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نائب برلمان الشعب سفيان المخلوفي 

املحكمة الدستورية يجب أن تكون بعيدة 
عن تصفية الحسابات السياسية

المخرج المسرحي سامي النصري:

اختفى العقل املسرحي وحّل محّله 
املنشط واملقّلد

بعد تعّطل إرساء المحكمة الدستورية

هل أصبحت 
االنتخابات السابقة 

ألوانها خيارا مطروحا؟

مواد استهالكية تضاعفت أسعارها يف 
شهر رمضان وفقدان الزيت املدعم!

ملاذا فشل النموذج الرتكي 
يف البالد العربية؟

في وكالة تونس افريقيا لألنباء

حمل الشارة الحمراء اليوم 
الخميس ورفض للتعيينات الفوقية

بيان االتحاد:

اعالم عمومي ال حزبي 
وال حكومي
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وطنية 

الحبيب الشايب
السبت  يوم  الدراسات  قسم  انطلق  لإلمناء  الدامناركية  الوكالة  مع  بالتعاون 
املايض يف تنظيم سلسلة ورشات بارشاف الخرباء ملعالجة »اشكاليات االقتصاد 
املوضوع  يشّخص  علمي  تقرير  صياغة  بهدف  وذلك  النقابات«  ودور  املوازي 
ويفتح أفقا باتجاه الحّد من التأثريات السلبية عىل االقتصاد املنظم وعىل عامل 

الشغل عىل حّد السواء.
انطلقت أشغال أّول ورشة يف الغرض بكلمة األخ أنور بن قدور األمني العام 
وأهم  التحّديات  أبرز  خاللها  من  بنّي  التي  الدراسات،  عىل  املسؤول  املساعد 
العوائق التي يفرضها االقتصاد املوازي عىل املنظومتني االقتصادية واالجتامعية، 
متوقّفا عند خطورة ما يتهّدد عامل الشغل والعالقات الشغلية جرّاء توسع دائرة 

االقتصاد املوازي.
اليوم عىل مجمل  الغريب منكب  العامل  أّن  أنور بن قدور مربزًا  وأضاف األخ 
التحّوالت التي سيشهدها عامل الشغل من خالل »مستقبل العمل« و»العمل عن 
بعد« يف حني متتّد أصابع األخطبوط لالقتصاد املوازي لتفتك بأنسجة االقتصاد 
املنظم وتقيض عىل العديد من حقوله التقليدية وذلك فضال عن تكثيف فائض 

البطالة زمن جائحة كورونا التي عّمقت األزمة وزادت يف حّدتها االجتامعية.
وخلص املسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق يف االتحاد العام التونيس للشغل 
االنقطاع  نسبة  ارتفاع  بحكم  مخيف  انفجار  من  البطالة  واقع  يتهّدد  ما  إىل 
املدريس املبكر الذي فاق سنويا مائة ألف تلميذ وهو مبثابة خزّان اضايف لحالة 

البطالة التي تفاقمت جرّاء االقتصاد املوازي.

من الصراع الطبقي إلى الصراع من أجل االعتراف

محّمد  الدكتور  حاول  العلمية،  مداخلته  يف 
بني  التواصل  جسور  مّد  الجوييل،  الهادي 
العلم والتجربة، حيث دعا املشاركني من عدد 
املفهوم  يف  النظر  إعادة  إىل  القطاعات  من 
من  وذلك  املوازي،  لالقتصاد  السيوسيولوجي 

الواقع، بحثا عن االبعاد والدالالت واملؤرشات الجديدة  خالل اعادة استنطاق 
لهذا املفهوم من أعامق الهاميش داخل املنظم والتفاهامت الضمنية بني الدولة 

والتهريب.
وبعد أن قّدم آخر االحصائيات حول ما ينخر عديد القطاعات من فريوسات 
ظواهر  خصوصية  الجوييل  الهادي  محّمد  الدكتور  شخص  املوازي،  االقتصاد 

التّهريب يف عدد من مناطق البالد.
ويف هذا السياق، أبرز املحارض أّن الدولة تكتفي بالدور االخباري الذي يلعبه 
املهربون ملا يقع يف الحدود التي تغيب عنها، فضال عن عدم سامحها باالتجار 
التهريب  عمليّة  يف  املنخرط  الشاب  أّن  مضيفا  والبرش  واملخدرات  السالح  يف 
باملناطق الجنوبية الحدودية يحصل عىل مابني 2300 و2500 دينار شهريا وهو 
بنظام  التشغيل  الدولة والخواص يف االستثامر يف  ما يطرح تحّديات عىل دور 

التأجري الهزيل.

القطاعات االقتصادية
تقديم صوًرا  والجهات، حاولوا  القطاعات  عدًدا من  مثّلوا  الذين  املتدخلون 
املتعلّقة  سواء  للمواطن  اليومية  الحياة  عىل  املوازي  االقتصاد  الفرازات  مؤملة 
بنظامه الغذايئ أو بواقع عمله أو بسلطوة »الكناترية« التي امتد نفوذها اىل 

مؤسسات الدولة.
يف  الناشطة  املوازية  الحقول  تبقى  ولنئ 
الصعبة  والعملة  واملخدرات  األدوية  مجاالت 
من أعتى املجاالت املؤثرة عىل املجتمع والدولة 

واالقتصاد.
الهاميش والالشكالين واملوازي العابر للحدود الوطنية!!

سطوة التهريب وأسر الدولة
يف ظّل وقوع الدولة يف أرس بارونات هذا املوازي بكل مؤسساتها، فإّن دور 
االعالم  مع  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مقّدمتها  ويف  الضاغطة  الجامعات 
االفرتايض واملنظامت الدولية ذات العالقة يبقى دوًرا حيويا وذلك عىل غرار ما 
فعلته الفيدرالية العاملية لكرة القدم بالتعاون مع مكتب العمل الدويل يف منع 
أصحاب املؤسسات واملقاوالت من الحصول عىل عروض يف كّل املشاريع التي 
تهّم البنى التحتية والصحية لهذه الرياضة وذلك لعدم احرتامها لقوانني الشغل 

واالتفاقيات الدولية ذات العالقة.

األسئلة الحارقة لواقع مشتعل
السؤال الذي يطرح يف عمق هذا السياق، هل سيكون االتحاد العام التونيس 
للشغل من خالل هذ الدور الذي يلعبه استئناسا بعلم الخرباء وتجارب النقابيني 
التواطؤ الضمني  القاطرة يف اصالح ما فتك به االقتصاد املوازي وذلك يف ظّل 
يف  الناشطني  املوازي  االقتصاد  بارونات  مع  الدولة  مؤسسات  لبعض  والرصيح 

غذاء املواطن ودوائه وكّل ما يهّم حياته أو يهّددها.

للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  أعضاء  نحن 
العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  برئاسة  املجتمعني  بالقرصين 
العمومية يف ظرف دقيق متّر  الوظيفة  املسؤول عن  املساعد 
واملغالبة  الرصاع  لحالة  نتية  السيايس  بالتأزّم  يتّسم  بالدنا  به 
الظروف  وترّدي  االقتصادي  وبالتدهور  الحكم.  أطراف  بني 
لحاالت  املريع  والتفيّش  والتونسيّات  للتونسيني  املعيشيّة 
باتت  التي  الجائحة  من  الثالثة  للموجة  والعدوى  االصابات 

تحصد األرواح يوميّا باملئات.
ومتثّل جهتنا يف هذا املشهد الحلقة األضعف واألكرث ترّضرا 
يف  نقص  من  عليه  هي  مبا  الصحيّة  مؤّسساتنا  عجز  بسبب 
حامية  يف  دورها  أداء  عىل  العمل  ووسائل  واملعّدات  االطار 
االجتامعية  األزمة  تعّمق  ويف  ومعالجتهم،  املواطنني  أرواح 
وتزايد العاطلني عن االعمل وانتشار الفقر وما نجم عن ذلك 
من تفيش كل مظاهر االنفالت والجرمية وتعّكر مناخ العيش 

بشكل عام.
وإزاء هذا الوضع، فإنّنا نسّجل ما ييل:

1. اعتزازنا باالنتساب إىل قلعة النضال الوطني واالجتامعي 
أطلقها  التي  واالجتامعي  االقتصادي  الحوار  ملبادرة  ودعمنا 
إىل  السياسية  األطراف  داعيا  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
تحّمل مسؤولياتها والكّف عن التجاذب والرصاع واالستعاضة 
عن ذلك بالبحث الجاد عن حلول تُخرج البالد من هذا املأزق 
الذي يُنذر بإفالس الدولة واالنزالق اىل مسارات غري محسوبة 

العواقب.
2. نقف إجالال وإكبارا يف ذكرى يوم األرض وعيد الشهداء 
اللّذان يتزامنان وانعقاد مجلسنا الجهوي، لكّل شهداء الوطن 
واألّمة الذين قّدموا دماءهم الزكيّة فداء يف مقاومة االحتالل 

وصون السيادة والكرامة الوطنيّة.
3. ندين حملة التشويه والتحريض التي تستهدف املنظمة 
العام  األمني  األخ  التي طالت  االرهابية  والتّهديدات  وقيادتها 
أطراف  ِقبل  من  الوطني  التنفيذي  املكتب  أعضاء  واالخوة 
املنظمة  إلرباك  وبائسة  يائسة  محاولة  يف  معلومة  باتت 
واخرتاقها حتى ال تضطلع بدورها يف حامية مكتسبات الدولة 

ومصالح عموم شعبنا ووطننا.
الهيئتني  لبياين  الحكومة  تجاهل  ندين   .4
والثاين   2020/7/11 بتاريخ  األّول  االداريتني. 
مطالب  تضّمنا  الذين   2020/12/29 بتاريخ 
الجهة التي ال تحتمل التأجيل واملامطلة ونذكّر 
الحكومة للمرّة الثالثة برضورة اإلرساع بالدعوة 
رئاسة  مستوى  عىل  ممتاز  جهوي  مجلس  إىل 

الحكومة للنظر يف املطالب التالية:
الصحية وتأهيلها حتى  ـ اصالح مؤسستنا   1
العالجيّة  الخدمات  تأمني  عىل  قادرة  تكون 
العاصمة  اىل  التنقل  عناء  وتجّنبنا  ألهالينا 

بتدعيم  الصدد  هذا  يف  ونطالب  الساحيل  الرشيط  وجهات 
طّب  أقسام  وإحداث  االختصاص  بطّب  الجهوي  املستشفى 
جامعي واالرساع بانهاء األشغال مبستشفى سبيسطلة وتدشينه 
وتجهيزه باملعّدات الطبية الرضورية وباملوارد البرشية الالزمة 
كام نطالب االرساع يف انجاز املستشفيات الجهوية )صنف ب( 
ملركز  الالّزمة  املعّدات  وتوفري  وفريانة  وسبيبة  تالة  من  بكل 
الصحة االنجابيّة بالقرصين الذي يعّد مركزا منوذجيّار وتجهيزه 
بآلة الكشف املبّكر عن رسطان الثدي وإعادة تشغيل املصّحة 

املتنقلّة املعطبّة منذ سنوات.
والورق  الحلفاء  لعجني  الوطنيّة  الرشكة  هيكلة  إعادة  ـ   2
الرّشكات  قامئة  ضمن  وإدراجها   املُحيّنة  للدراسة  طبقا 
العموميّة املعنيّة باإلنقاذ واالصالح والرشوع يف ملف التطهري 
املايل واالجتامعي ونقل املصنع من وسط املدينة اىل املنطقة 
الصناعيّة ومعالجة آثار التلّوث الّناجم عن ترّسب مادة الزئبق 
والكلور اىل املائدة املائية وما أحدثه من كوارث صحيّة تسبّبت 
يف تصّدر جهتنا أعىل نسبة يف مرض الرسطان والكىل والجهاز 

التنّفيس.
وإعادة تشغيل خطّي  الحديديّة  السكك  ـ إصالح شبكة   3
/ تونس وربط  / سوسة والقرصين  القرصين  املسافرين  نقل 
العبور  نقطة  اىل  وصوال  السيارة  الطرقات  بشبكة  الجهة 

بوشبكة.

بجدليان  الفسفاط  منجم  استغالل  يف  الفوري  الرشوع  ـ   4
املنتصبة  للغرض  أُحدثت  التي  الرشكة  يف  تدقيق  وإجراء 
بالعاصمة منذ سنوات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته يف 
تعطيل انطالق هذا املرشوع الواعد للجهة والبالد. ونحّذر من 
التالعب باالنتدابات ونؤكّد عىل األولوية املطلقة ألبناء الجهة.

الجزائريني  األشقاء  مع  االجراءات  كّل  بإمتام  التعجيل  ـ   5
معتمدية  من  بتالبت  الحّر  للتبادل  منطقة  برتكيز  املتعلّقة 

فريانة.
Appel d’offre Internatio-A 6

nal النجاز مركز دويل للرتبصات الرياضية بالشعانبي.
7 ـ توفري االعتامدات إلنجاز املحطة االستشفائيّة ببولعابة.

االنجاز  بصدد  التي هي  الصناعية  املناطق  انجاز  إمتام  ـ   8
اليد  استقطاب  عىل  قادرة  جديدة  صناعية  مناطق  واحداث 

العاملة املختّصة وأصحاب الشهائد العليا.
محطات  وتركيز  الصحي  الرصف  شبكات  ربط  تعميم  ـ   9

تطهري بكافة معتمديات الوالية.
كافة  عىل  املنزيل  لالستعامل  الطبيعي  الغاز  تعميم  ـ   10

معتمديات الوالية.
الفالحني  لصغار  األطوار  بالثاليث  اآلبار  كهربة وتجهيز  ـ   11
لحقهم عىل خلق الرثوة وتشغيل  اليد العاملة الفالحيّة وللحّد 

من ظاهرة النزوح التي أقفرت بسببها أريافنا.
12 ـ متكني أصحاب الشهائد العليا من أرايض لبعث مشاريع 

وإسنادهم  وتوجيههم  ومرافقتهم  فالحية 
بقروض ميرّسة وبحلقات تكوين وإرشاد.

قروض  وتقديم  متويل  خطوط  توفري  ـ   13
املبادرة  ودعم  الشبّان  الباعثني  لتشجيع  ميرّسة 
كبلّت  التي  االدارية  التعقيدات  وإزاحة  الحرّة 

الشبان وأرهقتهم.
14 ـ تعّهد حقل النفط الدوالب / طم صميدة 
عن  عوضا  جديدة  مبعّدات  وتجهيزه  بالصيانة 
املعّدات املهرتئة والقدمية حتى يتحّسن االنتاج 
وتوفري الحامية واألمن الالزمني إلعادة استغالل 
اآلبار املغلقة بسبب تواجد فلول ارهابيّة بجبل 

ساّممة.
15ـ  إمتام تهيئة قطعة األرض 105 هكتار( سبيطلة وتوزيعها 
للبناء عىل مستحقيها املسجلني منذ  يف شكل مقاسم صالحة 

عقدين من الزمن.
واإلهامل  اإلتالف  من  واآلثار  الثقايف  املخزون  حامية  ـ   16
سبيطلة  ثقايف  سياحي  مسلك  وتنشيط  وتفعيل  واالنتهاكات 

/ حيدرة.
17 ـ إعادة تشغيل مصنع اآلجر الذي توقف عن االنتاج منذ 
ما يقارب السنتني ونجم عن ذلك فقدان 120 عامال ملواطن 

شغلهم وتجويع عائالتهم.
18 ـ إعادة تشغيل رشكة الغرب للرخام تالة وتركيز قطب 
ومنع  بجهتنا  الكبرية  االنشائية  الرثوة  هذه  لتحويل  صناعي 

نقلها كامدة خام اىل الجهات األخرى لتحويلها.
اختصاصات  وإدراج  املهني  التكوين  منظومة  تدعيم  ـ   19

جديدة تتالءم مع متطلّبات سوق الشغل.
20 ـ سّد الشغورات يف خطّة املعتمدين يف كّل من سبيطلة 

وفوسانة وحايس الفريد.
االرضاب  تأجيل  إىل  التجأنا  املسؤولية،  موقع  ومن  إنّنا 
الجهوي العام الذي كان مقّررا ليوم 3 فيفري 2021 ملا كانت 
وبانتظار  الثانية  للجائحة يف موجتها  تفش  بالدنا من  تعيشه 

مبارشة الفريق الحكومي املعّدل بعد التحوير مهامه.

في قسم الدراسات:

اشكاليات االقتصاد املوازي ودور النقابات

املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بالقصرين
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وطنية

* طارق السعيدي    
شهد مقّر وكالة تونس أفريقيا لألنباء أول أمس الثالثاء 13 افريل 2021، حالة احتقان 
كربى نتيجة اقتحاِم األمن مقرَّ العمل من أجل حامية الرئيس املدير العام املعّي من 
طرف الحكومة حديثا. وقد أحدث االقتحام حالة من الفوىض بعد أن نتج عنها إصابات 
يف صفوف الصحافيي وهو ما أثار غضب هياكل القطاع. ويأيت هذا التصعيد الخطري 
اثر رفِض األعوان والصحافيي ومختلف القواعد العاملية يف »وات« تعيَي كامل بن 
يونس معتربين ان التعيي مسقط وسيايس ويهدف اىل السيطرة عىل املؤسسة متهيدا 
للسيطرة عىل اإلعالم العمومي وفق ما جاء يف بيانات الهياكل النقابية التابعة للجامعة 

العامة لإلعالم وللنقابة الوطنية للصحافيي التونسيي.
موجة مرفوضة

من الخطوط التونسية )املقصود تعيي ألفة حامد( وصوال إىل »وات« مرورا بـ»شمس 
رفضهم  يتّم  عامي  مديرين  لرؤساء  تعيينات  موجة  بالدنا  تشهد  وغريها،  أم«  أف 
قاعديا لعدم استجابتهم للمعايري املوضوعية املطلوبة ولعل أبرزها القدرة عىل إدارة 
املؤسسات التي تشكو من صعوبات مالية. وهي تعيينات يفوح منها الطابع السيايس 
الهادف إىل وضع اليد أكرث من كونها محاوالت تسيري طبيعي للمرفق العام. وإذا كان 

من حق الحكومة تعيي من تراه صالحا يف مواقع القرار فإنه من الواجب حسن اختيار 
برنامج إصالح  الكفاءة عىل قاعد  املناسب اختيار  من سيقع تعيينه. وقد يكون من 
واضح  األهداف وتشاريك. وقد يكون من املناسب أيضا اختيار شخصية ال تكون محّل 
جدل وخالف بقطع النظر عن صحة او خطإ مواقفها ذلك ان الشخصيات محّل جدل 
واملصنفة سياسيا وإيديولوجيا ستكون مجربة عىل إضاعة الوقت الثمي من أجل إقناع 
كلام حاولت  كثرية  مواجهة عقبات  معها كام ستكون يف  يتوافقون  ال  خصوها ومن 

تنفيذ قراراتها.
تعكير األوضاع

العامة  الجديد جاء يف إطار غامض متاما إذ كان إعفاء املديرة  التعيي  والحقيقة ان 
الحالية مسقطا ومل يراِع رشوط املهنية وال أخالق الدولة )العقالنية والحياد( يف التعامل 
مع كبار املسؤولي عند تعيينهم وعند إقالتهم. وقد زاد الطي بلّة هو محاولة فرض 
التعيي بقوة وهو ما قطع شعرة معاوية وخيطه وحبله وحتى سلسلته. فكيف ميكن 
ملسؤول جاء محميا باألمن أن يتعامل مع زمالء؟ وإىل متى سيظّل مرفوقا باألمن؟ وإىل 
أي مدى ميكنه ان يكون مقنعا؟ هي أسئلة كان من الواجب ان تدور يف ذهن املدير 
التاريخ  العام املعي ويف ذهن من سانده. وقد كان بإمكانه إلقاء نظرة صغرية عىل 

ليعرف ان التعيينات املسقطة واملرفوضة قاعديا ال ميكن ان متّر حيث فشل تعيي وايل 
سليانة ومدير عام الصباح ومديرة كاكتيس وألفة الحامدي ومديرة »شمس اف ام« 

وغريهم ممن رُفضوا قاعديا.
الهدوء أكثر ما أمكن

إن كل ما يحدث يضعنا أمام تساؤل كبري حول جدوى هذه التعيينات يف هذا الوقت 
الحايل خاصة أنها أثارت توترا لسنا يف حاجة إليه. فجميعنا يعلم حالة التوتر السيايس 
وما أنتجه من توتر يف املناخ العام وهو ما يفرتض عقالنية يف التعامل من قبل جميع 
األطراف ويف مقدمتهم الحكومة واالبتعاد عن كّل ما يزيد التوتر والتشنج يف انتظار أن 
تنجح مساعي املجتمع املدين بقيادة االتحاد العام التونيس للشغل نحو إيجاد أرضية 
مأزقها   من  لبالدنا  الوحي  املخرج  ميثل  قد  وطني  حوار  أجل  من  ولإللقاء  للمشرتك 

السيايس واالجتامعي واالقتصادي.

توتر في »وات« بسبب سياسة المرور بالقوة

والصحافيون  باألمن  يستنجد  املعيَّن  العام  املدير 
واألعوان يتمسكون برفض التعيني

التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمي  حفيظ  حفيظ  األخ  برئاسة 
املجلس  أشغال  انطلقت  القانونية  الشؤون  قسم  عن  املسؤول  للشغل 
باجة  جهة  نقابيو  شعار  تحت  بباجة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي 
نقايب  أكرث من 100  الجهة وذلك بحضور  الدفاع عن حق  منخرطون يف 
لالتحاد  العام  الكاتب  الرشيف  الحميد  عبد  األخ  استهل  وقد  ونقابية 
يف  الجهوي  املجلس  أهمية  إىل  مشريا  ترحيبية  بكلمة  املجلس  الجهوي 
واقع  يف  انتظاراتهم  وتحقيق  الجهة  وبنات  أبناء  تطلعات  عىل  التأكيد 
التشغيل  ويدعم  ثرواتها  ويثمن  الجهة  مقدرات  مع  يتناسب  تنموي 

ويطور الواقع التنموي. 
الجهوي  املجلس  أشغال  افتتاح  يف  حفيظ  حفيظ  األخ  أكّد  جهته  ومن 
عقد  احرتام  عالمات  من  عالمة  باعتباره  الدستوري  املوعد  هذا  أهمية 
سلطات القرار يف إبانها مثّمنا ما تحّقق من منجزات ومكاسب بالجهة مبا 
يرتجم نقلة نوعية يف العمل النقايب بجهة باجة مشريا إىل رضورة توحيد 
الخطاب والخروج مبواقف موحدة وصلبة وذلك يف انتظار تفعيل املجالس 
القطاعية مثمنا أهمية التواصل املبارش بعيدا عن الضغوطات االنتخابية 
مبا يسمح بتوحيد البوصلة وتداول املسائل والقضايا النقابية بأكرث عمق. 
تعيشه  الذي  العام  الوضع  استعراض  االخ حفيظ عىل رضورة  كام شّدد 
البالد من خالل الربط بي البعدين الوطني واالجتامعي٬ هذا الربط الذي 
رافق مسار تشكل االتحاد من النشأة إىل اآلن وكان السمة البارزة يف كل 
املعارك الوطنية من خالل مضمونها االجتامعي فكان االتحاد دوما جبهة 
ومقدراته  سيادته  ويرتهن  الوطن  يستهدف  من  لكل  واملامنعة  الرفض 
مشّددا عىل أن الوطن يحتاج االتحاد وان املنظمة النقابية لن تنقذ أحدا 

غري الوطن. 
املديونية  تنامي  من خالل  املايل  الوضع  عىل  املجلس  رئيس  األخ  وعّرج 
الداخلية  اللوبيات  سطوة  وتنامي  السياسية  والتجاذبات  والرصاعات 
احرتام  دون  والبيع  بالتفويت  البالد  مكتسبات  تهدد  التي  والخارجية 
ملقومات السيادة الوطنية واالستقاللية. وتحدث االخ حفيظ عن املكاسب 
التي حققها االتحاد عىل أكرث من صعيد رصف القسط الثالث من الزيادة 
يف الوظيفة العمومية والرتفيع يف االجر االدىن املضمون والتمسك مبآالت 
اتفاق القطاع العام زيادة عىل محرض اتفاق 6 فيفري 2021 الذي شمل 

47 اتفاقا عالقا وكذلك ملف عامل الحضائر.  

مكاسب عديدة رغم صعوبة األوضاع
النقايب  النشاط  عن  وافيا  تأليفيا  تقريرا  الرشيف  الحميد  عبد  االخ  قدم 
من  غادرنا  من  عىل  ترحام  إجالال  الوقوف  إىل  بالدعوة  استهله  بالجهة 
نور  واألخ  واألخ  املباريك  وبوعيل  الدالعي  الدين  بدر  ومنهم  النقابيي 
الحاج  بلعيد والشهيد  الوطن شكري  املاجري دون نسيان شهداء  الدين 
الصحة  وقطاع  والعسكرية  األمنية  املؤسستي  وشهداء  الرباهمي  محمد 
وعموم املواطني٬ ليخلص بعد ذلك إىل تقديم ما تحقق منذ املؤمتر األخري 
بالتنسيق  وذلك  التنموي  املستوى  غرار  عىل  املستويات  مختلف  عىل 
بالدفع إىل عقد مجلس وزاري حول مطالب  املجتع املدين  مع مكّونات 
الجهة  لتأكيد حق  ناجحة  كان محطة  الذي  الغضب  يوم  ترجمه  الجهة 

يف التشغيل والتنمية كام تّم توجيه اهتامم خاّص للوضع الصحي املرتدي 
والذي يعترب مظلمة يف حق الجهة وأهلها وذلك رغم عقد جلسة عمل 
مع السيد وزير الصحة إال أن نتائجها كانت دون املأمول وبقيت سياسة 
منذ  املؤجل  الجهة  مرشوع  بإنجاز  اإلرساع  يف  خصوصا  مستمرة  الوعود 

سني وهو املستشفي املتعدد االختصاصات. 
لالتحاد  التنفيذي  للمكتب  بالشكر  الرشيف  الحميد  عبد  االخ  وتوجه 
لرتميم  الكرمية  اللفتة  األمي  الطبويب  الدين  نور  األخ  مقدمته  العام ويف 
الجهة  ونقابييات  لنقابيي  مهّم  كمكسب  للشغل  الجهوي  االتحاد  بناية 
مشريا إىل وجود برامج أخرى من بينها االرساع ببناء دار الشغالي مبجاز 
الباب يف أقرب اآلجال وبعث مدرسة حشاد ومركز اإلعالمية مبقّر االتحاد 
بباجة  الجهوي  االتحاد  ساهم  كام  الجهة  شباب  قبلة  لتكون  الجهوي 
رغم ضعف  الكورونا  وباء  جائحة  استفحال  مواجهة  فاعلة يف  مساهمة 
اإلمكانيات البرشية من إطار طبي وشبه الطبي وحرص االتحاد الجهوي 
غرار  عىل  بالجهة  االقتصادية  املؤسسات  مع  التضامن  جسور  مّد  عىل 
التونسية  والرشكة  الشامل  واقتصاد  الكربی  واملطاحن  وليالص  )شوبار 
والرشكة التونسية للمرشوبات الغازية كوكاكوال( والتي ساهمت يف توفري 
املعدات واألقنعة الطبية الواقية والكاممات واألدوية ومواد التعتيم ومواد 
التنظيف ومواد غذائية كامديت السميد والفارينة واللحوم البيضاء لتقدميها 
إىل الجهات املحتاجة عىل غرار املؤسسات الصحية بالجهة ومركز العجز 
واملسني متوجها بالشكر إىل الفرع الجامعي للتعليم األسايس للمساعدات 
العينية التي قدمت لفائدة بلدية باجة والفرع الجامعي للتعليم الثانوي 
ملساهمتهم يف صنع الكاممات والواقيات وتوزيعها عىل املدارس واملعاهد 
التي تجرى بها االمتحانات الوطنية ومراكز اإلصالح إضافة إىل توفري مواد 

التعقيم إىل املدارس االبتدائية بباجة املدينة ومجاز الباب وعمدون. 
برضورة  العام  الكاتب  األخ  طالب  الجهوية  النقابية  امللفات  وبخصوص 
مراجعة الترشيعات الخاصة بالتفويت يف األرايض الدولية باعتباره ميّس 
األرايض  وديوان  الفالحية  املركبات  دعم  مع  الوطني  الغذايئ  األمن  من 
التبغ بنفزة مع  الدولية مثّمنا الجهود املبذولة لرتسيم كافة عامل وكالة 
واملطالبة  ذلك  يف  الراغبة  الجهات  عىل  التبغ  زراعة  توسيع  اىل  الدعوة 

برتكيز املصنع املزمع إحداثه بتفزة بقيمة 12 مليار. 
اما بخصوص امللف الذي يتابعه االتحاد الجهوي للشغل بباجة منذ فرتة 
وهو ملف الرشكة التونسية للسكر املؤسسة العمومية املختصة يف صناعة 

واملواد  للصيانة  الالزمة  االعتامدات  بتوفري  مطالبا  السكر  مادة  وتكرير 
األولية ومراجعة تسعرية التكرير وضامن ترويج املنتوج وتحدث الكاتب 
العام عن أهمية الطريق السيارة يف البنية التحتية والذي مل نتّم تسويته 
بشكل منصف رغم النضال الطويل الذي قام به العامل من اجل تثبيت 
جميع الحقوق وهومحل متابعة حتى تسرتد الجهة واألعوان حقهم. وأثار 
مل  الذي  الغريب  بالشامل  واملراعي  الغابات  تنمية  ديوان  وضعية  كذلك 

تتوفر له املوارد املالية الخاصة بعنوان التنمية منذ 2017 إىل حد اليوم.
وبخصوص وضعية عامل القطاع الخاص فقد ركز االخ الرشيف عىل مسألة 
هشاشة التشغيل التي تعترب من أهم امللفات التي تستحق املتابعة إىل 
جانب معاناة بعض املؤسسات وغلق البعض منها مثل »نوال« لألحذية 
التي تعّد حوايل 520 عامال وعاملة إىل جانب عديد املؤسسات األخرى 
والكوكاكوال  الكربى  واملطاحن  الخمرية  كمعمل  وتفاوض  متابعة  محّل 
وجمعية أمل مشريا إىل وقوف االتحاد الجهوي من أجل مساعدة الهياكل 
النقابية وتكثيف اإلنخراطات وتأطري كل التحركات املنجزة والتفاوض مع 
جميع األطراف املسؤولة محليا وجهويا ووطنيا ضامنا لحقوق منظوريهم 
نوال  إعانات عىل غرار عامالت وعامل  املطرودين من  إىل جانب متكي 
كإعانة   200 قيمتها  شهرية  منحة  من  متكينهم  تّم  الذين  الباب  مبجاز 
اجتامعية كام تّم متكي جميع العاملي مبؤسسة شوبار من إعانة إجتامعية 

ب 200 دينار.

توصيات ومقترحات للمتابعة
النقايب  املستوى  عىل  التأليفي  التقرير  قدمها  التي  التوصيات  بي  من 
العام املطالبة بالترسيع بانطالق املفاوضات االجتامعية يف القطاع الخاص 
النعكاسه  الشغل  مجلة  من   21 الفصل  ومراجعة  العمومية  والوظيفة 
تشكيل  أزمة  إنهاء  إىل  الدعوة  مع  بالتوازي  العامل  مصري  عىل  السلبي 
كل  لحل  الوزاري  املجلس  عقد  عىل  والعمل  اآلجال  أقرب  يف  الحكومة 
املسائل التي تعيق التنمية إضافة إىل عدم التفويت يف املنشئات العمومية 
وحسم ملف األرايض الدولية مبراجعة املعايري املعتمدة مليزانية مندوبية 

الفالحة بالجهة وتعديل وتوحيد أجر عملة حظائر الغابات.
وعىل املستوى النقايب الداخيل أوىص التقرير ببحث إمكانية بعث مرشوع 
واإلرساع  اإلعالمية  وقسم  النقابية  املكتبة  يضم  حشاد  ملعهد  متكامل 
رضورة  أصبحت  التي  الباب  مبجاز  للشغل  املحيل  االتحاد  دار  بانجاز 
والترسيع بعقد املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب املنبثق عن املجلس الوطني 
التقرير  ايجاد صيغ جديدة لتنمية مداخيل املنظمة. وركز  والعمل عىل 
بديوان  للتنمية  املالية  املوارد  توفري  يف  الغريب  الشامل  حق  عىل  كذلك 
له  ممّول  إيجاد  عىل  والعمل  الغريب  بالشامل  واملراعي  الغابات  تنميية 
وتأكيد حق الجهة أيضا يف دميومة الرشكة التونسية للسكر وتوفري مادة 
الكاتب  الخاص طالب  القطاع  تأهيلها. وبشأن  للمؤسسة واعادة  السكر 
العام بتدخل أصحاب القرار جهويا ومركزيا ملساعدة املؤسسات املترضرة 
العامل  وإرجاع  املؤسسات  إلنقاد  الالزمة  االعتامدات  بتوفري  والعامل 

وضامن دميومة العمل.
* متابعة نرص الدين سايس

في المجلس الجهوي التحاد الشغل بباجة

جبهة موحّدة إلعالء للعمل النقابي وترسيخا لحق الجهة يف التنمية والتشغيل 
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أمرية  التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  رئيس  نائبة  وقالت 
عامة  وجامعة  التونسيني  للصحافيني  وطنية  كنقابة  »نحن  محمد 
إىل  باألمن ولكن  قدم  اليوم  التعيني رفضا قطعيا،  نرفض هذا  لالعالم 
وسيقاطعون  يشتغلوا  لن  الوكالة  وأبناء  يراقبه،  األمن  سيظل  متى 

العمل وما عليه إال أن يؤمن عمل الوكالة مبفرده«.
وقالت إن »الرئيس املدير العام املعني افتقد صفته صحافيًّا باعتبار 
أنه استنجد بالقوة العامة التي اعتدت عىل الزمالء الصحافيني بالثلب 
ومل  إعالمية  مؤسسة  يف  مرة  ألول  لألسف  تقع  سابقة  وهي  والشتم، 
تحصل حتى يف عهد بن عيل، وكل ذلك ألجل السيد كامل بن يونس 
وللسيطرة من خالله عىل وكالة تونس افريقيا لألنباء ليمروا الحقا إىل 
اإلذاعة والتلفزة وبقية وسائل االعالم حتى يكونوا لهم سندا يف خدمة 

أجنداتهم ومخططاتهم«.
وبيّنت أن بن يونس جاء وبرفقته ميليشا وعدول تنفيذ لزمالئه 
اصطحب  النقابة  استفرسته  وملا  رمضان،  شهر  أيام  أول  يف  بالوكالة، 

إىل  بالقوة  للدخول  معه  األمن 
املؤسسة.

أبناء  نساند  »نحن  وأضافت 
ليست  الوكالة  معركة  ألن  الوكالة 
اإلعالم  معركة  هي  وإمنا  منفصلة 

ككل ويجب عىل الصحافيني من مختلف املؤسسات االلتحاق بزمالئهم 
وهم  املحك  عىل  القطاع  واستقاللية  حرية  ألن  ملؤازرتهم  الوكالة  يف 
ال  »وغدا  الوكالة  اليوم  و  أم«  أف  بـ »شمس  بدؤوها  وقد  يختربوننا 
يعلم أحد عىل من سيأيت الدور يف غريها من املؤسسات« مشددة عىل 
أن »الوكالة للشعب وألبنائها من الصحافيني العاملني فيها ومن خارجها 

وال أحد سيغادر مقرها«.
ووجه كاتب عام النقابة العامة لإلعالم محمد السعيدي كلمة إىل 
رئيس الحكومة قائال »تأكد اليوم أن هذا التعيني سيايس وتحديدا من 
قبل حزب حركة النهضة التي ما انفك عدد من قياداتها يدعم الرئيس 

املدير العام املعني، وما قام به من اعتداء عىل الزمالء ودخول بالقوة 
فضيحة بأتم معنى الكلمة« مضيفا »اعتداءات اليوم مهزلة وإن كان 
فيها  للموت  مستعدون  فنحن  الوكالة  يف  البقاء  سيواصل  أنه  يعتقد 

للحيلولة دون وصوله أغراضه«.
وقال متوجها إىل رئيس الحكومة »قلتم إنكم لن ترتاجعوا عن هذا 
التعيني، وإن أرصرتم عىل ذلك فإن معركتكم ستكون مع اإلعالم ككل 

ولن نرتاجع، ففضيحة اليوم ليس لها سابقة«.
ولفتت رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني بالوكالة، 
ألفة حبوبة، أن ما وقع من اعتداء عىل الصحافيني مبقر عملهم سابقة 
يف تاريخ املؤسسات العمومية، أن يقتحم األمن مقّر الوكالة لتنصيب 
مجلس  أن  باعتبار  وجه  دون  مؤسسة،  أي  تشهدها  مل  العام  املدير 

االدارة مل ينعقد«.
والجهات،  والدويل  الوطني  املدين  املجتمع  إىل  رسالة  ووجهت 
الذي  »السيد  أن  يعتقد  املشييش  الحكومة هشام  رئيس  أن  مفادها 
عينه قادر عىل تسيري املؤسسة بالقوة والعنف من شأنه أن ميس من 

صورة تونس لدى املانحني الدوليني«.
الوطن  مصلحة  وترجيح  العقل  »تحكيم  إىل  املشييش  ودعت 
عىل مصلحة األشخاص باعتبار أن تعيني شخص بقوة األمن عىل رأس 
مستوى  عىل  تونس  ترتيب  من  ميّس  أن  شأنه  من  إعالمية  مؤسسة 

حرية التعبري وحتى عىل مستوى مؤرشاتها السيادية«.
وكانت عنارص من القوة العامة اقتحمت يف أول أيام شهر رمضان 
الصحافيني  بالعاصمة، واعتدت عىل  افريقيا لألنباء  مقر وكالة تونس 
أجل  من  الوكالة،  رأس  عىل  الجديد  للتعيني  الرافضني  بها  والعاملني 

فرض مبارشة الرئيس املدير العام الجديد كامل بن يونس.

في وكالة تونس افريقيا لألنباء 

االعتصام متواصل رغم امليليشيا وعدول التنفيذ
النقابة  وفرع  لإلعالم  العامة  والجامعة  التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  ممثلو  أكد 
والتصعيد  لألنباء  افريقيا  تونس  وكالة  مبقّر  االعتصام  مواصلة  التونسيني،  للصحافيني  والوطنية 

واالستبسال يف مواجهة التعيني السيايس عىل رأس الوكالة والتصدي له كلفهم ذلك ما كلفهم.
وشّدد املتدخلون خالل ندوة صحفية عقدوها بالوكالة إثر تعرض مقرّها إىل اقتحام بالقوة 
العامة لفرض تنصيب الرئيس املدير العام املعني كامل بن يونس، عىل أن معركة الوكالة هي معركة 
للذود عن استقاللية القطاع االعالمي التي صارت مهّددة واختبار ملدى صالبة الصحافيني يف الدفاع 

عن هذا املكسب .

صحافيو »وات« يُقاطعون أنشطة الحكومة واألحزاب الداعمة لها ويطالبون رئيس الدولة بتحمل مسؤولياته

اليوم حمل الشارة الحمراء يف كّل املؤسسات 
انسحب الرئيس املدير العام الجديد لوكالة تونس افريقيا لألنباء 
كامل بن يونس من مقر الوكالة وسط تعزيزات أمنية كبرية بعد حالة 

االحتقان التي خلّفها قدومه للمؤسسة مرفوقا بعدل منّفذ واألمن.
هذا ودعت كل من النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني والجامعة 
العامة لإلعالم يف بيان مشرتك، إىل مواصلة االعتصام مبقّر وكالة تونس 
إفريقيا لألنباء رفضا للتعيني السيايس املفضوح لكامل بن يونس عىل 
رأس املؤسسة، ودعوة جميع العاملني بالقطاع، وكافة مكونات املجتمع 

املدين إىل مساندة االعتصام.
كام تقّرر عقب اجتامع انتظم، مقاطعة وكالة تونس إفريقيا لألنباء 

لكافة أنشطة  الحكومة واألحزاب الّداعمة لها، إىل غاية يوم 22 أفريل 
الجاري، تاريخ اإلرضاب العام املقرر يف الوكالة، ومطالبة رئاسة الحكومة 
حرمة  وانتهاك  بالعنف  االعتداءات  عن  باالعتذار  الداخلية،  ووزارة 
املؤسسة، ودعوة رئيس الحكومة هشام املشييش مجّددا اىل الرتاجع عن 

هذا التعيني.
اإلعالمية،  املؤسسات  مختلف  يف  الصحافيني  كافة  دعوة  متّت  كام 
اليوم  الحمراء،  الشارة  حمل  إىل  وجهويا،  مركزيا  وخاصة،  عمومية 
يف  يحصل  مبا  بالتذكري  اإلخبارية  نرشاتهم  وافتتاح  أفريل،   15 الخميس 

وكالة تونس إفريقيا لألنباء.

وطالب البيان املشرتك رئيس الجمهورية بتحّمل مسؤولياته باعتباره 
حاميا للدستور والحقوق والحريات. واستنكر البيان اقتحام أعداد كبرية 
من قوات األمن، مقّر وكالَة تونس إفريقيا لألنباء، واعتدائهم السافر عىل 
العامة، يف خطة  العاملني فيها، لفرض تنصيب كامل بن يونس، بالقّوة 

رئيس مدير عام للمؤسسة.
قطاع  تاريخ  يف  سابقة خطرية  الحادثة هي  أن هذه  البيان  واعترب 

اإلعالم بتونس.
لالنخراط يف  الخاصة  املؤسسات  بأصحاب  النقابية  الهياكل  وتهيب 

نضاالت بنات وأبناء القطاع يف الدفاع عن استقالليته ودميومته.

