكل العالقة من ضامن خالص األجور والتغطية االجتامعية.

المجلس الجهوي للشغل بالكاف )2/1(
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قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  حفيظ  حفيظ  األخ  برئاسة 
الجهوي  لالتحاد  الجهوي  للمجلس  اجتامع  انعقد  القانونية،  الشؤون 
حيث  بالجهة،  النزل  بأحد  الجاري  مارس   18 يوم  بأريانة  للشغل 
تدارس عضواته وأعضائه الوضع العام يف البالد والوضع النقايب العام 
الدميقراطية  التجربة  عن  املدافعة  املواقف  خالله  وقدموا  والجهوي 
يف البالد ومحاوالت القضاء عليها واألوضاع املعيشية للطبقة العاملة 
وعموم الشعب التونيس فضال عن املشاغل النقابية واالقتصادية التي 

تعيشها جهة أريانة وشّغيلتها واملؤسسات القامئة فيها.

تدعيم الوحدة
اجتامع املجلس افتتحه األخ محمد الشايب الكاتب العام لالتحاد الجهوي 
بأريانة الذي وضع اللقاء يف إطاره العام مبا أنه من توصيات املجلس 
إحدى  باعتباره  املجلس  أن  وبينّ  يلة،  الشغنّ للمنظمة  األخري  الوطني 
ة فهو مناسبة ذات أهمية قصوى للتقييم والوقوف عىل  الهياكل املسرينّ
النقايب وتقوية االنتساب  الفعل  النقائص واإلعداد واالستعداد لتعزيز 
الشغالي  أعينها أهم مشاغل  وفق خطة علمية وواقعية تضع نصب 
يف الجهة ومنها التصدي للمؤامرات التي تُحاك ضدنّ املنظمة الشغيلة 
وضدنّ البالد من قبل أعداء الثورة الذين أثبتوا فشلهم يف تسيري الشأن 
العام والدولة وزادوا من بؤس الشعب ومن فقره ومن تهميش فئات 

واسعة فيه.
االخ محمد الشايب نبنّه إىل محاوالت التضييق عىل االتحاد التي تهدف 
خطط  وهي  دميقراطية،  وال  الشعبية  برامج  مترير  بغية  إضعافه  اىل 
قدمية جديدة دأبت كل السلطات بعد االستقالل عىل حبكها، مبا أن 
العام  االتحاد  الوطن هو  أمام نهب خريات وثروات  االول  الصدنّ  خط 

التونيس للشغل.
الرشكات  يف  للتفويت  املتكالبة  املحاوالت  مثاال  الصدد  هذا  م يف  وقدنّ
الوطنية التونسية التي من املفروض أن تكون رافعة لالقتصاد الوطني 
إالنّ ان الحكومات املتعاقبة لعابها دائم السيالن لبيعها بأبخس األمثان 
التونسية أكرب  بعد أن يتم إضعافها وإنهاكها، وما حدث يف الخطوط 
نا يف الوقت ذاته الوقفة الصامء لعامالت وعامل  دليل عىل ذلك، مثمنّ

هذه الرشكة للتصدي ملخططات التفويت والنيل منها.
بعض  تشهده  ما  الشايب  محمد  االخ  استعرض  أخرى،  جهة  من 
املنتظرة  والنضاالت  وغضب  توتنّر  من  بالجهة  والقطاعات  املؤسسات 
يلتها، وكشف عن عمل االتحاد الجهوي يف اللنّجان  التي ستخوضها شغنّ
الجهوية ومنها لجان الصحة والتنمية حيث كان صوت االتحاد يف هذا 
الصدد عاليا مبقرتحاته وأفكاره، مشريا اىل مقاطعته الجلسات يف الوالية 

التي تحرضها األحزاب املعادية لالتحاد.
النقابية الجهوية الحارضة إىل  القيادات  هذا ودعا االخ محمد الشايب 
هياكلهم  حول  وااللتفاف  قواعدهم  ووحدة  وحدتهم  تصليب  مزيد 
أساليب  وتطوير  وتدعيم  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  النقابية 
وهموم  مشاغل  وطرح  بينهم،  فيام  واالتصال  التواصل  ووسائل 
قطاعاتهم ومؤسساتهم والنضال من أجل فرض الحوار االجتامعي الجادنّ 

واملسؤول وخوض املعارك العاملية العادلة.

السيادة الوطنية
أعضاء  الجهوي  املجلس  رئيس  حفيظ  حفيظ  األخ  حينّى  جانبه  من 
املجلس الجهوي ومن ورائها شغايل جهة أريانة وبالخصوص مناضالت 
روا الصفوف يف معركة الدفاع  ومناضيل الخطوط التونسية الذين تصدنّ

ة للمنظمة  عن املؤسسات العمومية، وأكد أهمية تفعيل الهياكل املسرينّ
اللحمة  الجهوية نظرا إىل أهميتها يف تدعيم  الشغيلة ومنها املجالس 

النقابية وتعزيز التواصل.
ببعضهام  مرتبطتي  التفويت  ومسألة  االتحاد  عىل  الهجمة  أن  وأبرز 
تاريخيا منذ عملية رضب االتحاد وبرنامج االصالح الهيكيل يف أواسط 
كانت  عندما  الوقت  ذلك  يف  رشكات  عدة  يف  والتفويت  الثامنينات 

قيادات املنظمة يف السجون.
البوصلة  توحيد  اىل  السعي  دائم  االتحاد  أن  كلمته  مستهلنّ  يف  وبينّ 
والتقييم الواقي يف فرتة عصيبة تعيشها البالد ومرحلة عواصف تعيشها 
النقابيات والنقابيي يستلهمون من  املنظمة الشغيلة، وهو ما يجعل 
معارك املايض ودروسها الجوهرية يف حامية الرشكات الوطنية ومقاومة 
رشوط وإمالءات صندوق النقد الدويل كالتفويت والتقليص من كتلة 
ا من السيادة  االجور، وهي الرشوط التي يرفضها االتحاد باعتبارها مسنّ

الوطنية.
الحكومات  مع  ومعاركها  املنظمة  مواقف  الصدد  هذا  يف  واستعرض 
التي تُعترب قدر االتحاد منذ تأسيسه ملقاومة مترير خيارات  املتعاقبة 
يف  العام  الوضع  عىل  ذاته  الوقت  يف  معرنّجا  دميقراطية،  وال  الشعبية 
البالد والوضع االقتصادي واالجتامعي املرتدنّي بسبب األزمة السياسية 
واالنتخابية  السياسية  املنظومة  من  املستويات  كافة  عىل  العاصفة 
ملفنّ  اىل  املعطنّلة  الدستورية  الهيئات  إىل  املشبوهة  الجمعيات  اىل 
يف  الشغيلة  املنظمة  طرحتها  التي  املحاور  وهي  املحلية،  الجامعات 

مبادرتها األخرية.
ال ملا تشهده الساحة السياسية من  م عرضا مفصنّ ويف السياق ذاته، قدنّ
ضافيا  عرضا  م  قدنّ كام  الشعب،  مطالب  شت  همنّ وتجاذبات  رصاعات 
وعن  القطاعات،  مختلف  يف  املربمة  االتفاقات  تنفيذ  متابعة  بشأن 
العام ومقرتحات  العمومية والقطاع  الوظيفة  التأجري يف  مشاكل سلنّم 
عليها  يشتغل  التي  امللفات  بعض  عىل  أيضا  وعرنّج  لتطويره،  االتحاد 
االتحاد كإصالح املنظومة الرتبوية واملنظومة الصحة واالصالح الجبايئ 

املنشود.
نقاش معّمق

قا حول امهات القضايا  أعضاء املجلس الجهوي بأريانة خاضوا نقاشا معمنّ
الحارقة التي تشهدها البالد والوضع املرتدي الذي تشهده بسبب فشل 
املداخالت  جلنّ  دت  ندنّ وقد  شؤونها،  وتسيري  إدارة  يف  الحكم  أحزاب 
مبحاوالت رضب االتحاد والتضييق عليه ومحاوالت اخرتاقه وتشويهه 
وبالهجمة املمنهجة عىل البالد من قبل أصحاب خطاب التكفري وائتالف 

الكرامة الذي يحاول تقزيم الدولة ورضب مبادئ الجمهورية وما حدث 
مؤخرا يف املطار إالنّ جزء من خطة التخريب التي يعتمدونها، مؤكدين 

يهم ملؤامرات التفويت يف املؤسسات العمومية. تصدنّ
كام طرح أعضاء املجلس الجهوي ما يعيشه قطاع الصحة من معاناة يف 
ظلنّ وباء كوفيد 19 من نقص املوارد البرشية ومواد الوقاية والتجهيزات، 
ورغم ذلك قدم اعوان الصحة يف الجهة واالطار الطبي مجهودا جبارا 

وتضحيات جسيمة يف مقاومة الجائحة.
النقاشات  يف  كبري  جزء  واالجتامعي  املعييش  الوضع  مللف  وكان  هذا 
ومنها تدهور املقدرة الرشائية وازدياد معدالت البطالة واالرتفاع املشطنّ 
منددين  الشغل،  مواطن  وفقدان  املوازية  التجارة  وتنامي  لالسعار 
تقسيم  عىل  الحكم  احزاب  وتكالب  املتعاقبة  الحكومات  بسياسات 
وتهميش  الضيقة  الحزبية  مصالحهم  عن  فقط  والبحث  الكعكعة 

مطالب الشعب.
مطالب املجلس الجهوي

القرارات  باتخاذ  باإلرساع  األعضاء  طالب  املجلس،  أشغال  نهاية  ويف 
أسلوب  باعتامد  واالجتامعية  واالقتصادية  منها  السياسية  املناسبة 
الحوار البناء واملسؤول وترشيك األطراف املؤمنة باستحقاقات املرحلة 
دون توظيف أو مكابرة، وتجنيب البالد أعباء االحرتاب السيايس القائم 
النمو االجتامعي واالزدهار االقتصادي  اآلن واحرتام إرادة الشعب يف 

والعيش الكريم املبنينّ عىل العدالة واملساواة يف جميع املجاالت.
دوا عىل رضورة إيالء املفاوضات االجتامعية العامة مكانة أفسح  كام شدنّ
صوتا ملناخ اجتامعي سليم ما يحمي العامل من تبعات األشكال الهشة 
القرسي  والترسيح  العام  القطاع  مؤسسات  يف  والتفويت  للتشغيل 
االجتامعي  للحوار  األعىل  املجلس  مخرجات  وتفعيل  والتعسفي، 
واالقتصادي وطنيا وجهويا، وااللتزام الرصيح بفصول الدستور املتعلقة 
بالحريات العامة والفردية وحرية التنظم وحرية التعبري وحرية الضمري 

وحرية الصحافة واستقالل القضاء.
دوا أيضا عىل وجوب احرتام االتفاقيات املمضاة مع  أعضاء املجلس شدنّ
وتطبيق  والجهوية  القطاعية  وهياكله  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
األساسية  الحقوق  والكف عن رضب  تسويف،  أو  تلكنّؤ  دون  فحواها 
االقتصادية واالجتامعية املضمونة بحكم الفصول القانونية املحلية يف 
العالقات الشغلية واملعاهدات واالتفاقيات الدولية خاصة فيام يتعلق 
بإيجاد  اإلرساع  جانب  إىل  واملساواة،  النقايب  والحق  الالئق  بالعمل 
الحلول الكفيلة بتجويد العملية الرتبوية بالجهة إن كان بدعم املوارد 
الرتبوية  املؤسسات  وصيانة  وتعهد  املفزعة  الشغورات  لسدنّ  البرشية 
وإحداث أخرى تحدنّ من ظاهرة االكتظاظ الخانق الذي يعرف القطاع 

حاليا.
من ناحية أخرى طالب أعضاء املجلس الجهوي باعتامد سياسة صحية 
الجهة من تجهيزات وإطار  تلبية حاجيات  املعامل تعمل عىل  واضحة 
الكربى  تونس  مؤسسات  بي  الحايل  التداخل  مع  يقطع  استشفايئ 
والترسيع  السكنية،  والتجمعات  األحياء  الخدمات يف جميع  وتقريب 
برتكيز خطة إلنقاذ الناقلة الوطنية والخروج بها إىل برنّ األمان باعتامد 
سياسة الحوار والحوكمة الرشيدة وترسيخ رؤية اجتامعية واقتصادية 
يادي  هادفة تعمل عىل منونّ املؤسسة وازدهاراها وإعادتها إىل مدارها الرنّ
التطبيع  يجرم  قانون  سننّ  عن  فضال  البالد،  اقتصاد  روافد  من  كرافد 
مع الكيان الصهيوين ومقاطعته يف جميع املحافل الدولية االقتصادية 

والثقافية والرياضية والسياسية.
* صربي الزغيدي

متسك بإنجاح مسار الثورة  واستامتة يف الدفاع عن الرشكات الوطنية
في المجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة
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ألف مربوك عالء ووئام

يف جّو لطيف وبهيج احتفل الصديق عالء اسامعيل بزواجه مع الخلوقة 
وئام، وبهذه املناسبة السعيدة يرسّنا أن نتقدم بأحّر التباريك للعروسني 

ولعائلتهام راجني لهام الهناء والذّرية الصالحة.

التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  اعترب 
للشغل، األخ منعم عمرية، خالل إرشافه عىل املجلس 
النقابة  عام  كاتب  به  قام  ما  »ان  مبنوبة  الجهوي 
املسعودي  أحمد  النواب،  مجلس  ملوظفي  األساسية، 
النقايب  النشاط  عن  إيقافه  تطلب  جسيم«  »خطأ 

بصفة وقتية.
الحداثة  قرطاج  مبدرج  عمرية  منعم  األخ  وأضاف 
بجامعة منوبة، أن الكاتب العام قد تدخل يف مسائل 
االطراف  كل  عن  محايدة  كمنظمة  االتحاد  تعني  ال 
الداخيل  النظام  أسس  بذلك  وخالف  السياسية، 

والنظام االسايس للمنظمة.
ورّدا عىل التهديد بانسالخ النقابة املذكورة عن االتحاد، 
التهديدات  عن  مبعزل  تتخّذ  االتحاد  قرارات  إن  قال 
من  االنخراط  يف  الراغبني  لكل  مفتوحة  كمنظمة 

الطبقة الشغيلة، وان املسألة ليست مرتبطة بشخص 
أو مبوقف ما.

واعترب األخ عمرية أن ما يحدث مبجلس النواب أمر غري 
طبيعي باملرة ويؤثر سلبا عىل حياة املواطن، مشريا إىل 
أنه كان من املفروض أن يرسل املجلس رسائل طأمنة 
للشعب التونيس، وان تكون من أوكد اهتاممات نوابه 
االنكباب عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي الصعب 

الذي متّر به البالد.
يُذكر أن االتحاد العام التونيس للشغل قد قرر إيقاف 
النشاط النقايب للكاتب العام للنقابة االساسية ملوظفي 
بينه وبن نواب  النواب، وذلك بسبب خالف  مجلس 
انتظار  يف  وذلك  الجلسات،  قاعة  داخل  املجلس  من 

إحالته عىل الهيئة الوطنية للنظام الداخيل.
أما األخ مصطفى املديني كاتب عام االتحاد الجهوي 

األوضاع  صعوبة  عىل  تدخله  ركز  فقد  للشغل 
االجتامعية واالقتصادية يف تونس خالل العرش سنوات 
األخرية مضيفا أن املجلس ينعقد يف ظّل حالة الخوف 
أن  كام  املعيش  الواقع  عىل  تسيطر  أصبحت  التي 
وبرضورة  بصعوبتها  ووعيا  يقظة  تتطلب  املرحلة 

الفعل  فّخ ردود  الجميع يف  تجاوزها حتى ال يسقط 
التي ال أحد يريدها يف تونس بعد الثورة. 

تعاين  التي  القطاعات  جملة  الحارضون  وناقش  هذا 
من الالمباالة وعدم االهتامم. 

مجلس االتحاد الجهوي للشغل بمنوبة 

وضع اجتماعي واقتصادي صعب يؤّثر على املواطن

الرشكة  أعوان   2021 مارس   23 الثالثاء  يوم  دخل 
الوطنية للسكك الحديدية يف إرضاب مفاجئ توقفت 
مبوجبه كل الرحالت عىل منت القطار، حسب ما أفاد 
به الكاتب العام لجامعة السكك الحديدية األخ العريب 

اليعقويب.
برصف  املطالبة  اىل  يهدف  االرضاب  بأن  أيضا  وأفاد 
الحديدي  الخط  نشاط  واستئناف  املالية  املستحقات 

عدد 13 املتوقف منذ 3 أشهر.
وذكر أن أعوان الرشكة نفذوا وقفة احتجاجية من أجل 

الدعوة اىل رصف مستحقات بعنوان منحة رأس السنة تطبيقا التفاق 
أُبرم منذ سنة 2018، مطالبني باستئناف العمل عىل الخط الحديدي 

عدد 13 الذي ميثل رشيان الرشكة ويؤمن 40 باملائة 
من عائدات الناقلة يف عمليات نقل الفسفاط.

وبنّي أن توقف نشاط الخط 13 كبد الرشكة خسائر 
مالية فادحة، الفتا اىل ان تركيز نقاط لالعتصام غري 
سيدي  والية  من  بوزيان  منزل  مبعتمدية  املنظم 
بوزيد منذ 3 أشهر كانت سببا يف توقف هذا الخط 

الحيوي.
أعوان  ينفذه  الذي  االرضاب  أن  املقابل  يف  وأكد 
رشكة السكك الحديدية متواصل اىل حني االستجابة 
ملطالب منظوري الرشكة، مشريا اىل أن النقابة العامة مل تتلّق اىل حّد 

اآلن أية دعوة للتفاوض.

إضراب ألعوان وإطارات شركة السكك الحديدية

املجتمعون  بزغوان  للشغل  الجهوي  املجلس  أعضاء  نحن 
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار   2021 مارس   16 الثالثاء  يوم 
بزغوان، برئاسة االخ سمري الشفي االمني العام املساعد لالتحاد 
العامل  والشباب  املرأة  عن  املسؤول  للشغل   التونيس  العام 
العالقة مع املجتمع املدين، وبعد تدارس الوضع العام والجهوي.

واذ نجدد اعتزازنا باالنتامء اىل االتحاد العام التونيس للشغل 
الحركة  رواد  ومناضلة عىل درب  منظمة وطنية حرة مستقلة 
الوطن والشعب ومدافعة عن  إىل  النقابية ومؤسسها، منحازة 
الوطنية  والخيارات  للشغالني  االقتصادية واالجتامعية  الحقوق 

لعموم التونسيات والتونسيني.
فإننا:

ـ نرتحم عىل ضحايا حادث مصنع االسفلت بقابس )شهداء العمل( ونطالب 
ارباب العمل بتقديم صحة العامل وسالمتهم عىل كل االعتبارات الربحية.

ـ ندين حملة التشويه التي تتعرض لها املنظمة وقياداتها من قبل اطراف 
مشبوهة واقالم مأجورة، ونعرب عن تضامننا مع األخ االمني العام إثر التهديدات 

االرهابية التي طالته.
ـ نعرّب عن انشغالنا ملا آل إليه الوضع السيايس بالبالد من تعّفن واستفحال 

لألزمة السياسية التي شلت مؤسسات الدولة.
ـ ندين بشدة االعتداء عىل مطار تونس قرطاج من بعض النواب املنتمني 

إىل ما يسمى بائتالف الكرامة.
ـ نسجل ارتياحنا لبوادر االنفراج السيايس بليبيا ملا له من انعكاسات عىل 

أمننا واستقرارنا.
ـ ندين هرولة انظمة عربية يف اتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوين البغيض 
الذي يواصل سياسة التهويد ومصادرة االرايض وتجريفها اضافة اىل االعتقاالت 

والقمع يف ظّل صمت الرأي العام العريب والدويل ونجدد مطالبتنا بسّن قانون 
يجرّم التطبيع.

كام نسّجل:
ـ تدهور الوضع االقتصادي الذي تفاقم يف ظل الوضع الوبايئ، وتراجع جميع 

املؤرشات وخاصة املتعلقة بالتصدير والنمّو االقتصادي والتضخم والبطالة.
والخاص  العام  القطاعني  يف  األُجراء  ملختلف  الرشائية  املقدرة  اهرتاء  ـ 
خاصة  األساسية  املواد  بعض  وفقدان  االسعار  ارتفاع  مع  العمومية  والوظيفة 
أنّنا مقبلون عىل شهر رمضان املعظم، كام ان الرتفيع يف سعر املحروقات سيزيد 

من تفاقم األزمة.
آالف  واحالة  املؤسسات  عديد  غلق  مع  الخاص  القطاع  معاناة  تزايد  ـ 

العامل عىل البطالة القرسية ومحاوالت االلتفاف عىل مكاسب العامل.
حسن  اتجاه  يف  والدفع  العمومية  املؤسسات  عىل  باملحافظة  متسكنا  ـ 

َحوْكمتها ال التفويت فيها
والنقل  والصحة  التعليم  مجال  يف  العام  القطاع  عن  بالدفاع  االلتزام  ـ 

بناء  يف  التاريخي  بدورها  قامت  اسرتاتيجية  كقطاعات 
الدولة الوطنية وستظل تلعب دورها يف املستقبل للنهوض 

بأوضاع عموم التونسيات والتونسيني.
كام ندعو:

مسؤولياتها  تحمل  إىل  االعراف  ومنظمة  الحكومة  ـ 
الخاص  القطاعني  يف  االجتامعية  املفاوضات  باب  وفتح 

والعام ويف الوظيفة العمومية.
ـ الحكومة التونسية اىل الترسيع باعداد مرشوع قانون 
املتعلقة   190 عدد  الدولية  العمل  اتفاقية  عىل  املصادقة 

مبناهضة العنف والتحرش يف عامل العمل.
أما جهويا، فإننا

عىل  له  املرافقة  واالجراءات  الوبايئ  للوضع  السلبية  التأثريات  نسّجل  ـ 
املوجة  غرار  الحالية عىل  الحكومة  من  تِجْد سندا  مل  والتي  الهّشة  القطاعات 

األوىل عىل محدوديتها.
ـ غلق أربع مؤسسات صناعية بالجهة تشغل قرابة 400 عامل يف حني تعاين 

مؤسسات اخرى من صعوبات اقتصادية.
مأسسته  رغم  االجتامعي  الحوار  لسياسة  املؤسسات  بعض  رفض  ندين  ـ 

ولجوئها إىل الطرد التعسفي للعامل
لذّر  فلكلورية  زيارة  زغوان  إىل جهة  االخرية  الحكومة  رئيس  زيارة  نعترب 
مشاريع  بعث  خالل  من  الجهة  استحقاقات  تلبّي  وال  العيون،  عىل  الرماد 
كربى ورسم اسرتاتيجية ميكن ان تنهض بجهتنا يف مجال املياه والصحة والنقل 

واالستثامر.
ـ نطالب بإحداث رشكة جهوية للنقل خاصة بجهة زغوان وذلك لتطوير 

النقل املدريس بالجهة وتحسينه والستحثاث نسق النمّو.

المجلس الجهوي بزغوان

غلق املؤسسات، زيارة رئيس الحكومة ورفض الحوار أهم النقاط...
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وتحدث األخ الطاهري عن األزمة السياسية التي تهّدد استقرار 
االنتخايب  والقانون  الهجني  الحكم  نظام  فيها  تسبّب  والتي  البالد 
وشعبوية  متطرفة  أطراف  بوصول  والتي سمحت  األحزاب  وقانون 
الوطني وحسه  الحكم وأبرز أن االتحاد من منطلق دوره  إىل دفة 
وذلك  الجمهورية  لرئيس  سلمها  للحوار  مببادرة  تقدم  االستباقي 
بهدف قطع الطريق عىل كل الذين ينتعشون باألزمات ويزهرون يف 
العتمة والفوىض مشددا عىل أن االتحاد لن يرتك تونس لقمة سائغة 
للعنف والفوىض وشدد األخ األمني العام املساعد عىل وحدة الصف 
يف هذا الظرف الدقيق والتصدي للهجمة الرشسة التي ترفع شعار 
بالبالد  الرّش  يريد  من  لكل  خراب  االتحاد  أن  مبيّنا  الخراب  اتحاد 

ولكل من يتاجر بالسيادة الوطنية. 
للجهة  العام  الكاتب  الحنايش  عباس  األخ  تحدث  جهته  ومن 
عن املجلس الجهوي الذي ينعقد للمرة األوىل بنابل وذلك من أجل 
والعامل  املنخرطني  مع  املبارش  االتصال  وتدعيم  النقابات  تجميع 
انعقاد  أن  وأضاف  والهيكلة  االنخراط  نسب  تزايد  مع  خصوصا 
لها  تتعرض  التي  املمنهجة  الهجمة  مع  يتزامن  الجهوي  املجلس 

املنظمة النقابية والتي تستوجب الرّد من كافة النقابيات والنقابيني 
الجهوي  الوضع  فرصة الستعراض  سيكون  الجهوي  املجلس  أن  كام 
امللحوظ يف خدمات  الرتاجع  املستويات خصوصا مع  عىل مختلف 
الصحة والتعليم وأزمة القطاع السياحي زيادة عىل جائجة »كوفيد 
لتحسني  الالزمة  والخطوات  القرارا  التفكري يف  يقتيض  ما  19« وهو 
وهي  األولوية  ذات  القطاعات  عىل  الرتكيز  من خالل  الجهة  وضع 

الصحة والرتبية والتعليم والنقل. 
  أوضاع جهوية متأزمة يف عديد القطاعات

السياحي  القطاع  نجد  نابل  بجهة  املتأزمة  القطاعات  أبرز  من 
جائحة  استفحال  جرّاء  تعقيدا  زادت  حادة  أزمة  من  يعاين  الذي 
واملؤسسات  النزل  عديد  غلق  يف  تسبّب  ما  وهو   »19 »كوفيد 
الفندقية وإحالة آالف العامل عىل رصيف البطالة وحتى املساعدات 
التي قدمت للعامل ضعيفة وال تتناسب مع املعاناة بفقدان مواطن 
وقد  عامله  من  القطاع  أفرغ  مام  متزايد  بشكل  والترسيح  الشغل 
يدفع بالقطاع الحقا بالدخول يف أزمة عاملة ويعترب قطاع السياحة 
يف الجهة املشغل األول بقرابة 500 ألف موطن شغل مبارش وغري 
مبارش. وبالتوازي مع أزمة القطاع السياحي تعيش قطاعات الرتبية 
تراجع  من خالل  متأزمة  أوضاعا  بدورها  والصحة  والنقل  والتعليم 
التجهيزات  نقص  خالل  من  املرافق  هذه  جملة  يف  الجهة  تصنيف 
الربامج  وغياب  البرشية  املوارد  ونقص  التحتية  البنى  وضعف 
تواجه  كام  العمومية.  املرافق  بتطوير  الكفيلة  والخطط  التنموية 
بالجهة أوضاعا صعبة من خالل تعّسف  الخاص  القطاع  مؤسسات 
عىل  للضغط   »19 »كوفيد  لجائحة  باستغاللهم  األعراف  عديد 
املطالبة يف  النقايب وقد متّت  الحق  العامل والتضييق عىل  مكاسب 

هذا الّصدد بإيالء اهتامم خاص لهذا القطاع من خالل تدعيم حامية 
التي  والرتتيبية  الترشيعية  الجوانب  ومراجعة  النقابيني  املسؤولني 
الحامئية وغري متطابقة مع تضحيات  الجوانب  تزال مفتقرة إىل  ال 
العامل وجهودهم سواء يف الظروف العادية أو كذلك زمن الجوائح 

واألوبئة والكوارث الطبيعية.  
من  والتعليم  الصحة  منظومتي  يف  كذلك  جليّة  التأزّم  مظاهر 
مختلف  يف  الصحية  الخدمات  وتراجع  التحتية  البنى  ترّدي  خالل 
واملدارس  املستوصفات  عديد  تأهيل  عدم  عىل  زيادة  املؤسسات 
الصحي  الرصف  وشبكات  الطرقات  شبكة  ترّدي  وكذلك  واملعاهد 
يف  تسبّبت  التي  للفيضانات  عرضة  الجهة  جعلت  األخرية  وهذه 

خسائر جسيمة للجهة وزادت من حدة األزمة يف عديد القطاعات.
حلول رضورية وعاجلة   

أكد املجلس الجهوي عىل رضورة اتخاذ حلول عاجلة ورضورية 
املستويات  مختلف  عىل  تعيشها  التي  األزمة  من  الجهة  النتشال 
ومن أبرزها املطالبة مبجلس وزاري يستعرض آفاق التنمية بالجهة 
ومن بني التوصيات التي يتوجب االشتغال عليها هو مطلب تفعيل 
التمييز االيجايب لصالح الجهة التي تراجع تصنيفها وطنيا يف السنوات 
يثّمن  الدعوة إىل اعتامد مخطط تنموي جهوي  األخرية زيادة عىل 
مقدرات الجهة ويدعم القطاعات واملقدرات املوجودة بها عىل غرار 
وقطاع  الطرقات  وشبكة  والتحويلية  الغذائية  والصناعات  الفالحة 
النقل بشكل عام إضافة إىل وجوب إعادة النظر يف النقص الفادح 
مختلف  يف  الجهة  ذمة  عىل  املوضوعة  البرشية  املوارد  يف  والجيّل 

القطاعات.

عقدت الجامعة العامة للمياه يومي 19 و 20 مارس يومني دراسيني حول تنقيح 
األخ  بحضور  للمياه  العامة  الجامعة  بإرشاف  الرشكة  بأعوان  الخاص  األسايس  النظام 
لالستغالل  الوطنية  للرشكة  العام  املدير  والرئيس  املساعد  العام  األمني  الشفي  سمري 

وتوزيع املياه وإطارات الرشكة.
وتضّمن الربنامج كلمة األخ حسني الشارين احرتام العمل التشاريك كاسرتاتيجية عمل 

متفق مع عقد ورشات
هذا وسيكون االنطالق الفعيل يف التفاوض لتنقيح النظام االسايس الخاص بأعوان 

الرشكة يف أغلبية بنوده.
كام تّم التوقف أمام التطور امللحوظ يف أداء العمل النقايب بقطاع املياه وطنيا وجهويا 
يف إطار القانون األسايس والنظام الداخيل للمنظمة واملساهمة القيمة للجامعة العامة 
القطاعية  امللّفات  عديد  وانجاح  للقطاع  املميزة  الهياكل  اجتامعات  عقد  يف  للمياه 
واملنشئات  للمؤسسات  العام  االسايس  النظام  وتنقيح  الوطنية  امللفات  واملشاركة يف 

العمومية.
وتأيت هذه املبادرة لضامن دميومة الرشكة واالستقرار االجتامعي يف إطار االحرتام 
ثقافة  لدعم  املكاسب  عديد  به  حققنا  والذي  واإلداري  النقايب  الطرف  بني  املتبادل 
العمل والرفع من اإلنتاج وحّب االنتامء اىل املؤسسة هذا بقدر حرصنا عىل الدفاع عن 

حقوقنا وانحيازنا إىل قضايا العامل.

