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ذكرى عيد الشغل2021

ال لالستسالم أمام المحن
ليس من ِشيَم نقابيّاِت ونقابيي االتحاد العام التونيس للشغل وال من تقاليِدهم 
َدْوًما أسياَد َمِصريِنَا وقاَدَة  االستسالم أماَم املِحِن وال التسليَم بالقدِر، فقد كُنَّا 
عليه  أصبََحت  الذي  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  املشهَد  ولكنَّ  قََدرِنَا 
اإلصداِع  واِجَب  علينا  ُيْيِل  املخاطِر،  يُنِذُربأسَوإِ  باَت  والذي  اليوَم،  تونس 

لُنا مسؤوليَّة تَسِميِة األشياِء بأسامئِها. بالحقيقِة ويُحمِّ
نحو  قوّي  انجذاٍب  حالة  تَعيُش  تونس  أنَّ  إىل  تُشرُي  اليوَم  املؤّشاِت  كُلَّ  إنَّ 

الهاويِة.
العرِش  امتداد  عىل  علّقناها  التي  اآلمال  من  يبَق  مل  إنَُّه  القوُل  املُؤِسِف  من 

سنواٍت املاضية من عمر ثورة 17 ديسمرب 14 جانفي إالّ الذكريات.
فالُحلُُم الذي راوَدنا بأن نَُكوَن االستثناَء العرِب يف مجاِل االنتقاِل الديقراطي 
بفعِل  ويَْنَدثُِر  ُر  يَتَبَخَّ يََكاُد  االجتامعيِة،  والعدالِة  والكرامِة  للحريِة  املُْكِسِب 
عىل  عالوًة  األطراِف  لبعِض  السيايس  النُّضِج  وعدِم  السلطِة  عىل  التََّهافُِت 

النَّزََعاِت الشعبويِّة التي طََغْت عىل املَْشَهِد.
مبَْنِحها  العالَُم  كَرََّمَها  التي  الوطني،  الحواِر  تجربِة  من  َجَنيَْناُه  الذي  والرصيُد 
جائزَة نُوبل للسالِم سنة 2015، اْستَْهلََكتُْه سياسُة املحاَصَصِة وَسلَبَتُْه املَُفاَهاَمُت 

االنتهازيُة كُلَّ معانِيِه وَمقاِصِده النبيلَِة.
َم للعالَِم كََمْفَخرٍَة تُبَاِهي به البالُد ويُبَاِهي ِبها، تَحوََّل  والدستوُر الجديُد الذي قُدِّ
ما  َوفَْق  ويَُؤوَُّل  القوى،  وَمواِزيِن  األهواِء  حسَب  يُوظَُّف  طَْرَواَدة  ِحَصاِن  إىل 
تَقتِضيه َمصلحُة هذا الحزِب أو ذاك وهذا التَّحالُُف أو ذاك، عالوًة عىل ما طََفَح 

منه مبروِر الوقِت من أَلَْغاٍم وغموٍض يحتاُج إىل تعديالٍت وتوضيٍح.
أّما التفاُؤُل بشأِن قُدرِة َمنظومِتنا الصحيِة عىل مواجهِة جائحِة كورونا وتطويِق 
مضاعفاتِها الصحية واالقتصادية واالجتامعية فقد تََحوََّل، يف املّدِة األخريِة مع 
االنتصار  الوباِء، إىل كابوٍس خانٍق بسبِب صيَحاِت  الثانيِة والثالثِة من  املوجِة 
االسترشاِف  وغياِب  األوىل  املوجِة  من  الدروِس  استخالِص  وعدم  املبكِّرَِة 
ِل يف كامِل أنحاِء البالِد، والتَقاُعِس  والتخطيِط وأيضا نتيجَة االنِْفالِت العامِّ املَُسجَّ
َدِة،  واملُحدَّ املُعلََنِة  اآلجال  ويف  الكافيِة  التالقيِح  من  يلزَم  ما  توفريِ  يف  املُْخِزي 
الطبيِة وشبِه  إطاراتِنا  يَستويِف طاقاِت  يَكاُد  الذي  والنفيس  الَجسدي  واإلنهاِك 
ُن تضحياتِهم أو بَْذِل جهوٍد لدعِم موارِدهم  الطبية ُدوَن تقديِم أيِّ تَحفيٍز يُثمِّ
البرشية، واقرَْتََن كُلُّ ذلك بالعجِز املوصوِف عن التّوفيق بني ُمقتضياِت الحجِر 
االقتصادية  الحياِة  ورضوراِت  ناحيٍة،  من  الَوباِء  انِتشاِر  وتطويِق  الصّحي 
واالجتامعية وما تَستدعيه من واجِب اإلحاطَِة بالفئاِت الضعيفِة ورضورِة إسناِد 

أصحاب املَِهِن الُحرِّة واملُؤّسساِت املُترّضرِة من ناحيٍة أخرى.
هذا ما أصبحنا نَعيُش عىل وقِْعِه كُلَّ يوٍم، مزايداٌت وُمَهاتَرَاٌت بائسٌة وعدميٌّة 
يف قطيعٍة تاّمة مع َمشاِغِل التونسيّاِت والتونسيني اليوميِة ومع االستحقاقاِت 

الحقيقيِّة الكفيلِة بوضعِ البالِد عىل ِسّكِة اإلنقاِذ والَخالِص.
وقد تَتَابََعْت طيلَة املّدِة األخريِة عديُد الخطواِت التي زاَدت من تأزيِم الوضعِ 
الدستوريِة  املحكمِة  إرساِء  مبُشكلِة  ُومرورا  الوزاِري  بالتحويِر  بدًءا  وتعقيِده 
ووصوال إىل التعييناِت األخريِة يف مناصٍب حّساسٍة من الدولِة َعّمَقْت القطيَعَة 
الدولِة  أجهزِة  بتفكُِّك  وتُنِذُر  والتنفيذيِة  الترشيعيِة  السلطتنَْي  ناِت  ُمكوِّ بني 

وتَصاُدِمها.
عىل  شارََف  قد  والدايِن،  القاِص  وبشهادِة  اآلَخُر،  فهو  الوطني  اقتصاُدنا  أّما 
بأَْسوإِ  تُنِذُر  اتِِه  ُمؤشِّ ُمختلُف  وأصبَحت  باإلفالِس  يًا  ِجدِّ ًدا  ُمهدَّ وبَاَت  االنهياِر 
العواقِب.. انِهياٌر يُؤكُِّدُه الرتاُجُع املُستمرُّ لرتقيِم تونس السيادي، وعجٌز شامٌل 
القطاعاِت  مختَلَِف  منوِّ  وسلبيّة  وغريها..  والتجارية  املاليِة  املُوازناِت  ألغلِب 
الصموِد  الُصغرى واملتوّسطِة لعدِم قدرتِها عىل  املؤّسساِت  العديِد من  وَغلُق 
القانونيِّة  التتبُّعاِت  إىل  بعِضها  أصحاِب  وتَعرُُّض  املتكافئة  غري  املنافسة  أمام 
وإحالُة اآلالف من العاِمالِت والعاّمِل عىل البطالِة وهو انهياٌر ال يعوُد فقط إىل 
تداعياِت جائحِة كورونا بل كذلك إىل َهَشاَشٍة ُمتَأّصلٍة يف النموذِج االقتصادي 
التونيس ويف طبيعِة املِنواِل التنمِوي الذي طالاَم نَبّهنا إىل مضاَعفاتِِه الَوِخيَمِة 
رَِة وناَديْنا باستبدالِه حتّى يكوَن عاِدالً داِمًجا ُمستِجيبا لرشوِط التنميِة  واملُدمِّ

املستدامِة.
ْث وال َحَرج.. فقٌر ُمْسترَْشٍ َسَحَق الفئاِت  أّما َوْضُعَنا االجتامعي واملُجتمِعي فحدِّ
َشَة وَحطََّم املتوسطَة ِمنها، وقُدرٌة شائية َدّمرتها شبكات االحتكاِر  الفقريَة واملَُهمَّ
والتوزيعِ املوازيِة املُعرِبَدِة وأنَهَكها لَِهيُب األسعاِر واملُضارباِت، يف ظلِّ غياٍب تامٍّ 
ي لها وفساٌد ُمنترِشٍ يف كُلِّ َمفاِصِل الدولة وقُصوٌر شامٌل  إلرادٍة سياسيٍة للتصدِّ

عن املراقبِة والِعقاِب مع مناٍخ سيايِس واقتصادي وصّحي َموبُوٍء.
المشهد السياسي المشحون

عىل خلفيِّة هذا الّشلِل املُؤّسسايت املُستفِحِل، وهذا املشَهِد السيايس املشحوِن، 
ظاهرُة  استفَحلَت  املُفِزِع،  االقتصادي  والركوِد  املسبوِق  غريِ  التسيِّب  وهذا 
وعىل  القانوِن  عىل  التجاُسُ  وتزايَد  املجتمعِ،  مختلََف شائِح  وطالت  العنِف 
أجهزِة الدولِة ليُضاِعَف من منسوِب االنفالِت، ويَفسَح املجاَل واسًعا أماَم تفشِّ 
اِر املُخّدرات وُمحرتيف االتّجار  الفساِد واالنحراِف وعربدِة عصاباِت التهريِب وتجُّ
بالبرِش والهجرِة الرسيِة، وهو ما ساعَد عىل استفحاِل حالِة الفوَض ومظاهِر 
ِب  كالتعصُّ البدائيِّة  الفعِل  ردوِد  وتزايُِد   ، العامِّ النظاِم  عىل  والتمرِّد  العصياِن 
والخوُف،  الشكُّ  َوَساَد  والتضامِن،  التّكافِل  قيِم  وتراجعِ  والعشائِري،  الجهوي 

وانعدَمت الثِّقُة.
كام تََناَمى خطاُب التطرُِّف والكراهيِة خطاٌب يَصُدُر عن كتلٍة تحتِمي بالحصانَِة 
بالثورجيِة  ويتغلَُّف  بالّصمِت  أو  بالتواطُِؤ  إّما  حاكٌِم  ائتالٌف  ويرَعاُه  الربملانيِة 
والشعبويِة ويحتِمي بالديقراطيِة وباملناسبِة فإنَّنا نُعلُِن تنديدنا الشدِيد بكلِّ 
العملياِت اإلرهابيِة وآخرُها الجريُة اإلرهابيُة الشنيعُة التي أقدَم عليها ُمهاجٌر 
تونيٌس يف فرنسا وذهبَت ضحيّتَها أمٌّ لطفلنِي.. ستُشكُِّل بالتأكيد عامال ضاِغطا 
تونس  ُسمعِة  إىل  أخرى  مرًّة  املهاجريَن وستيُسُء  والتونسِيني  التونسياِت  ضدَّ 

كدولٍة ُمصّدرٍة لإلرهاِب..
هكذا تَبدو الحالة اليوَم يف تونس..

سفينٌة تتقاذفُها األمواج العاتيُة والرياُح العاصفُة..
تَسألوَن عن املتسبِّب يف ما وصلْت إليه بالُدنا من فوض وَعطالٍة وتأزٍّم..

لن نرتدََّد يف القوِل إّن السبَب يف ذلك يعوُد:
أّوال إىل غياِب الحواِر واحتداِم الرصاِع بني مختلِف مؤّسساِت الدولِة ماّم أفقَدها 
جميَعها املصداقيَة التي تليُق بها وثقَة املواطنني الرضوريِة إلكساِبها املرشوعيَة 

الشعبيَة.
وثانيا إىل حالة الَوَهِن واالستسالم التي أصبَح عليها نظاُم الحكِم يف بالِدنا بعَد 
أجندات  لتنفيِذ  طيّعًة  وأداًة  الفاسِد  املاِل  بارونات  أيدي  بني  لُعبًة  أصبح  أن 
لعبِة  وراَء  َوانَْساَق  الثورِة،  استحقاقاِت  عىل  وااللتفاٍف  خارجيِة  وارتباطاٍت 
املُحاَصَصِة والَوالِء وتنكََّر لوظيَفِتِه األصليِة التي تقِض بتوفري ُمقّوماِت الكرامِة 
الفساِد  واسِتئصاِل  وعدالِتها  الدولِة  وهيبِة  القانوِن  سيادِة  وفَرِض  للناِس 
ومقاومِتِه وحاميِة املرفِق الُعمومّي وتطويرِه وتحِصنِي املجتمعِ ِصّحيًا وتَربَويًّا 

وأمنيًّا ومدنيًّا وضامِن حقِّ أجياِل املُستقبِل.
صراعات عبثية

مكتَسباتِِه  عىل  ُمؤمتَننَي  شعِبنا،  لُهموِم  حاملني  نزال،  وال  دوما،  كُّنا  لقد 
واستحقاقاتِِه يف الحريِة والعدالِة واملساواِة. وقد كان من واجِبنا، إزاَء ما باَت 
يهزُّ بالَدنا من وباٍء قاتٍل ومن شلٍل ُمربٍك ومن فوض عارمٍة ورصاعاٍت َعبثيٍّة 
مع  يقطُع  جامع  وطنّي  حواٍر  إىل  الدعوة  والفساِد،  االستبداِد  نحو  وانحداٍر 
َهَوِس التفرِّد بالحكِم والتغّوِل يف السلطة والتمّكِن من َمفاِصل الدولة والرغبِة 
الجامحِة يف إفساِد الحياِة الّسياسيِة واملجتمعيِة، واالنشغاِل بتغذيِة الرصاعاِت 
ِب،  والتعصُّ بالكراهيِة  املشحوِن  الّشعبوي  والخطاِب  والعقائديِة  املذهبيِة 

وترذيِل املؤّسسات.
باعتبارِه  الحوار،  هذا  لِرعايَِة  املناسبَة  الجهَة  الجمهوريِة  رئيِس  يف  رأينا  وقد 
رئيَس الدولِة ورمَز وحدتِها والضامَن الستقاللِها واستمراريِتها والحرتاِم الدستوِر.

من  العديد  لدى  استحساٍن  من  املبادرُة  هذِه  لقيَتُْه  مبا  نعتزُّ  كّنا  وإن  إنّنا 
األحزاِب واملنظاّمِت والشخصياِت الوطنيِة، دون أن نُنِكَر سعَي البعض إىل وضع 
ُر من أنَّ التأخرَي يف تجسيدها عىل أرِض الواقعِ من  العراقيل أمامها، فإنّنا نحذِّ
ناحيٍة، والسعَي إىل التشكيِك يف َجدواها من بعض األطراف الحاقدِة من ناحيٍة 
ِمحنِتنا  ومتديِد  أزمِتنا  تأبيد  يف  الرغبِة  تدلُّ عىل  سيّئًة  اٍت  مؤشِّ ونراها  ثانيٍة، 

باسم الرشعية االنتخابية تارًة وباسم الخصومات الشعبوية تارًة أخرى.
نقول لهؤالء وألولئك، إنَّ الرشعيَة ال تربُِّر إذالَل الناِس ومصادرَة حقِّ االحتجاِج 
ومن  وانشغاالٍت  معاناٍة  من  واملجموعَة  الفرَد  يُخالُِج  عاّم  للتعبري  والتظاُهِر 
للمقايَضِة  الدولِة  أجهزِة  توظيَف  حاٍل٬  بأيِّ  الرشعيُة٬  ترُبُِّر  ال  كام  انتظاراٍت. 

واالبتزاِز وملصادرَِة الرأَي املخالِف وترهيِب املُعارضني.
لن يتمّكَن أيٌّ كاَن من اكتساِب الرشعيِة عرب التعييناِت املُسقطِة القامئِة عىل 
االحتجاجاِت  بقمعِ  وال  العاّمة  بالقّوِة  التنصيِب  وعرب  واالنتامءاِت  الوالءاِت 
بالزياداِت  الحاِل  وِضَعاِف  الرضائِِب  دافِعي  كاهِل  بإثقاِل  وال  األفواِه  وتكميِم 

املُشطَِّة يف األسعاِر.
وتشويِه  الغريِ  مرشوعيِة  بإلغاِء  الرّشعيِة  اكتساِب  من  كان  أيٌّ  يتمكََّن  ولن 
لنفسِه  النفوِذ  واحتكاِر  الّدولِة  رموِز  عىل  ِم  والتهجُّ اإلشاعاِت  وبثِّ  الُخصوِم 
ولذويِه. ولن يُكتََب أليِّ شعيٍة البقاُء والدواُم إذا كانت تُحرّكُها دوافُع الغنيمِة 
وتَحُكُمها اللّهَفُة عىل الحكِم وخلفيُّة التدافُعِ والتمكنِي مبا تعنيِه من رغبٍة يف 

اإلقصاِء والتمييِز والتسلِّط، ومن تحريٍض عىل الفتنِة واالقتتاِل.