بيان 
إعالم عمومي… ال حزبي ال حكومي

مقّر  األمن  أعوان  يقتحم  خطرية  سابقة  ويف  الحكومة  من  بأمر 
والصحافيني  واملوظّفني  التقنيني  ويرّوعون  لألنباء  إفريقيا  تونس  وكالة 
ويعتدون عىل بعضهم ويعمدون عىل تنصيب رئيس مدير عام بالقّوة 
واالعتداء  الحّريات  دوس  يف  ممعنني  واألعراف  القانون  بذلك  خارقني 

عىل حرية اإلعالم واستقاللية املؤّسسات اإلعالمية العموميّة،
وإّن املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للّشغل،

األسلوب  ويستنكر  واملخزي  الهمجي  االعتداء  هذا  بشّدة  يدين 
الذي ما فتئت الحكومة تنتهجه ضّد االحتجاجات املرشوعة ويدعو إىل 

النأي باألمن عن التجاذبات وعن النزاعات الشغليّة.
لألنباء  إفريقيا  تونس  بوكالة  للعاملني  باالعتذار  الحكومة  يطالب 

وإلغاء  املسقط،  التعيني  هذا  إلغاء  إىل  وتدعوها  الصحافيني  ولكّل 
رشوط  واعتامد  أم.  أف.  شمس.  إذاعة  رأس  عىل  املشبوه  التعيني 
ومقاييس موضوعية يف التعيينات خاضعة لعقد برامج وأهداف ال إىل 

منطق االنتامءات والوالءات.
من  حولها  يحوم  ملا  الوكالة  رأس  عىل  الحكومة  اختيارات  يرفض 

عدم االستقاللية والحيادية.
املؤّسسات  واستقاللية  اإلعالم  حرية  باحرتام  الحكومة  يطالب 
خلّفته  ما  تجاوز  أجل  من  التفاوض  يف  عاجال  والرشوع  اإلعالمية 
الخيارات الخاطئة من آثار سلبية عىل املؤّسسات اإلعالمية العمومية 
املصادرة  اإلعالمية  املؤّسسات  طال  الذي  املمنهج  االستنزاف  ووقف 
املايل واإلداري ومحاسبة كّل  التدقيق  الصلة إىل  الهيئات ذات  ويدعو 

من تجاوز يف حّق هذه املؤّسسات.

* األمني العام

نورالدين الطبويب
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حزب المسار يتضامن مع الصحافيات والصحافيين

يخضع  ال  ومستقل  حرّ  إعالم  عن  دفاعا 
للمحاصصة الحزبية

إثر ما جّد من اقتحام أمني ملقر وكالة تونس إفريقيا لألنباء، ومن اعتداء بالعنف عىل الصحافيات والصحافيني يف محاولة يائسة 
لتنصيب الرئيس املدير العام الجديد بعد أن رفض صحافيات وصحافيو الوكالة هذا التعيني السيايس واملسقط، فإن حزب املسار 

الدميقراطي االجتامعي الذي يدين العنف والعسف املامرس عىل الصحافيات والصحافيني:
- يعّب عن تضامنه املطلق مع صحافيات وصحافيي وكالة تونس إفريقيا لألنباء يف نضالهم من أجل تحديد معايري موضوعية ومتفق 
حولها مع هياكلهم النقابية بخصوص تعيني الرئيس املدير العام. كام يعّب عن تضامنه مع صحافيات وصحافيي وتقنيي إذاعة شمس 

آف آم املعتصمني منذ أكرث من 20 يوما دفاعا عن مؤسستهم وضد التعيني الذي فرضته حكومة املشييش.
- يساند أبناء وبنات هذه املؤسسة اإلعالمية العمومية العريقة يف رفضهم للتعيينات السياسية املسقطة والتي تندرج ضمن محاولة 
املعنّي  املسؤول  مطالبا  ملصالح حزبية ضيقة،  وتوظيفه خدمة  العمومي  اإلعالم  الهيمنة عىل  فرض  لها  الداعم  وحزامها  الحكومة 

واملرفوض من الصحافيات والصحافيني بالتخّل الطوعي كخطوة لتجاوز هذه األزمة.
ضّد  القمعية  األمنية  سياسته  يواصل  الذي  املشييش  هشام  بالنيابة  الداخلية  ووزير  الحكومة  لرئيس  كاملة  املسؤولية  يحّمل   -
االحتجاجات السلمية للصحافيني مطالبا إياه برفع يده عن اإلعالم العمومي ومراجعة التعيينات املشبوهة، واحرتام الرأي املطابق 
الذي نص عليه املرسوم 116 يف ما يتعلق بالتعيني عىل رأس إذاعة شمس آف آم  وترشيك الهياكل النقابية واملهنية يف التعيينات 
عىل رأس املؤسسات اإلعالمية و االلتزام مبعايري موضوعية أساسها الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، ال عىل أساس الوالءات الحزبية.
عن األمانة الوطنية
األمني العام فوزي الرشيف

التيار الشعبي: ملاذا استعمال القوة العامة لفرض تعيني 
بن يونس على راس »وات«؟  

إثر االعتداء الخطري الذي قامت به قوات األمن عىل الصحافيات 
خلفية  عىل  لالنباء  افريقيا  تونس  بوكالة  العاملني  والصحافيني 

رفضهم تنصيب كامل بن يونس عىل رأس الوكالة. 
فإن التيار الشعبي يؤكد عىل: 

ومقاومتهم  والصحافيني  الصحافيات  لنضاالت  املطلق  دعمه   -
لعملية وضع اليد عىل الوكالة من قبل االئتالف الحكومي املشكل 

من اإلخوان واملافيا. 
- إدانته الشديدة لالعتداء الحاصل عىل عموم العاملني يف وكالة 
تونس افريقيا لألنباء من قبل قوات األمن محّمال رئيس الحكومة 

املسؤولية املبارشة عن الحادثة. 
عىل  السيطرة  متت  أن  بعد  العمومي  اإلعالم  عىل  الهيمنة  إن   -
أغلب اإلعالم الخاص من قبل املافيا الحاكمة جعل من الحديث 

عن حرية اإلعالم والتعبري شعارا أجوَف. 
األمني العام محمد زهري حمدي

في سابقة أولى من نوعها 

األمن يقتحم مقرّ 
وكالة تونس افريقيا 
لألنباء ويعتدي على 

صحافييها
تونس  وكالة  مقّر  العامة  القوة  من  عنارص  اقتحمت 
الصحافيني  عىل  واعتدت  بالعاصمة،  لألنباء  افريقيا 
رأس  عىل  الجديد  للتعيني  الرافضني  بها  والعاملني 
العام  املدير  الرئيس  تنصيب  فرض  أجل  من  الوكالة، 

الجديد، كامل بن يونس.
كام قام أعوان األمن بإغالق كافة أقسام التحرير ومنع 

الصحافيني من دخولها ليخرجوهم من الوكالة الحقا.
وقد أثار تعيني كامل بن يونس عىل رأس الوكالة موجة 
بتحيدها  املطالبني  الوكالة  أبناء  من  االحتجاجات  من 

عن كل التجاذبات السياسية.

حزب آفاق تونس والتاب 
عّب حزب آفاق تونس عن »انشغاله العميق« ملا آلت إليه األوضاع يف بعض املؤسسات 

اإلعالمية ومن ضمنها وكالة تونس إفريقيا لألنباء وإذاعة شمس اف أم.
وبعد تعبريه عن رفضه الستعامل القوة العامة ضد الصحافيني والعاملني يف وكالة تونس 
التعيينات،  يف  تشاركية  مقاربة  »اعتامد  إىل  الحكومة،  الحزب،  هذا  دعا  لألنباء،  إفريقيا 

حفاظا عىل استقاللية وحياد هذه املؤسسة العمومية«.
وكان أعوان من القوة العامة، يعّدون بالعرشات، اقتحموا بُعيْد ظهر الثالثاء املايض، املقّر 
الصحافيني  لفظيا وجسديا عىل  واعتدوا  بالعاصمة،  لألنباء  افريقيا  تونس  لوكالة  الرئييس 
والعاملني بها الرافضني للتعيني الجديد عىل رأس الوكالة، من أجل فرض مبارشة بن يونس 

ملهاّمه.
التحرير  أقسام  كافة  بإغالق  )وات(،  تاريخ  يف  مسبوقة  غري  حادثة  يف  األمنيون  قام  كام 
وإخراج الصحافيني منها ومنعهم من دخول الوكالة، مام اضطرهم إىل املكوث أمام مقر 

مؤسستهم رافعني شعارات مناهضة لهذا التعيني »السيايس الحزيب املفضوح«.
وقد أثار تعيني كامل بن يونس عىل رأس الوكالة موجة من االحتجاجات من أبناء الوكالة 

الذين سينفذون يوم 22 أفريل الجاري إرضابا عاما عن العمل.
القضايئ املعنّي لإلرشاف عىل إذاعة  بيانه دعا آفاق تونس، املترصف  ويف جانب آخر من 
شمس أف أم، إىل الترسيع يف إجراءات التفويت يف هذه املؤسسة اإلعالمية املصادرة، مبا 
ميّكن من ضامن حقوق العاملني بها ومن مواصلة رسالتها اإلعالمية، وفق القواعد املهنية.

أكّد عضو االتحاد الدويل للصحافيني، زياد دبّار مساندة االتحاد لتحركات 
آم«،  آف  »شمس  وإذاعة  »وات«  لألنباء  إفريقيا  تونس  بوكالة  العاملني 
تدعمها  التي  التحرّكات  ولكافّة  والحزبية«  »املسقطة  للتعيينات  الرافضة 

النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني.
ودعا دبّار الصحافيني إىل »التضامن مع أبناء املؤسستني« )»وات« و»شمس 
آف آم«( إلنقاذ املؤسسات االعالمية من السيطرة الحزبية والسياسية، مبيّنا 
السيايس  والحزام  الحاكم  االئتالف  وخاصة  السياسية  األحزاب  »رغبة  أّن 
اإلعالم  لهم يف إصالح  نيّة  ال  وأنّه  باتت واضحة  املشييش  لحكومة هشام 

وإمنا السيطرة عىل مؤسساته وتطويعها«.
اإلعالم  وسائل  مع  يحدث  ما  إّن  وقال 
عدم  يجب  الوراء،  إىل  خطرية  »خطوة 
إىل  الصدد  هذا  يف  مشريا  عنها«،  السكوت 
ليست  لألنباء  إفريقيا  تونس  »وكالة  أّن 
ماّم  القطاع،  كامل  وإمنا  املهّددة  وحدها 

القامئة عىل  والحرب  الفوىض  ظّل  يف  بأكملها،  الدميقراطية  التجربة  يهّدد 
املستوى السيايس«.

ويف هذا اإلطار، أعرب دبار عن أمله يف أن تفتح الحكومة باب التفاوض، 
وأن تستوعب مبعية حزامها السيايس ومن تحالف معها سياسيا، أّن املسألة 
مسألة  هي  »وإمنا  آخر،  وتنصيب  عام  مدير  لرئيس  إعفاء  مجرّد  ليست 
األحزاب  من  املدعومة  املسقطة  التسميات  عن  بعيدا  العمق،  يف  إصالح 

السياسيّة«.
الصحافيني، عن دعمهم  لنقابة  املوسع  التنفيذي  املكتب  وعب أعضاء من 
املطلق لتحركات صحافيي وصحافيات وكالة تونس افريقيا لألنباء الرافضني 
تعيني كامل بن يونس عىل رأس الوكالة، وعن إدانتهم للتعيينات الحزبية 

عىل رأس املؤسسات اإلعالمية.
جاء ذلك، عقب زيارة أداها مساء االثنني املايض وفد متكون من عدد من 
أعضاء املكتب التنفيذي املوسع إىل مقر اعتصام العاملني يف وكالة )وات(، 
حيث يعتصم لليوم التاسع عىل التوايل العاملون بالوكالة رفضا لهذا التعيني 

الذي خلّف رفضا من طرف العاملني يف الوكالة.
كالّ من  »وات«،  زار معتصمي  الذي  املوسع  التنفيذي  املكتب  وفد  وضّم 
عضو املكتب التنفيذي بالنقابة فوزية غيلويف، وعضو لجنة الحريات جيهان 

اللوايت، ورئيس فرع النقابة بالشامل الغريب مولدي الزوايب.

تحركات  يساند  للصحافيني  الدولي  االتحاد 
صحفيي »وات« وإذاعة »شمس آف آم« 
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ما وقع يف »التاب« فضيحة بأتمّ معنى الكلمةاألخ سامي الطاهري

بال  مراسلون  منظمة  مكتب  استنكَر 
األوسط  والرشق  افريقيا  شامل  يف  حدود 
بشدة اقتحاَم عنارص من القوة العام مقرَّ 
وكالة تونس افريقيا لألنباء واعتداَءها عىل 
الرئيس  تنصيب  لفرض  الوكالة،  صحافيي 

املدير العام الجديد كامل بن يونس.

مكتب  مدير  خياطي  صهيب  وقال 
افريقيا ملنظمة مراسلون بال حدود  شامل 
إن املنظمة تعترب تدخل االمن لفرض تعيني 
تحصل  مل  خطرية  سابقة  الجديد  املدير 

حتى يف عهد الديكتاتورية.
هناك   2019 سنة  منذ  أنه  إىل  واشار 

العمومي  اإلعالم  عىل  للسيطرة  نوايا 
وتدجينه.

حدود  بال  مراسلون  منظمة  ودعت 
ما  يف  بتعهداتها  االلتزام  إىل  الحكومة 
لضامن  واإلعالم  الصحافة  بحرية  يتعلق 

عمل صحايف مستقل.

منظمة مراسلون بال حدود تدين اقتحامَ رجال الشرطة مقرَّ 
وكالة تونس إفريقيا لألنباء واعتداءهم على أبناء املؤسسة

الناطق  التونيس للشغل  العام  العام املساعد لالتحاد  أكّد األمني 
الرسمي باسم االتحاد األخ سامي الطاهري، أن ما وقع  من اعتداءات 
أجل  من  لألنباء  افريقيا  تونس  وكالة  صحافيي  عىل  العامة  بالقّوة 
تنصيب كامل بن يونس رئيسا مديرا عاما عىل مؤّسستهم، »فضيحة 
من حكومة  وتستوجب  عنها  السكوت  يقع  لن  الكلمة،  معنى  بأتّم 

هشام املشييش االعتذار والرتاجع عن التسمية«.
زيارته  خالل  لألنباء،  افريقيا  تونس  لوكالة  ترصيح  يف  وقال 
الوكالة إن  التي شهدتها  الوكالة عقب األحداث  أبناء  املحتّجني من 
»هذه وصمة وسقطة خطرية جّدا قامت بها حكومة املشييش وهي 
ليست املرة األوىل، فمنذ مدة، يجابه كل احتجاج بالقوة األمنية ما 
يعني أن هناك عقلية استبدادية بصدد الّنمّو يف ظّل هذه الحكومة 

ومع هذا الحزام السيايس، غايتها إسكات كل صوت حق«.
االعتذار  هو  املشييش  لحكومة  طلب  أول  أن  »نعتقد  وأضاف 
لإلعالميني وللتونسيني ألنه مّس أهّم وأقدم وأعرق مؤسسة إعالمية 
هذه  وإلغاء  االعتذار  تستوجب  الطريقة  بهذه  وإهانتها  البالد  يف 
التسمية التي لن متر مهام كان الثمن«، مقّدرا أن »حدثا مثل هذا 
اإلنسان  حقوق  احرتام  سلّم  مستوى  عىل  برتتيبنا  بالنزول  يؤدي 

والحريات إىل أدىن املراتب«.
وأردف »لن نسكت وسيكون االتحاد مع الوكالة ومع اإلعالميني 
فيها ويف »شمس أف أم« ومع كل أبناء املؤسسات اإلعالمية املصادرة 
عىل غرار الصباح وكاكتوس، وسندافع عن حرية االعالم بكل ما أوتينا 

من قوة«.
داخل  سلمي  احتجاج  لفّض  العامة  بالقوة  االستنجاد  واعترب 

الوكالة، يدّل عىل أن هذا التدخل ليس فقط لفرض تنصيب رئيس 
مدير عام أدخل باألمن إّنا يدّل عىل أن املعركة تتجاوز حسب قوله 
بصدد  خطط  وهناك  اإلعالم  عىل  للسيطرة  محاولة  لتكون  التعيني 
الربمجة تجاوزت الوكالة إىل شمس أف أم، يتّم من خاللها استهداف 
كل مؤسسة مستقلة فيحاولون التغلغل داخلها من خالل التعيينات 
الاّلمرئية عرب بعض اإلعالميني الذين لهم لألسف والءات لألحزاب، أو 

عرب القوة كام وقع اليوم يف الوكالة.
حريات  معركة  هي  »املعركة  أن  الطاهري  سامي  األخ  وقّدر 
البالد  الهيمنة عىل  كيفية  يفكر يف  لحزام حاكم  مستقبلية  وخطط 
اإلعالم  عىل  السيطرة  يف  حتى  ورمبا  املشييش  حكومة  واستمرار 
يفرض  قد  الذي  املستقّر  غري  السيايس  بالوضع  عالقة  يف  وتوظيفه 
رأسها  املطلوب  الجهات  أحد  باعتباره  األفق  يف  مبّكرة  انتخابات 

والسيطرة عليها وتوظيفها«.
ورّد عن سؤال تعلّق بدور رئيس الجمهورية قيس سعيد، كحام 
للدستور يف الضغط يف اتجاه العدول عن هذه التعيينات، »ال نقبل 

الصمت من أي جهة وما بالك لو كانت الحامية للدستور وما وقع 
اليوم انتهاك للدستور وللحريات والستقاللية اإلعالم، ورئيس الدولة 
مل يتحرك يف عالقة بالتسميات املسقطة رغم االحتجاجات املتواصلة 
التي وقعت بطريقة سلمية فمتى له أن يتدخل؟ وال بّد له أن يوّضح 
ألنها  التحرك  من  التونسيني  ولكل  له  البّد  كام  يجري  مام  موقفه 
والسيطرة  اإلعالم  واغتصاب  افتكاك  محاولة  حيال  الجميع  معركة 

عليه يف خطورة للتعدي عىل بقية الحريات«.
يف  صحافة  بوجود  االعتزاز  عن  الطاهري  األخ  عرب  املقابل  ويف 
األخرية  القلعة  ميثلون  صحافيني  وبوجود  نفسها  عن  تدافع  تونس 
تكون مهمة  أن  املفروض  كان من  أنه  مقّدرا  الحريات  للدفاع عن 
كل الدميقراطيني وكل الجمعيات واملنظامت، ألن رضب اإلعالم رضب 

للحرية.
واعترب أن ما وقع يؤكد أنه ما زال هناك إعالميون وصحافيون 
وصحافيات ال يقبلون التعيينات الفوقية والوالءات وإعادة املؤسسات 
اإلعالمية العمومية إىل مربع اإلعالم الحكومي والتعليامت والسلطة.

الحزب الجمهوري يحّذر 
من محاولة وضع اليد 

على اإلعالم العمومي وتركيع القطاع 
إثر اقتحاِم قوات األمن مقرَّ وكالة تونس إفريقيا 
لألنباء يف محاولة لفرض تعيني مدير عام جديد 

عىل املؤسسة، فإن الحزب الجمهوري: 
- يعترب لجوء الحكومة اىل استعامل القوة العامة لفرض 

تعيني مدير عىل رأس أعرق مؤسسات االعالم العمومي 

القطاع  العاملني يف  التعيني رفضا من  بعد أن لقَي هذا 

يعّد  معهم،  الحوار  أبواب  فتح  بدل  السيايس،  لطابعه 

سابقة خطرية ومحاولة لوضع اليد عىل اإلعالم العمومي 

ولرتكيع قطاع اإلعالم بصفة عامة.

-  يُذكر بأّن مؤسسة »شمس اف ام« املصادرة تعاين من 

حولها  تحوم  مديرة  تعيني  رفض  بعد  نفسها  اإلشكالية 

إدارة  مواصفات  فيها  تتوفر  وال  السيايس  الوالء  شبهة 

املؤسسات التي متّر بصعوبات مالية حسب العاملني يف 

هذه املؤسسة.

االعالم  قطاع  عىل  اليد  وضع  ملحاوالت  رفضه  يجّدد   -

الذي يستدعي حوارا جديا وعاجال إلصالحه وإنقاذه من 

يتعارض  مبا  الفاسد،  واملال  واللوبيات  األحزاب  سيطرة 

ودوره يف حامية املسار الدميقراطي وتطويره.

األذرع  يّل  سياسة  عن  بالرتاجع  الحكومة  يطالب   -

الصحافة  قطاع  ممثيل  مع  جّدي  حوار  يف  والدخول 

واإلعالم لتجنيب بالدنا أزمة جديدة هي يف غنى عنها.
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يف إطار برنامج الرشاكة الدامناركية وبالتعاون مع النقابات الدامناركية نظّمت 
التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة 
دورة تدريبية حول واقع الصحة والسالمة املهنية يف قطاع الصناعات الغذائية 
مبدينة الحاممات عىل امتداد أيام 8 و9 و10 أفريل 2021 وذلك بإرشاف االخ 

سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم اإلعالم والنرش.
افتتح الدورة األخ غيث النفطي عضو املكتب التنفيذي للجامعة العامة الذي 
وضع اللّقاء يف إطاره العام مستعرضا مدى أهمية ملّف حفظ الصحة والسالمة 
املؤسسة  وأيضا عىل  عنه  التنازل  ال ميكن  مكتسب  العامل كحق  املهنية عىل 
كحافز ملردودية العامل ولإلنتاج واإلنتاجية إذا تّم احرتام حق العامل يف بيئة 

مهنية سليمة وصحية.
الوضع  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  التبيني  صابر  االخ  بنّي  كلمته،  ضمن 
العام بالبالد وما تعيشه من أزمة سياسية خانقة كانت لها تداعيات اقتصادية 
قطاع  شغيلة  ومنها  العامة  الطبقة  عىل  بظاللها  وألقت  خطرية  واجتامعية 
استفحال وباء  التقليدية خاصة مع  الغذائية والسياحة والصناعات  الصناعات 
وتباين  الجامعية  املفاوضات  ملّف  عّرج عىل  التبيني  صابر  األخ   .19 الكوفيد 
اإلدارية  الهيئة  أن  وأكد  قطاعية  أو  ممركزة  مفاوضات  كانت  إن  بشأن  اآلراء 
القطاعية ستحسم هذا األمر بالتنسيق مع املركزية النقابية للمنظمة الشغيلة 
القوانني  اإلشكاليات لحسم مشاكل  املفاوضات وطرح كل  واالستعداد لخوض 

التي أضحت متخلفة مع تطور عامل الشغل.
من ناحيته، أبرز األخ الهادي دحامن منسق قسم الدراسات والتوثيق يف االتحاد 
أن برنامج الرشاكة والتعاون بني االتحاد العام التونيس للشغل والوكالة الدامناركية 
للتنمية والتعاون اإلمنايئ هو برنامج قيّم وطموح لكن تبقى إمكانيات تحقيقه 

ضئيلة بحكم ما تعيشه البالد والعامل يف ظل جائحة الكوفيد 19.
وبنّي أن الهدف من هذا الربنامج تطوير إمكانيات اإلطارات النقابية ومتكينها 
من تقنيات الوسائل الحديثة، وهو ما تتنزل يف إطاره هذه الدورة التدريبية يف 
ظروف دقيقة يعيشها قطاعات الصناعات الغذائية والنظر أيضا يف مدى مالءمة 
الترشيعات الوطنية مع املعايري الدولية للصحة والسالمة املهنية للخروج بحلقة 

تقييمية.

وضع عامّ غير مسبوق
بنّي األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد باالتحاد أن هذه الدورة التدريبية 
جاءت يف سياق مسار كامل يدّل عىل وعي الجامعة بأهمية التكوين والتدريب 
التي تعترب جزءا أساسيا من العمل النقايب، ال سيام أن هذه الدورة متّس موضوعا 
مل يهتم به االتحاد العام التونيس للشغل بالشكل املطلوب وكأنها مسألة ثانوية، 
يتضّمن عديد  العمل يف قطاع  تداركه، وأشار إىل أن هذا  بّد من  أمر ال  وهو 
بالصحة  االهتامم  املفروض  من  لذلك  الخاص،  القطاع  يف  أغلبها  القطاعات 

والسالمة املهنية مثل كل املحاور املهنية واالجتامعية األخرى.
حكومة  سقوط  منذ  بالبالد  العام  الوضع  الطاهري  سامي  األخ  واستعرض 
السياسية  املستويات  عىل  عفريت  كّف  عىل  البالد  تعيش  وكيف  الفخفاخ 
 2020 جوان  منذ  االتحاد  استبقه  الذي  األمر  وهو  واالجتامعية،  واالقتصادية 
ليقدم مبادرة إلنقاذ البالد يف نوفمرب الفارط نحو إيجاد إطار حواري لتقليص 
التجاذبات وإيقاف نزيفها والعمل عىل إيجاد برامج ومشاريع لإلنقاذ االقتصادي 
التي بها رئيس الحكومة  التحويرات  واالجتامعي، مربزًا أن األمور تعقدت إثر 
خاصة مع وجود شبهات فساد يف بعض الوزراء لتصبح أوضاع الدولة مشلولة 
وتجّمدت امللفات الكربى لتتعّمق األزمة مع بروز مشكل املحكمة الدستورية 
وتواصل املعركة بني الرئاسات الثالث يف وضع غري مسبوق تعيشه البالد ويف ظّل 
أوضاع معيشية ال تُطاق وتعقيد رئيس الجمهورية ملبادرة االتحاد ليصبح مصري 

البالد خاضعا للمجهول.

معاييرُ العمل الدولية والوطنية
قّدم األستاذ محمد القاسمي يف بداية محارضته تعريفا ملفهوم السالمة والصحة 
املهنية وبنّي أن السالمة بوجه عاّم هي العلم الذي يسعى إىل حامية اإلنسان 
وتجنيبه املخاطر يف أي مجال، ومنع الخسائر يف األرواح واملمتلكات كلام أمكن 

ذلك، واستعرض أنواع األمراض املهنية وحوادث الشغل.
البرشي  العنرص  املهنية هي حامية  والصحة  السالمة  أهداف  أن  املحارض  بنّي 
ّضهم  تعر  ومنع  العمل  بيئة  مخاطر  عن  الناجمة  اإلصابات  من  )العامل( 
العنرص املادي  للحوادث واإلصابات واألمراض املهنية، والحفاظ عىل مقّومات 
التلف  من  ومعّدات،  أجهزة  من  تحتويه  وما  املنشآت  يف  املتمثل  )املنشآت( 
السالمة  اشرتاطات  وتنفيذ جميع  توفري  إىل جانب  للحوادث،  نتيجة  الفقد  أو 

والصحة املهنية كمنهج علمي.
إعداد  املهنية  والصحة  للسالمة  برامج  وجود  من  الغرض  أن  املحارض  وأبرز 

وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة الوعى بالسالمة والصحة املهنية مستعرضا أهّم 
اتفاقيات منظمة العمل الدولية يف مجال الصحة والسالمة املهنية.

وّضح األستاذ املحارض أن كل دولة عضو تقوم بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية 
منسقة بشأن السالمة املهنية والصحة املهنية وبيئة العمل ومراجعتها بصورة 
األكرث  املنظامت  مع  وبالتشاور  الوطنية  واملامرسات  األوضاع  ضوء  يف  دورية. 
إىل  الحكومات  تنظر  أن  ويجب  والصحة،  للسالمة  وقائية  ثقافة  وبناء  متثيال، 
مسألة الصحة والسالمة املهنتني باعتبارها ذات أهمية وطنية وأن تشارك فيها 
بنشاط. وعّدد األستاذ أهم الهياكل ذات العالقة بالصحة والسالمة املهنية وهي 
املجلس الوطني للوقاية من األخطار املهنية وإدارة تفقد طب الشغل والسالمة 
املهنية ومعهد الصحة والسالمة املهنية والصندوق الوطني للتأمني عىل املرض 

ومصلحة طب الشغل واملسؤول عن السالمة املهنية.

تنظيم وإدارة الصحة والسالمة المهنية
والسالمة  الصحة  وإدارة  تنظيم  حول  مداخلة  سوييس  سناء  األستاذة  قدمت 
املهنية من خالل معايري العمل الدولية والترشيع الوطني، وحول ضامن تطبيق 
عنارص نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية، فإن أهّم األطراف الّضامنة للصّحة 
والسالمة املهنية داخل املؤّسسة هام طرفا العالقة الشغلية وخلق التعاون بني 

إدارة املؤسسة والعملة والتعاون بني ممثيل العملة واإلدارة.
املحارضة استعرضت طرق تعيني املسؤول عن السالمة املهنية داخل املؤسسة 
ومهاّمه، كام استعرضت مكونات ومهام لجنة الصحة والسالمة املهنية من تأطري 

وتوعية وتكوين ومتابعة اىل جانب مهام مصلحة طب الشغل.

ورشات وتوصيات
من  عدد  اىل  املشاركون  انقسم  التدريبية  للدورة  الثالث  االيام  امتداد  عىل 
الورشات وهي ورشة تعلقت باملبادئ األساسية للسالمة والصحة املهنية يف بيئة 
العمل نشطتها األستاذة سناء السوييس وورشة ثانية: درست أهمية إجراءات 
الصحة والسالمة املهنية داخل املؤسسة نشطها األستاذ محمد القاسمي، وورشة 
الغذائية  الصناعات  قطاع  يف  املهنية  والسالمة  الصحة  واقع  حول  جامعية 
)النقائص وسبل التجاوز تنشيط األستاذ محمد القاسمي، وورشة أخرى درست 
تنشيط  املهنية  والسالمة  الصحة  مجال  يف  والعامل  العمل  أصحاب  التزامات 
األستاذة سناء السوييس، اىل جانب ورشة أخرى حول دور النقابة االساسية يف 
إرساء وتفعيل لجنة الصحة والسالمة املهنية: تنشيط االستاذ محمد القاسمي 
الحوادث  من  للوقاية  املستخدمة  الرقابة  أساليب  حول  جامعية  وورشة 

واإلصابات يف العمل تنشيط االستاذ محمد القاسمي.

النظام القانوني للجنة الصحة والسالمة المهنية
للجنة  القانوين  النظام  ثالثة له حول  القاسمي يف مداخلة  قّدم األستاذ محمد 
اللّجنة  عن  املتفّرعة  وهي  ومهامها  تركيبتها  وعن  املهنية  والسالمة  الصحة 
االستشارية للمؤسسة التي تتوىل النظر يف املسائل املتعلقة بالصحة والسالمة 
املهنية. ولهذا الغرض تكّون لجنة فرعية فنية تسّمى »لجنة الصحة والسالمة 
املهنية« التي تعّد مشاريع النظم والتعليامت املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية 
داخل املؤسسة، والقيام باألعامل املتعلقة باإلعالم والتوعية والتكوين يف مجال 
داخل  املهنية  األخطار  من  الوقاية  برامج  واقرتاح  املهنية،  والسالمة  الصحة 
املؤسسة ومتابعة إنجاز الربامج املعتمدة، وإجراء األبحاث مبناسبة كل حادث 

شغل خطري أو مرض مهني واقرتاح التدابري الالزمة للسيطرة عىل أسبابه.
يف  املهنية  والسالمة  الصحة  حول  املؤّجر  التزامات  األستاذ  واستعرض  هذا 
ومشتّقاته  الحليب  لصناعة  القطاعية  املشرتكة  لالتفاقية  التابعة  املؤسسات 
الغازية غري الكحولية وعصري  القطاعية املشرتكة ملعامل املرشوبات  واالتفاقية 
وشبه  املصربات  ملعامل  القطاعية  املشرتكة  واالتفاقية  املعدنية  واملياه  الغالل 

لصناعة  القطاعية  املشرتكة  واالتفاقية  الزيوت  وتعليب  الغذائية  املصربات 
وتجارة املرشوبات الكحولية.

مسؤولية تطبيق معايير الصحة والسالمة المهنية داخل المؤسسة
قدمت األستاذة سناء السوييس مداخلة حول مسؤولية تطبيق معايري الصحة 
والعامل  املؤجر  املؤسسة وهي مسؤولية مشرتكة من  املهنية داخل  والسالمة 
يتحّمل  الذي  الصدد  هذا  املؤجر يف  مسؤوليات  واستعرضت  العملة،  وممثيل 
املسؤولية يف النظر إىل الصحة والسالمة املهنية كجزء مهّم من نشاط املؤسسة 
واملصادقة عىل سياسة الصحة والسالمة املهنية واتخاذ التدابري الالزمة واملناسبة 
لحامية العامل والوقاية من املخاطر املهنية وتوفري ظروف وبيئة عمل مالمئة 
للعملة  تدريب  وضامن  املناسبة  والجامعية  الفردية  الوقاية  وسائل  وتوفري 

لتفادي مخاطر العمل وإعالم وتوعية العملة مبخاطر املهنة التي ميارسونها.
ثم عّددت املحارضة مسؤوليات العامل، الذي يُعترب مسؤوال أساسيا عن ضامن 
املهنية  والسالمة  الصحة  تعليامت  وتنفيذ  باتباع  وااللتزام  وسالمته  صحته 
عىل  والحفاظ  املوفرة  الوقاية  وسائل  واستخدام  فيها  يعمل  التي  باملنشأة 
معدات النظافة والصحة والسالمة املهنية واإلبالغ عن مصادر املخاطر وكل خلل 
ميكن أن يتسبب يف خطر عىل الصحة والسالمة واملشاركة يف الدورات التكوينية 
واألنشطة اإلعالمية والتحسيسية املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية التي تنظمها 
أو تنخرط فيها املؤسسة والخضوع للفحوص الطبية التي يطلب منه القيام بها 

واإلخالل بااللتزامات ميثل خطأً فادحا.

معايير الصحة والسالمة المهنية للتوّقي في ظّل جائحة كوفيد 
19

يف اليوم الثالث واألخري من الدورة قدم االستاذ محمد القاسمي عرضا عن معايري 
الصحة والسالمة املهنية للتوقي يف ظل جائحة كوفيد 19 واألوامر واملنشورات 
للتوقي من  الصحية  االجراءات  لدليل  تفسريات  الصلة. وقدم  ذات  الحكومية 
فريوس الكوفيد 19 لالستئناف املوجه للعمل يف مؤسسات الصناعات الغذائية، 
اىل جانب رشوط حفظ الصحة الالزمة للتوقي من االصابة يف املخابز وصناعة 
يتعلق   2020 لسنة   152 عدد  الحكومي  االمر  مضامني  جانب  اىل  الحلويات، 
املدرجة  السارية  االمراض  من صنف  الجديد  كورونا  بفريوس  االصابة  باعتبار 

باملرفق امللحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 املتعلق باالمراض السارية.
عند  اتباعها  الواجب  الصحية  االجراءات  بروتوكول  املحارض  االستاذ  قدم  كام 
املخالطة اللصيقة لحالة إصابة مؤكدة بالفريوس يف الوسط املهني، إضافة إىل 
املهنية  الشغل واالمراض  الحاصلة بسبب حوادث  التعويض عن االرضار  نظام 

يف القطاع الخاص.

أوضاع الصحة والسالمة المهنية في مؤسّسات قطاع الصناعات 
الغذائية

قّدم املشاركون يف الدورة التدريبية تقارير مفصلة عن أوضاع الصحة والسالمة 
املهنية يف مؤسساتهم يف قطاع الصناعات الغذائية التي يعملون فيها والتعاطي 

مع جائحة الكوفيد 19.
مستوى  الجائحة عىل  مع  بالتعاطي  عالقة  مؤسساتهم يف  تجارب  واستعرضوا 
مدى توفر وسائل الوقاية وتطبيق الربوتوكول الصحي وتوفر طب الشغل ووضع 
اللجان االستشارية ولجان الصحة والسالمة املهنية واالجراءات االجتامعية التي 

متتعوا بها من قبل إداراتهم او من قبل الحكومة خالل فرتات الحجر الصحي.
لجان  ببعث  املتعلق  القانون  تطبيق  نحو  الدفع  برضورة  املشاركون  وأوىص 
الوقاية  وسائل  وتوفري  الصحي  بالربوتوكول  والتقيد  املهنية  والسالمة  الصحة 

واتباع إجراءات السالمة.
* تغطية صربي الزغيدي

واقع الصحة والسالمة المهنية بقطاع الصناعات الغذائية:

من أجل بيئة عمل آمنة ومحيط عمل مالئم
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نواصل يف هذا العدد تقديم تفاصيل الندوة التي انعقدت االسبوع 
الفارط بإرشاف االخ سمري الشّفي األمني العام املساعد التي تّم خاللها 
يف  الفالحيات  العامالت  واستبقاء  توظيف  تحسني  حول  دراسة  تقديم 
بني  بالتعاون  وذلك  سعد،  بن  الله  عبد  الدكتور  أنجزها  التي  تونس 
الجامعة العامة للفالحة التي مّثلها األخ عامر الزين كاتبها العام ومركز 

التضامن العاميل التي تنسق أعامله يف تونس االخت كلثوم برك الله.
الناقلون  ميارسه  الذي  العنف  عن  تفاصيل  نقدم  العدد  هذا  يف 

»السامرسة« والتنقل عرب »شاحنات املوت«.
الركوب يف  الفالحّيات عىل  العامالت  إجبار  أن  الدراسة  بّينت  فقد 
وسائل النقل وهّن واقفات )أي دون إرادتهّن( هو نوع من أنواع اإلكراه 
وبالتايل هو »عنف ميارسه الناقل ضّد العامالت«. )انظر تعريف العنف 
حسب »صندوق األمم املتحدة للسكان« UNFPA: إدارة برامج العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي يف حاالت الطّوارئ. تقرير يف 146 صفحة 
صادر سنة 2012( ، وتسافر 29 عاملة )أي حوايل 10 %( وهّن جالسات. 
بينام 60 عاملة )أي حوايل 21 %( رصّحن بأّن الوسيلة املستعملة تقّل 
نساء جلوسا ووقوفا يف الوقت نفسه وتعطى األولويّة للنساء املتقّدمات 
يف السّن للجلوس. البقّية أي 205 عاملة )أي حوايل 69 %( يقضني كامل 
انطالق  مكان  بني  الفاصلة  الرحلة  يجعل  ذلك  وبأّن  واقفات  السفرة 
الرّحلة والّضيعة ُمتعبة جّدا وتسّبب لهّن آالما عديدة خاصة يف الظهر 

والرجلني.

عربات النقل المستعملة
الناقلون يف  ويعمد  البضائع  لنقل  املعّدة  الشاحنات  األغلبية  تركب 
العربة  الحيوانات عىل ظهر  أو وضع فضالت  املياه  أغلبيتهم إىل سكب 
إلجبار النساء عىل الوقوف لنقل أكرث ما ميكن من النساء، ف 74 باملائة 
من وسائل النقل املستعملة هي شاحنات صغرية و13 باملائة يستعملون 
االكتظاظ  ميثّل  كام  الجرارات،  يستعملون  باملائة  و10  الريفي  النقل 
وخاصة االختالط حرجا كبريا للنساء وهو ما يفسح املجال واسعا للتحرّش 

الجنيس.
كام ميثل 71 باملائة من عدد الركاب بني 20 و30 شخصا و18 باملائة 
من  باملائة   11 يستعملون  20 شخصا  من  وأكرث  20 شخصا  من  أقل  يف 

عربات الّنقل.
ويف عالقة بحوادث السري التي تتسبّب فيها »شاحنات املوت«، فقد 
 40 التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية عن رصده  كشف املنتدى 
حالة وفاة و530 إصابة بني النساء العامالت يف مجال الفالحة خالل أربع 
 8 23 عاملة ُمستجوبة )أي حوايل  سنوات )2019-2016(، وقد رصّحت 
17 حادثا  بأنّهّن تعرّضن إىل حوادث سري )أغلبهّن يف سيدي بوزيد   )%
الحوادث  متثّلت  وقد  القرصين(  5 حوادث وحادث وحيد يف  وجندوبة 
يف 11 حالة انقالب للعربة )أي حوايل 48 %( و12 اصطداما )أي حوايل 

.)% 52
أما طريقة النقل إىل املستشفى، ف 18 من املستجوبات وقع نقلهّن 
إىل املستشفيات إّما عن طريق سيارة اإلسعاف )7 حاالت( أو عن طريق 
أحد األقارب وهو ما ميثّل األغلبية )11 حالة(، وحول دفع مصاريف دفع 
مصاريف العالج، فقد رصّحت 3 عامالت )أي حوايل 17 %( أّن املؤّجر هو 
من قام بذلك. بينام رصّحت عاملة واحدة بأّن الناقل هو من قام بتسديد 
مصاريف العالج. أّما البقية، أي األغلبية التي تعّد 14 عاملة )أي حوايل 
78 %( فقد رصّحن بأّن أحد أفراد العائلة املقّربني )األب، الزوج، األخ( هو 

من قام بتسديد تلك املصاريف.
إىل  الفالحيات  العامالت  كّل  توّجه  عدم  مسألة  بأن  املحاور  وأكد 
املحاكم للحصول عىل التعويضات الالزمة وذلك بسبب إّما عالقات القرابة 
التي تربطهّن بالناقلني أو خوفا عىل فقدانهّن ملواطن شغلهّن بحكم نفوذ 
الناقلني الذين أصبحوا يشتغلون سامرسة لليد العاملة الفالحية وبالتايل 
بحقوقها.  للمطالبة  بهّن قضيّة عدلية  تقّدم  عاملة  أي  يحرموا  أن  ميكن 
وحدهّن 5 عامالت من جملة 23 )أي حوايل 22 %( تقّدمن إىل املحاكم 

وقد تحّصلت 3 منهّن عىل تعويضات نتيجة ما أصابهّن من رضر.