تفعيـل مقّومـات التمييـز االجيـابـي وإنقــاذ القطاعــات  
في المجلس الجهوي التحاد الشغل بنابل

يومان دراسيان لتنقيح النظام األسايس يف جـامعة امليـاه 

* تغطية نرصالدين سايس 
برئاسة األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد لالتحاد العام 

أشغال  انطلقت  والنرش  اإلعالم  عن  املسؤول  للشغل  التونيس 

األخ  أكد  وقد  بنابل  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس 

الطاهري يف كلمته االفتتاحية أهمية هذا املوعد لتوحيد الرؤى 

والتصورات والخطاب ورسم األهداف من خالل تقييم الوضع 

ثاين  الجهوي  املجلس  أن  مضيفا  النقايب  والوضع  للبالد  العام 

سلطة قرار بعد املؤمتر الجهوي هو هيكل مهّم ويشكل مناسبة 

التخاذ القرارات عىل املستوى الجهوي. وأبرز األخ الطاهري بأنه 

االقتصادي  املستويني  عىل  للبالد  العام  الوضع  استعراض  يجب 

واالجتامعي ومناقشة كّل متظهراته وتبعاته عىل العامل يف إطار 

النقابية  الوحدة  يعّزز  مبا  الجامعة  املتناغمة  التصورات  تقديم 

ويقّوي جبهة االتحاد الذي يواجه يف هذه الفرتة حمالت ممنهجة 

للتذكري  مناسبة  كذلك  الجهوي  املجلس  أن  وأكد  التشويه.  من 

عىل  والحرص  القانونية  آجالها  يف  القرار  سلطات  عقد  بأهمية 

وتحفيزها  القواعد  مع  الروابط  لتدعيم  دوريا  االجتامعات  عقد 

وتعبئتها استعدادا ملا هو قادم.
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الوضع  عىل  انعكس  قد  السيايس  الوضع  أن  عمرية  منعم  األخ  وبينّ 
السيايس إىل تدهور  التصارع والتجاذب  االقتصادي واالجتامعي. إذ أدى 
د الدولة رغم محاوالت  الوضع االقتصادي بعد أن بات شبح اإلفالس يهدنّ
إىل  تدعو  وال  سلبية  املؤرشات  كلنّ  إن  وقال  الشعب  عن  األمر  إخفاء 
ل األخ األمي العام املساعد مسؤولية ما آلت اليه األوضاع  االطمئنان. وحمنّ
اىل السياسات الليربالية املتوحشة التي فرضتها الحكومات املتعاقبة والتي 
إىل ضعف  أدى  ما  الدويل وهو  النقد  منصاعة إلمالءات صندوق  كانت 
الخدمات العمومية وتراجع مختلف املنظومات فضال عن تراجع املقدرة 
الرشائية بشكل كبري. وبينّ أن الوضع املايل للعامل يف انحدار نتيجة ارتفاع 
التوزيع وعجزها  السيطرة عىل مسالك  الدولة عىل  األسعار وعدم قدرة 

عن مجابهة املحتكرين. 
وأضاف األخ األمي العام املساعد إن هذه السياسات ما زالت متواصلة 
برامج  تقرتح  والتي  املانحة  الجهات  مقرتحات  خالل  من  يبدو  ما  وهو 
وسياسات كارثية تتمثل أساسا يف الدعوة اىل خفض كتلة األجور وخفض 
مغلوطة  املقاربة  أن هذه  وبينّ  عام.  بشكل  العمومية  والنفقات  الدعم 

وغري عقالنية. 
رفض التفويت 

وقال األخ منعم عمرية إن املفاوضات الحالية تدور حول كتلة األجور 
الدعم  ميزانية  وخفض  االنتداب  وقف  ذلك  يف  مبا  الننّفقات  وخفض 

وهو  مهمنّ  محور  إىل  إضافة 
املؤسسات العمومية وبينّ أن 
مكتسبات  بيع  رفض  االتحاد 
إىل  ودعا  التونيس  الشعب 
مل  أزمة  كلفة  تحميله  عدم 
أن  ح  ووضنّ فيها.  يتسبنّب 
االتحاد  وأن  سياسية  األزمة 
له دور ورأي باعتباره منظمة 
العام  الشأن  ها  يهمنّ وطنية 
تخصنّ  التي  القضايا  وكل 
طيلة  أثبتته  ما  وهو  الوطن 
منذ  النشاط  من  عقود 
م  وقدنّ اآلن.  إىل  تأسيسها 
األخ منعم عمرية بسطة عن 
تحقيقها  تمنّ  التي  املكاسب 

لفائدة العامل واألجراء رغم صعوبة الظرف ومنها رصف القسط الثالث 
ل إىل اتفاق حول عامل الحضائر واالتفاق  من الزيادات يف األجور والتوصنّ
املتعلق  الرتفيع يف األجر األدىن املضمون واتفاق 06 فيفري 2021  حول 

بتفعيل االتفاقات العالقة.

 الثقافة محور جوهري
م األخ مفتاح ونايس الكاتب العام للجامعة العامة للثقافة بْسطة  وقدنّ
عن واقع القطاع مؤكدا ان الوضع غري مسبوق عىل جميع األصعدة. وقال 
إن القطاع يشكو من غياب خارطة طريق واضحة تعكس وجود سياسة 
تسيري  ومحاولة  االرتجال  طغى  ذلك  من  العكس  فعىل  للدولة  ثقافية 
عدم  يربز  الوضع  أن  إىل  العام  الكاتب  األخ  وأشار  اجتهاد.  دون  األمور 
وجود الثقافة يف رهانات الدولة التي تعتربها أمرا ثانويا يف حي أن الثقافة 
ح األخ الكاتب  هي أبرز محاور العمل من أجل ثقافة بديلة وهادفة. ووضنّ
العام أن أغلب املؤسسات تشكو اهرتاء البنية التحتية وتراجع الخدمات 
وما  عطنّلت  التي  املقيتة  البريوقراطية  املجال  هذا  يف  وانتقد  املقدمة 
زالت، تقدم إنجاز املشاريع وقال إن جزءا من األموال املرصودة لفائدة 
مؤسسات الثقافة ال ترصف يف إبنّانها نتيجة تحويله إىل املجالس الجهوية. 
وعن  التحتية  البنية  ترميم  عن  املؤسسات  تعجز  لذلك  نتيجة  أن  وبينّ 
توسعتها. وقال إن املشاريع التي تتعطل لعدة سنوات تتضاعف كلفتها 
وتتجاوز امليزانية املرصودة نتيجة االرتفاع املشطنّ لألسعار وهو ما يكلف 
أمواال طائلة ويحرم الجهات من ِبْنية تحتية ثقافية. وانتقد االخ الكاتب 
العام صمت الوزارة امام الهجامت التي تطال منظوريها وحمالت التشويه 
ة  التي تستهدفهم. واعترب األخ الكاتب العام أن الهيئة اإلدارية مناسبة مهمنّ

من أجل تدارس واقع القطاع وبلورة املطالب القطاعية.

تدخالت ومطالب
السيايس  الوضع  تعكر  عن  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  اإلخوة  ث  وتحدنّ
تكننّ  كام  الحكم  ة  سدنّ إىل  الدولة  مبدنية  تؤمن  ال  أطراف  نتيجة صعود 
الوضع  هذا  إن  وقالوا  ولرموزه.  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العداء 
السيايس انعكس عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي والثقايف وهو ما يربز 
أن  النقابيي  اإلخوة  من  عدد  وبينّ  الثقافة.  التهميش ورضب  من خالل 
الثقافة محور هاميش موسمي عند السياسيي وال يتذكرونه إالنّ يف إطار 
مكنّن  النضال  أن  وبينّنوا  ونسيانها  الوعود  دفن  ليتمنّ  االنتخابية  الحمالت 
القطاع من تحقيق املكاسب. وطالب عدد من اإلخوة النقابيي بسحب 
الثقافة  الفصل 02 من قانون الوظيفة العمومية عىل كافة أعوان قطاع 
وبتمتيع األعوان برتقيات استثنائية عىل غرار بقية القطاعات، ورفع منحة 
يف  العاملي  قدرات  رفع  من  ميكنّن  واضح  تكوين  برنامج  ووضع  الرتفيه 
القطاع، فضال عن إصالح البنية التحتية املهرتئة التي أصبحت ال متكنّن من 
تقديم خدمات ذات جودة. كام طالب اإلخوة النقابينّون بتنظري الشهائد 
ثوا عن رضورة إيجاد حلول لغياب  العلمية للعاملي يف القطاع. كام تحدنّ
سات من أبرزها املعاهد  الترشيع وضبابية القواني التي تسرينّ عدة مؤسنّ
إطار  دون  تعمل  التي  الدرامية  الفنون  ومراكز  للموسيقى  العمومية 
قانوين ينظمها. ودعا عدد من اإلخوة النقابيي إىل رضورة تسوية املشاكل 
العقارية للمؤسسات الثقافية وأكدوا أن حوايل 90 باملائة من العقارات 
التي توجد عليها املؤسسات الثقافية ليست ملكا لوزارة الثقافة وهو ما 
د وجودها. كام عربنّ اإلخوة النقابيون عن استعدادهم للنضال من أجل  يهدنّ

تحقيق مطالبهم املرشوعة. 

 2021 مارس    21 و   20 يومي  مدى  عىل  العمومية  الوظيفة  قسم  نظنّم 
بالتعاون مع مركز التضامن واالتحاد الجهوي للشغل بالكاف دورة تدريبية 
موجهة  وهي  النقابات«  ودور  الفساد  ومقاومة  الرشيدة  »الحوْكمة  حول 
لإلطارات النقابية املنتمية إىل قطاعات الوظيفة العمومية بالجهة.. وقد افتتح 
بالكاف  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  السايح  كامل  األخ  أشغالها 
مرفوقا باألخوات واإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي، وبحضور األخت 
الهيئة  عائدة لسمر عن فرع  والسيدة  الله ممثلة مركز تضامن  برك  كلثوم 
الوطنية ملكافحة الفساد بالكاف واالخ العادل حشيشة منسق قسم الوظيفة 

العمومية.  
م السيد  وشِمل الربنامج مداخالت قينّمة لبعض الخرباء. ويف هذا اإلطار قدنّ
معز العكاييش  املستشار يف الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )دائرة جندوبة( 
منجي  االخ  توىل  كام  املبلغي«  وحامية  الفساد  عن  »اإلبالغ  حول  مداخلة 
م  صواب تقديم عرض حول »الحوكمة الرشيدة من خالل الترشيعات« وقدنّ
بجندوبة  املحاسبات  ملحكمة  الجهوية  الدائرة  رئيس  الرشيف  سمري  السيد 
مداخلة حول »محكمة املحاسبات وأخطاء الترصف إزاء الدولة والجامعات 

املحلية واملؤسسات العمومية اإلدارية«. 

إصالح الوضع املهني وجتديد البنية التحتية من أجل ثقافة هادفة
الهيئة اإلدارية القطاعية للثقافة تطالب بـ:

الحوْكمة الرشيدة ومقاومة الفساد ودور النقابات يف الكاف 

* تغطية طارق السعيدي
طالبت الهيئة اإلدارية القطاعية للثقافة الحكومَة بتحقيق مطالب 
العمومية عىل  الوظيفة  قانون  الفصل 02 من  القطاع وأبرزها سحب 
من  املؤسسات  ومتكني  الرتفيه  منحة  ورفع  القطاع  يف  العاملني  كافة 
الظروف فضال عن  الخدمات يف أحسن  لتقديم  الرضورية  التجهيزات 

تكوين األعوان واإلطارات لرفع قدراتهم.
 ،2021 مارس   17 األربعاء  يوم  املنعقدة  اإلدارية  الهيئة  ودعت 
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  برئاسة 
الوظيفة العمومية، إىل الحوار الجاد، مؤكدة استعداَد القطاع للنضال 

من أجل تحقيق املطالب املرشوعة.
العام  الوضع  عن  عمرية  منعم  املساعد  العام  األمني  االخ  وتحدث 
التي  الخانقة  السياسية  األزمة  نتيجة  مسبوقة  غري  أزمة  يشهد  الذي 
إن  وقال  الحكم  تقاسم  عىل  املتصارعة  السياسية  األحزاب  خلقتها 
نتيجة هذا الرصاع كانت تنامي ظاهرة العنف خطابا ومامرسة وشيوع 
ثقافة الكراهية ومتجيد اإلرهاب. كام تّم رضب مؤسسات الدولة التي 
أصبحت تعاين من محاوالت االخرتاق من أجل تثبيت األقدام يف الحكم. 
وبنّي أن الهدف من رضب الدولة وإضعافها، هو توفري املناخات املالمئة 

لتغيري منط عيش املجتمع ورضب مدنية الدولة.  
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زمن الكورونا غري قادرة عىل تلقي الكميات املطلوبة من األوكسجني 
وذلك بعد ان اصبحت ال تتنفس اال برئة واحدة صناعية وهي وفرة انتاج 
الصناعات الغذائية مقابل تراجع عدد املستهلكني اىل نحو 9 مليون سائح.

للتجارة  العامة  الجامعة  تزال  ال  التي  املضنية  املجهودات  ورغم 
لداء  العالج  توفري  أجل  من  والسياحة  الغذائية  والصناعات  والصناعة 

كورونا الذي اصاب السياحة اال ان هذا القطاع قد شهد 
قوافل من العامل الذين اما احيلوا عىل البطالة الفنية 

او عىل التقاعد املبكر.
املطاعم  اسالك  يف  التشغيلية  الهشاشة  تظّل  كام 
واملاقهي عامال مقلقا سواء من الناحية االجتامعية او 
من الناحية النقابية مبا يؤثر سلبا عىل الجانب التأطريي 

وعىل االقبال عىل االنخراط النقايب.
االسباب  متعدد  القطاعي  الوجع  هذا  ظل  ويف 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  التبيني  صابر  التقنيا 
والصناعات  والسياحة  الغذائية  والصناعات  للتجارة 

آخر  والبحث عن شمعة تيضء  الرتاهن  قهرية  لترشيح  وذلك  التقليدية 
زمن  بسواء  سواء  بها  والعاملون  التونسية  السياحة  دخلته  الذي  النفق 

الكورونا.
تضررا  القطاعات  اكثر  كانت  السياحة  أن  في  شك  ال   *
جراء كوفيد )19( هل لك ان تقدّم الصورة الكاملة لتأثيرات 

هذه الجائحة على العاملين في مختلف اسالك القطاع؟
ـ علينا التأكيد عىل ان الجامعة العامة بعد مؤمترها االخري قد صارت 
تعنى بالتجارة والصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية وهذا 
السياحة  ان  اليوم  القول  للقطاع. وميكن  النقايب  النضال  يوسع مجال  ما 
نتيجة جائحة كورونا ألنها مرتبطة  القطاعات ترضرا  اكرث  عامة هي من 

عضويا بالعوامل الخارجية.
تقريبا  الشامل  الغلق  حالة  اىل  ايضا  االشارة  علينا  السياق  هذا  ويف 

)80٪( للنزل التونيس.
جملة  »الفخفاخ«  حكومة  اتخذت   *
اصحاب  لفائدة  والقرارات  اإلجراءات  من 
بها  العاملين  لفائدة  كما  المؤسسات 
من  اإلجراءات  هذه  خّففت  مدى  أي  فإلى 
القطاع  في  الناشطين  على  الجائحة  وطأة 

السياحي؟
اجراءات  الفخفاخ  حكومة  اتخذت  بالفعل،  ـ 
كربى لفائدة املتدخلني يف القطاع منها: قروض بنكية 
الصندوق  لدى  الدفوعات  وتأجيل  الدولة  بضامن 
مع  ثالثيات  ثالث  ملدة  االجتامعي  للضامن  القومي 

إسناد 200د لألعوان املبارشين.
والمطاعم  النزل  اوضاع  فيه  تأزمت  الذي  الوقت  في   *

مردوديتها  وتطوّرت  اخرى  اسالك  نشطت  والمقاهي 
المشروبات  اصناف  جميع  غرار  على  اسعارها  وارتفعت 

والصناعات الغذائية، فكيف تفسر هذه المفارقة؟
ـ بالفعل، فان قطاع الصناعات الغذائية مل يتأثر كثريا بجائحة كورونا 
داخل نشاطه خالل فرتات الحجر الشامل لتأمني حاجيات الشعب ظاهريا 
ويف الباطن فقد تأثّر هذا السلك بفعل غلق النزل املرتبطة بارتفاع نسب 
االستهالك )9 ماليني سائح( إىل جانب تراجع نسب التصدير إىل الشقيقة 

ليبيا.
* اال تعتقد معي ان تعقد ظروف الخطوط 
االسفار  وكالء  سلك  وتأزم  التونسية  الجوية 
سيعمقان جراح القطاع السياحي والصيف على 

االبواب؟
سيلقي  الوطنية  الناقلة  تعيشه  ما  أن  يف  شك  ال  ـ 
بظالله عىل قطاعنا  غري ان الوافدين من الزوار والسياح 
عادة ما يلتجؤون إىل نظام الرحالت املنظمة واملوسومة 

مبعقولية التعريفة.
* ما هي النتائج التي توصلت اليها الجامعة 
العامة للسياحة  والصناعات الغذائية في مفاوضات مع ارباب 
عن  الناجم  البطالة  فائض  المتصاص  الحكومة  ومع  العمل 

جائحة كورونا؟
العامل يف  اتفاقات هو وضع  القطاع من  اليه  أبرز ما توصل  ـ لعل 
حالة بطالة فنية مع احالة البعض منهم عىل التقاعد املبكر )حوايل 2700 
عامل(، وعلينا يف هذا السياق التأكيد عىل ان عددا من ارباب العمل قد 
امتداد نصف  اعوانهم وعملتهم وذلك عىل  تجاه  التزاماتهم  متلصوا من 

العام.
*كيف تفسر عجز مجمعات الحليب عن استيعاب كميات 

والتجفيف  الخزن  مستويي  على  اإلنتاج 
الليترات  آالف  اتالف  إلى  بالفالحين  حدا  بما 
من  والتخلص  الحليب  من  االشتداد  المكعبة 

تربية األبقار؟
ـ اذا كانت النزل السياحية توفر 
سنويا قرابة 9 ماليني مستهلك اضايف 
للمستهلكني املحليني، فإن هذا النقص 
أزمة  تعميق  من  يزيد  االستهالك  يف 
التخزين فضال عن  االشتداد املتواصل 
التقليدية يف ظل ما  التقدير  يف سبل 

يشهد االنتاج من ذروة خالل هذه االشهر.
وقلة  التخزين  مراكز  محدودية  إىل  فضال  وذلك 
مراكز االنتاج التي سجلت غلق مؤسستني مهمتني وهام 

رشكة »بلدي« ورشكة »سيدي بوعيل«.
* هل تتوقع ان يكون  لالستقرار السياسي في الشقيقة 
التأثير االيجابي على العديد من االسالك في القطاع  ليبيا 

السياحي وفتح افاق تشغيلية للعاملين في قطاعكم؟
ـ نحن كنقابيني مهتمون باستقرار االوضاع يف الشقيقة ليبيا، ونأمل يف 
أن يتعزز التعاون  بني البلدين والشعبني عىل جميع األصعدة سواء تعلق 

األمر بالتشغيلية او التصدير أو باالستثامر.
سلك  السياحية  األزمة  من  عانت  التي  االسالك  من   *
مردودية  تراجع  تشخصون  فكيف  التقليدية  الصناعات 
عن  الدولة  عجز  إلى  تنظرون  وكيف  التقليدية  الصناعات 

تنظيم معارض وطنية ودولية لتنشيط هذا السلك؟
املتعاملة معه  االسالك  امتداده وقوته من  السياحة  ـ يستمد قطاع 
مبارشة وبصفة غري مبارشة سواء عىل صعيد االنتاج 
أو عىل صعيد توفري مواطن شغل اضافية وبالتايل 
عىل  واضح  تأثري  له  كان  السياح  عدد  تقلص  فإن 
استحالة  عن  فضال  التقليدية  الصناعات  مردودية 
رصدت  وقد  الكورونا.  زمن  يف  الحصار  تنظيم 
الصناعات  لقطاع  االمتيازات  عديد  الحكومة 

التقليدية للمّد من التأثري العميقة والسلبية.
* أال تعتقد معي أن القطاع السياحي 
في  بات  قد  خاصة  النزل  وواقع  العامة 
حاجة إلى اعادة هيكلة وفق رؤية جديدة 
وسياحة  الثقافية  والسياحة  الصحية  السياحة  بين  تالئم 

األعمال والسياحة البيئية؟
ـ نحن بصدد املشاركة يف لجان مشرتكة مع سلطة االرشاف وأصحاب 
ملجمل  بديال  يكون  جديد  وتصّور  اسرتاتيجية  صياغة  أجل  من  املهنة 
التي هي يف  التونسية  للسياحة  التقليدي  الوجه  التي واجهها  التحديات 

أصل نشاط ال ميتد إىل أكرث من ستة اشهر.
بالوضع  إيجابا  أو  سلبا  التنموي  الوضع  يتأثر  ما  بقدر   *
السياحي، فإلى اي مدى يمكن سحب هذه المعادلة  على 

الوضع النقابي هيكلة وانخراطات؟
ـ العمل النقايب يتنفس ملء الصدر، ملء الرئتني من مجاله الحيوي 
آالف  إحالة  فإن  هناك،  ومن  القطاع.  يعرفه  أن  ميكن  الذي  والتنموي 
العامل عىل البطالة الفنية او التقاعد املبكر او الترسيح عن العمل، يؤثر 

دون شك عىل نسبة االقبال عىل االنخراط النقايب وتوجه القطاع نضاليا.
* أخيرا هل للجامعة العامة للسياحة والنصاعات التقليدية 
مقاربة شاملة لمعالجة ما آلت اليه األوضاع في هذا القطاع 

السياحي؟
النقايب للراهن  البديلة يف الطرح  العنارص الجوهرية للمقاربة  ـ من 
السياحي، هو التشجيع عىل السياحة الداخلية صيفا وشتاء مع دعم دور 
او  الثقايف  الحقل  يف  سواء  الناشطة  والوداديات  واملنظامت  الجمعيات 

البيئي أو الصحي او غريه.

االخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة العامة للتجارة والصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية

بعد إصابتها بجائحة كورونا، سيتأخر عالج  السياحة الوطنية 

14 اتفاقية مع اتفاقيتني يف 
طور التفاوض

 14 عىل  الغذائية  والصناعات  والتجارة  السياحة  قطاع  يتوفر 
التفاوض وتتعلقان  اتفاقيتني مازالتا يف طور  اتفاقية مشرتكة فضال عن 
باملساحات التجارية الكربى ومسالخ الدواجن اضافة إىل تسع منشئات 

عمومية أخرى.
ـ الديوان الوطني للسياحة

ـ وكالة التكوين يف مهن السياحة
ـ العقارية السياحية

ـ سياحة الشباب

ـ الرشكة التونسية للسكر بباجة وسوسة الشاملية.
الوطنية  )الرشكة  العمرة  تنظيم  يف  املختصة  األسفار  وكاالت  ـ 

للخدمات واالقامة( 
ـ سوق الجملة ببرئ القصعة
ـ الرشكة التونسية للدواجن.

* 8 مراكز للتكوين
عىل  موزّعة  مراكز  مثانية  السياحية  املهن  يف  التكوين  وكالة  تضّم 

كامل تراب الجمهورية
بعد  األسايس  القانون  صدور  املراكز  هذه  يف  العاملون  وينتظر 

خروجه من رفوق رئاسة الحكومة.
وكالة التكوين يف مهن السياحة )8 مراكز(

رئاسة  )يف  الصدور  ينتظر  أسايس  قانون  الجمهورية  يف  تكوين 
الحكومة(.

ـ 80٪ من النزل 
أغلقت أبوابها 
وفائض البطالة 
تفاقم بشكل 

مذهل

ـ نحن بصدد 
التفاوض مع 

سلط اإلشراف 
من أجل صياغة 
استراتيجية بديلة

ـ فتح السوق 
الليبيبة، قد يمتص 

فائض البطالة 
ويعزّز التصدير 

واالستثمار
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* نرص الدين سايس 
 بإرشاف األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن املنشئات 
وقد  والتشغيل  املهني  للتكوين  القطاعية  اإلدارية  الهيئة  انعقدت  والدواوين 
استهلها األخ جربان بوراوي الكاتب العام للجامعة العامة بالرتحيب بالحارضين 
عىل  الرد  إطار  يف  ليس  القطاعية  اإلدارية  الهيئة  انعقاد  أن  البداية  يف  ليؤكد 
تتفاعل  وال  امللفات  عىل  تشتغل  العامة  الجامعة  ألن  الفيسبوكية  الهجامت 
مع الرتهات وال ترّد خارج أطر املنظمة النقابية وهياكلها داعيا الحارضين إىل 
الوقوف دقيقة صمت ترحام عىل روح ابن القطاع األخ مختار شوية. ثم قّدم 
مكاسب  من  حققته  وما  الجامعة  جهود  عن  كاملة  ملحة  بوراوي  األخ جربان 
ألن  الجاحدين  أو  العكر  املاء  يف  بالصائدين  اهتاممه  عدم  مؤكدا  ملنظوريها 

اإلنجاز رّد مناسب عىل كل ناكر جحود.
ومن جهته أبرز األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد لالتحاد أن الهيئة 
اإلدارية تنعقد بعد أن تأجلت سابقا بالنظر إىل الوضع الصحي الذي متّر به البالد 
لكنها اليوم محطة رضورية بالّنظر إىل خطورة الوضع االقتصادي واالجتامعي 
بالبالد وكذلك لخطورة بعض املامرسات النقابية الّدخيلة عرب شبكات التواصل 
إليه  توّصلت  ما  لتقييم  مهّمة  محطة  اإلدارية  الهيئة  أن  وأضاف  االجتامعي 
الجامعة يف مفاوضاتها مع سلطة اإلرشاف ويف استعراضه للوضع العام بالبالد 
أكد األخ صالح الساملي الوضع االقتصادي والسيايس املتأزم جراء إطراف الحكم 
وافتقار الحكومة الحالية إىل الجّدية والفاعلية يف فّض املشاكل املطروحة مربزا 
أن الحكومة الحالية مستقلّة يف الظاهر لكنها يف الواقع مرتهنة لحزام سيايس 
وأغلبية نيابية تتحك فيها وُمضيفا أن أطراف الحكم يف البالد بعيدة عن مشاغل 
مّس  بشكل  اللوبيات  مع  والعالقة  الصفقات  منصّب عىل  واهتاممها  الشعب 
النقد  إىل صندوق  املستمر  اللجوء  األزمة من خالل  الوطنية وعّمق  بالسيادة 
الرشوط  بني  املانحة ومن  الجهات  لهذه  الوالء  تعزز  لالقرتاض برشوط  الدويل 
تقليص دور الدولة يف املجال االجتامعي والحّد من كتلة األجور والتفويت الكيل 
أو الجزيئ يف املؤسسات العمومية ورضب املرافق العمومية من صحة وتعليم 

ونقل وماء وكهرباء. 
الحكومات  تحرك  عدم  من خالل  الراهنة  املرحلة  الساملي صعوبة  األخ  وأكّد 
إصالح  االتحاد حول  مع  املمىض  االتفاق  وتفعيل  العمومية  املؤسسات  إلنقاذ 
مؤسسات القطاع العام ودراستها حالة بحالة بل أمعنت الحكومة يف الالمباالة 

عاّملها  أجور  أجل خالص  من  االقرتاض  إىل  املؤسسات  دفع  بشكل  والتجاهل 
وأعوانها كام مل تحرك الحكومة ساكنا أمام وضع الخطوط التونسية التي تحتاج 
إىل دعم مايل بقيمة 30 مليون دينار إلصالح بعض الطائرات واالستعداد للموسم 
الصيفي مشددا عىل أن النية باتت واضحة والرغبة يف عدم اإلصالح جلية متهيدا 
للتفويت يف مكتسبات البالد وبيع مؤسساتها.وشّدد األخ الساملي عىل أن مسار 
العام ال يفرض اإلصالح املايل لكافة املؤسسات وإمنا  القطاع  إصالح مؤسسات 
والتعيينات  الداخلية  الحوْكمة  مستوى  عىل  إصالحا  تتطلب  مؤسسات  هناك 
بربطها بعقود أهداف واعتامد مقاييس الكفاءة قبل كل يشء. وأبرز االخ صالح 
أنه ال أحد بإمكانه تحديد مربّعات الفعل والتدخل لالتحاد ال من األحزاب وال 
من الحكومة مشريا إىل أن كل من يكّن العداء للمنظمة النقابية ال تَعاُمل معه 
االتحاد  لتخريب  دعوات  تعترب  التي  التنسيقيات  مسألة  إىل  االنتباه  اىل  داعيا 
ورضب العمل النقايب مشّددا عىل وجوب احرتام النظام الداخيل للمنظمة وعدم 

االنسياق وراء حمالت املزايدات واملغاالة.

تثمين لما حققته الجامعة ومطالب خصوصية
من  حققته  وما  العامة  الجامعة  عمل  تثمني  وجوب  عىل  املداخالت  شّددت 
مكاسب يف ظروف صعبة ومعقدة ومنها جائحة »كوفيد 19« وعدم استقرار 
التشويه  لحمالت  التصدي  وجوب  مؤكدين  اإلرشاف  وزارة  وإلغاء  الحكومات 
التي طالت القيادة القطاعية عىل شبكات التواصل االجتامعي والتي اتسمت 
باملغاالة والتجني واملزايدة بهدف بّث البلبلة يف القطاع وتشتيت وحدته داعني 
إىل تفعيل النظام الداخيل لالتحاد يف هذا الجانب٬ مؤكدين اعتزازهم باالنتامء 
إىل االتحاد العام التونيس للشغل واستنكارهم للهجمة املمنهجة التي يتعرض 
لها من قبل أطراف مشبوهة معروفة بعدائها للعمل النقايب وكرهها للمنظمة 

النقابية وصلت حّد التهديد بالتصفية الجسدية لألخ األمني العام.
الهيئة االدارية عن استيائهم مام  القطاعية عرّب أعضاء  وبعد مناقشة االوضاع 
آلت إليه األوضاع بالقطاع جرّاء التهميش وعدم استقرار الحكومات والتذبذب 
اإلرشاف  وزارة  إلغاء  قرار  منها  وخصوصا  ارتجالية  بصفة  القرارات  اتخاذ  يف 
الرشائية  املقدرة  تدهور  مسّجلني  التفاوض  مسارات  عىل  أثر  مام  وتغيريها 
ألعوان القطاع وعموم الشغالني مؤكدين عىل رضورة إعادة بعث وزارة التكوين 
املهني والتشغيل والزيادة يف األجور لتعديل املقدرة الرشائية لألعوان تطبيقا 

ملحرض اتفاق 22 أكتوبر 2018 وإلغاء املساهمة االجتامعية والتضامنية وتوحيد 
نظام عمل اإلطار البيداغوجي وتفعيل الهيكل التنظيمي ملراكز التكوين املهني 
وإصدار الهيكل التنظيمي الخاص بوحدات املبيتات واملطاعم زيادة عىل إصدار 
أبناء أعوان القطاع باملنحة الجامعية عىل غرار  جذاذات مهاّم األعوان ومتتيع 

قطاعات الرتبية والتعليم. 
املهني  التكون  مراكز  تؤّمنها  التي  االختصاصات  مبراجعة  املطالبة  متت  كام 
االتفاقيات  ومراجعة  األعوان  ورسكلة  الشغل  سوق  متطلبات  وفق  وتحيينها 
املتعلق بتجديد عقد  العروض  املربمة مع مجامع طب الشغل وإصدار طلب 
املقدمة  بالخدمات  عالقة  يف  الحالية  النقائص  تاليف  عىل  الحرص  مع  التامني 
لألعوان وإجراء انتخابات اللجان اإلدارية املتناصفة وطنيا عىل أن تنتهي مدتها 
إقليميا  انتخابها  وإعادة  املراكز  شبكات  تنشيط  إدارات  تركيز  حال  النيابية 
الوطنية  للوكالة  املركزية  للمصالح  التنظيمي  الهيكل  بإصدار  الترسيع  وكذلك 
للتشغيل والعمل املستقّل ومكاتب التشغيل. وإحداث مكاتب تشغيل عمومية 
جديدة بكل من كندا وأملانيا نظرا إىل اإلقبال املتزايد لهذين البلدين عىل اليد 
ليبيا والعربية  التشغيل بكل من  التونسية وكذلك إعادة فتح مكاتب  العاملة 

السعودية وتدعيمها باملوارد البرشية.
املهني  التكوين  وزارة  مع  املُمىض  االتفاق  محرض  بتفعيل  املطالبة  متّت  كام 
للوزارة  املركزية  املصالح  بأعوان  والخاص   2018 فيفري   28 بتاريخ  والتشغيل 
واإلدارات الجهوية وتنقيح األمر املتعلق بضبط الهيكل التنظيمي ملعاهد الرتقية 

املهنية. 