األخ نور الدين الطبوبي في ذكرى عيد الشّغل 2021 

البالد لم تعد تتحمل الصراعات العبثيّة
للسنِة الثانيِة عىل التوايل تَْضطَرُّنا جائحُة كورونا الخبيثة إىل إحياِء عيد الشغل العاملي ُمتباِعديَن، َمحرومنَي من حرارِة اللقاِء ومن 

ُمْتَعِة االحتفاِل الجامعي.
لكنَّ احرتاَمَنا لتقاليِد التضاُمِن والتآُزِر، والتزاَمَنا بواجِب البقاِء أوفياَء لدماِء الشهداء، َوِحرَصنا الشديَد عىل تَقاُسِم ُمْتَعِة االحتفاِل بهذا 
زَتَْنا جميعَنا لَِنكوَن يف املوِعِد لَِنِقَف يف ُخشوعٍ وإجالٍل تخليًدا لذكَرى عامالِت  ِل العالَِم أيَْناَم كانوا، َحفَّ العيِد يف ما بيَنَنا ومع بقياِّة عاماّ
وُغالِة  االستغالِل  ِضدَّ قوى  التاسعِ عرَش  القرِن  َثانِينياّات  انَْتَفُضوا يف منتصِف  الذين  األمريكيِة  املتحدِة  بالوالياِت  ِشيكَاُغو  ِل  وُعاماّ
ليِة العامليِة  ِة، تقديرا منَّا ملا َرَسموه بتضِحياتِِهم عىل َدْرِب الحريِة واالنعتاِق واعرتافا لهْم مبا َوفَُّروُه للحركِة العاماّ الرأسامليِة املُسَتبدِّ
ِل العامِل راجني للبرشيِة جمعاَء السالمَة  من آفاٍق رحبٍة ملراكمِة املكاِسِب والُحقوِق واالمتيازاِت عىل َمرِّ السنني.. فأجَمُل تحياٍّة لعاماّ
والخروَج من هذه الجائحِة الكَْونِيَِّة الخطريِة.. كام أناّها مناسبٌة لتوجيِه تَِحياِّة التقديِر واإلكْباِر لَشعِبنا يف فلسطني الذي يُقاوُم ببسالٍة 
ولِة  ِر وِبناِء الداّ َعْسَف املُحتلِّ الصهيوِن ويُثِبُت دوما ُقدرًة خارِقًة عىل الصمود وتشبُّثا ال يَلِنُي باألرِض والتاريخِ وأََمال ال يَنقِطُع يف التحرُّ
لُوا إليه من توافقاٍت وحواراٍت بناّاَءٍة يف اتجاِه التَّعايف  اَءنَا يف ليبيا عىل ما توصَّ وعاصمُتَها القدس الرشيف ويف الوقِت نفِسه نُهنُِّئ أَِشقَّ

رٍَة كَاَدْت تَْعِصُف مبُجتمِعها وِبوحَدِة تُراِبها. ِل األجنِبياّ وتََجاُوِز آثاِر َحرٍب ُمدمِّ والتخلُِّص من التدخُّ

البقية ص8
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أّما دول الجنوب فهي محارصة بالوباء وبالفنت الداخليّة وبالحروب وبالفقر 
مّم جعلها عاجزة أمام هذه الجائحة مستسلمة ملصريها مكتفية باالقرتاض يف 
دول معيّنة، وتعاين من نقص الخربات والبُنى التحتيّة يف دول أخرى، ولديها 
الفقراء واملهّمشني  الطبّية يف دول كثرية. مّم زاد من نسبة  الكوادر  نقص يف 
والبؤساء، إذ يتساقط ضحايا هذه الجائحة كم يتساقط الذباب وهو يحاول 
مقاومة املبيدات. إنّها جائحة أبادت املاليني من البرش، تأتينا املشاهد األكرث 

رعبا من الهند حيث تُحرق يوميّا آالف الجثث يف مشهد تراجيدّي قّل نظريه.
كم حصدت الجائحة أكرث من 400 ألف ضحية يف الربازيل وحدها، ويعيش 
العامل كلّه بال استثناء رعبا وخوفا وفزعا ال يقّل عن ذلك الذي عاشته البرشيّة 
العامليّتني األوىل والثانية، فقد كانت الجثث تتساقط أثناء تلك  أثناء الحربني 
الحروب بفعل األسلحة املستخدمة لإلبادة والقتل أّما اليوم فالجثث تتساقط 
هذا  يف  املاليني  خلف  يحّث خطاه رسيعا  صامت،  مريّئ،  غري  فريوس  بسبب 
أو مساحة  البرشيّة هدنة  بال هوادة وال مينح  تباعا  الرؤوس  العامل، ويقطف 
لتأّمل ما يحدث... فقد فشل العامل بكّل ما ميلك من ترسانة علميّة وتكنولوجيا 
خالّقة يف الحّد من انتشاره، إنّه تسونامي أو هو مثل الّنار التي تلتهم الهشيم 

دون توقّف كأنّها حرب بيولوجيّة تستهدف الجنس البرشّي.
هذا الفريوس الذي أزهق أرواح املاليني وخنق االقتصاد يف جميع دول العامل 
أبسط  يف  االنسان  واستهدف حقوق  والترشّد  والبطالة  الفقر  نسبة  من  وزاد 
معانيها، ينتقل برسعة عرب السفن والطائرات وأجسام البرش، فارتفعت أعداد 

بدا  الناس،  وشغل  الدنيا  مأل  فريوس  التوتّر،  وترية  معها  وتصاعدت  ضحاياه 
عنيفا قويّا ال إنسانيّا أعلن سخريته من البرشيّة التي اّدعت أنّها سيّدة العامل 
والتاريخ وأنّها امتلكت الثقافة والعلم والخربة والتجربة لتصف عرصها الحايّل 
بأنّه من أكرث العصور تطّورا... لقد سخر فريوس كورونا من الجميع كأنّه يرّدد 

بأعىل صوته:
أنا األقوى، أنا األجدر بالبقاء، أنا املُعّمم بني البرش، أنا املُعْومل، أنا الذي عربت 
بينكم وسكنت رئاتكم ومزّقتها  املرسومة وتجاوزتها وانتقلت مبرونة  الحدود 
وكتمت أنفاسكم وكتمت أنفاس االقتصاد يف كل العامل وأجلس اليوم ها ُهنا 

عىل الربوة أراقب تساقط ضحاياي.
ليس األمر بالجديد، فالعامل عرف فريوسات خطرية لعّل أهّمها فريوس فقدان 
املناعة »االيدز« الذي قطف املاليني كم الحقت العامل مخاطر عديدة وجسيمة 
يف صورة أوبئة قاتلة متعّددة األسمء واألسباب. وهو ما كّنا نتابعه عرب األفالم 
أو الروايات فنشعر بأّن ذلك غري واقعّي لكّننا رصنا اليوم نراه يف شاشات التلفاز 

فيُمّرر خرب املوت بصورة متواترة ويوميّة ومكثّفة.
كأنّه يحّقق خياالت املبدعني املختّصني يف أفالم الرعب والرواية والدراما... إنّه 
قادم إلينا من كّل مكان ودون استئذان أو تحذير أو تنبّؤ يجلب معه الحزن 
وأمل الفراق والدموع وينرش رائحة املوت ويحّول العامل يف فرتات كثرية إىل مدن 
أشباح تُنذر باملوت، بالفراغ، يسكنها الخوف املرير الذي ميزّق قلوب الجميع 
يف كامل أنحاء املعمورة...وباء أدخل اىل حياتنا مصطلحات جديدة: الكممة، 

الحجر الصّحي، التباعد الجسدّي، املُعّقم، العدوى، فتتناقل كل قنوات العامل 
أخبار ضحاياه ونرى الفزع يف عيون األطباء واملمرّضني والعلمء ونرى الصدمة 
رشاسة  عن  تعبريا  للجميع  حّق  كأنّها  قاطبة  إنسانية  لتصبح  تتعْومل  وهي 

الفريوس وقدرته الفائقة عىل تطبيق شعاره:
»املرض للجميع، فلْيْحم نفسه من يستطيع«.

فهل نحن نقرتب من نهاية العامل؟
هل هو رصاع العلم والوباء؟

إذا تأّملنا يف هذه املصائب الطاحنة التي أناخت علينا بكلكلها، فإنّنا سنزداد 
رعبا، خاصة أّن الوباء مل تزل شظاياه ترتاءى لنا أينم ولّينا وجوهنا تصنع هزامئنا 
وتطرح إشكاليّات خاصة بالعلم وبالطّب وباالقتصاد وبالتخلّف بدول الشمل 
ودول الجنوب، وتصبح معطى اجتمعيّا وأداة ضغط من الضغوطات النفسيّة 

القاتلة واملثبّطة للعزائم.
ويغدو بسببها االنسان أذّل من رصصار، ويبدو كأنّه مييش عىل حبل مشدود 
الذي ال  اللعني  الفريوس  فهذا  كفأْر مذعور.  بالهلع  بني طريْف جبلني مسكونا 
للحدود  عابر  والثقافة...  والعرق  والدين  والجنس  وبالعمر  بالحدود  يعرتف 
متمرّد ال أحد قادر عىل كبح جمحه، كلّم زاد عدد املصابني به زاد احتمل 
ظهور سالالت جديدة منه ألّن تعّدده وتكاثره مينحه فرصا لتطوير نفسه مّم 
بالتايل  الجدوى والفاعلية.  التالقيح غري ذات فائدة وعدمية  بأن يجعل  يُهّدد 
يبدو الوضع الحايل يف العامل وخاصة يف مناطق معيّنة كالهند والربازيل خطريا 
جدا يرسل إلينا تنبيها رصيحا وواضحا قامتا حزينا مفاده أن ال أحد مّنا قادر 

عىل النجاة ما مل يصبح الجميع يف أمان.

غيّرت من عادات التونسيني والتالقيح للمقربني فقط
شكّلت جائحة كورونا إحدى أكرب املخاطر يف زمننا املعارص خاصة بعد أن تناسلت وتكاثرت وتحّولت وتغّيت لترضب بقّوة الواقع اإلنساين يف كّل 

بقاع العامل، إنّها جائحة ُمعْوملة كام تعوملت من قبلها األفكار والثقافات واملوضة والنظريّات وااليديولوجّيات.
وهي جائحة شكّلت انعطافة تنمويّة وصّحية يف كل دول العامل، فوجدت الدول صعوبات كثية للسيطرة عىل هذا الوباء والحّد من تأثياته 
السلبّية عىل االقتصاد وخاصة عىل صحة االنسان. ألّن الرثوة البرشيّة هي املنتجة والقادرة عىل رفع مستوى االقتصاد وتطوير املجتمع وتنميته. 
ورغم أّن دوال عديدة استطاعت يف بداية الجائحة أن تتعامل مع تداعيات الوباء االقتصادية مبرونة عالية باعتبارها دول رعاية، إالّ أنّها بعد مرور 
أكرث من سنة عىل انتشار الفيوس تبدو قارصة عن احتواء األزمة االقتصادية والصّحية وكذلك النفسّية. وعىل رأس هذه الدول الواليات املتحدة 
األمريكّية وهو ما ميّثل مفارقة غريبة بل ُمحّية فهي دولة طاملا تفاخرت بقّوتها واستأسدت أمام العامل مقّدمة نفسها قّوة اقتصادية وسياسّية 

وعلمّية ال نظي لها.

فاتن الوساليت جائحة كورونا

التي  الكتل  كل  الناصفي  حسونة  الكتلة  رئيس  طالب 
انخرطت يف اإلمضاء عىل عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس 
نواب الشعب راشد الغنويش بوضعها عىل طاولة الحوار بشكل 

جدي للحسم فيها نهائيا وليتحمل كل طرف مسؤوليته.
وأضاف الناصفي انه متت دعوة رئيس الحكومة إىل رضورة 
مستقلة  حكومته  أن  باعتبار  السيايس  لالبتزاز  الخضوع  عدم 
السياق  القبول بأن تتحول إىل حكومة سياسية. ويف  وال ميكن 
نفسه حمل الناصفي رئيس الجمهورية قيس سعيد جزءا كبيا 
والزج  املتشنج  بخطابه  يتعلق  ما  يف  خاصة  املسؤولية  من 
منبها  السياسية  الرصاعات  يف  والعسكرية  األمنية  باملؤسستني 

من خطورة هذا الوضع.
من جهته، قال النائب عن التيار الدميقراطي زياد الغناي 
وينتهي  املصلحي،  بالبقاء  مرتبط  للحكومة  الداعم  الحزام  ان 
بانتهاء الربامج والتوجهات العامة. واكد انه من املتوقع أن يقع 

يف خالفات.
التقدم  ليس  الشاغل  الغنويش  شغل  ان  الغناي  وأضاف 
يستعمل  وهو  الربملان،  رئاسة  يف  البقاء  بل  العامة،  بالسياسة 
سياسة الرتغيب والرتهيب، وموضوع سحب الثقة منه لن ينتهي 
أن  املتحدث  واكد  باملسألة.  معها سيتشبثون  النهضة ومن  ألن 
ومشكلة  عقبة  الغنويش  بقاء  تعترب  ووازنة  جدية  أطرافا  هناك 

وستحاول إزاحته من املشهد.
الرضبة القاصمة 

من  الثقة  لسحب  املعارضة  األحزاب  من  نواب  ويسعى   
بالنظام  منه  إخالال  اعتربوه  ما  بسبب   ، النهضة  حركة  رئيس 

الداخيل والفشل يف إدارة الجلسات.
عبو  سامية  الدميقراطي  التيار  حزب  عن  النائبة  وكانت 
خلفية  عىل  وذلك  نائب،  ملائة  القامئة  تجاوز  عن  أعلنت  قد 

التجاوزات الخطرية لرئيس املجلس الغنويش.
ويستوجب نجاح سحب الثقة التصويت باألغلبية املطلقة 

يف  التونسيني  الربملانيني  مساعي  نجحت  وإذا  أصوات(،   109(
الحصول عىل 109 أصوات يف جلسة سحب الثقة، فإن مغادرة 

الغنويش ستكون رضبة قاصمة للنهضة.
يف  الغنويش  فشل  عىل  السيايس  املشهد  مكونات  وتُجمع 
اإلدارة والعجز عن خلق توازنات بني الكتل داخل الربملان، وهذه 
يف  إحداهم  سابقتان  محاولتان  فهناك  األوىل،  ليست  املحاولة 
جويلية املايض، لكن أصوات نواب حزب قلب تونس أنقذته يف 

جلسة سحب الثقة.
السابقة،  املرات  عن  يختلف  االمر  فان  املرة  هذه  اما 
بات  عدمه،  من  املجلس  رئاسة  يف  الغنويش  بقاء  ان  باعتبار 
ترفض  تونس، حيث  قلب  نواب  بني  للخالفات  األسايس  املحور 
بعض القيادات التحالف مع النهضة وتدعو إىل سحب الثقة من 
الغنويش، ما دفع البعض منهم إىل االستقالة من نشاط الحزب 

مثل النائب عياض اللومي. 
وقد أعلن هذا االخري عن استقالته من الحزب، معلال ذلك 
الفساد  لويب  يفرضها  أن  يريد  التي  الواقع  األمر  سياسة  برفضه 
استقالة  تعقب  أن  مراقبون  ورجح  وخارجه.  الحزب  داخل 
اللومي استقاالت أخرى، يف ظل تواصل بقاء رئيس الحزب نبيل 

القروي يف السجن بتهم فساد.
واستقالة  تونس،  قلب  حزب  يف  الخالفات  طرحت  وقد 
الحكومة  مصري  بشأن  عديدة  تساؤالت  السيايس،  مكتبه  رئيس 
والتحالفات داخل الربملان مبا فيها بقاء راشد الغنويش يف منصبه 
املعارضة  نواب  من  تهدأ  ال  تحركات  ظل  يف  للربملان،  رئيسا 

لسحب الثقة منه.
ويف هذا الخصوص، كشف رئيس كتلة قلب تونس، أسامة 
الخليفي، عن مرور حزبه مبا وصفه باملخاض السيايس العسري، 
مؤكدا أن حزبه دخل يف مرحلة تقييم عميق يف مساره السيايس 
ويف تحالفاته وسيقوم  بناء عىل ذلك بعديد املراجعات . وأكد 
الخليفي أن النقاش يف خيارات الحزب وتحالفاته ساهم يف ظهور 

اختالفات للعلن، موضحا بأنه سيتم 
تطويقها بشكل مستعجل عرب آلية الحوار.

خالفات وضامن االستقرار
الدين  نور  النهضة  النائب عن حركة  من جانبه، مل يخف 
يف  أمله  عن  معربا  تونس،  قلب  خالفات  من  قلقه  البحريي 
انهم يعتربون قلب تونس أحد  ، وأشار اىل  تطويقها وتجاوزها 
رشكائهم وجزء من القوى الضامنة لالستقرار السيايس والحكومي.

يف  تستهدف  التي  بالهجمة  وصفها  مم  البحريي  وحذر 
للتجربة  استهداف  باطنها  ويف  والغنويش  القروي  ظاهرها 

الدميقراطية برمتها من قوى معادية للثورة.
وأقر النائب بوجود محاوالت لرضب الحكومة عرب تفكيك 
الحزام الربملاين الداعم لها، مشددا عىل دعم النهضة للمشييش، 
داعيا إياه التخاذ خطوات جريئة لتأمني السري العادي ملؤسسات 
أحكام  وفق  للوزراء  الدستورية  اليمني  أزمة  وغلق  الدولة 

الدستور.
للمعهد  السابق  العام  واملدير  السيايس  املحلل  ويرى 
عريضة  أن  الكحالوي  طارق  االسرتاتيجية   للدراسات  التونيس 
سحب الثقة من الغنويش التي يلوح بها كثريون مبن فيهم نواب 
سيلعبها  التي  الضغط  أوراق  بني  من  ستكون  تونس  قلب  يف 

الحزب ضد الغنويش وحزبه يف عالقة مبلف سجن القروي.
واعترب الكحالوي أن النهضة يف وضع ال يحسد عليه، بسبب 
النظر داخل حزب  للتصدعات واختالف وجهات  املبارش  التأثري 
الحزام  ويف  الربملان  يف  لها  رشيك  أبرز  يعد  الذي  تونس  قلب 
الحكومي، واألهم من ذلك، وفق الكحالوي، هو تغري موقفه يف 

عالقة بتقييم أداء الغنويش عىل رأس الربملان .
سحب الثقة والصفقة السياسية 

 وتعيش مكونات الحزام الربملاين للحكومة التونسية بقيادة 
ما  األخرية،  الفرتة  متنامية يف  املشييش رصاعات سياسية  هشام 
بسبب  عدة  مشاكل  يف  أصال  املتخبطة  الحكومة  باهتزاز  ينذر 
يف  الغنويش  راشد  الربملان  رئيس  فشل  يطرح  ما  أدائها،  ضعف 
تونس  وقلب  النهضة  )حركة  الربملاين  التحالف  عىل  التعويل 

وائتالف الكرامة( الداعم للحكومة ملنع سحب الثقة منه. 
السيايس،  الترشذم  ان هناك حالة من  الثابت واألكيد هو 
وان الشعب التونيس يرى فشل هذه الحكومة يف عدة قطاعات. 
تونس  قلب  حزب  يف  خالفات  هنالك  ان  أيضا  الثابت  ان  كم 
تتمحور حول الغنويش ألنه تعّهد بإطالق رساح القروي، وهناك 
قلت،  ما  خالفت  بأنك  للغنويش  رسالة  إيصال  تريد  مجموعة 

وشق آخر يقول إن هذه األمور ثانوية.