من جهة أخرى بيّنت الدراسة أّن أغلب الناقلني )45 ناقال أي حوايل 
البقيّة فموزّعون بني 8 )أي  أّما  35 و60 سنة  82 %( سّنهم ترتاوح بني 
حوايل %15( سّنهم أقّل من 35 و2 فقط )أي حوايل 3 %( سّنهم أكرث من 
60، كام رّصح 35 ناقال )أي حوايل 64 %( بأنّهم يستعملون الشاحنات 
الخفيفة )ISUZU, D-Max, Peugeot 404(  دون أن تكون لهم رخصة 
لنقل العملة ورّصح 16 منهم )أي 29 %( بأنّهم يستعملون سيارات نقل 
4 ناقلني  لـنقل األشخاص والبقيّة  ريفي ذات رخص مخّصصة يف األصل 
لشحن  األصل  يف  )املعّدة  الجرارات  باستعامل  رصّحوا  فقد   )%  7 )أي 
أي  دون  وطبعا  العملة  لنقل  وغريها(  البناء  ومواد  الفالحية  املنتجات 

ترخيص يذكر.
أما بالنسبة إىل عمر وسيلة النقل رّصح أغلب الناقلني أي 34 ناقال 
)حوايل 62 %( بأّن عرباتهم ترتاوح أعامرها بني 10 و20 سنة، كام رّصح 
9 منهم )أي حوايل 16 %( بأّن عمر عرباتهم يفوق 20 سنة. وهذا يطرح 
سؤاال مهاّم يتعلّق مبدى الصالحية الفّنية لهذه العربات، فقط 12 ناقال 

رصّحوا باستعاملهم عربات عمرها أقّل من 10 سنوات.
هذا ورّصح 18 ناقال )حوايل 33 %( بأنّهم ميتهنون نقل العملة منذ 
أقّل من 10 سنوات، و35 )حوايل %64( لهم خربة ترتاوح بني 10 و20 سنة 

و 2 اثنان فقط )حوايل 3 %( ميلكان خربة تفوق 20 سنة.
ناقيل  عىل  القانون  يفرض  األولية،  اإلسعافات  إجادة  إىل  وبالنسبة 
سؤال  طرح  وقع  فقد  األّولية،  اإلسعافات  يف  تكوين  مبتابعة  األشخاص 
يتعلّق مبشاركتهم يف دورات تكوين حول اإلسعافات األّولية لكّن اإلجابة 
كانت صادمة إذ مل يجب عن هذا السؤال بنعم إالّ 6 ناقلني فقط وهو 
)حوايل  فقط   13 أجاب  كام  الناقلني،  جملة  من   %  11 حوايل  ميثّل  ما 
%24( بأنّهم علموا بصدور القانون املذكور أّما البقيّة أي 42 ناقال فلم 
يسمعوا بصدور القانون وبّرروا ذلك بغياب املعلومة من طرف وسائل 
اإلعالم، و10 ناقلني )حوايل 77 %( من بني الذين علموا بصدور القانون 
رصّحوا بأنّهم سيعملون عىل تطبيقه ورشاء وسيلة نقل جديدة تتطابق 
مع الّشوط التي أىت بها القانون، إضافة إىل  14 ناقال )حوايل 24 %( من 
أكّدوا عىل  القانون  بأنّهم مل يكونوا عىل علم بصدور  الذين رصّحوا  بني 

استعدادهم لتطبيق ما ورد يف القانون الجديد.
من  منهم   15 تعرض  فقد  سري،  لحوادث  التعرض  يخص  ما  ويف 
وقد  املهنيّة.  مسريتهم  طيلة  سري  لحوادث   )%  27 )حوايل  املستجوبني 
أسفرت 13 من تلك الحوادث عن جرح بعض العامالت، و2 تسببا يف وفاة 
بعض العامالت إضافة إىل الجرحى، وتعرّض 7 ناقلني إىل السجن كعقاب 
عىل ما حدث أّي أّن مسؤوليتهم املبارشة يف الحوادث كانت مؤكّدة، إىل 
جانب 5 منهم وقع الحكم عليهم بخطايا مالية فقط والبقية أي 3 ناقلني 

بعدم سامع الدعوى.

من أجل محيط عمل الئق
غري  االقتصاد  عن  تتحّدث  التونسية  الحكومة  أن  الدراسة  سجلت 
املنظّم وتقول بأنّها تحاربه )رغم أّن الفاعلني فيه غري معروفني يف أغلب 
الذين  األموال  ومبيّيض  التهريب  يتكّونون من عصابات  إذ هم  األحيان 
يحاولون التخّفي دامئا(، يف املقابل ال تفعل شيئا ضّد املؤّجرين الخواص 

يف القطاع الفالحي، املعروفني لديها باالسم والعنوان، والذين جعلوا منه 
قطاعا غري منظّم بل قطاعا خارجا عن القانون.

كام أن األرقام املتحّصل عليها تؤكّد قبول العامالت إلهانات املؤجرين 
وتنازل  االجتامعية  التغطية  وبغياب  الزهيدة  باألجور  والقبول  والناقلني 
األقل فضح  أو عىل  الجناة  تتبّع  منهّن عن حّقهّن يف  الساحقة  األغلبية 
الريف  املدقع يف  الفقر  لها، وذلك بسبب  يتعرّضن  التي  العنف  حاالت 

التونيس، كام أن العاملة تُخرّي موقع العمل عىل املوقف املبديئ.
وأكدت الدراسة أيضا أن املساهمة الفّعالة للمرأة الريفية يف تأمني 
الرئيسية يف  بل  املُعتربة  التونيس ومشاركتها  الشعب  أفراد  لبقية  الغذاء 
عائلتها  حاجيات  تغطية  يف  الدراسة،  هذه  بيّنته  مثلام  الحاالت،  أغلب 
الصغرية واملوّسعة مل تقابلها إعادة اعتبار وال اعرتاف من طرف املجتمع 
بكل هذه األدوار والدليل أّن تنقيح قانون النقل الربّي وإضافة »نشاط 
نقل العملة الفالحيني« مل يحصل إالّ سنة 2019 بعد أن تسبّبت »شاحنات 

املوت« يف رحيل عشات العامالت الفالحيات وجرح املئات.
كام تقف البطركية والهيمنة الذكورية، من طرف املؤّجر والزوج عىل 
حّد سواء، وراء االضطهاد املسلّط عىل املرأة العاملة. فالعنف ضّد املرأة 
بجميع أشكاله وخاصة ضّد املرأة العاملة الفالحية ما زال مستشيا داخل 
التشيعي،  الجانب  دعم  جانب  إىل  يتطلّب،  ما  وهو  التونيس  املجتمع 

القيام بعمل كبري عىل املستوى التثقيفي.
الحكومة  برامج  يف  غائب  شبه  هو  املجال  هذا  يف  الثّقايف  فالعمل 
التونسية إذ ميكن الجزم بأنّه ال ميكن تغيري املامرسات املجتمعيّة املتعلّقة 
باألعراٍف والتقاليد املتوارثة واملبنية عىل العقليّة الذكوريّة وترسيخ ثقافة 
املساواة بني املرأة والرجل ووضع حّد للتمييز بينهام اعتامدا فقط عىل 

الجانب التشيعي والزجري.
وبني الدكتور عبد الله بت سعد أن باعتامد السياسة الشاملة فقط 
املجتمع  ما  يوم  يف  نرى  أن  ميكن  الثقايف(  مع  الزجري  مع  )التشيعي 
املرأة دون  العامل، يف مجال احرتام  التونيس، مجتمعا رائدا عىل مستوى 

عنف أو متييز وتكريس ذلك عىل أرض الواقع أي فعال وليس قوال.

تنقيح القانون المتعّلق بالنقل البرّي
الربّي  بالنقل  املتعلّق  القانون  تنقيح  استغالل  أهمية  أكد  املحارض 
لتنظيم نشاط نقل العملة الفالحيني من أجل جعله نقال مريحا وضامنا 
لسالمة العاّمل، وذكّر بإصدار النصوص القانونية التي تضمن النقل املريح 
للعاّمل الفالحيني، أي  القانون عدد 51 املؤّرخ يف 11 جوان 2019 واملتعلّق 
بإحداث صنف »نقل العملة الفالحيني« واألمر عدد 724 املؤّرخ يف 31 
أوت 2020 واملتعلّق بضبط رشوط تعاطي نشاط نقل العملة الفالحيني 
القانون هي  لهذا  األساسية  امليزة  وبنّي  الخدمة،  بهذه  االنتفاع  ورشوط 
اإلدارة  بريوقراطية  مع  تقطع  أن  ميكن  للوالّة  واسعة  صالحيات  إعطاء 
»يخضع  أن  عىل  ينّص  املذكور  األمر  من   2 فالفصل  املشطّة،  واملركزية 
تعاطي نشاط نقل العملة الفالحيني من قبل شخص طبيعي أو معنوّي 
إىل ترخيص يُسنده الوايل. يخّول الرّتخيص املذكور بالفقرة األوىل من هذا 

الفصل نقل العملة الفالحيني دون سواهم يف إطار النشاط الفالحي«.
لنقل  الجهويّة  االستشارية  اللجنة  بعث  عىل   12 الفصل  نّص  وقد 

جحود من قبل الدولة وتركهنّ وحيدات أمام الفقر والتحرّش وشاحنات املوت
رغم المساهمة الفعّالة لعامالت الفالحة في تأمين الغذاء للتونسيين:
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الجهويني  املمثّلني  ينوبه، وتضّم  أو من  الوايل  يرتأسها  الفالحيني  العملة 
لوزارات الداخلية والنقل والتجهيز والفالحة والشؤون االجتامعية واملرأة 
للنقل  الفنية  الوكالة  من  كّل  عن  ممثل  إىل  إضافة  املحلية  والشؤون 
الربي واالتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري والرشكة الجهوية للنقل، 
عند  منهم  طالبيها وسحبها  إىل  الرّخص  إسناد  اللجنة يف  مهّمة  وتتمثّل 

إخاللهم بواجباتهم.
أو  أو سيارة مزدوجة  إّما سيّارة خاصة  العربة  تكون  أن  ويشرتط يف 
أو  البضائع  لنقل  املعّدة  الشاحنات  استعامل  عىل  نظريّا  القضاء  حافلة: 
يتعّدى  أالّ  وغريها،  الفالحية  واملنتوجات  املوايش  لنقل  املعّدة  الجرّارات 
عمر العربة عند الرشوع يف استغاللها سبع )7( سنوات وال ميكن مواصلة 
استغاللها إذا تجاوز عمرها خمسة عرشة سنة )الفصل 14(: الحفاظ عىل 
سالمة الراكبني/الراكبات وتقليص األسطول املتهرّم وأن تُضبط تعريفة نقل 
بحساب  التجارة  ووزير  النقل  وزير  من  مشرتك  مبقّرر  الفالحيني  العملة 
إىل  الناقلني،  لجشع  حّد  وضع   :)21 )الفصل  املقطوعة  واملسافة  املقعد 
جانب رشط حصول الّناقل عىل شهادة تثبت أنّه قد تابع دروسا يف ماّدة 
اإلسعافات عىل الطرقات مسلّمة من هيكل معرتف به« )الفصل 4(: وهو 
ما ميكن أن يساهم يف إنقاذ أرواح الراكبني/الراكبات يف حال حدوث حادث 

قبل وصول سيارات اإلسعاف.
وأكد الدكتور عبد الله بن سعد أن صدور هذه القوانني يحّمل الّنقابيني 
يف جامعة الفالحة مسؤولية كربى للمساهمة يف تجسيده عىل أرض الواقع، 
إلقناع  الفرصة  هذه  استغالُل  النقابيني  للمسؤولني  ميكن  أنه  إىل  مشريا 
مريحة  نقل  وسائل  استعامل  يف  حقوقهّن  عن  الدفاع  برضورة  العامالت 
الناقلني  إقناع  أيضا  ميكنهم  كام   الجديد،  القانون  به  جاء  مثلام  والئقة 
باستغالل االمتيازات الجبائية التي يقرتحها هذا القانون لتجديد أسطولهم 
للمسؤولني  وميكن   ،)2011 لسنة  املالية  لقانون  و21   20  ،19 )الفصول 
النقابيني أيضا أن يستلهموا من الحمالت التي نظمتها جمعيات املجتمع 
نساء،  أصوات  واالجتامعية،  االقتصادية  للحقوق  التونيس  )املنتدى  املدين 
صوت حواء، جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية املرأة واملواطنة...( 
ليخطّطوا للحمالت التحسيسية سواء املوّجهة إىل الناقلني أو تلك املوّجهة 

إىل العامالت الفالحيّات.
فالحية  )رشكات  الخاص  الفالحّي  القطاع  يشكو  أخرى،  جهة  من 
يصبح  فإنّه  األساسية،  النقابات  عدد  يف  فادحا  نقصا  خواّص(  ومؤّجرون 
املشتغلني  الفالحيني  العامل  تحسيس  عىل  العمل  األولويات  أوكد  من 
عند الخواص، نساء ورجاال، برضورة التنظّم يف نقابات أساسية تدافع عن 

حقوقهم ومطالبهم.
الدكتور بن سعد أبرز أنه إذا أردنا ضامن نقال الئقا بالعملة ونتفادى كّل 
إمكانية تجاوز للناقلني فإنّه ميكن اللجوء إىل »الرشكات التعاونية للخدمات 
الفالحية« SMSA لتقوم بهذه املهّمة عرب اقتناء عربات تستجيب للرشوط 
القانونية، كام ميكن أيضا االستفادة ماّم جاء يف القانون عدد 30 الصادر يف 

30 جوان 2020 واملتعلّق باالقتصاد االجتامعي والتضامني.
وقد عرّفت النقطة 3 من الفصل 2 من هذا القانون مؤسسة االقتصاد 
االجتامعي والتضامني كام ييل »كل ذات معنوية خاضعة للقانون الخاّص 
»مؤّسسة  عالمة  عىل  وحصولها  القانون  هذا  ملقتضيات  احرتامها  رشيطة 
اقتصاد اجتامعي وتضامني« املنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون 

وهي: التعاضديّات مبا يف ذلك الرّشكات التعاونية للخدمات الفالحية«.
وميكن لهذه الرّشكات، التي تغطّي كامل مناطق البالد، أن تستثمر يف 
مجال نقل العملة الفالحيني وتستفيد من كل االمتيازات الجبائية واإلدارية 
التي مينحها القانون بعيدا عن عقليّة الربح مهام كان الثمن، التي تقود 
املستثمرين الخواص. وقد نّصص عىل هذا األمر الفصل 4 من هذا القانون 
إذ نقرأ ما ييل »تلتزم مؤّسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني يف أنظمتها 
والغاية  اإلنسان  أولويّة  التالية:  املتالزمة  باملبادئ  وأنشطتها  األسايّس 
أّن  التنمية املستدامة«، مؤكدا  املال واحرتام قواعد  االجتامعية عىل رأس 
للفالحني  املمثلة  املنظامت  مع  بالرشاكة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
ميكن أن يلعب دورا يف هذا االتجاه عرب تشجيع الفالحني لالنخراط بكثافة 
من  كبريا  دعام  تتلّقى  التي  الفالحية«  للخدمات  التعاونية  »الرشكات  يف 
الدولة، لالستفادة ماّم ورد يف هذا القانون واالستثامر يف مجال نقل العملة 

الفالحيني )البقية األسبوع املقبل(.
* صربي الزغيدي

الجهوي  لالتحاد  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
بدار   2021 أفريل   05 اليوم  املجتمعون  باملهدية  للشغل 
العامة  األمينة  الهاممي  نعيمة  األخت  بإرشاف  االتحاد 
املساعدة املسؤولة عن العالقات العربية والدولية والهجرة، 
النقايب  وللوضع  وجهويا  وطنيا  العام  للوضع  تدارسنا  بعد 

نسجل:
-1 عىل املستوى الوطني:

* سياسيا: تعّمق األزمة السياسية وحّدتها وتهديدها لوحدة 
الدولة مع استفحال ظواهر الخالف بني رؤوس السلطة والتّناحر 
الشعبوية  التيارات  وتنامي  املستفحلة  السياسية  والتجاذبات 
والفوىض  العنف  استعامل  مرحلة  إىل  وصولها  و  الربملان  داخل 
أّدى  الخارجية، وقد  واملال واألطراف  الفساد  بلوبيات  وارتباطها 
ذلك إىل حالة عطالة ملؤسسات الدولة وحال دون استكامل إرساء 
املؤسسات الدستورية كاملحكمة الدستورية أو تجديد مؤسسات 
أخرى ويف هذا الوضع الخانق فإننا نثّمن مبادرة منظمتنا العتيدة 
إلنقاذ البالد رغم ما أبدته األطراف املعنيّة بتلك املبادرة من تراٍخ 

وترّدد يف تفعيلها.
* اقتصاديا: تواصل االنهيار االقتصادي بشكل متسارع باعتبار 
تواصل الخيارات التنموية الليربالية ورضوخها إلمالءات صناديق 
التوجه  لهذا  إالّ تجسيدا   2021 ميزانية  الدولية ومل تكن  النهب 
الذي يصّب يف مصلحة لوبيات املال والفساد يف الداخل وإرضاء 
العامل  وطرد  املؤسسات  غلق  فتفاقم  الدولية  املالية  األطراف 
وتنامي االحتكار والتهريب وزاد التهرّب الرضيبي وارتفعت األسعار 
والرصيحة  املبطنة  الدعوات  تزايد  ذلك  وصاحب  جنوين  بشكل 
من دعاة الخوصصة إىل التفويت يف املؤسسات العمومية ورفع 
الدعم عن املواد األساسية يف الوقت الذي تدهورت فيه املقدرة 
الرشائية لألُجراء وأثقل كاهلهم بالرضائب املجحفة ومنها مواصلة 
االقتطاع يف األجور بعنوان املساهمة االجتامعية التضامنية وقد 

زاد الوضع الوبايئ الوضع سوءا يف البالد.
وبلوغ  الهّشة  التشغيل  وأشكال  البطالة  تفاقم  اجتامعيا:   *
الفقر مستويات قياسية مل تعهدها البالد منذ االستقالل وتفيش 
اإلحباط  مشاعر  وطغيان  واملخدرات  والجرمية  األمن  انعدام 
اليائسة  الحلول  اعتامد  درجة  إىل  املعطل  الشباب  لدى  واليأس 
ومنها الهجرة الرسية أو االحتجاجات االجتامعية )التحركات التي 
)الدكاترة  الوحشية  الجوع  إرضابات  أو   )2021 جانفي  يف  متّت 
املعطلني( مقابل صمت الحكومات املتعاقبة ومنها هذه الحكومة 
واعتامدها املقاربات األمنية الفاشلة يف مواجهة املطالب املرشوعة 
لجامهري الشعب وال مباالتها أمام تردي الخدمات يف القطاعات 
الحيوية ومنها التعليم والصحة العمومية والنقل بل وإمعانها يف 
التونسيون   أجلها  من  ناضل  التي  االجتامعية  املكتسبات  رضب 

والتونسيات طويال.
2 - عىل املستوى الجهوي:

* بقاء والية املهدية يف مرتبة متدنية )املرتبة 21( من حيث 
مؤرشات التنمية وهي مرتبة تعكس عمق األزمة وغياب املشاريع 
الرشيط  واليات  عىل  خطأً  تحسب  أنها  رغم  فيها  التنموية 
عىل  املفّقر  الريفي  فيها ظهريها  ميتد  الذي  الوقت  يف  الساحيل 

أغلب مساحتها.
تعويض  دون  العامل  وطرد  املصانع  غلق  ظاهرة  تعّدد   *
األزمة  بتأثريات  والتذّرع  السياحة  قطاع  عامل  أزمة  وتفاقم 

الصحية.

والتضييق  النقايب  الطرف  مع  املربمة  لالتفاقيات  التنكر   *
إدارة رشكة  النقايب ببعض املؤسسات منها ما متارسه  الحق  عىل 
النقايب  العمل  وهرسلة لرضب  مناورات  من  باملهدية  كوال  كوكا 

والتضييق عىل النقابيني.
* االحتقان املتوصل بجهة الشابة عىل خلفية مشكلة الهالل 
الريايض بالشابة وبقاء السلط الجهوية واملركزية مكتوفة األيدي 

بدالً عن الّسعي إىل حل اإلشكال القائم.
* االحتقان الحاصل يف معتمدية ملولش ومنطقة أوالد جاء 
بتوفري  املطالبني  للفالحني  املرشوعة  التحركات  خلفية  بالله عىل 
األعالف ومواجهة االحتكار والتي قُوبلت باستعامل القوة األمنية 
ومنها  القطاعات  ببقية  فعل أرضت  ردود  إىل  أدى  مام  املفرطة 

النقل والتعليم وغريها...
وعليه فإننا إذ نجّدد اعتزازنا بانتامئنا إىل االتحاد العام التونيس 
للشغل ودفاعنا املطلق عن ثوابته ورموزه الذين تستهدفهم آلة 
أعضاء  واإلخوة  العام  األمني  األخ  طليعتهم  ويف  الرجعي  اإلعالم 

املكتب التنفيذي الوطني نطالب بــ:
للبالد وتوضيح  السياسية  العطالة  لحالة  الفوري  اإلنهاء   -  1

العالقة بشكل دقيق بني مراكز السلطة.
2 - التخيل عن التعاطي األمني مع االحتجاجات االجتامعية 
وإطالق رساح كل املوقوفني     عىل خلفية تلك االحتجاجات إذا 

ثبت عدم إرضارهم باألمالك الخاصة والعامة.
إنقاذها  عىل  والعمل  العمومية  باملؤسسات  التمسك   -  3

حسب وضعية كل منها.
4 - فتح تفاوض جّدي حول الزيادة يف األجور وترميم املقدرة 
للقطاعات  األساسية  القوانني  يف  التفاوض  واستكامل  الرشائية 
املعنية واستكامل التفاوض يف الجوانب الرتتيبية لقوانني الوظيفة 

العمومية والقطاع العام ومراجعة مجلة الشغل.
الهشة  التشغيل  االنتداب والقطع مع أشكال  باب  - فتح   5
وتفعيل األمر الصادر لتشغيل الشباب أصحاب الشهائد العلمية 
الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات )القانون عدد 38 لسنة 2020(.

6 - اإليقاف الفوري لكل اإلجراءات الرامية إىل إلغاء الدعم 
عن املواد األساسية.

الرتبوية  املنظومة  وإصالح  املدرسة  بعمومية  التمسك   -  7
املستويات  كل  يف  سريها  لحسن  الالزمة  البرشية  املوارد  وتوفري 
وإنشاء  برجيش  اللغات  قرية  بتفعيل  مطالبتنا  ومنها  التعليمية 
جامعة باملهدية بالنظر إىل تعّدد مؤسسات التعليم العايل بالجهة 

وتنّوع اختصاصاتها.
8 - تطوير منظومة الصحة العمومية التي بقيت عىل حالها 
ورضورة تدعيم بنيتها األساسية وإطارها البرشي متاشيا مع مطالب 

العاملني يف هذا القطاع ووعود السلطة مبختلف مستوياتها.
النقل  العمومي بتدعيم أسطول  النقل  9 - تحسني خدمات 
الربي واقتناء الحافالت وفّك العزلة عن املناطق الداخلية وإنشاء 

رشكة جهوية للنقل بوالية املهدية.
املهدية وتخصيص  لوالية  الجهوي  املجلس  مزيد دعم   -  10
والحيوية  األساسية  املرافق  إلنشاء  الالزمة  االعتامدات 
الرشكات  ومراكز  املالية  القباضات  ومنها  الداخلية  للمعتمديات 
الوطنية للكهرباء والغاز والرشكة التونسية لتوزيع املياه وغريها 

يف اتجاه تقريب الخدمات للمواطنني.
قطاعات  تخوضها  التي  النضالية  التحركات  كل  نحيّي   -  11
التعليم األسايس، االتصالية والنقل دفاعا عن مطالبهم املرشوعة. 

الئحة للهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي للشغل باملهدية
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قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  الساملي  الدين  صالح  االخ  برئاسة 
املنَشآت العمومية، انعقدت الهيئة االدارية لألشغال العمومية واإلسكان والبيئة 
يوم 8 افريل الجاري بأحد النزل بالحاممات، والتي تدارست مختلف االوضاع 
يتضمن  قطاع  أنه  علام  القطاع،  مؤسسات  تشهدها  التي  واالجتامعية  املهنية 

الوظيفة العمومية والقطاع العام.
العام  الوضع  استعرض  الذي  الساملي  الدين  صالح  االخ  الهيئة  اشغال  استهّل 
تجاذبات خطرية  من  حاليا  تونس  الدميقراطية يف  التجربة  تشهده  وما  بالبالد 
غري  تأزم  من  السيايس  الوضع  يشهده  ما  خاصة  بها،  تعصف  ان  املمكن  من 
مسبوق بني الرئاسات الثالث، وحّمل مسؤولية تدهور االوضاع لالئتالف الحاكم 
الذي تجاهل الوضع االقتصادي واالجتامعي الرديء بسبب جريه وراء املواقع 

واقتسام كعكة السلطة.
ونضال  العمومية  بالرشكات  الوضع  عىل  صالح  األخ  عّرج  أخرى  ناحية  من 
والتصدي  عموميتها  واستمرار  مردوديتها  تقوية  أجل  من  الشغيلة  املنظمة 
ملحاوالت التفريط فيها، مشريا إىل االتفاق األخري بني املنظمة الشغيلة والحكومة 

والذي يتضمن فيه نقطة إصالح الرشكات العمومية.
وزارة التجهيز واإلسكان

أعضاء الهيئة اإلدارية قيموا يف مداخالتهم الوضع النقايب بالقطاع الراجع بالنظر 
إىل وزارة التجهيز واالسكان والبنية التحتية واملؤسسات الراجعة إليها بالنظر، 
الخاص  االسايس  القانون  يف  التفاوض  بإنهاء  باالرساع  الصدد  هذا  يف  وطالبوا 
بأعوان واطارات التجهيز واالسكان ومراجعة االوامر الخاصة بالساعات االضافية 
ومتتيع جميع  اللييل  العمل  منحة  والرتفيع يف  املالية  قيمتها  احتساب  وآليات 

االسالك بالرتقية االستثنائية.
ويف مستوى الوزارة طالبوا ايضا بتسوية وضعية االعوان الذين ُصّنفوا يف رتب 
بتفعيل االمر عدد 1143 لسنة 2016 وتدعيم  العلمية وذلك  دون شهائدهم 
املوارد البرشية وذلك بفتح االنتدابات يف جميع االختصاصات وتجديد أسطول 
السيارات وتحسني الظروف املهنية واملادية للتقنيني والرتفيع يف منحة السكن 

واحداث منحة خاصة برؤساء الفروع ومراقبي األشغال.
نفسها  االستثنائية  باالمتيازات  الوزارة  أعوان  متتيع  وجوب  عىل  شّددوا  كام 
بعث  عىل  والعمل  واملقاسم  باملساكن  املتعلقة  املؤسسات  العوان  املمنوحة 
وخاصة  الوزارة  ملوظفي  الالزمة  الحامية  وتوفري  التجهيز  أعوان  إسكان  ديوان 
رؤساء ومراقبي املشاريع والقامئني بضبط محارض ضّد مستعميل امللك الجهوي 

للطرقات وامللك العمومي البحري دون ترخيص ومتتيعهم مبنح تحفيزية.
ويف عالقة بالوزارة ايضا، فقد متّت املطالبة بالترسيع يف تسوية مطالب أعوان 
البطاحات وادراج عامل الجرس املتحرك ببنزرت عىل غرار عامل بطاحات جربة 
وسحب منحة العمل اللييل عىل التقنيني والرتفيع يف قيمة وصوالت األكل اىل 
الوظيفية ومراجعة رشوط االنتفاع بها وذلك  الرتفيع يف منحة الخطط  جانب 
الهاتف  موزعي  إىل  بالنسبة  الخوذة  منحة  وتعميم  االقدمية  مدة  بتقليص 
ومجانبة عبور الطريق السيارة العوان التجهيز والترسيع بإصدار النظام الهيكيل.

الوكالة العقارية للسكنى
اما يف مستوى الوكالة العقارية للسكنى، فقد طالبت الهيئة اإلدارية القطاعية 
يف  والرتفيع  االنتاج  ومنحة  التنظيمي  الهيكل  وتحيني  األسايس  نظامها  بتنقيح 
للرتبة  املحدث  األمر  وتنقيح  للوكالة  املحدث  األمر  وتنقيح  املطاعم  صكوك 

واملنح الوظيفية.
من  اإلطارات  جميع  وضعية  بتسوية  الهيئة  طالبت  كام 
العمومية  الوظيفة  غرار  عىل  وإداريني  وفنيني  مهندسني 
وإدماج الزيادات يف األجر األسايس بعنوان 2015 اىل 2019 
الثالث عرش ما يساوي الشهر  ومتتيع األعوان مبنحة الشهر 

الثاين عرش خاما.
الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية

الهيئة  أعضاء  طالب  التونسية،  للبالد  العقارية  الوطنية  الرشكة  يخص  ما  ويف 
الدارية القطاعية بتعديل املنحة الخصوصية والفنية عىل غرار منحة االنتاجية 
والكيلومرتية والوطنية ›مفاوضات 2012، وتعديل جدول التصنيف ملحق غدد 
1 التابع للنظام االسايس الخاص والفصول املتعلقة مبا يسمح بفتح اآلفاق أمام 

اإلطارات وكل االعوان مبختلف االسالك.
األكل  وصوالت  يف  والرتفيع  األسايس  االجر  يف  الزيادات  بإدماج  طالبوا  كام 
الفصل  وتعديل  التسمية  رشوط  وامضاء  التنظيمي  الهيكل  عىل  واملصادقة 
انتُدبوا دون  78 من القانون االسايس فضال عن تسوية وضعية االعوان الذين 
مستواهم العلمي وتسوية وضعية جميع االطارات مبختلف أسالكهم عىل غرار 
ِقبَِل  من  املطروح  األمر  ملرشوع  رفضهم  وأعلنوا  العمومية،  الوظيفة  مهنديس 

عامدة املهندسني الخاص باملصممني وتطبيقه عىل املؤسسات العمومية.
في الديوان الوطني للتطهير

وبشأن مؤسسات البيئة، مثّن أعضاء الهيئة دور الجامعة واإلدارة العامة للديوان 
يف االتفاق املصادق عليه من مجلس االدارة يف 8 افريل الجاري والذي سيعرض 
التطهري  التفويت يف منشآت  واكدوا عدم  الحكومة،  رئاسة  الحقا عىل مصالح 
بإصدار  واالرساع  االستغالل  اعوان  وخاصة  البرشية  باملوارد  املؤسسة  وتدعيم 
الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع رضورة إرشاك الطرف النقايب يف صياغة االمر 
املصاحب ومراجعة النظام االسايس للديوان بجانبيه املايل والرتتيبي مع الرتفيع 

يف كافة املنح.
الهيئة االدارية طالبت بالرتفيع يف قيمة وصوالت االكل وعددها ومراجعة مذكرة 
مقاييس  واعتامد  الحضور  بدلة  بوصوالت  التمتع  رشوط  حول  العامة  االدارة 
الوضع تحت الطلب مبقّرر  موضوعية، اىل جانب متتيع رؤساء االشغال مبنحة 
مع متكينهم من وصوالت بنزين إضافية مع الزيادة يف عدد الساعات الجزافية 
والعمل عىل تحسني لباس الشغل وتوزيعه يف اآلجال والرتفيع يف قيمة قروض 

السكن.
وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

التنظيمي متاشيا وخصوصية املؤسسة  الهيكل  الهيئة اإلدارية مبراجعة  طالبت 
للمسار املهني بوكالة حامية وتهيئة الرشيط الساحيل، ومراجعة النظام االسايس 
العوان الوكالة بجانبيه الرتتيبي واملايل وتفعيل املناظرات الداخلية عىل جميع 

االسالك.
املعاليم وتطوير  الوكالة خاصة يف مستوى  إحداث  قانون  بتنقيح  كام طالبت 
وبعث  والتثقيف  الرتفيه  فضاءات  بتوفري  املؤسسة  يف  االجتامعية  الخدمات 
محاضن ورياض االطفال ألبناء املوظفني والرتفيع يف وصوالت االكل اىل جانب 
متثيل النقابة االساسية يف مجلس املؤسسة وإحداث ترقية يف السلك ملن وصل 

الحد االقىص يف الصنف وتسوية وضعية اصحاب الشهائد العلمية.

SPROLS شركة النهوض بالمساكن االجتماعية
بخصوص رشكة النهوض باملساكن االجتامعية SPROLS، طالبت الهيئة االدارية 
بتنفيذ االحكام بإخالء املساكن املستوىل عليها وتنقيح القانون االسايس وتنظري 
التأجري مع باقي مؤسسات القطاع والرتفيع يف منحة التقاعد من 4 اشهر اىل 5 

اشهر خام واحداث منحة عيد االضحى ومتويل الصندوق االجتامعي.
العمومية  الوظيفة  غرار  عىل  اإلطارات  وضعية  بتسوية  الهيئة  طالبت  كام 

وادماج الزيادات يف االجر األسايس بعنوان سنوات 2015 اىل 2019.
الوكالة الوطنية لحماية المحيط

باإلرساع  املطالبة  متّت  فقد  املحيط،  لحامية  الوطنية  الوكالة  مستوى  يف  أما 
االجر  يف  والرتفيع  الوظيفية  والخطط  الرسمي  بالرائد   1403 عدد  األمر  بنرش 
الثالث عرش اىل مرتب يشمل كافة العنارص القارة لالجر وتفعيل النظام الجديد 

للصندوق االجتامعي مع رصف الزيادة املتفق عليها ومنحة الليل والحليب.
وطالبت الهيئة اإلدارية ايضا مبنحة التحفيز للخرباء املراقبني والهيكل التنظيمي 
األكل  وصوالت  قيمة  يف  الرتفيع  جانب  اىل  االنتدابات  وفتح  االسايس  والنظام 
يف  خاصة  العمل  ظروف  وتحسني  املرض  عىل  التأمني  من  املتقاعدين  ومتتيع 

املنتزهات الحرضية وإدماج زيادات 2015 إىل 2019 يف األجر األسايس.
* تغطية : صربي الزغيدي

الهيئة اإلدارية لالشغال العمومية واإلسكان والبيئة:

ملفات مهنية واجتماعية عالقة وإصرار نقابي على حسمها

نقابة القيمني باملنستري مؤتمر 
ساخن وتنافس محمود

حمدة الزبادي     
إىل غاية ظهر االثنني الفارط تواصلت فعاليات مؤمتر نقابة القيمني والقيمني 
العامني والذي ترأسه األخ بلقاسم بن أحمد عضو املكتب التنفيذي لالتحاد 
الجهوي للشغل باملنستري مبساعدة األخ خالد الصيّادي ونهلة الصيّادي عضوا 
اللذين أرشفا عىل مكتبي اقرتاع بكل من  الجهوي  التنفيذي لالتحاد  املكتب 
الساحلني وقصيبة املديوين واألخ بلقاسم بن أحمد والذي ـ وكام أسلفنا ـ توىّل 

رئاسة املؤمتر إىل جانب االرشاف عىل مكتب اقرتاع باملنستري املدينة.
كل  تسود  التي  الدميقراطية  درب  عىل  هامة  محطّة  اعترب  املؤمتر  هذا 
املحطّات واالنتخابية بصفة خاّصة حيث شهد تنافسا شديًدا بني قامئتني سعت 
كّل منهام للتّعبري عن هموم ومشاغل أبناء القطاع الذين يصبون اىل تحقيق 
مكاسب طال انتظارها ولن يتوقف النضال من أجل ادراكها رشيطة التكاتف 
والتضامن بني الهياكل النقابية وقواعدها املتحمسة كام أفاد بذلك األخ أمين 
التشكيلة  ضمن  وكان  ترشحه  جّدد  والذي  املتخيل  العام  الكاتب  سوسية 
والتي  األسبوع  هذا  غضون  يف  داخلها  املسؤوليات  ستتوزّع  والتي  الجديدة 
عىل اثرهار يقول األخ أمين سيتدعم تراص الصفوف وبناء رؤية جديدة بل 
متجّددة مبزيد اثراء الحوار واستكامل النقاش حول عديد النقاط املضمنة يف 

مختلف اللّوائح.
تنويه

رغم تباعد مراكز االقرتاع )قصيبة املديوين، الساحلني واملنستري( فإّن الجميع 
للشغل  الجهوي  االتحاد  مقر  إىل  الصناديق  لتصل  املحّدد  بالتوقيت  التزم 
باملنستري يف حدود الثانية ظهرا لتبدأ عملية الفرز بحضور مراقبني عن القامئتني 
واعالن النتائج وسط ارتياح الجميع من القامئتني عىل حّد سواء لنزاهة العمليّة 
االنتخابية وماسادها من دميقراطية وانضباط رغم حّدة املنافسة بني القامئتني.

معـانــاة
البناء مازالت أزمة رشكة »تاجرة« لصناعة  يف شأن آخر وتحديدا يف قطاع 
التي  الجهود  كّل  رغم  مكانها  تراوح  زرمدين..  معتمدية  الحياة  اآلجر مبنزل 
العاّمل  الدفاع عن مئات  الطرف االجتامعي والذي مازال مستميتا يف  بذلها 
كّل  مداها  تجاوز  التي  لألزمة  مخرج  انتظار  يف  السبل  بهم  ضاقت  الذين 
الحدود حيث بات هؤالء يعيشون عىل الكفاف رغم هذه املنح »الطائشة« 
التي ال تسمن وال تغني من جوع خاصة يف مثل هذه األيّام يف شهر الصيام 

الذي قد تتضاعف فيه االستحقاقات األرسية كام هو شأن كّل العائالت.

ينعقد صبيحة يوم الجمعة 16 أفريل بوزارة الصحة 
جلسة  يف  تقرر  والذي  للصحة  الجهوي  املجلس 
الفارط تبعا لربقية اإلرضاب  املصالحة يوم 6 أفريل 
التي دعا إليها االتحاد الجهوي للشغل بنابل بتاريخ 
7 افريل 2021، وكان قد دعا منذ شهر ديسمرب من 
السنة الفارطة إىل عقد مجلس جهوي للصحة وقع 
تأجيله يف مرحلة أوىل إىل نهاية مارس قبل أن يتم 
الوضعية  رغم  اإلرشاف،  سلطة  طرف  من  تجاهله 
عىل  األخري  املركز  تحتل  والتي  للجهة  الكارثية 
مستوى الرتتيب التفاضيل من ناحية عدد املؤسسات 
ميكن  وما  السكانية،  الكثافة  حسب  األطباء  وعدد 
التأكيد عليه أن جهة نابل خالفا للصورة االنطباعية 
وقد  اإليجايب  التمييز  تستحق  جهة  هي  املسوقة 
عرت فيضانات 22 سبتمرب 2018 هشاشة الجهة عىل 
إمضاء  ورغم  والتجهيزات..  التحتية  البنية  مستوى 
ملعالجة  اإلرشاف  االتفاقيات مع سلطة  العديد من 

أنها ظلت حربا عىل  إال  النقائص  وتدارك  اإلشكالية 
الطرف  ويستنفر  الوضع  يتفاقم  أن  قبل  ورق، 
للقسم  الكارثية  الوضعية  يف  للنظر  االجتامعي 
الجهوي مبستشفى التالتيل ألمراض األطفال والولدان 
الطبي  شبه  اإلطار  يف  الفادح  النقص  مستوى  عىل 
والغياب الكيل ألطباء االختصاص.. وميكن القول إن 
هذا املوضوع مبثابة القطرة يف غدير النقائص التي 
تعاين منها الجهة والتي ال يوجد فيها أي مستشفى 
جامعي وتقترص عىل وجود مستشفيني جهويني يف 
صيفا،  العدد  ويتضاعف  ساكن  مليون  تعد  جهة 
بالرنني  آلة تصوير  إىل  الجهة  افتقار  هذا فضال عن 
الجهة،  كامل  يف  يتيم  سكانار  ووجود  املغناطييس 
لقسم  وال  قلبية  قسطرة  قاعة  وجود  عدم  مقابل 
نقل  قسم  إىل  وافتقارها  متنقل  استعجايل  طب 
يوم  الدعوة إلرضاب  كانت  ذلك  لكل  وتبعا  الدم... 
التي  الفزع  الفارط تندرج يف إطار صيحة  8 أفريل 

تدهور  تواصل  ظل  يف  االجتامعي  الطرف  أطلقها 
الوضع والرغبة يف تحسني ظروف العمل التي بلغت 
أدناها مع اهرتاء البنية التحتية والتجهيزات وضعف 
الرصيد البرشي... تبعا لكل ذلك ومع استجابة وزارة 
الصحة لعقد مجلس جهوي خاص بوالية نابل تبقى 
يتّم  وأن  تجاوبا  السابقة  املطالب  ترى  أن  اآلمال 
تفعيل االتفاقات السابقة عىل غرار الترسيع بتغيري 
صبغة مستشفى املعموري ومتابعة ترسيم املشاريع 
جهوي  إىل  محيل  من  قرنبالية  مستشفى  وتطوير 
االتفاقية  بالجهة حسب  السيارات  وتدعيم أسطول 
بتدعيم  أفرزت وعودا  والتي  الصحة  بوزارة  األخرية 
وقرنبالية  خالد  وبني  بنابل  املعموري  مستشفيات 
بوزلفة  ومنزل  والحاممات  متيم  ومنزل  وقربة 
والهوارية وسليامن بسيارات إسعاف وتعزيز املوارد 

البرشية.
* مراد ريدان

نابل : هل يضع املجلس الجهوي للصحة حدا لحالة التهميش والتدمري 
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أهـال رمضــان...!!
رمزي الجباري      

ــ 1 ــ
حّل شهر رمضان يف نسخة سنة 2021 وتونس تعيش وضعا استثنائيا 
عاد رمضان  بأي حال  نسأل  أن  حّقنا  لكن من  ـ  األصعدة  عىل جميع 
هذه املرّة واألزمة االجتامعية واالقتصادية والسياسية اثرت عىل املواطن 

التونيس بكل األشكال املمكنة وغري املمكنة...؟
ــ 2 ــ

حّل رمضان وأزمة انقطاع التواصل بني الرئاسات الثالث متواصلة، حّل 
رمضان وأزمة حزب قلب تونس تتفاقم بعد اعالن رئيس مكتبه السيايس 
اللومي االستقالة.. حّل رمضان واملواطن  النواب عياض  وعضو مجلس 
التونيس يشكو حالة من التضخم املايل املوجود يف األسواق واملساحات 

التجارية الكربى فإىل أين املفر؟!
ــ 3 ــ

يف  املحالت  وتغلق  باكرا  تنام  وتونس   2021 نسخة  يف  رمضان  حّل 
الساعات األوىل ألهازيج الليل الطويل.. حّل رمضان والتونيس »يشهق 
ما يلحق«.. حّل رمضان يف السنة الثانية للوباء الذي اجتاح كل أصقاع 
الدنيا وهذا الوباء الذي اسمه »كورونا« اىت عىل األخرض واليابس ورغم 
بشكل  تسري  التطعيم  عمليات  بأّن  يوحي  يشء  ال  فإّن  التالقيح  توفر 

عادّي بعد أن تصاعدت التّهم واالتهامات!!
ــ 4 ــ

حّل رمضان هذه املرّة دون أن يكون محل فرحة وغابت الزينة وغاب 
معها »ألق رمضان« وأجواؤه الفاتنة.