التابعة  باملنستري وكل االسالك  الجهوية  للشؤون االجتامعية  شهدت االدارة 
والعملة ومتفقدو  االدارية  االطراف  ـ  أوىل  بدرجة  االجتامعيون  )االحصائيون  لها 
خلفية  عىل  واحتقان  استياء  حالة  شهدت  قلت  الشغل(  طب  وتفقدية  الشغل 
تنظيف  عاملة  )ن،س(  السيدة  لهام  تعرضت  اللتني  والهرسلة  املشني  االعتداء 
يتيمة  الضحية  ان  املعطيات  تفيد  اذ  املسؤولني،  احد  ِقبل  من  الجهوية  باالدارة 
انتدابها يف اطار رعاية العائالت  االبوين وكافلة وحيدة الخوتها السبعة )07( تم 
املعوزة لتنطلق معاناتها من هذا التاريخ حيث كانت محل هرسلة وتهديدات من 
قبل هذا املسؤول أعاله بعد ان صمَدْت واستامتة يف الدفاع عن نفسها، االمر الذي 
دفع بهذا املسؤول إىل سلك سبل اخرى مبارشة كان  آخرها االعتداء عليها بالعنف 
الشديد املادي واملعنوي والشتم والتطاول عىل مقام الجاللة عىل مرأى ومسمع من 

الجميع من زمالء وإداريني مبن فيهم السيد املدير الجهوي للشؤون االجتامعية!!
واشعار  االدارة  اىل  بشكوى  العاملة  تقدمت  االعتداء  حجم  وأمام  ثّم  ومن 
عملية  لتنطلق  املرأة...  ضد  العنف  يف  املختصة  ومنها  االمنية  واالجهزة  االتحاد 
نهلة  االخت  خالل  من  للشغل  الجهوي  االتحاد  بينهم  ومن  الجميع  من  التتبع 
النهوض  بقسم  االجتامعية  واالخصائية  الجهوي  التنفيذي  املكتب  الصيادي عضو 
االجتامعي باملنستري والتي افادت انه وعىل إثر ورود االشعار املذكور انفا اتصلت 
هرسلة  ضحية  كانت  انها  لها  فأكدت  املسألة  يف  التحري  ملزيد  باالمر  باملعنية 
وتحرش منذ انتدابها من قبل مسؤول بقسم النهوض االجتامعي إىل درجة تهديده 
يف حال صّده بحرمان اخوتها اليتامى من االعانة القارة للعائالت املعوزة مام اثر 
عىل معنوياتها ونفسيتها مام دفع بها إىل التظلم لدى املدير الجهوي يف مناسبة 
اوىل عرّب خاللها عن تفهمه وتعاطفه معها وحاول حاميتها دون اتخاذ اي اجراءات 
ادارية التي مل تنفع يف كف االذى حيث واصل هذا املسؤول مامرساته تجاه العاملة  
افتضح ليعمد مجّددا إىل صنيعه من تهديدات وتعنيف عىل  وشعر ان امره قد 
مرأى ومسمع من الجميع ومن بينهم ـ كام اسلفنا ـ السيد املدير الجهوي الذي 
رفع تقريرا مفصال اىل وزير الشؤون االجتامعية الذي تفاعل مع املوضوع واتصل 
واملطالبة  بشجاعتها  ومشيدا  العاملة  مع  تعاطفه  ليبلغه  الجهوي  باملدير  هاتفيا 
بحاميتها مع االذن الفوري للتفقدية العامة بالوزارة بفتح تحقيق ما جعل واتخاذ 

االجراءات االدارية الالزمة.

كام اضافت االخت نهلة ان الضحية ـ وأمام اطمئنانها ملوقف النقابة والوزارة 
تقدمت بشكوى للفرقة االمنية املختصة يف هذه القضايا التي حققت يف املوضوع 
بإطالق رساحه  اذن  الذي  القضاء  ايقاف عىل  عليه يف حالة  املدعى  احالة  ولتتم 

بضامن االلتزام مبقر االقامة ليتواصل التحقيق معه...
* ال ينفع العقار!

وبدل ان يعود هذا املسؤول املتهم إىل رشده بعد االفراج عنه تقول االخت 
تعاطف  من  وكل  الضحية  تجاه  استفزازية  حركة  يف  العمل  مقر  إىل  عاد  نهلة 
معها وساندها مام ادى إىل موجة جديدة من االستياء والغضب قرر اثرها الفرع 
املايض  الخميس  احتجاجية  تنظيم وقفة  الجهوي  االتحاد  الجامعي تحت ارشاف 
شاركت فيها كل االسالك للتنديد بتسلط هذا املسؤول توجت بجلسة بني الطرف 
النقايب واملدير الجهوي والذي تفاعل ايجابيا وكان يف صف العاملة التي كان شاهد 
عيان عىل ما تعرضت له كام افادت االخت نهلة انه وفضال عن التحرك امليداين 
مراسلة  خالل  من  برمته  الجهوي  التنفيذي  املكتب  تحرك  الواسع  واالحتجاجي 
والتتبع  للتجاوزات  بوضع حّد  االجتامعية مجددا ومطالبته  الشؤون  السيد وزير 

االداري بأكرث حزم بالتوازن مع التتبعات القضائية التي بدت حازمة ومنصفة وهو 
ما تفاعل معه السيد الوزير وكذلك وايل الجهة حسب افادة االخت نهلة.

* التعجيل بـ190 
أمام تفاعل كل فعاليات املجتمع املدين مع هذا استغلت االخت نهلة الفرصة 
لتجدد الدعوة اىل االرساع باملصادقة عىل اتفاقية العمل الدولية عدد 190 واملتعلقة 
بالقضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل النها متثل الضامنة لحامية العامل من 

كل هذه االشكاالت والتجاوزات!!.
* حمدة الزبادي

في الهيئة اإلدارية لقطاع التكوين المهني والتشغيل: 

تثمني ملا حّققته الجامعة رغم إلغاء وزارة اإلشراف وصعوبة األوضاع

قلق في المنستير

عنف وتحرش وتتبعات عدلية 

الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
للشغل باملنستري انه تقرر تجديد مؤمتر الفرع 
يوم  وذلك  باملنستري  الرتبية  لعملة  الجامعي 
العارشة  من  بداية   2021 أفريل   05 االثنني 
صباحا مبقر االتحاد الجهوي باملنستري، فعىل كل 
راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع ممن 
عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر 
التقدم  الداخيل،  النظام  من   )112( بالفصل 
لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  ترشح  مبطلب 

الجهوي للشغل باملنستري يف أجل اقصاه يوم 29 
مارس 2021 عىل الساعة منتصف النهار.

خالص  يكون  ان  املرتشح  يف  يشرتط  ـ 
كاملة  سنوات  أربع  ملدة  باالتحاد  االنخراط 
متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع 

قسم املالية باالتحاد.
ـ أن يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة 
عند  متوالية  كاملة  سنوات  اربعة  عن  تقل  ال 
الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس 

سنوات كاملة.
ـ ان يكون مبارشا غري متقاعد

الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضم  ـ 
النظام  للفصل 112 من  امرأة عىل األقل طبقا 
الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها مع 

انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة 
الشعب طبقا للفصل 215 من النظام الداخيل.

بالغ االتحاد الجهوي للشغل باملنستري



 1635 العدد   -  2021 مارس   25 11الخميس 
الملف السياسي

أكدتها منظمة »بوصلة«

* كتبه رمزي الجّباري
 

ـ 1 ـ
رئيس  عالقة  يف  رسياليا  مشهدا  يبدو 
الحكومة  برئيس  سعيّد  قيس  الجمهورية 
إىل  ماض  طرف  كل  ان  مبا  املشييش  هشام 
ان  والحال  الجهات  ويزور  يعمل  حاله 
موضوع التحوير الوزاري مل يتم االنتهاء منه 
وبالتايل تفعيله او الغاؤه وال ندري حقيقة إىل 
اين تسري االمور ومأزق التحوير الوزاري يبلغ 
الطرفني  احد  يراجع  ان  الثامن دون  اسبوعه 
تشنجات  كله  سيايس  مشهد  يف  توجهاته 

ومناكفات.
ـ 2 ـ

راشد  النواب  مجلس  رئيس  علينا  خرج 
ليديل  اعالم  سابق  دون  هكذا  الغنويش 
ومفضوح  واضح  انحياز  فيه  غريب  بترصيح 
املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  صف  إىل 
املشهد  مآل  عن  التساؤل  إىل  يدعو  ما  وهو 
السيايس يف ظّل هذا الصمت والرصاع الخفي 
الذي زادته األلسن تعفنا ليبلغ مداه وبالتايل 
الوصول إىل لحظة الالعودة وعدم التنازل عن 

املواقف السابقة!
ـ 3 ـ

عىل  سؤال  الرصاع؟  هذا  سينتهي  كيف 
يف  الحاصل  ظل  يف  االهمية  من  كبرية  غاية 
اقتصادية  ازمات  ومن  تشنجات  من  تونس 
والكل  الرصاع؟  سينتهي  كيف  واجتامعية؟ 
انترص املشييش ملن  ان  بعد  بالفرجة  مكتٍف 
دفعوه دفعا إىل القيام بذلك التحوير الوزاري 

عديم الفائدة والنتيجة اننا جميعا يف مأزق!
ـ 4 ـ

عن  االجابة  ميلك  احد  ال  الحقيقة، 
بني  الدائر  الرصاع  يف  املحوري  السؤال  هذا 
رشخا  املشهد  يزيد  والذي  الثالث  الرئاسات 
تقريبا  استنفدت  الفاعلة  االطراف  كل  ان 
كل امكانيات توفري حّل رسيع حتى ال يكون 
بني  تواصل  وانقطاع  تداعيات  الرصاع  لهذا 
رئيس البالد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس 

النواب.
ـ 5 ـ

سيأيت  أين  فمن  فشلت  املبادرات  كل 
وتونس  سبيله  حال  يف  ماض  والكل  الحل 
يوجد  أال  نسأل  نحن  يوم!!  بعد  يوما  تغرق 
هي  بالتي  يدفعوا  ان  ميكن  عقالء  البالد  يف 
احسن للتجاوز وبالتايل توفري الحلول بعد أن 
رجعة  ال  انه طالق  املواقف  من خالل  ثبت 

فيه!
ـ 6 ـ

مشهد تنازع السلط العليا يف تونس عىل 
امتداد ثالثة أشهر جاء ليؤكد ان البالد تسري 
هكذا يف غياب الربان القادر عىل انقاذ البالد 
والعباد من كل رصاع ال تحتاجه تونس التي 

تبقى يف حاجة ماسة إىل الهدوء.
ـ 7 ـ

من أين سيأيت الهدوء ورؤوس السلطة يف 
البالد يف تباعد يومي يف ظّل ماهو حاصل يف 
القتامة فمن أين ميكن  البارزة  مشهد سمته 
نريده يف أرسع  ما  األمل هذا  بارقة  تربز  ان 
املحن  تجاوز  من  نتمكن  ممكن حتى  وقت 

والرصاعات التي ال فائدة منها.

واعتربت املنظمة ان عدم توفق رئيس الربملان يف ادارته كان له قسط كبري يف تلك 
التجاذبات واملشاحنات ولعل أغلب الكتل عىل مترير الئحة  سحب الثقة من الغنويش 
مل  الغنويش  ان  الكتل  هذه  ترى  حيث  والخالفات  الجدل  تثري  التي  االسباب  من  هي 
يتخلص من رئاسة النهضة وبالتايل فان طريقة ادارته للمجلس تطغى عليها الحسابات 
تقفز  امنا  نفسها  بالدرجة  الجميع  مع  التعامل  يستطع  ومل  االوىل  بالدرجة  الحزبية 
يراه  ما  ترى  ال  التي  الربملانية  والكتل  الجمهورية  رئاسة  مع  يخوضها  التي  الرصاعات 
يف  وقته  اغلب  وتأخذ  االهتامم  صدارة  اىل  الدميقراطية  والكتلة  الحر  الدستوري  مثل 
حني ان ذلك املوقع يفرتض التعايل عن الحسابات الحزبية والدخول يف مناكفات عادة 
هي من أدوار قيادات االحزاب وليس من مهام رئاسة املجلس التي تتطلب البحث عن 
التقارب والتهدئة وتجنب سياسة املكيالني الطاغية بحكم ان »إغضاب« احد االطراف 
وهذا  وقت  اي  يف  الثقة  سحب  الئحة  مترير  يعني  الحكم  يف  النهضة  مع  املتحالفني 
هاجس يعمل الغنويش عىل استبعاد حدوثه باعتامد سياسة الرتضية واالستجابة ملا يريده 
حزب قلب تونس وائتالف الكرامة مقابل تجاهل ما تطالب به بقية الكتل التي ال تنصهر 

يف التحالف الرافض الزاحة الغنويش من رئاسة مجلس نواب الشعب.
* مشاريع معطلة..

واعتبارا إىل ان رئاسة املجلس طرفا يف االزمة السياسية فإن حالة من التوتر وعدم 
االستقرار باتت مهيمنة عىل سري اشغال الربملان اذ مازالت الكثري من مشاريع القوانني 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية تنتظر متريرها والحسم فيها ملا لها من تأثيرث مبارش 

عىل االستقرار املنشود والذي يبدو انه يحتاج لكثري من الوقت والجهد.
فإن  والدخول يف سنة جديدة   2024 ـ   2019 النيابية  املدة  مرور سنة من  ورغم 
 8 تاريخ  تحديد  تم  وقد  الدستورية  املحكمة   اعضاء  بعد النتخاب  الحسم مل يحصل 
أفريل القادم الجراء انتخابات  بقية االعضاء لكن وبحسب املؤرشات الحالية فان ذلك 
يصعب تحقيقه اذا ما استمرت التجاذبات بني الكتل وهي تعود باالساس إىل االختالفات 
يف  حاسام  سيكون  املحكمة  هذه  تركيز  ان  طرف  كل  يرى  اذ  وااليديولوجية  الفكرية 
مدى دستورية مشاريع القوانني  املصادق عليها من قبل الربملان وبالتايل يسجب دعم 
الشخصيات املرشحة لعضويتها عىل االنتامء اىل مرجعيتها الفكرية وااليديولوجية حتي 
بعد  حاليا  طرحها  تأجيل  تم  والتي  الحقا  ستقدم  التي  الخالفية  القوانني  يف  تسندها 
حاليا  الدائرة  الرصاعات  ظل  يف  انتظارها  يف  سيكون  الرفض  ان  الكتل  لهذه  تبني  ان 
الخيانة والتآمر  باآلخرين كل نعوت  الذي يلصق  املتشنج  الخطاب  والتي طغى عليها 
ترذيل العمل الربملاين وتعطيل مؤسسات الدولة وهذا ما حصل ويحصل سيحصل اذا مل 
يحسم النظام الداخيل يف نقاط عديدة ظلت عالقة أو تم تغافل عنها ما جعل انعقاد 

اجتامعات اللجان ومثلها الجلسات العامة تعرف صعوبات عديدة اذا ما ظهر لنائب او 
كتلة يف اي وقت كان تعطيلها حتى وان كانت االسباب ليست لها اي صلة باملشاريع 
املعروضة للنقاش اي ان املبدأ هو التعطيل واالستثناء االنعقاد وهذا ما يدل عىل ان 
االطالع  دون  قوانني  املصادقة عىل  والنتيجة  النواب  من  كبري  لدى عدد  يغيب  الرتكيز 
الجيد عليها او تأجيل النظر فيها يف آخر لحظة وهذا ما جرى مع اكرث من مرشوع قانون 
وبالتايل بدت صورة املجلس وكأنه ال يساير خصوصية هذه املرحلة برضورة الحرص عىل 
تحتاجها  التي  واالجتامعية  االقتصادية  القوانني  العرشات من مشاريع  بعرض  الترسيع 

البالد يف مثل هذه الظرفية.
* أين امليزانية التكميلية؟

بات مطروحا  السؤال  التكميلية هذا  امليزانية  تقديم مرشوع  التخيل عن  تم  هل 
استنادا اىل كون الحكومة وعدت بتقدميها خالل هذا الشهر اي مارس 2021 وهذا خالل 
مناقشة قانون املالية للسنة الجديدة يف شهر ديسمرب املايض وذلك بادخال التعديالت 
الرضورية بعد املؤخذات الكثرية حول أرقامها ومعطياتها التي انتقدها اكرث من نائب 
خاصة وان ما تم التأسيس عليه ملواردها شهد تقلبات متسارعة واولها سعر برميل النفط 
اضافة اىل جملة فصول فرضتها الكتل الداعمة للحكومة دون ان توفر لها املوارد املالية 
مبا يعني صعوبة تنفيذها واىل ذلك ما وعدت به من القيام بإصالحات ستكون مصحوبة 
باجراءات اجتامعية لكن اىل حد اآلن وشهر مارس يشارف عىل نهايته وال حديث يسمع 
ان  املفرتض  الربملان  قبل  الحكومة وال من  قبل  التكميلية ال من  امليزانية  عىل مرشوع 
يحث الحكومة عىل تقديم هذا املرشوع لكن يبدو ان عديد املعطيات ساهمت يف حالة 
الصمت املتبادل بينهام ويف اطالة حالة االنتظار التي قد تطول يف غياب أي مؤرش عن 
مسار اعداد هذا املرشوع حيث مل نستمع الي طرف من الحكومة ذكره وال من رئاسة 
املجلس طالبت به وقد يفرس االمر بالحالة الصحية التي تعيشها البالد التي عطلت اكرث 
من مرشوع وبرنامج وقد تفرس كذلك بعدم احراج الحكومة من قبل رئاسة الربملان التي 
تقود التحالف الداعم لها اي ان متكنها من هامش زمني لرتتيب اوضاعها خاصة يف عالقة 
بالديون املستوجبة عىل الدولة التونسية تجاه املقرضني لكن مثل هذا الجمود البد ان 
يعرف حدا الن استمراره هكذا دون اي توضيح سيزيد وضعية البالد تأزما بحكم تعطل 
سري دواليب البالد منذ االعالن عن التحوير الوزاري ورفض رئيس الجمهورية االرشاف 
وهذه  الربملان  ثقة  منحوا  الذين  الحكومة  العضاء  الدستورية  اليمني  اداء  عملية  عىل 
املالية  قانون  تقديم مرشوع  يستبعد  الوطني  للشأن  متابع  من  اكرث  الوضعية جعلت 
التكمييل يف االيام القليلة القادمة نظرا للصعوبة التي ترتبت عىل اداء الوزراء بالنيابة 
االضافية جراء  الضغوطات  بحكم  بالنظر  لهم  الراجعة  للمؤسسات  العادي  السري  عىل 

 الصراعات واملشاحنات عطلت تمرير مشاريع القوانني

* لطفي املاكني
كلمة أوىل

كيف ومتى 
ستنتهي أزمة 

القوانني سعيّد واملشيشي؟ عديدة هي مشاريع 
يناقشها  ان  يفرتض  كان  التي 
ويصادق  الشعب  نواب  مجلس 
حلحلة  يف  تساهم  حتى  عليها 
واالقتصادية  السياسية  األوضاع 
تضمنه  ما  بحسب  واالجتامعية 
التقرير االخري ملنظمة بوصلة التي 
تقوم مبتابعة نشاط الربملان والذي 
ساهمت  مسألة  من  اكرث  عدد 
نسق  تعطيل  يف  مختلفة  بأشكال 
وأهمها  وأولها  املجلس  عمل 

التجاذبات بني الكتل الربملانية.

بهذا  نصفه  ملاذا  ولنعرف  فخ.  الوطن  كلمة 
الذي  من  الحدود؟  وضع  الذي  من  نتساءل  الوصف، 
جاء بالحكام وهندس الثقافة والفكر عىل هذه الشاكلة 
أو تلك؟ من الذي يتمتع بخريات البالد. من الذي ميتلك 

البحر واألرض والسباخ وحتى املطر....؟
من الذي مات من أجل الوطن؟ ومن الذي حّول 

هؤالء الشهداء إىل يافطة ليحتكروا هذا الوطن؟
اإلجابة عن هذه األسئلة كفيلة بأن تجعلنا نعرف 
الذين  وطن  إنه  الواقع.  أرض  عىل  الوطن  هذا  ملن 
هو  لك.  الوطن  هذا  له  وقالوا  الشعب  عىل  دّجلوا 
وطن الذين باعوا خرياته للمستعمر القديم واملستعمر 
الجديد وقبضوا مثن سمرستهم، هو وطن الذين تاجروا 

بدماء الشهداء.
املوت والشقاء ألبناء الشعب والوطن لتجار الدين 

وللمستكرشني وللقتلة واللصوص.

والتضحية  الوطن  كحب  الجميلة  العناوين  كل 
من أجله والعمل عىل عزته، هدفها واحد أن تواصل 
راضية  للبؤس  قالع  يف  العيش  املسحوقة  الجامهري 

مرضيّة.
كل الحروب حملها الفقراء والبسطاء عىل عاتقهم 
لكنهم  الوطن،  أجل  من  يحاربون  أنهم  أذهانهم  ويف 
كانوا مجرد أرقام يف حساب رأس املال، كانوا الجامجم 

التي تعبّد الطريق إىل جحيم آخر.
الوطن  اسم  تحت  اليوم  تحُدث  الخيانات  كّل 

وحّب الوطن ومصلحة الوطن.
يرصخون  والسياسيون  الوطن  يبكون  اإلعالميون 
الوطن  حظ  يندبون  واملثّقفون  الوطن  عن  دفاعا 

العاثر. كّل هذا اإلجالل للوطن هو محض افرتاء، هو 
الوطن  خريات  عىل  السطو  ملزيد  ورياء  زينة  محض 
لنا.  والشهداء  لهم،  اآلن  الوطن  هذا  الشعب.  وابتزاز 
لتكون  براثنهم،  نفتّكه من تحت  إالّ حني  يتحّرر  ولن 

خرياته ألصحابه.
التي  النضال  حلقات  من  االستقالل حلقة  معركة 
والكرامة،  الحرية  أجل  من  الشعب  أبناء  خاضها 
هذا  يعادي  من  كل  مع  مستمرة  زالت  ما  واملعركة 

الشعب ويقف حاجزا أمام حقه يف الرثوة والعدالة. 
ما  للشهداء.  املجد  شعبنا.  أبناء  نضاالت  عاشت 
االستعامر وورثة من  ورثة  املعركة مستمرة مع  زالت 

تعامل معه. سيعود الوطن إىل أصحابه.

د. السيد التوي

سنفتكّ الوطن 
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* يتحدث البعض عن تداعيات مرتقبة ملا يجري داخل التيار عىل 
متاسك الكتلة الدميقراطية فام صحة ذلك؟

ـ ما يتمناه البعض بخصوص تفكك الكتلة الدميقراطية هو مجرد 
تخمينات الن ما يحصل داخل التيار الدميقراطي امر عادي وصحي 
الي حزب تدار فيه النقاشات واالختالفات بروح املسؤولية واالستامع 
بريح  االختالفات  تلك  تذهب  لن  وبالتايل  النظر  وجهات  ملختلف 

الحزب كام يريد البعض.
ذلك  لتفويض  التيار  خارج  من  ملحاوالت  تداول  هناك  لكن   *

التامسك؟
ـ ال ميكن تجاهل تلك املحاوالت التي متارسها اطراف بذاتها وهي 
معروفة مبثل هذه االساليب التي اعتمدتها يف السابق لتفكيك االحزاب 
وغايتها ان تبقى لوحدها القوية والحزب األفضل لدى املواطنني الذين 

عليهم انتخابه النه خيارهم الوحيد يف املشهد السيايس.
* وهل سينجح يف غايته تلك؟

ـ ال أعتقد الن الجميع اخذ العربة مام حصل مع عديد االحزاب 
التي تعرضت سابقا إىل مامرسات تقويضها من الداخل كام ان عدًدا 
الجمهورية  اجل  من  املؤمتر  حزب  تجربة  عرفوا  التيار  قيادات  من 
انهم سيقعون  النهضة وما حصل بعدها لذلك ال أظن  وتحالفه مع 

مجّددا يف دائرة ما يُخطّط إىل التيار والكتلة الدميقراطية.
* وما هي ضامنات ثبات تحالفكام؟

باألساس  تقنية  الدميقراطية هي  الكتلة  أن  توضيحه  يجب  ما  ـ 
اضافة اىل ان التجربة السابقة كانت ايجابية اذ نعمل منذ سنة مع 
بعضنا بعًضا مع رضورة التأكيد ان اتفاقنا مع التيار يصل اىل نسبة ٪95 
يف مجمل املسائل والقضايا املطروحة وما تبقى ال يرتقي إىل درجة 
الدميقراطية  الكتلة  تفكك  إىل  تؤدي  قد  التي  الجوهرية  االختالفات 
فنحن نعمل من منطلق ان كل طرف يبنّي وجهة نظره بكل حرية 

ومسؤولية لذلك سيبقى صوتنا متناغاًم ومسموًعا.
كتل  مع  بالتقارب  مطالبة  الدميقراطية  الكتلة  ان  تعتقد  أال   *

أخرى لتمرير تصوراتها داخل الربملان وخارجه؟
مواضيع  يف  التنسيق  خانة  يف  نضعه  أخرى  كتل  مع  التقارب  ـ 
يعتقده  الذي  بالشكل  ذلك  حصول  ميكن  ال  لالسف  لكن  محددة 
وإمكانية  متناسقة  وغري  التشتت  تعرف  الكتل  اغلب  الن  البعض 
االلتقاء معها كام أرشت قد تبقى محدودة يف مراحل معينة لكن ليس 
باملعنى االسرتاتيجي طويل املدى كام هو حاصل بني حركة الشعب 
ال  امر  الثقة  الئحة سحب  مثال يف  التنسيق  ألن  الدميقراطي  والتيار 
تُبنى عليه تحالفات قد تتطور مستقبال اال ان املسألة تختلف مع عدد 
من النواب املستقلني مثل عدنان الحاجي ومنجي الرحوي إذ بيّنت 
وتصورات  مقاربات  من  املستقلني  النواب  من  عدد  قرب  التجربة 
عدة  يف  للتنسيق  إيجابيّا  عامالً  ميثل  ما  وهذا  الدميقراطية  الكتلة 

ملفات تطرح داخل مجلس نواب الشعب.
* ما رأيك يف الصورة السلبية التي بدأت تتشكّل عن النواب لدى 

عموم املواطنني بسبب ترصفاتهم يف عديد األحداث؟
ـ لالسف هذا االمر حاصل من التهريج الذي يقوم به بعض النواب 

لكن املواطن يضع الجميع يف سلة واحدة بسبب بحث عدد محدود 
»البوز« وهذا ليس من  االنتباه واللهث وراء  النواب عن جلب  من 
املقرتحات والتعديالت  تقديم  التي تفرض عليهم  االساسية  أدوارهم 
لكنهم يف املقابل قاطعوا مناقشة امليزانية وتغافلوا عن املشاكل التي 
اصبحت  طاغية  شعبوية  هناك  أن  أرى  وبالتايل  الشعب  منها  يعاين 

كأنها مسار مفروض لتعطيل اعامل مجلس نواب الشعب.
* هل ميكن حصول متغريات داخل الربملان يف املرحلة القادمة؟

الفرز النه ال ميكن االغرتار مبا تصدره  الوقت سيقع  ـ مع مرور 
لخدمة  مغشوشة  عام  رأي  صناعة  هناك  الن  اآلراء  سرب  عمليات 
هذا  ان  اعتقد  وال  وخارجية  داخلية  ارتباطات  لها  أطراف  أجندات 
الداخيل  النظام  تنقيح  تحتم  الرضورة  ان  بحكم  سيتواصل  املشهد 
للمجلس لفرض االنضباط والعمل وفق تقبل الرأي املخالف ألن ذلك 
من عالمات الحالة الصحية الن كّل طرف يقدم تصوره ومقاربته لكن 
دون الوصول إىل حالة العداء وتأثرياتها عىل الوضع العام للبالد الن 
تواصلها سيجعلنا يف طريق مسدود ال يتمناه كل من يريد مصلحة 

البالد.
* إذن نحن يف حاجة إىل الحوار لتجاوز هذا االنسداد والتعطل؟

لحّل  مضامني  عىل  املبنى  الحوار  إىل  حاجة  يف  نحن  طبعا  ـ 
االشكالية مع رضورة الشجاعة يف مناقشة الكثري من املواضيع وايجاد 
حلول لها ذات مضمون اجتامعي يراعي مصلحة الشعب بعيدا عن 

التموقعات وتوزيع املصالح واملنافع الطراف معينة.
* طالب رئيس الربملان برضورة اعالن حالة الطوارئ االقتصادية 

فام املنتظر من هذا االعالن  يف حالة اقراره؟
ـ لقد ترسخت يف الذهنية العامة ان االمن القومي مرتبط مبخاطر 
خارجية يف مسائل تقليدية لكن اليوم هناك مجاالت اخرى تعترب من 
االمن القومي كام هو حال املديونية املتفاقمة والتي قد تصل اىل رقم 
كان  وبالتايل  البالد  لسيادة  أن يرتتب عنه فقدان  غري مقبول يُخىش 
البعض  لكن  وتداعياتها  املرتدية  الوضعية  هذه  إىل  التنبيه  من  البّد 
يريد توجيها آخر للرسالة التي توجه بها رئيس لجنة املالية إىل رئيس 
حالة  وإعالن   القومي  االمن  ملجلس  جلسة  يعقد  يك  الجمهورية 

الطوارئ االقتصادية.
* من املفرتض تقديم مرشوع قانون املالية التكمييل خالل الشهر 

الجاري فام هي املعطيات التي لديكم  بخصوصه؟

دعوة  متت  ـ 
يف  للمساهمة  البنوك 
التكميلية  امليزانية 
البنك  ملوافقة  وذلك 
واملسألة  املركزي 
املناقشات  طور  يف 
ان  ويُتوقَُّع  املداوالت 
هذه  مرشوع   يكون 
يف  جاهزًا  امليزانية 
باعتبار  القادمة  الفرتة 
الصحية  الظرفية  ان 
التي تعرفها البالد هي 
وصوله  أخرت  التي 
سيكون  إذ  الربملان  إىل 
من  معّمقا  النقاش 
من  الكثري  خالل طرح 

واملقرتحات  التصورات 
من قبل الكتل مبجلس نواب الشعب.
* ما هي أولويات هذا املرشوع؟

ـ أولوياته تعديل امليزانية األصلية والتخفيف من تأثرياتها اضافة 
إىل االصالحات الهيكلية للمؤسسات التي كانت متول سابقا يف ميزانية 

الدولة.
* وماذا عن الجوانب االجتامعية يف امليزانية التكميلية؟

ـ يفرتض ان يكون لها توجه لتحسني دخل االجراء وعدم املس من 
دخلهم والحد من تفاقم االسعار وتواصل الدعم للفئات املستحقة أي 

كل ما له صلة بظروف عيش املواطنني.
* ما مدى تأثري التصنيفات األخرية لتونس عىل هذا املرشوع؟

الدولية  باملؤسسات  عالقة  يف  حاصال  التأثري  سيكون  بالتأكيد  ـ 
التي  اإلمالءات  جراء  االقرتاض  يف  صعوبة  سنجد  وبالتايل  املانحة 
ستفرضها تلك املؤسسات أي يف موضع ضعف من خالل القبول بأي 

متويل بالرشوط التي ال ترضيك.
* وما املطلوب يف هذه الحالة؟

ـ البد من اعادة املؤسسات العمومية التي كانت متول الدولة إىل 
وضعيتها االوىل مثل رشكة فسفاط قفصة والتي يف مثل وضعيتها بعد 
ان اصبحت تسجل خسائر باملليارات بسبب االنتدابات غري املنتجة 
بشكل  االعتامد  بعدم  مطالبة  الدولة  ان  كام  االجور  كتلة  وارتفاع 
مفرط عىل الجباية الن العبء يتحمله دامئا املواطن باعتباره الحلقة 
تنويع مصادر متويلها وأساسا كام ذكرت يف  االضعف وبالتايل عليها 
ميزانيتها  متول  كانت  التي  املؤسسات  جانب  إىل  الوقوف  البداية 

مبعالجة اوضاعها واعادة هيكلتها حتى إىل نجاعتها املعهودة.
* وأين دور الربملان يف هذه الظرفية االقتصادية الصعبة؟

ـ من الرضوري النظر يف مشاريع القوانني ذات الجانب االجتامعي 
مصالح  لخدمة  وليس  املؤسسات  إنقاذ  عىل  القادرة  واالقتصادي 
اللوبيات والعائالت املتنفذة وهذا ماهو حاصل لالسف اليوم حيث 
اللوبيات عىل حساب  التي تخدم تلك  القوانني  يتم تقديم مشاريع 

مشاريع القوانني املوجهة لعموم الشعب التونيس.
واألوامر  الرتاتيب  تفعيل  رضورة  إىل  هنا  االشارة  تجدر  كام 
الحكومية لتطبيق ما جاء به قانون االقتصاد التضامني وهي مسألة 
جّد مهّمة ستساعد عىل مجابهة الظروف الصعبة التي تعيشها البالد.