تصدع قلب تونس وتفكك »الوسادة« البرلمانية.. 

الخالفات بني مكونات الحزام الربملاني للحكومة هل تعصف  باملشيشي والغنوشي معا؟

حياة الغامني 
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*حوار لطفي املاكني

أكدت النائبة منرية العياري عن التيار الدميقراطي والكتلة الدميقراطية 
ان نجاح الحوار الوطني يحتاج لتوفر مناخ مالئم الن استمرار الرصاعات بني 
املؤسسات واالحزاب  مازال يعطل ذلك وأضافت يف حديثها لـ»الشعب« 
التونيس يساند الرئيس قيس سعيد باعتباره انترص ملؤسسات  ان الشعب 
عىل  والهيمنة  للتمكن  اخرى  اطراف  فيه  تسعى  الذي  الوقت  يف  الدولة 

مفاصل الدولة ومؤسساتها.
الجراء  الدعوة  ان  اخرى  جهة  من   وبينت 
انتخابات سابقة ألوانها ويف ظل الظروف التي تعيشها 
البالد لن يغري املشهد املتشظي بل انها ستفرز الرتكيبة 
نفسها داخل مجلس نواب الشعب وخارجه وان االمر 
يحتاج أوال إىل إدخال تعديالت عىل القانون االنتخايب 
إىل  أشارت  كام  املنتظر  التغيري  أساس  ميثل  ما  وهو 
التونسية  الحكومة  بني  املرتقبة    املشاورات  اهمية 

لتكون  السيايس  االستقرار  توفر  يشرتط  الذي  الدويل  النقد  وصندوق   
املفاوضات جدية ومفضية إىل نتائج ملموسة الن حالة التشظي قد تعيق 
التي تتخبط  البالد لعمق االزمة  تلك املفاوضات وهذا ما مل تعد تتحمله 

فيها.
يف هذا الحديث الخاص بالشعب تفاصيل تنرش ألّول مرة.

* يحتد الصراع على الصالحيات في أعلى هرم السلطة 
فكيف تنظرون إلى ما يحدث؟

ـ يف الحقيقة نحن ننظر له من جانبني القانوين 
اوال وتحديدا يف عالقة بدستور 2014 والذي تم سنه 
من قبل أغلبية تتزعمها حينها حركة النهضة والفاعل 
به  ملغم  دستور  عنه  ترتب  ما  وهو  فيها  الرئييس 
استحال  الغموض  من  والكثري  النواقص  من  العديد 
ان  كام  األمر  عقد  ما  وهذا  سلسة  بطريقة  تطبيقه 
جهد  اي  املاضية  الفرتة  يف  يبذال  مل  والنداء  النهضة 
ذلك  ظل  ويف  وبالتايل  الدستورية  املحكمة  الرساء 
رئيس  فان  الدستورية  املحكمة  وغياب  الغموض 

الجمهورية هو الضامن والحامي للدستور والوحيد املؤهل لتأويله وضمن 
هذا االطار مارس الرئيس دوره وأول عىل أساس حدود واضحة لصالحياته 
الصالحيات ويف ظل سعيها  أنه توسع يف  النهضة  البعض ومنهم  وقد رأى 
وشوهت  تأويالته  رفضت  لذلك  سياسيا  عزله  ورمبا  صالحياته  من  للحد 
ان  دون  للتأويل  يسعى  الرئيس  ان  والحال  انقالبية  واعتربتها  ترصيحاته 

يرتقي إىل حد االنقالب.
من الجانب السيايس املعلوم ان الغنويش رئيس حركة النهضة ورئيس 
رئيس  صالحيات  توسيع  عىل  البداية  منذ  عمل  من  هو  النواب  مجلس 
نواب  مجلس  اصبح  كام  الدبلومايس  النشاط  يف  التدخل  حد  إىل  الربملان 
عىل  السيطرة  من  للتمكن  ومؤسسته  النهضة  لحركة  تابعا  فرعا  الشعب 
ماهو  لكن  يحتد  الصالحيات  عىل  الرصاع  جعل  وهذا  الدولة  مفاصل 
قانوين وواقعي ونحن يف دولة  قانون فإن االولوية واملرشوعية لكل تأويل 
الواقع  الصالحيات بطرق غري قانونية وطريقة فرض  قانوين عوض توسيع 
بالقوة واستغالل الربملان لالستحواذ عىل صالحيات غري موجودة بالنصوص 

القانونية.
البرلمان  ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  بين  الصراع  أصبح   *

مكشوفا فإلى أين سيحملنا هذا الصراع؟
الدستور  به  جاء  ما  سعيّد  قيس  الرئيس  فيه  استعمل  رصاع  هو  ـ 
والنزعة  االغلبية  وقوة  واقع  امر  فرض  قوة  استعمل  املقابل  الطرف  لكن 
ترصيحات  جراء  للعيان  خرج  الرصاع  بأن  يرى  ملن  وبالنسبة  االستبدادية 
الشارع  مستوى  عىل  ملموس  وهذا  التونيس  الشعب  فان  سعيّد  الرئيس 

انترص إىل رئيس الجمهورية باعتباره انترص للدستور ومؤسسات الدولة.
* لماذا اصبح خيار النظام الرئاسي من منظور اغلب شرائح 

المجتمع هو االنسب واالفضل الستقرار البالد؟
ـ يف ظل الوضع املتشظي يف ظّل ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب 

فان املشاهد يدرك متاما االدراك سبب التجاذبات والرصاعات للتمكن من 
مفاصل الدولة واقتسام املغانم ومن هنا هيمن عىل املواطن الشعور ان 
املنطلق  ذلك  ومن  بالبالد  يحصل  ما  كل  يف  املتسبب  هو  الربملاين  النظام 
يرتسخ يف ذهنه ان النظام الرئايس الجامع للسلطات يكون أفضل لوضع حد 

للرتذيل والتشتت عىل مستوى السلطة والربملان.
بسبب  معطلة  الدولة  مؤسسات  ان  يعتقد  التونيس  املواطن  ان  كام 
ما يحصل وكذلك الوضعية االجتامعية والصحية تسوء يوما بعد آخر وان 
يحصل  وما  يعيشها  التي  الوضعية  بني  الرابط  هناك 
لتفادي  الرئايس  للنظام  الرجوع  يفضل  لذلك  بالربملان 

التعطيل الحاصل.
حكومة  لتشكيل  الدعوة  من  موقفكم  ماهو   *

انقاذ وطني؟
التيار  عام  أمني  بدعوة  هنا  التذكري  يجدر  ـ 
حل  اليجاد  الحكومة  من  الشكل  لهذا  الدميقراطي 
الفرقاء  تجميع  استحالة  مع  خاصة  السياسية  لألزمة 
السياسيني وتشكيل حكومة حزبية وكذلك فشل تشكيل حكومة تكنوقراط 
التي  االزمة  لتجاوز  انقاذ وطني  تكوين حكومة  االفضل  من  يكون  لذلك 

تعيشها البالد.
* وهل يمكن تحديد أطراف هذه الحكومة؟

ـ األمر إىل حد اآلن غري واضح ألن ما يغرق مكونات املشهد السيايس 
أكرث مام يجمعهم والدليل عدم تحمس بعض االطراف للحوار الوطني الذي 
مل ينطلق بعد وبالتايل فإن أطراف هذه الحكومة ليست بالرضورة أن تكون 
متحزبة بل يستحسن ان تكون مشكلة من شخصيات 
املرحلة  هذه  يف  االساس  وهذا  تفرق  مام  أكرث  تجمع 

الصعبة التي متر بها البالد.
حل  ان  إلى  االستنتاجات  أغلب  تذهب   *
منصبه  من  الغنوشي  باستقالة  يكون  االزمة 

فهل يكفي ذلك لتجاوزها؟
تكفي  ال  وحدها  الغنويش  استقالة  يل  بالنسبة  ـ 
لحل االزمة وهو الذي يدعم رئيس الحكومة يف خالفه 
استقالته هي جزء من  وبالتايل  الجمهورية  رئيس  مع 
ثقة  فقدت  ان  بعد  املشييش  استقالة  من  والبد  كله  الحل  وليس  الحل 

الشعب التونيس لفشلها يف ايجاد حلول ملشاكله.
النهضة  لشورى  الختامي  البيان  أثار   *
ردود افعال متباينة فماهو موقف التيار من 

مجمل نقاطه؟
ـ بيان شورى النهضة تصعيدي زاد يف حدة االزمة 
مبواقف  ومنحرف  فيه  مبالغ  كان  بل  بحل  يأت  ومل 
االنقالب يف حني  إىل حد  بها  والذهاب  الدولة  رئيس 
تأويل  عرب  تكون  ال  االنقالبات  ان  يعلم  الجميع  ان 
محاولة  النهضة  شورى  بيان  ان  اعتقد  كام  الدستور 

لرضب صورة رئيس الجمهورية  وتحميله أكرث مام يحتمل يف هذه االزمة 
السياسية وهذا يفرس بان النهضة تتهرب  من تحمل املسؤولية والصاقها 

برئيس الجمهورية.
فهل  ألوانها  سابقة  انتخابات  الجراء  الدعوات  تزايدت   *

تعتقدين انها خيار مناسب في هذه المرحلة؟
فإنه   البالد  تعيشها  التي  غري  الصحية  الظروف  كانت  لو  انه  اعتقد  ـ 
الوبايئ  الوضع  لكن  مناسبا  حال  الوانها  السابقة  االنتخابات  اعتبار  ميكن 
الحرج والذي بلغ درجة الخطورة مينع تنظيم هذه االنتخابات كام ان عدم 
تنقيح القانون االنتخايب لن يفرز مشهدا مغايرا للمشهد الحايل وبالتايل من 
االفضل اجراء تعديالت عىل القانون االنتخايب  حتى يفرز نتيجة يتحقق من 
خاللها نوع من االستقرار السيايس افضل من الذي افرزته انتخابات 2019.

* سيعمل الحوار الوطني المرتقب على الربط بين االزمة 
فماهي  واالجتماعية  االقتصادية  والصعوبات  السياسية 

التداعيات المحتملة في حال استمرارها؟
ـ الحكومة دخلت يف مفاوضات مع صندوق النقد الدويل الذي يشرتط 

ايجاد حل لالزمة وهذا التشظي الحاصل خاصة عىل املستوى السيايس الن 
النقد  استمرار هذه االزمة برمتها قد يطرح امكانية عدم تعاون صندوق 
اعالن  منها  مرحلة عصيبة  البالد يف  يدخل  قد  ما  وهو  تونس  مع  الدويل 
االفالس وما يرتتب عن ذلك من تداعيات حيث سيطالب الصندوق بحل 

االزمة السياسية حتى يقبل بالتعامل مع الدولة التونسية.
ان  اال  االزمة  لحل  طيبة  فكرة  يبقى  فانه  الوطني  للحوار  وبالنسبة 
ما يطرح هو مدى توفر املناخ االمثل النجاح هذا الحوار يف ظل استمرار 
الرصاع بني  مؤسسات الدولة وعدم قبول االحزاب ببعضها ولعل ما ورد يف 

بيان حركة النهضة ال يدل عىل وجود الرغبة يف هذا الحوار.
* أثيرت مجددا مسألة مطالب رفع الحصانة على عدد من 
النواب وعدم تفاعل رئاسة  البرلمان معها فما تفسيرك لهذا 
الجميع  على  القانون  تطبيق  في  التراخي 

بعيدا عن االستثناءات؟
ـ لو صار خالف ذلك لكان االستغراب الن النهضة 
تتعامل مع من يتحالف معها بطريقة االبتزاز  بامللفات 
واملصالح وإذا وردت مطالب رفع الحصانة واغلبها يف 
حزامها السيايس طبعا هي ستسعى البتزازهم بغرض 
مواصلة  يف  واستغاللهم  الوالءات  مزيد  عىل  الحصول 

التحالف معها لتفرض اجندتها وهذا متأكد.
هذه  لتجاوز  رأيك  حسب  الحل  ماهو   *

الوضعية؟
إلتخاذ  الحصانة  لجنة   عىل  املطالب  هذه  بإحالة  املطالبة  يفرتض  ـ 
االجراءات املستوجبة خاصة اذا كانت اغلبها ال تتعلق مبهمة النائب يف اداء 
وظيفته لرتفع الحقا إىل الجلسة العامة لتحقيق العدالة من خالل املحاسبة 

وعدم االفالت من العقاب.
* باعتبارك عضوا بلجنة الحقوق والحريات ماهي مقترحات 

التنقيح المزمع إدخالها على  قانون جوازات السفر؟
ـ هو مقرتح تعديل يف مرشوع قانون تقدمت به الحكومة بخصوص 
مقرتح  مبرشوع  تقدمت  الدميقراطية  الكتلة  لكن  البيومرتي  السفر  جواز 
لجعل القانون املقرتح متالمئا  مع نصوص الدستور وخاصة الفصل 49 منه 
الذي جاء فيه انه ال ميكن وضع ضوابط او استثناءات للحقوق والحريات 
املنصوص عليها يف الدستور اال بإذن قضايئ وعىل هذا االساس اقرتحنا تعديل 
الفصول  13 و14 و15 التي تنص عىل انه ال ميكن حرمان أي مواطن تونيس 
املختصة  االبتدائية  املحكمة  رئيس  اذن قضايئ من  السفر دون  من جواز 

ترابيا.

منيرة العياري نائبة التيار والكتلة الديمقراطية لـ»الشعب«

ـ استقالة الغنوشي غري كافية والبدّ من ذهاب املشيشي

ـ لصندوق النقد 
الدولي شروطه في 

المفاوضات 
مع الحكومة

ـ دستور 2014 
ملغم وانتخابات سابقة 

ألوانها لن تغير 
المشهد السياسي 

المشتت 

ـ الحوار الوطني 
بادرة طيبة إاّل ان ما 
جاء في بيان مجلس 

الشورى فيه تأكيد ان 
ال رغبة لهم فيه!
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بيان الجامعة العامة لإلعالم
بقلم: لطفي الماكني

 ملاذا تُرك »املكتوب« وحيدًا؟
الشهرية  القصيدة  من  االستعارة  هذه  إىل  حاجة  يف  كّنا   
للشاعر الراحل محمود درويش للتعبري عن وضعية الصحافة 
تعوق  الصعوبات  من  الكثري  تعاين  باتت  التي  املكتوبة 
األحداث  ألهم  مبواكبتها  الطويل  تاريخها  رغم  استمرارها 
الالمعة  واألسامء  البالد  بها  مرّت  التي  املفصليّة  واملنعرجات 
التي صنعت مجدها وما ال يغيب عن املتابعني أّن أهم صّناع 
من  بداياتهم  كانت  واملسموع  املريئ  عرب  اليوم  العام  الرأي 
الصحافة املكتوبة وهذا ينطبق عىل أغلب التجارب يف تونس 

ويف غريها من البلدان.
مبا  املكتوب  اإلعالم  ليحظى  »األفضال«  هذه  تشفع  مل 
الحكومة خاصة  يستحقه من مكانة وريادة ودعم من قبل 
خالل فرتة جائحة الكورونا إذ بقدر ما توفّر لعديد القطاعات 
من إجراءات املساعدة عىل تجاوز تداعيات تلك األزمة فإّن 
مع  الحكومة  عالقة  بها  اتصفت  التي  الّسمة  كان  التجاهل 
قطاع الصحافة املكتوبة والعاملني بها والذين كابدوا ظروفًا 
صعبة بعد أن طالهم التهميش واالحالة عىل البطالة القرسية 
زمن  الصدور  عن  الصحف  كل  توقف  إثر  منهم  بارز  لعدد 
عائدات  انعدام  من  ذلك  رافق  وما  الشامل  الصحي  الحجر 
االشهار واالشرتاكات مع استمرار حجم املصاريف مثل باقي 

املؤسسات.
ما يحّز يف نفوس املسكونني بهاجس دور صاحبة الجاللة يف 
توجيه الرأي العام نحو املسائل الحيوية والقضايا الوطنية التي 
كانت من أولويات اهتامماتها ويف صدارة عناوينها الرئيسية 
أّن البعض استغّل الظرفية االستثنائية ملزيد تعميق أوضاعها 
الصعبة وعدم الترسيع بتطويقها وايجاد الحلول الفعلية لها 
أجل  من  فقط  تستعمل  التي  الجوفاء  الشعارات  عن  بعيدا 
اظهار صورة املدافعني عن حرية الصحافة وهذا مجرّد كالم 
لالستهالك الداخيل والخارجي ألّن ما حدث وما زال متواصال 
املستوجبة  املساعدات  لتقديم  الحقيقية  االرادة  غياب  هو 
األزمة  لهذه  املخرج  بداية  ستكون  التي  اآلليات  وتفعيل 
وهنا نتوقّف عند املطالبة ببعث الوكالة الوطنية للترصّف يف 
االشهار العمومي واالشرتاكات وتخصيص االعتامدات لالنتقال 
عىل  تقدر  لن  الذي  باالعجاز  ليست  مطالب  وهي  الرقمي 
تنفيذه الحكومة وهي التي »أغدقت« عىل أغلب القطاعات 
املنافع واالمتيازات يف حني كانت خطواتها محسوبة ومرتّددة 
السمعي  وضعية  ألّن  عامة  بصفة  االعالم  بقطاع  عالقة  يف 
والبرصي ال تختلف كثريًا عن وضع املكتوب وهذا ما تعلمه 

الحكومة جيدا.
يف  هو  املكتوبة  للصحافة  الحكومة  من  املنتظر  الدعم  إّن 
عن  يغيب  ال  إذ  االنتقايل  للمسار  ومساندة  دعم  الحقيقة 
الجميع وأولهم الحكومة أّن الصحافة هي الواجهة الحقيقية 
للدميقراطية وهذا ما تقوم به املنظامت الدولية واقع الحريات 
بأّي دولة وعىل أساسه تصنف أهم املؤرشات التنموية لذلك 
األوىل  بالدرجة  هو  اليوم  املكتوب  اإلعالم  يحتاجه  ما  فإّن 
النوايا الّصادقة للعبور به من هذه الكبوة التي هو عليها منذ 
أن عّم وباء الكورونا وأجرب الكثري من العناوين عىل االختفاء 
ومصادرة  العناوين  اختفاء  وأّن  االعتقاد  فيه  ساد  وقت  يف 
الكلمة الحرّة واملسؤولة أصبح من املايض لكن العكس هو ما 
نعيشه ونتوجس من أن يصبح أمرا مفروضا وال نيّة للحكومة 
يف تبديد تلك الهواجس اذا مل تضع ضمن أولويتها عدم ترك 
أّن  قناعة  لديهم  من  يرتضيه  ال  مصري  أمام  وحيدا  املكتوب 

الكلمة الحرّة هي رديف لتقدم الشعوب وتطورها.