حّل رمضان هذه املرّة دون توفر األجواء املريحة لالحتفاء واالحتفال 
مبْقدمه اىل درجة أصبح معها حلوله »حدثا عاديا عىل األّمة العربية« 
فام بالك والديار تفتقر إىل الكثري من الحاجيات األساسية ملجابهة صوم 

يوم أرهق النفوس اىل حّد الضجر!!
ــ 5 ــ

تحّولوا  الذين  املقاهي  أصحاب  يفرح  كان  حلول  وهو  رمضان  حّل 
بن  أن رّصح صدري  بعد  نعم ضحايا  أي  اىل ضحايا  الكورونا  مبوجب 
 » »كورونا  أّن  املقاهي  ألصحاب  الوطنية  الغرفة  رئيس  نائب  عزوز 
ساهمت يف اغالق ألَْفْي )2000( مقهى وتسبّب يف إحالة 50 ألف عامل 
عىل البطالة القرسية من جملة 250 ألف عامل يف القطاع ـ لإلشارة فإّن 
18 مقهى املتبقيّة يف طريقها إىل االفالس مع نهاية شهر رمضان ـ فام 

الذي تبّقى وإىل أين سيتّجه التونسيون بعد ذلك؟!
ــ 6 ــ

حّل رمضان زمن األزمة!!
املساحات  غّصت  واحد  يوم  قبل  اذ  نفسها  هي  ظلّت  اللّهفة  لكن 
الكربى بروادها وعادت ظاهرة االقتناء املفرط للمشرتيات االستهالكية 
واضحة بحكم الطوابري الكبرية والطويلة التي الحظناها أمام املغازات 
الذي  أسعارها  ارتفاع  عىل  واألغذية  الحلويات  بيع  ومحالت  واملخابز 
يكاد يكون بشكل يومي.. وبلغ املشهد حّد التدافع وحتى الخصام يف 

أحيان كثرية.
ــ 7 ــ

وزارة  أصدرتها  توصيات  وعرثنا هكذا يف مجموعة  رمضان  حّل شهر 
التي تصّب يف خانة رضورة  الفالحة مبناسبة حلول شهر رمضان وهي 
إىل  للغرض  املعّدة  التوزيع  مسالك  من  البحري  الصيد  منتجات  اقتناء 
الصحية  اقتناء معلّبات من املؤسسات املتحصلة عىل املصادقة  جانب 
الوزارة  أوصت  كام  املعلبات،  هذه  وعنونة  تأشري  من  التثبّت  مع 
بالتثبّت من رشاء اللحوم املتأتية من الذبح العشوايئ، مع التأكيد عىل 
اقتناء البيض املعلّب والتثبت من تاريخ االنتاج وآخر أجل لالستهالك، 
اقتناء  برضورة  الوزارة  أوصت  فقد  الحليب  مادة  اقتناء  وبخصوص 
الحليب ومنتجاته املتأتية من مؤسسات متحصلة عىل املصادقة الصحية 
البيطرية وتجّنب الحليب الطازج غري املعالج حراريا. بيني وبني نفيس 
قلت ملاذا كّل هذه التوصيات »ليلة الصىل عىل الله« وهل يسمح البائع 
للحريف بالتثبّت من تاريخ االنتاج وآخر أجل لالستهالك ـ بعد كّل هذا 

»يوىف الكالم وصّحة رشيبتكم مسبقا!«

األسواق تعجّ بالزوار:

!!» بني البائع والشاري »يفتح اللهّ
روبورتاج: رمزي الجّباري

عرفت األسواق واملساحات الكربى خالل األيّام األوىل لشهر رمضان 
لسنة 2021 تدافعا وطوابري طويلة أمام املحالت القتناء الحاجيات، وال 
نعرف حقيقة لَِم هذه الطوابري أصال ـ أمام الترصيحات الكثرية لجامعة 
وزارة التجارة بدًءا بوزيرها الذي أكّد أّن كّل يشء متوفّر بشكل يلبّي 
الطلب لكن ما الحل أمام من تعّود عىل مثل هذه الظواهر السلبية 
أو  يؤكد مبناسبة  الذي  التونيس  املجتمع  تزيد من تشويه صورة  التي 
ـ يف هذا  لحظة  آخر  املشرتيات يف  واقتناء  ـ  اللّهفة  قاطع  أنّه  بغريها 
الصدد يقول »عيل النعيمي« الطالب أّن ماهو حاصل مثال يف السوق 
املركزية بالعاصمة زمن الكورونا فاق كّل التوقعات أمام العدد الكبري 
حّد  إىل  مشرتياتهم  القتناء  واحدة  دفعة  جاؤوا  الذين  املواطنني  من 
يَُخيَُّل إىل الواحد مّنا أّن السوق املركزية بالعاصمة كانت مغلقة أو أنّها 
كانت فارغة من الحاجيات والبضائع والحال أّن كّل يشء متوفّر بشكل 
طبيعي، ويفرّس عيل ظاهرة »الطوابري« بكون التونيس تعّود عىل مثل 
هذه األشياء والتخيّل عنها يحتاج إىل َحدٍّ ما من الوعي واالدراك ألّن 

الحياة لن تنتهي اذ مل يقنت حاجياته قبل يوم من حلول شهر رمضان.
ويشاطر الرأي الشاب عيل بن فضيل الذي يضيف أّن هذه اللّهفة التي 

تعودنا عىل مشاهدتها سواء يف األعياد أو يف 
املناسبات الدينية إّنا هي رغبة ال متناهية 
يف سلوكيات املجتمع االستهاليك الذي ال نيّة 

له يف التحّرر من غرائزه وشهواته.

الحال واألحوال...
سألنا أحد تّجار بيع الغالل بالتفصيل »ع / 
ن« فقال إّن األيّام التي سبقت حلول شهر 
وغياب  الركود  من  فيها  نعاين  كّنا  رمضان 
تحرّكت  رمضان  شهر  وبحلول  الحرفاء، 
الحال أفضل رغم شعور  »األحوال« وأصبح 
املواطنني بخطر كورونا املحدق بهم ـ لكّنهم 
أّن  الحال وبالتايل تحرّكت تجارتنا مبا  غرّيوا 
يهّددنا يف ظّل صعوبة  أصبح  االفالس  شبح 
لسان  عىل  جاءنا  نفسه  الكالم  الوضع!! 
»الصغري بزويتة« وهو تاجر خرض وهو الذي 
أكّد أّن هامش الربح »ضئيل وضعيف جّدا« 
مقارنة بحجم التضحيات إذ يغادر الواحد يف 
اتجاه  سوق الجملة يف ساعة مبكرة ليعود 
البضاعة أن تفسد  لهذه  إىل متجره، وميكن 

يف أي وقت ـ لذلك تجد العالقة متوتّرة بني البائع والشاري.

ممنوع مسّ البضاعة
مل يكد يس الصغري ينهي كالمه حتى اندلعت رشارة حادثة صياح يف 
قلب السوق املركزية ذهبنا الستجالء الحاصل فإذا هي مناوشة كالمية 
حادة بني بائع غالل ومواطن إذ البائع يقول إنّه ال ميكن للمشرتي أن 
أنّه  البضاعة املعروضة وهي بأسعار خيالية فيام يرى املواطن  يلمس 
ال يقبل مهام كان األمر عىل رشاء ما اصطلح عىل تسميته »بقطوس يف 
البضائع  اقتناء  أّن عمليات  يؤكّدون  املواطنني  شكارة«! عدد كبري من 
تقليب  للشاري  يحق  ال  اذ  البائع  يقدمه  مبا  متبوعة  تكون  ما  عادة 

البضاعة.

توّفر األضداد!
إذا كانت كّل املستلزمات متوفّرة فإّن عالقة املّد والجزر حارضة هي 
األخرى بشكل كبري يف جناح الحوت بالسوق املركزية اذ يحدثك هذا 
»انّه  البائع  يؤكد  فيام  املواطن،  متناول  يف  ليست  خيالية  أسعار  عن 
خارس وأنّه بصدد تدوير الفلوس فقط« وأّن 
املواطن يأكل بعينه وأّن »الحاجة الباهية« 
بعيدا  يدفع  أن  املواطن  وعىل  سعرها  لها 
متّهم  الحوت  بائع  أّن  إذ  التهم  تلفيق  عن 
حتى تثبت براءته يف ظّل أنّه يعرض بضاعة 
يوفّر  أن  سعرها فوق 26 دينارا وبراءته يف 
املتناول« ويرى عدد كبري  سلعة »بسعر يف 
من الحواتة أّن مصري مواصلة عملهم رهينة 
»الّصرب والتعامل بثقة مع املواطن« الذاهب 
يف اعتقاده أنّه كلاّم ارتفعت األسعار البائع 
ومحتكر  مستكرش  وأنّه  فيها  املتسبّب  هو 
هو  ما  التفصيل  بائع  أنّه  والحال  للبضاعة 
يف النهاية االّ عامل يومي يسعى إىل كسب 
عىل  للتاجر  توضيف  عمليّة  كّل  وأّن  قوته 
تشويه  فيها  عمليّة  بالغايل«  »يبيع  كونه 
يف  يدخل  النهاية  يف  وهذا  مسبق  وحكم 
البائع يف زاوية  عمليّات »الشيطنة« وحرش 
مجهود  بأقّل  الوفري  الّربح  عن  الباحث 
منذ  انتهى  ذلك  كّل  أّن  والحال  مبذول 
سنوات وتّجار التفصيل عملة بعيدا عن كل 

وصف آخر غري منصف.

قف، ما هذا؟

أسعار وال يف 
الخيال!!

السوق  أجنحة  إىل  زيارتنا  خالل  من 
املركزية بالعاصمة وعىل أهميّة توفّر املراقبة 
أّن  انتباهنا  لفت  فإنّه  والصحية  التجارية 
الفساد  رسيعة  البضائع  من  كبريا  عددا 
معروضة هكذا »للعراء ومنها الخبز« وصوال 
إىل األسعار املشطة جّدا للغالل التي وجدنا 
مزيد  دون  دنانري   10 يفوق  بعضها  أّن 
هذه  من  اللّه  عىل  »القسم  نقول  توصيف 
املنتوجات ألنّها لن تزيد يف أعامرنا بقدر ما 

تعّكر أمزجتنا وتصبحون عىل محبّة!!
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لطفي املاكني      
الرئيس  مواقف  بني  الربط  إىل  واالستنتاجات  القراءات  عديد  تذهب 
قيس سعيد يف الفرتة األخرية واألحداث الداخلية والخارجية اذ ال يستبعد 
أصحاب تلك االستنتاجات ان مسار تلك املواقف املعلنة تحمل الكثري من 
اإلشارات ذات الدالالت التي ال ميكن أن يتغافل عنها العارفون بالتجاذبات 
واملناكفات املتواصلة بينه وبني رئيس الربملان بالدرجة األوىل وبدرجة أقل 
برئيس الحكومة إذ يعترب الرئيس سعيد األخري واجهة لخالفه مع الغنويش.

الجمهورية(  رئيس  )نعني  بإرجاعه  انطلق  األحداث  هذه  وربط 
والذي  الدستورية  للحكمة  املنظم  القانون  عىل  املدخلة  للتنقيحات 
األقىص  نحو  الذهاب  اعترب  مبا  ملواقفه  الداعمني  حتى  تعليله  يف  باغت 
وكأّن  وهنا  واملناورة  الوقت  من  كبريًا  هامًشا  له  يوفّر  حتى  مواقفه  يف 
الرئيس يستعمل األسلوب الذي تتقنه النهضة وشيخها يف مناورة خصومها 

لتشتيت جهودهم ويف الوقت نفسه تفكريهم يف اتجاهات متعّددة.
العايل«  »السقف  ذلك  أّن  الجمهورية  رئيس  عن  يغيب  أنّه  نظن  وال 
الذي اختاره يف هذه املرحلة سيثري الكثري من الغبار يف ساحة تعاين من 
الضبابية يف املواقف وخارطة املنتظر من أيّامها القادمة إالّ أنّه يعلم رغم 
ذلك أّن االحتامء ولو ظرفيا بذلك »السقف العايل« ميكنه من التحّكم يف 
مسار اللّعبة وعدم ترك الفرصة ملن يريدون االنفراد به باعتامد مسّميات 
أّن الربملان ويف  دستورية وتوظيفها للهيمنة عىل املشهد السيايس خاّصة 
استمرار  من  النهضة  تقوده  الذي  التحالف  ّكن  ميمُ الحالية  التوازنات  ظّل 
دعمها لرئيس الحكومة وإسناده حتى يواصل القيام مبهامه مبا يتوفّر له 
من هامش دستوري ال يلتقي عكسيا مع الهامش الذي يتحكم فيه رئيس 
الجمهورية حسب ما يتوفّر له من صالحيات يضمنها له الدستور الذي 
وضعت مختلف تفاصيله الرتويكا بزعامة النهضة فرتة التوهج الثوري وال 
نعتقد أنّهم كانوا يتوقعون مثل هذا السيناريو رغم أّن »للسياسة رياح 

آخرى« عىل قول الشايب ولها تقلبات تدفع يف اتجاهات غري متوقعة.
الحدث  كان  التنقيحات  تلك  من  الرئيس  الجدل من موقف  يف خضم 
املفصيل الذي سيكون الناظم بني مختلف تحركاته القادمة ونعني ذهابه 
واملرسخ  االستقالل  دولة  باين  بورقيبة  الحبيب  الزعيم  روح  عىل  للرتحم 
العمومية ويف مقّدمتها  املؤسسات  لحداثتها ومدنيتها واملعّمم لخدمات 

الصحة والتعليم.
واملتمعن يف مفردات كلامته لدى إرشاف سعيد عىل الذكرى 21 لوفاة 
اإلرث  مبآثر  تدثّر  سعيد  أّن  له  يتبنّي  التونسية  للجمهورية  رئيس  أّول 
البورقيبي وأرص عىل إظهار ذلك حتى ال يكون مرتّددا كام فعل غريه عىل 
مدى عقود ثّم ينقلبون فجأة ليرتحموا عليه مسايرة للمصالح السياسية 
يختزل  التونيس  للشعب  الجمعي  الخيال  شّكلت  مرشوعية  عن  وبحثا 
صورة ساكن قرطاج يف أبوة شاملة بات يفتقدها منذ عرشية أصبح يشعر 
قرطاج  ساكن  كان  أن  بعد  لوحده  معيشية  مصاعب  يوجاه  أنّه  خاللها 

أتعابه  تكلّف  دون  ويشاركه  املصاعب  تلك  من  ليقلّل  مالذه  ولعقود 
اليومية ويتخذ القرارات التي تجول يف خاطر املواطن املغلوب عىل أمره 
وقد تجّسدت هذه الصورة ساعات قليلة بعد اقرار منع للجوالن ترّضرت 
منه فئات واسعة من الطبقات الضعيفة والهّشة التي زاغت عنها عيون 
التحالف الحكومي املاسك بالسلطة عند اتخاذ ذلك القرار وهو املطالب 
وليست  واالتجاهات  األبعاد  املتعّددة  السياسة  له عيون رجل  تكون  أن 

عيون املختصني التي تبقى مرتبطة بإطار محّدد يف الشكل واملضمون.

المرجعية والمنظومة
مل  أنّه  الجدل  من  للكثري  مثريا  يبدو  قد  البورقيبي  باإلرث  سعيد  تدثر 
ال  ذلك  لكن  وتنظيميا  هيكليا  الدستورية  بالعائلة  ارتباط  أي  له  يعرف 
ميكن أن مينع من االستهالم من املرجعية البورقيبة التي تربّت عليها أجيال 
دولة االستقالل ووجدت من خاللها املصعد االجتامعي الذي مّكنها من 
التموقع يف املشهد العام رغم أّن البعض منها يستنكف من االعرتاف بذلك 
بل تطاولوا عىل قامة الزعيم مع علمهم أن ذلك معاندة ال طائل منها ألّن 
التاريخ هو الذي يختار شخوصه وأحداثه ليخلدها ومهام يكن من ذلك 
اعتمد  اذ  مستغربا  أمرًا  ليست  بورقيبة  مبآثر  سعيد  احتامء  فإّن  الجدل 
عىل منهجه يف نظافة اليد وترفّعه عن مغانم السلطة وعدم ارتباطه بأي 
دوائر معلنة أو خفية وهذا ما ال ميكن املجادلة فيه وإىل ذلك إعالء مكانة 
املنظومة التعليمية التي تنهل من الحداثة ومتيز موقع املرأة يف املجتمع 

ورمزية الدولة وهيبتها والقطع مع كّل أشكال االنغالق والرجعية.

منه  يستشف  البورقيبي  باإلرث  التدثر  أّن  إىل  أخرى  قراءات  وتذهب 
البحث عن سند سيايس حاليا وانتخايب يف مرحلة قادمة ونعني تحديًدا 
املتوقع  االنتخايب  الفضاء  يف  تتمّدد  بدت  التي  الدستورية  العائلة  دعم 
انتخابية  أصوات  من  الحّر  الدستوري  الحزب  يحصده  ما  يف  واملتجّسم 
مفرتضة حسب عمليات سرب اآلراء التي تغري كل السياسيني عىل اإللتقاء 
القراءات اىل أن ما ميكن أن  العائلة السياسية بل تذهب تلك  مع هذه 
عبري  إجابة  ولعّل  بينهام  يفرق  ماّم  أكرث  العائلة  تلك  مع  سعيد  يجمع 
موىس يف أحد القنوات التلفزية الخاصة منذ أيّام قليلة حّدد نقطة اإللتقاء 
باملوقف  مرتبطة  وهي  الجمهورية  رئيس  وأولهم  أي طرف  مع  املمكنة 
من اإلسالم السيايس أو »اإلخوان« كام تسّميهم رئيسة الحزب الدستوري 
الجمهورية  رئيس  بني  الخالف  حقيقة  الجميع  عن  خافيا  يعد  مل  واليوم 

واألحزاب املرتبطة باإلسالم السيايس.

أبعاد زيارة مصر...
عبد  الرئيس  يتهمون  الذين  لكل  العنان  أطلق  الذي  الخالف هو  ذلك 
التي  االنتخابية  الرشعية  عىل  واالنقالب  بالديكتاتورية  السييس  الفتاح 
رئاسة  إىل  الوصول  مرص  تاريخ  يف  مرّة  ألّول  االسالمي  التيار  منحت 
من  مبوجة  قمُوبلت  القاهرة  إىل  سعيد  زيارة  فإّن  لذلك  الجمهورية 
االنتقادات بلغت درجة االتهام والتشكيك يف النوايا الحقيقية لهذه الزيارة 

والتي كانت »تتويًجا« لسلسلة األحداث التي أرشنا إليها.
من  يتداول  ما  رغم  السييس  إىل  سعيد  بذهاب  األطراف  تلك  ونّددت 
بعيدة  غري  فرتة  يف  كان  الستقرار  وتثبيت  وتنمية  مشاريع  عن  أخبار 
هاجسا لدى املرصيني من حدوث انفالت ال ميكن التحكم فيه الحقا ويرى 
املتابعون أّن ما شّجع عىل هذه الزيارة التغرّيات الحاصلة يف عالقات مرص 
املرجعية  ذات  لألحزاب  »مرجعا«  بعيد  غري  أمد  إىل  كانت  أطراف  مع 
لعبة  هي  وتلك  القاهرة  مع  تقاربت  التي  تركيا  هنا  ونعني  االسالمية 
الواهية  الشعارات  بعيًدا عن  األول  املقام  التي تضعها يف  الدول  مصالح 

واملرجعيات املبنية للمجهول.
األمر مل يقترص عىل تركيا بل امتّد اىل دول أخرى مثل قطر وليبيا وغريها 
من دول خليجية باتت ترى يف مرص محور التوازنات والتحالفات االقليمية 
من  تعّدل  الدول  تلك  وجعل  وموقفها  موقعها  عّزز  ما  وهذا  والدولية 
إليها  ترتاح  ال  املتغرّيات  تلك  لكن  ونظام حكمه.  السييس  تجاه  مواقفها 
عالقة  يف  أنّها  خاّصة  وقطر  تركيا  مع  وطيدة  عالقات  لها  التي  األطراف 
االنتقادات  من  يفهم  ما  وهذا  األطراف  تلك  منه  تتوجّس  حكم  بنظام 
واالستقبال  إىل مرص  قيس سعيد  الرئيس  زيارة  رافقت  التي  واالتهامات 
تحت  يلتقيه  وهو  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  له  أقامه  الذي  املهيب 
وااللتقاء  التقارب  تعّزز  مواقف  من  ذلك  بعد  صدر  وما  الطائرة  مدرج 
بخصوص أكرث من ملّف وأولها التعاون يف مكافحة اإلرهاب. ولعّل األيّام 
القادمة ستوّضح البعض من نتائج تلك الزيارة التي ستظّل محّل قراءات 

واستنتاجات متباينة حسب رؤية كّل طرف لها.

تدّثر باإلرث البورقيبي والتقى السيسي

هل اختار سعيد زوايا التماس للمرحلة القادمة؟

بعد تأجيل اإلرضاب املقرر أليام 08 و 9 و 10 مارس املنقيض 
بني  املحرز  التقدم  وبعد    Ecoti- Valis-Segor مبؤسسات 
األطراف االجتامعية يف التوصل إىل اتفاق حول الجانب الرتتيبي 
لالتفاقية القطاعية فإنه مل يسجل تقدم بشان املوقف املبديئ 
عىل  البينية  املنشات  وماليك  اإلرشاف  سلطة  مصادقة  حول 
وعدم  شانها  يف  التفاوض  من  االنتهاء  عند  االتفاق  مضمون 
عىل  وانعكاساتها  املالية  الجوانب  حول  التفاوض  استكامل 
مراجعة الصفقات عرب مالحق العقود الجارية وفق مقتضيات 

عىل  ينص  والذي   2020 ماي   13 اتفاق  محرض  من  األخرية  املطة 
للتطهري  الوطني  والديوان  النفايات  للترصف يف  الوطنية  الوكالة  تكفل 
باالنعكاس املايل ملراجعة االتفاقية وذلك بإبرام مالحق العقود الجارية 
تناوله  يقع  الذي  املايل  بالجانب  واملرتبطة  التالية  العنارص  وباعتبار 
العمل   وأصحاب  اإلرشاف  وسلطة  املنشاة  )مالك  الثالثية  األطراف  بني 
ونقابات العامل ( و اعتبار الكلفة الجملية مبا فيها األعباء االجتامعية 

وسلطة  املنشاة  صاحب  تكفل  تحديد  عند  والجبائية 
تاريخ  من  االتفاقية  ملراجعة  املايل  باملفعول  اإلرشاف 
الجارية  العقود  مالحق  وإمضاء  التنفيذ  حيز  دخولها 
وامللحق  للصفقات  العليا  الهيئة  من  عليها  املصادق 
املراجعة  نتائج  لتنفيذ  إضافة  وذلك  بالتوازی  التعدييل 
باملفعول  املنشأة  مالك  بتكفل  املتعلقة  املبالغ  بتحويل 

املايل الرجعي قبل رصف املستحقات من قبل املشغل. 
النظر  تم  التي  النقاط  يف  تقدم  تسجيل  لعدم  ونظرا   
تم  وحيث   2021 مارس   05 بتاريخ  املنعقدة  الجلسة  خالل  شأنها  يف 
من  اإلنتهاء  يتم  مل  أنه  وباعتبار  اإلرشاف  وزارة  ممثل  غياب  تسجيل 
التفاوض يف اإلتفاقية حسب الرزنامة املتفق عليها قرر الطرف النقايب 
التمسك بتنفيذ اإلرضاب بكافة املصابات الصلبة والسائلة بكامل تراب 

الجمهورية خالل أيام 17 و 18 و 19 أفريل 2021 .
* نرص الدين سايس

صورة مكرم عمارية كاتب عام جامعة البلديين 

بعد فشل املفاوضات إضراب باملصابات الصلبة والسائلة بكامل الجمهورية 
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أكرث ما أثار الجدل والنقاش من موقف رئيس الجمهورية من تلك 
التنقيحات هو اإلستناد إىل كون آجال تركيز املحكمة الدستورية قد 
وليتحّمل  التنقيحات  لتلك  موجب  هناك  يعد  مل  وبالتايل  تجاوزه  تّم 
هذا  أّن  ويبدو  مسؤولياته  التعطيل  ذلك  يف  تسبّب  الذي  الطرف 
يف  األقرب  تعترب  التي  الكتل  من  حتى  استعراضا  األكرث  كان  املوقف 
مواقفها إىل مواقف رئيس الجمهورية ألنّها اعتربت ذلك غلقا للباب 
بإمتام  الترسيع  فيه  يفرتض  كان  وقت  يف  األمام  إىل  والهروب  نهائيا 
تركيبة هذه املحكمة إضافة إىل أّن أغلب التنقيحات مقرتحة من قبل 
أّن هناك  الوقت نفسه  ينفون يف  الذين ال  الدميقراطية  الكتلة  نواب 
فزًعا لدى كتل التحالف الحاكم للترّسيع بأي شكل يف استكامل تركيبة 
رئيس  األوىل  بالدرجة  تستهدف  سياسية  لحسابات  املحكمة  هذه 
الجمهورية وهذا ما عرّب عنه بعض نواب ذلك التحالف عندما طالبوا 
بالقيام بإجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية وهذا لن يكون 
يف غياب املحكمة الدستورية لذلك يفهم رّس هذه الهبّة مرّة واحدة 

لرتكيز هذه املحكمة.
املتاهات والتجاذبات

لكن كيف ميكن إمتام تركيبة هذه املحكمة دون الخضوع للحسابات 
البعض؟ هذا سؤال آخر تطرحه األطراف  لها  التي يخطّط  السياسية 
التي تريد فعال الذهاب يف مسار االنتقال الدميقراطي دون السقوط 
يف متاهات التجاذبات التي مل تعد خافية بني رؤوس السلطة إذ بدت 
الساحة السياسية مثل رقعة شطرنج كّل طرف يتحرّك حسب تحرّكات 
الدولة  البالد ومؤّسسات  تعانيه  ما  االعتبار  األخذ يف  »خصمة« دون 
من حالة عطالة وغياب التشاور والتنسيق ولعّل ما حصل بخصوص 
إقرار توقيت منع الجوالن دليل عىل ما بلغته العالقة من تباعد يعاين 
منه املواطن بالدرجة األوىل ألنّه وحده الذي يدفع رضيبة الرصاعات 

والحسابات الحزبية الضيّقة.
النقاش  جلسة  تكون  أن  الربملاين  للشأن  املتابعون  يستبعد  وال 
القانون  عىل  املدخلة  للتنقيحات  الدولة  رئيس  إرجاع  بخصوص 
األسايس للمحكمة الدستورية منطلقا إلثارة عديد النقاط أولها حالة 
صاحب  األصل  يف  وهو  الربملان  عليها  أجرب  التي  والعطالة  االنسداد 
إىل  حّولته  األيّام  هذه  يف  األحداث  مجريات  لكن  األصلية  السيادة 
مجرياتها  يف  للتحكم  القدرة  لديه  ليست  أي  األحداث  لتلك  مساير 
أو حتى التأثري فيها إذ بات مرتهًنا يف كل ما يصدر عنه من تصديق 
الذي  الجمهورية  الثقة إىل رأي رئيس  أو منح  القوانني  عىل مشاريع 
للدستور  الضامن  الوحيد  هو  يكون  الدستورية  املحكمة  غياب  ويف 
والضامن لوحدة البالد وسري دواليب مؤسساتها وهذا ما حًدا ببعض 
انتخابات  بإجراء  املطالبة  إىل  الحاكم  التحالف  داخل  من  األصوات 
سابقة ألوانها ال تقترص عىل الجانب الترشيعي فقط بل كذلك تشمل 
رئاسة الجمهورية بغرض تعديل هذا الوضع غري املستقر والذي امتّد 

للقروض والتي  املانحة  الدول  القلق بشأنه اىل رشكاء تونس وخاّصة 
وليست  ومتضامنة  متامسكة  سياسية  سلطة  مع  التعامل  يف  ترغب 

متنافرة ومرتبصة ببعضها بعًضا كام هو الحال اليوم.
اإلحتكـام للشعب...

يف مثل هذا الوضع تعّددت األصوات املنادية برضورة االحتكام إىل 
الترشيعي  بشّقيها  ألوانها  السابقة  االنتخابات  ونعني  الفرضيّة  هذه 
لتغيري  األصوات منقسم بني من هو متحّمس  والرئايس وتعّدد هذه 

تركيبة الربملان الحايل 

هذه  أّن  نفهم  هنا  من  طبعا..  الرئيس  لتغيري  متحّمس  هو  من  وبني 
املواقف تحركها رغبة كل طرف يف التموقع والتمرتس خلف الجهة التي 
لخدمة  ونيّتها صادقة  السلطة ألنّها عىل صواب  األحق مبامرسة  يعتربها 
البالد  حالة  تستوجب  مسار  ألي  املعطّل  هو  اآلخر  الطرف  وأّن  البالد 
كون  مّدة  منذ  الربملان  رئيس  به  رّصح  ما  عند  نتوقف  وهنا  استكامله 
دستوري  سبيل  يوجد  ال  أنّه  وأضاف  لتقّدمها  املعطّل  هو  الدولة  رئيس 
بحّل  املتكّررة  واملطالب  الدعوات  يرّد عىل  الترصيح  وبهذا  الربملان  لحّل 
رئيس  أنصار  عن  صادرة  الغنويش  يراها  والتي  الغنويش  راشد  الربملان 
الجمهورية بعد أن عرّبت بعض أصوات من التحالف الحاكم عن رضورة 
القيام بإجراءات »لعزل الرئيس« وهذا ما استبعد حدوثه أساتذة القانون 
يتّم  أن  يستبعد  ال  البعض  أّن  إالّ  الجلل«  »األمر  يف  واملتمثّل  الدستوري 
»األمر  دائرة  ضمن  الدستورية  املحكمة  استكامل  تعطّل  موضوع  حرش 
الجلل« وهذا ما سيتوّضح يف الجلسة العامة املربمجة للتداول يف موقف 
إذ  الربملان  إىل  أرجعها  التي  األخرية  التنقيحات  من  الجمهورية  رئيس 
يتوقع املتابعون للشأن الربملاين أن يُكيل نّواب التحالف الحاكم سيال من 

االنتقادات ملوقفه ذلك والذي من منظورهم عطّل مصالح البالد وسيكون 
املجال متاحا لرتد الكتل التي تدعم رئيس الجمهورية عىل تلك االنتقادات 
وما قد يتجاوزها من اتهامات ومطالبات بالذهاب يف خيارات عّدة أّولها 
إجراء انتخابات عامة لتعديل التوازن وعدم اهدار مزيد  الوقت وانتظار 
حلول موعد 2024 إلجراء هذه االنتخابات ألّن الوقت قد يفوت وتزداد 

األوضاع تدهورا.
أساسيات واعتبارات

الذهاب باتجاه هذه الفرضية يحتاج إىل القبول به من أغلب مكّونات 
البالد من أحزاب ومنظامت وطنية ومجتمع مدين ألنّه  العام يف  املشهد 
ليس بالقرار الهني خاّصة يف ظّل ما تعيشه البالد من صعوبات وما يعانيه 
املواطن التونيس من َضَنٍك لتأمني أساسياته اليومية ولعّدة اعتبارات أخرى 
تدخل يف حسابات جميع األطراف التي وإن كانت تطالب بآليات ملواجهة 
نّواب  مجلس  عليها  التي  الصورة  جيدا  تعلم  فإنّها  السيايس«  »الخصم 
الشعب لدى أغلبية الرأي العام إذ تّم ترذيل العمل الربملاين مبا يتواتر من 
مشاحنات وصلت اىل حّد العنف اللفظي واملادي وما يبعث عىل الحرية 
استمرار تلك املشاحنات ويف الوقت نفسه السعي إىل التقليل ماّم يحصل 
قبل  الردعية من  القرارات  اتخاذ  الكيل مبكيالني يف  أو  عنه  التغايض  أو 
أّن هناك الئحة سحب  واألدلة عىل ذلك معلومة خاصة  الربملان  رئاسة 
ثقة من الغنويش ستقدم بعد بلوغ العدد املطلوب من إمضاءات النواب.

الثقة  انعدام  السلبية  الصورة  بتلك  وارتباطا  األخرى  االعتبارات  ومن 
األحزاب  نقول  ال  حتى  السياسيني  سينتخبون  من  وهم  املواطنني  لدى 
ألنّها هياكل يسريها أشخاص ال يلتزمون مبا أطلقوه من وعود يف الحمالت 
ولعّل  الفساد  نعوت  بهم  ألصقوا  من  مع  تحالفوا  أو  السابقة  االنتخابية 
ما يقّض مضاجع عديد القيادات الحزبية نتائج عمليات سرب اآلراء التي 
مازالت تضع يف الصدارة كالْ من قيس سعيد يف الرئاسية والدستوري الحر 
يف الترشيعية وبنسب تضمن لكليهام األغلبية واملرور إىل مرحلة أخرى من 

الفعل السيايس لتغيري املشهد السيايس برّمته.
نتائج غري محسوبة

كان  وإن  الحاكم  التحالف  قبل  من  بارتياح  إليها  ينظر  ال  النتائج  تلك 
هي  لذلك  فيها  يشّكك  نقل  مل  إن  تداعياتها  من  يقلّل  قياداته  خطاب 
تعني جيدا معنى الذهاب باتجاه هذا الخيار وما قد يحمله من تقلّبات 
غري محسوبة ومن منطلق هذه الفرضية يعترب عدد من املتابعني للشأن 
الوطني التعيينات األخرية عىل عدد من املؤسسات اإلعالمية )وأخرى قد 
الحاكم  للتحالف  االستباقية  الخطوات  ضمن  تندرج  الحقا(  عنها  يعلن 
الذي تتزّعمه النهضة استعدادا لتلك االنتخابات املسبقة يف صورة الذهاب 
إليها كخيار لتجاوز حالة العطالة التي متّر بها البالد لذلك تّم رفض تلك 
أّن  إىل  يؤرش  ما  وهذا  كان  شكل  بأي  متريرها  أمام  والوقوف  التعيينات 
التمرتس  عن  والبحث  التجاذبات  من  املزيد  ستشهد  املقبلة  املرحلة 
والتموقع تحّسبا لتطورات ال يستبعدها املتابعون لألزمة التي تعيشها 
البالد وحالة االنسداد التي تحتاج إىل مواقف واضحة وشجاعة بعيدا 
عن الحسابات الحزبية املصلحية والدوائر املرتبطة بها يف الرس والعلن.

 هل أصبحت االنتخابات السابقة ألواهنا خيارا مطروحا؟
بعد تعّطل إرساء المحكمة الدستورية

* لطفي املاكني

هل أصبحت الرضورة تحّتم الذهاب إىل انتخابات سابقة ألوانها؟
عالقة  يف  املاضية  األيّام  خالل  حصل  ما  السؤال  هذا  طرح  يعّزز 
بالجلسة العامة التي كانت مخّصصة الستكامل انتخاب بقّية أعضاء 
املحكمة الدستورية إذ ألغيت الجلسة بعد أن أعاد رئيس الجمهورية 
إىل الربملان جملة التنقيحات املدخلة عىل القانون األسايس للمحكمة 

واملصادق عليها من قبل مجلس نّواب الشعب.
إىل  التوصل  يف  الكتل  أغلب  مساعي  اإلعادة  تلك  أسقطت  وقد 
توافقات بخصوص األسامء املرشحة يف اختصاص القانون وغري ذلك 
االختصاص ألّن هامش الوقت كان ضيًقا وال ميكن من خيارات عّدة 
للنقاش فيها غري إلغاء تلك الجلسة وتعيني جلسة عامة لهذا األسبوع 
عىل امتداد يومي االربعاء والخميس 14 ـ 15 فريل لفسح املجال 
رئيس  قّدمها  التي  املربّرات  بخصوص  للحوار  والكتل  النّواب  أمام 
القانون  عىل  املدخلة  التنقيحات  من  مبوقفه  عالقة  يف  الجمهورية 

املنظم للمحكمة الدستورية.

 أي عالقة
 بني التعيينات 

يف اإلعالم 
والتحسب 

للتّغيّرات القادمة؟
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كلمة حق:

شروط 
الحوار   

وتونس يف الّنزع األخري من الغرق الذي أىت عىل كّل يشء. هذا 
الغريق الذي جّفف املنابع ويّبس األرحام وقطع األوصال، وقىض 
عىل الحرث والّنسل يف الزّحمة واالزدحام، والذي يف ظلّه ترعرع 

الفساد وتكاثر باسم دميقراطية ثوار هرني ليفي والعم سام.
بل يف ظّل هذا الغريق الدميقراطي جّدا، الذي جيء به عىل عجل 
لتحريف املسار الثوري الذي فّجرته انتفاضة 17 ديسمرب 2010 
أن  منذ  الوطنية،  بوصلته  عن  واملقصيني  واملهّمشني  للمفّقرين 
غرّد الغربان السود يف مطار قرطاج ونعقوا وسط أصوات البوم 
املشؤومة، وزعقوا، وهم يحسبون أنفسهم يسّبحون ويستغفرون 
املوّجهة  أمواجها  عىل  سُيذبح  التي  وتكبرياتهم  تهاليلهم  وسط 
املسكني،  الراعي  ذلك  واملزلزلة،  املدّوية  إيقاعاتها  وعىل  الحقا، 
الظالمية،  يوم موحش ومكفهر،ّ ومظلم كظلمة وجوههم  ذات 

مربوك السلطاين ومن بعده أخوه خليفة السلطاين.
إذن، يف ظّل هذا الواقع األليم أصبح الوطن مرتهنا بالكامل للدوائر 
الرأساملية العاملية، والسّيام منها صندوق النقد والبنك الدوليني، 
نتيجة االفراط يف الّتداين واالستدانة املفرطة، بل والتسّول أمام 
وبناء  الرثوة  إنتاج  العاملية عىل حساب  املالية  املصارف  أعتاب 
اقتصاد منتج، يقطع مع منوال التنمية الحايل املستنسخ والذي 
والتبعية  االستهالك  اقتصاد  عن  بديال  خلت،  لعقود  ذاته  يكرر 

للرأس املال االجنبي واملحور التقليدي ألوروبا الغربية وأمريكا.
الناتج  واملركّب  املعّقد،  الخطري  الواقع  هذا  ظّل  يف  وبالتايل 
االقتصادية  واالختيارات  نفسه  املنهج  واستمرارية  تواصل  عن 
والسياسية نفسها املرتبطة عضويا بعجلة االقتصاد االمربيايل الذي 

ما انفك يكرّس ويدّعم حالة التبعية املفرطة للغرب.
عىل  واألمريكية  الغربية  الوصاية  من  نوعا  أصبحت  لعلها  بل 
القرار الوطني، التي تؤكد مبا ال يدع مجاال للشك حالة اإللحاق 
واالستغراب يف مقابل االسرتقاق مبعنى الغربنة واألوربة املنمذجة 
التي تعيشها تونس. ما سيعّمق انتهاك السيادة الوطنية املنتهكة 

اصال.
وها هي تونس اآلن وهنا يف وحل يشبه وحلها القديم املتجّدد، 
أي وحل شبيه بحالة لجنة الكوميسيون للقرن التاسع عرش وما 
شبح  البالد  عىل  خّيم  أن  بعد  مبارش،  استعامر  من  عنها  انجّر 

اإلفالس والتفليس، بشهادة أهل االختصاص والخربات. 
املزمع  الحوار  يكون  لن  سوف  املناخ،  هذا  ظّل  يف  و  وبالتايل، 
للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  الرئاسة  مؤسسة  بني  به  القيام 
يكون  لن  أخرى،  وبعبارة  أي  الفائتة.  الحوارات  من  كسابقيه 
حوارا تقليديا يعمل عىل التموضع والتموقع الشكيل والشكالين 
للامسكني بالسلطة. وسيكون حوارا بعيدا عن رصاع مراكز النفوذ 
والقرار، وبعيدا وعن وجع الرأس، وعن التجاذبات والخصومات، 

وإن كانت هي سببه ومسّببته، ومنتجته.
بل سيكون حوارا معّمقا ينظر يف البدائل االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية الجديدة التي يجب أن تدخل حّيز التنفيذ. مبا يعني 
أن هذا الحوار سيدور حول مضمون اقتصادي تشاريك اجتامعي، 
الحافز  املضافة  للقيمة  توفريه  حيث  من  إال  الربح  إىل  ينظر  ال 
للقطاع  النظرة  هنا ستكون  من  املنتج.  واالقتصاد  للرثوة  املولد 
العام تختلف جذريا عاّم كانت عليه يف السابق. أي سينظر إليه 
التنمية.  الذي سيقود  القطاع  وبالتايل  القاطرة،  القطاع  باعتباره 
وتبعا لتلك الرؤية سيكون القطاع الخاص يف خدمة القطاع العام 

وليس العكس.
انخفاض  يف  النظر  األولوية  ستكون  االجتامعي،  الجانب  يف  أّما 
األمل  من  جرعات  وإعطاء  الهشة،  الفئات  ومساعدة  األسعار 
للمهّمشني واملقصيني من الفئات والجهات، والعاطلني واملعطّلني 
الدكاترة.  النواب أو  عن العمل، سواء من املعلمني أو األساتذة 
املدى بهدف  اجتامعية متوسطة وبعيدة  برامج  وذلك يف شكل 

إدماجهم يف دورة اإلنتاج.  