* ما هو تصوركم لتجاوز األزمة التي متر بها البالد؟
ـ لقد  أخذت هذه األزمة كل الجهود الرتكيز بسبب ان البعض من 
الذين فشلوا عىل مدى العرش سنوات املاضية ال يريدون االنسحاب 
التصورات واملقرتحات الحقيقية بعيدا  وترك املجال لغريهم لتقديم 
عن  الحسابات واملصالح لخدمة أجندات باتت معلومة لكن ارصار 
اليمني الليربايل عىل التمسك بالحكم وتشبثه بتمرير قوانني ال شعبية 
لتقديم  الوقت حان  املرتدية وبالتايل فإن  الوضعية  أوصلنا إىل هذه 
املرشوع الوطني الشعبي الذي يعطي الجانب االجتامعي األولوية يف 
املخططات والربامج بعيدا عن املصالح الضيقة الطراف معينة غايتها 

االستفراد مبقدرات البالد وتفقري الشعب.

نحتاج إىل احلوار لتقديم احللول ذات املضامني االجتامعية التي ختدم املواطنني بالدرجة األوىل
كمال الحبيب فراج النائب عن حركة الشعب والكتلة الديمقراطية لـ »الشعب«

* النائب كامل الحبيب فراج

* حاوره: لطفي املاكني
أكد النائب عن حركة الشعب والكتلة الدميقراطية كامل الحبيب فراج ان البالد تحتاج يف هذه الفرتة إىل الحوار باعتباره اآللية القادرة 

عىل تقديم حلول مبضامني اجتامعية تراعي مصلحة عموم الشعب بالدرجة األوىل.
وبنّي يف حواره لـ »الشعب« ان الوقت قد حان لتقديم املرشوع الوطني الشعبي النقاذ البالد من ازمتها املتواصلة جراء ارصار اليمني 
الليربايل عىل مترير قوانني تخدم مصالح لوبيات واطراف متنفذة وبالتايل فان استمرارهم يف الحكم بعد هذه السنوات من الفشل سيزيد 
من تعميق األزمة وبالتايل عليهم االنسحاب وترك املجال ألصحاب املقاربات والتصورات الحقيقية لتجاوز االوضاع الصعبة التي تعيشها 

البالد.
كام توقف يف الحوار عند محاوالت البعض بث التفرقة وتشتت الكتلة الدميقراطية التي اكد انها ستبقى متامسكة امام مثل هذه 
املحاوالت التي جربها اصحابها سابقا مع أحزاب اخرى ونبه يف الوقت نفسه إىل ما يحصل داخل الربملان من تهريج وشعبوية اثرت باشكال 

مختلفة عىل عمله وطالب بتنقيح النظام الداخيل لوضع حّد ملثل هذه االنفالتات.

ما حيصل يف الربملان هتريج وطغيان للشعبوية لتعطيل مساره

حـان الــوقت لتقـديــم 
املشـروع الـوطنـي الشعبـي

إلنقــاذ البــالد مـن أزمتهـا 
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كلمة حق:كشفتها ذكرى االستقالل

نفق 
التنافر        

النفطي حولة 
مستويات  كّل  يف  وبقوة  حارضا  الحزبية  املحاصصة  مرض  كان  ملا 
العمل الجبهوي عىل حساب التوجهات الكربى التي كانت موجودة 
القوى  لفائدة  الرصاع  أي عىل حساب حسم  السياسية.  األرضية  يف 
الوطنية والتقدمية الوحيدة التي لها املصلحة االسرتاتيجية يف التغيري 
القطع  عىل  يرّص  الذي  والثقايف  واالقتصادي  واالجتامعي  السيايس 
الجذري والنهايئ مع مشاريع االستعامر ووكالئه وسامرسته يف الداخل 
والخارج. وبالتايل القطع مع كل منظومات الحكم املتتالية املمتدة 
يف الزمن من النظام البورقيبي إىل النظام النوفمربي إىل حكام البيع 
العريب أي منظومة الحكام الجدد الذين تربعوا عىل دفة الحكم بعد 

انتفاضة 17ديسمرب2010 املرشوعة للمقصيني واملهّمشني.
مرض املحاصصة الذي استبّد مبكونات الجبهة كان له األثر السيّئ يف 
ترسيخ عادات وتقاليد، بل وثقافة سيئة. فمورس اإلقصاء والتهميش 
البعثيني أو حركة الطليعة  ألطراف مكونة للجبهة مثل القوميني أو 
العربية باسم املحاصصة. ولكّنه يف الحقيقة إقصاء تنبعث منه رائحة 
سلفية  رؤية  يعكس  األيديولوجيا،  وسجن  االيديولوجي،  االنغالق 
ماضوية اجرتارية تكرر ذاتها للنص املاركيس اللينيني، بعيدا عن روح 
التجديد والعقالنية املنفتحة واملستنرية. بينام عىل العكس من ذلك 
الوطد  وحزب  العامل  من حزب  كل  تغّول  لذلك  باملقابل  أي  متاما 
أكرث من مستوى.  الثنايئ عىل  االستقطاب  اللذان سيامرسان  املوحد 
وذلك يف الحقيقة عىل حساب تلك األطراف اليسارية القومية املكونة 
للجبهة، من أجل التموقع يف الصفوف األمامية داخل هياكل الجبهة.

بعض  يف  فإنه  وتحديدا،  ووضوحا  معنى  أكرث  كالمي  يكون  وحتى 
أو  توافقا،  أو  اتفاقا  سيجرى  الشعبية  للجبهة  الجهوية  التنسيقيات 
صفقات بني حزب العامل وحزب الوطد املوحد عىل تصعيد املنسق 
تصويت  بعملية  تزكيته  ستقع  والذي  سلفا،  عليه  املتفق  الجهوي 

دميقراطية شكالنية.
يف حني كان من األجدر البحث عن الشخصية النضالية األكرث إشعاعا 
تلك  يف  السياسية  الخارطة  ومعرفة  واإلجامع،  التواصل  عىل  وقدرة 
الرّصاع.  إدارة  عىل  القدرة  وكذلك  مبلفاتها  اإلمساك  وحسن  الجهة، 
فيها  يسود  الجبهة  مكونات  بني  مشينة  سلوكيات  سرتسو  وهكذا 
»التكمبني« واملناورة بدالً عن املصداقية واملشاورة، بلغت حّد رشاء 
ذمم املستقلني حزبيا أو غري املنتظمني الستاملتهم من أجل التصويت 

لهذا الطرف أو ذاك. 
بل لعّل من بعض الغرائب والعجائب التي ستامرس داخل الجبهة 

هي ظاهرة ما يسّمى باملستقلني وما أدراك ما املستقلون. 
إذ تجد هذه الفئة من املستقلنّي أميل إىل حزب الوطد املوحد، بينام 
تجد فئة أخرى هي أقرب منها إىل حزب العامل. فعن أي استقاللية 

بعد هذا داخل الجبهة نتكلم؟
وإىل جانب انتشار هذه السلوكيات املقيتة واملعيقة التي مل تعمل 
والريبة  الشك  ثقافة  وتضخم  املحاصصة  ظاهرة  تنامي  عىل  إال 
املتبادلة  الثقة  ثقافة  حساب  عىل  للجبهة،  املكّونة  األطراف  بني 
التنظيمية. ما  واملصداقية والشفافية التي سترّض أميا رضر بالوحدة 
البينية  الداخلية  والرصاعات  السياسية  التجاذبات  مناخات  سيدّعم 

وسينّمي الشعور بالخالف.
إذن إىل جانب ذلك كله ستظهر عىل السطح تباينات خطرية يف ما 
يخّص التعامل مع ما يسّمى بالفرنسية بظاهرة »الدخولية«. وأعني 
بها طريقة التسلل إىل الحكم من خالل حقيبة وزارية أو مسؤولية يف 
منظمة وطنية أو إقليمية. وذلك بناء عىل الترسيبات التي خرجت 
العضو  الرحوي  منجي  اتصاالت  يخص  ما  يف  الكواليس  من  للعلن 
القيادي البارز يف الجبهة الشعبية سواء بيوسف الشاهد أو برئيس 

الحكومة.
وبسبب ظاهرة الدخولية ستنفجر الرصاعات وتحتّد، وستصل مرحلة 

التنافر.

* تاريخ ونضالية...
وقد ال نصل إىل درجة املبالغة إذا قلنا ان هناك من مل يدرك رمزية يوم 
20 مارس واختلطت لديه االحداث طاملا انه تزامن مع عطلة نهاية األسبوع 
وتزامن مع ذلك غياب ما كان يبّث من أغان وبرامج عىل مدى ساعات ذلك 
والتي  املجاالت  متعّددة  األخرى  االحتفالية  املظاهر  ومثله  قبله  وما  اليوم 
بالسلطة  املاسكني  رمزية  من  االحتفال هي  رمزية  ان  تعكس يف حقيقتها 
عليهم  البقية  فإن  الوطني  الحدث  لهذا  ظهورهم  اداروا  هؤالء  ان  وطاملا 
مع محطة وطنية مرشوعيتها  التعاطي  يف  واالسلوب  املوقف  ذات  انتهاج 
»متوارثا«  كان  كام  البالد  حكام  وليس  التونيس  الشعب  ميتلكها  التاريخية 
بل إن موقف من تجاهلوا هذا الحدث عمقوا يف الخيال ما تعودت عليه 
ذلك  وقبل  ارتباطها  تثبيت  عىل  واالستمرار  الحرص  مع  العامة  الرسدية 

تحققها من قبل اسامء دون غريها.
وان كانت كتابة التاريخ ورسديته هي ألهله ومختصيه بالدرجة االوىل 
بحكم ما يتوفر لديهم من تكوين وآليات يتبينون بواسطتها حقائقه وتفاصيله 
والغوص يف وثائقه والتأكد من الفاعلني يف مساره فإن بعض املتواتر منه عن 
الزعامة  والريادة  التي قادت نضاالته ال تنفي عنهم  رمزية بعض االسامء 
حتى وان كان حكام العرشية االخرية ال يأخذون  بتلك الرسدية وتفاصيلها 

سارع  كيف  يتذكر  والجميع 
جانفي   14 بعد  مبارشة  البعض 
لتاريخ  مغايرة  لكتابة  بالتنظري 
البالد والبحث عن رموٍز مخفية 
قبل  من  الضخمة  الصور  خلف 
االعالم الرسمي و»كتبة التاريخ« 
حكام  ترضية  يف  بالغوا  الذين 
تكون  وهنا  جانفي   14 قبل  ما 
النتيجة الدوران يف املكان نفسه 
الوطنية  املحطات  ربط  اي 
املرور  وبالتايل  معينة  بشخوص 
الحقيقية  املقاصد  بجانب 
ذكرى  مثل  وطنية  محطة  ألي 

الشهداء وذكرى الجالء وتخليصها من الزعاماتية وإدراجها ضمن عموميتها 
مبختلف  التونيس  الشعب  فيها  ساهم  األحداث  تلك  كل  الن  الشعبية 
الوطنية بحكم وعيهم بخصوصية  الحركة  مكوناته دون اغفال دور زعامء 
تلك الظرفية التاريخية وقدرتهم عىل ايصال الرسائل مبضامينها الوطنية يف 
االجتامعات العامة من شامل البالد اىل جنوبها وخطبهم الحامسية مبفردات 

التعلق بالوطن والتضحية من أجله.
* تغافل وحسابات...

ان التّغييب الذي حصل لكّل املظاهر االحتفالية بذكرى عيد االستقالل 
ودور الفاعلني يف مسار تاريخ البالد كشف مرة  اخرى ان الكثري من الجهد 
والتعايل عن الخلفيات يحتاجه من عادت اليهم مقاليد البالد منذ 2011 الن 
ما يغيب عنهم ان هذا الوطن أكرب من االسامء التي كتبت بعض اسطر من 
تاريخه وهذا دون التقليل من ادوارها وتضحياتها التي كانت بعزم صادق 
الزمن  التي تسابق  الحزبية  الزعامات  ودون حسابات كام هو حال بعض 
من اجل ان »تلتحق« بقامئة تلك االسامء التي خلصت البالد من االستعامر 

القاهر الرادة شعبها والناهب لرثواتها.
رموزه  يصطفي  من  هو  التاريخ  الن  له  مربر  ال  الذي  التسابق  وذلك 
ما  وتتوارث  وابطالها  امجادها  تصنع  التي  هي  والشعوب  صانعيه  ويخلد 
قدموه يف مالحم شعبية يف أحيان كثرية ال تستطيع السلطة السياسية التأثري 
عليها رغم انها قد ال تستطيع قبول  ترشيك من ليس من دائرتها الضيقة 
هو  املسار  هذا  معاندة  فان  وبالتايل  والبطوالت  األمجاد  بتلك  التزيّن  يف 
مغالبة بال جدوى الن ما اختزنته الذاكرة الشعبية من رموز فاعلة عىل مدى 
او تشتيته  الوطنية ال ميكن بعرثته  الدولة  بناء  االحتالل ويف مرحلة  عقود 
مبثل هذا التغييب بل العكس هو الذي سيحصل حيث يكرب التساؤل عن 

االسباب والدوافع التي تجعل السلطة الرسمية واالحزاب الحاكمة تتجاهل 
هذا الحدث املفصيل يف تاريخ البالد مقابل االنغامس يف الخالفات الهامشية 
هذا  مثل  ان  حني  يف  باملايض  فشل  ماهو  كل  وإلصاق  االتهامات  وتبادل 
الخطاب انقلب عليهم بفعل املقارنات ليصبح استحضار ذلك املايض نوًعا 
من الحرسة والشعور الضيم من الصعوبات التي يكابدها لتأمني اساسيات 
عيشه وهيمنة هواجس الخوف من القادم اذا ما تواصل هذا الوضع املرتدي 
أحزابهم ومرجعياتهم  يتخلصوا من جبة  الذين مل  السياسة«  بفعل »هواة 
الفكرية وااليديولوجية التي تكبلهم لالرتقاء إىل مرتبة رجال الدولة الذين 
يقدمون التضحيات من أجل رفعة وطنهم وليس من أجل متكني أحزابهم 
من مفاصل الدولة واالستفراد باملغانم واستبعاد الكفاءات والخربات ألنها ال 

تدين بوالئهم دون غريهم.
االستعامر  من  التخلص  معركة  قادوا  الذين  البالد  زعامء  ان  اظن  وال 
ثم معركة بناء الدولة الوطنية فكروا يف املغانم او االستحواذ عىل مقدرات 
البالد بل كانت اهدافهم واضحة وجلية يف املقاصد والغايات وهذا ما عىل 
الطبقة السياسية الحالية عدم التغافل عنه وال نقول الوعي به النها تعلم 
جيدا مسار تلك الحقبة من تاريخ البالد ورمزية الزعامء ونضاالتهم حتى ال 
تضيع البالد يف حلبة الرصاع عىل مقاليد الحكم واالنتصار ملصالح االحزاب 
القرار  باتت تتحكم يف  التي  واللوبيات 
التي  االحزاب  بعض  واجهة  خلف 
وتتخىل  الدور  بذلك  تقوم  ان  قبلت 
عن ناخبيها الذين ال نعتقد انهم صوتوا 
لتلك االحزاب من اجل لعب ذلك الدور 
بل هم اعتقدوا ان ما استمعوا له من 
وعود انتخابية هو أساس برنامج العمل 
املرتاكمة  مصاعبها  من  البالد  النقاذ 

بفعل تجاهل الحكومات املتعاقبة.
* تواصل األجيال

ان  الجديدة  االجيال  حق  من 
الفاعلة  ورموزه  النضايل  املسار  تعرف 
يف احداثه وبالتايل فإن تغييب االحتفال 
بهذه الذكرى الوطنية هو تعدٍّ عىل حق هذه االجيال متاما مثل حقها يف 
الرتبية والتعليم والصحة وغريها من الحقوق االساسية يف كونيتها وليس من 
حق أي كان القفز عليها او توجيهها حسب مرجعيّاته الفكرية وااليديولوجية 
وسعيه إىل تغليب محطات اخرى لن تبلغ مهام حاول اصحابها تضخيمها 
والنفخ يف نريانها مكانة رمزية االحداث الوطنية وأولها استقالل البالد من 

االستعامر.
كام أنه من حق هذه األجيال استلهام معاين هذه االحداث وهي التي 
اىل  يفتقر  ان  املعقول  من  وليس  السيايس  القرار  مواقع  غدا يف  ستتموقع 
كل ما يشحذ ذاكرته بامجاد الوطن دون غريها من »طواحني الريح« التي 
يسعى من ال يروق لهم االحتفال بذكرى االستقالل إىل كتابة مغايرة ملسار 
تاريخ البالد وااليهام بأن من تم ذكرهم سابقا دون تلك املرتبة املجيدة التي 
تُرّوج عنهم وان نعيد ما ذكرناه سابقا بان البحث يف التاريخ وتفاصيله له 
اهله ومختّصوه فان ذلك ال ينفي التنبيه إىل التأثريات املرتقبة من مثل هذا 
التغييب الذي ال ميكن التقليل من سلبياته او ادراجه يف خانة حسن النية 
والسهو غري املتعمد الن ما يحصل يف املشهد العام من تجاذبات ومناكفات 
يدل دون عناء كبري عىل الخلفيات التي تحرك أغلب فاعلني فيه إذ »يجتهد« 
كل واحد منهم يف تغليب رؤيته والرتويج ملقارباته وأغلبها ترمى إىل إعالء 
شأن أحزابهم ومترير مخططاتهم الستدامة الوضع املرتدي من اجل ضامن 
التي  ألوضاعها  وتجاوزها  البالد  استقرار  حساب  عىل  الحكم  يف  مدة  أكرث 
عكستها التصنيفات االخرية عىل املستوى الدويل والتي تستدعي من الجميع 
التعايل عن الرصاعات من اجل مصالح االحزاب واللوبيات الداعمة والبحث 
عن الحلول العاجلة واآلجلة بروح املسؤولية لخدمة البالد دون غريها من 

االجندات االخرى.

  ملاذا يسعى البعض إىل تغييب مظاهر الدولة الوطنية حلساب املصالح احلزبية؟
مرت ذكرى عيد االستقالل مثل بقية األيام التي تعيشها البالد عىل مدى عرشية كاملة إذ غابت ويف الوقت نفسه ُغّيبْت كل املظاهر التي تدل عىل رمزية 
هذا اليوم من تاريخ البالد فقد ناضلت أجيال متعاقبة دون أن تكون لها مطامع او غايات شخصية او االستفراد مبقدرات البالد ومفاصلها القيادية فقط كانت 

الغاية واملنى خروج االستعامر وعودة السيادة إىل الشعب التونيس.
وهذا التغييب أصبح متكررا عىل مدى عرشة اعوام اذ يسود االعتقاد لدى من تقلدوا املناصب السيادية يف تلك السنوات ان ذكرى استقالل البالد وغريها 
من املحطات الوطنية االخرى ترتبط أو هي ترمز إىل اطراف معينة مبا يعني أن الخيال الجمعي الذي اختزن صورا تحيل آليا إىل أسامء تحتكم عىل مرشوعية 
النضاالت والتضحيات التي قدمها الشعب التونيس لالنعتاق من االستعامر وكل املظاهر التي ال متكّن الشعب من تقرير مصريه ما زال مهيمنا حتى لدى 

النخبة التي يفرتض ان تكون متحررة من تلك الذهنية الجمعية املرتاكمة بفعل عقود من الحكم الذي كان ال يرى إالّ صورته رديفا لتلك الذكرى الوطنية.

* لطفي املاكني
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 املشهد الّسيايّس يف تونس -إذا جاز افرتاضا الحديث 
العبثيّة  من  مزيج  رسيرّي،  موت  حالة  يف  مشهد-  عن 
سيزيفّي  مأساوّي  مشهد  املسطّح،  بعدها  يف  والّسياليّة 
يشهد عىل وهن نخبة تائهة مغرتبة عن هويّتها متنّصلة 
وتربيره.  الوهم  إنعاش  يف  بقصديّة  متورّطة  مهاّمها  من 
نخبة أقىص اجتهادها إحالة العقل عىل التّقاعد الوجويّب 
كّل  ومعاداة  مفاهيمّي  وتهويم  لفظّي  إرهاب  باعتامد 
نخبة  صوريّا.  كان  لو  حتّى  ما،  منطق  عىل  يتكئ  فكر 
الوالء  عقليّة  عن  بنفسها  والّنأي  التّميّز  اهتاممها  آخر 

والتاّمهي. 
للمراجعة  مناسبات  شّكلت  ما  غالبا  -التي  األزمات 
لغري  صالحا  يعد  ومل  تآكل  قديم  مع  والقطع  والّنقد 
التّحنيط يف متحف الرّتاث- مثّلت عامال إضافيّا يف االنصهار 
واستغاللها  تقاعس  كّل  تربير  يف  وتوظيفها  األزمة  يف 
يخجل  وتحالفات  ومقاربات  تقاطعات  لترشيع  مدخالً 
كّل ذي عقل سليم من مجرّد إثارتها، فام بالك بالتّعامل 
معها. يكفي دليال عىل ذلك أّوال التاّمثل والهيام الّشبقّي 
املتبادل بني الرّئيس املسقط عىل الحياة الّسياسيّة والكتلة 
املربم  املتعة  زواج  يكّذبها  بطهوريّة  الحاملة  الّدميقراطيّة 
مع الّنهضة عىل أيّام شهر العسل التّاريخّي. وثانيا الطاّلق 
أعلته  التي  الّسيايّس  اإلسالم  وجامعة  سعيّد  بني  بالثاّلث 
إىل مرتبة املهدي املنتظر الذي قطع مع الّسيستام وحمل 
لواء انبالج فجر الثورة يف ما ُسّمي بثورة الّصندوق التي 
إىل  أفواجا  أفواجا  التّونسيّني  وتدِخل  عدال  الّدنيا  ستمأل 

جّنة الخلد.
ذلك  التّفكري.  عن  لإلرضاب  مقّدمة  البائس  التّفكري 
تونس.  بها  متّر  التي  الحقبة  مييّز  الذي  املريّض  الرّش  هو 
وذلك هو الّسوس الذي ينخر مشهدا متعّفنا بطبعه أبت 

الرّتويكات املتالحقة إالّ أن تؤبّده.
    **

أقلّها  كثرية  الّسيايّس  الفعل  مأساويّة  الّدالئل عىل   
فظاعة العّينات الّتمثيلّية الّتالية:  

* تورّط ممنهج ومدروس لغالبيّة الفاعلني الّسياسيّني 
يف تهجني الفعل الّسيايّس وتبخيسه وتقدميه كفعل عبثّي 
يشء،  ال  والهدف  يشء  كّل  فيه  الحركة  كاريكاتورّي، 
الّرأي  وصناعة  الثقافة  عىل  محسوبة  جبهات  وتطّوعت 
العاّم واإلعالم والفكر للتّباري االستعرايّض يف سلخ رجال 
يف  ومنذجتهم  وترذيلهم  االجتامعيّني  والفاعلني  الّسياسة 
صورة مقّززة سمتها التّعميم وغايتها موضوعيّا خدمة من 
يريد إقصاء »العاّمة« عن التّأثري لتستأثر »الخاّصة« بكّل 

التّفكري والتّدبري.    
* تورّطت الّنخبة يف استعداء وتأثيم الّسياسة -وليس 
تستقيم  ال  أحاديّة  طهوريّة  عن  بحثا  الّسيايّس-  املشهد 
ما  املمكن يف  الّسباب  بكّل  بتجريم اآلخرين ورميهم  إالّ 
هو أقرب إىل االستمناء الّسيايّس. إقصاء كّل نزوع سيايّس 
-يك ال نتحّدث عن تصّور وال عـن مرشوع- تجّسد فـي 

محطّات:
* أسطرة مؤّسسة الرّئاسة مبا يقتضيه ذلك من تحجيم 
مجتمعة  ومدنيّها  وفكريّها  سياسيّها  للفعاليّات  وتقزيم 
ومنفردة كدليل فاضح عىل استفحال ثقافة العجز ومتثّل 
مؤمثل  أب  يف  االعتقاد  إىل  معتنقها  تدفع  ثقافة  اليتم، 
خالص  عن  بحثها  رحلة  ويف  محنتها  يف  »األّمة«  ينوب 
مبجابهتها،  فكيف  فهمها  عليها  استعىص  عذابات  من 
باملهدي  خامته  الرّتب  يف  أضاع  شحيح  تشبّث  فتشبّثت 
أن  بعد  ونعيام  عدال  الّدنيا  ليمأل  سيُبعث  الذي  املنتظر 

ُملئت يف غيابه جورا 
وباملسيح  وجحيام 
الذي يجّفف دموع 
واملساكني  اليتامى 
تاه  بهم  ومن 

الّسبيل.         
* االحتكام إىل مؤّسسة الرّئاسة )حكومة الرئيس 1و2 
/ حكومة الكفاءات...( هو عمليّا تشنيع ثأرّي مبخرجات 
ومآس  شناعات  من  فيها  ما  عىل  الترّشيعيّة  االنتخابات 
وترشيع لتقبّل عمليّات جراحيّة قيرصيّة نجاحها مغامرة 
الّسياسيّة، دخل حلبة  الحياة  ومهندسها ضالع يف تعفني 
أيضا،  بالّصدفة  ينجح  أن  له  وقيِّض  بالّصدفة  التّنافس 
الذي  والرّتّهل  والبهتة  الّسيايّس   العجز  صنعها  صدفة 
الّسيايّس املسكون بعقليّة »إماميّة«،  الطّيف  الزم سلوك 
محنها  يف  األّمة  ينوب  الذي  الفقيه  عىل  االتّكال  عقليّة 
إالّ  القويم ويفطّنها إىل ما ال ميكن  الطّريق  ويهديها إىل 
مغالبة  عن  البنيوّي  عجزها  بحكم  عنه  غافلة  تكون  أن 

األهواء والعاطفة.            
مجاٍف  خشبّي  بخطاب  الرّئيس  دولة  افتتان   *  
ومتطلّبات  حاجيّات  عن  ضوئيّة  مسافة  تفصله  لزمانه 
اآلن. خطاب يحلم ببعث -وليس بإحياء- إرث إن مل يِس 
تحت  سيقع  فبالتّأكيد  العرص  عىل  الغربة  قانون  عليه 
يف  الحّداد  الطّاهر  عنه  قال  الذي  التّقادم  قانون  طائلة 
معرض نقده لتحّجر الفقهاء »يجنحون إىل العمل بأقوال 
ويحكمون  الّسنني  مبئات  ولو  العرص  فـي  تقّدمهم  مـن 
اإلسالميّة  املجتمعات  أحوال  تباينت  مهام  بأحكامهم 

باختالف العصور«.
**

تكلّم حّتى أراك.                   
كلاّم نطق أبو الهول انكشف املستور: رجل محافظ، 
اعتداء بالفاحشة عىل املفاهيم واحتقار تأثيمّي لكّل فعل 
مطلّق  نفسه،  حول  يدور  ومكرور  فّج  خطاب  منظّم، 
بأيّة ضوابط، خطاب ال  للزّمان واملالبسات، غري محكوم 
يليق بها ومغرور، من فرط فظاعته تربّأ منه غالة شيعته 
كنزوع  الّنوايا  حسن  عنك  دع  والكرامة..(.  )الّنهضة 

أخالقوّي غريب عن مجال السياسة.  
الّسياسيّة  الكائنات  بطبيعة  التّعلّل  عنك  ودع 
الهالميّة: فاملشهد الّسيايّس يف عبثيّته محّل تنّدر نعم، ويف 
يُقبل حتّى من ساحة  ال  مرعبا  تخبّطا  يكشف  طفوليّته 
سياسيّة يف بداية تشّكلها، نعم أيضا. ولكن الترّبّم منه يشء، 
والحكم اإلطالقّي عىل الفعل الّسيايّس باإلعدام يشء آخر 
مخالف متاما. إذ أبسط متطّفل عىل عامل الّسياسة مطالب 
نشاط  كل  تحكم  -التي  والقيم  املفاهيم  بني  يفرّق  بأن 
هادف  معقلن  لفعل  يؤّسس  أن  يريد  اجتامعي  سيايّس 
مقّومات  أبجديّات  أبسط  عىل  يحوز  ميثاق  اىل  بحتكم 
وبني  ومسؤولة-  جاّدة  سياسيّة  ألطراف  الّسيايّس  الفعل 
تثبيت  يف  الّسياسيني  الفاعلني  فشل[  أو  عجز  أو  تعّث] 

املفاهيم والقيم وترسيخها.            
رقابنا  عىل  الجامثة  الّسياسيّة  األطراف  اهتبلت 
كاملوت منتشية مبا جاد به عليها مكر التّاريخ من تربّع 
علينا  فطلعت  وتنفيذيّها  ترشيعيّها  الّسلطة  عرش  عىل 
إىل  يرقى  الثورة  نعم  لعلّه من  باكتشاف عجيب غريب 
يشء  ال  التي  الثّوري  االئتالف  حكومة  البدعة:  مستوى 
يجمع بني أطرافها أكث ماّم يجمع بني الّضائر. وأعجب 
مساء  بحمده صباح  تسبّح  كانت  ملا  مكّوناته  تنّكر  منه 

وكفرها مبا كانت تلهج بذكره يف الّصبح إذا تنّفس واللّيل 
املثالب  سيل  ذلك  عىل  الّدامغ  الّشاهد  عسعس.  إذا 
ثار  لعقلية  اليوم إحياء  أعداء  املتبادلة بني إخوة األمس 
والزّمان  الظروف واملالبسات  بدائيّة مع اختالف وتباعد 

)الثّأر قدميا كان يُعّد قيمة(.   
البحث عن  أيّا ما كانت رغبتنا يف  الّنخبة  مسؤوليّة 

ظروف التّخفيف تظّل ثقيلة.    
الّنخبة التي ترّبر، تتطّوع لوضع املقّدمات التّأسيسيّة 
واملفاهيميّة لظواهر غريبة عن كّل منطق، الّنخبة التي 
الّشطحات وال تستحي من ذاتها وتتمّرغ يف  تعقلن كّل 
حّق  يف  تاريخيّة  جرمية  أرذل  ترتكب  الذّمة  بيع  وحل 
غريها.  حّق  يف  تكون  أن  قبل  نفسها  حّق  ويف  التّاريخ 
إىل  تحّولت  ما  وإذا  نظر.  وجهة  يوما  كانت  ما  الخيانة 
قناعة ال يخجل البعض من التّبّجح بالّدفاع عنها والتّأسيس 
وطلّقها طالق  الّسالم  الّسياسة  دنيا  فقل عىل  لوجاهتها 
سياسيّينا  شطحات  تأبني.  جنازة  القيم  عىل  وأِقم  إنشاء 
وإقصاء  العقل  وتعطّل  الفكر  ترّهل  عىل  حّجة  ونخبنا 

املنطق من حقل التّفكري.           
رهط  به  جاد  ما  التّونسيّة  العبقريّة  إبداعات  آخر 
إفرازات  هامش  عىل  عجيب  كشف  من  سياسيّينا  من 
االنتخابات الترّشيعيّة والرّئاسية األخرية ومخاض الوالدة 

العسرية للحكومات الّضليلة العليلة.
 **  

أصعب األمور بداياتها:             
 بعد طول تدبّر وتفكري ورضب األخامس يف األسداس 
من  البعض  عبقريّة  تفتّقت  املراجع  أّمهات  يف  وتنقيب 
أُويل األمر مّنا عىل سبق تاريخّي سيحسدنا عليه الّصديق 
الحّق  ظهر  الّلغط،  انتهى  الّصندوق.  ثورة  العدّو=  قبل 
وزهق الباطل، ولتذهب كل التّجارب الثّورية إىل الجحيم، 