باليوم  ماي 2021   3 اإلثنني  يوم  واإلعالميون  اإلعالميات  احتفل 
العاملي لحرية الصحافة يف وضع دويل ووطني يّتسم مبحاربة الكوفيد 
للمجتمعات  والصحي  واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  وتدهور   19
وللفئات من بينها قطاع الصحافة واإلعالم نتيجة استفحال املخاطر 
التي تتهدد مهنتنا وتهدد مواطن الشغل ومؤسسات الصحافة جراء 

املتغريات التي سيشهدها العامل بعد الكورونا.
إن قطاع اإلعالم يف تونس ما زال يواجه املشاكل نفسها التي اصطدم 
بها قبل الثورة وبعدها وما زالت الحريات واملضايقات والتهديدات 
بالفكر  القطاع  يف  العاملني  وكل  والصحافيني  الصحافيات  تواجه 
ويقدم  األحداث  يواكب كل  يوميا،  يقاتل  قطاع مجاهد  وبالساعد، 
الكثري لهذا الوطن ولكنه بقي قطاعا مهّمشا، بقي قطاعا مهّددا يف 
كيانه، قطاعا ما زال يواجه أشكاال من التضييقات واالستغالل املادي 

واملهني.
أطراف  عدة  من  واالحتواء  للهيمنة  عديدة  محاوالت  ويواجه 
عىل  وحرصه  القطاع  وحدة  ولكن  وفاسدة  مالية  ولوبيات  سياسية 
املناورات واملؤامرات وبقي شامخا  استقالليته كرس كل  الدفاع عن 
قويا متمسكا مبنع كل احتواء أو تدجني للهيئات وللمؤسسات وهنا 
وبدفاعها  باستقالليتها  الهيكا  متسك  لإلعالم  العامة  الجامعة  تحيي 

عن دورها.
كام تحيي الجامعة نضاالت وملحمة أبناء كاكتوس وإذاعة شمس 
آف آم ووكالة تونس افريقيا لألنباء دفاعا عن مؤسسات صحفية قوية 
مستقلة مناضلة كام نحيي هبّة اإلعالميني من كل املؤسسات الذين 
املؤسستني وهي رسالة قوية  الواحد مع زمالئهم يف  وقفوا كالرجل 

تؤكد الصحوة والوحدة داخل العائلة اإلعالمية الواحدة املوحدة.
معادية  كتل  من  نواب  ِقبَِل  من  اعتداءات  اإلعالميون  واجه  كام 
لحرية التعبري سواء بالتشويه أو التكفري وقد نجح القطاع يف التصدي 

إىل هؤالء باملقاطعة والتشهري.
يف  صحفي  عمل  واستقاللية  إعالم  حرية  عن  الحديث  ميكن  وال 
االستغالل  سياسات  وتواصل  لإلعالميني  املرتدي  املادي  الوضع  ظّل 
ورضب الحقوق املادية واالجتامعية للعاملني باملؤسسات اإلعالمية ال 
سيام الخاصة منها حيث ما زال التشغيل الهّش وغري القانوين يكتسح 
القطاع وما زال الطرد وعقود الشغل غري القانونية تواجه العاملني 

يف الصحافة.
إن املرحلة القادمة تتطلب التصدي لكل املامرسات غري القانونية 
الترشيعات  وتحسني  اإلعالميني  ضّد  املؤسسات  بعض  متارسها  التي 

املنظمة للقطاع.

* الكاتب العام محمد السعيدي

نقطة ضوء:

في اليوم العالمي لحرية الصحافة:

أي عيد واستغالل اإلعالميني 
متواصل وحرية التعبري مهددة؟

أحيت تونس مع سائر دول العامل اليوم العاملي لحّرية الّصحافة يف 
األخطر  بالدنا، هي  جّدية يف  تهديدات  تعيش  األخرية  أن هذه  حني 

منذ 2011.
يل  سياسة  يف  لها  املساند  الّسيايس  والحزام  الحكومة  واصلت  فقد 
الّذراع ومحاولة الّسيطرة عىل املشهد اإلعالمي بشتّى الوسائل ولعل 

أهّمها:
1/ امتالك عدد من األحزاب وبأشكال ملتوية لعدد من املؤّسسات 

اإلعالمية تعمل عىل تنفيذ أجنداتها الّسياسية.
2/ ترهيب الّصحافيني وأصحاب املؤّسسات اإلعالمية مبضايقتهم أو 

االعتداء عليهم لضامن مواالتهم.
3/ محاولة تسمية عدد من املوالني لها عىل رأس عدد من املؤّسسات 

اإلعالمية العمومية.

4/ فرض محلّلني ومقّدمني مقّربني منها للتأثري عىل الخط التّحريري 
للربامج التّلفزية واإلذاعية.

5/ محاولة تصفية الهيئة العليا املستقلّة لالتّصال الّسمعي والبرصي 
لتصّديها لعدد من الخروقات يف ما يتعلّق بوسائل إعالم موالية ألحزاب 

الحكم تبّث خارج القانون.
6/ عدم االستجابة ملطالب القطاع وجعل الّصحافيني يف وضعية هّشة 

يسهل معها رضب استقالليتهم وحيادهم.
باعتبارها  اإلعالم  لحرية  مساندته  يجّدد  ائتالف صمود  فإن  وعليه 
إنجاح  رشوط  من  ورشط  القانون  ودولة  الّدميقراطية  ركائز  من 
االنتقال الّدميقراطي ويشّد عىل أيادي الصحافيات والصحافيني ويبدي 

استعداده الّدائم للمشاركة يف الدفاع عن حرية القطاع واستقالليته.
 * املنّسق العاّم حسام الحاّمي

إىل متى سياسة ليّ الذراع 
ومحاولة السّيطرة على املشهد اإلعالميّ؟ 

ائتالف الصّمود: 
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* لطفي املاكني    

بدت واجهة األكشاك »موحشة« بغياب عديد العناوين الصحفية التي 
كانت تشّد القرّاء منذ عقود بعد ان امتّدت أزمة كورونا منذ اعالن الحجر 
الشامل يف مارس 2020 ومنذ تعّمقت أزمة الصحافة التي كانت تعاين قبل 
مثل  الصحف  اختفاء عدد من  نتائجها  التاريخ من صعوبات ومن  ذلك 
»الرصيح« و»أخبار الجمهورية« و»اإلعالن« و»املصّور« وكان االعتقاد يف 
ذلك الوقت أّن األمر مقترص عليها فقط وأّن تداعيات األزمة لن تترّسب 
إىل غريها من الصحف االّ أّن ما حصل بفعل أزمة كورونا كان غري متوقّع 
باحتجاب أغلب الصحف الورقية طيلة فرتة الحجر الصحي بعد أن دعت 
جامعة مديري الصحف ومثلها الجامعة العامة لالعالم اىل توقف صدور 
الجرائد تطبيقا إلجراءات الحجر الشامل وتجّنبا النتقال العدوى كام حّذر 

من ذلك املختّصون باعتبار أّن الورق أحد مصادر نقل العدوى.
القول  »اختفاء قرسّي« كام ذهب يف  الورقية مرحلة  الصحافة  دخلت 
واصلت  العاملي  الصيت  ذات  الصحف  أّن عديد  إىل  استناًدا  املهنة  أهل 
الرقميّة اضافة إىل أّن مثل هذه  النسخ  الورقية اىل جانب  النسخ  توزيع 
الوضعية التي عرفتها الصحافة التونسية غري مسبوقة واعتربت »مفاجأة« 
من جانب االستعداد ملثل هذه الوضعية ألّن اعتامد النسخة االلكرتونية 
كان  لذلك  الكرتونية  مواقع  لها  تكن  مل  الصحف  فأغلب  ُمتاحا،  يكن  مل 
عدد  عىل  االلكرتونية  النسخ  اعتامد  يف  األمر  واقترص  كامال  احتجابها 
محدود من الجرائد مع عدم اغفال جانب مهّم كون قرّاء الصحف الورقية 
يف أغلبهم غري مستعملني للتكنولوجيات الحديثة ألّن االطالع عىل األخبار 

من خالل النسخة الورقية له إطاره وتقاليده إن جاز القول.
ذلك أّن النسخة الورقية متّكن القرّاء من التحاليل املعّمقة واملستفيضة 
ألهم األحداث واملواضيع الوطنية والدولية وهذه ميزة الصحف املكتوبة 
ما  بأقل  املتواترة  لألخبار  االلكرتونية  النسخ  يف  األولوية  تكون  حني  يف 
ميكن من األسطر أي بعيدا عن اإلطالة والتمطيط يف رسد الوقائع كام أّن 
دون  أو  غائبا  كان  الرقمي«  »التطور  لهذا  اإلعالمية  املؤسسات  جاهزية 
املطلوب وهذا ما يفرّس عودة أغلب هذه املؤسسات إىل إصدار النسخ 
الورقية مبارشة منذ رفع الحجر الشامل وهذا ما يستدعي رؤية وتصور 
وإمكانيات إلنجاح تجربة االنتقال التدريجي للنسخ الرقمية وهو ما دعا 

املؤسسات االعالمية والهياكل املمثلة لها من الحكومة إىل القيام به.

الصحف الورقية بال سند!
بالعودة إىل صريورة أزمة كورونا وتداعياتها عىل الصحف الورقية نتوقف 
وأولها  أنواعها  بجميع  الضغوطات  وقع  من  زادت  التي  الصعوبات  عند 
يف  املكتوبة  الصحافة  ورمزية  مكانة  رغم  لوحدها  مصريها  تواجه  تركها 
الفخفاخ  إلياس  حكومة  تبادر  مل  اذ  التعبري  وحرية  بالدميقراطية  عالقة 
ومواجهة  االستمرار  عىل  الورقية  الصحف  ملساعدة  إجراء  أي  باتخاذ 
تداعيات األزمة بوصفها مؤسسة مثل غريها من املؤسسات لها التزامات 
اجتامعية بل زيادة عىل ذلك لها التزامات يف عالقة بالحقوق والحريات 
وكلّنا يعلم جيّدا أّن متوقع الدول مرتبط بتصنيف إعالمها من قبل الهيئات 
الدولية ولعّل تراجع ترتيب حرية الصحافة من قبل »مراسلون بال حدود« 
يؤكد االنعكاسات السلبية ألزمة كورونا حيث تراجعت بالدنا يف الرتتيب 
وهذا يحصل ألّول مرّة منذ 2011 إذ أّن تبعات تلك األزمة عىل استقرار 
الصحافة  يف  العاملني  عىل  كارثيا  كان  الصحفية  املؤسسات  ومردودية  

وتقنيون  )صحافيون  البطالة  عىل  منهم  قليل  غري  عدد  بإحالة  املكتوبة 
واداريون( بعد ان شّحت مصادر االشهار الذي يبقى أهم مورد الستمرار 
هذه املؤسسات يف ظّل تراجع املبيعات بعد تفّش غياب ثقافة املطالعة 
بزحف التكنولوجيات الحديثة عىل العادات اليومية لرتّجح كّفة االطالع 
الرسيع واملترّسع عىل األخبار دون عناء التمّعن يف الخرب وصدقيته وهذا 
ما تحرص عليه الصحافة الورقية »الوفية« يف أغلبيتها ملبادئ وأخالقيات 
الوسائل  اعتامد  بفعل  الطاغية  »البوز«  وثقافة  اإلثارة  بعيًدا عن  املهنية 
الحديثة ومن هنا انتاب أهل القطاع شعور ان الحكومة خذلتهم بعدم 
تطبيق املرسوم عدد 30 لسنة 2020 لدعم املؤسسات االعالمية الخاصة 
من جراح  عّمقت  الفخفاخ  إّن حكومة  بل  كورونا  جائحة  من  املترّضرة 
الصحف الورقية بالتخفيض من كميات االشرتاكات والتي متثّل سندا ماديا 
مهاّم وقد كانت الحّجة يف ذلك تحويلها لصالح النسخ االلكرتونية يف حني 

أن التفعيل الواقعي كان غائبا.

اإلشهار خاضع للتحالفات!
كان  املكتوبة  الصحافة  ونعني  االعالمية  املؤسسات  أوضاع  عرفته  ما 
محّل اهتامم ومتابعة من مختلف الهياكل املهنية التي طالبت الحكومة 
بتحّمل مسؤوليتها وعدم ترك الصحف للمجهول بعد ان اختفت أكرث من 
صحيفة منذ ان تّم رفع الحجر الصحي إذ احتجبت »البيان« وقد صدر 
الكرتونية اىل  بيان عن منظمة األعراف تحّدث عن وجود تصّور لنسخة 
الورقية وكّل ذلك خاضع  النسخة  التخّل عن  أو  الورقية  النسخة  جانب 
لعديد االعتبارات إالّ أنّه مبرور الوقت مل تعد الجريدة للصدور بعد عقود 
كانت فيه متصّدرة ألرقام التوزيع ومازال القرّاء إىل اليوم ينتظرون الشكل 
احتجبت جريدة »املصور«  الوقت نفسه  به مجّددا ويف  تعود  الذي قد 
والتي كانت منافسة للبيان يف واجهة األكشاك كّل يوم اثنني ومنذ أسابيع 

االثنني يف  يوم  احتجبت جريدة »الصباح األسبوعي« وهي تصدر كذلك 
التي واصلت الصدور من عدد نسخها وقبل ذلك  حني قلّصت الصحف 
حجم صفحاتها يف اطار الضغط عىل تكاليف الطبع والتوزيع الحقا يف ظّل 
عدم تلقيها املساعدات املنتظرة من الحكومة بتعلّة أّن الصحافة املكتوبة 
الدول  أغلب  ألّن  لألزمة  تعويم  فيه  العامل  يف  الصحف  بقيّة  مثل  تعاين 
ساهمت يف تقديم الدعم للصحف دون التدخل يف خطّها التحريري وهذا 

حاصل يف أغلب الدول الدميقراطية.
املشهد  عىل  مهيمنة  بأطراف  اإلشهار  ارتباط  خافيا  يعد  مل  أنّه  كام 
االعالمي ضمن تحالفات سياسية مل تعد خافية بعد أن كان االشهار تحت 
هيمنة الدول لكل نصيبه حسب قربه وموقفه من النظام إالّ أّن الواقع 
اليوم بات متغرّيا وخاضعا ملقاييس ال عالقة لها بثوابت املهنة وأخالقياتها.

التزام االتحاد باملساندة!
التونسيني  للّصحافيني  الوطنية  للنقابة  الخامس  الوطني  املؤمتر  كان 
صعبة  أوضاع  من  املكتوبة  الصحافة  تعيشه  ما  عند  للتوقف  مناسبة 
والتأكيد عىل دعم الّصحافيني املترّضرين مبارشة من االنعكاسات الكارثية 
العام  القطاع بسبب جائحة كورونا وقد كانت كلمة األمني  التي يعرفها 
لالتحاد العام التونيس للشغل يف الجلسة االفتتاحية لهذا املؤمتر مجّسمة 
للتضامن والوعي بجسامة املسؤولية لدعم ومساندة املؤسسات االعالمية 
أكّد  إذ  املطروحة  بالرهانات  الوعي  لتحفيز  به  تقوم  الذي  الدور  بحكم 
التوازن  لخلق  رقيبة  وعينا  اسرتاتيجيا  قطاعا  االعالم  بقطاع  االميان  مدى 
بني الدولة واملجتمع ومكّونات املجتمع املختلفة، فهو يف مقام الدستور 
املرحلة  أثناء  الدميقراطية  بناء  عىل  واملساعدة  العدالة  وآلية  الجديد 
بالدنا  بها  متّر  التي  املرحلة  ندرك صعوبة  وإياكم  إنّنا  وأضاف  االنتقالية 
االرتداد  ومخاطر  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  أوضاعها  وتعطّل 
واالنتكاسة التي ال نزال نعيش عىل وقعها اىل اليوم وهي مخاطر تغذيها 
قوى خفية ومعلومة تتطلّب مّنا جميعا مزيدا من الحذر واليقظة ومن 
التونيس  العام  االتحاد  أّن  وأكّد  ليكينونتنا  املؤسسة  املبادئ  عىل  الثبات 
الكارثية لجائحة كورونا عىل قطاع االعالم  التأثريات  للشغل يعي ويقدر 
الشغل  مواطن  فقدان  يف  تسبّبت  والتي  املكتوبة  الصحافة  وخاصة 
وفاقمت من ترّدي أوضاع العرشات من الصحف واملؤسسات اإلعالمية يف 

غياب تام للمعاضدة واملؤازرة من ِقبَِل الحكومات املتعاقبة.