والقلم  ويع  للترّ يف  السرّ ولة  الدرّ صاحب  آلة      
ويض. يف انتظار أن ينترص العقل عىل الجنون اختار  للترّ
صنرّاع القرار املصابني مبرض الغباء الررّابض يف ذهنيرّتهم 
املناظرات  لفنرّ  إحياء  القلم  سلطة  إعالء  البدائيرّة 
تجنرّب  طريق  خارطة  لهندسة  وسلطانيرّها-  -إخوانيرّها 
واملراجع  الكتب  هات  أمرّ يف  الترّنقيب  عناء  الترّونسيرّني 
والترّجارب اإلنسانيرّة لنحت أقوم املسالك يف تدبرّر حكم 
الطرّائرة  كاألطباق  عيد  السرّ يرّس  الررّ صواريخ  املاملك. 
امل، ال تستقررّ  الشرّ اليمني وذات  ياح ذات  الررّ تذروها 
عىل حال فتعود إىل قواعدها ساملة من كلرّ أذى ما دام 
جدير  الحكم  وبفنون  عليم  بكلرّ يشء  قرطاج  ساكن 
»إذا  خبري.  املفسدين  ودسائس  الفاسدين  وبأالعيب 

ال  مبلتقطات  لقائل//  مقاال  يتك  مل  قال 
ترى بينها فصال« وإذا نطق »كفى وشفى 
يف  إربة  لذي  يدع//  فلم  النرّفوس  يف  ما 
املعررّي  كذب  هزال«.  وال  ا  جدرّ القول 
وبهتانا  زورا  ادرّعى  عندما  الله-  -وأيم 
مبا  // آلت  زمانه  األخري  كنت  وإن  »إنرّ 
افتاء  منه  وأكرث  األوائل«.  يسطعه  مل 
هذا الذي اسمه أبو الطيرّب املتنبرّي »أنام 
ملء جفون عن شواردها// ويسهر القوم 
الجميع  من  وأكرث  ويختصم«.  جررّاها 
الررّيضرّ  يف  الشرّ »األسياد«  عىل  تطاوال 
البالغة  رصوف  يف  االجتهاد  باب  أغلق 
يف  عيل  اإلمام  لخطب  بتجميعه  والبيان 
البالغة«.  »نهج  يعتربه  أن  إالرّ  أىب  كتاب 
وما درى املسكني أيرّ جرم ارتكب عندما 
ال  االترّباع  قدرُها  البالغة  ة  أمرّ أن  م  توهرّ
اإلبداع، عاجزة عن اإلتيان مبثل ما أىت به 

األوائل. فام قوله -دام عزرّه- يف ما رشحت به الررّسالة 
صاحب  إىل  األبيرّة  تونس  جمهوريرّة  لرئيس  القيسيرّة 
املقام الررّفيع رئيس الربملان من حفريرّات بالغيرّة تذهل 
البيان  لها كلرّ مرضعة عامرّ أرضعت ويخررّ لها جبابرة 
]أصحاب املعلرّقات مع جاحظهم وصحبه من فرسان 
استهالال  يتدبرّروا  أن  لهم  أين  فمن  ساجدين.  الكالم[ 
الفيرّاضة  العقول  وله  منه  وتتحريرّ  األعناق  له  تشئبرّ 
والكلرّيرّات  باملفاهيم  ة  ملمرّ أنرّها  تعتقد  التي  ررّاكة  والدرّ

-فام بلك بالجزئيرّات-؟
             الدّرّة المكنونة

 والجوهرة المصونة               
الحررّة  تونس  رئيس  دبرّج  أصيل  مغريبرّ  بخطرّ 
ليل- عىل حسم  رسالته، تدليال -ملن يستهويهم تدبرّر الدرّ
ستوريرّ إشكاليرّة األصالة واملعارصة يف  أستاذ القانون الدرّ
فهمها املابعد حدايثرّ التي سهر الخلق جررّاها وتنابزوا 
يفلحوا.  ولن  طالسمها.  فكرّ  يف  أفلحوا  فام  وتدافعوا 
بأنرّه ماء مبا هي  املاء  أنرّها أسهل من تعريف  والحال 
تخلرّص من الترّبعيرّة للمشق وإعالء خصوصيرّة املغرب، 
وبأجمل  للنرّاس«  أخِرج  دستور  »أحسن  بلد  ويف 
الخطوط الكونيرّة: الخطرّ املغريبرّ. فهل مثرّة أكرث التزاما 
وإبداعات  ثورتهم  مبنجزات  الترّونسيرّني  العتزاز  ووفاء 

حكرّامهم؟  
»من قيس سعيرّد رئيس الجمهوريرّة الترّونسيرّة إىل 
النرّباهة بعينها.  عب«.  يرّد رئيس مجلس نورّاب الشرّ السرّ
شعبه  مع  الترّامهي  لعالقة  مستبطن  غريه  أحد  فال 
عب  ا من تذكري »الشرّ وبان فيه حترّى أنرّه ال يرى بدرّ والذرّ
أن  وعليه  سعيد،  قيس  اسمه  رئيسا  له  بأنرّ  يريد« 
يحفر االسم يف الذاكرة. فمن يدري ماذا تخبرّئ غوائل 
به  تنصرّ أن  قبل  كائنة  بينهام  الوجد  عالقة  الزرّمان؟ 
متثرّل  عىل  قادر  سواه  أحد  وال  رئيسا.  اإللهيرّة  العناية 
-إن صحرّ  برملانه  ورئيس  الترّونيسرّ  عب  الشرّ بني  الترّنافر 
النرّورّاب ورئيس مجلسهم-.  أمان  بررّ  برملانه وليس  أنرّه 

عب« بل يف  يرّد رئيس مجلس الشرّ اإلشكال ليس يف »السرّ
الترّغافل املقصود  الغنرّويش. ال شكرّ يف أنرّ  يرّد راشد  السرّ
عن الترّرصيح باسم رئيس الربملان يتجم حكمة ال يفقه 
العون يف العلم. فمقام رئيس الجمهوريرّة  كنهها إالرّ الضرّ
أعىل  يستام-  السرّ خارج  من  بأنرّه  سلرّمنا  إذا  ة  -خاصرّ
وأرفع شأنا، وله أفضال عىل املنصب، وليس للمنصب 
والترّنصيص  الترّذكري  توجرّب  لذلك  فضل.  أيرّ  عليه 
بالترّرصيح وليس بالترّلميح عىل االسم ملن متكرّن منهم 
وأعمى  قلوبهم  الحسد  ونخر  كرّ  الشرّ وسكنهم  املرض 
يرّس ذكر اسم رئيس الربملان  الحمق بصريتهم. تجنُُّب الررّ
املتلقرّي وإشعاره  يعود إىل واحد من ثالث: استصغار 
بأنرّ بني مكانة رئاسة الجمهوريرّة ورئاسة الربملان مسافة 

عب يريد« مع  ضوئيرّة / ترجمة »تباين« جامعة »الشرّ
املقامات  الذي تطاول يوما عىل  النرّهضة  رئيس حركة 
وادرّعى أنرّه هو أيضا رئيس، وهو أمر إىل الررّدرّة واملروق 
يف  لغويرّ  حفر  عيد/  السرّ قيس  شيعة  عرف  يف  أقرب 
دالالت االسم الـذي يحيل إىل الررّشد والررّشاد واإلرشاد 
شد واملرشد مبا تحمله هذه اإليحاءات  واالستشاد والترّ
الترّقليديرّ  بعدها  يف  فقهيرّة  مرجعيرّة  من  واإلحاالت 
وسيرّدنا  والررّاشديرّة-؟  الررّاشدين  الخلفاء  سائر  ال  -ولِم 
وأعاله  بسالمته«  الرباعة  جامل  الله  -«أدام  الررّئيس 
الحساسيرّة  مرهف  بالغته-  كنوز  يف  يجادل  من  عىل 
ِمن ولكلرّ ما يتعلرّق بالعقل الررّاشد الذي يبيح احتكار 
اد والفاسدين  ستور وتأويله ويتطريرّ من الفسرّ قراءة الدرّ
والررّسالة  باألسامء.  باإلغامء يف صورة ذكرهم  ويصاب 
عر، وهو  -كام املقامة- ال بدرّ أن تُحىلرّ بالجميل من الشرّ
ما استطابه صاحب املقامات القيسيرّة هذه املررّة عىل 
ابقة إىل مرؤوسيه -رئيس  خالف عادته يف مراسالته السرّ
عن  النرّظر  بقطع  األبيات،  حكومته-.  ورئيس  برملانه 
ذيوعها بني النرّاس، تطرح أكرث من تساؤل. فصاحبها أبو 
العتاهية وافد عىل عامل الزرّهد من عامل اللرّهو واملجون. 
فهل أراد حاكم قرطاج تذكري حاكم باردو بأنرّه دخيل 
عىل حقل الترّقوى والورع وأنرّ سياسته يف إدارة املجلس 
فيها من »املجون« ما يعادل ما كان عليه أبو العتاهيرّة 
د.  والترّزهرّ الزرّهد  رحاب  يف  املقام  به  يستقررّ  أن  قبل 
ويف  الررّقابا«  والطرّمع  الحرص  »أذلرّ  القصيدة  ومطلع 
ألصق  األوحد  الررّئيس  فيه  حشها  الذي  ياق  السرّ
يف  فتشكيك  املنتقاة  األبيات  ا  أمرّ بالنرّصح.  ال  بالثرّلب 
عب«، إن مل تكن خلعا  يرّد رئيس مجلس الشرّ حكم »السرّ
قيادته  ومشوعيرّة  ودستوريرّة  قانونيرّة  يف  وقدحا  له 
ذوي  وظلم  املتالطمة  األمواج  -رغم  الربملان  لسفينة 
القرىب- بالجزم والترّطليق إنشاء بيرّنا مثنى وثالثا ورباعا 
بإجامع كلرّ الفقهاء وكلرّ املذاهب وبفتاوى أكرب حوزة 
ندوق -انتخابات  فقهيرّة لدولة الفقيه، هديرّة ثورة الصرّ

بذلك  يلهج  كام  قبلها-  ما  الة  كالصرّ تجبرّ  التي   2019
أنصاره ورهط من أعداء اليوم أصدقاء األمس ملرّا كانت 
امء صافية والعصافري  األرض ياقوتة والجورّ لؤلؤة والسرّ

عب مقبل عىل أرغد عيش.   تزقزق والشرّ
**

الحكومة  أأخطا يف  يبايل//  »وليس بحاكم من ال 
أم أصابا«.

ة«  ة مهديرّها املنتظر، ومهديرّ هذه »األمرّ أمرّ  لكلرّ 
أعيته زقفونة وال جحجلول  معلوم معلوم معلوم. ما 
ثورة  ولكلرّ  املعررّة-  شيخ  من  االعتذار  صادق  -مع 
رواية  ويف  عيد،  السرّ قيس  ثورتنا  وحواريرّ  حواريرّها، 
-راشد  نرّيرّة  السرّ الجبهة  تها من  أخرى- مطعون يف صحرّ
الخريجي الغنرّويش- بعد االعتذار من 
سيرّد قرطاج عىل ذكر االسم بدالً عن 
املجلس  مكورّنات  تسيري عراك  املهنة: 
املحاباة  الحنكة وكثري من  بقليل من 

لتدعيم فوائد صلة الررّحم.
 البداية والنّهاية.               

مثل  وعليكم  علينا،  الم  »السرّ
لألنا  االنتفاخ  بهذا  ألقينا«.  الذي 
لطانيرّة وتيش بهويرّة  تنفتح الررّسالة السرّ
ياسة  السرّ منشئها ومبدعها: وافد عىل 
ياسة،  من خارج فضاء ومتطلرّبات السرّ
عىل  ناقم  لطة،  السرّ كريسرّ  فتنة  أسري 
فرصة  يوفرّر  قد  الذي  الترّاريخ  مكر 
ميلك  ال  ملن  الترّاريخ  دبر  من  منفلتة 
مقورّمات  وكلرّ  الفشل  الت  مؤهرّ غري 
العجز. فلم يبق له إالرّ أن ينتقم من 
وترذيال  تهجينا  ياسيرّني  والسرّ ياسة  السرّ
إىل  ثأريرّة محافظة، مشدودة  تقليديرّة  بعقليرّة  وتأثيام 
العصور الخوايل، معادية لـ«رضيبة« العرص، مستفزرّة ملا 
سواها، ال تتصالح مع ذاتها إالرّ بإقصاء اآلخر وتبخيسه، 
نب  يردرّد مع شيخ املقامات بديع الزرّمان الهمذان »الذرّ
بالحمق  اللرّيايل،  رصف  عىل  فاعتب  يل//  ال  لأليرّام 

أدركت املنى// ورفلت يف حلل الجامل«.  
**

الهدى«.  اترّبع  من  وعليكم وعىل  علينا  الم  »والسرّ
ة واستاح املحارب بعد  انغلقت الررّسالة، انتهت املهمرّ
رحلة شاقرّة يف مبارزة قد تكون يائسة يف حينها لكرثة 
يترّبع  مل  ملن  عزاء  وال  تاريخيرّا.  ظافرة  ولكنرّها  املناوئني 
 » »شحرّ عن  تعويضا  رحيم  ربرّ  من  عفو  له  الهدى، 
من »رؤسائه« امليامني. ال لوم عىل رئيس، فنرّ البالغة 
عقدته،  ياسة  السرّ وعلم  فتنته،  البيان  وسحر  ديدنه، 
بيت  لتطويع  الررّئاسة  كريسرّ  تسخري  يف  واالستامتة 
يترّبعوا  مل  ن  ممرّ خصومه  منازلة  يف  هوايته  ياسة  السرّ
ل -يف طبعته  سرّ كل الذي نزرّله إمام فنرّ الترّ الهدى بالشرّ
خطبه  يف   2021- طبعة  األخرية،  حداثويرّة  املابعد 

الرّني.       النرّاريرّة ضدرّ أعدائه من القوم الضرّ
فنّ الهرطقة

واإلبداع  اإلبداع  من  والبدعة  بدعة  الهرطقة 
االمتثال-،  الترّيرّار-تيرّار  ضدرّ  تجديف  للأملوف،  خرق 
يحتق  من  الهرطوقي  ليس   « الجميع؟  ضدرّ  ال  ولِم 
-شكسبري-.  املحرقة«  يشعل  من  الهرطوقي  بل  بالنرّار 
ذلك ما متثرّله رئيس جمهوريرّتنا وحامي حمى دستورنا 
اتنا املسلرّحة ورائد النرّهضة يف إحياء  والقائد األعىل لقورّ
لطانرّ يف نسخة فريدة بخطرّ  ل اإلخوانرّ والسرّ سرّ فن الترّ
وتطويعه  خيل  للدرّ فيه  مجال  ال  باملائة  مائة  مغريبرّ 
يف  يردرّد  حاله  ولسان  العرص  حاجيرّات  مع  ليتالءم 
« أن تكون هرطوقيرّا أو ال تكون. تلك  بح والعيشرّ الصرّ

هي املشكلة«.        

تقلّد  الحرب  مكان  وحيث  الحرب   مكان  بغري  الحرب  »وضع 
سيفني من الخشب« 
)مظّفر الّنواب( 

قرأها  ومن  مسجور  بالحكم  بحرها  التي  الّرسالة  وصلت  »وقد 

مأجور«.
)أبو العالء املعّري/ رسالة الغفران(                       

قيل: استأذن العقل عىل الحّظ فلم يأذن له. فقال له: لَِم لَْم تأذن 
يل؟ قال: ألنّك تحتاج إيّل وال أحتاج إليك«.     

* الطّايع الهراغيهرطقات تونسّية يف مقامة قيسّية  

          النفطي حولة 
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كيف تعاطيتم مع إعادة التنقيحات التي أدخلت عىل قانون املحكمة 
الدستورية من قبل رئيس الجمهورية لقراءة ثانية؟

- من حق رئيس الجمهورية إعادة أي قانون إىل مجلس نواب الشعب 
للتصويت عليه بأغلبية معّززة االّ أنّنا ال نتفق معه كليا يف بعض التأويالت 

وسننظر بعمق يف رّده عندما يعرض من جديد عىل الجلسة العامة.
* أنتم مع رضورة استكامل تركيبة املحكمة الدستورية؟

تطّور  يف  أساسية  ركيزة  هو  الدستورية  املحكمة  تركيز  لنا  بالنسبة   -
النظر  إىل  الرصفة  السياسية  املسائل  تتجاوز  الدميقراطي ومهّمتنا  املسار 
يف عديد القوانني الالدستورية عندما تعرض علينا من طرف دوائر قضائية 
ووجودها هام ومرتبط بتطوير الترشيع التونيس يك يالئم مبادئ الدستور 

لذلك فإّن غيابها منذ سنوات ال يرّبر املزيد من االنتظار لرتكيزها.
* أرشت إىل تجاوز للمسائل السياسية فامذا تقصد تحديدا؟

السياسية  التأويالت  يف  للحسم  فقط  ليست  الدستورية  املحكمة  ـ 
الدستورية بني مختلف مؤسسات الدولة الترشيعية والتنفيذية أو النظر 
فقط يف دستورية مشاريع القوانني عند النظر فيها بل أساسا يف اإلعانة 
تلك  بصفتها  مازالت  والتي  الدستورية  غري  القوانني  عديد  مراجعة  عىل 

مرجعا للحكم والقضاء.
* هناك بعض األطراف أصبحت حريصة عىل تركيزها بعد سنوات من 

تعطيلها؟
- هذا ال يرّبر مزيد تعطيلها حيث يجب أن تكون املحكمة الدستورية 
كّل  ثقة  محل  تكون  حتى  السياسية  الحسابات  تصفية  عن  بعيدة 

التونسيني.
* ماهي التداعيات املرتتبة عىل قرار إرجاع التنقيحات إىل الربملان؟

العامة  الجلسة  خالل  سيحصل  ما  منها  فرضيات  بعّدة  يتعلّق  هذا   -
فتح  وبتاريخ  إلغاءها  وتّم  الشهر  هذا  بداية  يف  مربمجة  كانت  التي 
الجمهورية،  رئيس  السيد  به  قام  الذي  الرد  يف  النظر  وتاريخ  الرتشحات 
فإذا بقي القانون الحايل ساري املفعول سنحاول التوافق مع بعض الكتل 
ودخولها  الجديدة  التنقيحات  مرور  صورة  ويف  موحدين  مرشحني  حول 
املرتشحني  الكتل حول  بعض  مع  التوافق  امكانية  النفاذ سننظر يف  حيز 
املتقدمني تلقائيا بحسب ما تنّص عليه التنقيحات املدخلة عىل القانون 

األسايس للمحكمة الدستورية.
* من هي الكتل املفرتض التنسيق معها؟

ـ الكتل التي تجمعنا معها نفس املقاربة برضورة وجود أعضاء للمحكمة 
الدستورية يتصفون باالستقاللية والنزاهة والكفاءة.

* كيف ترتّب أولويات املرحلة القادمة يف عالقة باملسائل املتصلة بالنظام 
السيايس والقانون االنتخايب وقانون األحزاب والهيئات الدستورية؟

- إّن أي قانون يجب أن يعرّب عن إرادة مستقبلية ألي شعب وأي قانون 
ال ميكن أن نحّدد فاعليته وصلوحيته االّ يف عالقة بالذهنية العامة، وبالتايل 
اذا ال يستبطنه  اىل أي نظام شئنا ولكن  السيايس  النظام  نغرّي  ان  ميكننا 
العقل الجمعي للمجتمع عموما والفاعلني السياسيني خصوصا فإنّه يبقى 
يف  ليس  فالعيب  ذاك  أو  الطرف  هذا  لصالح  وللتوظيف  للتالعب  قابال 
النظام الربملاين يف حّد ذاته لكن العيب يف من يستغلونه لتحقيق مآرب 

خاّصة.
والعيب كذلك ليس يف النظام الرئايس بل يف من يحّول النظام الرئايس 
لفعل مضاد للدميقراطية يف النظم الرئاسية فنحن مجتمع ينحو دامئا إىل 
شخصنة السلطة وشخصنة النفوذ داخل النظام الربملاين كام داخل النظام 

الرئايس والنزوع للهيمنة الفردية تسكن عقلنا ووجداننا الجمعي.

الزيغ  من  السيايس  النظام  حامية  ميكن  كيف   *
والتوظيف؟

- شخصيا لست مع األنظمة الرئاسية ألنّنا مجتمع مازال 
النزوع فيه للهيمنة عىل اآلخر ويف امتالك كّل أسباب القّوة 
يف يد الفرد الزالت قوية فالدميقراطية ليست فقط اجراءات 
احرتام اآلخر  فيها  وفق أسس بل هي ذهنية عامة يكون 
باستعامل كّل األدوات وحتى الدميقراطية منها تبحث عن 

توظيفها لتحقيق الذات بإلغاء اآلخر ونفيه.
ونحن ويف نظامنا الربملاين الحايل نزيغ بالدميقراطية بعيدا 
عن جوهرها ونستعمل كّل األدوات لنفي اآلخر واألخطر 
فرد يف ظّل هذه  يد  السلط يف  تتمركز كل  أن  الرئايس  يف 
فإّن  وبالتايل  فيها  لآلخر  وجود  ال  التي  العامة  الذهنية 
تسيريه  ولعملية  املجتمع  يف  لحياة  فلسفة  الدميقراطية 

فإّن  ولذلك  ألعداءها  حتى  الوجود  امكانية  الدميقراطية  تضمن  حيث 
الذهنية  تطوير  عن  الحديث  دون  السيايس  النظام  تغيري  عن  الحديث 
تصفية  عن  هو حديث  تكوينها  من  جزء  الدميقراطية  تصبح  يك  العامة 
الحسابات السياسية التاريخية داخل مجتمعنيا وليس يف الحقيقة بحث 

عن فاعلية سياسية لنظاممنا يف الحكم..
هو  الدميقراطية  يف  يتدّرج  الزال  مجتمع  يف  السياسية  النخبة  فمهّمة 
من  كجزء  باآلخر  واالعرتاف  سلميا  الخالفات  فّض  درجة  اىل  به  االرتقاء 
السيايس لنفي  السياسية توظف جزء من نظامنا  النخبة  أّن  االّ  املجتمع 
اآلخر وليس للعيش يف جدلية معه ألّن الدميقراطية ادارة للرصاع داخل 

املجتمع بشكل جديل ينتج عنه تطّور مستديم.
إىل  تعود  البالد  تعيشها  التي  العطالة  أّن  القراءات  بعض  تذهب   *
غياب الشخصيات القادرة عىل التجميع ومثل ذلك األحزاب التي تغلّب 
مصلحة البالد عىل غريها من املصالح فامهي رؤيتك لهذه االشكاليات؟

ـ بالنسبة إىل أزمتنا هي أزمة ثقافية حضارية ألّن املجتمعات يقودها 
سياسيون أو شخصيات مجمعة ألنّها تحمل فكرا مجتمعيا عميقا يأخذ 
املسار  بذلك  اآلخر  وعالقة  للمجتمع  التاريخية  املسارات  االعتبار  بعني 
التاريخي وفعل اآلين والتاريخي يف تحديد املستقبل غري أنّنا مع فاعلني 
حني  يف  املختلف  اآلخر  مع  برصاعهم  دامئا  أنفسهم  يحّددون  سياسيني 
غايات  عىل  يعتمد  أن  يجب  ومجتمعي  وفكري  سيايس  أي مرشوع  أن 
وأهداف ملجتمع يرنو نحو األفضل واألرقى فالسعادة داخل أي مجتمع 
تطّور ال  ليس هناك من  فيه  ليست يشء معيش بل يشء مرغوب  هي 
تقوده مثل عليا ولكّننا نحن مثالنا األعىل يف مجتمعنا السيايس هو كيف 

أكسب أدوات الفعل والقّوة لنفي اآلخر.
أحزابا  تجد  ذلك  مقابل  التجميع  عىل  قادرة  شخصيات  تجد  ال  لذلك 
تهزّّم  نفسه  الوقت  ويف  قياداتها  ملصلحة  الجاري  الشأن  يف  منغمسة 
الحامسة والعاطفة عوض القراءة املتأنية للاميض والحارض واملستقبل وقد 
لوبيات  مع  السياسيني  من  كبرية  نخبة  تحالف  اىل  الوضع  هذا  بنا  أّدى 

املصالح املحلية والدولية لتحقيق مآرب آنية فضاع يف خضم ذلك املرشوع 
املجتمعي الوطني الذي يجب أن يشتغل عليه السياسيون.

* كيف ميكن تطويق هذا التحالف؟
هذه  مصالح  إللتقاء  فريسة  أصبحت  تونس  ألّن  الهني  باألمر  ليس  ـ 
اللوبيات مع مصالح من يهيمنون عىل الساحة السياسية واملهيمنون عليها 
مبال سيايس خارجي وداخيل وهنا يجب التأكيد أّن السياسة والدميقراطية 
تفسد عندما يدخلها املال غري معلوم املصدر وتفكيك ذلك الرتابط ال ميكن 
استقرار سيايس يضع مصلحة  اطار  نزيه يعمل يف  االّ بقضاء  يتحّقق  أن 
الدولة والشعب فوق مصلحة املآرب اآلنية فالسياسة يف جوهرها بحّث 
الحاكمة  األغلبية  أّن  املجتمع يف حني  مطروحة عىل  ملشاكل  حلول  عن 
السلطة.  بأدوات  مسكها  من خالل  ووجودها  ذاتها  تحقيق  عىل  تعمل 
الحاكمة ال  العامل واألغلبية  الذي يحكم يخطئ ويصيب يف كل دول  اّن 
تخطئ وتصيب اجتهادا لصالح خدمة الشعب والبالد بل هي تستعمل 
أدوات السلطة من أجل فرض وجودها السيايس وباملقابل نحن نطمح أن 
يكون فرض الوجود الحزيب والسيايس مرتبط بفكرة ومرشوع وليس مرتبط 

مبصلحة األفراد أو األحزاب أو اللوبيات.
تّم  فهل  داخله  التجاذبات  من  حالة  املاضية  الفرتة  يف  التيار  عرف   *

تجاوزها وعىل أي أساس تّم ذلك؟
ـ التيار ليس حزبا منقطعا عن واقعه وما يشهده من نقاش ممكن أن 
تكون حادة أو متشّنجة وهو مرتبط أساسا باملقاربات وامكانية الفعل يف 
الواقع وتطويره، والتيار يختلف عن عديد األحزاب من ذلك أّن الخالفات 
أو الرصاعات بداخله ليست مرتبطة مبصلحة فردية أو مادية أو انتهازية 
متّصل  واإلختالف  النقاش  بل  األحزاب،  عديد  داخل  حاصل  هو  كام 
لذلك  الدميقراطية  باألساليب  حلّها  النهاية  يف  يتّم  التي  النظر  بوجهات 

ميكن أن تسمع عن تجاذبات ولكّنك ال تسمع عن انشقاقات داخله.
املشهد  عليها  التي  االصطفاف  حالة  خضم  يف  التيار  يتموقع  أين   *

السيايس؟
التموقع نفسه أي هو حزب اجتامعي دميقراطي  الدميقراطي  للتيار   -
إىل  واملتوسطة وسياسيا  الضعيفة  الطبقات  إىل جانب  اجتامعيا  يصطف 

جانب إىل كّل ما ميكن أن يدّعم دولة القانون واملؤسسات والحرية.
* كيف تجّسمون هذه القناعات داخل الربملان؟

- نحن ومنذ بداية العهدة الربملانية وككتلة دميقراطية ال نحّدد التقاءنا 
مع باقي الكتل والنواب برأينا السيايس فيهم أو بإختالفنا معهم بقدر ما 
نحّدد إلتقاءنا معهم بأولوية املصلحة العامة ونحن نتجاوز بصوت عال 
مع كل ما نعتربه خدمة للشعب والدولة وهي قاعدة عملنا داخل مجلس 

نواب الشعب.

سفيان المخلوفي النائب عن التيار والكتلة الديمقراطية لـ »الشعب«

املحكمة الدستورية يجب أن تكون بعيدة عن تصفية الحسابات السياسية

 مجتمعنا يميل دائما 
إلى شخصنة السلطة في 

النظامين الرئاسي والبرلماني

املحكمة  استكامل  مسار  إبعاد  أهمّية  الدميقراطية  والكتلة  الدميقراطي  التيار  عن  النائب  املخلويف  سفيان  أكّد 
الدستورية عن كّل الرصاعات السياسية التي عطّلت ذلك املسار منذ سنوات. وأضاف يف حديثه لـ »الشعب« أّن 
الحديث املتواتر منذ مّدة لتغيري النظام السيايس البد أن يعود إىل االرادة أي للشعب وبالتايل ميكننا أن نغرّي النظام 

السيايس إىل أي نظام شئنا رشط أن يستبطنه العقل الجمعي للمجتمع عموما والفاعلني السياسيني خصوصا.
والدولية  املحلية  املصالح  لوبيات  السياسيني مع  نخبة كبرية من  تحالف بني  إىل وجود  الوقت نفسه  وأشار يف 
لتحقيق مآرب آنية فضاع يف خضم ذلك املرشوع املجتمعي الوطني وشّدد يف الوقت نفسه عىل أّن التّيار متموقع 

دامئا إىل جانب دولة القانون واملؤسسات والطبقات الضعيفة وهو بذلك حزب دميقراطي اجتامعي.

الحوار البرلماني

حاوره: لطفي املاكني
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في مستشفى فرحات حشاد بسوسة

اتفاق ألغى كّل التحركات

أفريل 2021  يوم 12  العامة ملستشفى فرحات حشاد سوسة  االدارة  انعقد مبقر 
للنظر يف النقاط الواردة لالئحة املهنية املقدمة لإلدارة العامة من قبل النقابة األساسية 

لألعوان مبستشفى فرحات حشاد بسوسة وقد حرض الطرفان النقايب واالداري.
وبعد النقاش وتبادل الحوار والتداول يف النقاط الواردة بالالئحة املهنية تّم تسجيل 

ما ييل:
1( تّم االتفاق بني الطرفني يف ترفيع عدد املهّمت بالخارج إىل 15 مهّمة يف السنة.

2( تّم االتفاق عىل تاليف التأخري يف توفري لباس الشغل لهذه السنة والذي سيكون 
 TUNEPS يف حدود شهر جويلية 2021 ويرجع هذا التأخري إىل اإلشكاليات مبنظومة

كم تّم االتفاق عىل الرتفيع يف منحة عيد الشغل لتصبح 150 دينارا.
 12 بتاريخ  املنعقد  االدارة  مجلس  يف محرض  جاء  ما  تفعيل  عىل  االتّفاق  تّم   )3
الرّسمية  أيّام األعياد والعطل  فيفري 2021 يف ما يخّص تأمني حصص االستمرار يف 

وذلك مبراسلة كّل األطراف املعنية لضبط التوقيت.
4( تّم االتفاق عىل الرتفيع يف منحة عيد االضحى لتصبح 200 دينار.

وزارة الصحة
المستشفى الجهوي بالكاف

استشارة عدد 
2021/52

 Travaux de voie
principal

de l’urgence
يعتزم املستشفى الجهوي بالكاف اجراء استشارة تتعلّق بأشغال 

تعبيد الطريق الرئييس أمام قسم االستعجايل:

املستشفى خالل  ادارة  االتصال مبقر  املشاركة  الراغبني يف  عىل 

التوقيت االداري قصد سحب كراس الرشوط.

آخر أجل لقبول العروض 24 أفريل 2021

تودع امللفات مبارشة مبكتب الضبط أو عن طريق الربيد.

الجمهورية التونسيــــــــــة
وزارة الشؤون المحلية و البيئة 

بلديــــــــة القصــــــــر                                                      
         

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
بلديــــــة القصر

إعــــــالن طلب عروض باإلجراءات العادية 
عـــــدد02 للمرة الثانية

تعتزم بلدية القرص القيام بطلب عروض القتناء معدات نظافة لفائدتها حسب األقساط األيت ذكرها:

tractopelle قسط عدد 1: اقتناء آلة حفر وجرف -

- قسط عدد 2: اقتناء عدد 01 شاحنة ضاغطة سعة 7 م3

 قسط عدد 3: اقتناء عدد 01 جرّار فالحي قوة 80-70 ح

brosse balayeuse 01 قسط عدد 4:  اقتناء عدد -

السنوي لالستثمر لسنتي 2019 و  الربنامج  املحلية ضمن  الجمعات  القروض ومساعدة  مرشوع ممّول من طرف صندوق 

.2020

فعىل املزودين الراغبني يف املشاركة والذين تتوفر فيهم الرشوط القانونية سحب العروض وتعمريها وجوبا عرب منظومة الرشاء 

العمومي عىل الخط TUNEPS مجانا حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 20 ماي 2021 عىل الساعة العارشة صباحا كم يتم 

فتح العروض عىل الساعة العارشة ونصف من نفس اليوم.

مالحظة: حّددت مدة صلوحية العرض بــ 90 يوما ابتداًء من اليوم املوايل للتاريخ األقىص لقبول العروض.

تكون املشاركة إجباريا عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط  TUNEPS ويتم إمضاء العروض الكرتونيا بواسطة 

شهادة اإلمضاء االلكرتوين.

ويلغى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لرشوط املشاركة او وصل بعد اآلجال. 

الجمهورية التونسيــــــــــة
وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلديــــــــة القصــــــــر                                                      
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

إعــــــالن استشـــــارة
تعتزم بلدية القرص إجراء استشارة حسب الترشيع الجاري به العمل وطبقا ملقتضيات كراس الرشوط القتناء أزياء 

لعملة بلدية القرص )زى الشغل ووسائل الوقاية والسالمة املهنية( لسنة 2021 موزعة عىل 05 أقساط منفصلة.
عرب  وجوبا  وتعمريها  االستشارة  القانونية سحب  الرشوط  فيهم  تتوفر  والذين  املشاركة  يف  الراغبني  املزودين  فعىل 
منظومة الرشاء العمومي عىل الخط TUNEPS حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 20 ماي 2021 عىل الساعة العارشة 

صباحا كم يتّم فتح العروض عىل الساعة العارشة ونصف من نفس اليوم.
مالحظة: 

تكون املشاركة إجباريا عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط  TUNEPS ويتم إمضاء العروض الكرتونيا 
بواسطة شهادة اإلمضاء االلكرتوين.

ترسل مناذج من الفصول املقرتحة لكل فصل عىل حدة ويطعن كل عرض غري مدعم بعيّنة ويقع االحتفاظ بالعيّنات 
من طرف اإلدارة البلدية العتمدها عند تسلم املواد بعد إمتام االستشارة يف حني يتّم إرجاع باقي العيّنات إىل أصحابها 
بعد إسناد الصفقة وذلك دون اإلشارة إىل اسم العارض عن طريق الربيد أو مبارشة ملكتب الضبط ببلدية القرص باسم 
السيد رئيس البلدية وتحمل عبارة »ال يفتح استشارة اقتناء أزياء العمل ووسائل الوقاية والسالمة املهنية« وذلك يف 

اجل أقصاه يوم 20 ماي 2021  عىل الساعة العارشة صباحـــا.
ويلغى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لرشوط املشاركة أو يصل بعد اآلجال. 
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ويف املقابل، وعى راسمو السياسة الرتكية قدرة قوتهم الناعمة ووهج 
منوذجهم يف التغلغل داخل املجتمعات العربية، فعن طريق املسلسالت 
الثقافة ومنط  إىل نرش  األتراك  العربية عمد  اللغة  إىل  املدبلجة  الرتكية 
لينتقلوا  أفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  مجتمعات  يف  الرتكية  الحياة 
بعدها إىل الخطوة التالية التي تجعل من البلدان العربية املكان املناسب 
لترصيف منتجاتهم، واألرضية املثىل الستثامراتهم التجارية والصناعية، يف 
الوقت نفسه تقوم الحكومة الرتكية بامتصاص فائض رأس املال العريب 
يف تطوير وتحديث بناها التحتية. ولتكون نتيجة سياستهم غري املبارشة 
هذه، استخدام العرب كورقة ضغط يف مفاوضات االنضامم إىل االتحاد 
األورويب، فالغرب الذي مل يقبل بانضامم دولة علامنية بهوية إسالمية كام 
تعرّف تركيا نفسها، سيقبلها مرغامً بعد أن تكون قد رّسخت أقدامها يف 

الرشق كقوة إقليمية ذات عمق إسالمي.
لكن لماذا فشلت تركيا في تحقيق أهدافها في المنطقة؟

قد تكون »عقدة الدور« هي أحد أهم أسباب فشل السياسة الرتكية 
وملّفات وعملت  بأوراق  سك  تمُ أن  أنقرة حاولت  أن  ذلك  املنطقة،  يف 
عىل خلق أزمات وبؤر توتّر بهدف التأثري عىل قرارات السياسية لدول 
الجوار اإلقليمي كخطوة أوىل، ولِتعَمل عىل خلخلة أمنهم واستقرارهم 
كخطوة ثانية يك تضمن السيطرة عىل توجهاتهم السياسية عىل صعيد 
السياسة الخارجية والداخلية. وما ساعد تركيا عىل مامرسة هذه اللعبة 
السياسية الخطرة، امتالكها الكثافة السكانية والقدرة العسكرية والرثوة 
املالية، باإلضافة إىل موقعها االسرتاتيجي الذي تحاول أن تستغله لزيادة 
نفوذها لدى دول املنطقة. وما ساعد عىل تنفيذ هذه السياسة وجود 
السكانية )عرقية، دينية،  تأليب مكّوناتها  بيئة اجتامعية محيطة ميكن 
ذلك  وترافق  البعض.  بعضها  ضد  طائفية...(  مذهبية،  أيديولوجية، 
راسخ  إميان  من  انطالقاً  منوذج«  أو  »ثورة  تصدير  برضورة  بالّشعور 
تعمل  يك  األخرى،  املنطقة  شعوب  ملشاكل  الناجعة  الحلول  بامتالك 
بعد تكني منوذجها من مصادرة قرارات جريانها وإلحاقهم بطموحاتها 

ومغامراتها.
الثاين فيعود إىل أن سياسة األحالف املفتوحة والسقوف  أما السبب 
تبّنتها  التي  مشاكل«  »صفر  سياسة  باسم  املعروفة  اللينة  االسرتاتيجية 
أنقرة خالل فرتة ما قبل »الربيع العريب« مل يعد لها وجود بعد التغريات 

التي حدثت يف املنطقة. إذ أن اللعب عىل املتناقضات وفتح قنوات اتصال 
خيارات  األمر  نهاية  يف  الرتكية  السياسة  عىل  فرض  األطراف  جميع  مع 
صعبة وهامشاً ضيقاً للمناورة، األمر الذي بات معه طموح تركيا بالتحول 

إىل دولة إقليمية فاعلة موضع شك كبري.
اإلسالم  تيارات  مع  لعالقاتها  أنقرة  تعميق  هو  األسباب  هذه  ثالث 
السيايس يف املنطقة خالل فرتة مخاض عسري ميّر بها الرشق األوسط حيث 
تتم إعادة البحث عن الهوية والذات. فغالبية سكان املنطقة يسعون إىل 
يّزهم بعد عقود من املوات الفكري والسيايس،  إعادة البحث عن هوية تمُ
والهوية هي القاسم األكرب الذي يحّفز الجامعات للتعبري عن التاميز عن 
بعضها البعض. وعملية التحالف هذه هدفت إىل إعادة طرح رؤية الذات 
بتمرير  ألنقرة  تسمح  بطريقة  الهوية  أزمة  لحل  كمقدمة  كـ»مسلم« 
مرشوعها دون معارضة من شعوب املنطقة. األمر الذي أثبت فشله بعد 
ثورة 30 حزيران 2013 يف مرص، ذلك أن تعّدد روافد الهوية الشخصية 
لدى سكان منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ميكن التعبري عنها يف 
عبارة )مسلمون ومسيحيون وأقليات أخرى، وسطيون دينيًّا، ذوو مزاج 
ليربايل حياتيًّا، تحمل أغلبيتهم النسبية شعورا قوميا عربيا بعمق إسالمي 
متسامح نوعاً ما مع باقي القوميات واألقليات(، فإنه يصعب تصّور وجود 
تيار سيايس ديني قادر عىل التعبري عن هذه الثالثية مبا تحمله من تقابل 

وتضاّد أو أن تفرض عليهم عقيدة سياسية ذات بمُعد ديني ومذهبي.
ومام سبق نرى أن تركيا وجدت نفسها خارج السلطة يف مرص وخارج 
اللّعبة يف الرشق األوسط ذلك أن تركيا مل تفقد فقط حليف أسايس يف 
تنفيذ مخطّطها يف املنطقة بسقوط اإلخوان املسلمني يف مرص، بل فقدت 
م  يَعُّ تريك  إشعاع  مصدر  لتكون  تخطّط  كانت  التي  األساسية  الركيزة 
املنطقة. لكن حدث ما مل يكن يف الحسبان، فقد تهاوت عالقة تركيا مع 
الدول التي دعمت ثورة 30 حزيران يف مرص، وهي جميع دول الخليج 
التايل وإن  اليوم  بالنظام الجديد يف  التي مع ذلك اعرتفت  ما عدا قطر 
استمرت بدعم اإلخوان يف الّس. ومع خسارة أنقرة عالقاتها مبرص دولة 
دولة  تركيا  باتت  تونس،  يف  املسلمني  اإلخوان  سلطة  واهتزاز  وشعباً،   ً

معزولة وبال أي حليف لها يف املنطقة.
آخر هذه األسباب هو األزمة السورية، فعند بداية حركة االحتجاجات 
يف سورية حاولت أنقرة إظهار نفسها مبظهر الناصح الواعظ لدمشق عرب 
تقديم النصائح واقرتاح الحلول يك تتجاوز األزمة بسعة وبأقل الخسائر 

اإليجايب  العامل  تفقد  أنقرة  بدأت  ورويدا٬ً  املمكنة. 
والذي يفرتض أن يكون دور الوسيط وأخذت تنحو شيئاً 
تتطور  خالل  آخر  طرف  ضّد  طرف  مع  لتكون  فشيئاً 
االحتجاجات من تظاهرات حاولت أن تكون سلمية إىل 
رصاع مسلّح يستهدف إسقاط الدولة السورية. وعندما 
السورية  األزمة  يف  آخر  ضّد  طرف  إىل  االنحياز  قررت 
أخطأت قراءة الواقع السيايس واالجتامعي السوري فلم 
الدينية  املذهبية  الناحية  وأقلية من  أكرثية  إال  فيه  تَر 
وأن  تطول  لن  األزمة  أن  توقعت  املنطلق  هذا  ومن 
النظام يف دمشق آيل إىل السقوط خالل أياٍم معدودات. 
يف  وفشله  السوري  السيايس  الواقع  قراءة  يف  الخطأ 
توقع مسار الحراك الشعبي املطالب باإلصالحات والذي 
تحول إىل ترد مسلح عىل الدولة وتورط حكومة حزب 
الرتيك  الرسمي  الخطاب  جعل  فيه  والعدالة  الحرية 
الغفران  العثامنية موزعاً صكوك  الدولة  إىل فرتة  يعود 
عىل أفراد ومقرراً صحة إميان أشخاص، وعرب استخدام 
خطاب ناري يداعب العاطفة الدينية والغرائز املذهبية، 
سورية  تكسب  ومل  الرسمية  سورية  تركيا  خست 
الشعبية التي بدأت قطاعات واسعة تتوجس من النوايا 
الحّد  الحالية تجاهها. ومل يقف األمر عند هذا  املبيتة للحكومة الرتكية 
فمقاربة الحكومة الرتكية الخاطئة للحدث السوري وتّرت عالقات تركيا 
مع محيطها اإلقليمي، وخصوصاً يف القضية األرمنية واملشكلة القربصية 
وامللف الكردي ذلك الجرح النازف يف الجسد الرتيك، وما فاقم األوضاع 
وتّرت  طائفية«  »حرب  إىل  فشيئاً  شيئاً  السورية  األزمة  تحول  سوءاً 
الدبلوماسية بني بغداد وطهران موسكو من جهة وأنقرة من  العالقات 
جهة أخرى نتيجة خطابات أردوغان التي أثارت األحقاد الطائفية ولعبت 

عىل أوتار املشاعر املذهبية.
حاول حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان طرح نفسه أمام أوروبا 
الدميقراطية واإلسالم يف نظام يلتزم »العلامنية«  والعامل منوذجاً الئتالف 
حسب  اإلسالمية  العقيدة  من  منتقاة  تعاليم  وينفذ  األورويب  مبفهومها 
مفهومهم الخاص لإلسالم. وقد استطاع الحزب يف الوقت نفسه أن يقدم 
نفسه أمام شعوب العامل العريب والدول اإلسالمية يف آسيا الوسطى التي 
ظهرت بعد تفكك االتحاد السوفيتيي، بفضل قوته الناعمة، منوذجاً لنظام 
تخاطب  أن  من  تّكنت  أوسطية  لدولة رشق  ومنوذجاً  عرصي،  إسالمي 
إرسائيل من موقع متساٍو نوعاً ما، وأن يكون لها رأى مختلف عن رأى 
أمريكا يف بعض امللفات السياسية يف املنطقة كالقضية الفلسطينية. األمر 
الذي دفع بعض الحاملني إىل الجنوح يف الخيال الجامح بعيداً، وليتصور 
لقواته  وقائداً  سيفه،  وشاهراً  حصانه  ممتطياً  نفسه،  ويتخيل  أردوغان، 

العسكرية من أنقرة إىل القدس ليدخلها فاتحاً ومحرراً.
الناعمة  قوتها  استخدام  تتخىل عن  الرتكية  السياسة  األمر جعل  هذا 
تجاه املنطقة منذ ذلك الوقت، وتنحرف عن سياسة )صفر مشاكل( التي 
تنّص عىل )أخذ مسافة واحدة من الجميع( أي رفض االنحياز إىل طرف 
الخارجية  السياسة  كانت مشاكل  وإذا  اإلقليمية.  النزاعات  يف  آخر  ضد 
الرتكية يف الرشق األوسط ال مفر منها، فإن عزلتها يف أماكن أخرى كانت 
من صنع يديها. ونتيجة لذلك، تواجه أنقرة اليوم خطر العودة إىل عقلية 
محتدماً،  واألوربية  العربية  البلدان  مع  التوتر  كان  عندما  التسعينات، 
وكانت نظريات املؤامرة تسّمم العقلية السياسية لألتراك، والذين يؤمنون 
باملثل القائل: )ال صديق للرتيك غري الرتيك( اقتناعاً منهم بأن بلدهم يخضع 
أردوغان  نجاح  فإن  يبدو،  ما  وعىل  تفتيته.  تستهدف  ومؤامرة  لحصار 
الوحيد تثل يف نقل بلده من سياسة )صفر مشاكل( إىل مشاكل ال حدود 

لها داخلياً وخارجياً.