إىل مزبلة التّاريخ.   
الّشعب  إىل  الّسامء  الّصندوق هذه هبة من  وثورة 
عّمد  ماء.  بأنه  املاء  تعريف  من  أسهل  وأمرها  التّونيّس 
وال  يخطئ  ال  الّصندوق  رئيسا.  سعيّد  قيس  الّصندوق 
يأتيه الباطل ال من أمام وال من خلف. قيس سعيّد إذن 
حارس الثورة، رمز اندحار اليمني، املعرّب عن روح الحراك 
الثورّي، وكّل من زكّاه تدبّر جواز عبور إىل حديقة الثورة 
أيّام االستبداد، وال  أيّا كان تخْندقه  واّمحت كّل خطاياه 
تهّم توّجهاته وال نزوعه املحافظ وال ما اتّسمت به بعض 
املجتمع  لتنميط  ارتدادّي  ترويعّي  سلوك  من  مكّوناته 
التونيّس عىل أيام عذابات الرّتويكا املزهّوة بانتصارها عىل 
إرث مجتمعّي كنا سلمنا بأنّه يف عداد املكسب. الحكمة 
ضالّة املؤمن يالحقها ولو يف بالد الواق واق. وجدها قيس 
سعيّد، حكومة الثورة تتطلّب وجوبا رئيس حكومة ثورّي 
جدا متخّرج من أكادمييّة تفريخ الزّعامات الثوريّة. الحّق 
ما نطق به الحكامء. دعك من طيش الّذراري وتخريف 
انتفض من  البهاليل. فكيف يخطئ من  العجائز وأحالم 
أجله الّصندوق ليعّمده منقذا أعىل؟ الخري يف ما اختاره 
حاذر  اجتهاد.  باب  للخلف  يرتك  مل  والّسلف  الّسلف، 
منظومة  داخل  من  أكثهم-  -وما  الجامعة  تجادل  أن 

الّصندوق  بأن  فتحاججهم  تفكريهم 
صنوا  التّوكيل  أليس  واملشييش.  والجميل  الفخفاخ  لفظ 
بأّن  فتجابههم  الحجاج  يف  بعيدا  تذهب  وال  لالنتخاب؟ 
الثّورّي  الجموح  باسم  رسميّا  ناطقا  أنفسهم  نّصبوا  من 
بها  يؤمن  وبعضهم مل وال  أيّة صلة،  بالثورة  تجمعهم  ال 
ويكفر  الخوايل  األيّام  إىل  مشدود  اآلخر  والبعض  أصال، 
عىل  ليس  الّدائم.  وطاقمه  القائم  للّنظام  استبدال  بكّل 
الرّئيس  األمانة والتّدثّر بعباءة  إالّ صون  الحكومة  رئيس 
بحكومة  الثورة  مدينة  لتسييج  ويزيد  يباهي  به  تاًجا 
الثورة املدّججة برتسانة الّسالح الثّورّي واالستجابة لسيل 
املناشدات مّمن كابدوا اللّيل وطوله إلقناع أنفسهم قبل 
بثوريّة من مل يتجارس عىل حرش نفسه يف  إقناع غريهم 
خندق الثورة. ولكن أيّة غرابة يف ذلك؟ أليست التّحّوالت 
الكوبرنيكيّة من الّنقيض إىل الّنقيض »ميزة« من ميزات 
املسح الّسيايّس التّونيّس؟ سبحانه يُؤيت الحكمة من يشاء 
فيذّل ويعيل من يشاء وميّن عىل عباده الّصالحني بالخري 

العميم.
    **

»معيز ولو طاروا«.
بالتّهم  الرّتاشق  تجاوزت  الثّورّي  االئتالف  مكّونات 
كّل  الرتويكا  يحّمل حلف  بعضها  والرّتذيل.  التّخوين  إىل 
وتخريب،  خراب  من  تونس  إليه  آلت  ما  يف  املسؤوليّة 
والبعض اآلخر يتنّصل من جبّة الثورة. ومع ذلك تجاهد 
حوزة اإلفتاء لتنصيبها ُمؤمتنة عىل الثورة. مسكينة تونس 
وتصديقه  التّوّهم  اعتناق  األوىل  سمتها  بنخب  ابتُليت 
املقصود  الخلط  الثّانية  وسمتها  حقيقة،  إىل  وتحويله 
واملغالطة املتعّمدة، وسمتها الثّالثة التّطّوع لتمكني اليمني 

من صّك اعرتاف بأحّقيّته يف متلّك الثورة واحتكارها. 
لهويّتها  وتتنّكر  مهاّمها  من  الّنخب  تتنّصل  عندما 
عىل  بالفاحشة  وتعتدي  له  وترّشع  التّذيّل  وتتبّنى 
املفاهيم تفقد مرّبر وجودها أصال. ال يتعلّق األمر بخطإ 
نُخبنا ُمصابة مبرض  ُمعلنة.  بل بخيانة موصوفة وجرمية 
البحث  يف  خالصها  تتمثّل  لذلك  اليُتم.  وعقدة  التّوّحد 
عن أب تحتمي به وتُؤلّهه وتنّصبه منقذا أعىل ينوبها يف 
رحلة البحث عن وهم خالص. يف هذا اإلطار يُفهم الّنزال 
بني فيالق أتباع حوزة باردو وكتلة مريدي حوزة قرطاج. 
حاكم باردو ومريدوه وحلفاؤه معتصمون بحبل املؤسسة 
الّنيابيّة للتّحّكم يف املشهد أّوال وللثّأر من رئيس يريد شّق 
عصا الطّاعة واملروق عىل الرّصاط الذي ُهيِّئ له وابتزاز 
مؤّسسة الرّئاسة يف تطويع الجميع وتأديب من بقي وفيّا 
جامعات  لتحجيم  توظيفها  يف  أمال  سعيّد  ل«طهوريّة« 
اإلسالم الّسيايّس. حاكم قرطاج معتصم بحبل الّدستور يف 
حلُم  تحقيق  يف  أمال  القياس  عىل  وإخراج  خاّصة  قراءة 
مجّنح: تهميش األحزاب والتّمثيليّات وتحقيق إشباع ذايتّ 
بأن يكون سيّد الجميع. وال خيار للكتلة الّدميقراطيّة غري 
االحتامء بقيس »الّسعيد« واالكتواء بشطحاته ومجاراته 

يف انتظار مفاجأة ما.
رحم الله بن عيل كان يُسّهل علينا الفرز، ييش بكّل 
لهم  يدع  له، فال  بالوالء  التّباهي  مريديه ويُجربهم عىل 

مجاال الّدعاء كاذب أو بطولة زائفة.             

كورونا االستهتار باملفاهيم والفوضى املنفلتة من عقاهلا
 »دامئا الحمري تفّضل القّش عىل الّذهب«

 - ]الفيلسوف اليوناين هريوقليطس ]535 ق.م / 475 ق.م[ -
»لو ما أعلّل نفيس بانتظار غد // لقلت خاب الذي أرجوه يف وطني«.

-الطّاهر الحّداد-   

الملف السياسي

* الطايع الهراغي 
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* محمد إيالهي
لالتحاد  الجهوي  املجلس  أشغال  انعقدت 
 17 االربعاء  يوم  صباح  ببنزرت  للشغل  الجهوي 
عدالة  وطنية،  سيادة  شعار:  تحت   2021 مارس 
اجتامعية، وحدة نقابية وذلك برئاسة األمني العام 
املسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 
صالح  األخ  العمومية  واملنشئات  الدواوين  عن 

الدين الساملي.
مشاركا   195 عن  يزيد  ما  املداوالت  يف  شارك 
النقابية  والقضايا  امللفات  من  جملة  اىل  تطرقوا 
جهويا ووطنيا وكذلك الوضع السيايس واالجتامعي 
كل  قلق  عن  وضوح  بكل  وعربوا  العام  الوطني 
كل  عىل  األوضاع  تأزم  عن  والنقابيني  النقابيات 
املستويات التي تنذر بالخطر الداهم الذي يرتصد 
املتعاقبة  الحكومات  هذه  فشل  نتيجة  البالد 
وشّددوا عىل رضورة متسك املنظمة بخيارات تنقذ 

هذا الوطن.
العام  املساعد لالتحاد  العام  يف تدخله، أىت األمني 
عىل  الساملي  الدين  صالح  األخ  للشغل  التونيس 

عديد امللفات املهمة منها:
- التمسك بالسيادة الوطنية

- االنتصار للوطن قبل العامل
للحكومات  الفاشلة  والخيارات  السياسات   -

املتعاقبة
- ملف املؤسسات العمومية

- مقاومة الفساد
- التمسك بإصالح املؤسسات العمومية الوطنية

- القدرة عىل التفاوض
- التمسك بثوابت املنظمة

- تثمني رفض كل متيش نحو التطبيع
املساعد  العام  األمني  نجل  تكريم  تّم  قد  وكان 
لالتحاد العام التونيس للشغل املناضل األخ املرحوم 
بوعيل املباريك عىل هامش انعقاد أشغال املجلس 

الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت.

المجلس الجهوي ببنزرت:

سيادة وطنية، عدالة اجتامعية، و وحدة نقابية

نحن أعضاء املجلس الجهوي املنعقد يوم االربعاء 11 مارس 2021 
تحت شعار سيادة وطنية، عدالة جبائية، وحدة نقابية برئاسة االخ صالح 
واملنشئات  الدواوين  املسؤول عن  املساعد  العام  االمني  الساملي  الدين 

العمومية.
نعبرّ عن اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل منظمة 

مي. نقابية بإرثها الوطني وتوجهها التقدرّ
املنظمة  لها  تتعرض  التي  والتشويه  الشيطنة  ة حمالت  بشدرّ ندين 
وقياداتها ومناضليها والتي بلغت حدرّ تهديد االخ االمني العام بالتصفية 
االتحاد  وعىل  مباطر  املحيل  االتحاد  عىل  االعتداء  ندين  كام  الجسدية 

الجهوي عىل خلفية موقفه الرافض للتطبيع.
ل: نسجرّ

عىل  املتواصل  واالعتداء  والنقابيني  للنقابيات  املتواصلة  الهرسلة  ـ 
الحق النقايب يف العديد من املؤسسات العمومية والخاصة.

ـ تدهور البنية التحتية للمؤسسات واملنشئات العمومية )الصحة ـ 

التعليم ـ الرياضة والنقل( والنقص الفادح يف املوارد البرشية.
ـ ترّدي خدمات النقل وتقادم االسطول

للرشاب،  الصالح  املاء  الدامئة،  )الوصلة  املربمجة  املشاريع  تعطيل  ـ 
مارينا بنزرت، تهيئة بحرية بنزرت، التزّود بالغاز...(

ـ تداعيات أزمة آفة الكورونا عىل كل القطاعات واملتمثلة يف اغالق 
واستفحال  أجورهم  من  العاّمل  بعض  متكني  وعدم  املؤسسات  بعض 

البطالة.
ـ العودة إىل سياسات التشغيل الهّش

الرشكات  وضعيّات  دراسة  بشأن  املربمة  االتفاقيات  تفعيل  عدم  ـ 
ـ منجم  بنزرت  ـ إسمنت  ـ ستري  )الفوالذ  بحالة  بالجهة حالة  العمومية 

مترة ـ سوتولوب(.
نطالب:

العمومية  والوظيفة  والعام  الخاص  القطاع  يف  مفاوضات  بفتح  ـ 
بجانبيها املايل والرتتيبي.

ـ إلغاء املساهمة التضامنية

ـ اإلرساع باصدار القانون العام للوظيفة العمومية والدواوين 
ـ مراجعة املنحة العائلية ومنحة األجر الوحيد

ـ استثناء مراكز الرتبية املختصة من املرسوم 88 نظرا لصبغته الرتبوية 
والبيداغوجية والتكوينية.

ـ مراجعة أحكام مجلة الشغل وجعلها مواكبة للدستور )وسحبها عىل 
املناطق الحرّة(.

التونيس  العام  واالتحاد  الحكومة  بني  املربمة  االتفاقيات  تفعيل  ـ 
للشسغل.

ـ عدم التمديد يف سن التقاعد يف القطاع الخاص
ـ االرساع يف انجاز املشاريع املعطلة بالجهة

)الصحة،  العاجلة  الرضورية  باالصالحات  التحتية  البنى  تعّهد  ـ 
التعليم، النقل...( باعتبارها مرفقا عاما من مشموالت الدولة.

ـ دعم املؤسسات الرتبوية والصحية باملوارد البرشية الالزمة
ـ دعم املجلس الجهوي لقرار الهيئة االدارية الجهوية الخاص بالدفاع 

عن حق الجهة يف التنمية والتشغيل واملرافق العمومية األساسية.

الالئحة العامة لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

أربعينية
عىل  يوما  أربعون  مرت 
فقدانك يا أختنا سلمى الحرباوي. 
فراقك ورحيلك صعب ولكن 
وانا  لله  إنا  نقول  أن  إال  ال منلك 
اليه راجعون رحلت عنا فام زالت 
روحك الطاهرة تبعث فينا األمل 

نسري عىل طريق الخري الذي رسمته لنا نعاهدك عىل الوفاء 
واإلخالص لكل يشء كنت تحبّينه وزرعته فينا. رحمك الله 
يا أختنا سلمى ونسأله عّز وجّل أن يجعل قربك نورا وضياء 
ويسكنك فسيح جناته. كام نتقدم بالشكر للعائلة املوسعة 
الجمهورية  بشارع  االبتدائية  باملدرسة  وللزمالء  قعفور  يف 
وللجامعة  الجنوبية  تونس  مياه  بإقليم  وزمالئها   برادس 
العامة للمياه وكّل من واساين يف وفاة املغفور لها بإذن الله.
* أخوك رضا الحرباوي

تعزية
انتقلت 

إىل جوار ربها 
املغفور لها 
بإذن الله 

تعاىل:
برشى 

السعدي
والدة 

النقابة  عام  كاتب  العويتي  فخري  األخ 
األساسية ألعوان توبنات. 

وإثر هذا املصاب الجلَل تتقّدم أرسة 

واألهل  فخري  األخ  إىل  الشعب  جريدة 

بأحّر التعازي وأصدق عبارات املواساة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اهلل 
أكبر

اهلل أكبر
إلينا  ورد  والحرسة  األىس  ببالغ 
ساسية  الحميد  عبد  األخ  وفاة  خرب 
بإقليم توزر للمياه وإثر هذا املُصاب 
الجلَل يتقّدم جميع أعضاء الجامعة 
العامة للمياه وأرسة جريدة الشعب 
بأحّر التعازي إىل جميع أفراد عائلته 
جميل  يلهمهم  أن  الله  من  متمّنني 

الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعازينا إلى الدكتور محمد 
الهادي السويسي 

األخ  نجل  وفاة  االتحاد  هياكل  يف  ننعى 

العام  الكاتب  السوييس  الهادي  محمد  الدكتور 

لنقابة األطباء والصيادلة وأطباء األسنان  السابق 

للصحة العمومية

رحم الله الفقيد وتعازينا الحارة لألخ محمد 

الهادي ولزوجته ولكافة العائلة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 انتقل الـى جوار ربرّه االخ اسامعيل بن مصطفى،

وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم إىل عائلة الفقيد الزميل 

املتقاعد نور الدين الجريب بأحررّ التعازي وإىل جميع  أفراد 

عائلته متمنرّني من الله أن يلهمهم جميل الصب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الفاهوم  هائل  الفلسطيني  السفري 
يكرّم االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

استقبل سعادة السفري هائل الفاهوم سفري دولة فلسطني 
يف  الجاري  مارس   22 االثنني  يوم  التونسية  الجمهورية  لدى 
مكتبه مبقّر السفارة األخ بشري السحباين الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي للشغل ببنزرت وذلك بحضور األخ بسام أيوب رئيس 
العدواين  اتحاد عامل فلسطني - فرع تونس واالخوة حمودة 

وسهيل حسن أعضاء الهيئة االدارية.
الجانبني  بني  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  وتّم 

وسبل تعزيز آليات العمل املشرتك يف املرحلة املقبلة.
وقد أكد االخ البشري السحباين خالل اللقاء دعمه املطلق 
للحق الفلسطيني مشددا يف الوقت ذاته عىل موقف االتحاد 
الفلسطيني يف  الحقوق املرشوعة للشعب يف  الثابت يف دعم 
الحرية واالستقالل وإقامة دولته املستقلة، مجّددا دعم االتحاد 
حركات  وكافة  الفلسطينية  للقضية  للشغل  التونيس  العام 
الصهيوين مهام  الكيان  التطبيع مع  الوطني ومناهضة  التحرر 

كانت أشكاله.
* صبي الزغيدي

تكريم سفارة فلسطني لالتحاد الجهوي ببنزرت

لمواقفه المناهضة للتطبيع
 مع الكيان الصهيوني:
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يف الحلقة الثانية من الحوار الذي تّم فيه كشف النقاب عن تفاصيل أحداث 
ام  اف  شمس  بإذاعة  »انرتفيو«  برنامج  مقدم  حاول  الشنيعة،  سويقة  باب 
املدبر  العقل  السالم  عبد  كريم  أعامق  يف  أكرث  الغوص  بسباس  شاكر  املنشط 
لجرمية »ماء الفرق«، الجرمية التي هزت أركان البالد وتسببت يف فوىض عارمة 
النظام  الحريات من  التضييق عىل  يف تونس، كام كانت سببا مبارشا يف مزيد 
يف ذلك الوقت. وقد متكن شاكر بسباس من اقتالع حقائق صادمة من مضيّفه 
الذي تجرّد من كّل القيود ليتحدث وبالتفصيل املمّل عن جرمية »باب سويقة« 
وعن »االتجاه اإلسالمي« )حركة النهضة حاليا( التي خطّطت ودبّرت وبرمجت 
لتنفيذ تلك املأساة التي خلّفت قتيال ومصابني بحروق بليغة، وكانت النتيجة 

ستكون أكرث دموية وأكرث قسوة لوال رحمة من الله.
اقتدار،  أداره شاكر بسباس بكل  الذي  الحوار االستثنايئ  الثانية من  الحلقة  يف 
تحدث كريم عبد السالم )منفذ عملية باب سويقة( عن هذه الجرمية مؤكدا 
انها جاءت يف اطار ما اتفق عىل تسميته يف حركة النهضة بخطة تحرير املبادرة. 
وهذه األخرية تعني تدّرج الخطة األوىل وهي القرار املؤمتري املنعقد يف صفاقس 
سنة 1989، والقايض باتخاذ قرار خطة فرض الحريات. وقال كريم عبد السالم إن 
هذا الكالم العام يقصد به تغيري النظام واالستيالء عليه لفرض الحريات، باعتبار 
ان النظام اصبح يشكل خطرا وجوديا عىل الحركة اإلسالمية. موضحا ان تويل بن 
عيل السلطة جاء يف سياق قطع الطريق عىل الحركة اإلسالمية التي كانت تنوي 
االنقالب عىل النظام البورقيبي يف نوفمرب 1987، لكن بن عيل كان واعيا باألمر 
فأفشل عملية االنقالب التي جهزت لها النهضة ووقع إيقاف املخطط، وإلقاء 
القبض عىل مجموعة االنقالب التي كانت تنتظر الساعة الصفر للتنفيذ. وكان 
من بني املجموعة عدة قيادات عسكرية من ضباط وضبّاط رشطة وضبّاط صّف 
ومدنيني وبعض الوجوه السياسية من بينهم املرحوم منصف بن سامل والسيد 
فرجاين وغريهم. وأضاف كريم عبد السالم أنه وخالل فرتة التسعينات، تزايدت 
مخاوف بن عيل بشكل كبري، وكانت الحياة السياسية مقّسمة يف ذلك الوقت 
وكانت  النهضة.  الدستوري وحركة  االشرتايك  الحزب  كيانني سياسيني وهام  بني 
فكرة بن عيل وفق ترصيحات عبد السالم هو إنتاج حزب ثالث جديد ليقاوم أو 
االتجاه نحو االستمرار يف الحزب االشرتايك والبناء عليه، وكان اختياره يف النهاية 
هو الدخول يف انتخابات، ليتبني الحقا ان حركة النهضة مل تلتزم باتفاقها مع بن 
عيل القايض بدخولها يف بعض الدوائر بتمثيلية بسيطة جدا وذلك يف إطار خلق 
تعددية بتمثيلية جزئية يف الربملان. وكان بن عيل قد اشرتط ذلك اىل حني بناء 
النهضة  باالتجاه اإلسالمي كحزب سيايس. ولكن  الطرفني ثم االعرتاف  ثقة بني 
مل تحرتم هذا االتفاق ومل تكتِف بالدخول يف الخمس دوائر االنتخابية فحسب، 
وأكد املتحدث أن الذي اتخذ قرارا عكسيا غري مؤسسايتّ، للدخول يف كل الدوائر 
االنتخابية، تّم تلفيقه يف ذلك للقيادي بحركة النهضة زياد الدوالتيل. ويعتقد 
كريم عبد السالم ان التنظيم الخاص لحركة النهضة قد يكون هو من اتخذ هذا 
القرار. وفرس أن املقصود بالتنظيم الخاص لحركة النهضة هو التنظيم املوازي 
التنظيم  وهذا  العادية،  باملراشد  يقوم  الذي  العادي  اإلداري  الهيكيل  للتنظيم 
والذي  العسكري  والجهاز  االستعالمات  دائرة  يضّم  الذي  هو  املوازي  الخاص 
الغنويش، وال يعرف  راشد  الحركة  برئيس  وثيقا وعضويّا مبارشا  ارتباطا  يرتبط 
اىل  موجودا  التنظيم  هذا  كان  ان  السالم  عبد  وبسؤال  تفصيل.  أي  أحد  عنه 
اليوم داخل الحركة، أجاب أن ذلك ممكن، مردفا انه طاملا مل يعلن عن تفكيك 
واالعرتاف ببعض املسائل التي حصلت، فحسب رأيه ما زال موجودا. فحتى اآلن 
تحاول النهضة التملّص من املسؤولية )1987/1990 وإىل اليوم(. وأكّد املحاَور 

أن عدم إظهار كل الحقائق للناس هو احتفاظ عىل منسوب تلك العمليات.

عملية باب سويقة كانت نتاجا لحملة 
تحشيدية 

باب  عملية  عن  للحديث  السالم  عبد  كريم  يعود 
لحملة  نتاجا  كانت  أنها  عىل  بالتأكيد  سويقة 
يف  وقال  كاملة.  أشهر  ثالث  ملدة  استمرّت  تحشيدية 
حدوث  حني  إىل  استمرت  الحملة  إن  الخصوص  هذا 
الحمالت  إطار  يف  الفتح  جامع  يف  جدا  كبرية  عملية 
التحريضية والتحشيدية، وقال إن املحتشدين ُحورصوا 
توجيه  تّم  أنه  وأضاف  املصلنّي.  بني  الجامع  داخل 
أن  مّدعني  النهضة  حركة  ألنصار  وقتها  استغاثة  نداء 
النظام وأنه متّت محارصة  النساء محارصات من قبل 

لكل  تعليامت  توجيه  تّم  وقد  التعبوي.  الدرس  يف  الحارضين  أو  املتظاهرين 
الحصار، فحّل ركب عدد كبري من  الفتح وفّك هذا  للتوجه إىل جامع  األنصار 
األحياء الشعبية ومن الضواحي وكانت تلك املجموعات التي هبّت لفّك الحصار 
مسلحة. وأقر كريم عبد السالم انه كان من بني الذين توجهوا اىل جامع الفتح 
وكان يحمل سالحا ابيض، وكان ميكن ان تحصل مجزرة، لكن من ألطاف الله 
القرار  النظام  اتخذ  املسلحني،  انه وقبل وصول كل هؤالء  القدر  تراتيب  ومن 

وقام بفّك الحصار قبل أي صدام.
وأكد املتحدث انه إثر ذلك تّم إنهاء الحمالت التعبوية ووقع اتخاذ قرار حّل 
املبادرة. وقال إنه قصد بذلك كّل يشء. وإن كّل معول يحفر يف قرب النظام هي 
عملية مبادرة ومل يوضع أي ضابط فيها. ويف تونس كان قد تّم مترير ملفات 
بباب  التنسيق  ولجنة  األسواق  شعبة  منها  التجمع،  مقرّات  استهداف  ومنها 

ا قبل أشهر ومرر للقيادة التخاذ القرار.  سويقة. وكان امللّف ُمعدًّ
لجنة  استهداف  مرشوع  اقرتح  من  هو  أنه  حواره  يف  السالم  عبد  كريم  وأقّر 
التّنسيق باب سويقة. وقد قّدم فيها تقريرا مفصال يف خلفيّة استهداف اللجنة 
ملا متثّله من قّوة باعتبارها متثل نقطة ارتكاز كبرية جدا داخل التجمع الدستوري 
الدميقراطي وقّوتها الوطنية بالجامعات املهنية. وقدم كريم عبد السالم استقراء 
عمليّة  وهي  التجمع.  لكل  استهداف  هو  للتجمع  النابض  القلب  رضب  بأن 
الستهداف  نيّة  هناك  يكن  مل  بأنه  الرجل  ورصح  التجمع.  لرضب  استباقية 
األشخاص بقدر ما هو استهداف للمقّر ورمزيته ووثائقه األرشيفية املهّمة جدا 
والتي تعود إىل سنة 1956. وأكد أنه قام برسم بياين للعملية وحّدد من سيكون 
موجودا يف ذلك الوقت ووقت التداول مع قراءة يف تقاطع الدوريات العسكرية 
يف كل ساعة. وقال إنه تّم التخطيط للعملية عىل أساس أن يتّم التنفيذ يف 5 
الولوج  دقائق، أي دقيقتني هجوم وثالث دقائق انسحاب، وتّم تحديد أماكن 
سيناريوهات  ثالث  اقرتاح  السالم  عبد  كريم  حسب  تّم  وقد  التنسيق.  للجنة 

للعملية لتجّنب استهداف املواطنني.
وهم  أشخاص  أربعة  سويقة  باب  لجرمية  السالم  عبد  كريم  مع  خطّط  وقد 
منجي الرّعاش، عامد املغرييب والهادي السعيدي ومصطفى حسني، وقال كريم 
يعيش  املهجر واآلخر  منهم يف  واثنني  أعدم وهو مصطفى حسني  أحدهم  إن 
اللجنة التي نظرت يف مرشوع العملية، مؤكدا  يف تونس. واعترب أن هذه هي 
إىل  املجموعة  وبقيّة  هو  اضطره  مام  بشدة  رافضا  كان  حسني  مصطفى  أن 
التصويت. ومن القيادات التابعة لحركة النهضة الذي كان عىل علم بعملية باب 
سويقة، أكد كريم عبد السالم أن طه بقة كان يعلم وهو عامل املنطقة بتلك 
الجهة ما يقابله وايل تونس وهو من مّر اىل املندوب الجهوي وهو رضا السعيدي 
الذي كان أيضا عىل علم بالعملية هو واملندوب العام توفيق السعيدي. وكان 
وقتها قد تّم حّل التنظيم الهيكيل العادي وتكون يف لجان أو مجموعات خاصة 
تتدرب إلعداد الهجوم والعمليات عىل مقرات التجمع واملقرات األمنية ومقرات 
السيادة أيضا. وقال إنه ما مل يقل وما مل يتّم التطرق إليه هو أنه تّم استهداف 
مثال  لنفرتض  أنه  واستطرد  فيفري.  وتحديدا يف شهر  العملية  تلك  املعاهد يف 
ان عملية باب سويقة معزولة، وحرق املعاهد يف فيفري، من أحرقها؟ من أمر 
بذلك؟ من حطم حياة التالميذ وعائلتهم؟ من دعا إىل املواجهة مع البوليس يف 
ماي يف املركب الجامعي؟ وبالتايل فإن عملية باب سويقة جاءت ضمن سياق 

وضمن خطة محددة وتراتبية محددة ضمن تدرج محدد.

فرض  على  للتصويت  خطط  من  هو  العريض  علي 
الحريات 

وردًّا منه عىل ترصيحات بعض قيادات حركة النهضة عىل غرار عيل العريض 

الذي ادعى يف أحد ترصيحاته الشهرية 
سنة 2016 أنه عند وقوع حادثة باب 
يف  أما  القيادات  أغلب  كان  سويقة، 
ملجإ  عن  البحث  بصدد  أو  السجن 
حّد  عىل  النظام  جحيم  من  هروبا 

تعبريه، وإن ما وقع هو ردة فعل شباب وان النهضة وقياداتها وسياستها بريئة 
من هذه العملية، رد كريم عبد السالم ان مثل هذه الترصيحات وعدم تحملهم 
القيام مبراجعات. وقال يف هذا الخصوص إن  التي دفعته اىل  للمسؤولية هي 
هؤالء زّجوا برقاب التونسيني من الطبقات الدنيا يف املجتمع التونيس واستغلّتهم 
ثم تتملص منهم ومتسح ايديها بكل وقاحة ودناءة. وقال إنه من املؤكد أن هذا 
التخطيط علمت به القيادة بل أكرث من ذلك فإن كلل العملية جاءت يف اطار 
سياق قبيل وبعدي وبالتايل ال ميكنها اليوم ان تتنصل من مسؤوليتها وتدعي انها 
مبادرات فردية. وأضاف كريم عبد السالم انه من غري املنطقي ان تقوم حركة 
النهضة بكل ذلك التجييش والتحشيد والتحريض وتدعو أنصارها اىل التحرك واىل 
النزول اىل الشارع ثم ويف زمن األزمة تقول إنها مبادرات شبابية فردية معزولة. 
وقال إن هذا ما دأبت عليه النهضة يف كل تجاربها وعىل امتداد 40 سنة كاملة. 
واعترب أنه من املخجل حقا أن ال يتجرأ أحد من النهضة عىل االعرتاف واالعتذار 
ال سيام أن اغلب قيادات املواجهة لسنة 1990 هم وزراء اليوم ورغم ذلك ال 
السالم(  عبد  )كريم  جيله  أبناء  وللشباب  للجمهور  اعرتف  اعرتف  منهم  احد 
الذين جعلوا منهم حطب محارق. واعترب كريم نفسه هو ومن معه من أبناء 
جيله ضحايا للسلطة وضحايا لحركة النهضة. وأضاف املتحدث أن عيل العريض 
الذي يتملص اليوم من املسؤولية كان هو رئيس مجلس الشورى يف ذلك الوقت 
وهو من خطّط للتصويت بفارق أصوات قليلة لفرض الحريات. واعترب أنه هو 
أي عيل العريض من دفع بشكل مترسع جدا إىل جّر البالد بأكملها إىل الفوىض 
الحركة  الراشد يف  الرأي  انقلب عىل  العريض هو من  أن  األزمة. وأوضح  وإىل 
وهو من دفع إىل املواجهة، وأكد أنه من الجنب ومن العار ومن الخزي أن ال 
يتحمل مسؤوليته. وقد دام التخطيط لعملية باب سويقة أكرث من شهرين وكان 
هناك ثالث سيناريوهات باعتبار أن لجنة التنسيق كان فيها قرابة 15 نفرا تّم 
استدعاؤهم كرجال يقظة ملجابهة الفعل ورّد الفعل بني حركة النهضة والتجمع 
الدستوري الدميقراطي وكان من بينهم مسلحان اثنان وهام زبري البزاودي الذي 
كان شقيقه يشغل خطة عمدة يف الحلفاوين ومحمد بن نصيب. وقال كريم 
عبد السالم إنه مل يكن هناك ضحيّتان فقط وهام الحارسان بل هناك ضحايا 
آخرون سكت عنهم النظام، عىل غرار شخص أدخلت سكني يف دبره ومل يتحدث 
عنه النظام وآخرون كرسوا وسكت عنهم النظام أيضا ألنهم غري مسجلني كعملة 

يف ذلك الوقت. 
ورغم معرفته الشخصية بالعاملني واملوجودين يف لجنة التنسيق، مل يرتدد كريم 
التي  الكبرية  بالدغامئية  ذلك  الجرمية مفرسا  تنفيذ  لحظة يف  ولو  السالم  عبد 
كان ضحية هرسلة من  أنه  واعترب  الباطل حقا.  يرى  والتي جعلته  عليها  كان 

جميع األطراف.