دعم اإلشهار العمومي واالشتراكات
ويف ظّل هذه األوضاع الصعبة التي قد تجعل الصحف املتبقية تكابد 
من أجل االستمرار  فإّن مساعي جامعة مديري الصحف يف عالقة بالطرف 
الكاريث  الوضع  لوقف  الرضورية  االجراءات  تفعيل  للحكومة هي  املمثل 
الذي تعيشه الصحافة املكتوبة ومنها اقرار بعث الوكالة الوطنية للترصّف 
يف اإلشهار العمومي واالشرتاكات بإعادة النظر يف مرشوع القانون املقدم 
إىل مجلس نواب الشعب مثل ما قامت به يف عالقة املرسوم 116 إلعادة 
به  يطالب  ما  وهذا  املكتوبة  الصحافة  وضع  يتطلّبه  ما  صياغته حسب 
ضامن  يف  واالشرتاكات  العمومي  االشهار  ألهمية  استثناء  دون  الجميع 
مصادر مالية متّكنها من تغطية التزاماتها بحيث ميكن احداث هذه الوكالة 

بأمر تجّنبا ملزيد إهدار الوقت وتفاقم األزمة.
كام تحرص الجامعة عىل املطالبة بتنفيذ ما تّم إقراره بتخصيص 5 مليون 
دينار لالنتقال الرقمي موزّعة بني القطاعات الثالثة )مكتوب ـ سمعي ـ 
تحتاجها  مالية  اعتامدات  توفّر  يستدعي  املجال  برصي( ألّن دخول هذا 
املؤسسات اإلعالمية إضافة إىل تفعيل اإلجراء املتعلّق باالشرتاكات الرقمية 
من  املترّضرة  املؤسسات  بها  متتّعت  التي  املساعدات  سحب  ذلك  وإىل 

جائحة الكورونا.
وستواصل جامعة مديري الّصحف مطالبتها الحكومة بالوقوف الجّدي 
مع املؤسسات الصحفية تجّنبا ملزيد ترّدي أوضاعها بفعل تداعيات أزمة 
جائحة كورونا حتى تظّل الصحف الورقية رافدا للتجربة الدميقراطية التي 

تعيشها البالد منذ 2011.

أزمة الصحافة المكتوبة

 ملاذا تجاهلت الحكومة السابقة أسبابها وتراخت 
الحكومة الحالية يف إيجاد الحلول لها؟

 ضرورة التسريع باحداث 
الوكالة الوطنية للتصرف 
في االشهار العمومي 

واالشتراكات

 الصحافة المكتوبة 
هي واجهة 

الديمقراطية والحريات
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الوضع المأساوي
السنة،  هذه  العاملي  الشغل  عيُد  علينا  يعوُد 
به،  لها  َعْهَد  ال  َمأَْساِويًّا  وضًعا  تعيُش  وبالُدنا 
وحالَة انفصاٍم مل تَعَهْدها من قبُل. انفصاٌم بني إجامِع أهِل االختصاِص من أطبّاَء 
املؤّسساِت  وأصحاِب  العاّمِل  عن  نقابيّني  وممثّلني  وماليني  اقتصاديني  وخرباَء 
ومواطنني حول َهْوِل الكارثِة، وبني النُّخبِة السياسيِة املُنشغلِة يف غالِِبها بتجاذباتِها 
التونسياِت  ُهموِم  عن  البعِد  كلَّ  والبعيدِة  الَغْوَغائِيّة  وُمَناكََفاتِها  الِبيزَنِْطيَّة 
عاجلٍة  وإصالحاٍت  حلوٍل  من  البالُد  تحتاُجُه  وما  الناَس  ينفُع  وعاّم  والتونسينِي 
العمِل قيمتَُه وإىل االقتصاِد حيويّتَُه وتُرِس  وآجلٍة.. إصالحاٌت وحلوٌل تُعيد إىل 
للمواطَن  وتَحِمي  واستقرارَُه  أَْمَنُه  وللمجتمعِ  هيبَتَها  وللدولِة  ُعلِويّتَُه  للقانون 

ُخ فيه الثقَة يف املنظومِة التي تحُكُمُه. كراَمتَُه وترسِّ
تغليب المصلحة العليا

اليوَم رئاسًة وحكومًة وبرملانًا وأحزابًا ومنظاّمٍت وجمعيّاٍت  إّن الواجَب يدعونا 
إالّ  تقوُد  ال  التي  التجاذباِت  ونَبِذ  للبالِد،  العليَا  املصلَحِة  تغليِب  إىل  ومواطنني 
إىل الفتنِة والتصاُدم وإىل االنفالِت األمِني، واإللهاء عن املواجهِة الجامعيِة لُِكلِّ 

التهديداِت واملخاطِر واألزماِت التي ترتبُّص بنا.
إنّنا يف االتحاد العام التونيس للشغل عىل يقنٍي تامٍّ من أنَّ الحواَر الوطنَي واملثابرَة 
عليِه واستبطانَه يف سلوكِنا اليومي بوصِفِه أداًة ناجعًة لفضِّ الخالفاِت، ال هدفًا يف 
حدِّ ذاتِه، ُيثُِّل امتحانًا حقيقيًّا لنا جميًعا كمجموعٍة وطنيٍة، وهو فرَصتُنا الوحيدُة 
الستعادِة متاُسِكنا ووحدتِنا وللخروِج من مستنقعِ الرصاعاِت املحكومِة بحساباٍت 
فئويٍة أو ِحزبيٍة أو جهويٍة أو شخصيٍة َضيّقٍة أو بأجنداٍت أجنبيٍة ال تريد الخرَي 
لبالِدنا ولشعِبنا بل تعمُل عىل ارتهان قرارِنا وزرِع الُفرقَِة بيننا بغاية سلِبنا سياَدتَنا 

وتطويعِ إراَدتِنا ملشيئَِتها.
أيّها اإلخوة، فإّما الخالُص جميًعا أو  أيّتها األخوات  الداِر،  الناُر يف  أَصبَحْت  لقد 
حالَة  يُنِهي  حواٍر  إلرساِء  مبادرٍة  تقديِم  يف  نرَتدَّد  مل  ذلك  ولِكلٍّ  جميعا،  الهالُك 
االحرتاِب غريِ املُعلَِن..حواٌر نَعترِبُُه السبيَل األقلَّ كلفًة لتجاُوِز األزمِة وهو حوار 
ال ينترِص لطرٍف عىل آخَر، رغَم قناعِتنا بأنَّ املسؤولياِت متفاوتٌة يف هذا التدهوِر 
ِم يف هذا املساِر فال َمَناَص وقتَها ويف  العام، َوَها قد مرَّت أشهٌر وأشهٌر دوَن التقدُّ
آخِر املطاِف، إذا تواصَل املأزُق والتعنُُّت، من إعادة الُعهَدِة إىل من أعطاها وهو 

الّشعُب، حتّى نجنَِّب بالَدنا التقاتَُل ودولتََنا التفكَُّك ومجتمَعنا االنهياَر.
التضحية ال بّد منها

تكوَن  أْن  بدَّ  ال  التضحيَة  بأنَّ  اقتناٍع  للشغل عىل  التونيس  العام  االتحاد  إنّنا يف 
القاِسَم املشرَتَك بني جميعِ من يُؤمنوَن بتونَس واحدًة موّحدًة مدنيًّة حرًّة مستقلًّة 
الفئاِت امليسورِة يف تحّمِل تبعاِت األزمِة  أّن أسبقيَة  ذات سيادٍة. ونحن نَعتقد 
ٌز لبقيِة رشائِح  واالنخراِط فيها، سوَف يكوُن له أثٌر رمزي مهمٌّ ووقٌع إيجاِب محفِّ
املجتمعِ، خاصًة أنَّ األُجراَء والفئاِت املُفّقرََة واملحرومَة وذوي اإلعاقة وغريهم هم 
األكرث ترّضرا باآلثار الوخيمة لألزمة وكانوا قد قّدموا التضحياِت تِلَْو األخرى وما 

عادوا قادرين عىل تحّمِل اآلثاِر املُنهكِة لطاقِتهم.
العاّمُل  إليِه  يتعرُّض  ما  إىل  نُشرَي  أن  العاّمليِة  املناسبِة  هذه  مثِل  يف  بدَّ  ال  كام 
ِستاِر  تحَت  للمكاسِب  وقَْضِم  وطرٍد  وَعْسٍف  جحوٍد  من  املؤّسساِت  بعض  يف 
حقوِق  لرضِب  الظرِف  استغالَل  العمِل  أرباِب  بعِض  َد  تَعمُّ ونُديَن  الجائحِة، 
ي لتَِبَعاتِها  العاّمِل وتقصريِهم عن املجهوِد الوطني يف مكافحِة الجائحِة والتصدِّ

االجتامعيِّة.
إّن مبارشََة اإلصالحاِت الرضوريِة مبا يبِعُد عن البالِد شبَح اإلفالِس الوشيِك ويُعيُد

إىل املاليِة العموميِة َحيويّتَها ولالقتصاِد عافيتَُه أصبحْت مهّمًة ملّحًة لكّنها يجُب 
واستقاللِها  البالِد  سيادِة  صيانَُة  ومنها  الوطنيِة  الثوابِت  قاعدِة  عىل  تُنَجَز  أن 

ساتِها. وعموميِة مؤسَّ

عىل الحكومة أن تتحّمَل مسؤوليّاتِها وتُساِرَع ِبَجلِْب التالقيِح والتعِجيِل بحمالِت 
التطعيِم، فاملستشفياُت فاضْت مبرَضاها وبلَغْت طاقُة استيعاِبها َمداها.

وعىل الحكومِة، وأيُّ حكومٍة مستقبليٍة، أن ترَِضَب بيٍد من حديٍد عىل املتحّكمني 
يف شبكاِت التوزيعِ املوازيِة واملضاربني الذين ارْتََهُنوا قُوَت التونسياِت والتونسينِي، 
إراَدتَها يف مكافحِة  بالدليِل والرُبهاِن  تثِبَت  أن  الرشائيِة. عليها  قُُدراتِهم  وَدّمُروا 
الفساِد أينام كان، وأن تاُلِحَق وتُقايَض املُتورّطنَي فيِه دوَن اعتباٍر لوالءاتِهم الِحزبيِة 

وملراكزِهم السياسيِة وملسؤوليّاتِهم اإلداريِة والنتامءاتِهم الجهويِة أو العائليِة.
عليها أن تُحارَِب املُتهّربنَي عن دفعِ واجباتِِهم الجبائِية واالجتامعية..

عليها أن متِض قُُدًما يف تنفيِذ ما اتّفقَنا عليِه بشأِن إصالِح مؤّسساتِنا العمومية 
السبعِ مبوَجِب اتفاق 30 مارس 2021 واإلرساع بتنفيذ اتفاق 06 فيفري 2021 
الخاص باالتفاقيات القطاعية وإنهاء معضلة التشغيل الَهّش وإصدار االمر الخاص 
بعاّمل الحظائر وفتح مفاوضات اجتامعية يف القطاع العام والوظيفة العمومية 

ويف القطاع الخاص بجانبيها املايل والرتتيبي لتعديل القدرة الرشائية لألجراء.
ونحن عىل يقنٍي أّن نجاَحنا يف انتشاِل املؤّسساِت العموميِة من الصعوباِت التي 
زُنا لبلورِة مقاربٍة شاملٍة من أجل إعادة تأهيِل مؤّسساتِنا  تُعاين منها سوف يُحفِّ
العموميِة لتُساِهَم عن جدارٍة يف املجهوِد التنموي ويف دعِم دوِر الدولِة التعدييل.

منها  وخاصة  االقتصادية  امللّفات  كّل  والوضوح يف  الشفافية  تتوّخى  أن  وعليها 
أثناء مفاوضاتها مع الدول واملؤسسات املالية العاملية وأالّ تتخذ أي قرار يف هذا 
الشأن دون الرجوع إىل الرشكاء االجتامعيني وإىل الشعب لتكون مصلحة البالد 

وسيادتُها فوق كّل االعتبارات.
من  واحدٍة  مسافٍة  عىل  تكوَن  وأن  العامِّ  الشأِن  إدارِة  يف  الحياِد  مالزمُة  عليها 
قدٍم  عىل  املعارضِة  يف  ُهْم  ومن  الحْكِم  يف  ُهم  من  مع  تتعامَل  وأن  الجميع 

املساواة ووفَق القانوِن ال غري.
عىل الحكومِة أن تنطلَق يف إجراءاٍت اجتامعيٍة عاجلٍة وأن تَفتََح تفاوًضا من أجِل 
أرسِع  يف  وذلك  األجراَء  وِمنُهم  والتونسيني  للتونسياِت  الرشائيِة  القدرِة  تحسنِي 

اآلجال.
الرأي  نَي من أصحاِب  املحتجِّ الغليظَة ضدَّ  العصا  تتخىّل عن استعامِل  أن  عليها 
املُسقطِة  التعيناِت  عن  نهائيًا  تتخىلَّ  وأن  حقوِقِهم  عن  للدفاِع  املنتفضنَي  ومن 
والتنصيِب بواسطِة القّوِة العامِة. فكلُّ محاولٍة منها للهيمنِة عىل املرفَِق العمومي 
ومنه مرفق اإلعالِم العمومي والسعُي إىل توظيفه يناُل من مصداقيّتها ويفقُدها 

ُق األزمَة التي هي عليها. ثقة املواطنني ويعمِّ

واملامرساِت  الَغوَغائِيَِة  املُناكفاِت  مستنقعِ  من  يخرج  أن  النّواِب  مجلس  عىل 
االستعراضيِة وأن َينَع نّوابَه من التذرُِّع بالحصانِة الربملانيِة الستباحِة األمِن العامِّ 
الجمهوريِة  املُِشنُي عىل رئيِس  التهّجُم  الدولِة وآخرُها  والتطاوِل عىل مؤّسساِت 
عن  للتّعبريِ  املناسبََة  ونستغلُّ  خطريٍة  ِبتَُهٍم  وخارجيًّا  داخليًّا  ُسمعِتِه  وتشويِه 
تنديِدنا مبا أتاه أحد النّواب الذين احرتفُوا القدَح يف حقِّ رئيِس الجمهوريِة كام 
نُطالُِب مجلَس نّواِب الشعِب بالكفِّ عن الكيِْل مبكيالنِي يف التعامِل مع النّواِب.

عىل األغلبيِة فيه أن تَُكفَّ عن اعتبار املجلِس ملكيًّة حرصيًة لها وأن ترتفََّع عن 
مامرسِة الوصايَِة والهيمنِة عىل الهيئاِت الدستوريِة املستحَدثَِة لتوجيِه أعاملِها أو 
َعرقلِتها، مثلام يحدُث للهيئِة الُعليَا املستقلِة لالتصاِل السمِعي البرِصي، ونُطالِبُها 
عىل  الدستوريِة  املحكمِة  وبإرساِء  الهيئاِت  من  تبقَّى  ما  باستحداث  بالتعجيل 

قاعدِة الكفاَءِة والجدارَِة واملصداقيِة ال املحاصصِة والوالءاِت.
كَضامٍن  دورِِه  تفعيِل  تعزيُز  الجمهوريِة  رئيِس  من  فاملنتظَُر  الوقِت  نفس  ويف 
الّداخليِة  التهديداِت  كلِّ  من  القوِمي  وألمِنِه  للوطِن  وحاٍم  الدستوِر  الحرتاِم 
َل بالتفاُعِل اإليجاِب للخروِج من املرحلِة العصيبَِة التي مترُّ  والخارجيِة وأن يُعجِّ
الوالِء  بيَنُهْم عىل قاعدِة  الفرقاِء والتأليُف فيام  البالُد والحرُص عىل تجميعِ  بها 
لتونَس وحَدها وذلك بتفعيِل نداِء االتحاد للدعوِة إىل حواٍر وطِني جامعٍ وأن 
يُباِدَر، قبَل فواِت األواِن، بوضعِ املستلزماِت واآللياِت الرضوريِة إلدارِة هذا الحواِر 
بعَض  دنَا  والتي حدَّ تَشَغلُنا  التي  املشرتَكَِة  القواِسِم  قاعدِة  األبعاِد عىل  د  متعدِّ

جوانِِبها يف املذكّرِة التي تقّدْمَنا بها إليِه منذ مّدٍة.
إّن كّل تأجيل لهذا الحوار املنشود من شأنه أن يزيَد من االنِجذاِب نحَواألسوإِ 

وحسبُنا أنَّنا نبّهَنا وَشّددنا عىل تَأكُِّدِه ورضورتِه املُطلقِة.
إّن مقاربَة االختالِف والتنّوِع وفَق رشوِط الحوكمِة الرشيدِة القامئِة عىل الشفافيِة 
واملساَءلَِة واحرتاِم القانوِن ومراعاِة مصالِح الغريِ هي وحَدها الكفيلُة بالحدِّ من 
املخاِطِر بتوفريِ مقوِّماِت االستمراِر والبقاِء. ووحَدها الكفيلُة ببناِء الثقِة والتحفيِز 

عىل املشاركِة وعىل البذِل والعطاِء.
املُستوياِت يف أشدِّ  لقد أصبحْت تونَس يف ظلِّ هذا املشهِد املوبوِء عىل جميعِ 

الحاجِة إىل صوِت الحكمِة وإىل عودِة الوعِي للجميع.
وعىل  وحدتِها  عىل  للمحافظِة  وأبنائِها  ببناتِها  وتستجرُي  تستغيُث  اليوَم  تونُس 

متاُسِك مجتمِعها وعىل صوِن سيادتِها واستقاللِها..
تونُس يف حاجٍة إىل هبٍَّة جامعيٍة ال تستثِني إالّ من يريُد إقصاَء نفسِه..

فال تخِذلُوَها..