* بقلم زهو الحفصاويأسباب فشل »النّموذج الرتكي« يف البالد العربية

مّثلت تركيا قبل موجة »الربيع العريب« لشعوب املنطقة النموذج 
طريق  عن  السيايس  االستقرار  حّققت  إسالمية  لدولة  الربّاق 
التداول الّسلمي للسلطة عرب صندوق االقرتاع، واالنفتاح عىل العامل 
والنهضة االقتصادية والعمرانية. وما ساعد عىل صعود »النموذج 
الرتيك« وساهم يف ترسيخ صورة تركيا يف املنطقة، غياب النموذج 
بني  املقارنات  عقد  إىل  العرب  املواطنني  دفع  الذي  األمر  العريب 
الدول اإلقليمية غري العربية. وكان من نتيجة املقارنة أن »النموذج 
اإلرسائييل« غري مطروح من األساس، ألسباب أصبحت من بديهيات 
الثقافة السياسية العربية، يف حني كان »منوذج إيران« مضطربا إىل 
حد كبري. وزاد االضطراب بعد احتالل األمرييك للعراق عام 2003، 
الشيعي،  ـ  الّسّني  الفالق  وظهور  املنطقة  نحو  اإليراين  والتمدد 
وما ترتب عليه من اصطفاف رشائح عربية واسعة يف مواجهة ما 
اُعترب مرشوعا إيرانيا ذا صبغة طائفية وقومية يُهدد املنطقة. هذا 
الجوار  دول  أقرب  باعتبارها  الرتكية،  الصورة  وهج  من  زاد  األمر 
مّثل  جوهره  يف  الرتيك«  »النموذج  أن  يعني  ما  وهو  العرب،  إىل 

الفردوس املفقود يف املخيال الجمعي العريب.

اهلل أكبر
  انتقلت إىل جوار ربها املغفور لها فاطمة البدوي خالة 

الزميل املتقاعد من جريدة الشعب نور الدين الجريب.

وإثر هذا املُصاب الَجلل تتقدم أرسة جريدة الشعب إىل 

األخ نور الدين وكافة األهل بأحر التعازي وأصدق عبارات 

بواسع رحمته  الفقيدة  يتغّمد  أن  الله  املواساة راجني من 

ويسكنها جنات الخلد ويرزق أهلها جميل الصرب والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اهلل أكبر
بسام  األخ  والد  تعاىل  ربه  جوار  اىل  انتقل 
البحري الكاتب العام للنقابة االساسية لعامل 
رشكة املخمدات SIA وإثر هذا املُصاب الجلل 
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتقدم 
بأصدق  الفقيد  عائلة  إىل  عروس  بنب  للشغل 
يتغمده  أن  الله  من  راجيا  املواساة  عبارات 
بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه ويرزق 

اهله وذويه جميل الصرب والسلوان. 

تعازينا
الدريدي  محرزية  األخت  والد  انتقال  إثر 
الكاتبة العامة املساعدة للنقابة االساسية ألعوان 
التنفيذ والتسيري برشكة اسمنت قرطاج، إىل جوار 
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتقدم  ربّها٬ 
بأصدق  الفقيد  عائلة  إىل  عروس  بنب  للشغل 
عبارات املواساة راجيا من الله أن يتغمده بواسع 
أهله  ويرزق  جنانه  فراديس  ويسكنه  رحمته 

وذويه جميل الصرب والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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* أنتم بصدد وضع االستعدادات األخيرة لتقديم عمل مسرحي جديد 
خالل األسابيع القادمة بعنوان »عائشة«، أين وصلت االستعدادات وهل 

ساهمتم في صياغة نص العمل؟
- كل إبداع مرسحي يبقى رهني مسار تجريبّي يف اإلنجاز واالختبار، وهذا ما قمنا 
به دامئا يف أعاملنا املرسحية منذ سنة 2000 يف تونس والكاف خاصة، وهو مسار بحث 
واشتغال جامعي مع من شاركونا الحلم والكتابة. إنه املرسح فضاء لقاء واكتشاف دائم 
للذات واآلخر. ولقد انطلقنا يف مرشوعنا املرسحي الجديد منذ أوت املايض يف فضاء مسار، 
هذا الفضاء الذي يديره املرسحي الصديق صالح حمودة، عىل أمل أن يكون العمل جاهزا 
السمعيل  لرياض  نص  عن  الجديدة  مرسحيتنا  الجمهور.  ومشاهدة  للعرض  الربيع  هذا 

ومبشاركة ممثلني متميزين منهم محمد شعبان ومهذب الرمييل وهاجر حمودة وميساء 
سايس وفوزية بدر وممثلني شبان أصالة نجار ومحمد بوزيد ونور قروي.. ومشاركني فاعلني 
يف العمل زهري عروم وإميان الصامت واملوسيقي كريم الثليبي.. ارتأينا االبحار هذه املرة 
يف موضوع املرأة التونسية وقضيتها الشائكة.. ننطلق من فكرة النص ثم نحاول الذهاب 
بعيدا حيث انفتاح املوضوع ومفاهيمه وحيث تأخذنا الدراماتورجيا اىل الراهن واألسئلة 
عىل  وإرصارنا  ودربتنا  واملمكنات  للحقائق  فضاء  املخترب  إال  لنا  ليس  لهذا  واإلشكاليات. 
البحث هو مسبار اكتشافنا لنقاط جديدة يف موضوعنا تعمقه وتفتحه عىل كل االحتامالت 
ويف كل االتجاهات. رمبا سيكون لهذا العمل صداه املهّم يف إعادة طرح السؤال: ماذا بقي 
من حلم حرية املرأة التونسية يف أفق القرن الجديد. ما الذي تغري يف رؤيتنا ويف حضور 
املرأة وصورتها، وهل ازمتها الراهنة زيف سيايس أم رهان انطولوجي وثقايف حقيقي. هذا 
أي  طبعا٬  وكينونتها  املرسحية  »اللعبة«  أرسار  يف  الدائم  البحث  مع  املوضوع  يف  خيارنا 
محاولة تجريب طرق أخرى يف األداء والكتابة تتجاوز ما هو مألوف وسائد ونعتقد يف هذا 
الجانب أن الباحثني واملبدعني املرسحيني قالئل وأغلب العاملني صناع ورشات ومكّررون 

للّغة مستهلكة ومعادة وبعيدون عن اإلبداع. 
* يعيش قطاع اإلنتاج المسرحي اليوم عديد المآزق ومنها مأزق 

التمويل، فهل تعاني عائشة  هذا المأزق؟
األصل،  ولهذا  الوالدة  لهذه  وفيا  وظل  اليونانية،  والدته  منذ  استثنايئ  فّن  املرسح   -
وعىل  ورهاناته،  الجامعي  كينونة  من  جزءا  بل  واملجتمع،  التاريخ  خارج  أبدا  يكن  فلم 
هذا األساس ميكن أن نقول إن تطوره العريب ما زال متعرثا ألننا مل نفهم بعد أن املرسح 
والفن عموما ترياق االرواح ومسكن أسئلة اإلرادة والتقدم، ولن يكون ابدا حالة تجارية 
وال استهالكية وال فنا تقليديا بأشكال مستحدثة، بل هو قرين اإلبداع واالبتكار، وإن غابا 
يبدعوا٬  املرسحيون يك  يحتاج  لهذا  التقليد،  إال  قيمة  بال روح وال  ينتج مجرد حرف  فام 
إىل تأمني حياتهم ومعيشتهم وفهم حساسية اشتغالهم ودقة وظيفتهم حتى تكون لهم 
مجاالت أخرى للتحرك خارج االرتزاق الذي هو سائد اليوم. ورغم تطور آليات الدعم إال 
أنها ما زالت تشكو خلال يف رصيدها وتوزيعها وعبثا حتى يف مسار إنفاقها وترشيده. وفضاء 
االنتهاء.  العمل عىل  وقد أرشف  لالنتاج  األول  القسط  ينتظر  زال  ما  العمل  منتج  مسار 
كاٍف  غري  أيضا  وهو  الدعم  عىل  تحصلت  املرسحية  عندنا.  إال  تحدث  ال  عجيبة  مفارقة 
العمل  الحصول عىل دعم من جهات أخرى إلنجاز  إىل  اإلنتاج. ونسعى  نفقات  ملواجهة 
ولكن الظرف عامة غري مساعد عىل ذلك. أذكر أن منتج العمل اضطر يف املدة األخرية اىل 
العامة  البنيك لخالص املمثلني. ظروف صعبة يواجهها املرسحيون وهياكلهم  القرض  آلية 
والخاصة إلبداع عمل مرسحي، نتمنى أن ال تجرب هذه اإلشكاالت عىل غلق أبواب اإلبداع 
الوطنية منذ  املجموعة  اتفقت عليها  الدعم املرسحي جزء من مقاربة سياسية  وغيابه.. 
ما بعد االستقالل، قد نُْقدم يف املرحلة القادمة عىل مراجعة ذلك مثلام يتّم اآلن مراجعة 
سياسة الدعم العمومي. رمبا بعد سنوات لن يكون هناك دعم للمرسح وال للفن بل هناك 
السوق وما تفرضه من مادة. واقع قد يذهب باملرسح والفن عموما نحو الالعودة. نرجو 

أن ال يكون هذا الجيل آخر املرسحيني مثلام نتحدث عن آخر الساموراي.

* أشرفتم سابقا على تسيير مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف 
وتعرفون طبيعة هذه المراكز الجهوية فما هو حالها اليوم وأي 

مستقبل ينتظرها غدا؟
- أرشفنا منذ سنة 2018 عىل مرشوع تعميم مراكز الفنون الدرامية واإلعداد ملرشوع 
بعث املركز الوطني للفنون الدرامية والركحية صلب وزارة الشؤون الثقافية، ونتابع املرشوع 
منذ ذلك الحني، مؤمنني بجدواه وجديته وإمكانية ان تكون هذه املؤسسات الجديدة بكل 
جهات الجمهورية )تّم بعث 24 مركز فنون درامية وركحية( منصات إبداعية وحواضن 
تكوين األجيال البديلة من املرسحيني. أليس املرسح من حق هذه املناطق الداخلية، ما 
الذي جعل من الكاف وقفصة سنوات طويلة يف صدارة الجهات النشيطة إبداعيا ومرسحيا 
وثقافيا غري وجود مراكز فنون درامية بها منذ التسعينات؟  إنها ثورتنا الثقافية الجديدة 
التي »تأيت متيش ميش الحامم«، بجهود عديد املرسحيني بهذه املؤسسات ولها. مثة أمل يف 
مزيد توطني املرسح جهويا وإشعال شموعه التي ال تنطفئ رغم الخيبات. إن ما نقوم به 
من دفع لالمركزية الفعل املرسحي، وتأسيس وبعث هذه املؤسسات الجديدة هو جزء من 
مرشوعنا الثقايف ومسؤوليتنا التي أخذناها عىل عاتقنا منذ دخلنا امليدان املرسحي مؤمنني 
به ومدافعني عنه حصنا ضّد التخلف والتطرف ومن أجل املواطنة والتقدم. واليوم املراكز 
املرسحية هي نواتات لفعل تأسييس رضوري ملستقبل املامرسة املرسحية ويك تكون صوت 
الجهات ومفتاح العبور إىل تجارب مرسحية تنتجها املواطنة وأفق تعبري اإلنسان التونيس 
املالية  التي تواجهها املراكز خاصة من نقص املوارد  عن قضاياه. ورغم الظروف الصعبة 
والبرشية واللوجستية إال أنها انطلقت يف أعاملها وأنشطتها يف كل الجهات، ومؤخرا كنت 
يف الكاف وسليانة وباجة والقريوان.. وشاهدت كيف يقاوم املرسحيون يف هذه املؤسسات 
الوباء  رغم ظروف  الحياة  نغم  استعادة  أجل  ومن  نبيل  وثقايف  فعل مرسحي  أجل  من 
ومخاطره. وبحضور السيد يوسف بن ابراهيم رئيس الديوان تّم االحتفال باليوم العاملي 

اللقاء  بهجة  كانت  وكم  مرسح،  ساعة   24 تظاهرة  الفتتاح  مواكبة  يف  بالكاف  للمرسح 
وألوانه عنوانا عىل اإلرصار والبقاء. وكذا اختتام مهرجان أيام مرسح املدينة بحضور السيد 
الوزير ومشاهدة »الفرصة األخرية األمل« آخر أعامل املرسحي املنصف الصايم تكرميا لروح 
املبدعة رجاء بن عامر. إذا أقول دامئا رغم محن الوطن ما زالت تونس تتنفس املرسح 

وتحياه يف أوردتها ألنه رشيان قوة وصدق وإميان بالحياة واملستقبل رغم أزماته.
* هل ترون اليوم إبداعا مسرحيا في تونس، أو كيف تقيمون واقع 

الممارسة المسرحية؟
- تونس ليست استثناء يف مستوى تراجع قيم املرسح وجودته، إذ تشهد عديد الدول 
اإلشكاَل نفَسه، ورمبا من املفارقة أنه رغم تطور التقنيات وازدياد الرشائح والفئات التي 
تراجع ملحوظ يف جودة األعامل وقيمتها. ونعتقد  فنيا هناك  أنه  إال  يستهدفها املرسح، 
الدولة  دور  تراجع  أن  إال  املرسح  تطور  عىل  والتلفزيون  امليديا  تأثريات  جانب  اىل  بأنه 
هي  كانت  إذ  اإلنتاج.  ضعف  أسباب  من  مهّم  سبب  الفنون  هذه  ودعم  تشجيع  عىل 
املحّفز األسايس عرب سياستها الثقافية -يف الستينات والسبعينات مثال- عىل تطّور املامرسة 
وظهور ابداع مرسحي حقيقي. واآلن مل يعد هناك إبداع مرسحي نتيجة غياب السياسة 
الفن واملدعمة له وإلرشاقاته. ونالحظ مثال ضعف تنقل  املتصلة والخاصة بهذا  الثقافية 
املرسحيني خارج تونس للمشاركة يف التظاهرات الكربى أو للتكوين والتعلم وقد كنا سبّاقني 
يف ذلك يف زمن ما، حينها ساهم عديدون يف تطور املرسح ومناذجه ومامرساته حينام عادوا 
الربامج،  أين هي هذه  السبعينات.  يف  وخاصة  التونيس  املرسح  وبنوا رصوح  الوطن  إىل 
لقد اختفت واندثرت. أضف إىل ذلك تراجع منسوب البحث املرسحي وضعف التكوين 
باملعاهد العليا للمرسح بتونس، وتقريبا تكاد املامرسة املرسحية الجدية واإلبداعية نادرة 
أقول بشكل  إنني  واإلتقان.  واملثابرة  بالريادة  وغائبة رغم وجود وجوه مرسحية جديرة 

ما إن املرسح الحقيقي أصبح نادرا، وتشّوهت الذائقة املرسحية 
واملرسحيات  والتنميطات  واإلعادات  والشكليات  بالكليشيهات 
الفكاهية الهزيلة، والتي تنّم عن عمق األزمة املرسحية التي منّر 
بها وعن ضعف املخيال املرسحي الراهن، بحيث اختفى »العقل 
هو  املرسح  وإذا  واملقلد.  املنّمط  محلّه  وحّل  املبدع  املرسحي« 
البقاء بني العقل والخيال أو اإلبداع والحكمة )أبولون  نوع من 
للمرسح  ميت  ال  يقدم  وما  كالهام٬  انتفى  فاليوم  وديونيزوس( 
الحياة  أيضا  تفرزه  وما  ومفتعلة.  هزيلة  مشاهد  هو  بل  بصلة 
املرسحية اليوم من لخبطة وفوىض »إنتاج« خري دليل عىل ذلك. 
ويتابعه  يعرفه  اليوم؟ وهل  ملاذا املرسح  املواطن  نسأل  وحينام 
ويذهب اليه، سنجده يرّد بالنفي وكأنه يتحدث عن مادة ثانوية 
جدا وغري ذات جدوى. يف مرسحية أرض الفراشات )2016( إنتاج 
مات«  مات،  املرسح  زمالئه:  ألحد  املمثل  يقول  الكاف،  فرقة 
فيجيبه اآلخر » املرسح حي، حي«. حتى هذه الجدلية اصبحت 
صعبة وغامضة. رمبا يواجه املرسح حقا تهديدا باندثاره الواقعي 

والرمزي.
* هل يمكن أن نقول إن هناك استراتيجية ثقافية في 
تونس زمن الوباء فضال عن استراتيجة لصمود المسرح 

أمام الكرونا؟ 
تكن  ومل  التونسية  الثقافية  النخب  الكورونا  فاجأت  لقد   -
أيضا  نلحظ  ومل  ذلك،  ملواجهة  املعامل  واضحة  اسرتاتيجية  هناك 
حسا تضامنيا إال يف املرحلة األوىل من الوباء بصفة نسبية. كام أن 
برنامج وزارة الشؤون الثقافية لدعم ومساندة القطاعات الفنية 
مل يتمكن من إرضاء الفنانني والعاملني يف املهن الفنية خاصة أنه 
اقترص عىل إعانات مادية ومل يشمل رؤية استباقية تعطي الصورة 
تطوير   إىل  السعي  األفضل  كان  رمبا  والدعم.  للمساندة  املثىل 
تكوينية  خطط  مثل  التاريخية  باللحظة  خاصة  ثقافية  برامج 
مستقبلية  ملشاريع  اإلعداد  من  متّكن  وتوثيقية  بحثية  وأنشطة 
يف انتظار تجيّل الوباء. كان ميكن أيضا العمل عىل مشاريع إعداد 
ألعامل فنية يف شكل إقامات وورشات فنية وغريها. لكن لألسف 
االنتظار  بني  متخبطا  ظّل  والجميع  اللحظة  صعوبة  نلتقط  مل 
ظرفية  مساعدة  عىل  الحصول  عىل  والعمل  املرحلة  متر  حتى 
جهود  ورغم  بكرامة.  للعيش  الفناَن  تْكِف  ومل  الحاجَة  تُلَبِّ  مل 
امللّحة  بالحاجة  تَِف  مل  أنها  إال  املساعدة  وترية  دفع  يف  الوزارة 
إال  يعيش  ال  قطاع  ألنه  املرسح  إىل  بالنسبة  وخاصة  ورضورتها. 
الدولة تقريبا. وليس للمرسحيني موارد أخرى وخاصة  من دعم 
املتفرغون منهم إال ما تجود به عروض الدعم. وضعية نتمنى أن 
تختفي مستقبال وتعّوضها حامية اجتامعية وبرامج دامئة وأعامل 
الفنان من  مسرتسلة وحياة كرمية. رمبا آن األوان إلخراج قانون 
العدم اىل حيّز الوجود. بعد سنوات املوت الرسيري وإن مل نقل 

اختفى العقل املرسحي وحّل حمّله املنّشط واملقّلد
المخرج المسرحي سامي النصري لـ»الشعب«:

أدعو السياسيين للمغامرة بمشروع ثقافي تنويري أصيل

والحركة  والنص  الخشبة  ابن  هو  النرصي  سامي  واملؤطر  واألستاذ  الفنان 
والفكرة. هو ابن املرسح مبا هو جرس لتغيري والتعبري ومبا هو قلعة بناء األرواح 
وضع  بصدد  وهو  »الشعب«  التقته  والظالمّية  التطرّف  ومواجهة  والعقول 

فريق  يتابع  كان  عائشة،  بعنوان  الجديد   املرسحي  لعمله  األخرية  اللّمسات 
لهذا  التامرين  حركية  من  اختطفناه  ومشاركة...  وموّجهة  ناقدة  بعني  العمل 

الحديث أو هذا الحفر  يف ماهية املرسح.. اليوم وهنا.

* حاورته سلمى الجالصي

نؤمن بإشعال شموع المسرح وتوطينه
 جهويا رغم الخيبات

التلفزيون في تونس عدوّ للفنون



19اخلميس  15 أفريل  2021  -العدد1638      
ضيوف فوق العادة

ما إن املرسح الحقيقي أصبح نادرا، وتشّوهت الذائقة املرسحية 
واملرسحيات  والتنميطات  واإلعادات  والشكليات  بالكليشيهات 
الفكاهية الهزيلة، والتي تنّم عن عمق األزمة املرسحية التي منّر 
بها وعن ضعف املخيال املرسحي الراهن، بحيث اختفى »العقل 
هو  املرسح  وإذا  واملقلد.  املنّمط  محلّه  وحّل  املبدع  املرسحي« 
البقاء بني العقل والخيال أو اإلبداع والحكمة )أبولون  نوع من 
للمرسح  ميت  ال  يقدم  وما  كالهام٬  انتفى  فاليوم  وديونيزوس( 
الحياة  أيضا  تفرزه  وما  ومفتعلة.  هزيلة  مشاهد  هو  بل  بصلة 
املرسحية اليوم من لخبطة وفوىض »إنتاج« خري دليل عىل ذلك. 
ويتابعه  يعرفه  اليوم؟ وهل  ملاذا املرسح  املواطن  نسأل  وحينام 
ويذهب اليه، سنجده يرّد بالنفي وكأنه يتحدث عن مادة ثانوية 
جدا وغري ذات جدوى. يف مرسحية أرض الفراشات )2016( إنتاج 
مات«  مات،  املرسح  زمالئه:  ألحد  املمثل  يقول  الكاف،  فرقة 
فيجيبه اآلخر » املرسح حي، حي«. حتى هذه الجدلية اصبحت 
صعبة وغامضة. رمبا يواجه املرسح حقا تهديدا باندثاره الواقعي 

والرمزي.
* هل يمكن أن نقول إن هناك استراتيجية ثقافية في 
تونس زمن الوباء فضال عن استراتيجة لصمود المسرح 

أمام الكرونا؟ 
تكن  ومل  التونسية  الثقافية  النخب  الكورونا  فاجأت  لقد   -
أيضا  نلحظ  ومل  ذلك،  ملواجهة  املعامل  واضحة  اسرتاتيجية  هناك 
حسا تضامنيا إال يف املرحلة األوىل من الوباء بصفة نسبية. كام أن 
برنامج وزارة الشؤون الثقافية لدعم ومساندة القطاعات الفنية 
مل يتمكن من إرضاء الفنانني والعاملني يف املهن الفنية خاصة أنه 
اقترص عىل إعانات مادية ومل يشمل رؤية استباقية تعطي الصورة 
تطوير   إىل  السعي  األفضل  كان  رمبا  والدعم.  للمساندة  املثىل 
تكوينية  خطط  مثل  التاريخية  باللحظة  خاصة  ثقافية  برامج 
مستقبلية  ملشاريع  اإلعداد  من  متّكن  وتوثيقية  بحثية  وأنشطة 
يف انتظار تجّل الوباء. كان ميكن أيضا العمل عىل مشاريع إعداد 
ألعامل فنية يف شكل إقامات وورشات فنية وغريها. لكن لألسف 
االنتظار  بني  متخبطا  ظّل  والجميع  اللحظة  صعوبة  نلتقط  مل 
ظرفية  مساعدة  عىل  الحصول  عىل  والعمل  املرحلة  متر  حتى 
جهود  ورغم  بكرامة.  للعيش  الفناَن  تْكِف  ومل  الحاجَة  تُلَبِّ  مل 
امللّحة  بالحاجة  تَِف  مل  أنها  إال  املساعدة  وترية  دفع  يف  الوزارة 
إال  يعيش  ال  قطاع  ألنه  املرسح  إىل  بالنسبة  وخاصة  ورضورتها. 
الدولة تقريبا. وليس للمرسحيني موارد أخرى وخاصة  من دعم 
املتفرغون منهم إال ما تجود به عروض الدعم. وضعية نتمنى أن 
تختفي مستقبال وتعّوضها حامية اجتامعية وبرامج دامئة وأعامل 
الفنان من  مسرتسلة وحياة كرمية. رمبا آن األوان إلخراج قانون 
العدم اىل حيّز الوجود. بعد سنوات املوت الرسيري وإن مل نقل 

رقاد الكهف.
* باعتباركم مبدعا مسرحيا 

ومؤطرا وأستاذا وإداريا.. هل 
تحددون لنا ممكنات الفعل 

المسرحي في خلق التنمية أو في 
مجاورة السياسات التنموية؟

مهّم  موضوع  والتنمية  الثقافة   -
وقد  حقيقي،  مواطني  بعد  ذو  ومحور 
تالزمت التنمية مع الثقافة يف بلدان عديدة 
الفن  مستوى  يف  وفرنسا،  مرص  غرار  عىل 
والرتاث والسياحة الثقافية وغريها. وتونس 

بلد عريق بثقافته وحضارته وفنونه القدمية والحديثة، منها ما هو ترايث شعبي ومنها ما 
هو حديث ومعارص. ولخلق التنمية الجديدة نحتاج رؤى ثقافية وآفاقا جديدة يف النظر 
املواطن وتهمها  يهمها  ثقافة  أي  تنموي واقتصادي  بعد  ثقافة حية ومتجددة وذات  اىل 
توسعتها األفقية، بعد أن عشنا طويال ثقافة ديْدنها العمودي ورضاؤه االمبرييقي املتخلف. 
فنحن مل نوّسع فعال تقبل املواطن وحاجته للمرسح وكففنا منذ سنوات عىل خلق جمهور 
مرسحي محل حقيقي وليس جمهورا مسيّسا. كام أننا كونيا مل نستغّل ريادتنا املرسحية 
لتصدير العروض املرسحية والفرجوية إىل دول العامل ومل نشجع عىل ذلك حتى نكتشف 
اآلخرين ونرى صورنا هناك حيث املختلف. ويف مستوى تنوع الفنون مل نراهن بعُد عىل 
اإلبداع السيناميئ أو التلفزي والذهاب به نحو العاملية إالّ يف تجارب محدودة، والبحث 
بيئة  العاملي كدولة ذات  الفني ميكن تطويره وتطويعه لخدمة صورة تونس ومستقبلها 
خصبة للسالم والتعايش بني الثقافات والشعوب وبلد رموزه متعددة وأبعاده متنوعة يكاد 
للرقي وكحاضنة  للثقافة كعنوان  اىل تغيري رؤيتنا  استثناء عامليا مميزا. رمبا نحتاج  يكون 
أفضل وأرقى.  األمل يف مستقبل  فيها واملشتغلني مبيادينها  العاملني  للتنمية حتى تعطي 
وشخصيا أعرف عديد الجهات ميكن للثقافة فيها أن تفعل الكثري لنهضة أهلها منها الكاف 
والقريوان.. أدعو السياسيني إىل التخل عن فكرة الثقافة كهامش واملغامرة فعليا مبرشوع 

ثقايف تنويري أصيل حتى نرتفع بهذه البالد وأهلها نحو إنسانيتهم النبيلة.
* كيف تنظرون إلى عالقة المسرح بوسائل اإلعالم التقليدية والتلفزيون خاصة 

وهل ترونه يقوم بدوره في معاضدة المسرح واألعمال الثقافية عموما؟
- بدأت التلفزة تاريخيا مبنافسة املرسح يف خلق املشهد والتمثيل ونقل الحياة والواقع 
منذ ابتكارها خالل القرن املايض، وقد ترّضر املرسح كثريا من التلفزة واستسهالها للفرجة 
وتقنياتها. وهو ما جعلها وسيلة ترفيه تجذب أكرب نسبة من املواطنني يف أي بلد. ويف تونس 
ساهمت التلفزة لألسف يف تردي الذوق ويف االبتعاد عن املرسح واالهتامم باملسائل التافهة 
واالستهالكية. ونجح التلفزيون قبل الثورة يف أن يكون بوقا للمنظومة، وبعد الثورة اهتم 
الذوق.  وترقية  والفكر  واملضمون  املحتوى  حساب  عىل  املشاهدين  وكسب  بالربح  أكرث 
ومنذ سنوات مل تعد للثقافة وإنتاجية الفنون أي حضور يف املشاهد التلفزية العمومية أو 
الخاصة إالّ يف ما ندر. بحرص أحيانا من بعض املثقفني املهتمني بالثقافة عىل غرار برنامج 

جمهورية الثقافة يف الوطنية األوىل. 
إىل  إيصاله  أو  نرشه  يف  سنوات  منذ  تساهم  ومل  املرسح  أزمة  التلفزة  عّمقت  إذ 
املواطنني رغم أهمية األعامل وجديتها وإمكانية أن تبّث يف التلفزة. وأذكر أنه تّم يف أواخر 
وزارة  من  أعامل مرسحية جديدة مبساهمة  الحديث عن مرشوع عرض  تّم   2019 سنة 
الثقافة خالل رمضان عىل الوطنية األوىل والثانية لكن مل يكتمل الربنامج بتغري الحكومة 
تجارب  عىل  منفتحة  العمومية  الوطنية  التلفزة  تكون  أن  برضورة  البعض  اقتناع  وعدم 
واليومي.  السائد  عن  املختلفة  ومشهدياتها  طروحاتها  ومن  منها  خوفا  جديدة  مرسحية 
كام أن املسلسالت التي تقدم مل تُرَاَع فيها بشكل ما أهمية ترشيك املرسحيني املحرتفني 
وخريجي معاهد ومدارس التكوين بنسب محرتمة مام جعلها يف أحيان كثرية أعامال ذات 
التلفزة والرداءة غري  املتالزمة بني  مستوى متدّن ورديء. وال نفهم يف أحيان كثرية هذه 
خدمة مرشوع متييع املعنى وتعطيل الفكر والتي متارسه التلفزات رمبا بوعي أو دون وعي.  
أرى إن التلفزة كمفهوم بشكل عام ال تخدم الفن وال تطّوره، بل بالعكس إنها التقنيات 
التي جاءت لقتل الفن واملرسح خاصة. ويف تونس ما زالت التلفزات بعيدة عن الفنون 
بل هي عدوة لها بامتياز. ومازلنا لألسف الشديد مل نجد تلك األرضية الصحيحة للعمل 
الفنانني  دور  وانحسار  غياب  مع  خاصة  والفنون  التلفزيون  بني  ومثمر  بّناء  تكامل  عىل 
لدى  بها  والتعريف  الفنون  لتشجيع  وطنية  سياسة  وغياب  خاصة.  اإلعالمي  وحضورهم 
الذي  اليوم  الواسع. ورغم ذلك املرسحيون دامئا يأملون خريا يف إمكان أن يأيت  الجمهور 
التلفزية  الصورة  يف  حضوره  واهمية  ورهاناته  املرسح  قدرات  اىل  التلفزات  فيه  تلتفت 
وشاشتها حتى ينقذها من هشاشتها ومينحها صالبة املحتوى، رمبا زمن االنرتنات و»امليديا« 
وضمور التلفزة شيئا فشيئا سيجعل من إمكانية العودة إىل املرسح رضورية ومهّمة لخلق 
البدائل أمام االكتساح الرهيب لـ»السوشل ميديا« العامل املريئ.. فالخطر القادم سيحطم 

كل يشء ولن يبقى يف ذاكرتنا حينها غري نبض كلمة ولحن وفراغ صورة وفكر..
* كلمة أخيرة...

 نشكر جريدة الشعب عىل هذا اللقاء، ونرجو أن تكون اللحظة القادمة أكرث تفاؤال 
وّضاًء يف  األمل  يبقى  أيضا  البلد  ولهذا  التونيس.  والفن  للثقافة  وأمال يف مستقبل مرشق 

إرشاقات وانفتاحات وثورات أمنت وأسمى...

تقديم:
الّدين  نرص  للكاتب  قصصيّة  مجموعة  عنوان  لألسامء«  قيمة  »ال 
الخليفي بعد مسرية حافلة من الكتابة والتحبري والتبئري واالجتهاد من أجل 
محافل القّص يف تونس. والرّجل مناضل حقيقيُّ أفنى حياته يف تتبّع أنساق 
يحرتق«..  »النهر  كتاب  له  والحلقات. صدر  الّنوادي  بني  األدبيّة  الجامليّة 

نرش نصوصه يف عديد الجرائد واملجالت التونسية والعربيّة.
بيننا هذه إطاللة أوىل عىل منجزه  أشواقه  ما زال ميطر  وفاًء لعطاٍء 
اإلبداعي »قصص: ال قيمة لألسامء« هذا الّذي جّمعه األستاذ عبد املجيد 
يوسف إثر وفاته سنة 2014 محاولة تُؤّرخ له عمله الورشوي ورؤيته الفنيّة 

للكتابة اإلبداعية عرب هذا الجنس.
يف  الرّسديّة  املنحوتات  هذه  كل  بني  الجامع  االسم  هي  »األسامء« 
تقيم صارخة يف  لتأويالت عديدة  الوشم  اإلمضاء  ترسم  ائتالفها واختالفها 
دفاتر وسجالت لغويّة تعلن أناه املخفيّة وتتحّدث عن صورته كائنا وجوديّا 
يحتكم للضابطة األدبيّة من جهة يف مواضيعه اإلنشائيّة ومن جهة أخرى 
الحّق يف نرصة  الكلمة  إىل  اليوميّة مستندا  الّنضايل يف حياته  لألداء  ميتثل 

القضايا العادلة والتوّجهات العقالنيّة.
الصّف وعن طاعة  تنفرد عن طواعية  الخليفي »أسامٌء«  الّدين  نرص 
تبويبات  األديب  املنجز  هذا  تركيبة  يف  حينئذ  فرنى  الكتابيّة  الّنواميس 
يف  أحفر  بقربي  »ثم  لألسامء«  قيمة  »ال  يل  كام  معنونة  جاءت  متفّرعة 
الوردة« »باألبيض واألسود«  بنيٍّة اسمها  »انزياحات  اليد«  يدي« »بأصابع 
عن  تحّدثنا  قامًة  أحيته  الّتي  لنصوصه  حّقه  يف  تجميٌع  مرسلة«.  »قصص 
مرشوع تجريبّي يساوق نضجه الفنّي. قصص- أقاصيص- نبذات سريتيّة –

إرسال نرثّي-...نرثيٌّة تَفُجر عن املعتاد نحاوُل بالرّفق واملالينة يف رصد حركيّة 
سياقاٌت  حاالٌت  مناخاٌت  واملواضيُع  تخييليٍّة.  وأزمنٍة  أمكنٍة  بني  أجسادها 

حركيّاٌت ركحيّاٌت قابلة للتحقّق والتأويل.
»األسماء«: االستعارة الكبرى في التجريب القصصي 

القصص  هذه  مببارشِة  القارئُ  يبدأ  حني  واحدٍة  استقامٍة  عىل  لسنا 
وليس للمجاورِة باٌب واحٌد حتّى نتامثَل إىل حدٍث يُدّوُر خطُّه حتّى يصل 
لها مخطّطاٌت  القصِّ تضع  تقليديّاٍت يف  إذن مبنأى عن  نقطته فنحن  إىل 
طرٌق مؤديٌّة إىل معاٍن سجينٍة وإىل نهايات آفاٍق محدودٍة. نحُن إزاَء معاملَ 
تأّملية  بطاقاٍت  أنفاسها  تسرتدُّ  كذوبًا  فكرًة  الرّسَد  تسّوُغ  إنشائيٍّة جديدٍة 
»األسامء«  موازناتها  يُجّمُع  ما  أو  لها  املوضوعيُّ  واملعادُل  العادَة.  تخرق 
مفردٌة أّصلت طاقة البيان ومّكنت من فتح مجرياٍت تساؤليّة كان للفعل 
الرّسديِّ األثر الواجب أو اإليجايبِّ حتّى ال تستقرَّ عىل أرٍض معلومٍة ومتتدَّ 
يف االنفعال ومن ثَمَّ جّوزت لنا نعتها بالتأطري الّشعري االستعاري يف مناولة 
للبحث عن خيوط الشبهة املتعاقبة عرب هذه املرويّات وعقوق دالئلها بني 
الّسلب واإليجاب حتى نتلّقف األشعار ويزول اإلبهام ف«األسامء« جاءت 
يف بداية كّل »نّص« والنصُّ هنا قفا ووجه بني الترسيد الّشعرّي أو الّشعريّة 
النرثيّة أو املحمل الرّسدي لوقفات شعريّة. »األسامء« توفري اّدخاري داليل 
الّصغرية  املعبد  )راقصة  »اسم«  بنّص  فلنبدأ  القصص  بدايات  يرأس  مهّم 
يف جسمها ريُّ الوقت وحفيف الّريح( فلتنظروا إىل هذا اإلدالء التقدميي 
تعريفيّا  تخييليّا  بعدا  أضفت  اإلضافة  ثنائيّة  لفظيّة  توليفات  يكتنز  كلّه 
التأويل وخطاياه  تكفينا رشور  لن  االسم واملتابعة  الرّاقصة مجهولة  لهذه 

املحمودة.
ثّم العنوان الثاين »يف األسامء واألشياء« )ناظم الخطيبي هو االسم الّذي 
أحمل وهمه هو آخر ما تبّقى يل من األسامء(. ميكن؟ ميكن جّدا أن نحّمل 
تقنيٌة  الحكاية.  مرآة  يف  تنظر  وهي  الرّاوية  الّذات  إرهاق  الكاتبة  الّذات 
جاورت من ناحيٍة إلحاح الّذات الكاتبة يف الترسيد وجاوزت إىل إمكان شعريٍّ 
التضليل  عىل  قدرتُه  اآلخر.  اإلنشايئ  متنّفسه  ليطلعنا  الّسطح  عىل  يطفو 
والتظليل )هو أّول املفارقات يف ما عشت ويف ما أرسد نقد يومي(. ثّم يداوم 
السيّد الخليفي يف تغطية عني الرّسد بغربال الّشعر وكأنُّه يف محاَجَجٍة بيّنٍة 
غريِ سليمة العواقب إلضافة قيمة أو نفيها حني يسّمي شخصيّات وامكنٍة 
وازمنٍة زمن الكتابة فاألسامء يف نهاية االمر اسامء حالة وحالُة أسامء )أعيُش 
موزّعا بني األشياء واألسامء... فأسّمي الزيتونة مرآيت(. ففعل التسمية هذا 
الّنسيب  يف  يرشعون  حني  الّشعراء  مهّمة  من  األشياء  عىل  إحالة  تجديد 

البداية  شأن  والوقوف 
يف  أحجار  األغراض  بينام 
وما  الّسارد.  هذا  طريق 
األسامء؟ أ ليست حواّف 
الحروف  لربوز  أخرى 
نحويّة  علوم  الّشائكة يف 
حكاية  واألعامر  غائرة. 
أنفاسها  تتلقّف  عرجاء 
والترّصيح  املداولة  عرب 
سرية  والحكاية  بالحكم. 

فيكون  اإلفصاح  تريد  غامئًة  ذاتا  تعرّف  حتّى  الّشعر  مباء  تتعّمد  معميٌّة 
الرّسُد إغامٌض آخٌر للّشعر ويكون الّشعر إغامٌض آخٌر للرّسد.