مصطفى بن حسين ُأعدم ظلما 
ويف سياق حديثه عن جرمية باب سويقة، أضاف عبد السالم أنهم طلبوا دعام 
من القيادة بخمسة أشخاص عىل ان تكون لهم قدرة وكفاءة قتالية )من الحزام 
املوجودين يف  الخمسة عرشة شخصا  مجابهة  من  ليتمكنوا  فوق(  فام  األسود 

لجنة التنسيق. 
ونظرا إىل عدم وجود هذه املواصفات يف األشخاص املطلوبني للدعم، تّم االنتقال 
ليصبح يف  املنفذين  عدد  تعزيز  وهو  اآلخر  السيناريو  اىل 
حدود 16 شخصا. وقُّسم العدد اىل قسمني: لجنة الحامية 
كُرث  ضحايا  سقط  انه  عىل  املحاَور  وشّدد  الهجوم.  ولجنة 
واعترب انه حتى املهاجمني يعتربون ضحايا بالنظر إىل أنهم 
رأيْس  او  السلطة  رأيْس  بني  لحرب  محرقة  حطب  كانوا 

السياسة وهام حركة النهضة ونظام بن عيل. 
ويف تطرّقه إىل تفاصيل العملية، قال كريم عبد السالم إنه 
التنفيذ  من  سويعات  وقبل  التقى   1991 فيفري   17 يوم 
بالقيادي يف حركة النهضة مصطفى بن حسني والذي كان 
أن  املفروض  ومن  النهضة،  حركة  داخل  تنظيميا  مسؤوال 
يصاحبه يف العملية، لكنه رفض وتراجع يف آخر لحظة. وقد 

في الحلقة الثانية من اعترافات مدبّر عملية »باب سويقة« كريم عبد السالم:

علي العريض هو من انقلب على الرأي الراشد يف النهضة 
وهو من دفع إىل املواجهة مع النظام يف التسعينات

       
    

الورميي  العجمي  الهاروين،  الكريم  عبد  اللوز،  الحبيب   *
وعبد الحميد الجاليص كانوا مسؤولني عن عمليات التسليح 

يف حركة النهضة     
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طُلب منه بشكل ودي أن يدعي أنه وجد استنفارا أمنيا وأنه من غري املمكن 
تنفيذ العملية، لكن كريم الذي كان حسب وصفه يف أقىص حاالت االستفزاز 
واالستعداد للجرمية، رفض ذلك وأرّص عىل التنفيذ. وكانت النتيجة ان تم تنفيذ 
اإلعدام يف حق مصطفى بن حسني الذي مل تكن له ناقة وال جمل يف كل ما 
حصل بل كان رافضا للعنف ومل يشارك يف التخطيط ومل يؤمن بأية عملية فيها 

عنف. واعترب أنه يشعر بأمل كبري تجاهه وأن هذا ما جعله 
كريم  وقال  لضمريه.  إرضاء  االعرتافات  هذه  يقدم  أيضا 
عبد السالم ان املجتمع الذي قدم منه هو مجتمع مغلق 
وهو الخروج عن الجامعة وعن الطائفة هو كفر وهو ما 
وبعد  اليوم  اما  بالتنفيذ،  يتمسك  الوقت  ذلك  يف  جعله 
املراجعات التي قام بها وبعد وقوفه عىل حقيقة قياديي 
وتنصلت  والعائالت  األشخاص  التي دمرت  النهضة  حركة 
هو  االعتذار،  عىل  منهم  احد  يتجرأ  ومل  مسؤوليتها  من 
الخفية.  الحقائق  ويكشف  صمته  عن  يخرج  جعله  ما 

واستحرض كريم عبد السالم كالم راشد الغنويش يف ذلك الوقت والذي يقول فيه 
»حارصوهم، سدوا عليهم املنافذ، املؤوا عليهم الساحات« ووصف كالم زعيم 
حركة النهضة عىل انه عنوان مرحلة كان فيها موىت وضحايا ومؤسسات أحرقت 
الغنويش  راشد  السالم  عبد  كريم  ُدّمر. وطالب  وشباب  عائالت محقت  وفيها 
باالعتذار ان كان حقا قد قام مبراجعات هو اآلخر وان يعلن للشعب التونيس 

عن الحقائق التي يحاول التنصَل منها وإخفاءها. 
وعن تفاصيل العملية، قال عبد السالم انه ويف حدود الساعة الخامسة صباحا، 
دخل هو اىل تنسيقية التجمع بباب سويقة بصفته عضوا مندّسا فيها. وأكد انه 
شعر ببعض التوتر ومع ذلك دخل. وقد انطلقت العملية بقطع الكهرباء عن 
املكان مستعينني بأحد العاملني يف الستاغ وقتها. ثم وقع االقتحام بقيادته هو. 
دخل 16 شخصا وانقسموا اىل قسمني، وانطلقت العملية بالتكبري. وقد شاهد 
بالستييك  أحدهم مبعطف  ليعرتضه  تلتهم جسده،  والنار  يركض  أحدهم وهو 
الطابق  يقفز من  البعض وهو  أيضا  أيضا. وشاهد  تلتهمه هو  النار  مام جعل 
الذي  الحارس  السلطاين  املرحوم عامرة  لهم يف كسور. وعن  الثاين مام تسبب 
تويف يف العملية، فأكّد أنه اجتهد باالختباء يف إحدى الخزائن املوجودة يف املقّر. 
البنزين  مبادة  املقّر  إغراق  تّم  أنه  إذ  وقته،  يف  يكن  مل  النار  إشعال  إن  وقال 
املقّر. وقد تسبب ذلك  انفجار كامل  تّم ركل جهاز تلفزة مام تسبب يف  وقد 
يف إصابة جميع من يف املبنى مبن يف ذلك املنفذون الحاملون إلشارات حمراء 
وهم املسؤولون عن إشعال النار والحاملون إلشارات خرضاء وهم من املفروض 

املكلفون بالحامية وبتأمني خروج الناس من املقّر. 
وعن مدى صحة شّد وثاق الحارس عامرة السلطاين وإرضام النار يف املكان، اكد 
املتحدث ان هذه رسدية النظام ومل تكن صحيحة باملرة. وأوضح أن كل طرف 
سيايس يبحث عن التمويه من حركة النهضة املتملصة من املسؤولية اىل النظام 

الذي يبحث هو أيضا عن مصلحة سياسية.
منها  استفاد  باب سويقة  عملية  ان  السالم يف شهادته عىل  عبد  كريم  وشّدد 
من  والتخلص  سنة  عرشين  من  اكرث  طيلة  الحريات  عىل  التضييق  يف  النظام 
معارضيه، واستفادت منها حركة النهضة التي خططت للعنف ضّد النظام. إذ 

كانت تبحث عن االنقالب وفرض الحريات.
وعن اتهام حركة النهضة له بأنه كان عميال مزودوجا وانه قام بالعملية ملصلحة 
عائلتي  هرسلة  ترّبرون  ومباذا  سجني؟  ترّبرون  مباذا  الرجل،  تساءل  النظام، 

وتعذيبها والتي أوصلت شقيقتي اىل العيش عىل كريس متحرك؟ 
الساعة  العملية حلّت الحامية املدنية عىل متام  إثر تنفيذ  انه  وقال املتحدث 
السابعة صباحا، ليكتشف وقتها وقوع ضحيتني. عامرة السلطاين الذي تويف يف 

املستشفى ولزهر الذي تعرض اىل حروق بليغة. 
شاكر  سؤال  عىل  السالم  عبد  كريم  رّد  هكذا  بالندم،  وقتها  يشعر  ومل  ارتبك 
بسباس حول شعوره بعد علمه بوفاة عامرة السلطاين. يف املقابل كان مصطفى 
بالعملية  سامعه  عند  تام  انهيار  حالة  يف  باإلعدام  عليه  حكم  الذي  حسني 

وبسقوط ضحايا، أما البقية فقد عرّبوا عن فرحهم بالتكبري. 
املنّفذين  من  العنارص  بعض  املوالية عىل  أيام  الثالثة  القبض خالل  أُلقي  وقد 
االنسحاب  خطة  خالفا  اللّذين  نور  بن  الغني  وعبد  الجاليص  محمد  منهم 
الرئييس وصادفا دورية كان يتزعمها أحد األمنيني املنتمني  وخرجا اىل الشارع 
إىل النهضة. وكان املفروض ان يكون لكريم عبد السالم لقاء مع مصطفى حسني 
بعد يومني، لكنه تخلف عن املوعد ليتّضح الحقا أنه تّم إلقاء القبض عليه هو 
الكريم  تتداول اسم عبد  التجمع  الروايات داخل  األثناء بدأت  بقة. ويف  وطَه 
بصفته مسؤوال عن الجرمية ومل يخطر ببال أحد أن يكون الشخص املقصود هو 

كريم عبد السالم. 
وكانت حملة اعتقال واسعة يف تلك املنطقة، ومن بني املعتقلني أستاذ رياضيات 
معرفته  بحكم  الكريم  عبد  اسم  ذكر  صدفة  ولكنه  التفاصيل  يجهل  كان 
باب  ومن  تجمعي.  إىل  انقالبه  ثم  السالم  عبد  لكريم  اإلسالمية  بالتوجهات 
الصدف أن تكون روايته املفربكة متناغمة متاما مع الحقيقة. وبتضييق الخناق 

عىل طه بقة ومصطفى حسني اعرتفا وقدما الهوية كاملة لكريم عبد السالم.

خطة النهضة لتجميع السالح 
له  تسبّبت  التي  باملومس  سابقا  وصفها  التي  املراة  منزل  إىل  كريم  وهرب 
إىل  انتقل  ثمَّ  به. ومن  تَِش  األمن ومل  أنظار  أخفته عن  النفسية،  العاصفة  يف 
والتحق  البلدي  وفاضل  مورو  الفتاح  عبد  أصدر  مارس  شهر  ويف  صفاقس. 
بهم نور الدين البحريي بيانا »أُطلق عليه بيان الدم« يعلنون فيه عن تجميد 
عضويّتهم من حركة النهضة احتجاجا عىل ما حصل. واعترب 
الوقت.  ذلك  يف  الخيانة  مبثابة  بيانهم  السالم  عبد  كريم 

واعتربها مبثابة الرجة. 
متثّلت يف  أخرى  عملية  باب سويقة حصلت  عملية  وبعد 
باملركب  الجامعي  األمن  مركز  يف  أمنيني  أسلحة  افتكاك 
الجامعي باملنار. واعترب عبد السالم أن عبد الحميد الجاليص 
الرتبوية  العمومية  املؤسسات  حرق  عن  املسؤول  هو 
واالستعصاء وسنة بيضاء وتحريك الجامعة وقضايا األسلحة 
القبض عىل كريم  إلقاء  تّم فيها  باملروج وبصفاقس والتي 
يف أواخر سبتمرب من 1991. إذ انطلقت وقتها حركة النهضة يف تصنيع األسلحة 
بآليات محلّيّة الستهداف مقرّات أمنية. وقال كريم إن األمن رّصح وقتها أن لذة 
القبض عليه يعادل لذة القبض عىل الغنويش. واعترب كريم عبد السالم أنه تّم 
إلقاء القبض عليه يف سياق األسلحة وهي العملية األخطر حسب رأيه. واعترب أن 
1991 هو وقت التسليح لحركة النهضة وكان املسؤول عن عمليات التسليح هم 
الحبيب اللوز، عبد الكريم الهاروين، العجمي الورميي وعبد الحميد الجاليص. 

هؤالء القياديون هم من قادوا الخطة االستثنائية املتعلّقة بجمع األسلحة لتنفيذ 
عملية عسكرية. 

موجودا  السالم  عبد  كريم  اعتربه  النهضة،  لحركة  الرسي  الجهاز  مسألة  وعن 
وميارس مهامه طاملا مل تعرتف النهضة بتفكيكه. أما يف ما يخّص اتهام النهضة 
عقل  يف  زال  ما  أنه  لو  إنه  كريم  فقال  السياسية،  االغتياالت  عن  مبسؤوليتها 
يف  مازالوا  أشباهه  من  الكثري  هناك  أن  واعترب  ذلك.  من  أكرث  لفعل  النهضة، 

الحركة وتؤمن إميان العجائز بالنهضة ومستعدة تفعل أكرث من هذا. 
وختم عبد السالم حواره بالحديث عن سنوات السجن والتعذيب التي قضاها 
هو »حدث« يف عمر الـ17 سنة وبعض األشهر. إذ قال إنه يدين لهذه السنوات 

مبا هو عليه من نضج ومبا قام به من مراجعات. 
لهيئة  ترّؤسها  خالل  من  النهضة  حركة  بتبييض  سدرين  بن  سهام  اتهم  كام 
التي  النهضة  قضايا  من  قضية  أية  تتناول  مل  أنها  موّضحا  والكرامة،  الحقيقة 
ارتكبتها يف حق أبرياء. ومل تتطرق إىل جرمية باب سويقة أصال. واعترب كريم عبد 
النهضة ضحية. ودعا راشد  السالم أن ما يستفزه أكرث من أي يشء هو اعتبار 
الغنويش إىل االعتذار علنا من جيلني محقهام. كام دعا لطفي زيتون الذي ينظر 
الثالثة  املؤمترات  عن  الحديث  اىل  دميقراطي  حدايث  أنه  عىل  التونسيون  اليه 
يف املهجر وعن الدور الذي لعبه واملتمثل يف تهديد الناس بالتصفية. ووصفه 
بالعصا الغليظة لراشد الغنويش. ودعاه اىل الحديث عن دوره اليسء واالعتذار 

قبل ادعاء الدميقراطية.
* حياة الغامني 

* حركة النهضة 
قامت بتصنيع 

األسلحة بآليات محلية 
الستهداف مقرات 
امنية في التسعينات

وزارة التربية
الكتابة العامة

اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز

إعالن طلب عروض عدد 2021/11
تعتزم وزارة الرتبية االعالن عن طلب عروض تحت عدد 2021/11 القتناء زي شغل لفائدة عملة وزارة الرتبية وذلك طبقا 

للخاصيات الفنية والكميات املدرجة بكراس الرشوط.

مبلغ الضامن الوقتي بالدينارمحتوى الحصةالحصة

80٫000قميص صيف رجال1

80٫000قميص شتاء رجال2
كسوة للرجال3

رسوال للرجال

570٫000

100٫000معاطف رجال4
60٫000ربطة عنق5
20٫000دراعة للرجال6
40٫000دراعة للنساء7
100٫000قميص للنساء8
1٫000رسوال للنساء9

10Tailleurs Hiver pour dames160٫000
11Tailleurs Eté pour dames160٫000
120٫000حذاء للرجال12
60٫000حذاء للنساء13
14Sabot pour femme de ménage30٫000

وسيتم اعتامد منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط »Tuneps« حرصيا 
فعىل املرتشحني الراغبني يف املشاركة تحليل كراس الرشوط مجانا وذلك عرب التسجيل ملنظومة الرشاءات العمومية عىل 

 »Tuneps« الخط
يرسل الظرف املحتوي عىل الضامن الوقتي عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع او تسلم مبارشة 
اىل مكتب الضبط بوزارة الرتبية مقابل وصل اداع وذلك عىل العنوان التايل: الجمهورية التونسية وزارة الرتبية االدارة العامة 
للبناءات والتجهيز شارع باب بنات تونس 1030 طلب عروض عدد 2021/11 اقتناء زي الشغل لفائدة عملة وزارة الرتبية.

ويتم ارسال العروض الفنية واملالية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط وتخول لهم ارفاق الوثائق االدارية 
املنصوص عليها باملصاحيب لعروضهم بصفة آلية باستثناء وثيقة الضامن الوقتي 

تتم عملية فتح العروض باعتامد منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط »Tuneps« يف جلسة علنية وذلك يوم 26 أفريل 
2021 عىل الساعة الحادية عرشة )11( صباحا بقاعة االجتامعات مبقر وزارة الرتبية الكائنة بشارع باب بنات 1030 تونس.

 ميكن للمشاركني يف طلب العروض الحضور يف جلسة فتح العروض وذلك باملكان والتوقيت املحدد أعاله.
يبقى العارضون ملزمني بعروضهم ملدة 90 يوما ابتداء من اليوم املوايل لفتح العروض.
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والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية لتسويغ الفضاء الرتفيهي
بحي الزهور السند للمرة الثانية لسنة 2021

يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثالثة لتسويغ محالت بلدية يوم الثالثاء املوافق لـ:2021/04/06 بداية من الساعة العارشة 
صباحا مبقر البلدية وذلك حسب الجدول التايل:

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق عدلية:
ـ أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة العارشة صباحا ليوم 2021/04/06 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 البتة عند االقتضاء.
ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن طريق الهاتف 76290164 اثناء أوقات العمل.

مدة التسويغمكان وتوقيت اجراء البتةالضامن الوقتيالسعر االفتتاحي السنويالسعر االفتتاحي الشهريبيان املحلع/ر

الفضاء الرتفيهي 01
بحي الزهور

10٫020د835د
للمحل الواحد

للمحل  1٫002د 
الواحد

الساعة  عىل  السند  بلدية 
11h صباحا

سنة واحدة قابلة 
للتجديد

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية
للمرة الثالثة

يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثالثة لتسويغ محالت بلدية يوم الثالثاء املوافق لـ:2021/04/06 بداية من الساعة العارشة 

صباحا مبقر البلدية وذلك حسب الجدول التايل:

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق عدلية:

ـ أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة العارشة صباحا ليوم 2021/04/06 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 البتة عند االقتضاء.

ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن طريق الهاتف 76290164 اثناء أوقات العمل.

مدع التسويغمكان وتوقيت اجراء البتةالضامن الوقتيالسعر االفتتاحي السنويبيان املحلع/ر

و08 01  07 عدد  محل 
بالسوق املركزية
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للمحل الواحد

سنةو واحدة ق صباحابلدية السند عىل الساعة 10H صباحا72د للمحل الواحد
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آراء

احتاللِه أرض فلسطني  الصهيوين منذ  الكيان  تونس مبنأى عن عيون  مل تكن 
كل  يف  الشهداء  التونسيني  دماء  سالت  وقد  والحجر.  والشجر  بالبرش  وتنكيلِه 
املقّدسة، وعادت  باألرض  املقاومة منذ 1948 واختلطت رفات بعضهم  مراحل 
جثامني طاهرة لشهداء آخرين لتوارى الرثى يف الوطن. وال يخفى عىل أحد أّن 
الطريان الصهيوين قد أغار عىل منطقة حامم الشط التونسية سنة 1985 وتسبب 
»أبو  الفلسطيني  القيادي  بينهم  راح ضحيتها شجعاٌن كرث من  يف مجزرة كربى 
الدويل وأَداَن  انعقد مجلس األمن  الغاشم والجبان،  العدوان  جهاد«. وإثر هذا 
االعتداء فيام احتفظت تونس بحّق الرّد. ومنذ ذلك التاريخ مل نسمع أن تونس 
وقّعت اتفاقية سالم مع الكيان الّصهيوين إىل اليوم، وهذا ما يجعُل البلدين يف 

حالة حرٍب ولو نظريّا وإن مل تكن كذلك. 
كان هذا مدخال الزًما لفهِم ما يجري يف الساحة الثقافية التونسيّة والعربية 
العربية  إىل  املرتجمة  روايته  عن  كُتب  مقال  بنرش  تونيس  كاتب  تفاخر  جرّاء 
وصدوره يف األرايض املحتلة. وكاتُب هذا املقال صهيوين نرشه يف جريدة صهيونية. 
الضابط يف  لصاحبها  الرواية  تولّت نرش  التي  النرش  دار  أن  بعد  فيام  تبنّي  وقد 

جيش االحتالل! 
ما  عليها  وقّع  عريضة  وأصدرت  األحرار  الكتّاب  من  مجموعة  تحرّكت  وقد 
الرواية  بيت  مدير  الرياحي«  أتاه »كامل  ما  فيها  أدانوا  كاتب،  املائة  يزيد عن 
وهي مؤسسة تتبع وزارة الثقافة التونسية. وتتالت بياناُت إدانة شديدة اللهجة 
واتحاد  الفلسطينيني  الكتاب  اتحاد  منها:  بالذكر  نخّص  الجهات،  مختلف  من 
الحديث  الّشعر  التونسية وجمعية  للثقافة  العامة  التونسيني والجامعة  الكتاب 
بتوزر والنقابة األساسيّة إلطارات وأعوان الثقافة بتونس ومجموعة من األحزاب 
واملنظامت الوطنية التونسية مطالبة بإقالة كامل الرياحي ومحاكمته. هذا وقد 
صدر بياُن مساندة للرياحي من ِقبَِل روائيني عرب نذكر من بينهم واسيني األعرج 

وعبده خال وآخرون... 
الحّق أن حربا كثريًا قد أسالُه موضوع التطبيع الثقايف، وقد حاول بعض الُكتّاب 
للنقاش.  موضوًعا  العربية  إىل  الرتجمة  من  ليجعلوا  الحكاية  أصل  من  الهروب 

واملؤسف يف األمر هو ما جاء من مغالطات تاريخية كثرية حول هذا الطرح. 
ورغم هذه املغالطات نورُد رأي حركة »مقاطعة ارسائيل« الفلسطينية الوارد 
مبلحق جريدة األيام الصادرة بتاريخ 12 مارس 2021 وقد جاء فيه: »يف تفاعلها 
مقاطعة  التّطبيع«، خّصت حركة  وشبهة  الرتجمة  سؤال  »حول  امللف  هذا  مع 
إرسائيل )BDS(، »أيام الثقافة« برد جاء فيه: حسب تعريف التطبيع الذي تتبناه 
 )BDS( حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها
واملتوافق عليه من قبل الغالبية الساحقة يف املجتمع الفلسطيني، فإن تعريف 
التطبيع هو: »املشاركة يف أي مرشوع أو مبادرة أو نشاط محيل أو دويل يجمع 
)عىل نفس »املنصة«( بني فلسطينيني )و/أو عرب( وإرسائيليني )أفراداً كانوا أم 
: أن يعرتف الطرف اإلرسائييل بالحقوق  مؤسسات( وال يستويف الرّشنْطنَينْ التاليَنينْ
األساسية للشعب الفلسطيني مبوجب القانون الدويل، وأن يشّكل النشاط شكالً 
من أشكال النضال املشرتك )Co-Resistance( ضّد نظام االحتالل واالستعامر-

االستيطاين واألبارتهايد اإلرسائييل.
خارج  )لكاتب/ة  عريّب  كتاب  أي  ونرش  ترجمة  موضوع  الحركة: يف  وتابعت 
أرايض فلسطني 48( تربز بشكل عام قضيتان متّصلتان مبوضوع التطبيع، األوىل: 
من يرتجم العمل إىل العربية؟ إذا كانت املرتجمة إرسائيلية ال تعرتف بالحقوق 
األساسية الثالثة )التي وردت يف نداء املقاطعة BDS( كحّد أدىن، يُعترب مرشوع 
الرتجمة للعربية تطبيعاً، حسب املعايري املتّفق عليها أعاله، والثاين: ما الجهة التي 
تقوم بنرش الكتاب مرتجامً؟ بغّض النظر عن املرتجم/ة، فإذا كان النرش من خالل 
الثالثة  بالحقوق  تعرتف  )ال  إرسائيلية صهيونية  مؤسسة/رشكة/دار نرش/جريدة 
الحالية  اإلرسائيلية  النرش  دور  جميع  وكون  تطبيعاً.  املرشوع  يعّد  أدىن(،  كحّد 
صهيونية، إذاً، ال يوجد مجال لنرش ترجمة عربية لكاتب عريب )من خارج 48( من 

قبل دار نرش إرسائيلية دون الوقوع يف التطبيع.
الصهيونية  النرش  دار  مع  العالقة  كانت  إذا  ماذا  للحركة،  والتساؤل  ولكن، 
اإلرسائيلية غري مبارشة، أي من خالل وسيط فلسطيني، حتى لو مل تتضمن أّي 
ب املايل للكاتب العريّب املعني؟ تعترب حركة املقاطعة BDS هذه  نوع من الَكسنْ
وذلك  التطبيع،  ملعايري  مخالفة  مبارشة،  غري  أم  مبارشة  أكانت  سواء  العالقة، 
)إذ  إرسائيلية-صهيونية  نرش  بدار  العريّب/ة  الكاتب/ة  اسم  ربط  األول  لسببني: 
اسم  استغالل  وبالتايل  الطرفني(،  بني  وفّق  الذي  للوسيط  اهتامماً  يعري  أحد  ال 
الكاتب/ة لتطبيع العالقة مع العرب والتغطية عىل تواطؤ دار النرش الصهيونية، 

والثاين تَربّح دار نرش صهيونية من كتاب لكاتب عريب.
فّخ  الوقوع يف  ولتفادي  بالقول: ماّم سبق،  وختمت )BDS( توضيحها هذا، 
التطبيع )إذا افرتضنا جهل الكاتب/ة املعني/ة بالجهة التي ستقوم بنرش ترجمة 
كتابه/ا(، والتزاماً مبعايري مناهضة التطبيع، ننصح الكتّاب/الكاتبات العرب/يات 
الذين يفّكرون بالرتجمة إىل العربية، بالتايل: النرش إلكرتونياً بشكل مستقّل، من 
قبل جهة غري صهيونية، ال مع دار نرش أو جهة إرسائيلية، والتحّقق من هويّة 
الجهة التي ستقوم بالنرش )دار النرش( واجب، والتسليم بأنه حتى العالقة غري 

املقرّة فلسطينياً، وبالتايل  التطبيع  املبارشة مع دار نرش صهيونية تخرق معايري 
تسهم، بغّض النظر عن النوايا، يف محاوالت العدّو اإلرسائييل الحثيثة الستعامر 
عقولنا بعد أن استعمر أرضنا، والتأكيد عىل دعم حركة املقاطعة ومعايري مناهضة 

التطبيع املتوافق عليها يف املجتمع الفلسطيني«.
ويبدو يل أن توضيح حركة املقاطعة الفلسطينية وبيان الكتاب الفلسطينيني 
الذي يدين عمليات التطبيع مهام كان نوعُه، مل يكونَا كافينِي لنقتنع بأن التعامل 
خيانة  هو  أفراد  أو  مجموعة  »األننْسنة«  بدعوى  ثقافيّا  الغاصب  الكيان  مع 
وعمليّة فتٍح ألبواب الحصون الخلفية لوطٍن جريح يسعى إىل التّعايف من رسطاِن 

اإلرهاب وأرشاِر الّداخل.
عن  دفاًعا  األعرج  واسيني  أوردها  التي  املغالطاِت  بعض  ذكُر  بنا  ويجدُر 
الذين تُرجمت  الكبار  الكتّاب  العربيّة، إذ استشهد بعدد من  الرّتجمة من وإىل 
أعاملهم إىل العربية مثل محمد شكري ومحمود درويش وإميل حبيبي وتناىس 
األعرج عن قصد أو من دونه أن الزّمن منذ عرشين عاًما مل يكن هو الزمن اليوم 
وأيضا األدب ليس هو األدب ذاته فالفرق بني أدٍب مقاوم كالذي يكتبُه درويش 
حامل لقضية شعبِه واإلنسان، وأدٍب رّث يتحدث عن فجوات مجتمعية وهوان 
أخالقي ال يسعد غري األعداء وهذا هدف كُتّاب التّطبيع اليوم. وما هي مصلحة 
الكاتب يف لغة يتقنها بضع ماليني مقابل لغات أخرى مقروءة أكرث مبئات املرات؟ 
نحُن عىل يقنٍي مبنٍي أن لعبة الرتجمة كانت بّوابة للوصول إىل أبعد من ذلك 
بكثري، فتونس والجزائر دولتان محوريتان يف شامل إفريقيا وهام عىل توافق تاّم 
منذ أيام االستعامر الفرنيس وأبعد خاصة يف ما يتعلق باألمن القومي للبلدين. 
فيام  يُجرّمُه  قانوٍن  بوضع  التطبيع  مأزق  أن تخرج من  الجزائر  استطاعت  وقد 
أخفقت تونس يف فعل ذلك نظرا إىل تصويت األغلبية ضّده منذ خمس سنوات 
ولكّن تجريم التطبيع مطلٌب شعبّي جامع. والقضية الفلسطينية مسألة جوهرية 
قرّاءهم  ويخاتلوَن  يتلّونون  )املثقفون(  هؤالء  بقي  وإن  الشعبنِي.  كيان  يف 
بأقالم  بيته  ينسُج  التطبيع  عنكبوت  أن  نؤكد  فإننا  الرتجمة،  حول  بالسفسطة 
هؤالء عن طريق خيوط اللّغة. وقد قيل إن املثقف هو األقدر عىل الخيانة ألنه 
قادر عىل تربيرها. ولكن تعرتضنا قولُة التوحيدي: »ال عذر يف الغدر«، وما حدث 
يف بيت الرواية غدٌر وطعنٌة يف الظّهر لشعٍب ال يقبُل بالتطبيع مع األعداء ولو 

يف كوابيسِه.
العامل  إىل  بريئة موّجهٍة  لقولٍة غري  الصهيوين منذ »أوسلو«  الكيان  وقد رّوج 
أنفسهم«! وهذا  الفلسطينيني  أكرث من  العريب مفادها: »لن تكونوا فلسطينيني 
الكالم يهّز مشاعر ضعاف املوقف، والحال أن القضية الفلسطينية ليست قضية 
شعٍب واحد فقط وإمنا قضية اإلنسانية جمعاء. وهذا يجعلني أقوُل بأّن مجرّد 
ونرشوا  تواصلوا  هؤالء  أن  والحال  تطبيعا،  يعترُب  صهيوين  عىل  التحيّة  إلقاء 

وتفاوضوا معهم!
ليس »كامل الرياحي« وحدُه من تُرجم عملُه إىل العربية عرب منّصة الكرتونية 
صهيونية وإمنا أسامء تونسية وعربية أخرى كثرية. وهذا ما يجعلنا نتساءُل: كم 

من كامل رياحي آخر ال نعرفُه، يتعامل مع هذا العنكبوت؟ 

عنكبوت التطبيع خيوطُه الرتمجة

) 1 (
عندما يذهب األحياء إىل شموسهم كالّصواعق، والثّّوار إىل 

حتفهم باسمني...
بعالمة  يديه  رافعا  الّسجون،  برد  إىل  القاتل  يُقاد  عندما 

الّنرص، ويذهب القتيل إىل موته راضيا وسعيدا...
سوى  باإلصابة،  جديرا  شيئا  يبرص  ال  الطّفل  حجر  عندما 

نوافذ الجريان، وتغدو الّسعادة حزنا خالصا...
عندما يسقط األحرار أعىل من مستنقعات األرض، وتتحّول 
األرواح املصعوقة بالوجد إىل أقامر صغرية تتسّكع يف القلوب...
ويتبّخر  جبال،  ويصعد  مجراه،  الّنهر  يحّول  فجأة،  عندما 

البحر متاما، حنينا إىل مجرّة أخرى...
)قد يحدث هذا يوما، ونحن يف زمن العجائب(...

عندما يستيقظ الغزال من الّنوم، ليشحذ أنيابه عىل صخور 
الجبال، ويغدو رمزا صاعقا للرّشاسة والبطش، وعالمة فاضحة 

عىل انقراض الوداعة...
الّنادر  الوفاء  عندما ينقلب كّل يشء إىل ضّده، كأن يصبح 

خيانة علنيّة لكّل يشء...
عندما يحدث كّل هذا، فالبّد من وجود أسباب ساخنة لهذا.

) 2 (
األعصاب  يف  عميقا  نحّب،  الّتي  املرأة  تذهب  عندما 

واألوردة، حتّى نلمس رائحتها باليدين...
عندما تصبح الّريح مسكنا آمنا لبعض سّكان األرض، وأرحم 

من مجاورة األهل واألصدقاء واألحباب...
فيتحّولون  الرّجال،  الرّجال/  عيون  يف  الّذّل  ييضء  عندما 

من  كائنات  إىل  الّليايل  أعامق  ويف  أشباه،  إىل  الّشمس  تحت 
أنني ونواح...

عندما تبدأ أّمنا األرض يف التّململ، استعدادا للطرّيان بعيدا 
)تربتها  الجميل  ثوبها  عن  العاقنّي  سّكانها  نفض  بعد  جّدا، 

الّدافئة(، وإلقائهم بني أحضان الّريح...
عندما يتحّول املحّب إىل راقص مجنون، غداة العثور عىل 

عدّو رائع أرحم من حبيبه...
مسحوقني  دواخلهم  يف  )اآلخرون(  الثّّوار  ينهّد  عندما 
فداء  حياتهم  وهبوا  أنّهم  أدركوا  وقد  وحزاىن،  ومخذولني 

ألكياس من... رياح...
عندما يحدث كّل هذا، فالبّد من أسباب ساخنة لهذا.