بقية ص2

شّن عملة الرتبية أول امس الثالثاء تجمعات احتجاجية يف كافة مؤسساتهم  
عىل  انقالب  من  الرتبية  وزارة  به  قامت  ما  رفض  عن  منهم  تعبريا  بالبالد 
االتفاقيات املربمة واخاللها بالتزاماتها وإرصارها عىل انتهاج سياسة التسويف 

واملامطلة والكيل مبكيالني يف التعامل مع استحقاقات ومطالب القطاع.
الرتبية،  لعملة  العامة  الجامعة  بدعوة من  كانت  االحتجاجية  التجّمعات 
وتّم خاللها التأكيد عىل التصدي للمناولة وكل أشكال الشغل الهش التي تحاول 

الوزارة اعتامدها.
كام يطالب عملة الرتبية بتسديد النقص الفادح يف العامل عرب االنتداب 
مع  الشغلية  العالقة  يحدد  واضح  نّص  إصدار  وجوب  عىل  مشددين  املبارش، 
العامل  وامتيازات  حقوق  ويضمن  الرتبية  وزارة  صلب  املحدثة  املؤسسات 

وخاصة يف ديوان الخدمات املدرسية.
القطاع  كرامة  عن  دفاعهم  أكدوا  االحتجاجية  وقفاتهم  يف  الرتبية  عملة 

وجددوا رفضهم للعنف املسلط عىل 
احدى  مع  املطلق  والتضامن  أبنائه 
ِقبَِل  من  عليها  املعتدى  العامالت 

مدير معهد فرحات حشاد بقرقنة.
التنفيذي  املكتب  وجّدد  هذا 
للجامعة العامة لعملة الرتبية دعوتَه 
إىل مقاطعة جميع االعامل املتعلقة 
اىل حني  املدرسية  الخدمات  بديوان 
الغرض  يف  املربم  االتفاق  تفعيل 
العالقة،  املطالب  جميع  وتحقيق 

داعيا أبناء القطاع إىل مزيد تدعيم تضامنهم ولُحمتهم إلنجاح املسار النضايل 
عن  دفاعا  االستثنايئ  الظرف  هذا  يف  خوضه  إىل  يُضطّر  قد  الذي  التصاعدي 

الحقوق الشغلية والكرامة والعدل واإلنصاف واملساواة.
                                                                                              
* صربي الزغيدي

غياب الجدّية وعدم احرتام التعهداتعملة التربية:
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* نبدأ بآخر التطّورات القطاعية املتعلقة باالرضاب 
داخل رشكة »اوريدو«، ما هي دوافع هذا االرضاب وما 

هي اهدافه؟
ـ منذ أن طرح التغيري عىل رأس مؤسسة »أوريدو« 
أي منذ ما يناهز  العامني وقفنا عل اسلوب جديد لتعاطي 
الرئييس  عنوانه  كان  الذي  واعوانها  اطاراتها  مع  االدارة 
االلتزام  بعدم  أساسا  واملتعلقة  والتسويف  املامطلة 
بتطبيق االتفاقيات املربمة مع الطرف االجتامعي وخاصة 
تحيني  حول  واالتفاق  املؤسسة  باتفاقية  املرتبطة  منها 

نظام املنح.
ومن جانب آخر، انطلقت الجامعة العامة لتكنولوجيا 
املعلومات واالنرتنات يف سلسلة من املفاوضات وجلسات 
يف  والرشوع  املربمة  االتفاقيات  تطبيق  أجل  من  الحوار 

املفاوضات بعنوان سنة 2021.
لكن تعطل املفاوضات وعدم التوفق يف الوصول إىل 
بدائل دخل اطارات واعوان الرشكة يف ارضاب اضطراري 
يوم 29 أفريل، بعد ان استجابت الجامعة العامة ملطلب 
 22 ليوم  مقّرًرا  كان  الذي  موعده  بتأجيل  الرشكة  ادارة 

أفريل.
* كتبت عىل جدارك االفرتايض قائال ان ادارة الرشكة 
ال تدرك أهمية االعوان وقدراتهم. خاصة أن اغلبهم من 
هذا  إىل  دفعك  الذي  ما   ،2011 جانفي   14 ثورة  ابناء 
رشكة  العوان  النضالية  بالقيمة  االدارة  وتذكري  القول 

اوريدو؟
أمر  عىل  حاليا  القامئني  فإن  سابقا،  ذكرت  كام  ـ 
إفشال  عىل  ويراهنون  النقايب  بالحق  يؤمنون  ال  الرشكة 
واألعوان  بالعامل  لالنفراد  النقابية  والنضاالت  التحركات 
ومن ثم عدم االستجابة للمطالب الرشعية وعدم تطبيق 

االتفاقيات املربمة.
املذكور،  املقال  خالل  من  حاولت  السياق  هذا  ويف 
الرشكة  داخل  النقابية  الوحدة  بأهمية  اإلدارة  تذكري 
لالعوان  والسيايس  واالجتامعي  النضايل  وبالتاريخ 
واالطارات العامة بالرشكة، خاصة أنّهم ساهموا من مواقع 

متقّدمة يف ثورة الحرية والكرامة.
يف  ثابتتان  قيمتان  والكرامة  الحرية  فإن  وبالتايل، 
واملؤمنني  النقايب  بالعمل  املفعمني  الرشكة  ابناء  قناعات 

مبدرسة حشاد خالد الذكر.
أيضا  ينضوي  فإنه  اسرتاتيجيا،  قطاعكم  يبدو  لنئ   *
كيف  العليا،  الشهادات  اصحاب  من  هائلة  أعداد  عىل 
حيث  من  نوعي  قطاع  بني  الحاصل  التضارب  تفرس 
املرتبط  االجتامعي  املناخ  وتعكر  به  العاملة  الكفاءات 

بأغلب مؤسسات القطاع ذاته؟
ذلك   اىل  ذهبت  مثلام  نوعي  قطاع  فهو  بالفعل  ـ 
يف  تونس  كفاءات  ابرز  من  هم  به  العاملني  ان  بحكم 
فضال  واالنرتنات  والرقميات  االتصال  تكنولوجيات  مجال 
العاملية  الشغل  سوق  يف  تحديات  من  اليوم  يطرأ  عام 
ودور  بُعد  عن  والعمل  العمل  مبستقبل  اساسا  واملرتبط 

هذه التكنولوجيات يف مستقبل العمل. 

أغلب  فإن  املهن،  هذه  وخصوصية  أهمية  ورغم 
وال  اقتصاديا  ال  كورونا  بجائحة  تتأثر  مل  املؤسسات 
اجتامعيا، ومع ذلك سعت رشكة أوريدو عىل سبيل املثال 
إىل ان تجعل من السنة الحالية سنة  بيضاء ال زيادة اجور 

فيها وال احرتام لالتفاقيات املربمة سابقا.
للحقوق  الرشكة  هذه  استجابة  عدم  تفرس  كيف   *
تغزو  أنها  حني  يف  ألعوانها،  واالجتامعية  االقتصادية 
بحمالت  واملرئية  واملسموعة  املكتوبة  االعالم  وسائل 

إشهارية كربى؟
رشكة  داخل  باالرضاب  يتعلق  ههنا  حديثنا  مادام  ـ 
نراها  مسألة  عىل  التأكيد  الرضوري  من  فإنه  اوريدو، 
وتتمثل  الخطورة  من  غاية  عىل  الشغالني  اتحاد  كقطاع 
السمعية والبرصية  االعالم  اغلب وسائل  يف عدم تغطية 

لتحركاتنا النضالية وإرضابنا االخري.
ويعود هذا التجاوز االخري لوسائل االعالم إىل اغراقها 
باالشهار من قبل رشكة اوريدو التي خصصت مبلغا ماليا 

خياليا.
ملعامالت  الهائل  للرقم  املبلغ  هذا  قيمة  وتعود 
الوطنية  الهيئة  قبل  من  عنه  االعالن  تّم  والذي  الرشكة  

لالتصاالت حيث وصل إىل ألف و200 مليار بعنوان سنة 
الكوفيد رقم  لسنة  الرقم  تجاوز هذا  2020 وبذلك فقد 

املعامالت لسنة 2018.
عافية  عىل  الدليل  تقيم  األرقام  هذه  فإن  وبالتايل 
الوضع املايل للرشكة التي ال تلتزم بالحقوق املالية العوانها.
* ككاتب عام للجامعة، كيف املناخات االجتامعية 

داخل القطاعني العام والخاص؟
ـ يف حقيقة االمر، فإن املناخ االجتامعي بدا متعّكرًا 
سواء داخل القطاع العام او داخل القطاع الخاص وذلك 

رغم التوفق يف ابرام اتفاقيات يف القطاع العام.
لكن هناك أيضا بعض الصعوبات داخل القطاع العام 
الدراسات والبحوث  العمومية عىل غرار مركز  والوظيفة 
وزارة  اعوان  وكذلك  للرتددات  الوطنية  الوكالة  ويف 

تكنولوجيات االتصال واملعلومات.
غياب  ظّل  ويف  الخاص،  بالقطاع  يتعلق  ما  يف  أّما 
مركز(   300 من  )أكرث  النداء  مراكز  يف  قطاعية  اتفاقية 
والذين  يشغلون )أكرث من 35000 عامل( فإن املفاوضات 
الخاصة  واملؤسسات  العامة  الجامعة  بني  تجري   التي 
وللحقوق  الالئق  للعمل  الدنيا  للرشوط  الضامنة  هي 

االقتصادية واالجتامعية.
الزيادة  يف  اتفاق  اىل  التوصل  تم  السياق  هذا  ويف 
يف االجور بعنوان سنة 2021 يف كل  من مؤسسة »تييل 

بقية  إىل  وبالنسبة  كونسونرتيكس  ورشكة  بارفارمونس« 
املؤسسات ال تزال املفاوضات جارية إىل حّد اآلن.

عمل  واقع  مع  العامة  الجامعة  تتعاطى  كيف   *
جديد واملتعلق برسعة انتشار العمل عن بعد؟

مع  بالتعاون  العامة  الجامعة  تنكب  بالفعل  ـ 
القيادة النقابية عىل إعداد »دليل يعنى بالعمل عن بعد 
سيقع اصداره قبل موىف شهر جوان، ويذكر ان موضوع 
والقوانني  الشغل  مجلة  إليه  تتطرق  مل  بعد  عن  العمل 
بالعمل  التعريف  إىل  أوال  دفعنا  ما  وهو  العالقة  ذات 
غالبية  ان  مميزاته وخصوصياته خاصة  ومتديد  بعد  عن 
اآللية  هذه  عل  السطو  عىل  يعملون  املال  رأس  ممثيل 
العامل  مكتسبات  رضب  اجل  من  واستغاللها  الجديدة 
عىل غرار منحة التنقل ووصوالت االكل وكذلك عرب عدم 
توفري مستلزمات العمل االساسية وعدم توفري الحّد االدىن 
للعمل، ال سيام أن العمل عن بعد يعتمد باالساس عىل 
وكاتحاد  كقطاع  علينا  يفرض  ما  وهو  الحديثة  التقنيات 
املوضوع  هذا  عىل  بجدية  االنكباب  للشغل  تونيس  عام 
العالقات  تعاطي جديدة يف  آليات  يلزمه من  ما  وتهيئة 

الشغلية وسوق العمل.

* من أكرب التحديات التي ميكن أن يواجهها الجانب 
مستقبل  هو  العامل  يف  للنقابات  والتنظيمي  الهيكيل 

العمل فكيف تهيأتم كقطاع لهذا التحدي الكبري؟
والخدمات منذ  املعلومات  تكنولوجيا  ـ واجه قطاع 
عديد   )19( كوفيد  الجائحة  بداية  ومع   2020 مارس 
إىل  املؤسسات  لجوء  النقابية وخاصة يف ظّل  الصعوبات 
العمل عن بعد وهو ما حّد من التحركات النقابية الهادفة 
والعامالت  للعامل  واالدبية  املادية  الحقوق  ضامن  إىل 
للتنظيم  جديد  صيغ  إيجاد  اىل  القطاع  دفع  ما  وهذا 
النقايب والنضال االجتامعي اعتمدت هذه الصيغ باألساس 

عىل استعامل مواقع االجتامعي يف الحراك النقايب.
املتنّوع من حالة مرونة  الشغل  * يشكو قطاعكم 
وخاصة يف مراكز النداء، فكيف عالجت الجامعة العامة 

هذه الوضعية؟
ـ املرونة يف العمل والتجاوزات يف سوق الشغل هذه، 
ترجع كلها باالساس اىل كرثة املؤسسات املوزعة عىل كامل 
تراب الجمهورية اىل غياب القانون املنظم لقطاع مراكز 
الستيعاب  الديكتاتورية  زمن  توظيفها  تّم  التي  النداء 
فائض البطالة بأجور زهيدة وغري كافلة للحّد االدىن من 

الحقوق ومن الكرامة البرشية.
االسرتاتيجي  القطاع  هذا  داخل  أيضا  املالحظ   *
تدخل الرأسامل والرشكات األجنبية ومتعددة الجنسيات، 

فكيف تتعاطون كجامعة عامة حديثة النشأة مع هذه 
التحديات؟

ـ علينا بادئ ذي بدء التأكيد عىل أن الجامعة العامة 
صلب  نشأت  قد  والخدمات  املعلومات  لتكنولوجيات 
املنظمة الشغيلة االتحاد العام التونيس للشغل يف جوان 

.2019
عىل  العمل  يف  الجامعة  رشعت  التاريخ  هذا  ومنذ 
النداء  ملراكز  مشرتكة  قطاعية  اتفاقية  مرشوع  إعداد 
ومؤسسات االتصال بلغ خطواته األخرية وملساته النهائية 
العمل  أرباب  املفاوضات مع  بهدف اعتامده قانونية يف 

من تونس.
الشامل  الصحي  الحجر  فرتة  خالل  الحظنا،  وقد 
الدولة  ان  ويف عديد املحطات وموجات جائحة كورونا، 
تتغاىض عن تجاوزات هذه الرشكات متعددة الجنسيات 
اىل درجة ان االمر قد ذهب بها اىل اعتبار القطاع قطاعا 
مرحلة  خالل  تعمل  برتاخيص  بإفراده  وذلك  حساسا 

الحجر الصحي الشامل.
الضغط  اعتامد  اىل  نقايب  كطرف  اضطرنا  ما  وهذا 
الوطني  التنفيذي  املكتب  بدعم  الوسائل  وبكل  العايل 
وبقيادة االمني العام االخ نورالدين الطبويب حيث نجحنا 
يف اقرار حق العاملني يف الحجر الصحي الشامل يف  اغلب 

املؤسسات.
لهذا  التشغيلية  القدرة  حول  رقم  لديكم  *هل 

القطاع ونسبة مساهمته يف ميزانية الدولة؟
الخاص  ببابيه  القطاع  يف  التشغيلية  القدرة  تبلغ  ـ 
للتطّور  قابلة  شغل  موطن  الف   60 زهاء  والعام 
العام  املستقبل  يف  القطاع  أهميّة  إىل  بالنظر  وذلك 
هذا  مبردودية  يتعلق  ما  ويف  الحديثة  والتكنولوجيات 
عملة  من  به  يساهم  مبا  التذكري  املهّم  من  فانه  القطاع 

صعبة عرب هذه املؤسسات متعددة الجنسيات.
أما يف ما يتعلق مبسألة االنتساب النقايب، فقد عملت 
هذه  تعزيز  عىل  متقّدمة  مواقع  من  العامة  الجامعة 
النسبة والتطور بها من نحو 7 آالف منخرط سنة 2019 

اىل زهاء 11 ألف منخرط حاليا.
كام توفقت الجامعة العامة يف ظرف سنة تقريبا من 

بعث عدد من النقابات األساسية داخل املؤسسات.

سعت شركة أوريدو إىل جعل هذه السنة بيضاء لتجنب الزيادة 
يف األجور يف حني أنها أغدقت الكثري من املال يف اإلشهار

األخ علي ورق )الكاتب العام للجامعة العامة لتكنولوجيات االتصال 

قطاعنا نوعي بحكم ما يتوفر عليه
 من كفاءات وطنية وأصحاب شهادات عليا

*الحبيب الشايب

يف  استكرثت  »اوريدو«  رشكة  فإن  باالشهار،  االعالمية  املؤسسات  اغراق  رغم 

اطاراتها واعوانها التمتع بحقوقهم املرشوعة رغم ماراطون التفاوض مع الطرف 

التي  أفريل ورشكة »اوريدو«  الذي اجل موعد االرضاب من 22 إىل 28  النقايب 

تسعى إىل جعل سنة 2020 سنة بيضاء وذلك يف خطوة منها للتنكر لالتفاقيات 

املربمة مع الطرف االجتامعي فان ما سجلته معامالت هذه الرشكة خالل السنة 

املحقق سنة  الرقم  بذلك  متجاوزا  مليارا،  يفوق 220  ما  بلغ  قد  نفسها)2020( 

.2018

حول مجمل أسباب االرضاب يف رشكة اوريدو واهدافه وما يجري داخل مراكز 

واالنرتنات  االتصال  تكنولوجيات  قطاع  يف  االجتامعية  املناخات  وطبيعة  النداء 

والخدمات اجرينا الحوار التايل مع االخ عيل ورق الكاتب العام للجامعة العامة.
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مشاكل  من  البيئة  قطاع  يف  املؤسسات  عديد  تشكو 
سلطة  معها  تتعاط  مل  مرتاكمة  واجتامعية  مهنية 
اإلرشاف بالشكل اإليجايب واملطلوب مام خلق جّوا من 
يُنبئ  وموظفيها،  أعوانها  والغضب يف صفوف  الغليان 

بدخولها يف تحركات احتجاجية يف الفرتة املقبلة.
االخرية  االدارية  الهيئة  محور  كانت  امللفات  هذه 
لالشغال العمومية واالسكان والبيئة التي ترأس أشغالها 
النقابية  املركزية  عضو  الساملي  الدين  صالح  االخ 

للمنظمة الشغيلة.