الّنهاية  يف  الوظيفّي  االعتبار  وهو  »قيمة«  نصوص  يف  االنفراج  يبدأ 
ل«فلقاٍت« معنويّة انطلقت من نّص »اسم« وصوال إىل نّص »منترص« مرورا 
الّذات  تعريف  لرتسب يف  املجاور  مجالها  أثّثت  نصوٌص  »املغرتب«.  بنّص 
تتحّدث  أو  عينيّة  بطولة  أدوار  أّولها  سياقات  يف  مدمجًة  ليست  القلقة 
بالغيبِة أو املخاطبة هي ذاٌت توزّعت بني اإلدالء والّشهادة تغتنم فرصتها يف 
إعالء ضمري األنا وهو يسأل ويصيح وينادي. إنشاءاٌت تبوح مبسار األسامء. 
أسامٌء تبوح مبسار اإلنشاء. لعٌب متزّوٌج متجاوٌز حدود الرّسد حدوَد جنٍس 
طاملا رسم أحجارا للطّريق وعنّي إبرَة بوصلٍة ال تحيد. هذه املرّة شاء املنشُئ 
أن ينزاح عن مألوف التشويق ليضعنا يف تشويق آخر مياثل وجه الشعر يف 
تقنياته اللّغويّة املتعالية ثّم يرمي بنا يف مجرّة املتابعة الخاطفة ألسامء أو 
لشخوص تنحدر من ذاكرة راويه يأمره وينهيه يتحّدث باسمه بينام الرّسد 
شاخٌص يحنّي الزمتُه من وقٍف إىل آخر مثال يف نّص »منترص« تتكّرر املفردة 
يف مجابهة تصديريّة تروي سرية املوقف )منترص طفٌل يف الّسابعة من عمره 
-منترص ثامن إخوته- يحّب منترص هذه اللّعبة-(. ال شّك يف أّن القراءات 
الّشخصيّة لكاتبنا فعلت فعلها يف تحريك الّنواعري اإلنشائيّة بروافد املعارصة 
يف  نلمحها  والّشعر  النرث  محفوظات  من  عيونا  الّسواء  حّد  والقدامة عىل 
خطف البرص حني نتلّصص إليها كام تلّصص إليها ُمنشِئها يف َمنَشئها األّول 
حكام  مثليّة  حكاية  القدمية  الكدّونة  من  وقٍف  عالمات  وتغيب  تحرض 
وأمثاال مسّومًة وغري مسّومٍة وأشعارا من صداها محفوفة وغري محفوفة 
يف حامستها ووقفات مشهورة ومشاهد ومنازل من جرسيّات تتعالق رقابها 
أو  أيّام طه حسني  من  الحديثة  املدّونة  من  بعض. عالمات وقف  برقاب 
أحاديث املسعدي أو مرافئ مينا أو رسحان يرشب قهوته ملحمود دوريش 
أو تراجيديات سوفوكل ماّم باعدت بيننا وبينهم األزمنة إضافة إىل ما ُسّجل 
املقامات  احرتافيّة  عّززت  والتعبري  الكتابة  حول  أكادمييّة  هندسات  من 
اإلنشائيّة. واإلغارُة إنارٌة أخرى حني ندخل أبيات الخليفي أو ثنايا حكاياته 
حيث ال تزعج الطريقة املندمجة يف البنية املتوازية. والتعبئة أساس التعبري 
من  أكرث  قريبني  نصبح  املقصود  وإضامره  اإلنشايئ  الكائن  بتلقائيّة  هكذا 
تجريبه املقدور يريد رسديّة شعريّة تحتفي بالتفاصيل إذ تعلو لغتها دافقًة 
تسّجل من ناحية وتزجل من أخرى. واإليقاع يعكس قّصا مختلفا أو قل 
باالستعارّي  املجاور  عالقة  عن  شّفت  مفارقٍة  يف  ومخادعا  واضحا  مناوئا 
كحالٍة ميكن أن توظّف يف منزع براغاميتٍّ بحٍت تبوح بقدرة املنشِئ وبوْعيه 

الثاقب يف إمضاء وشمه تجربًة تَعترُب وتخترُب يف آن.
خاتمة:

»ال قيمة لألسامء« جزٌء أّوُل مثّل بؤرَة تجربٍة حيٍّة يف الرّسد أطلقت 
ُحكام عرّيت به نسق الكتابة حيث ال أسامء إال األسامء املتعالية حني تتعالق 
األنا باآلخر والعكس صحيح بينام العرض حديث إيحاٍء يجوُب وينوُب بني 
الرّسد  الكاتب والرّاوي معا يكتنفان حدوَد  األمكنة واألزمنة والوجه وجُه 
لتعلو الحكاية املصّغرة يحّددها قارئٌ َشبٌه أراده الخليفي من وراء الّستارة 
ينتفض ملعنى املعنى أبوابا تفتح وتغلق باإلشارة والغمز والّدالالت مثنى 

وثالثا ورباعا وطّانة رحيل.
»ال قيمة لألسامء« حصيلة قصديّة تريد الرّسد وتبيح الّشعر طريقتني 

يف قلب الرّحى والحاالت دالٌة بدالّة بني خيط الحكاية ونسيج البوح. 

يحتاج المسرحيّ 
إلى تأمين حياته 

ومعيشته 
حتى يبدع 
خارج االرتزاق

 غياب تمويل المسرح 
قد يغلق أبواب اإلبداع

نصر الدّين الخليفي
ال قيمة لألسامء: احلراك الّشعريُّ 

داخل البنية الّسديّة 

بقلم: منذر العيني )شاعر وباحث تونيس(

توطئة:
د. كيف  أسئلٌة ما زالت تفتُح أقواَسها لتناول الوقف الوصفيِّ الرّذي يخدُم عمَل السرّ
الحالة وتجهر  للثنائيرّات االستعاريرّة وللجمل االسميرّة أن تثب بي سطور القصرّ لتعيرّ 
وء حترّى تؤطرّر صورًة أو تُعيَل اسرتاحًة لونيرًّة لتندمج فاعلًة وتوظرّف املجاز سندا يعبرّد  الضرّ

طريق الوصول إىل نهاية منفرجٍة منفجرٍة دوما عىل طاقات تخييليرٍّة تأويليرّة خصبٍة.
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*هذا المركب الذي مأل عالم الثقافة، 
من هي رشا التونسي؟

- رشا... هي رشأ التونيس، كام يدل االسم، رشا 
اسم عريب يعني الغزال الصغري لكن اختصت به أكرث 
لقبي  هو  والتونيس  الخمسينات،  يف  دمشق  بنات 
حامدة  سيدي  قرية  من  والدي  به،  أفتخر  الذي 
شاب  وهو  باإلعدام  عليه  حكم  سليانة،  والية  من 
مراهق، احتضنته سوريا بلد كّل الالجئني السياسيني، 
تزّوج سورية من عائلة أرستقراطية تقدمية، وكانت 
قول  وعىل  مرشقية،  مغربية  حب  قصة  بذرة  رشا 
املثل )شو جمع شامي عىل مغريب( جمعهم الحب.

*رحلة طويلة في الحقل الثقافي والفني، 
كيف تروي رشا التونسي روايتها؟

أن  شاءت  التي  صدف،  عىل  مبنية  الحياة   -
طريق  عن  واإلعالم  الثقافة  بعامل  معرفتي  تكون 
الذي يجمعنا تاريخ مشرتك  أصدقاء، رجاء فرحات 
وسجن مشرتك يف دهاليز برج الرومي لشقيقي متيم 
الكتابة  باب  أما  فرحات.  الصحبي  رجاء يس  ووالد 
بن  حسيب  يس  والدي  صديق  يل  فتحه  الصحفية 
عامر يف صحيفة الرأي، كانت دراستي فلسفة وأدب 
مقارن، تؤهلني للكتابة لكن ال للتجربة الصحفية، 
وأعتقد أن كل إنسان مهام كان توجهه يحمل نصيبا 
إن  أقول  أن  يكون صحافياً، وميكن  بأن  الحلم  من 
رئيس  مع  الرأي  جريدة  يف  كان  األول  التدريب 
التحرير يس أحمد الكرفاعي، كذلك اإلنتاج التلفزي 
كان صدفة وبدأ بإنتاج برامج لألطفال وهو أجمل 
اإلدارات تعطي  كّل  ليست  األسف  أنتجت، مع  ما 
الربامج  إنتاج  إىل  فانتقلت  األطفال،  لربامج  أهمية 
الثقافية... مع صديق وهو الدكتور رشاد الحمزاوي 
للمشاركة  املغرب  إىل  الذهاب  إىل  اضطر  الذي 
الربنامح  يل  وترك  عربية  لغة  قاموس  تحضري  يف 

التلفزيوين... وبقيت...
*اإلعالم الثقافي عمومًا ينتج من الضلوع 
النازفة لو عدت إلى سنوات العمر، كيف 

كانت الثقافة واإلعالم الثقافي؟ 
- اإلعالم الثقايف يتبع الرثاء الثقايف، بداية عميل 
الثقايف كان يف دار الثقافة ابن خلدون التي كانت 
املرشوع  معامل  من  رشيق  ابن  الثقافة  دار  مع 
الثقافة  أن  تعترب  سياسية  إرادة  هناك  كان  الثقايف، 
هي ركن من أهّم مكونات الدولة، وليست ملحقاً 
األدباء  أهم  الثقافة  دار  استقبلت  سيايس.  لربنامج 
العربية  البلدان  ومن  تونس  من  والسياسيني 
جربا  درويش،  محمود  قباين،  نزار  مثل  واألجنبية، 
إبراهيم جربا، عبد الرحامن منيف، فدوى طوقان، 
التشكيليني  الفنانني  من  والعديد  إيكو،  أمربتو 
البيانو  عازف  برافو  ربريتو  منهم  أذكر  واملوسيقيني 

واستطاع  أصابعه،  بينوشيه  قطع  الذي  الشييل 
العزف دون أصابع وأصبح وزير الثقافة يف الشييل 
بعد رحيل الديكتاتور. وساعد وجود دائرة الثقافة 
واإلعالم الفلسطينية يف تونس والتي كانت تساهم 
األدباء  بدعوة  الثقافية  الساحة  تنشيط  يف  فعليا 
العرب، كانت دار الثقافة ابن خلدون تغلق أبوابها 
يحرضها  ساخنة  الحوارات  وكانت  الليل،  منتصف 
تالميذ وطلبة وأساتذة كانت هناك لقاءات شعرية 
أحمد،  وأوالد  فتحي  آدم  مثل  الشبان  للشعراء 
ولقاءات ملرسحيني مثل نور الدين الورغي ومحمد 
املديوين واملرسح الجديد، ورغم مواقفهم السياسية 
الثقافة:  دار  من  تنطلق  املوسيقية  الفرق  كانت 
هناك  كانت  البيض  والحامئم  املوسيقي  البحث 
العامل  هذا  عىل  تعرفت  الشابة...  املرسحية  الفرق 
الثقايف املفتوح والرثي... حتى شكري بلعيد تعرفت 
باملرسح.  خاصة  مغرماً  كان  الثقافة،  دار  يف  عليه 
من  ينبوع  الحقيقي،  الثقافة  معنى  واكتشفت 
املعرفة. وبالطبع إذا كانت الثقافة بهذا الرثاء، يجد 
اإلعالم الثقايف كيف يرتوي، كانت الصحافة الثقافية 
مقروءة أكرث من الصحافة السياسية التي بالطبع مل 

يكن لديها ما تقّدم.
*اإلعالم الثقافي عمومًا كأغلب قصائدنا 
على هذه األرض تقوى بقوّتنا وتضعف 
بضعفنا وتزداد غنى ونموًا بغنانا ونموّنا 
وتصاب بالجمود والتقهقر زمن الظالم، 

كيف ترسمين اللوحة اليوم؟
- ماذا أقول عن املشهد الثقايف اليوم؟ يا لها من 
خيبة أمل، إين أحتاج إىل عرشات الفصول من فصول 
السنوات ألرسم مالمح خيبتي يف املشهد الثقايف يف 
تونس. ولسُت من كّوِة تقاعدي أرصُد وأراقب، بل 
السوسيو-ثقايف.  الِحراك  يف  انخراطي  أعامق  من 
وعليه فإين عىل بيّنة من نوع الرتاخي غري األخالقي 
الذي حدَث لدى أهل الثقافة، وفوق ذلك التحوُّل 
من اليسار إىل اليمني بفعل االنتهازيّة والجنب. مل تعد 
للمثقف مهّمة نضاليّة يؤديها، فهو يُحيص مرابيحه 
املطلوبة  املهاّمت  هذه  وأقّل  ذلك،  من  وخسائره 
عىل  سلفيّة  بأيٍد  أديٍب  مقتَل  يستهجَن  أن  منه 
خلفيِة رأٍي، أو تهديَد كتاب وكاتبات بالقتل واغتيال 
شخصياتهن/م. ناهيك عن وجوب أن يقَف بصالبة 
النتشال التعليم من أيدي اإلسالم السيايّس، وإنقاذ 
الظالمي،  الفكر  ترعى  التي  املؤسسات  من  البلد 
كل هذا  لدولٍة عرصيّة حديثة،  قويٍّ  تصّوٍر  وطرح 
ال يفعله املثقف/ة اآلن. وهذا وضٌع كاريثٌّ. زد عىل 
ذلك التناحر والخصومات... واألخطر املؤسف: األنا 
تضّخم  واإلعالميني،  املثقفني  أغلب  عند  امللتهبة 
إنتاجه  معرفة  دون  أحيانا  اآلخر،  وتقزيم  الذات 

املشهد  فقط.  للرفض  الرفض  كتاباته،  أو 
الثقايف هو انعكاس للمشهد السيايس واالجتامعي، 
كّل  يف  عالقات  وتشّنج  وتجريح  وشتم  هناك سّب 
أو  شخصية  مع  للتضامن  ودامئا  الرأي،  يخالف  ما 
محاربة شخصية، ال يوجد أي تضامن مع فكرة أو 
موقف شجاع وواضح مع الوطن. أشعر بالحزن عىل 

نفيس ومن نفيس.
* ذكرت أنه يجب انتشال التعليم من أيدي 

اإلسالم السياسي؟
بال  إسالم  مشّوه،  إسالم  هو  السيايس  اإلسالم   -
ألبنائنا؟  نريده  ما  أهذا  أخالق،  وبال  مبادئ  بال  دين 
يف  غلّو  الدين؟  من  الدراسية  مناهجنا  تحمل  ماذا 
الشعائر العقيمة وتاريخ قرون من الحروب الدموية، 
وعداء سخيف لدول نطلب خرياتها ومزاياها ونرفض 
أموال  القمر.  سطح  إىل  وصلت  وتاريخها  تقاليدها 
أجيال  لتنشئة  السيايس  اإلسالم  عىل  تغدق  طائلة 
وإقامة  املساجد  بناء  من  اإلكثار  عرب  سلفيّة  بعقلية 
اآلالف من مراكز تحفيظ القرآن وتقديِم منٍح إلعداد 
قطاع  إىل  األسلمة  ووصلت  املراكز.  هذه  يف  الّدعاة 
والكتب  املناهج  بـ»أخونة«  الحكومية  املدارس 

املدرسية وعقلية سلك التعليم.
والوطن  املجتمع  بقضايا  التزام  الثقايف  *الفعل 

وسوريا أم األوطان...
هل نسألك مرة أخرى عن جذورك؟

- جذوري تونسية، ووجداين شامي. يقال إن كل 
إنسان لديه وطنني، وطنه والشام، ولدت يف زمن كان 
له حدود جغرافية، جذوري  للوطن معنى، ومل يكن 
يف تونس وأغصانها يف الشام، سيف دمشقي يف غمد 
تونيس، منذ نعومة أظفاري كانت السياسة موجودة 
يف حياتنا اليومية، مل تكن السياسة ما هي عليه اليوم 
عدّو  هناك  كان  ونظريات،  ومقوالت  شعارات  من 
واحدة  قضية  هناك  وكان  االستعامر،  هو  مشرتك 
يوميا  تجتمع  كانت  االتجاهات  كل  فلسطني،  وهي 
العزيز  عبد  جامعة  من  دستوري  والدي  منزلنا،  يف 
كل  من  الزّوار  وكان  القليبي  الدين  ومحي  الثعالبي 
كانت  بكداش  خالد  مع  الشيوعية  حتى  االنتامءات 
موجودة، شقيقي قومي عريب، والديت نارصية، جديت 
تركية تنتمي إىل حزب الشعب الجمهوري الرتيك التابع 
لكامل أتاتورك. رضعنا السياسة مع حليب األم، أوىل 
أم  كانت سوريا  متعبة،  ورثة  من  لها  ويا  الذكريات، 
كانت  والديت  إليها،  يلجأ  من  كل  تحتضن  أم  الدنيا، 
والجامل...  بالفن  أيضا  فتشبعنا  موسيقى  أستاذة 

وستبقى الشام كام قال األخطل الصغري:
قالوا تحب الشام، قلت جوانحي مقصوصة فيها 

وقلت فؤادي.
*الكتابة في صيغة المؤنث؟

فقط  وليست  وإبداع  كتابة  هي  الكتابة   -
فهناك  املضمون  يف  تختلف  رمبا  الشكل،  جنسوية 
كتابة بحساسيّة إمرأة وكتابة بحساسيّة رجل، ذلك 
وفاعلٌة  ومؤثِّر،  وتأثري  ومحمولة،  حاملٌة  اللغة  أن 
األردنية  الشاعرة  صديقتي  وكتبت  بها.  ومفعول 
كتابني يف أنثوية اللغة »اللغة الغائبة: نحو لغة غري 
جنسوية« و«أنثى اللغة« وهام محاولتان لتخليص 
املطلوب  التّغيري  أّن  إالّ  الثقافة.  ذكورية  اللغة من 

حدوثه يف إطار الجندر ميسُّ منطقًة عميقًة بعيدة 
الغور يف الثقافة والتاريخ.

*هناك موجة من المثقفين والفنانين 
والمبدعين انخرطوا في التطبيع مع 

الكيان الصهيوني؟
- يؤملني الخوض يف هذا املوضوع، ألن الجدل 
حول التطبيع هو االعرتاف به، أتساءل ما مغزى أن 
كتابه؟  سيقرأ  إرسائييل  كم  عمله،  »مثقف«  يطبع 
وهل يستحق ذلك أن يبيع رشفه؟ اللهم أنه يعترب 

بيع كتابه يساوي مثن رشفه.
* بدأت بكتابة الشعر خاصة الشعر الموجه 

إلى األطفال ثم كان الصمت؟
- كتبت قصصا لألطفال وما زلت أمتّنى الكتابة 
لألطفال، ما زال يف داخيل طفل يحلم، وما زال عالء 
رغباته.  لتحقيق  الجّنّي  يطلب  ومصباحه  الدين 
ومل أجرؤ عىل ذلك  فأنا مل أقرتف شعراً  الشعر  أما 
إىل  يحتاج  األدبية،  األلوان  أصعب  من  الشعر  ألن 
ورنني  الكلامت  رصف  يكفي  وال  وإحساس  صدق 
النغامت، هو حالة أمل ووجدان، نرشت يل مجموعة 
شعرية صدفة، كنت أكتب رسائيل العاطفية شعراً، 
بوقمرة،  هشام  الدكتور  وهو  أصدقايئ  أحد  جمع 
وكانت  البيت  يف  عندي  وجدها  التي  األشعار  كّل 
كهدية  كتاب  يف  ونرشها  غزيرة،  الحب  حكايات 
جمع  ميكنني  أنه  أعتقد  ال  اليوم  ميالدي،  لعيد 
وجفت  القلم  جّف  لكتاب.  تكفي  حّب  رسائل 
صغرية،  قصصية  مجموعة  أيضاً  نرشت  الحكايات، 
وأخريا صدر كتاب عن تصورات بعض الشخصيات 
قريبا  وستصدر  »كوفيد«.  بعد  العامل  التونسية 
مذكرات شقيقي يف دهليز برج الرومي. وأنا بصدد 
التي  التونسية  العائالت  عن  توثيقية  رواية  كتابة 

هاجرت إىل سوريا أوائل القرن املايض.
* أين كتاب »الكوفيد«؟ 

- ما زال أسري املعامالت منذ ما يقارب العرشة 
أشهر. أمتنى أن يوزع مع رحيل الجرثومة.

*ما هو التغيير الذي تنتظرينه في العالم؟
مام  النذالة،  وانعدام  الجشع  وموت  العدل   -
يعني نهاية الحروب وشيوع السالم، ال أستطيع أن 
أتنازل عن األمل، مع أنَّك إن قلَّبَت الكلمة، وجدَت 
به  نغسل  الذي  الهائل  األمل  وهذا  »أمل«.  صداها 
وطوال  مساًء  أرواحنا  به  ونغطّي  صباحاً  وجوهنا 
الوقت، آمل يف أن يكون املخاض الذي سينبلُج عنه 
صبٌح ما... ال الحضيض الذي تحته حضيض وتحته 

حضيض.
وقد أجد األمل يف نفحة من الّنقاء تنبُت وسَط 
واٍع  فيها شباٌب  نفحات  القطيعّي«.  »الخراب  هذا 
يف  ترد  مل  ومبادرات  وتنويريّات  تنويريّون  يتحرّك، 
يف  مبادرات  قبل،  من  واملجتمعي  الثقايف  تاريخنا 
النضال  اإلصالح، يف  الجامل، يف  الفنون، يف تحقيق 
السيايّس  النظام  وضّد  واملساواة  العدالة  أجل  من 
واالتحاد  للتّضامن  حمالت  والفاسد،  املتجّهم 
مقاومة  والتقائهم،  األحرار  صوت  ارتفاع  الَعلاميّن، 
والتّغيري  األمل  أّن  أعرف  اإلسالموي...  االستبداد 

قادمان.

رشا التونسي لـ»الشعب«:

اإلسالم السياسي دمر تونس واغتال العقل 
»شكري بلعيد«جذوري تونسية وعشقي للشام

أن تحاور رشا التونيس عليك أن تتسلح بسالح التاريخ. والتاريخ الشاذيل القليبي والرصاع وكهف دار الثقافة 
ابن رشيق وهيجان نوادي دار الثقافة ابن خلدون.

التلفزة عبور للمشاهد ورشا حرف ولغة وجملة وقصيدة. رشا التونيس رواية مل تكتب.
للعادة وخارجة عن كواكب  امرأة خارقة  التونيس حلوى مسكرة. تجدها يف صحوك وسباتك ونومك.  رشا 

الصمت.
رشا التونيس مؤسسة ال يبذل أمواله لها إال العشاق إلنسانية اإلنسان. وليس صدفة أن تلتقيها جريدة الشعب 

إلجراء هذا الحوار.

* أبو جرير 
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»وحدانيه« على رُكح التياترو
* حسني عبد الرحيم

باستمرار  »التياترو«  فضاء  يتحفنا 
العام  الّسياق  خارج  مرسحية  بتجارب 
الثالث يف  العرض املنودرامي  وهذا هو 
املوسم الّشتوّي الذي تخلّلته انقطاعات 
ملفهوم  ومخالفة  وقائيّة  ألسباب صّحيّة 
ضيّق عن االلتزام الفّني يرعى املرسحي 
عرض  تقديم  الجبايل«  »توفيق  الكبري 
جديد يف األسبوع األول من شهر أفريل 
لياٍل متوالية وهو العرض املهّم  ولثالث 
مبمثلة  مرسحية  وهو  »وحدانيه« 
الحياة  من  أسايس  جانب  لنقد  وحيدة 
االجتامعية املعارصة يف أبسط مكوناتها 

وهى الحياة الزوجية.
املنودراما املرسحية من أصعب األعامل 
واملخرج  الكاتب  بها  يخاطر  التي 
املرسحي إذ أن الرّكح مساحة محدودة 
مونولوغ  يف  واحد  ممثل  فيها  يتحرك 
ويستدعي  امللل  مشاهدته  يسبب  قد 
األصوات  لتعّدد  هذا  من  الخروج 
خطابا  يلقي  ال  حتى  نفسه  للممثل 
إنشائيّا، ويف هذه الحالة محاورة أصوات 
عىل  جسديا  موجودة  ليست  أخرى 
من  هي  »وحدانيه«  مرسحية  الرّكح. 
ميلودراما  عن  عبارة  وهي  النوع  هذا 
مشكلة  تعالج  منزلية-اجتامعية 
وباألخّص  كثرية  مجتمعات  يف  دامئة 
تونس  بينها  ومن  العربية  مجتمعاتنا 
وهي تناقضات الحياة الزوجية وخاصة 
لزوجني مدينني. الزوجة ال تعمل وتقّص 
لها  جديدة  لجارة  النافذة  من  حكايتها 
الحني  بني  وتُفاَجأُ  طفلني  ترعى  بينام 
معّقد  جار  من  بابها  بطَرَقات  واآلخر 
مالبس  بتنظيم  تنشغل  بينام  جنسيا 
رنات  حديثها  ويقطع  الداخلية  زوجها 
تليفون أريض وتتذكر فرحة الُعرس التي 

بني  اململة  الحياة  هذه  إىل  بها  انتهت 
زوجها  من  دامئا  مراقبة  جدران  أربعة 
يف  يُسعدها  ال  والذي  والغيور  الغائب 
مل  والتي  الحميمة  العاطفية  حياتهام 
يقوم  كذلك  بيشء..  خاللها  تشعر  تعد 
دون  واآلخر  الحني  بني  برضبها  الزوج 
رحمة، ورغم ذلك ما زالت تتحّدث عن 
ُمقتنياتها املنزلية وتتباهى بها من ثالجة 
إىل تلفزة إىل ماكينة غسيل أوتوماتيكية 
وكّل ما يسلتزمه املنزل العرصي وتتفاخر 
بها الزوجات بني معارفهّن. روتني منزيّل 
االستجابة  إىل  يدفعها  عاطفّي  فقر  مع 
والذي  جنسيّا  املهووس  الجار  ملغازالت 
إلنقاذه  أّمه  تستدعيها  يك  مرة  ينتحر 
ليبثّها غرامه املتوقد فتقع يف حبّه عىل 
الفور ألنه عكس زوجها البارد مولّه بها. 
العاطفّي  الجفاف  عن  التعويض  لكنه 
كانت  ما  يعطيها  مهووس  مع  مبغامرة 
محرومة منه يف حياتها الزّوجية اململّة؛ 
عالقة  يف  يدخل  الغيور  الزّوج  بينام 
مراهقة  لهم  جارة  بنت  مع  جنسية 
هذا  كّل  حملها.  عن  ذلك  ويتمّخض 
املتبادلة  والخيانات  العاطفي  الفشل 
أّسست  أن  بعد  الطاّلق  ترفض  وهي 

قرص األحالم.
وتجري  عادية  شّقة  يف  محصور  الرّكح 
وهي  الجلوس  غرفة  يف  كلّها  األحداث 
ليست أحداثا بل مونولوغا بني السيدة 

التعيسة وحوارات خيالية مع جاره غري 
يظهر  مل  وحبيب  الرّكح  عىل  موجودة 
جرس  رنني  عرب  إال  له  وجود  ال  وزوج 
التليفون وهو قد أغلق عليها باب الدار 
ممتلكاته  سالمة  من  ليتأكد  باملفتاح 
مفتعلة  ليست  الحكاية  الجنسية. 
وتقرتب من وقائع حياتيه نعيشها بعد 
الزوجية  الحيوات  من  كثري  وصلت  أن 
الحداثة  بني  املضطربة  مجتمعاتنا  يف 
آثاره  نرى  مسدود  طريق  إىل  والتقليد 
وكذلك  للطالق  الكبرية  املعدالت  يف 
الجرائم  يف  وحتى  الزوجية  للخيانات 
حب  دون  املتزوجني  مبشاكل  املتعلقة 
تطالعنا  ما  فكثريا  ارتباط،  سابق  ودون 
الصحف الصباحية برجل قتل زوجته أو 
إمرأة وضعت السّم لتتخلص من حياتها 
الزوجية مع عشري تكرهه هذا كلّه وأكرث 
هو تعبري عن فشل مجتمعي وشخيص 
ويعرب  حميمة  حياة  أُسس  خلق  يف 
كراهية  يف  املطاف  نهاية  ىف  نفسه  عن 
وشيوع  الزواج  ملؤسسة  الجنسني  من 
يهّدد  مبا  والنساء  للرجال  العنوسة 
عملية إعادة إنتاج املجتمع ذاته وتفيش 
أمراض اجتامعية مثل الدعارة واألطفال 

مجهولة النسب.
عن  مأخوذ  للمرسحية  األصيل  النّص 
للمرسحي  نفسه  باالسم  مرسحية 
نوبل  جائزة  عىل  والحائز  اإليطايل 
»داريو  الشهري   1997 عام  األدب  يف 
رام«  »فرانكا  املمثلة  وزوجته  فو« 
السيايس  املرسح  من  عالمات  وكالهام 
منذ  متثيله  وتّم  امللتزم  واالجتامعي 
وإيطالية  باريسية  مسارح  سنوات عىل 
تونس  يف  بتمثيلها  وقامت  معروفة. 
ليىل  الدراجة  باللغة  التياترو  ُركح  عىل 
اليوسفي بينام اإلعداد واإلخراج لغسان 

حفصية.

جندوبة: 

تأسيس نادي أدب الطفل
 

إميانا منها بالفعل اإلبداعي والتنمية الثقافية تواصل جمعية فريقا لالسرتاتيجيات التنويع يف 
نشاطها بحثا عن اإلضافة فبعد بعثها لتظاهرة يوم الكاتب وتكرميها كتّاب الجهة ومساهمتها 
كرشيك فاعل يف املهرجان الوطني ألدب الطفل ها هي تساهم مجددا يف تأثيث املشهد 
الثقايف بجهة جندوبة عرب إضافة رقم كمي وكيفي للنوادي واملحطات الثقافية عرب تأسيسها 
نادي أدب الطفل وهدفه املطالعة واالنفتاح عىل عامل الكتاب عرب جلسات تحاور وسيكون 
كتّاب  خاصة  بالحضور  النادي  هذا  ضيوف  الطفل  إىل  املوجهة  القصة  كتاب  من  العديد 
الجهة والبقية سيعمل املنظمون عىل استعامل األنرتنات لتقريب كتّاب الوطن العريب من 
جمهورهم. وستكون فرصة لألطفال للتحاور معهم حول إنتاجاتهم اإلبداعية وسينتظرون 
والتعبري  التحبري  املطالعة ومحاوالت  والنصائح يف طرق  اإلجابات  من  العديد  الكتّاب  من 
ليكون مريدي النادي كتاب الغد القريب وكانت الجلسة األوىل يوم األحد 11 أفريل2021 
أين تعرف املستفيدون عىل عامل القصة املوجهة إىل األطفال وأنواعها واألمكنة والشخصيات 
البرشية والحيوانية خاصة التي يلتجئ إليها الكاتب لطابعها السحري الذي يشّد إليه الطفل 
وعربه ميّرر تعاليمه وأخالقياته وكّل ما يراد متريره لتأسيس جيل فاعل وعامل محّمل بعديد 
الرسائل والتحديات وطالع األطفال يف الفقرة القارة األوىل وهي املطالعة الفردية والصامتة 
الجشع  األسد  ثرّي حول صفات  حوار  دار  ثم  العيادي  أنور  للكاتب  ثعلب«  »ذكاء  قصة 
والطامع والقوي ونهايته املأساوية بعد تفطّن الثّعلب إىل حيلته مع بقية حيوانات الغابة 
القصص  أغلفة  لعديد  أولية  قراءة  ومحاوالت  والنملة  الرصار  املشهورة  القصة  من  العرب 
والتي تفاعل معها األطفال تفاعال المس جوهر القصص وأزمنتها وشخصياتها وكان ديكور 
القاعة الذي ُخّصص للغرض عامال مشجعا إذ ُوزعت عىل الطاوالت عديد القصص الورقية 
مع معلقات خشبية ألغلفة قصص أبناء املدينة كام قدمت لهم قصة »ذكاء ثعلب« هدية 
األطفال  إىل  إطارها عىل 18 غالفا لقصص موجهة  احتوى  والتي  الجمعية مع مفكرة  من 
وقد سجل عليها األطفال جميع النقاط التي كانت مدار نقاش وحوار وستصاحبهم طيلة 
أن  راجني  للغرض  الجمعية  أعدتها  لصور  الجامعي  التحبري  فقرة  القادمة خاصة  اللقاءات 
تكون هذه التجربة نقطة مضيئة يف عامل صغارنا الذين تهّددهم آفات مثل االستعامل اليسء 

ملواقع التواصل االجتامعي وغريها...
* طارق العمراوي

*أبو جرير      

صنديدة رواية للكاتبة زهرة مقدميني. صدرت منذ أسابيع قليلة يف حلة 
يعتمد  الذي  القارئ  السور  تحت  زمن جامعة  إىل  يحيلك  أنيقة وغالف 
هذه  وأهم  الرواية  يف  الفنية.  بالعنارص  متسلحا  نفسه  يجد  التحليل 
العنارص الزمان واملكان أين تدور أحداث الرواية. وما حّف بالشخصيات 

ومكّوناتها وطباعها يف سياق التاريخ.
رواية صنديدة رواية من ساللة جامعة تحت السور كأنها مشاهد مكتوبة 
أمامه  تتأجج  سيناميئ  ُمخرج  بأيادي  لوحات  أو  الشفوية.  الرواية  أو 

األحداث.
اليهود  األمازيغ.  السود.  التاريخي.  واقعها  يف  األقليات  رواية  صنديدة 

التوانسة. املومسات.
وأبعاد  االجتامع  علم  بأسلوب  االجتامعية  األبعاد  انبنت عىل  رواية  إنها 
فلسفية وجودية ولعل اختصاص الساردة أو الراوية أو الحّكاءة كأستاذة 
قبل  ما  زمن  إىل  سفر  تذكرة  قطعت  صنديدة  رواية  كانت  فلسفة 
فالساردة  واملوصدة.  املغلقة  األبواب  أقفال  لفتح  سفرة  إنها  االستقالل. 
يف رواية صنديدة غري حيادية يف رحلة البحث عن حكاية مشبعة بالرموز 

والرتميز وجوهر الحكاية بعدها الرمزي الخاص وتناسل األحداث. صنديدة 
املناضلة صاحبة األسفار  املرأة االستثنائية  مثل صاحبتها زهرة مقدميني 

املقدسة والسباحة يف الجغرافيا والتاريخ.
الرواية  الشيباين( عن رواية صنديدة: صنديدة هي  )أمرية  الكاتبة  تقول 
األوىل للكاتبة زهرة مقدميني هي رواية تتداخل فيها الشخوص وتفاصيلها 
بطريقة يصعب فيها عىل القارئ أن يفهم للوهلة األوىل الحكاية. تتعّدد 
الحكايات ويتعّدد الرواة أو عىل األصح تتعدد الروايات. تومانة الرغيوية 

ومومة وتعيز وكنزة ويف النهاية قطر الندى.
الراوية األساسية تعيز ولكنها تفتح نوافذ الحيك لألخريات. وتضيف سوف 
يالحظ القارئ يف منت الحكاية النفس الفلسفي الذي تناول الكاتبة للقضايا 

التي عالجتها الرواية وذلك يعود إىل الفلسفي التونيس األملاين.
ويف هذا السياق أذهب إىل ما ذهبت إليه الكاتبة أمرية الشيباين. ألن رواية 
صنديدة موجعة كالفلسفة متاما تغوص يف أعامق الشخصيات مبا هو رحم 
الحياة ومبا هو رحلة الذكريات من خالل رحلة تاريخ. رحلة بني مشهدية 

معرفية وفلسفية وبني نوازع اإلنسان املتناقضة.
رواية صنديدة للكاتبة زهرة مقدميني أثر ابداعي نادر أهدته إىل الحّي 

دامئا املبدع الفيلسوف كامل الزغباين.

يف  األوىل  طفولتها  عاشت  العاصمة  تونس  مواليد  من  مقدميني  زهرة 
جزيرة جربة. متحصلة عىل األستاذية يف الفلسفة سنة 2001 سافرت إىل 
أملانيا وواصلت دراسة الفلسفة يف جامعة )امللك لودفيق( وتحصلت عىل 
املاجستري سنة 2011 حيث تناولت شخصية ليون اإلفريقي التاريخية بني 

اإلسالم واملسيحية.

رواية »صنديدة«: سحر السّرد وفتنته
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فيها  تسببت  التي  الصحية  االزمة  ظل  يف  الصيام  شهر  علينا  يهل  أخرى  مرة 
كورونا. سنة أخرى نقيض رمضان يف املنازل ونحرم من األجواء الرمضانية الشيقة 
أفسدت  التي  وحدها  ليست  الصحية  واألزمة  وغريها.  والزيارات  والسهرات 
سياسية،  وحتى  واجتامعية  اقتصادية  أخرى  أزمات  ان  بل  الرمضانية،  األجواء 

جعلت رمضان يفقد بريقه.
هنا يف السوق املركزية، وخالل اليوم األول من شهر رمضان، تالحظ انه ال يوجد 
اال بعض الحرفاء الذين بدت عىل وجوههم عالمات الذهول والخيبة والتعجب، 

ساللهم فارغة وهم ممتعضون فاألسعار ال تعجب أحدا وال تقنع أحدا....
أسعار بدت مرتفعة جدا مقارنة مبا كانت عليه قبل فرتة قصرية... 

التجار يتذمرون 
ولنئ أبدى املستهلك تذمره من األسعار املعروضة والتي يرى أنها تفوق الخيال 
غرار  عىل  األسعار  تلك  تحديد  عن  مسؤولة  تعترب  التي  الفاعلة  األطراف  فإن 

الوكيل والفالح والتاجر يجدون تفسريات قد تقبل أو ال تقبل.
يقول رئيس الغرفة الوطنية لوكالء البيع بسوق الجملة ببري القصعة.. »مشكل 
بالعرض  باألساس  مرتبط  تحديدها  عملية  أن  باعتبار  مفتعل  األسعار  ارتفاع 
الطلب  قّل  ارتفعت األسعار وكلام  الطلب  العرض وارتفع  قّل  والطلب. فكلام 
تقلصت. وباإلضافة اىل هذا االمر فإن أسعار املواد غري الفصلية اي الباكورات 
»بيوت املكيفة« تكلفتها غري عادية ومرتفعة جدا، فتكلفة بيوت املكيفة كبرية 
بكثري من  ارفع  التي هي  واالدوية  واالسمدة  البذور  إىل  بالنسبة  االمر  ونفس 
أدوية البرش. وقد وصل االمر اىل الرتفيع يف اسعار االسمدة اكرث من ثالث مرات 
يف السنة. ثم ال ننىس انه كلام متت مداواة البذور ونزلت االمطار وجب عىل 
للطقس دخل يف  تكلفتها سرتتفع ولهذا يصبح  إعادة مداواتها وبالتايل  الفالح 
بيع  مستوى  عىل  املسجلة  بالتجاوزات  يتعلق  ما  ويف  أيضا«.  األسعار  تحديد 
العديد من املواد وخاصة الخرض والغالل، اضاف محدثنا ان التجاوزات موجودة 
وال ميكن انكارها ولكنها تتّم عىل مستوى الباعة وليس عىل مستوى وكالء البيع. 
فوكيل البيع يعطي سعرا افتتاحيا يف السوق ثم يقيم السلع املعروضة للبيع، 
فإن كان اإلقبال عليها كبريا يتّم الرتفيع يف السعر االفتتاحي باعتبار أن العرض 
أكرث من الطلب وإذا كان اإلقبال عليها ضعيفا يقلص يف السعر املقرتح حتى 
ال ترتك السلع وتتلف. وبالنسبة إىل البائع فهو مطالب حسب القانون بتحديد 
هامش ربح يرتاوح بني 20 و27 باملائة. لكن حسب رئيس الغرفة الوطنية فإن 
بعض الباعة ال يقبلون بهذه النسبة ويقومون ببيع سلعهم بهامش ربح أرفع 
بكثري مام يسمح به القانون. وقال إن بعض الباعة »يرفعون يف األسعار بنسبة 
ربح تصل اىل 300 باملائة.. وأضاف محدثنا ان بعض الباعة ايضا يشرتون نوعا 
معينا من الخرض بحساب الكلغ ويبيعونها بـ»القتة« عىل غرار البقدونس الذي 
يشرتون الكلغ منه بـ250 مليام ويبيعون القتة الواحدة بـ250 مليام مع العلم 

ان الكلغ الواحد قد يوفر 6 »قتت«..
وبالنسبة إىل االحتكار الذي ميارسه بعض املنتجني او الوكالء او غريهم يوضح: 
املحتكرة  املنتوجات  أن  باعتبار  االحتكار  بظاهرة  باملرة  معنيني  غري  »الوكالء 
البيع. وحمل مسؤولية مامرسة  السوق وبالتايل ال تصل اىل وكيل  ال تصل اىل 
االحتكار اىل املستهلك الذي يقبل برشاء منتوج مرتفع الثمن ويرّص عىل استهالك 
مواّد مفقودة من السوق بأي مثن. كام حمل املسؤولية ايضا اىل سلطة االرشاف 
االمكانات  توفر  ال  انها  باعتبار  الظواهر  تلك  مثل  بروز  يف  مساهام  واعتربها 
الالزمة للفالح لينتج ويكرث من توفري املواد الناقصة او التي يقع تهريبها عىل 
محليا ويف  املطلوبة  املواد  لينتج  للفالح  منحة  تقدم  ان  واقرتح  البطاطا.  غرار 

الخارج.
ويف ما يتعلق بالغالل قال محدثنا إن أسعارها مرتفعة جدا بسبب التكاليف 
التربيد  مخازن  يف  واودع  املايض  جويلية  منذ  جنيه  تّم  مثال  فالتفاح  املرتفعة 
ليحقق  مثنه  يرفع يف  ولهذا  كثريا  ترتفع  تخزينه  كلفة  فإن  وبالتايل  »الفريقو« 

املوازنة بني التكاليف واالرباح.
وأفادنا أن النقص يف كميات الغالل يسبب هو اآلخر ارتفاعا يف األسعار. وطالب 
رئيس الغرفة مبراقبة األدوية ملنع التجاوز وبالضغط عىل الكلفة من خالل دعم 

املواد االولية لتكون يف املتناول والنظر يف خارطة االنتاج.
ويشري تاجر خرض بالسوق اىل أنه ال دخل لهم يف االرتفاع وال يف التخفيض بل 
أمثانها  التي  للسلع  باملائة  ال 20  يتجاوز  الذي ال  الربح  بهامش  يتقيدون  هم 
أقل من 2 دنانري و15 باملائة بالنسبة إىل السلع األرفع مثنا.. وقال إن السوق 
فارغ وان الحرفاء ال يقبلون عىل رشاء الخرض مرتفعة الثمن بل يكتفون برشاء 
الورقية..وشّدد محدثنا عىل ان مشكل تجار السوق املركزية  البطاطا والخرض 
هو غياب املراقبة من جهة واالكتظاظ خارج السوق.. فاالنتصاب الفوضوي أرض 
بالتجار وساهم يف العزوف عن دخول السوق اصال.. إذ ال يجد الحرفاء كيف 

ينفذون اىل هناك..