) 3 (
عندما تطلع أنجم يف الّنهار، ويظّل الّليل منترصا عىل شمس 

منكرسة وذليلة...
عندما تتحّول البغال واألحمرة، إىل كائنات ناطقة بال كالم، 

وناقدة حكيمة لسوء الّسلوك وقلّة األدب ونكران الجميل...
عندما يصبح املجانني بيوتا آمنة للعقول الرّاجحة، والجنون 

هو الطّريق الّصحيحة للحياة الحقيقيّة...
عندما يغدو مثُن العزّة أرخَص من قصيدة فاسدة، واإلرصاُر 
الطّويل الطّوييييييييييييييل، عىل الوقوف العزيز عاًرا ومذلًّة...

عندما -ويف هذا الزّمن القرد-، يخجل الرّجال من رجوالتهم، 
والّنساء »األخريات« »قّوامات« عىل الرّجال...

حافل  عمر  بعد  رسيره،  إىل  الجليل  الّنقايّب  يطمنّئ  عندما 
استقبال  يف  حياته  من  تبّقى  ما  وينفق  واالرتياب،  بالّشكوك 

طائر الّنوم األليف... )هكذا(...
عندما تصبح الكتابة لعنة مزمنة، وليال آرسا للّذاهبني نحو 

جاللة الّشمس...
عاشق  لنداء  -استجابة  وتحّط  وقحة،  نجمة  تتنزّل  عندما 

محموم- يف كّفه املتوّسلة...
عندما يحدث كّل هذا، فالبّد من وجود أسباب ساخنة لهذا.

) 4 (
عن  القلوب  وتعمى  باليدين،  وردته  األعمى  يبرص  عندما 

رؤية مريديها...
عندما تذهب الرّاهبة الوحيدة جّدا، يف الّليل إىل... جسدها 
املغسول بالّدموع والّشهقات، وتعود يف الّنهار إىل أحالم الّليل...
عندما تصدق األساطري، ويتحّول الواقع إىل مجموعات من 

الكذبات الكربى، فنغدو -كالكتّاب- كائنات أسطوريّة جّدا...
عندما تتوب الطّفولة عن مامرسة طيشها ونزقها وشقاوتها، 

وتقفز بخّفة غزال رشود، من يأسها إىل »أمل« الّشيخوخة...
ورياح،  الغاضبون، يف شكل صواعق  األسالف  يعود  عندما 
ويعودون يف شكل أدلّة وشواهد، تدين كّل يشء، وال تستثني 

أحدا...
البحر  فتدعو  لديها،  الّصرب  ميزة  األرض  أّمنا  تفقد  عندما 
خليفة  لتأديب  الّسامء،  كائنات  وتدعو  فوقها،  أعراسه  إلقامة 

الّله عليها...
عندما يحدث كّل هذا، فالبّد من وجود أسباب ساخنة لهذا.

) 5 (
فتعود  الجبال،  يهّد  جارف  حنني  عىل  العناد  يصرب  عندما 

الطّيور الّنادرة مجروحة، ومخذولة يف أمانيها...
الربيد  والقصائد، عن حمل  والحامم  الّنسائم  تكّف  عندما 
والبوم  الغربان  وتتكّفل  البشارة،  واملنتظرات  املنتظرين  إىل 

والوشاة باملهّمة الجسيمة...
املشمسة،  بالوعود  املساء  لسيّدات  البحر  يهمس  عندما 

فتتنّهد األرض من جفاف الرّجال والّسنوات...
عندما يفيش البجع الربّي أرسار البحريات البعيدة، وتخطئ 

األنهار أهدافها نحو الّصحارى...
عندما يحرس الّذئب الحديث، )يوسف( الجديد من إخوته، 

ويومئ الغرباء إىل سّكان املجرّات األخرى بالحنني...
عندما تنخرط القصيدة يف نواح أليم، ألّن شاعرها مل يقلها 

كام صّورته...
وبعد  األحالم،  يف  إاّل  وجوهها  عن  تسفر  ال  األحالم  عندما 
بحّصتها  مطالبة  الزّئري،  يف  اآلفاق  فتنخرط  القطار،  انطالق 

اليوميّة من دماء املتعطّشني إىل وعودها...
عندما يأيت زمن، )ونحن فيه(، يتحّول فيه الكبار إىل لصوص، 

يرسقون الحكمة من عقول الّصغار...
عندما يحدث كّل هذا، فالبّد من وجود أسباب ساخنة لهذا.

) 6 (
عندما...

فإّن األسباب البّد أن تكون ساطعة كالفضيحة...
لكّنني مل أجد سببا واحدا، يدفع ذلك )الكاتب الّسيّئ( إىل 

حمل القلم.

قلم بال سبب  * بقلم: رحّيم جامعي

* بقلم: األمجد بن أحمد إيالهي 
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•حاوره: أبو جرير 
الثقافية  الساحات  العّش عرفته أغلب  الجبار  الّشاعر والروايئ عبد 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ومنابر  الكليات  ومدارج  والجامعية 
اليسارية  لألحزاب  الثقافية  واألنشطة  تونس  لطلبة  العام  واالتحاد 
بكل تفرعاتها. أنه أحد أهم األصوات الشعرية التي كانت منترصة 
للحرية والكرامة والعدالة واملساواة ومنحازة إىل إنسانية اإلنسان. 
مسرية طويلة وشاقة خاضها مع رفاق ألجل الحياة وتثوير العقول 

وتنوير العواطف واملشاعر .
التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

الثقافية  الساحة  يف  عرفت  والروايئ  الشاعر  العش  الجبار  عبد   *
والجامعات ومدارج الكليات، بانتامئك إىل اليسار كيف تقيم هذه 

الرحلة؟
- اليسار هو عائلتي التي فتحت يل املجال واملنابر لإلصداع مبواقفي 
ورؤيتي للعامل بحرية وبال أدىن قيد. منابر اليسار كانت املدرسة التي 
الحركات  كل  فكانت  الحرة  األصوات  وتكميم  القمع  زمن  احتضنتنا 
والخطوط والتيارات السياسية والنقابية اليسارية تتعامل معنا كفرق 
موسيقية ملتزمة أو كشعراء وكأننا أعضاء منتسبني إليها. بيوت ومنابر 
واملستقلون  والرتوتسكيون  والقوميون  والبوكت  بتفرعاته  الوطد 
وبقية التيارات اليسارية كانت مفتوحة أمامنا. كان الجميع يطلقون 
علينا اسم يا رفيق. كنا عائلة واحدة والرصاع االيديولوجي والسيايس 
الشعراء  مع  التعامل  يف  ولكن  أخرى  وأطر  منابر  له  كانت  والنقايب 
يساريا  زلت  وما  متينة  وأوارص  كانت هناك وحدة  امللتزمة  والفرق 

وإن كنت غري منتٍم تنظيميّا.
يستحق  ال  شعبه  آالم  يتحسس  ال  الذي  املثقف  قراميش:  يقول   *

كلمة املثقف. هل أنت مع هذه املقولة؟
- أكيد فأي معنى للفكر واألدب واإلبداع عموما إذا مل يضف شيئا 

إلنسانية اإلنسان ومل يكن منترصا للعادل والجميل واإلنسايّن.
لذا  بالرسد  األوىل حافلة  كامنة يف وجداين، وقصائدي  الرواية  كانت 
كانت  التي  املنابر  وأقفرت  السبل  يب  ضاقت  حني  الرواية  جاءت 
املايض  القرن  من  التسعينات  فرتة  ففي  الغاضبة  قصائدنا  تحتضن 
بدأت تتقلص مساحة إنشاد القصائد. ذهب جيل كامل من الطلبة 
كان يحتفل باإلبداع يف صلب االتحاد العام لطلبة تونس ومن أخذوا 
لقراءة  الدعوات  نتلقى  نعد  فلم  قصرية  ذاكرة  لهم  كانت  املشعل 
الشعر مل نعد نرى آدم فتحي أو أوالد احمد وغريهام يف منابر الجامعة 
التونسية باستثناء مناسبات نادرة كنت من قبل طيلة سنوات أذرع 
رفقة  البالد  جنوب  إىل  الشامل  أقىص  من  الجامعة  ومبيتات  كليات 
بلقاسم اليعقويب وآدم فتحي وكامل الغايل وعيل زمور وكامل بوعجيلة 
البحث املوسيقي وأوالد املناجم والحامئم  وغريهم ورفقة مجموعة 
البيض والزين الصايف وعشاق األرض والحامئم البيض وفرقة أجراس 
بحر  ومحمد  جذور  وفرقة  الضاوي  ولزهر  والكرامة  درويش  وسيد 
والساحات  املدارج  يف  األشعار  وننشد  نغني  وغريهم  الشمك  ورضا 
القيادات  التقاليد وانشغلت  انحرست هذه  ثم  الجامعية،  واملطاعم 
الجديدة لالتحاد العام لطلبة تونس بالرصاع الحزيب والتّموقع داخل 
املشهد الطاليب كام شهدت تلك الفرتة اضمحالل نوادي السينام التي 
التي  الفكر  نوادي  جّل  وغلق  الحرة  لألصوات  املنابر  احدى  كانت 
كانت منترشة يف دور الشباب خاصة كام تراجع دور االتحاد العام 
التونيس للشغل يف احتضان األصوات اإلبداعية فكانت الرواية مالذي 
بحكم  للكتابة  شاسعا  مجاال  يل  وفسحت  اليتم  من  أنقذين  الذي 
قدرة الرواية عىل استيعاب كل أمناط القول وتعقيدات الواقع ومبا 
أن الكتابة الرسدية كانت منترشة يف نصويص الشعرية فقد وجدت 
القراء  رضاء  عىل  األوىل  روايتي  فتحصلت  أمامي  مفتوحا  الطريق 
تتالت  ثم   2001 سنة  رواية  ألفضل  الذهبي  »كومار«  جائزة  وعىل 
الروايات لكن مل تنطفئ جذوة الشعر فواصلت الكتابة واملشاركة يف 

أمسيات كلام دعيت اىل ذلك.

والتكتالت  واإلقصاء  التهميش  من  التونيس  الثقايف  املشهد  يعاين   *
واملحاباة ودور النشل والناشطني؟

أن  الكاتب  العصابات و»الّشلليّة« واألحالف موجود وعىل  - منطق 
التاريخ وسوف  يحفر مجراه فإن كان مبدعا متميزا فسوف ينصفه 

يكون له قراء رغم أنف الجميع.
اإلبداع. كيف  الطويلة يف مجال  التجربة  بعد  العش  الجبار  عبد   *

تقيم الجيل الجديد الشعري والروايئ؟
- هناك طفرة كبرية يف مجايل الشعر والرواية. عدد كبري من األصوات 
الجديدة تقتحم املشهد وهذا يشء إيجايب لكن كم عدد الكتاب من 
الجيل الجديد الذين سيرتكون بصمتهم ويقدمون إضافة؟ هل سيولد 
من هذا الحراك شاعر آخر مبثل حضور الصغري أوالد أحمد أو أفضل 
لبشري  الدقلة يف عراجينها  منه؟ هل سنقرأ مستقبال رواية يف حجم 
خريف أو حدث أبو هريرة قال للمسعدي؟ هذا ما ستثبته أو تفّنده 

األيام.
موجة  بروز  األيام  هذه  نالحظ  املطبعني  الفنانني  موجة  بعد   *
أخرى من الروائيني والشعراء مع الكيان اإلرسائييل الغاصب. وأنت 

املعروف بانحيازك إىل القضية الفلسطينية. هل من تعليق؟
- سيوجد دامئا يف الوطن العريب ويف سائر أنحاء الكون كتّاب منحازون 
للعادل  ينترصون  وكتّاب  الشعوب  وملستعبدي  االستبداد  لقوى 
هذه  أحد  إال  الصهيوين  الكيان  مع  التطبيع  وما  واإلنساين  والجميل 
األمراض التي تقود كاتبا ما إىل خيانة قضايا أّمته فينجرف اىل التعامل 
مع مؤسسات العدّو طمعا يف املال أو الشهرة الزائفة. إن الكاتب الحّر 
لالستعامر  املعادية  الكونية  اإلنسانية  والقيم  العادلة  القضايا  نصري 
املسار  هذا  يف  ينخرط  أن  ميكن  ال  واالستبداد  والفاشية  والعنرصية 

مهام كانت اإلغراءات وبالتايل تجوع الحرة وال تأكل بثدييها.
* بعد هذه املسرية ما هي املحطات التي بقيت عالقة يف ذاكرتك؟ 

- أحداث ووقائع عديدة لكن أكتفي بذكر البعض منها إذ ال ميكن أن 
أنىس أول أمسية شعرية يل وكنت حينها تلميذا وجمعتني بالشاعر 
الثقافة  بدار  املزغني  املنصف  والشاعر  سايس  الحاج  عامد  الراحل 
ساقية الدائر بصفاقس ثم كانت يل أول مشاركة يف الجامعة التونسية 
تحت لواء الهياكل النقابية املؤقتة قبل أن يحّل محلّها االتحاد العام 
لطلبة تونس كنت برفقة فرقة أوالد املناجم يف كلية الطب بصفاقس 
اليوم  بالطلبة. كانت أجواء رهيبة وال أعرف إىل  املدرج غاّصا  وكان 
اثرها  طّوقتني.  التي  الرهبة  رغم  قصيديت  قراءة  من  متّكنت  كيف 
كانت محطة اخرى مهّمة مبشاركتي ألول مرة خارج صفاقس ممثال 
لنادي فنون ذي التوجه التقدمي وتحديدا يف مدينة الشابة يف مهرجان 
األغنية امللتزمة الذي نظمته جمعية النهوض بالطالب الشايب فكان 
أن اكتشفت ألول مرة جّل الفرق الغنائية امللتزمة يف تونس. بعدها 
اليعقويب  ببلقاسم  التاريخي  لقايئ  فكان  قابس  مدينة  إىل  انتقلت 
ومايسرتو مجموعة البحث املوسيقي نرباس شامم فكانت بداية مسرية 
طويلة. كام أتذكر يف تلك الفرتة والدة قصيدة لن ميروا إبان الهجمة 
عىل االتحاد العام التونيس للشغل والزّج بالنقابيني يف الّسجون ووقع 
إيقايف مع مجموعة كبرية من النقابيني وحني وقع إخالء سبييل سلمت 
القصيدة لنرباس شامم فقام بتلحينها وكانت لن ميروا أول قصيد يل 
املغّناة. بعد فرتة قصرية كانت  القصائد  يتحول إىل أغنية ثم توالت 

أمسية  أول  يل 
الجمهورية  داخل 
جلمة  يف  وتحديدا 
اصطدام  وأول 
ففي  البوليس  مع 
مع  األمسية  أثناء 
اليعقويب  بلقاسم 
أمن  أعوان  اقتحم 

القاعة وحاولوا إلقاء القبض علينا لكن مبؤازرة أبناء جلمة متكنت من 
اإلفالت ثم وقع نقلنا عرب سيارة ثم مشيا عىل األقدام وسط الحقول 
العظام وهناك نزلنا ضيوفا مكرّمني لدى عائلة مناضلة  إىل قرية أم 
تتالت إثرها محطات كثرية أبرزها حضور وإلقاء الشعر بصوتنا العاري 
أنا وبلقاسم اليعقويب يف ساحة كلية الحقوق بتونس وخاصة يف أثناء 
لقاء  أتذكر أول  العام لطلبة تونس كام  املؤمتر 18 لالتحاد  فعاليات 
مع  املشرتكة  الشعرية  وأمسيتي  خليفة  مارسال  الفنان  مع  حميمي 
مظفر النواب ثم مع الشاعر العراقي عبد الوهاب البيايت ومشاركتي 
زيارته األخرية إىل  أمسيات خالل  إمام عيىس يف عدة  الشيخ  الفنان 
الجامعي  املطعم  ويف  الشابة  يف  وسوسة  صفاقس  مرسح  يف  تونس 
العمران األعىل كام أذكر أمسيتي الشعرية األوىل خارج تونس يف معهد 
العامل العريب بباريس يف فرنسا مع شعراء من مختلف أنحاء العامل ثم 
أول أمسية يف بلد عريب يف الجزائر وكان صدور أول كاسيت شعر يل 
الله  بعنوان الشهيد أول منشورايت انتاج صوت األمل للمناضل عبد 
الرشقي ثم صدور أول كتاب شعري يل تحت عنوان »جلّنار« وتتابعت 
األحداث املهمة يف مسرييت وأكتفي بذكر صدور أول رواية يل بعنوان 
»وقائع املدينة الغريبة« التي فازت بجائزة »كومار الذهبي« ثم رواية 
الفارسية  اىل  ترجمتها  التي وقعت  كلب«  و«محاكمة  »افريقستان« 
»قصائد  الشعري  ديواين  وصدور  للرتجمة  الوطني  املركز  قبل  من 
للعراق« عن دار صامد لكن وقع حجزه ومنعه ومتكن النارش ناجي 
أول قرص مضغوط  إصدار  كان  النسخ كام  إنقاذ بعض  مرزوق من 
اإلبداعية  تجربتي  يف  آخر  حدثا  العامية  باللهجة  قصائد  يتضمن 
املاجستري  وشهادات  الدراسات  و  املقاالت  من  العديد  لتناول  وكان 
وقع  وخارجها  تونس  داخل  لروايايت  والدراسة  بالبحث  والدكتوراه 
الحياة  قيد  عىل  وأنا  املتواضعة  مسرييت  عىل  تكرميي  أن  كام  خاّص 
وتأسيس مقهى أديب يحمل اسمي قد تّوجا مرحلة طويلة من مسرييت 
وأمتنى أن تليها مسريات أخرى. وأكتفي بهذا القدر الذي ذكرت فيه 
فقط املحطات األوىل يف مجاالت عديدة أما باقي الذكريات فتتطلب 

كتابة سرية ذاتية يف كتاب.
الطيب  مع  العامية  باللهجة  القصيدة  كتابة  مهمة يف  تجربة  لك   *
بوعالق والنارص الردييس وأبو شادي وكّونتم مجموعة الهتارة وغنت 

لكم عديد الفرق املوسيقية امللتزمة. كيف تقيم هذه التجربة؟
- تجربتي هذه ليست وليدة اليوم فقد أصدرت منذ عقدين قرصا 
امللحنة  قصائدي  ولكن كل  العامية  باللهجة  قصائد  تضمن  ممغنطا 
التي تحولت اىل أغاٍن هي قصائد مكتوبة بالعربية الفصحى والتي 
بحر  ومحمد  أجراس  وفرقة  املوسيقي  البحث  مجموعة  بها  تغنت 
ورضا الشمك وعادل بوعالق وعيون الكالم وهشام الكتاري والثنايئ 
املغريب سناء ومصطفى أما تجربة الهتارة فهي تجربة ارتجال شعري 
نجتمع آخر الليل عىل صفحات الفايسبوك وعادة ما يبدأ ابو شادي 
املسامرة  املوسيقي  البحث  أحد مؤسيس مجموعة  الحمروين  خالد 
بطالع شعري مرتجل يف حينه ونجيب عىل التوايل مبقطع يف الغرض 
شادي  ابو  الحمروين  أساسا:  تضم  واملجموعة  نفسيهام  والوزن 
العش  الجبار  الغايل وعبد  الردييس وكامل  بوعالق ونارص  والطيب 
وقد  الشعراء  من  والصديقات  األصدقاء  بعض  إلينا  ينضم  وأحيانا 
لّحن خميس البحري فرقة عيون الكالم بعض النصوص. إنها شكل 

من أشكال مقاومة الصمت والكسل ونافذة أخرى للتعبري الحّر.

التطبيع خيانة لقضايا األّمة وطمع يف املال أو الّشهرة الزائفة
عبد الجبّار العش  لـ »الشعب«:

 الكاتب الحرّ نصري للقضايا 
العادلة والقيم اإلنسانية الكونية 
املعادية لالستعمار والعنصرية 

والفاشية واالستبداد
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في أجواء المدينة العتيقة:

الشاعرة زهرة الحواشي صاحبة الشعر اإلشكالي والقضايا الساخنة
كان يل لقاء يف نادي الطاهر الحداد يوم الجمعة املايض باملدينة 
والتمتع  فيها  الجوالن  يسعدين  فكم  كثريا.  أحبها  التي  العتيقة 
وأنهجها  الساكنة  أزقتها  بني  جولة صغرية  يف  قولكم  وما  بروائحها. 
التي تزخر بالحركة اللطيفة التي تبعث يف القلوب الدفء واملحبة. 
ثم  الطويل،  التاريخ  ذات  األصلية  العطور  روائح  تشم  األثناء  ويف 

تتوجه إىل نادي الطاهر الحداد الثقايف ألتحدث عن الشعر.
شعر  يف  مداخلة  ألقيت  حيث  بالنادي  والتحقت  فعلت.  هكذا 
السيدة زهرة الحوايش التي أصدرت ثالث مجموعات شعرية ويف كل 
مجموعة قصائدها باللغة العربية واللغة الفرنسية واللهجة الدارجة 
التونسية. وهي تنتظر صدور مجموعة أخرى قريبا. مع كتاب يحمل 
شعر الراحل صالح الڨرمادي الذي حمل اسم »اللحمة الحية« وقد 
التعبريية  لطريقه  رافض  بني  النقد  من  موجة  زمن صدوره  أحدث 
العربية  اللغة  وقابل لها بإعجاب خاصة أن صاحبها كان أستاذا يف 
مختّصا يف اللسانيات. وقد ترجمته اىل الفرنسية. وطبعا لن أنقل هنا 

ما قلته. وسأترك لكم نصا نرشته الّشاعرة زهرة الحوايش.
الصحفي  الصديق  الحداد  الطاهر  بفضاء  مارس   19 الجمعة 
األستاذ محمد بن رجب يتناول بعمق املحلّل والناقد وأيضا الّشاعر 
مجموعايت الشعرية األوىل رأيس يف قفص االتهام - حرف ودمعة - 

حديث الروح .
كانت تحاليله ملّمة مبا حملته كتابايت من أبعاد أدبية واجتامعية 
وسوسيولوجية وما نطقت به كلاميت من مشاعر إنسانية ووجدانية 
والتامهي  وتبنيها  استيعابها  إال  حّل  من  املتلقي  يجد  ال  ورسائل 
الرقي  التي تطمح إىل إرضاء  الصادقة  التونسية األصيلة  مع روحها 

والعدالة والكرامة الوطنية الحقة.
وقد تناول الناقد مسألة اللغات الثالث التي توفرت يف مجاميعي 
عىل حّد التكافؤ دون مفاضلة ودون خلفيات إمنا هي الرضورة لفتح 

اآلفاق للفكرة ومنحها أجنحة متعددة حتى 
تسمو وتخرتق جدران القفص اللغوي الفريد 
وتحلق بعيدا عاليا من أجل القيم اإلنسانية 
العصبية  الذهنية  تلك  تجاوز  إىل  مشريا 
بل  املبدع  تلزم  ال  األجنبية  اللغات  باعتبار 
عليه االكتفاء باللغة العربية األدبية وقد مثّن 
الفصيحة  التونسية  باللغة  كتابايت  تثمني  أميا 
األدبية  السابقة  هذه  أن  معتربا  )الدارجة( 

إضافة قيمة يف مجال األدب التونيس .
التي  العالقات  بإحكام  الناقد  ربط  كام 
تجمع بني أشعاري وشعراء آخرين مل أجايلهم 
بأفكارهم.  وامتزجت  التحقت  الفكرة  لكن 
يجمعني  الذي  الشعري  الرتاشق  إىل  وأشار 
الكبري  الشاعر  مثل  الثوريني  الشعراء  بعديد 
محمد الحبيب الزناد والشاعر الهكوايت سامل 

اللبّان  الذي حرض اللقاء.
كانت املرافقة املوسيقية طيبة مع العازف امللتزم الصديق فتحي 
لحنها  قصائدي  من  مقاطع  ثم  أمام  الشيخ  أغاين  من  فيها  أنشدنا 

األستاذ فتحي زهري .
أيضا  حارضا  كان  العلوي  حسن  األستاذ  الكامريامان  الصديق 
للتوثيق وقد أبدع وهذه الصور الجميلة من إنجازه فألف شكر له .

حرضت اللقاء أيضا الصديقة جميلة قلة زوجة الفقيد العزيز علينا 
الهادي قلة فكانت روحه الطاهرة ترفرف بيننا بحامستها ووطنيتها 
وإعجابها بنصويص وقد تأثرت بقراءايت حّد البكاء. نعم بكت جميلة 
الرثة  الوطن  هذا  لحالة  الحارضون  وبىك  أيضا  أنا  وبكيت  الحرة 

وحزنه املتزايد يوما بعد يوم.

حرضت أيضا الصديقة العزيزة نعيمة بنوري وهي ليست غريبة 
عن املحارض الشعرية واألدبية .وحرض اللقاء أيضا الشاعر الصديق 
ال  أشخاص  حضور  كانت  اللقاء  هذا  يف  والخاّصية  وساليت.  منري 
ينتمون إىل الوسط الشعري بل جاؤوا بدافع اإلعجاب وحب التعرف 

واالطالع وهذا مهّم جّدا .
رغم  حرضوا  هؤالء  صميدة.  سليم  الشاعر  الصديق  أيضا  حرض 
الربد وتهاطل األمطار غزيرة فكانت فعال »مطر مارس ذهب خالص« 

فالشكر الوافر لهم جميعا.
وبكل  واكبت  بل  الفضاء  مديرة  الصديقة  اللقاء  عن  تغب  ومل 
مساهمتها  عن  زيادة  لحظة  آخر  إىل  والنقاش  املحارضة  اهتامم 

كمديرة الفضاء. بالغ االمتنان لها .

للمرأة  العاملي  اليوم  إطار  يف 

 2021 مارس   19 يوم  التأمت 

لجمعية  الثقايف  املنتدى  بفضاء 

بلعيد  شكري  جمعية  شوك  آرت 

يرأسها  التي  والفنون  لإلبداع 

الدكتور عبد السالم البغوري ندوة 

الفلسفة  بني  العالقة  »يف  بعنوان 

والرواية«: »الرواية املضاّدة.«

لرواية  النقدية  قراءتها  يف 

معبد  يف  الحلوى  من  »طوفان 

الدار  عن  الصادرة  الجامجم« 

أشارت   )2021( للكتاب  العربية 

األستاذة حياة حمدي الوساليت إىل 

أن هذه الرواية متثل الجزء األخري 

من ثالثية انطلقت يف سنة 2012 برواية »جرحى السامء«، ثم رواية »لن تجّن 

وحيدا هذا اليوم« التي صدرت سنة 2014.

لحظتني  اىل  حمدي  حياة  أشارت  بالرواية  الفلسفة  عالقة  عن  حديثها  ويف 

أساسيتني مرت خاللهام الفلسفة من موقف الريبة واإلقصاء من مجايل القول 

واملدينة اىل موقف االعرتاف مبا للرواية وللفن عموما من قدرة عىل التعبري عاّم 

تعجز لغة املنطق عن التعبري عنه 

هذه الرواية -كام تشري صاحبة التقديم- صّدرتها الكاتبة بإهداء لروح »دادة 

زعرة السلطاين« والدة الشهيدين اللّذين اغتالتهام يد اإلرهاب يف جبل مغيلة 

عديد  يحمل  إهداء  وهو 

الدالالت والرموز إذ هي تنزل 

الرواية مبارشة يف جنس الرواية 

السياسية أو هي بالتحديد من 

التي  املضاّدة«  »الرواية  جنس 

تغتني بالواقع لكنها تنقله من 

»الزمن  إىل  الطبيعي«  »الزمن 

محاكاة  ليست  فهي  الرسدي« 

بناء رسدي  إعادة  وامنا  للواقع 

قبيل  من  وهي  له  خيايل 

»الرسد النضايل« الذي يراهن 

جديد  وعي  استحداث  عىل 

بالعامل هو الوعي الجاميل.

من  »طوفان  أن  إىل  الرواية  لهذه  قراءتها  يف  حمدي  حياة  خلُصت  وقد 

الحلوى يف معبد الجامجم« بقدر ما توغلت يف أحداث القتل وقطع الرؤوس 

ويف مشاهد الدم والجامجم إال أنها تنبئ بوالدات متتالية تبدأ بوالدة »بطل« 

الرواية يف البحث والسؤال ومن ثَمَّ والدته الثانية يف الفن لتنتهي بنبوءة والدة 

جديدة لإلنسان وللعامل.

الحضور األنيق لطلبة األستاذة أم الزين بن شيخة واألستاذة حياة حمدي 

الوساليت وأحباء ورّواد منتدى آرت شوك. تفاعلوا مع الطرح املميز لألستاذتني. 

وكانت أسئلتهم إضافة نوعية لالحتفاء بأستاذة الفلسفة والكاتبة أم الزين بن 

شيخة التي تّم تكرميها بدرع شكري بلعيد. 

يف العالقة بني الفلسفة والرواية
وتكريم األستاذة والكاتبة أم الزين بن شيخة

* بقلم: محمد بن رجب 

ِلُنَغنِّ للوطن ولإلنسانّية
مجلّة  )وهي  االلكرتونيّة  »مشارف«  مجلّة  تنظّم 
ثقافيّة عاّمة مزدوجة اللّسان: عربيّة/ فرنسيّة تعنى 
باألدب والفنون بأنواعها يرشف عليها الناقد محمد 
عىل  سنوات  سّت  مرور  مبناسبة  عمر(،  بن  صالح 
:«لُِنَغنِّ  بعنوان  األّول  الّشعرّي  مهرجانها  تأسيسها 
عرش  مثانية  فيه  ويشارك  ولإلنسانيّة«.  للوطن 
ومحّمد  بوحوش  محّمد  وهم:  تونس  من  شاعرا 
الهادي الجزيري وسلوى الرّابحي ومحّمد بن رجب 
وسعيف  شعابنيّة  عاّمر  ومحّمد  الرّشايطي  ورياض 
ومختار  العريب  وزهور  وإميان عامرة  الظّريف  عيل 
العمراوي وشمس الديّن العوين وفاطمة بن فضيلة 
موىس  والبشري  معاوية  وفطيمة  عيل  قارة  ومريم 
الورغي.  الهيلة ونجاة  الّنرصي وليىل هاجر  وسيّدة 
الّشدياق  وراشيل  ذياب  :صفاء  هم  عرب  وشعراء 

ونوال الغانم )عراقية مقيمة بأسرتاليا(.
إهري ماري  مونيك  هم:  فرنسيّني  شعراء  وثالثة 
داننت كاّسندر  وماريجو    Monique-Marie Ihry

Maryjoe Cassandre Danton  وفيليب لوموان  
Philippe Lemoine وشاعرة من  جزيرة املارتينيك 
  Jocelyne Mouriesseمورياس :جوسلني  هي 
Ja- مونتولي جانيس  هي:  األورغواي  من  وششاعرة 

 nice Montuliu
* محمد الهادي الوساليت

* أبو جرير 

تكريم أم الزين بن شيخة
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النادي االفريقي

سنانة يُمضي والعلمي يريد األموال
أمىض مهاجم منتخبْي األصاغر واألواسط يوسف سنانة عقدا مدته ثالث سنوات 
مع النادي اإلفريقي تنطلق فاعليته يف غرة جويلية القادمة وذلك إىل غاية موىف 

شهر جوان 2024.
وجاء التعاقد مع سنانة لثالث سنوات فقط نظرا إىل كونه دون الثامنة عرشة عىل 
أن يقع إمضاء ملحق عقد مبوسمني إضافيني مبجرد بلوغه السن القانونية وهو ما 

أن يتم بعد 24 مارس 2022 باعتبار أن الالعب من مواليد 2004 وسيُتّم غدا ربيعه 
السابع عرش.

وكان يفرتض أن مييض سنانة منذ أشهر عقده مع نادي باب الجديد لكن الفوىض 
حالت دون ذلك فيام عمدت الهيئة الحالية إىل توقيع عقد معه مخافة تحويل 

وجهته السيام أنه يعد أحد أفضل العبي جيله.
من جهة أخرى أثبتت الكشوفات التي خضع لها الالعبون املصابون يف مباراة 

النادي البنزريت أن حالتهم ال تستوجب راحة مطّولة لذلك يفرتض أن يكون كّل من 
عاطف الدخييل وحمزة العقريب وزهري الذوادي وباسريو كومباوري تحت ترصف 

اإلطار الفني.
من جهة أخرى بدأ يوسف العلمي يف التحرك من خالل اتصاله باليونيس لتسوية عديد امللفات العالقة.