الديوان الوطني للتطهير
قبل  من  عليه  املصادق  باالتفاق  التذكري  املهم  من 
الفارط والذي سيُعرض الحقا  مجلس االدارة يف افريل 

عىل مصالح رئاسة الحكومة.
بعدم  القطاعية  االدارية  الهيئة  طالبت  املقابل  يف 
التطهري وتدعيم املؤسسة باملوارد  التفريط يف منشآت 
بإصدار  واإلرساع  االستغالل  أعوان  وخاصة  البرشية 

يف  النقايب  الطرف  ترشيك  رضورة  مع  للديوان  التنظيمي  الهيكل 
للديوان  األسايس  النظام  ومراجعة  املصاحب  األمر  مرشوع  صياغة 

بجانبيه املايل والرتتيبي مع مراجعة املنح.
الرتفيع يف قيمة  الديوان  التي يرفعها أعوان وموظّفو  ومن املطالب 
حول  العامة  اإلدارة  مذكّرة  ومراجعة  عددها  ويف  األكل  وصوالت 
مقاييس  واعتامد  الحضور  بدلة  األكل  بوصوالت  التمتع  رشوط 
موضوعية ومتتيع رؤساء األشغال مبنحة الوضع تحت الطلب مبقرر 
مع متكينهم من وصوالت بنزين إضافية والعمل عىل تحسني لباس 

الشغل وتوزيعه يف اآلجال.
السكن والحرص  الرتفيع يف قيمة قروض  كام يشّددون عىل وجوب 
عىل القيام باإلصالحات الرضورية للمرافق الصحية بكافة الوحدات 
داخلية  مبناظرات  والقيام  األعوان  سالمة  مستلزمات  كل  وتوفري 

بامللفات لجميع األسالك وخاصة بسلك التنفيذ.

ANPE الوكالة الوطنية للمحيط
فيطالبون   ANPE للمحيط  الوطنية  الوكالة  وموظفو  أعوان  أما 

باإلرساع بنرش االمر عدد 1403 بالرائد الرسمي وبالتأشري واستكامل 
الخطط الوظيفية والرتفيع يف االجر الثالث عرش اىل مرتب يشمل كل 
االجتامعي  للصندوق  الجديد  النظام  وتفعيل  لألجر  القارة  العنارص 
مع رصف الزيادة املتفق عليها وإحداث منحة الليل والحليب ومنحة 

التحفيز للخرباء املراقبني.
النظام  مراجعة  واستكامل  التنظيمي  الهيكل  مبراجعة  يطالبون  كام 
األسايس وفتح باب االنتدابات لتعويض الشغورات والرتفيع يف قيمة 
وصوالت األكل ومتتيع املتقاعدين من التأمني عىل املرض، فضال عن 
تحسني ظروف العمل خاصة يف املنتزهات الحرضية وادماج زيادات 

2016-2015 و2019-2018-2017 يف االجر االسايس.

APAL وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
طالبت   ،APAL الساحيل  الرشيط  وتهيئة  حامية  وكالة  شأن  ويف 
اسناد  التنظيمي ورشوط  الهيكل  مبراجعة  القطاعية  االدارية  الهيئة 
وتهيئة  حامية  بوكالة  املهني  للمسار  املؤسسة  وخصوصية  متاشيا 
بجانبيه  الوكالة  النظام االسايس العوان  الساحيل، ومراجعة  الرشيط 

الرتيبي واملايل وتفعيل املناظرات الداخلية عىل جميع االسالك.

كام طالبت بتنقيح قانون إحداث الوكالة خاصة يف 
يف  االجتامعية  الخدمات  وتطوير  املعاليم  مستوى 
والتثقيف وبعث  الرتفيه  بتوفري فضاءات  املؤسسة 
محاضن ورياض األطفال ألبناء املوظفني والرتفيع يف 
األساسية  النقابة  متثيل  جانب  إىل  األكل  وصوالت 
السلك ملن  يف مجلس املؤسسة وإحداث ترقية يف 
وضعية  وتسوية  الصنف  يف  األقىص  الحد  وصل 

اصحاب الشهائد العلمية.

CI� البيئة لتكنولوجيات  الدولي   للمركز 
TET

البيئة  لتكنولوجيات  الدويل  املركز  أعوان  أما 
مراجعة  رضورة  عىل  يشّددون  فإنهم   CITET
النظام األسايس واإلرساع بإصدار الهيكل التنظيمي 
ومتكينهم من منحة اإلعانات االجتامعية اىل جانب 
احداث منحة الخطر والرتقية بامللفات بالنسبة إىل 

تقنيي رئيس.

ANGED الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
وموظفوها  أعوانها  طالب  كام  القطاعية  االدارية  الهيئة  طالبت 
بتطبيق محارض االتفاقات املربمة سابقا والرتفيع يف ميزانية الصندوق 
وباملناظرات  واملتعاقدين  املرتبصني  االعوان  وترسيم  االجتامعي 

الداخلية.
ومراجعة  العامل  وظروف  العمل  وضعية  بتحسني  يطالبون  كام 
املهنية  الوضعية  الوكالة وتسوية  واعادة تصنيف  العشوايئ  االلحاق 

ألصحاب الشهائد العليا والتكوين والرسكلة.
* صربي الزغيدي

مؤسسات ومنشآت يف قطاع البيئة تشكو هموم أعوانها 

في صفاقس

الحكومة أخلت بتعداتها ولم تنفذ ما 
التزمت به..

إن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس واملنعقد يف جلسته الدورية يوم الخميس 29 افريل 
2021 يسجل بكل انزعاج عدم التزام الحكومة باملوعد املقّرر لعقد اجتامع مجلس وزاري خاص بجهة صفاقس 
يوم 28 أفريل 2021 والذي تّم تحديده بعد تدخل االخ االمني العام مع رئيس الحكومة والذي مبوجبه تم 

تأجيل االرضاب العام الجهوي ليوم 20 ماي 2021.
ويعترب املكتب التنفيذي ان هذا االخالل بالتعهد يندرج ضمن السياسة املنتهجة مع طرف هذه الحكومة واالئتالف الحاكم واملرتكزة باالساس عىل 

التسويف واملامطلة والوعود الزائفة.
واذ يؤكد املكتب التنفيذي عزمه عىل الدفاع عن حق الجهة يف بيئة سليمة والتشغيل وانجاز كافة املشاريع املعطلة وكافة املطالب الواردة بربقية 
االرضاب الصادرة عن االتحاد الجهوي فانه يحمل املسؤولية كاملة لرئيس الحكومة ملا آلت اليه االوضاع بالجهة من تهميش وتوتر للمناخ االجتامعي.

كام يؤكد املكتب التنفيذي عىل تشبّثه بإنجاز االرضاب العام الجهوي املزمع تنفيذه يوم 20 ماي 2021.
* الكاتب العام
يوسف العوادين

مؤتمر الفرع الجامعي 
للقيمني بأريانة

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باريانة انه تقرر 
يوم  بأريانة  العامني  والقيمني  للقيمني  الجامعي  الفرع  مؤمتر  عقد 
العارشة صباحا )10( مبقر  الساعة  االربعاء 12 ماي 2021 بداية من 

االتحاد الجهوي للشغل بأريانة.
الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  كل  فعىل 
 )112( بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ممن 
من النظام الداخيل التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد 

الجهوي للشغل.
ـ يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد مدة خمس 

سنوات كاملة متتالية عند الرتشح.
ـ ان يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن اربع سنوات 
خمس  عن  تقل  ال  ملدة  تحملها  كان  او  الرتشح  عند  متتالية  كاملة 

سنوات كاملة.
ـ ان يكون مبارشا غري متقاعد.

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

من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ كل من يتم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل 

214 من النظام الداخيل.
*الكاتب العام
محمد الشايب
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أيّتها العامالت، أيّها العمال،
ل تأكيدا  لقد دأب االتحاد العام التونيس للشغل عىل االحتفال بعيد العماّ
مناسبة  وهي  الرثوة،  إنتاج  ويف  التاريخ  صنع  يف  العاملة  الطبقة  دور  عىل 
وطنياّة وعاملياّة لالعرتاف بحقاّ العمل يف تقاسم الرثوة التي ينتجونها بعرق 
جبينهم وصادق جهدهم وعظيم تضحياتهم، وإناّ حرص االتحاد عىل إبراز 
س عليها عىل يد فرحات  أهمية هذه املناسبة يندرج ضمن املبادئ التي تأساّ
سني وضمن القيم التي ورثوها عن زارع البذرة  حشاد وثلاّة من رفاقه املؤساّ
التضامن  املبادئ  هذه  وأهماّ  الحامي  عيل  محمد  األوىل  الوطنية  النقابية 
الني وعموم  يل من أجل إرساء العدالة االجتمعية واالنتصار ملصالح الشغاّ العماّ
الني اليوم يف أمساّ الحاجة إىل دعم هذه القيم والثوابت  الشعب، وإناّ الشغاّ
ليربالية  هجمة  ظلاّ  يف  ة  خاصاّ الواقع  أرض  عىل  لتجسيدها  القوى  وتعبئة 

ل والشعوب. شة تستهدف الحقوق االجتمعية واالقتصادية للعماّ متوحاّ
األخوات واإلخوة،

لقد ظلاّ اتاّحادكم منظاّمة وطنياّة عريقة فاعلة وقواّة اقرتاح وخري وبناء برز 
والحبيب  التلييل  أحمد  الزعيمن  ة  خاصاّ منهم  أفذاذ  وزعمء  نقابيون  فيها 
ن وضعوا األسس  عاشور والشهيدان سعيد قاقي وحسني الكويك وغريهم مماّ
موا التضحيات الجسام  وسطاّروا املبادئ ورسموا األهداف وعباّدوا الطريق وقداّ
أو يف مرحلة  االستعمر  الكفاح ضداّ  يف محطاّات نضالية حاسمة سواء زمن 
هذا  نستذكر  أن  واجبنا  فمن  العاملية  املناسبة  هذه  نحيي  ونحن  الثورة، 
التاريخ النقايب التونيس العريق وأن نفتخر برثائه وزخمه وإشعاعه الوطني 

والعاملي.
بنات وأبناء االتحاد،

ل العاملي وبالدنا تعيش أزمة سياسية خانقة،  نحيي هذه السنة عيد العماّ
ًة إثر الخالفات الدائرة بني الرئاسات الثالث ومتراّ  إن مل نقل عبثياّة، ازدادت حداّ
بوضع اقتصادي كاريثاّ نتيجة الخيارات الفاشلة للحكومات املتعاقبة والذي 

خياّم بظالله عىل الواقع االجتمعي املرتداّي.

بابه  يف  وأقراّ  دستورية  محكمة  إرساء  مبدأ  جانفي   27 دستور  أقراّ  لقد 
تها دعم الدميقراطية وكسب  السادس خمس هيئات دستورية مستقلاّة مهماّ
النفوذ  وبسط  الهيمنة  إرادة  أناّ  غري  الكربى،  الترشيعية  اإلصالحات  رهان 
ست لرصاع بلغ ذروته بعد أن أصبحت أهماّ مكواّنات الدولة عنارص  الحزيب أساّ
الوطني أحد مستلزمات  التوافق  أناّ  الدولة وباعتبار  ا النهيار  لألزمة ومؤشاّ
البالد،  مبادرته إلنقاذ  اتاّحادكم  أطلق  الدميقراطي  االنتقال  الرشعية يف زمن 
ومثاّنت ذلك كلاّ القوى التي تدافع عن مدنية الدولة وقيم الجمهورية، غري 
ل املسؤولية  أناّنا إزاء إهدار الوقت ووضع العراقيل يف وجه هذه املبادرة، نحماّ
التاريخية لكلاّ األطراف التي تسعى بشكل مباش أو غري مباش إىل تعطيل 
الحوار، وسيكون االتحاد مجربا عىل البحث عن خيارات أخرى ألناّه لن يظلاّ 

مكتوف األيدي إزاء املنعرجات الخطرية التي ميكن أن يعرفها وضع البالد.
أيّتها العامالت، أيّها العمال،

بتنفيذ  اتفاق يقيض  إىل  اتاّحادكم  ل  توصاّ العاملي وقد  ل  العماّ عيد  د  يتجداّ
جانب  معاناة  يُنهي  اتفاق  وسبقه  املعنية  القطاعات  مع  املربمة  االتفاقات 
ل الحضائر وذلك بانتداب كلاّ من تتوفاّر فيهم شوط االنتداب يف  مهماّ من عماّ
الوظيفة العمومية، وإناّنا لعازمون عىل كسب رهانات اإلصالحات الترشيعية 
الكربى من خالل املجلس الوطني للحوار االجتمعي، يحدونا العزم يف توقاّي 
مبا  حدوثها  عند  املالمئة  الحلول  وتوفري  إدارتها  وحسن  الشغلية  النزاعات 
وتنمية  املواطنة  قيم  صيانة  قوامه  سليم  اجتمعي  مناخ  إرساء  يف  يساهم 
سة، وسنسعى مع نظرائنا االجتمعيني، وباألخصاّ مع  ثقافة االنتمء إىل املؤساّ
شيكنا االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري إىل تحويل االتفاقية املشرتكة 
اتفاقياّة  تصاحبها  ملموسة  قطاعياّة  اتفاقياّات  إىل  الفالحي  بالقطاع  للعاملني 
نقل العملة الفالحيني بغاية إرساء عالقات شغلياّة واضحة وحمية اجتمعياّة 

توفاّر لقوى اإلنتاج يف الحقل الفالحي أسس وشوط العمل الالئق.
الذي  والتضامني  االجتمعي  االقتصاد  قانون  عىل  املصادقة  بعد  أنه  كم 
م به اتاّحادكم فإناّنا نؤكاّد عىل رضورة اإلرساع بإصدار األوامر الرتتيبية حتاّى  تقداّ

يدخل حياّز التطبيق.
أيّتها المناضالت، أيّها المناضلون، 

التفاوض  من  يفرغ  أن  اتاّحادكم  أوشك  وقد  العاملي  ل  العماّ عيد  د  يتجداّ
يف القانون األسايس للوظيفة العمومية والنظام األسايس للمنشآت العمومية 
والدواوين مبا يجعلهم مستجيبني لبنود الدستور واالتفاقياّات الدولية املوقاّعة 
يف  والرتتيبية  املالية  الجوانب  يف  للمفاوضات  واالستعداد  الغرض  يف  أخريا 
القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية يف ضوء ما تشهده البالد 
من تدهور يف القدرة الرشائية بلغ أقصاه بغالء املعيشة واألعباء الجبائية التي 
ال تتوقاّف لتنضاف إىل ذلك هشاشة التشغيل التي يعاين منها آالف الشغالني 
متهم األساتذة واملعلاّمون النواّاب وغريهم من املتعاقدين يف قطاعات  ويف مقداّ
لهذه  حقيقياّ  إصالح  فرض  أجل  من  النضال  عىل  العزم  عقدنا  وقد  كثرية، 

. األوضاع والقضاء عىل العمل الهشاّ
مع  أخريا  املمىض  االتاّفاق  تفعيل  عىل  نفسه  الوقت  يف  مون  مصماّ وإننا 
االقتصادي  دورها  لتلعب  وتطويرها  العمومية  سات  املؤساّ إلنقاذ  الحكومة 
سات  ل املؤساّ واالجتمعي. وإناّه يف ضوء تداعيات الخيارات الليربالية عىل عماّ
الصغرى واملتوسطة والتي زادتها أزمة وباء الكورونا استفحاال يتاّجه اهتممنا 

إىل السعي نحو إحداث صندوق للتأمني عن فقدان مواطن الشغل.
وحيث إناّنا نواجه أسابيع صعبة بسبب االنتشار الواسع لفريوس كورونا يف 
اللقاح املجاين لكافة  ساللته املتحواّلة فإناّنا نطالب الحكومة باإلرساع بتوفري 
لنا وعامالتنا »ثروة البالد وعمد اإلنتاج« إىل العمل  شائح الشعب وندعو عماّ
عىل وضع حداّ لهذا الوباء باإلقبال عىل التلقيح، كم ندعو الدولة إىل اإلحاطة 
هذه  جراّاء  الرزق  سبل  بهم  انقطعت  مبن  ل  التكفاّ وإىل  املرساّحني  ل  بالعماّ

الجائحة.
أيّتها األخوات، أيّها اإلخوة،

تنا العربية تعيش حالة من  ل العاملي هذه السنة وأماّ يعود علينا عيد العماّ
التمزاّق والتفتيت واالحرتاب واالحتالل وهيمنة االستبداد عىل جزء مهماّ منها، 
ه من تقتيل وتهجري واغتصاب  وتستمراّ معاناة شعبنا يف فلسطني مبا ميارس ضداّ
ساته وانتهاك ملعامله مبجازر بشعة  ألرضه وحقوقه وتعداّ عىل تاريخه ومقداّ
كان آخرها اغتيال عدد من الشباب الفلسطيني مبناسبة تظاهرات العودة يف 
ذكرى األرض األخرية، لتتأكاّد من جديد وحشية الكيان الصهيوين وعنرصيته 
وفاشياّته كلاّ ذلك يف ظلاّ نظام رسمي خاضع ومتواطئ ومطباّع وإناّنا سنواصل 
يف تونس النضال ضمن فعاليات املجتمع املدين من أجل فرض قانون تجريم 

التطبيع عىل الكيان الصهيوين.

مناسبة وطنية وعاملية لالعرتاف بحق العمال يف تقاسم الثروةبيان غرة ماي 2021
ل  عماّ نضاالت  محياّني  واعتزاز  بفخر   2021 ماي  غراّة  يف  للعمل  العاملي  العيد  العامل  ل  عماّ وكلاّ  تونس  الو  شغاّ أحيى 
خوا مكاسَب  شيكاغو يف 1886 الذين سطاّروا بدمائهم طريق النضال ورسموا للحركة العملية العاملية مسارا جديدا ورساّ
عت لضمن الحقاّ النقايب والحمية االجتمعية  ًة كانت يف بداياتها تحديد ساعات العمل اليومي بثمين ساعات وتوساّ جماّ
واستقرار العمل وتوفري العمل الالئق وغريها من املكاسب التي يتمتاّع بها الشغالون يف أصقاع األرض ويناضلون من أجل 

الحفاظ عليها وتطويرها أمال يف حياة كرمية وعدالة اجتمعية دامئة.