المحتكرون سبب البلية
املشط  االرتفاع  باعتبار  املستهلكون  اليها  يلجأ  والتي  االسامك  اىل  وبالنسبة 
االسعار  ان  اسامك،  بائع  وهو  الزياين  كريم  أفادنا  الحمراء،  اللحوم  ألسعار 
مرتبطة بالطقس، فاذا كانت الرياح مرتفعة او ما يسّمى بلغة البحارة »النو« 
فإن االسامك تقّل وبالتايل ترتفع األسعار.. أما إذا كان الطقس جيدا فإن االسامك 

تكون متوفرة وبالتايل تنخفض االسعار..
أن  وأضاف  والورقة..  القاروص  حاليا هي  املتوفرة  االنواع  ان  محدثنا  واضاف 
االسعار عادية.. واستطرد أن أسامك الورقة املربية غري مرتبطة بالطقس وهي 
مرتفعة  أسعارها  تكون  التي  البحرية  الورقة  املتناول عكس  يف  ومثنها  متوفرة 
الرشاء  ولكن  متوفرة  االسامك  إن  وقال  نفسه  الرأي  له  العم مصطفى  جدا... 
يقّل يف بعض االحيان بالنظر اىل االرتفاع يف كل املواد واىل القدرة الرشائية التي 
كثريا  يهتم  وال  مثنا  االقل  االسامك  اىل  مييل  املواطن  ان  وقال  عموما..  انهارت 
بالنوعية.. واتفق باعة االسامك عىل ان مشاكل »الحواتة« هو االحتكار، فعدد 
من املزودين يحتكرون االسامك ولهذا يطالبون بالرقابة يف املوانئ ويف االسواق. 
ان  باعتبار  االسعار منخفضة  تكون  ان  انه من مصلحتهم  االسامك  باعة  وأكد 
التجار  انخفاض االسعار يساهم يف اقبال املستهلكني عىل الرشاء وبالتايل يجد 
باعة  املركزية من  بالسوق  املنتصبني  احد  ايضا  اما احمد وهو  ارباحا وفرية... 
االسامك، فقال ان العرض متوفر وان تجار األسامك بالسوق املركزية ال يعّولون 
فقط عىل سوق الجملة للتزود بسلعهم وإمنا يعولون أيضا عىل الحصول عىل 
كميات مهّمة من األسامك مبارشة من املنتج لتكون األسعار يف النهاية يف متناول 
املستهلك. وأضاف محدثنا انه ومقارنة بباقي األسواق األخرى فإن األسعار تعترب 
منخفضة ويف املتناول مشددا عىل انه لو يتّم نقل األسامك من السوق املركزية 
فإن هذه األخرية متوت.وطالب احمد سلطة االرشاف بالرضب بقوة عىل أيدي 
املضاربني واملحتكرين الذين ميثلون طرفا ثالثا يف العالقة بني املنتج والبائع. كام 
طالب مبراقبة السلع التي تدخل اىل سوق الجملة اذ تصل اىل البائع بعد املرور 

عرب عدة وسطاء فتكون أسعارها مشطة..
بالسوق  السمك  تجار  ان وضع  السمك حمزة  تاجر  أفادنا  نفسه  السياق  ويف 
االنتصاب  يتمثل يف  امامهم مشكل مؤرق  املركزية تحسن نوعا ما. لكن بقي 
ال  لهم  عالقة  ال  الذين  املتطفلني  االسامك  باعة  لبعض  والعشوايئ  الفوضوي 
االسعار  ان  السمك عىل  باعة  اجمع  وقد  باالسامك..  قريب  بعيد وال من  من 
تتأثر مقدرتهم  ان  السمك دون  ان يشرتوا  للجميع  الجميع وميكن  يف متناول 

الرشائية...

نقص في اللحوم الحمراء 
اللحوم  اسعار  يف  مجددا  الرتفيع  اىل  مضطرون  انهم  القصابني  من  عدد  قال 
واألغنام  األبقار  أسعار  ارتفاع  ظل  يف  للخسارة  معرضون  كانوا  انهم  باعتبار 
بأسواق الدواب. وقال بعضهم إن أسعار العجول واألغنام يف األسواق أو لدى 
املربني يعرفها كل التونسيني مبا يف ذلك املواطن وسلطة اإلرشاف، فهي مرتفعة. 
وقالوا إن التكلفة الحقيقة للكلغ الواحد من العجل أو الخروف الحّي ال يقارن 
بسعر البيع لدى الجزار. وهناك من »الجزارين« من يقول إن سعر الكيلوغرام 
الحي من األغنام يبلغ أحيانا 21 د.. ومن جهة أخرى يقول املربون إن التكلفة 
لديهم ارتفعت بدورها خاصة بالنسبة إىل أسعار »القرط« و»التنب« هذه األيام.

وحول هذا املوضوع يقول رئيس غرفة تجار اللحوم بالجملة ان املشكل االسايس 

الذي يواجهه القصابون هو النقص الكبري يف »العلوش« املحيل. وهذا النقص 
املستوردة  اللحوم  اما  املحلية.  الحمراء  اللحوم  اسعار  يف  كبريا  ارتفاعا  يسبب 
فهي اقل سعرا من املحلية. وقال إن التهريب الذي شمل ايضا املوايش هو الذي 
واخرى  عاجلة  إجراءات  باتخاذ  يطالبون  القصابني  ان  واضاف  بالقطاع..  أرّض 
السامرسة  وإبعاد  التوزيع  مسالك  تنظيم  أهّمها  القطاع  لحامية  للمستقبل 
حسب  اللحوم  لتصنيف  وعملية  قانونية  إجراءات  واتخاذ  عنها  و»القشارة« 
النوعية والجودة وسن الدابة لينعكس ذلك عىل األسعار ولرتك الحرية للمواطن 
ليختار ما يشاء. كام يطالب املربون الدولة مزيد العناية بقطاع تربية املوايش 
املوردة  األعالف  تكاليف  من  والتخفيض  املحلية  األعالف  إنتاج  تكثيف  عرب 
والتدخل للتعديل عرب توريد اللحوم أو العجول والخرفان وعرب تكثيف تربية 

املوايش يف األرايض والضيعات الدولية.
بنسبة  تراجع  اللحوم  استهالك  إن  بالجملة  اللحوم  تجار  غرفة  رئيس  وأضاف 
تقارب 25 باملائة وهناك توجه نحو استهالك اللحوم البيضاء واألسامك.. موضحا 
أّن عديد القّصابني نزلت مبيعاتهم من 5 خرفان إىل خروف واحد نتيجة عزوف 
املستهلك بفعل األسعار املرتفعة. واكد محدثنا انه اضطّر حوايل 500 قّصاب من 
تونس الكربى من جملة 3 آالف قّصاب إىل الغلق الوقتي أو الّنهايئ ملحالتهم 

نظرا إىل تراجع مبيعاتهم بحوايل 25 %..
ودعا رئيس غرفة القصابني إىل إعادة الّنظر يف منظومة اللحوم برمتها سواء يف 
مرحلة اإلنتاج الذي يظّل غري كاف رغم كّل األقاويل أو عىل مستوى التوزيع 

حيث ال تتفاعل وزارة التجارة مع امللف بشكل إيجايب.
 

ترفيع في األسعار وتخزين بعض المواد 
قال رئيس املكتب الجهوي ملنظمة الدفاع عن املستهلك يف تونس حسني قنديل، 
اعتياديا وأشار حسني قنديل  امرا  ارتفاع االنفاق خالل شهر رمضان اصبح  ان 
اىل ارتفاع انفاق التونيس خالل شهر رمضان بنسبة ترتاوح بني 40 و 60 باملائة، 
األول  اليوم  فخالل  األسعار،  يف  ارتفاع  واالنفاق  الرشاء  عىل  االقبال  ويصاحب 
البيضاء  اللحوم  أسعار  ارتفعت  فريل 2021  الثالثاء 13  يوم  من شهر رمضان 

والحمراء واالجبان والغالل.
وقال رئيس املكتب الجهوي ملنظمة الدفاع عن املستهلك بتونس العاصمة ان 
سعر اللحوم الحمراء ارتفع من 21 دينار اىل 27 و 32 دينار يف بعض األسواق 
التونسية، وارتفع سعر »حارة« البيض من 1000 مليم اىل 1200 مليم، وارتفع 
سعر  ويواصل  هذا  مليم،   2000 اىل  للكيلوغرام  مليم   800 من  البصل  سعر 
بلغ  األسواق  اغلب  يف  الطامطم  »سعر  الصاروخي  ارتفاعه  والفلفل  الطامطم 
منظمة  ورصدت  مليم«.   6000 حدود  اىل  الفلفل  سعر  ووصل  مليم   2700
الدفاع عن املستهلك تجاوزات يف أسعار االجبان التي ارتفع سعرها بحوايل 30 
باملائة من املعدل اليومي خالل اليوم األول من شهر رمضان وكانت املنظمة قد 
حذرت من ارتفاع سعر الحليب واالجبان وأعلنت املنظمة رفضها للزيادة التي 
أقرتها وزارة التجارة يف سعر الحليب بـ100 مليم والتي مل تراِع املقدرة الرشائية 
للمواطن: »الرتفيع يف سعر الحليب سيؤثر سلبا عىل القدرة الرشائية للمواطن«.

الزيت املدعم يف  ارتفاع األسعار كشف حسني قنديل عن فقدان  وإىل جانب 
عدد من األسواق التونسية قائال: »فرق املراقبة الحظت غياب الزيت املدعم 
يف عدد من األسواق التونسية وقد يكون السبب وراء فقدانه هو لجوء بعض 
التجار اىل تحزين الزيت من أجل التحضري لصناعة الحلويات وسبق أن حذرنا 

من استفحال هذه الظاهرة«.
ويف الوقت الذي تحمل فيه منظمة الدفاع عن املستهلك مسؤولية أزمة ارتفاع 
األسعار وانتشار ظاهرة االحتكار للحكومة، يعترب املدير العام للمعهد الوطني 
انه:  حسني  بن  مراد  وقال  مشرتكة،  املسؤولية  ان  حسني  بن  مراد  لالستهالك 
املواد  يشرتي  الذي  فاملواطن  واحد  لطرف  كاملة  املسؤولية  تحميل  »ال ميكن 
رغم ارتفاع أسعارها يتحمل املسؤولية ومسالك التوزيع التي تتعمد الرتفيع يف 
األسعار تتحمل املسؤولية أيضا«٬ ويف حديثه عن فرق املراقبة االقتصادية التابعة 
لوزارة التجارة اكد مدير املعهد الوطني لالستهالك ان: »فرق املراقبة االقتصادية 
موجودة يف األسواق التونسية لكنها تبقى محدودة وال تستطيع تغطية جميع 

األسواق ورصد جميع التجاوزات«.
يف هذا السياق اوضح مراد بن حسني ان التطبيقة التي اطلقها املعهد الوطني 
لالستهالك يوم االثنني 12 افريل 2021 مع املنظمة الوطنية للدفاع عن املستهلك 
»كود اون الين« ستساعد عىل رصد هذه التجاوزات من خالل متكني املستهلك 
األسعار،  يف  تجاوز  أي  حدوث  صورة  يف  والشكاوي  باإلبالغ  خاصة  خانة  من 
لخمسة  التفصيل  أسعار  حول  املستهلك  اعالم  عىل  التطبيقية  هذه  وتعمل 
منتوجات طازجة يف مختلف األسواق التونسية يف كنف الشفافية حتى يتمكن 

من معرفة أسعار واختيار السوق حسب قدرته الرشائية.
* حياة الغامني 

موادّ تضاعفت أسعارها وأخرى تمّ تخزينها واحتكارها

* فقدان الزيت املدعم من األسواق وارتفاع أسعار اللحوم واألجبان والغالل
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بعد تعديل تعييناته

هل تمّ االستغناء عن محسن بلعيد؟ 
الوطنية  اإلدارة  أصدرته  الذي  البالغ  مثّل 
تعيينات  عىل  تعديل  إدخال  حول  للتحكيم 
الهواة  لبطولة  إياب  الثانية  الجولة  حكام 
إىل  بالنسبة  األبرز  الحدث  الثاين  املستوى 
مل  إذ  تونس.  يف  التحكيمي  الشأن  متتبعي 
يسبق أن تم تغيري 10 حكام دفعة واحدة يف 
ذلك  فإن  حكم٬  تغيري  تّم  وإن  وحتى  جولة. 
اإلعالن  تم  املرّة٬  هذه  ولكن  شورشة  دون 
فضول  أثار  ما  وهو  التعديل  يف  االتجاه  عن 
والتخمينات  التكهنات  كرثت  »النبارة«. 
سيقع  الذين  الحكام  هم  من  والقراءات. 

بعضهم؟  عن  االستغناء  أم  املقابالت  تبادل  سيقع  هل  تغيريهم؟ 
وجاء الجواب صبيحة اليوم حيث تّم نقل أمري العيادي من مقابلة 
الرياضية ونرس جلمة إىل شبيبة وذرف ونادي برئ الحفي  لسودة 
الرقبة  أمل  لقاء  سيدير  كان  الذي  املهدوي  برامي  تعويضه  وتّم 
وأمل بوشمة والذي عوضه فيها فرج عبد الالوي املعني سابقا يف 
لقاء واحة شنني ومستقبل حايس الذي تّم تأجيله إىل موعد الحق. 
عمر يف حني متت تنحية عمر اليتيمي وخالد النرصي ومنترص عامر 
وباسم بلعيد وصادق الكومانجي وأسامة قبيبيع وأمان الله الرتيك 

وفراس الفويل.
الذي  السبب  عن  عنهم  االستغناء  تّم  الذين  الحكام  ويتساءل 
ولن  أجابهم  أحد  ال  ولكن  عنهم  تستغني  التعيينات  لجنة  جعل 
يجيبهم أحد. هل تحوم حولهم شكوك؟ إن مصداقيتهم أصبحت 
نظر  نفسيتهم. ففي  يؤثر عىل  التحكيم  لجنة  أتته  امليزان وما  يف 
زمالئهم والرأي العام الريايض وحتى عائالتهم هم مذنبون؟ فام هو 

ذنبهم؟ هل توجد إدانات ضدهم؟ هل غريوا 
نتائج املقابالت التي أداروها؟ هل كانوا ضحية 
عديدة  أسئلة  الثمن؟  فدفعوا  أخرى  أطراف 
نتمنى لو توضحها الجامعة للرأي العام. إدارة 
التحكيم وضعوها يف الواجهة ولكن قرار تعديل 
فوقية  أوامر  ألن  فيه  طرفا  تكن  مل  التعيينات 
إذ  إنها مل تنرش شيئا٬  البالغ بل  جاءتها لتنرش 
إدارة  باسم  البالغ  الجامعة هي من اصدر  أن 
املتوفرة٬  األولية  املعلومات  التحكيم. وحسب 
ناجي  الثاين  املستوى  الهواة  رابطة  فإن رئيس 
الجامعة بعدم  الذي أطلع رئيس  الشاهد هو 
رضاه عن التعيينات وأبدى عديد االحرتازات. فهل هناك دخان بال 
نار؟ الدكتور وديع الجريء تدخل بكل ثقله وأمر بإدخال التعديل 
وكلّف هشام قرياط بذلك أي أنه استغنى عن رئيس لجنة التحكيم 
بهذه الرابطة محسن بلعيد الذي يجد نفسه بني عشية وضحاها 
مدعوا إىل مهام أخرى. بلعيد حاول أن يفهم ما يحصل ولكن ال 
ولكنه  الجامعة  رئيس  الذي سينريه هو  فالوحيد  أحد ميكنه ذلك 
التحكيم  إدارة  من حق  أنه  بلعيد رصح  مكاملاته.  يجيب عىل  ال 
إدخال أي تعديل تراه صالحا أو حتى أن يتدخل رئيس الجامعة يف 
ذلك. يف املقابل٬ رصح أنه مستاء جدا من الطريقة التي اعتمدوها 
يف القيام بالتعديل مضيفا أن له ما يقول عندما يفرسون له ملاذا 
قاموا مبثل هذا العمل. فهل يخفي بلعيد أوراقا سيكشف عنها بعد 
ما »لفظوه«؟ أم ستقع مهادنته مع وعده بإرجاعه الحقا بعد أن 

تهدأ العاصفة؟
* عمر 

آدم قرب يخضع إىل تدخل جراحي ناجح
اليمنى  ساقه  عىل  ناجح  جراحي  تدخل  إىل  قرب«  »آدم  اإلفريقي  النادي  مهاجم  خضع 

بإرشاف الدكتور محسن الطرابليس.
وسيعود »آدم قرب« إىل الفريق مع عودة نشاط بطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم، 

يف شهر ماي القادم.

األحد الرياضي يف تراجع والداهش يتفرج 
يسري برنامج االحد الريايض يف نسخة سنة 2021 هكذا عىل الهامش بعد ان فقد الربنامج بوصلة االشعاع وانتظار توقيت بثه ويعود ذلك اساسا اىل 
غياب الرغبة الحقيقية يف تطويره هذا إذا سلمنا ان برنامج االحد الريايض هو 
الربنامج الوحيد الذي ميكن متابعته عىل قناة الوطنية 1 فإن ما يحّز يف النفس 
ان هذا الربنامج تراجع بشكل كبري يف نسخة انيس املاجري الذي يتكفل برئاسة 
مصلحة الرياضة وباالعداد وبالتقديم وال ندري حقيقة ملاذا كل هذه املسؤوليات 
يف يد واحدة بعضهم يقول ان انيس املاجري صديق حميم للرئيس املدير العام 
الداهش ولذلك أطلق يديه ليفعل ما يريد يف برنامج هو ملك لدافعي  لسعد 
انها  سلمنا  إذا  الفرجة  هذه  إفساد  فلامذا  التلفزة  معلوم  ولدافعي  الرضائب 
موجودة وملاذا اعادة انيس املاجري اىل التنشيط والحال انه فشل فشال ذريعا يف 
وقت سابق ومباذا عاد حتى نقول انها عودة ايجابية وفيها اضافة االكيد ان الطبع 
يغلب التطبع واملجاملة داء يهدد كيان مؤسسة التلفزة الوطنية وسنكتفي بذلك 
اليوم الن اكرث من خطأ سواًء مهنيا او معلوماتيا كان خاطئا وصوال اىل ضيوف 
الربنامج سواءا منهم القار او العابر فإن ما يقدمونه ضعيف بكل املقاييس التي 

يستوجبها برنامج فاقد للشعبية حتى وإن ارادت التلفزة االدعاء بعكس ذلك.
* محمد يوسف

موعد قرعة الدور ربع 
النهائي والقنوات الناقلة

رابطة  واألخرية من دور مجموعات  السادسة  الجولة  منافسات  جرت 
األبطال اإلفريقية لكرة القدم. وتأهل كل من الرتجي الريايض وسيمبا 
التنزاين واألهيل املرصي وماميلودي صن داونز الجنوب افريقي وشباب 
افريقي  الجنوب  تشيفز  وكازر  املغريب  والوداد  الجزائري  بلوزداد 

ومولودية الجزائر إىل الدور املقبل.
أفريل  الجمعة 30  يوم  إفريقيا  أبطال  نهايئ دوري  ربع  وستقام قرعة 

2021، يف العاصمة املرصية القاهرة.
وباإلضافة إىل قرعة ربع نهايئ املسابقة، ستقام قرعتا نصف نهايئ ونهايئ 
حتى  طريقه  عىل  الثامنية  من  فريق  كل  وسيتعرف  السمراء،  األمرية 
النهايئ. وسيتم تقسيم الفرق املتأهلة لدور 8 إىل مستويني هام املتصدر 
الذي  الفريق  األول  املركز  عىل  حصل  فريق  كل  ويواجه  والوصيف، 

حصل عىل املركز الثاين.
يف  البعض  بعضهام  مواجهة  نفسها  املجموعة  من  لفريقني  ميكن  وال 
ربع نهايئ دوري أبطال إفريقيا، لكن ميكن لفريقني من االتحاد الوطني 

نفسه أن يتواجها.
األهيل  القادم  الدور  يف  سويقة  باب  نادي  سيواجه  الحالة،  هذه  ويف 

املرصي أو شباب بلوزداد الجزائري أو كايز تشيفز الجنوب افريقي.
ستلعب مباريات ذهاب ربع نهايئ دوري أبطال إفريقيا أحد يوم 14 
ماي  و22   21 يومي  أحد  اإلياب  مباريات  تلعب  أن  عىل  ماي،  و15 
2021. أما مباريات نصف نهايئ دوري أبطال إفريقيا، فموعد الذهاب 
هو 18 أو 19 جوان، وموعد اإلياب هو 25 أو 26 جوان 2021. وحدد 
السبت 17 جويلية 2021، ومل  إفريقيا، يوم  أبطال  موعد نهايئ دوري 

يتحدد حتى اآلن امللعب الذي سيستضيف املباراة.
يوتيوب  عىل  القدم  لكرة  اإلفريقي  لالتحاد  الرسمي  الحساب  سيبّث 

قرعة ربع نهايئ دوري أبطال إفريقيا 2021 عىل الهواء مبارشة.

ملاذا يدفع املراقب سالم طيبة 
ثمن قرابته بسنان بن سعد؟ 

لن نأيت بالجديد عندما نتحّدث عن الظلم والتجاهل الذي يتعرّض له 
بعض الحكام أو املراقبني. فقطاع التحكيم الذي أعرفه منذ أكرث من 4 
يبدو إصالحه من  بها من سلطان. ولنئ  أنزل  عقود تشوبه ظواهر ما 
املستحيل تحقيقه حتى لو أرشف عليه عمر ابن الخطاب ريض الله عنه٬ 
التجاوزات والخروقات يبقى دامئا هاجسنا  النظر إىل بعض  فإن لفت 
لعل املرشفني عىل القطاع يثوبون إىل رشدهم وال يبالغون يف التسلّط. 
طيبة  سامل  واملراقب  السابق  الحكم  بخصوص  سيكون  اليوم  وحديثنا 
من  وهو  األوىل  الدرجة  عىل  وحاصل   1974 منذ  امليدان  دخل  الذي 
الجيل الذهبي للحكام التونسيني يف الثامنينات من القرن املايض٬ طيبة 
وبعد أن دخل سلك املنسقني العامني لفرتة وجيزة٬ عاد للمراقبة ولكن 
املوسم  مناسبتني طيلة  إال يف  تعيينه  يقع  ومل  تجاهلته  املراقبني  لجنة 
يف حني أن آخرين من األصدقاء مرسمون أسبوعيا مبختلف البطوالت. 
يصولون  والثالثة  الثانية  الدرجة  من  مراقبني  أن  واألمر٬  األدهى  بل 
ويجولون ويراقبون حكام أعىل منهم درجة. ولكن من سيتكلم ويلفت 
نظر من يهمه األمر. إنها كعكة يتقاسمونها. فليواصلوا. ولكن ما يجب 
السبب  إليه هو أن طيبة ال يقع تعيينه ليس لعدم كفاءته.  أن نشري 
بعيد عن الرياضة والكفاءة. سامل طيبة هو صهر العضو الجامعي سنان 
يتجول  طيبة  كان  عندما  ولكن  الثمن.  يدفع  فإنه  وبالتايل٬  سعد.  بن 
مبالعب الجمهورية مع املرحوم حامدي بركة ورشيد بن خديجة ومحمد 
مل  للذين  )معذرة  وغريهم  عياش  الجليل  وعبد  ليامم  وبشري  الرشقي 

أذكرهم(٬ سنان مل يولد بعد. فلامذا يربطون سامل بسنان؟
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 وألّن العامل الزّمني هو العامل املحّدد يف مصائر شخصيّات القصص، فإن الكاتبة 
املايض  بني  تُرَاوُح  زمنيّة  رحالت  يف  القرّاء  تأخذ  كبري،  وبوعي  الشعبوين،  اسمهان 
والحارض واملستقبل، زادها يف ذلك تقلّب الوضعيّات النفسية وتحّولها من وضع إىل 
آخر، فإدراك الزمن مبا هو حقل من العلوم الفيزيولوجية وعلوم األعصاب، مبختلف 
والّذاكرة  املدى  قصرية  والّذاكرة  الوقت  ذاكرة  قوة  إىل  االستنساخ  من  النظريّات 
طويلة املدى ووهم الوقت والوقت من منظور فيزيايئ وغريها، كلّها تتوفّر يف هذه 
البنايئ  التطّور  يخدم  مبا  قصصها  أحداث  الكاتبة  توظّف  إذ  القصصيّة،  املجموعة 
الزمنيّة والتبّدالت  إتقان عملية املزاوجة بني تحّول املستويات  للحكاية من خالل 
أغلب  الكاتبة  افتتاح  الرتكيبة،  هذه  إتقان  مكامن  ومن  للّشخصيّات،  النفسيّة 
القصص تقريبا بجمل فعليّة من قبيل »التقط الوالّعة/رفعت الطفلة يدها/خرجوا 
من مخبئهم/ذهبت سنة 2019/فتح محفظته/عدُت إىل البيت/وصل محسن/ماتت 

سلوى/وقفت زينب/كان يُعّرُج كل يوم...
بأنّها ستضعنا أمام شخصيّات فاعلة ومتحرّكة  فالكاتبة توهمنا يف بداية كل قّصة 
ومتحّكمة يف تفاصيلها، لكن مبجرّد التوّغل يف كل قّصة نكتشف أن أغلب الّشخصيّات 
مفعول بها، بل إن غالبيّة الّشخوص ضحايا مأزومة فعل فيها الزمن فعلها وجعلها 
تتنازع حياتها إن تشبّثا مبا مىض أو رفضا لحارضها، أو تعلّقا مشوبا بالخوف والرّهبة 
مبستقبلها، وتعتمد الكاتبة يف كّل قّصة قرائن وإحاالت واضحة عن الزّمن من خالل 
التّواريخ املعلومة وعدد الّسنني أو األيام، واملفردات املحيلة عىل الزمن والرّتاكيب 
الّنحوية ذات الّدالالت الزمنيّة، ورغم أن الكاتبة تكتفي بثالث إشارات زمنيّة فقط 
الصباحيّة/ الكتابة  الدائرّي/حصة  الزمن  عناوين ثالث قصص وهي »عطش يف  يف 

يوميّات جينة«، إال أن بقيّة القصص ودون استثناء تستند عىل الزّمن الذي يبدو مثل 
مرشحة واسعة تفُد عليها الّشخصيات تباعا لرتوي كل واحدة منهم حكايتها معه.

يف قّصة صانع األلعاب فوق الحائط، تعود بنا الكاتبة إىل سنة 1989، وتحديدا إىل 
مقابلة الفريق الوطني التّونيس والفريق املرصي يف كأس إفريقيا لكرة اليد بالجزائر، 
لرتوي لنا مأساة العب كرة يد »عبد الله«، وجد نفسه يف مستنقع املخدرات بعد 
اقتناص  الكاتبة  حاولت  الواقع  من  مستوحاة  قّصة  وهي  متميّزا،  العبا  كان  أن 
التي قد تغرّي حياة شخص ناجح قىّض »أربعا وعرشين سنة  لحظاتها األشّد إيالما 
وراء القضبان« يف سجن 9 أفريل ليتحّول إىل حطام رجل، وإىل رجل فشل يف هدم 
بأنه  نفسه  ينعت  أصبح  يفعل«، رجل  يهدمه ومل  أن  قّرر  مرّة  »كم  الفشل  جدار 
»أكرب فاشل عىل وجه البسيطة. إنّه أذّل رجل يف الكون« ويتملّكه الخوف ويحّس 
باالنكامش وينتابه الّشعور بالربد، بعد أن »اعتاد أن يجيب: كل يشء ممكن تحت 
تأثري األكوانني والهريوين«، ففعل »اعتاد« يجعل من الّشخصيّة واقعة تحت سلطة 
الزّمن أكرث من الوقوع تحت سلطة املخدرات، وتعضدها يف ذلك صيغة »أفعل« يف 
صفة »أذّل« و«أكرب فاشل« للداللة عىل هذا الّسقوط النهايّئ ملن كان صانع األلعاب 

وأصبح حطاما وبقايا بطل.

وألّن الحياة هي يقظات وجوديّة، ومثلام يعرّف جون بول سارتر الفرد بأنه »أوال 
الكاتبة اسمهان  ثّم يعرّف نفسه«، فإن  العامل، ومن  يندفع يف  يلقي نفسه،  يُوجد، 
حياة  أمام  تضعنا  إذ  والّريح«  »الورقة  قصة  يف  الوجودية  نظريّة  تكثّف  الّشعبوين 
ُمتخيّلة لورقة كّورتها طفلة ورمتها عىل أرضيّة الرّشفة لتنطلق الورقة يف حركة دؤوبة 
تستقّر  فال  واملصادفات،  العاّمة  والّساحات  واألزقّة  الّشوارع  تتقاذفها  نهائية  وال 

»الوجهة  نحو  املقام  بها  استقّر  وقد  إال  تْهنأ  وال 
رسمت  التي  الورقة  وهذه  املعلومة«،  األخرية 
فوقها الطفلة »خطوطا ودوائر مختلفة عىل شكل 
صورة مصّغرة ألفراد عائلتها ولقرص شميس يسهر 
أن  أرادت  الطفلة  أن  الكاتبة  تُعلمنا  عليهم«، 
تستكشف من خالل رمي الورقة قانون الجاذبيّة، 
إمنا هي تحيلنا عىل قانون الحياة وصورة مصّغرة 
الوالدة  لحظتي  بني  املتالطم  اإلنساين  للوجود 
واملوت، رمية البداية والتّدحرج نحو الّنهاية، وما 
له غري  بينهام من مصري متحّول ومتغرّي، ال خيار 
ذلك  أثناء  يف  فيُعرّف  أخرى،  مصائَر  مع  التّقاطع 
بنفسه وقد أصبح  »منال ضجوجا مترّسعا«... بعد 
أن تكون الحياة قد فعلت فيه فعلها و«قد تفتّتت 
حوافّها من كرثة الّدهس«، ولذلك تكتفي الكاتبة 
إىل  إشارة  يف  الورقة  لحياة  زمنا  والنهار  بالليل 
الّدورة الزمنيّة الطبيعيّة يف تعاقبها الالّنهايئ، وهي 
الّنظرية التي تتجىّل بوضوح يف آخر قّصة »الرّجل 
الّشجرة« حيث تتعاقب  الذي كان يضحك تحت 

األحالم عىل البطل تحت سطوة قّوة غامضة.
وحروب  الوجودّي  الرّصاع  طبيعة  وعن  ومآالتها  املصائر  فلسفة  عن  بعيد  وغري 
إثبات الّذات، تأُخذنا الكاتبة يف قصة »أهل الّصمت« نحو مصري جامعّي بعد أن 
مخبئهم  من  »خرجوا  الّشيوخ  من  جامعة  أمام  لتضعنا  فردية،  شخصيّاتها  كانت 
أثر حياتهم ونواميسهم املنضبطة لقانون  كام دخلوه قبل خمسني سنة« فنتقّفى 
نسق  الكاتبة  لتكرس  عنهم«،  يُرفع  مل  ما  بالّصمت  »االلتزام  يف  املتمثّل  الجامعة 
عشرية  فتنبثق  الّصدى  ورجع  األصوات  بحركة  املساملة  واأليّام  والهدوء  الّصمت 
والتّقاتل  بالّصدام  عّجل  للّسهل«  املجاورة  املدينة  كامن يف  »داء  ويتكّشف  أخرى 
والتاّلسن وإنهاك األجساد ومل يرتك من خيار غري العودة نحو املخبَِإ حيث ال صوت 

يعلو فوق صوت الّصمت.
أما يف قصة »عطش يف الزّمن الدائرّي«، فإّن الكاتبة تستأنف رسم حياة شخصيّاتها 
يف رصاعها املستمّر مع الزّمن والغوص يف بواطن الّذات البرشيّة وتقلّباتها النفسيّة، 
ففي هذه القّصة التي تعلن منذ عنوانها أنّنا يف دائرة زمنيّة مغلقة وأن ما حصل 
إشكايل  بطل  أمام  الكاتبة  تضعنا  حياته،  مجرى  غرّي  قد  الفيزياء  أستاذ  لبطلها 
الحارض  بصور  املايض  ذكريات  أحيانا صور  عليه  »فتختلط  األزمنة  عليه  تشاكلت 
وحتى بصور املنام«، ليغوص هذا األستاذ »كالعادة يف اكتئاب سحيق«، ويف دائرة 
مغلقة من اإلحباط والفشل واإلحساس بالعدميّة »أنا معدٌم، معدٌم متاما« ويعلن 
املستقبل  والنحيب »متى سيأيت  الرّصاخ  يفعل غري  يعيشه وال  كرهه لحارضه وملَا 
يأخذه يف رحلة يف  الذي  الكاتبة من خالل »موس«  له  السعيد«، وهو ما تحّققه 
الزمن تصل يوم األحد 30 سبتمرب من سنة 2040، ليجد نفسه مرتبكا أمام حركة 
تاريخ  أعرف  أن  »أريد  يطلبه  الذي  املستقبل  هذا  يف  عاش  كم  يدري  وال  الزمن 
وتوقّعاته  خياله  يفوق  ما سيعيشه  أسافر؟«، وألن  املوس  كم سنة جعلني  اليوم. 
ويُدخله يف عوامل عجيبة وغريبة تدفعه عىل طلب الرّجوع إىل حارضه: »يجب أن 
الزّمان وهذا  أخرج من هذا  متسائال »كيف  املايض«  إىل  أعني  الحارض.  إىل  أعود 
املكان«، ومُتعن الكاتبة يف »التّنكيل« ببطلها بأن جعلت »كل تلك األحداث تقع يف 

نفس الوقت«، فالزّمن يف هذه القّصة هو البطل الحقيقي الذي يحرّك كل األحداث 
ويحّدد نسق تطّورها.

وغري بعيد عن أستاذ الفيزياء، يعيش نجيب يف قّصة »فرصة ضائعة« مصريا مشابها 
تقريبا، فهذا البطل هو اآلخر، وان اختلفت تفاصيل حياته، »بقي فكره مشتّتا بني 
اليوم املشؤوم وما سبقه من ماض مجيد، وبني عواقب الغد الذي مل يعد يستطيع 
بيوم  القّصة  هذه  يف  الكاتبة  وتستعني  األفق«،  يف  يلمحه  أن 
واحد، هو يوم كسوف الّشمس بباريس، لتبني عوامل بطلها قبل 
النفس  يف  بالثقة  ممتلئ  نجيب  شخص  بني  وبعده،  اليوم  ذاك 
وبني شخص »بدأ الشّك ينخر ثقته كالّسوس يوما بعد يوم« إىل 
مثّقفا  ترسم بطال  الكاتبة  الرّداءة، وألّن  نحو عوامل من  االنحدار 
وواعيا بوجوده وبغدر الزّمان الذي لحقه فهي تطرح عىل لسانه 
الحياة وعن هدفها«، وهو  األهّم »عن معنى  الوجودّي  السؤال 
الّسؤال الذي تتحرّك حوله وفيه جميع قصص اسمهان الشعبوين.

خياليّة  عوامل  بناء  ويف  املستقبل،  تدوين  يف  الكاتبة  وتتوّغل 
التكنولوجيا  سطوة  أمام  اإلنسان  فيها  يسقط  وغريبة،  عجيبة 
رصاعا  جينة«  »يوميات  قّصة  يف  فنعيش  الوراثة،  علم  وتحديدا 
الّشخصية  هذه   ،POC5 ناطقة  وجينة  الّشخصية  بني  وجوديّا 
املايض«، شخصيّة  برتّددات  الحارض  »إىل  جاءت  إنها  تقول  التي 
بحياتها  استبّدت  وقد  والتحرّس  والخوف  والقلق  التّأمل  يف  مُتعن 
جينة هزمتها وسيطرت عىل مجريات حياتها، فتزاوج الكاتبة بني 
نسقني مختلفني، نسق قّصة الكتابة/اليوميّات ونسق كتابة القّصة 
معتمدة عىل تقنية الزّمن يف تحديد االنتقال من مرحلة إىل أخرى 
إن ذهابا نحو املستقبل أو رجوعا نحو املايض، وهو أيضا ما نجده 
خيالها  جموح  من  زينب  تستغرب  حيث  »العدوى«  قصة  يف 
يحملها إىل فرضيات وعوامل عجيبة ومنها انتقال مشاعر الغرية من البرش إىل األشياء 

مثل السّكني الكهربايئ.
الطّريق«  من  اآلخر  »الجانب  كاملة،  املجموعة  بعنوان  استأثرت  التي  القّصة  يف  أما 
تُفصح  الشعبوين  اسمهان  الكاتبة  فإن  دراسة مستقلة-  تكون محّل  أن  -والتي ميكن 
بشكل مبارش عن الهاجس الذي تتحرّك يف مداره الكاتبة وكّل الشخصيّات التي خلقتها 
مبختلف عواملها، إذ تسأل منذ بداية القّصة »أيّهام املتحّول وأيّهام الثابت: الزّمن أم 
الحقيقة؟« بعد أن أعلنت أن »الزّمن يتالعب بالحقيقة«، وتجعل بطلتها، األم سنية 
امللتاعة بعد فقد ابنتها يف حادث مرور بلندن فاستسلمت لثقل الذنب والحزن، والتي 
املايض  من  قادمة  »كلامت  تسكن  الكاتبة  تجعلها  بالهند،  تشيناي  مدينة  إىل  تنتقل 
وكأنّها ُجعلت لهذا الحارض... كلامت تعني املستقبل أكرث من اللّحظة التي قصدتها« 
لتصبح امرأة ميّتة بداخلها »مل أعد سوى آلة تأكل وترشب وتحاول دون أّي سبب مقنع 
أن تواصل مرسحيّة حياة برشيّة« و«تطمس روحها العقاقري وأدوية االكتئاب، هناك 
حيث تحّولت إىل ال يشء«، بعد أن استوت عندها لحظة الحياة ولحظة املوت، ومل 
يتبّق أمامها إالّ »اللحظة الفارقة«، لكن القّصة املشبعة بالحوارات مع العجوز كارتيكا 
السابقة؟«  حيواتنا  نتذكّر  »كيف  كتاب  خاصة  املعرفية  اإلحاالت  عىل  واملستندة 
بنا  فتلقي  الحياة،  من  اآلخر  الجانب  عىل  للّسري  متوقّع  غري  آخر  أفقا  األم  متنح 
الكاتبة يف عمق فلسفة التقّمص، وكأنّها تستحرض فكرة الفيلسوف واملفكر الديني 
أجابه  تكتب؟  النبّي ملن  سأله  كالتايل:  عنها  عرّب  التي  كريكيجارد  الدامناريك سريين 
نعم  النبي:  أجاب  سيقرؤونني؟  هل  القدم.  يف  أحببتهم  الذين  لألموات  الّصوت: 

ألنهم سيعودون الحقاً.
أليس يف بالد  الشعبوين، قّصة  القصصيّة السمهان  رمّبا سيستحرض قارئ املجموعة 
العجائب للكاتب االنجليزي لويس كارول، فمع كل قّصة يسقط القارئ يف عامل خيايّل 
مثلام تسقط أليس يف جحر املخلوقات الغريبة... إنّه عامل اإلغراب واإلدهاش...حيث 

الكاتبة ال تستمع إىل األجوبة اململّة، بقدر ما تقّص قّصة الّسؤال الذي ال ينتهي.

رسب حيوات يف مرشحة الزمن

                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
 »الجانب اآلخر من الطريق« السمهان الشعبوني:

القصصّية  مجموعتها  ضمن  الشعبوين  اسمهان  التونسية  الكاتبة  تضع 
»الجانب اآلخر من الطريق« الّصادرة عن دار الكتاب إضاممة من القصص 
قصة  عدا  -ما  مركّبة  بعناوين  جميعا  أوردتها  قصرية  قصة   12 عددها 
العدوى-، وتنهل أغلب القصص من الواقع والوضعيات اإلنسانية وتقلّبات 
الذات البرشية مادة حكائية، دون أن تقع الكاتبة يف أرس هذا الواقع إذ أنّها، 
ويف جميع القصص تتشّبث بالخيال الرسدي، وبالعجائبي والغرائبي، منفذا 
متشّبثة  التأويل،  القراءة ومن  اآلخر من  الجانب  إىل  القّراء  يأخذ  وظيفّيا 
بالزّمن وتأثريه يف جميع الشخصّيات، بل إن عامل الزّمن هو املستأثُر مبصائر 
حياة جميع الشخصّيات واملتحكّم يف مساراتها واختياراتها ويف دفعها دفعا، 

إن طوعا أو قرسا إىل الجانب اآلخر من الطريق، كّل إىل طريقه ومصريه.

واملصطلح  »املفهوم  كتاب  يحتوي 

بيت  عن  الصادر  بتونس«  الفنون  يف 

نظّمها  ندوة  فعاليات  عىل  الحكمة 

قسم الفنون باملجمع التونيس للعلوم 

الحكمة«  »بيت  والفنون  واآلداب 

واهتّم   ،2018 مارس  و14   13 يومي 

مجاالت  يف  وباحثون  أكادمييون  فيها 

اصطالحيّة  بقضايا  مختلفة  إبداعيّة 

والرتجمة  التبعيّة،  برضوب  تتعلّق 

بني  التفاعل  تتخطى  آلية  باعتبارها 

الثقافات،  بني  التواصل  نحو  اللغات 

والخطاب التنظريي، وخيانة املفاهيم، 

و»امليتامعرفة«،  »امليتالغة«  وإشكاليّة 

وأسس النظريات الجامليّة يف األجناس 

الدالليّة  الحقول  ويف  عموما  الفنيّة 

يؤكّد  لذلك  التونسيّة خصوصا.  الفنيّة 

الوعي  رضورة  عىل  الكتاب  مضمون 

السياقّي  املعنى  مفاهيم  بأهميّة 

الحقل  وإبداعيّة  اللغة  وديناميكيّة 

الداليل ألّن املطلوب إنتاج املفاهيم ال 

تحنيطها  طقوس  ومامرسة  استريادها 

املفهوم واملصطلح
 يف الفنون 

بتونس