* حسني

النجم الساحلي 

تحسن األحوال والدريدي محّل إشادة 
لعب النجم الساحيل يوم أمس األربعاء 24 مارس 2021 مباراة أمام ضيفه النادي 
البنزريت يف إطار مباراة متأخرة لحساب الجولة االفتتاحية من مرحلة اإلياب وذلك 

عىل أرضية ملعب بوعيل الحوار بحامم سوسة ليفوز بنتيجة 4 - 0 . 
وعرفت تشكيلة فريق جوهرة الساحل غيابات عديدة يف كافة الخطوط ألسباب 

مختلفة إذ مل يتمكن لسعد الدريدي من التعويل عىل كل من أمين البلبويل ووليد 
كريدان وسليم بوخنشوش ورضوان زردوم وعيل صوما وزين الدين بومتان ومحمد 

الحاج محمود وحمزة لحمر ألسباب صحية.
كام كان كل من وجدي كرشيدة ومحمد أمني بن عمر والحسني بن عيادة 

وسليامن كوليبايل خارج الحسابات وذلك بسبب التزاماتهم مع منتخبات تونس 
والجزائر والكوت ديفوار يف إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكامريون.

وبلغت الغيابات 12 العبا من العنارص األساسية أو القريبة من التشكيلة.
ويُنتظر أن يكون أكرث من العب يف املوعد يوم 31 مارس القادم يف الكالسيكو أمام 
النادي اإلفريقي عىل غرار بومتان ولحمر والحاج محمود والبلبويل والزردوم دون 

نسيان بن عمر وكرشيدة.
األكيد أن املردود يف تحسن وهو ما دفع الكثريين باإلشادة بطريقة عمل لسعد الدريدي.

* محمد

واصل املنتخب الوطني لألكابر االستعدادات، للمقابلتني ضّد ليبيا يوم 25 
مارس، وغينيا االستوائية يوم 28 مارس لحساب تصفيات كأس إفريقيا.

وقبل ساعات من السفر إىل ليبيا، عرف نسق التحضريات ارتفاعا بحكم 
عىل  األخرية  اللمسات  وضع  أجل  من  االستفادة  حاول  الفني  اإلطار  أن 
إىل جانب  املقابلة،  التي ستخوض  األساسية  التشكيلة  أو  اللعب  طريقة 
تدعيم املكاسب الجامعية ومحاولة إدماج العنارص الجديدة حتى ميكنها 

استيعاب طريقة اللعب. 
ويف هذا اإلطار كان الجانب التكتييك طاغيا عىل التامرين من خالل السعي 
إىل برمجة عديد التطبيقات التي تهّم التمركز الدفاعي أو الهجومي إضافة 

إىل االهتامم بالكرات الثابتة.
سعد  الالعب  بالتحاق  املايض  الثالثاء  صباح  اكتمل  قد  النصاب  وكان 
بقري الذي كان آخر الوافدين عىل مقّر اإلقامة يف العاصمة، يف حني تأكد 

غياب وهبي الخزري ألسباب صحية عن املقابلتني ولن يقوم اإلطار الفني 
بتعويضه.

المنتخب الوطني قبل مواجهة المنتخب الليبي

الجانب التكتيكي يهيمن على التوجهات واالختيارات

أغلى الالعبني يف الكرة 
التونسية  

يتصدر إلياس السخريي، نجم املنتخب التونىس ونادي 
كولن األملاين، قامئة أغىل العبي »نسور قرطاج« من 

ناحية القيمة التسويقية خالل الفرتة األخرية وفقا ملوقع 
»ترانسفري ماركت« العاملي.

ووفقا للمصدر ذاته فإن السخريي يأيت يف صدارة قامئة 
أغىل العبى تونس بقيمة تسويقية تصل إىل 6.5 ماليني 

يورو، إذ انخفضت بعد أن كانت 12 مليون يورو يف املوسم قبل املايض وذلك بسبب 
وباء كورونا الذي أثّر بالسلب عىل اقتصاد كل الفرق 

األوروبية.
وأضاف املوقع أن ديالن براون صاحب الـ25 عاما قلب 

دفاع فريق ماتز الفرنيس، يأيت يف املركز الثاين خلف 
السخريي إذ وصلت القيمة التسويقية إىل 6 ماليني يورو، 

يليه نعيم السليتى ثالثا رغم رحيله عن فريق ديجون 
الفرنيس صيف 2019 وانضاممه إىل صفوف االتفاق 

السعودي، إذ حافظ عىل قيمته التسوقية التي تقرتب 
من 6 ماليني يورو.

كام أشار املوقع إىل أن تراجع مستوى املردود وعدد مرات الحضور يف التشكيل 
األسايس للخزري مع فريق سانت اتيان خّفض قيمته 

التسويقية برسعة قياسية إذ يف ظرف عام واحد تراجعت 
قيمته من 12 مليون يورو كأغىل العب تونيس إىل 5 

ماليني يورو ليحتل بذلك املرتبة الرابعة. 
وجاء املدافع األيرس لفريق قاسم باشا الرتيك أسامة 

الحدادي يف املرتبة الخامسة بقيمة تسويقية تبلغ 2.8 
مليون يورو علام أنه يلعب لصالح الفريق الرتيك يف 

نطاق اإلعارة من نادي االتفاق السعودي.
كام تشارك الفرجاين سايس نجم الزمالك املرصي وياسني 

مرياح مدافع ريزا سبور الرتيك يف املرتبة السادسة بـ 2.5 مليون يورو، وذلك بفضل 
الحضور الدائم عىل املستوى الدويل مع نسور قرطاج يف مختلف التظاهرات الرسمية 

األخرية.
ويختم املوقع القامئة مبايسرتو نادي العريب القطري يوسف املساكني بقيمة تسويقية 

تبلغ 2.4 مليون يورو علام أنها وصلت يف عام 2018 إىل 4.5 مليون يورو أي قبل 
تعرضه إلصابة األربطة املتقاطعة قبل مونديال روسيا ويليه الثنايئ سيف الدين 

الخاوي محرتف مارسيليا الفرنيس وسعد بڤري العب أبها السعودي بقيمة تسويقية 
تصل إىل 1.8 مليون يورو لكل العب.

ويُشار إىل أن املنتخب التونيس يحتل املرتبة الرابعة عربيا من حيث القيمة التسويقية 
اإلجاملية مبختلف عنارصه والتي تبلغ 46 مليون يورو خلف كل من مرص واملغرب 

والجزائر.
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النادي الرياضي بجبنيانة:

تكريم الفقيد وشهيد الواجب 
عبد الرزاق القريف

يف لفتة كرمية ولطيفة، قامت الهيئة املديرة للنادي الريايض بجبنيانة بتكريم فقيد الجهة وشهيد الواجب عبد الرزاق القريف الالعب 
السابق للنادي وذلك بحضور أبناء وأشقاء الفقيد عىل هامش مباراة الفريق مع محيط قرقنة يوم السبت الفارط.

وتأيت هذه الحركة النبيلة من قبل الهيئة املديرة عرفانا من األجيال املختلفة للجمعية ملا قدمه املرحوم عبد الرزاق القريف من 
مساهامت جبارة طيلة مسريته الكروية وبعدها من أجل رفع راية النادي وتأطري الشباب وتجويد موهبتهم الكروية.

ومعلوم أن الفقيد فارق الحياة خالل قيامه بواجبه املهني األسبوع الفارط وقد تركت وفاته لوعة وحزن كبريين لكل أهايل البلدة.
وكان فوز النادي عىل محيط قرقنة 1 مقابل صفر خري هدية للفقيد، يف وقت يعاين فيه هذا النادي العريق مشاكل مادية تتطلب 

وحدة صاّمء بني محبّيه وبني أبناء البلدة داخل جبنيانة وخارجها والوقوف ماديا ومعنويا مع الجمعية.
* صربي الزغيدي

تحكيم مغربي للقاء اإلياب بني 
النادي الصفاقسي والنجم الساحلي 

يدير طاقم تحكيم مغريب لقاء اإلياب بني النادي الصفاقيس والنجم الساحيل )الجولة الرابعة( الذي يحتضنه 
ملعب طيب املهريي بصفاقس يوم 11 أفريل. انطالقا من الساعة الخامسة بقيادة سمري كزاز )41 سنة دويل منذ 
2017( ومساعدة مصطفى أكركاد وزكرياء الربينيص وعادل زوراق يف خطة حكم رابع. هذا اللقاء سرياقبه سبيت 
رصاص من جنوب السودان ويتفقد حكامه املرصي أحمد عودة وينسقه املرصي حسام الدين الزنايت أما املسئول 

األمني لهذا اللقاء فسيكون الجزائري عامد الدين محمدية واملسؤول الطبي الدكتورة التونسية زكية الربطاجي.

الجنوب االفريقي غوميز ملباراة 
الرتجي واملولدية 

لقاء الجولة السادسة واألخرية يف املجموعة الرابعة الذي سيحتضنه ملعب حامدي العقريب برادس 
)درة املتوسط سابقا( بني الرتجي الريايض ومولدية الجزائر يوم 10 أفريل 2021 انطالقا من الثامنة 

مساء. سيديره طاقم تحكيم من جنوب إفريقيا يقوده فيكتور غوميز مبساعدة زاخييل سيواال 
وأثنكوزي ندونجيني والحكم الرابع هو أكونا ماكاليام بينام يراقب اللقاء املوزمبيقي بينتو نافاس.

وصل الكثري من الالعبني املتألقني يف كرة القدم التونسية إىل ذروة 
املجد والنجومية، وكانوا يصولون ويجولون يف املالعب ويُرفعون 

عىل األعناق ودافعوا عن راية الوطن وأعطوا من وقتهم وصحتهم 
لترشيفها، ولكن حمل املشعل بعدهم نجوم جدد لقوا اهتامما 

كبريا، وأصبحوا هم عرضة للنسيان من ِقبَِل الجامهري بشكل خاص.
وال يقترص النسيان عىل الجامهري فقط وإمنا أيضا مجلس إدارات 

األندية ومختلف الهياكل األرضية، وحتى وسائل اإلعالم التي تنىس 
برسعة هؤالء النجوم بعد أن كانت تغزو صورهم صحف الجرائد 

واملجالت، وتلهث مختلف القنوات التلفزيونية وراء استضافة 
أحدهم يف برامجها الرياضية. 

ويحتفظ تاريخ كرة القدم التونسية بعدة أسامء معروفة تألقت 
سابقا يف املالعب التونسية ورشفت الفرق واملنتخبات التونسية 

وجدوا أنفسهم يعيشون الحاجة والترشد والنكران من جميع 
األطراف. يف التقرير التايل أبرز األسامء الالمعة يف تاريخ الكرة التونسية الذين تحولت حياتهم من الرتف والرثاء 

إىل الفقر والحاجة. 

سمير روان من جوهرة في الساحل إلى منسي في قابس
ظهر سمري روان الذي تألق يف صفوف النجم الساحيل يف مقطع فيديو تحدث فيه عن محنته االجتامعية، 

ومعاناته الصحية بعد اعتزاله الكرة، مشريا إىل عدم قدرته عىل مجابهة مصاريفه وعائلته اليومية، ما اضطره إىل 
العمل يف »البناء« واتجه يف مرات كثرية إىل االقرتاض. ويضيف روان بحرسة: »رغم ما قّدمته للّرياضة يف قابس 
ويف الّنجم الّريايض الّساحيل أين لعبت من سنة 93 إىل 99 فإنّني أعيش حاليا عىل دخل والدي صحبة عائلتي 

ويف منزل حالته مزرية جّدا«.
وعرف الهداف التاريخي السابق للنجم بقلّة انضباطه داخل وخارج امليدان، لكن مل متّر جولتان متتاليتان دون 
أن يتمّكن من هّز الّشباك، وهو بكل تأكيد أحد أبرز األسامء التي أهملتها كرة القدم فلم ينل منها إال القليل.

العيادي الحمروني .. الجوهرة 
السوداء  

الجوهرة السوداء عيادي الحمروين، أحد أبرز صناع إنجاز الرتجي 
األول عىل املستوى القاري سنة 1994، قدم الكثري للمنتخب 

التونيس لسنوات طويلة، وهو بدوره عاش سنوات من اإلهامل 
والحاجة بعد أن بلغ ذروة التوهج والنجومية يف تسعينات 

القرن املايض. وعاىن الحمروين من وضع مادي صعب، قبل أن 
يتدخل اتحاد الكرة العام املايض ويعينه مستشارا فنيا يعمل 

لفائدة املنتخبات الوطنية.

أمير الحاج مسعود.. اإلصابة غيرت 
حياته

تحدث أمري الحاج مسعود خالل آخر ظهور إعالمي له العام املايض عن اإلصابة البليغة التي تعرض لها سنة 
2007، والتي حرمته من االحرتاف يف أوروبا، ومن مسرية كروية رائعة كانت ستغري حياته نحو األفضل حسب 

تعبريه. 
وتحدث املدافع األمين السابق وهو يبيك بحرقة عن تنكر مجلس إدارة النادي الصفاقيس له بعد اعتزاله، 

وكشف عن ظروفه املزرية والبطالة والحاجة، عقب النجومية وحاجة أبنائه إىل أبسط مقومات الحياة. ويعمل 
حاليا مدربا إلحدى الفرق الهاوية يف الجنوب التونيس )كوكب دڤاش(.

بشير السحباني من نجم للترجي إلى حارس لمقرّ الفريق
كشف الالعب السابق للرتجي بشري السحباين عن الظروف املادية الصعبة التي ميّر بها، وتحدث هو اآلخر يف 
الكثري من املرات عن تنكر عدة شخصيات رياضية له، أغلبها يف الرتجي الريايض التونيس، الفريق الذي لعب 
معه لسنوات طويلة، كام تحدث السحباين عن عرض عمل من الرتجي كحارس ملقّر النادي العاصمّي الكبري.

العبون سابقون يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة  
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* بقلم: سلامن عرباوي
التباعد  رغم  الرتابط  وشديدا  للغاية  ن  مهماّ حدثان 

املكاين.
الحدث األول: وفاة الكاتبة املرصية والناشطة الشهرية 
يف املجال النسوي واملجتمعي نوال السعدواي وما رافقه 
من شمتة وشتائم يف األوساط اإلسالمية ليس عىل مستوى 
القيادات  مستوى  عىل  وإمنا  فحسب  والغوغاء  الرعاع 

اإلخوانية والسلفية سياسية كانت أو دينية أو إعالمية.
حافية روال الخطيب عىل قناة  الحدث الثاين: تقرير الصاّ
العربية الحدث من داخل مخيم »الهول« يف سوريا عن 
الذي يضم بقايا  الداعشية داخل املعتقل،  وضعية املرأة 
لداعش يف  النهائية  الهزمية  بعد  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

معركة الباغوز رشق سوريا.

صنعته  مجتمعي  منط  يف  تلخيصها  ميكن  وضعية 
للمجتمع  ونظرته  التنظيم  ملعايري  وفقا  هناك  النسوة 
الزواج  املرأة عىل  والجمعة اإلسالمية حيث يقترص دور 
املتكرر واملبالغة يف اإلنجاب ونقل القناعات الداعشية إىل 

األطفال تلقينا. 
انهن  باعتبار  رضورة  بعضهن  لترصيح  وفقا  فالزواج 
فهن  محرم  إىل  دامئة  حاجة  يف  مهاجرات  مجاهدات 
الحرب  يف  الزوج  مقتل  فور  الزوج  تجديد  إىل  يسارعن 
أنها  ذكرت  من  ومنهن  الرشعية  عدتهن  انتهاء  وفور 

تزوجت من خمس إىل عرش مرات.
املخيم  داخل  بشدة  ُمالحظ  فهو  اإلنجاب  كرثة  أما 
الذي امتأل باألطفال رغم افتقار معتقل الهول إىل أبسط 
ترجع  ذلك  ويف  أكل ورشب وصحة  من  الحياة  مقواّمات 

إىل  هناك  املعايش  للواقع  تقييمهن  عدم  التنظيم  نساء 
التوكل عىل الله فقط.

االطفال وحتى  اىل  التنظيم  قناعات  نقل  اخريا مسألة 
للفضاء  والبديل  للمدرسة  البديل  فهو  التلقني  أو  الرضع 
التعليمي الذي من املفرتض ان يتمتع به كل أطفال العامل 
من باب الحق الكوين يف التعليم غري أن هؤالء اخرتن عاملًا 

آخر بدا عىل أكرثهناّ االرتياح للعيش داخله.
السعداوي  نوال  وفاة  يف  الشمتة  بني  وثيق  ارتباط 
مخياّم  داخل  السلفية«  »اإلسالمية  الحياة  منط  وعرض 
الهول. فالشامتون يف وفاتها بتنظرياتهم وخطبهم وأقوالهم 
جراّوا عددا كبريا من الشباب اىل العيش اآلن يف مجتمع 
نوال  الراحلة  ألجله  ناضلت  الذي  املجتمع  مع  يتناقض 

السعداوي وامرأة نقيضة المرأة السعداوي.

بني امرأة السعداوي وامرأة »اهلول«

الكاتبة املرصيّة الراحلة نوال السعداوي

»الصنطرة« من سراق الوطن إىل سراق اهلل
قبل البدء:

حني طلب مني الصديق بوراوي تقديم إصداره »الصنطرة« 
والذي كنت قد اطلعت عىل شذرات من مخطوطه األويل منذ 
أكرث من سنة انتظرت أن أجد »حكاية« تتمهى مع »حكايات« 
رواها بعض رموز اليسار التونيس ممن عاشوا التجربة السجنياّة 
و«نظارات  يحيى  بالحاج  لفتحي  يروح«  »الحي  واستحرضت 
أمي« لعز الدين الحزقي وما خطه نور الدين بن خذر وجلبار 
وسمعت  لهم  قرأت  ممن  وغريهم  مهني  بن  والصادق  نقاش 

منهم ونُقل إيلاّ عنهم.
التشابه ووجدت نفيس أمام رؤية  أو  التمهي  مل أجد هذا 
مغايرة صاغها بوراوي بروح مل يصغ فيها إال موجته الخصوصية. 
الدين ونور  يلتقي بوراوي يف »صنطرته« مع فتحي وعز  نعم 
الدين. من حيث أنه يقدم شهادة عىل مرحلة من تاريخ تونس 
مع  فيقطع  للوقائع  متثاّله  حيث  من  مغايرا  نْحوا  ينحو  لكنه 
وتقريرية  الحزقي  الدين  عز  ومشهدية  يحيى  بالحاج  روائية 

نورالدين بن خذر وهذا ما سأحاول توضيحه الحقا.
 التقديم:

صدر كتاب »الصنطرة« ونرش مبساهمة جمعية برسبكتيف 
الكتاب  وإشهار  للطباعة  املغاربية  عن  التونيس  العامل  آفاق 
بتونس وهو كتاب من 98 صفحة من الحجم املتوسط يف طبعة 

مه. أنيقة وبغالف مل تقع اإلشارة إىل مصماّ
الخامسة مبقطع شعري لشاعر  األثر يف صفحته  ينفتح هذا 
جالديه  تحدي  عىل  وقدرته  الشعب  بإرادة  يتغناّى  مجهول 
دائرة  ويدخلنا  الكتاب  فكرة  صميم  يف  التصدير  هذا  فيضعنا 

التوقع.
ثم ويف الصفحة السابعة نجد اإلهداء وهو وإن كان مخترصا 
األوقات  كل  ويف  األحباب  كل  احتضن  بحيث  العمق  من  فإنه 
تل  »ملكة  إفراد  بوراوي  ينس  ومل  واألموات«  منهم  »األحياء 

الربيع« بشحنة أقوى من الحب والعرفان.
الوطني  املناضل  يخطاّ   11-10-9 الصفحات  امتداد  وعىل 
محمد الكيالين تقدميا المس فيه فكرة الكتاب وحام حولها دون 
غوص ودون تحليل وال تأويل مكتفيا بإيحاء العنوان )وجع آت 
وعن  عنه  عباّ  قد  »الصنطرة«  بأن  ضمنيا  ليعرتف  بعيد(  من 

عذابات جسدية ونفسية وفكرية كان للكيالين نصيب منها.
« بطريقته بعد التقديم ويف الصفحة  »ال حال يدوم« قال »الكيِ
التعريف  بوراوي  خاللها  من  حاول  مخترصة  مقدمة  نجد   13
الذات  عن  تخب  متناثرة«  »حكايات  أنه  عىل  مرصاّا  بالكتاب 
والزمان واملكان والوقائع والشخوص منزاّال هذه »الحكايات« يف 
االضطهاد  وسياق  والجالد  بالضحية  عالقة  يف  التاريخي  سياقها 
بأرسه  شعب  عىل  االستبدادي  الحكم  منظومة  مارسته  الذي 

وعىل فئة مناضلة آمنت بالعدالة والحرية والحداثة.
م بوراوي كتابه إىل فصول أو أبواب وعددها 9. قساّ

-1 الرتحيلة:    من ص 15 إىل ص 21
-2 يف أحضان محتشدات االستقالل: ص 22 إىل ص29

-3 يف ضيافة عصابة عم الطاهر:     ص30 إىل 46
-4 جبنيانة قرية الفقر والفرعنة:    ص47 إىل ص52

-5 يف معتقل صفاقس:        ص 53 إىل ص 55

-6 يف السجن: لحظات فرح أحيانا:  ص 56 إىل ص 64
-7 العودة:      ص 65 إىل ص 72

-8 عجيبة تلك القرية:      ص 73 إىل 79
-9 يف ضيافة الرديف قلب الهم:   ص 80 إىل 98

أراده  كم  دقيقا  الرابط«  »الخيط  يحرض  الفصول  هذه  بني 
الحكاية يخضع  بناء  أن  القارئ  يدرك  بحيث  يكون  أن  بوراوي 
مع  متاشيا  اسرتجاعا  تستحرضه  أن  املؤلف  ذاكرة  أرادت  ملا 

إيديولوجية الخطاب ومقاصده.
ال أريد أن أدخل يف تفاصيل الحكاية حتى ال أفسد عليكم 
لذة االستكشاف فقط أردت أن أشري إىل أن »الصنطرة« مبا هو 
النص«  التاريخ ومل يهمل »جملية  العرص« راعى  »شهادة عىل 
يف املستوى التاريخي نجد بوراوي وقد روى مبا يقتضيه تسلسل 
الحقيقية  دعامئها  للحكايات  وأرىس  الزمن  خط  عىل  الوقائع 
الواقعية املثبتة من زمان ومكان وأحداث وشخوص. رمبا تكون 
ها( إال أنها كانت  ذاكرة الراوي الشخصية قد انتقت )وهذا حقاّ
»الصنطرة«  أن  نعتب  أن  يصحاّ  بحيث  للتاريخ  الوفاء  كلاّ  وفياّة 
وثيقة ميكن للمؤراّخ أن يستخلص منها »صورة عرص« فاألسمء 

حقيقياّة واألماكن كذلك واألحداث أيضا.
كيف صاغ بوراوي هذه الحقائق؟

يتجنب  فالكاتب  األثر  هذا  ميزة  املجمل  الرسد  كان  فناّياّا 
التفصيل والتدقيق، يحك باقتضاب حني يتوقع منه القارئ أن 

يسهب.
 يقتضب ويختزل حداّ اإليحاء ولعلاّ هذا ما أضفى خصوصياّة 
النصاّ إذ يسمح للقارئ أن يتمثاّل املشاهَد ويبنيها  فريدة عىل 
ويفصلها فينتج من نصاّ املؤلف نصاّ القارئ وأستحرض يف هذا 

السياق مشهد التعذيب يف أقبية الداخلية.
يختار  لكنه  يسهب  أن  املعذب  الراوي  من  أتوقع  كنت   
بأن  القارئ  ملخياّلة  يسمح  إيحايئ  بتكثيف  واإلجمل  االختزال 
أن  يريدنا  »شمتة«  ببوراوي  وكأنني  املشهد  تفاصيل  تصور 

نتعذب معه.
أخب الراوي يف كتابه عن الذات والعائلة والراّفاق عن الجالاّد 
أستطرفه يف هذا  ما  ولعلاّ  واملكان  الزمان  ان وأخب عن  جاّ والساّ
االنفالتات  تلك  هو  وتحقيق«  نظر  باطنه  يف  و«الذي  اإلخبار 

االنفعالية العميقة يلجأ إليها الراوي كلم أمعن الجالد يف إنهاك 
الله  إىل  الوجع  من  بوراوي  يفراّ  ولكرامته...  وروحه  جسده 
فيناديه بكل اللغات، عىس أن ينقذه من الشاطر حسن ومعلمه 
أمه  وجه  إىل  بوراوي  يهرع  الله  يستجيب  ال  وحني  رمضان 
يستحرضه ليخلصه من رائحة املوت يف قاعة التعذيب ويشده 
يستجيب  األم  وجه  ولكن  الله  يستجيب  ال  بالحياة.  ويربطه 

ل. فيتمسك الراوي ويتحماّ
وتستمراّ رحلة العذاب. تتغرياّ األمكنة سجن -أقبية الداخلية-

الطاهر«  ثم السجن من جديد- ثم مرة أخرى يف ضيافة »عم 
مع  الراّاوي  يتأقلم  عذاب  رحلة  بدء...  عىل  عوًدا  السجن  ثم 
 ... محطاتها برصوف من التدبري الفكري والعاطفي واالجتمعياّ
املعاجم  أقذع  بهم  وساّ ولعنهم  لوصفهم  وينتقي  جالاّديه  يشتم 
صفاقس  يف  ة  وخاصاّ انيه  لسجاّ وتفهاّم  حباّا  ويفيض  وأفحشها... 
جائر والطاّعام  فيتعاطف معهم ويغدق عليهم من املوداّة والساّ
القمع  آلة  سعت  التي  يتهم  آدماّ إىل  ويعيدهم  يسعدهم  ما 
وعذابهم  مآسيهم  بوراوي  يروي  استئصالها...  إىل  السلطوي 
يهواّن  الذي  الراّفيع  اإلنساين  الخيط  ذلك  ليبقي عىل  وطرائفهم 

عليه وعليهم وحشة السجن فهم سجناء من حيث ال يعلمون.
هكذا كان بوراوي يف »صنطرته« يتجاوز الوجع بأن يسرتق 
رأي  بأناّه سجني  وعيه  من  تأتيه  الداخلياّة  الصفاء  من  لحظات 
أبناء جبنيانة  ، من املختار ورضا خروتشوف وغريهم من  احتجاّ
حة واألمن يف حقاّ فتاة جبنيانياّة تدوسها  عىل تقصري أعوان الصاّ
سيارة مجنونة فيساق إىل املعتقالت ويف رحابها ترتسخ القناعات 
رغم وحشية الجالد... وكأيناّ ببوراوي يراكم يف فضاءات التعذيب 

ورياّ لالستقرار بكرامة يف دروب الحياة... جن الوعي الرضاّ والساّ
إىل  باالنتمء  اإلحساس  أيضا من  الداخيل  الصفاء  ويأيت هذا 
يخلو من  وال  يقطر عشقا  بفصل  الراّاوي  يفردها  التي  جبنيانة 
فضاء  أيضا  هو  الحبيب  الناّشأة  فضاء  فجبنيانة  وتباّم  انزعاج 
اختزلها  وفرعنة  املوضوعياّة  أسبابه  ندرك  فقر  والفرعنة،  الفقر 
ائد ونوعية الوعي املنترش ولصوصياّة  بوراوي يف املداّ النضايلاّ الساّ
األهايل  وسلبياّة  املحتالني  فني  املطفاّ ار  التجاّ من  وق  الساّ أباطرة 

الذين استكانوا إىل أكرث أمناط اإلنتاج هشاشة وتخلاّفا...
دمعتني  من  الراّاوي  كيان  لتحفر  الصفاء  لحظات  تأيت  كم 

جن متحدياّة التقاليد  ذرفتهم الحبيبة وهي تقف عىل باب الساّ
وعاد  الحبيب«  »رقاّ  بوراوي  فغناّى  الحبيبة  بكت  واألعراف... 
حديقة  املوحش  الفضاء  فاستحال  مدندنا  يقة  الضاّ الزنزانة  إىل 
انه  سجاّ يعانق  بوراوي  فيكاد  شمس  ألف  تنريها  زهرة  بألف 
كم عانق شقيقه يوسف يف أروقة املعتقل... هكذا كان الراّاوي 
الخانقة  الفضاءات  يحواّل  ي...  التحداّ يف  باإلمعان  لذاته  ينترص 
وبالقراءة  بالناّقاشات  تزهر  معشوشبة  منفتحة  ساحات  إىل 
جن  الساّ أرسار  يخرتق  بحيث  واألغاين  األفكار  مع  وبالتحليق 
ما  م  مرماّ الوطن  رحاب  يف  افرتاضية  نفسياّة  ياّة  بحراّ ويتجواّل 
ن  ويحصاّ اإلرادة  مباء  حلمه  يسقي  تحطيمه،  الجالاّد  حاول 
باألوكسجني  ه  ميداّ عاشقا  قلبا  تحتضن  أضلع  بني  ربيعة«  »تلاّ 
ين  ورياّ ليستمراّ صاحيا أمال حاملا... ولعلاّ من أطراف ما شداّ الرضاّ
الحقيقة وسيلتان: قطار  النقل وهم يف  يف »الصنطرة« وسائل 
العاصمة تحت  الراّاوي ورفاقه مكباّلني من صفاقس إىل  يحمل 
تحت  فاع  الداّ وزارة  إىل  املوقوفني  يقود  واحٍد  أمنيٍّ  حراسة 
أنظار الشعب الكريم من املسافرين يبعث إليهم نظام بورقيبة 
رسالة طأمنة عن الزاّعيم األوحد والبالد مفادها أناّ الوضع تحت 
بني سينالون جزاءهم حفاظا عىل األمن العام. السيطرة وأناّ املخراّ

 la reine de la route الحاج   404 هي  الثانية  والوسيلة 
ح  الحاج الدستورياّ الغاضب يرصاّ عىل أن يعود بالسجني املرساّ
اليسار  مع  مطباّعا  ستور  الداّ لحزب  تحداّ  رسالة  يف  جبنيانة  إىل 
الراّاديكايل، ساخرا من جوقة القوادين الذين تكاثر عددهم يف 
بتشويهه  الحزيباّ  املشهد  من  الحاج  إزاحة  وعملوا عىل  القرية 

والوشاياّة به.
صورة طريفة تؤسس لغرائبّية عالئقية.

الكاتب  صه  خصاّ الذي  الفصل  ويف   80 الصفحة  من  بداية 
للحديث عن الردياّف أفقد خيوط الحكاية ويضيع مناّي الراوي... 
ول الخطاب من رسدياّة مكتملة  مع هذا الفعل وهو األخري يتحاّ
من  نوع  إىل  البداية  يف  ذكرت  التي  باملواصفات  املقواّمات 
... قبل هذا الفصل كان بوراوي يحك - يسرتجع -  التداعي الحراّ
يتذكر - يروي ويف لحظة يكون أقرب إىل االنخراط يف الخطاب 
- يستخلص ويستنتج... حديث  - يحلاّل  يؤواّل   - يايساّ يفرساّ الساّ
عيل  بن  ولدكتاتورية  ألحداث  توصيف  ياسة...  الساّ صميم  يف 
والنتفاضة الحوض املنجمي ومالبساتها ودورها يف زعزعة أركان 
النظام... ثم حديث عن الثورة... عن اإلسالم السيايس عن دور 
الراّمز  الزعيم  اغتيال  انتهاء بحادثة  اتحاد الشغل وعن وعن.... 

شكري بلعيد.
بوراوي  وينتصب  جالاّد  إىل  الضحياّة  يتحواّل  الفصل  هذا  يف 
محاكم ويواّسع دائرة املحاكمني لتشمل الجميع ميينا ويسارا... 
جالاّد يجلد بالفكرة والرأي. يحباّ شكري ويكره مرجعياّة شكري 
ة الهممي ويقراّ بنضالياّته ويكره  ياسياّة يحرتم حماّ الفكرياّة والساّ

تنظيمه.
ناتها، هكذا هو بوراوي  يحباّ الجبهة الشعبياّة وال يحباّ مكواّ
ومناضال  لدودا  صديقا  وخبناه  عرفناه  كم  يايساّ  الساّ الزغيدي 
مت إصداره وساهمت  صلبا وتجربة ثرياّة عميقة يرشاّفني أيناّ قداّ

يف تقريبه من ذهن القارئ.

* بقلم: محمد حامدي زعتور