بدأت مالمح الربنامج الحكومي الذي ستعرضه عىل صندوق النقد الدويل خالل 
أن  والحقيقة  ترسيبات.  من  رشح  ما  بعد  واشنطن،  يف  حاليا  الدائرة  النقاشات 
املالمح األوىل لهذا الربنامج غري مطمئنة وهو ما قد يفرس كم الرسية الذي أحاطت 
إىل  نظرا  اجتمعيا  مفزعة  املقرتحة  اإلجراءات  وتبدو  »إصالحاتها«.  الحكومة  به 
للتونسيني. وجاء يف مقال  الوضع املعييش  الذي ال يتمىش مع  التقشفي  طابعها 
صادر يف وكالة رويرتز لألنباء ان الحكومة التونسية تعتزم خفض كتلة األجور من 
17.4 باملائة سنة 2021 إىل 15 باملائة سنة 2022، كم تسعى إىل إلغاء الدعم يف 
أفق 2024. وهو ما يجعل الربنامج الحكومي ان صحت االخبار برنامجا تقشفيا قد 

يعصف مبكتسبات التونسيني االجتمعية.
لقاء تاريخي

ويرتقب التونسيون نتائج اللقاء الذي يجمع خالل هذه األيام بني وفد حكومي 
بقيادة وزير املالية من ناحية وصندوق النقد الدويل من ناحية أخرى للنقاش حول 
اتفاق قرض بقيمة 4 مليار دوالر. ويعترب هذا اللقاء تاريخا نظرا إىل حجم الرهانات 
التونسيني. فإضافة إىل حجم  العميقة عىل حياة  املطروحة حوله، وإىل انعكاساته 
القرض الذي سيمثل دون شك حال مهم الزمة تونس املالية، فان مضمون االتفاق 
قد ميثل لحظة تاريخية فارقة تغري الواقع االقتصادي واالجتمعي والسيايس لتونس. 
فإن  التونسية  الخصوصية  يراعي  إصالحي  بربنامج  الدويل  النقد  إقناع  تماّ  ما  فإذا 
بالدنا ستخطو خطوات كربى يف اتجاه إصالح اقتصادي طاملا انتظره التونسيون. ويف 
حال حصل العكس وفرض النقد الدويل شوطه التقشفية عىل الوفد الحكومي فإننا 
سنكون عىل أعتاب سنوات صعبة اجتمعيا واقتصاديا قد تشهد انفجارا اجتمعيا 

قد يهزاّ ما متاّت مراكمتها يف مسار االنتقال الدميقراطي، او يعيد توزيع اوراق اللعبة 
السياسية.

مالمح البرنامج
وثيقة  انه  قال  ما  اىل  استنادا  رويرتز  موقع  ذكره  ما  إىل  وإضافة 

اىل  أخرى  وثيقة  الحكومة  رسبت  فقد  دوليا،  مرسبة  حكومية 
الحكومية  الوثيقة  يف  وجاء  والحاليني.  السابقني  وزرائها  بعض 
عىل  ستقرتحه  الذي  الحكومي  الربنامج  ان  محليا،  املرسبة 
صندوق النقد الدويل يشمل 05 محاور. وتتمثل املحاور يف، أوال، 
يف رفع القيود التي ترضاّ مببدإ املنافسة عرب إلغاء الرتاخيص ودعم 

دفع  اجل  من  االستثمرات  حجم  رفع  يف  وثانيا،  املنافسة،  مجلس 
نسق النمو االقتصادي وثالثا، يف إصالح منظومة الدعم عرب توجيه الدعم 

إىل مستحقيه وتقرتح الحكومة يف هذا الباب إسناد منح مالية للعائالت الفقرية. 
ورابعا، يف دعم قدرات الدولة عىل التحصيل الجبايئ، عرب عرصنة اإلدارة واإلصالح 
الجبايئ. وخامسا، يف تثمني واعتمد الحراك الوظيفي يف الوظيفة العمومية من اجل 
حسن توظيف الرصيد البرشي إصالح املؤسسات العمومية. واذا كانت عدة نقاط 
هي محلاّ اتفاق وطني فان الكثري من نقاط الربنامج ليست محل إجمع بل متثل 
محل خالف نظرا إىل انعكاساتها السلبية عىل عيش املواطن ونظرا إىل تاريخ تونس 

الحافل باإلصالحات التي دمرت قدرة التونسيني الرشائية ومستوى عيشهم.

أولوية التوازنات

األصدقاء  وخاصة  املتابعني  أذهان  يف  يثري  الدويل  النقد  صندوق  أن  يف  شك  ال 
املدافعني عن  اقتصاد عرصي بعمق اجتمعي، الكثري من الريبة والشك 
نظرا إىل ارتباطه يف املخيلة العامة بالتقشف. والحقيقة ان مثل هذا 
النقد  أن صندوق  باعتبار  للحقيقة  متاما  مجانبا  ليس  التصور 
الدويل مؤسسة مالية معنية بالتوازنات الكربى اي أنها تضع 
فوعات والعجز يف امليزانية  توازن ميزانية الدولة وميزان الداّ
عىل  تفرضها  التي  االقتصادية  اإلجراءات  ملختلف  كأولوية 
املقرتضني وهو ما جعل اسم النقد الدويل مرتبطا يف الغالب 
والضغط  االنتداب  وقف  تعني  التي  التقشف  بإجراءات 
أن  والحقيقة  املعيشية.  الخدمات  وتدهور  العام  اإلنفاق  عىل 
تجربتنا مع صندوق النقد الدويل خصوصا ومع برامج اإلصالحات 
الكربى بشكل عام أثبتت أن عبارة »اإلصالحات« مفزعة، وأنها تخلق دامئا 
واقعا اجتمعيا تكون فيه مكاسب التونسيني أقل بكثري من الفرتات التي سبقتها. 
ويكفي أن نشري يف هذا الصدد إىل ان خفض النفقات العمومية عىل املرفق العام 
بشكل رهيب عىل مستوى جودة خدمات منظومات الصحة والتعليم والنقل. وإذا 
كان قدر بالدنا التوجه اىل صندوق النقد الدويل لالقرتاض كحلاّ وملجٍإ أخري، فإنه 
يدافع برشاسة عن  التونسيني وان  واقع  يعرب عن  ان  الحكومي  الوفد  من واجب 
وقد  الصحية  للجائحة  الكارثية  والنتائج  د  املعقاّ االجتمعي  الوضع  يراعي  برنامج 
بربنامج  الدويل  النقد  صندوق  إقناع  أجل  من  واإلبداع،  الجرأة  إىل  مدعوا  يكون 
ن عيش التونسيني.  متوازن يضمن اإلصالح االقتصادي واالستقرار االجتمعي ويحساّ

 خطة المشيشي لتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي

ختفيض كتلة األجور ورفع الدعم سيضعان البالد عىل عتبة سنوات صعبة
طارق السعيدي
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األخ   2021 ماي   1 يوم   قام 
العام  األمني  الطبويب  نورالدين 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
الرشيف  الحميد  عبد  واألخ 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 
بالل  واألخوان  بباجة  للشغل 
الطرابليس  وفوزي  الدرييس 
التنفيذي واألخوان  املكتب  عضوا 
النفزي  ولطفي  الطرخاين  منصف 
عن الفرع الجامعي واألخ حامدي 
لالتحاد  العام  الكاتب  الدريدي 

الدريدي  طارق  اإلخوة  و  الباب  مبجاز  للشغل  املحيل 
و فتحي شامم و محسن الجبايل و رضا الدريدي  عن 
بزيارة  الباب  مبجاز  األسايس  للتعليم  األساسية  النقابة 
للنقابة  السابق  العام  الكاتب  السعداوي  طارق  األخ 

األساسية للتعليم األسايس مبجاز الباب لالطمئنان عىل 
صحته عىل إثر العملية الجراحية التي خضع لها. 

  متنياتنا بالشفاء العاجل والسالمة وموفور الصحة 
لألخ طارق السعداوي.

األخ األمني العام يف مجاز الباب

تشهد الرشكة التونسية للمالحة هذه الفرتة حالة 
من الغضب واالحتقان إثر وفاة أحد أعوان الفندقة 
اتهم  التي  الحادثة  وهي  كورونا،  بفريوس  بالرشكة 
فيها األعوان البحريني اإلدارة العامة وسلطة اإلرشاف 
رغم  الوقاية،  مستلزمات  توفري  وعدم  بالتقصري 
البحريني باملسافرين سواء  الدائم لألعوان  االحتكاك 

التونسيني أو األجانب.
واحتجاجا عىل أسباب هذا الحادث، نظّم األعوان 
أمس  احتجاجيا  تجّمعا  أسالكهم  بكافة  البحريون 
االثنني باملقّر االجتامعي للرشكة بإرشاف من الجامعة 
العامة للنقل وبالتنسيق مع االتحاد الجهوي للشغل 
ورفعوا  بتونس،  للنقل  الجامعي  والفرع  بتونس 
شعارات عّبوا من خاللها عن رفضهم للظروف املهنية 
فيها  تتوفر  ال  التي  البواخر  منت  يعيشونها عىل  التي 
التي   19 كوفويد  جائحة  من  الحامية  وسائل  أدىن 
منت  عىل  األعوان  من  كبري  عدد  إصابة  يف  تسببت 

البواخر التجارية أو بواخر السفر.
األخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة 
األعوان  أسالك  كافة  أن  لـ»الشعب«  كشف  للنقل 

ملستلزمات  انعدام  من  األمّرين  يعانون  البحريني 
بجّد  يعملون  الذين  وهم  العدوى  من  الوقاية 
عارية خاصة خالل  بصدور  القاتل  الوباء  ويواجهون 
املدة األخرية يف مستوى الخط البحري الوحيد »جنوة« 
عىل باخرة »تانيت« والتي نقلت حوايل 1300 مسافر.

الوقاية  غياب  أن  الزيدي  وجيه  األخ  وأكّد 
انتقال  وسط  الصعبة  العمل  ظروف  واستمرار 
العدوى هو انتهاك صارخ لالتفاقية األوروبية املتعلّقة 
بالتّلقيح  أصنافهم  مبختلف  البحريني  األعوان  بتمتيع 
اتصال  األوىل ويف  الصفوف  باعتبارهم يف  املرض  ضّد 

واحتكاك دامئني باملسافرين التونسيني واألجانب.
جدير بالذكر، أنه إثر تنظيم التجّمع االحتجاجي 
بالرشكة، وبدعوة من اإلدارة العامة، انعقدت جلسة 
مع الرئيس املدير العام تعهد فيها بالتنسيق مع وزارة 
البحريني  األعوان  بتمتيع  اإلرشاف  وسلطة   الصحة 
االتفاقية  أكدته  مثلام  بالتلقيح  أصنافهم  بكافة 

األوروبية.
فهل ستكون اإلدارة والوزارة يف مستوى التعهدات؟
* صربي الزغيدي

احتقان في الشركة التونسية للمالحة:

تقصري وعدم توفري مستلزمات الوقاية 
وانتهاكٌ لالتفاقية األوروبية 

األخ الكاتب العام لنقابة األطباء والصيادلة 
وأطباء األسنان للصحة العمومية:

الوزارة تخلت عنا يف بداية 
حربنا مع كورونا  

األطباء  لنقابة  العام  الكاتب  األخ  قال 
والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية، 
الله، إن وزارة  الدكتور نور الدين بن عبد 
األطباء يف حربهم عىل  الصحة تخلت عن 

فريوس كورونا.
بن  الدين  نور  الدكتور  األخ  وأضاف 
ظروف  يف  يعملون  األطباء  إن  الله،  عبد 
صعبة جدا يف ظّل نقص فادح لإلمكانيات 

واألدوية.

دعا املكتب التنفيذي للجامعة العامة للّتخطيط واملالية رئيس الحكومة إىل التدّخل 

واالستخالص،  الجباية  سلك  أعوان  حّق  يف  تُرتكب  جرميًة  اعتربه  ما  إليقاف  العاجل 

وذلك إثر ما أقدمت عليه وزارة االقتصاد واملالية من عملية سطو وتحيل عىل املوظفني 

ومحاولتها حرمانَهم من جزء من مستحّقاتهم يف تجاوز صارخ ملقتضيات الفصل 25 

من األمر املنظم ملنحة املراقبة واالستخالص.

ويف ترصيح لـ»الشعب«، حّذر األخ عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة 

خالل  من  الواقع  األمر  سياسة  فرض  محاوالتها  من  الوزارة  حّذر  واملالية،  للتخطيط 

األمانة  موظفي  داعيا  واالستخالص،  املراقبة  ملنحة  املشوهة  الصيغة  متريَر  محاوالتها 

العامة للمصاريف إىل عدم إمتام إجراءات رصفها ورفض كل التعليامت ذات العالقة.

كام عّب محّدثنا عن أسفه ملا قام به وزير املالية من سطو عىل مستحقات األعوان 

وسلب لقوتهم وعرقهم، منبّها إىل عواقب ذلك وتداعياته الخطرية عىل املناخ االجتامعي 

بالقطاع، داعيا أعوان سلك الجباية واالستخالص إىل مزيد رّص الصفوف واليقظة لكل 

محاوالت بّث الفتنة واإلشاعات التي تعمل الوزارة عىل تغذيتها بينهم.

وكان املكتب التنفيذي للجامعة أصدر األحد الفارط بيانا حيّى فيه أعوان الجباية 

واالستخالص عىل »وقفتهم البطولية وتصديهم لسياسة فرض األمر الواقع التي تنتهجها 

الوزارة«، مجّددا تبّنيه كافة األشكال النضالية التي يخوضها بتأطري من نقاباتهم األساسية 

وفروعهم الجامعية.

يف  والغضب  الغليان  من  حالة  األخرية  الفرتة  يف  يشهد  القطاع  أن  بالذكر،  جدير 

كافة الجهات إثر السابقة الخطرية التي اقرتفتها وزير االقتصاد واملالية يف إمضاء املقرر 

الخاص مبنحة املراقبة واالستخالص بصفة أحادية دون ترشيك الطرف النقايب يف رضب 

صارخ ملصداقية التفاوض وااللتفاف عىل مكتسبات األعوان وحقوقهم.

* صربي الزغيدي

غليان يف سلك االستخالص والجباية:

متى التدخّل العاجل لرئيس الحكومة؟

األخ عبد اهلل القمودي: وزير المالية سطا 
على مستحقات األعوان وسلبهم قوتهم
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التونيس  العام  االتحاد  هياكل  تحيل  رغم 
للشغل بروح املسؤولية، والدفع نحو حوار 
وموظفو  أعوان  يضطّر  ومسؤول،  بّناء 
إرضاب  يف  الدخول  إىل  »أوريدو«  رشكة 
ثاٍن عن العمل عىل امتداد يومي 25 و26 
ماي الجاري بعد أن أمىض األخوان محمد 
النقابية  املركزية  عضو  البوغديري  عيل 
وعيل ورق الكاتب العام للجامعة العامة 
لتكنولوجيا املعلومات والخدمات يف برقية 

التنبيه باإلرضاب أول أمس الثالثاء.
نّفذوا  قد  املؤسسة  وموظّفو  أعوان  وكان 
إرضابا عن العمل يوم الخميس 29 أفريل 
سابق،  وقت  يف  تأّجل  أن  بعد   2021
عىل  للرشكة  العامة  اإلدارة  إرصار  لكن 
واملطالب  املزمنة  بامللفات  االستخفاف 

املرشوعة أجرب األعوان عىل اإلرضاب.  

روح انتصاريّة
إرضاب يوم الخميس الفارط حقق نجاحا 
مهّم عكس مدى مرشوعية مطالب أعوان 
»أوريدو« كم عكس مدى التفافهم حول 
بروح  إرضابَهم  ونّفذوا  النقابية،  هياكلهم 
تنفيذ  تّم  فقد  وللعلم،  عالية.  انتصارية 
مقّر  إىل  األعوان  حضور  دون  اإلرضاب 
الصحي  للربوتوكول  احرتاما  وذلك  العمل 

وتوقيا من انتشار العدوى.
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  وأكد  هذا 
األخ  والخدمات  املعلومات  لتكنولوجيات 
الذي  االرضاب  نجاح  نسبة  أن  ورق  عيل 
تونس  »اوريدو«  وعمل  عامالت  خاضته 

تجاوزت 80 باملائة.
كل  إىل  بالشكر  ورق  عيل  االخ  وتوجه 
العامالت والعمل الذين ساهموا يف إنجاح 
اإلرضاب ضّد ما غطرسة اإلدارة وتحقريها 

ومحاولة  املؤسسة  داخل  النقايب  للعمل 
رضبه بأية وسيلة، مربزا أن االرضاب كان 
ثائر  جيل  هو  الجيل  هذا  و»أن  تاريخيا 
يسمح  وال  القمع  عىل  الدكتاتورية،  عىل 
بأن متّس كرامته، لهذا وباختصار التحركات 
التعتيم  رغم  مزلزلة  ستكون  املوالية 

اإلعالمي الذي نعرف مرّده جيدا«.
مثل  سيشمل  اإلرضاب  أن  بالذكر،  جدير 
الرشكة  فروع  كافة  سبقه،  الذي  اإلرضاب 
كافة  يف  النقايب  الحق  باحرتام  للمطالبة  
سنة  بعنوان  األجور  يف  وبالزيادة  جوانبه 
بإحداث  املتعلق  االتفاق  وبتفعيل   2021
املطالبة  جانب  إىل  املؤسسة  اتفاقية 
املنح  مبراجعة  املتعلق  االتفاق  بتفعيل 
الوضعيات  بعض  وتسوية   2020 لسنة 

العالقة لعدد من املوظفني.
* صربي الزغيدي

مع استمرار تصّلب إدارة شركة »أوريدو«:

إضراب ثان يومي 25 و26 ماي الجاري 
احتجاجا على االستخفاف بمشاغل األعوان

في الشركة التونسية للتموين:

األعوان بال أجور ومحرومون من مستحقاتهم املتأخرة !
نّفذ أول أمس الثالثاء العرشات من أعوان وموظفي الرشكة التونسية للتموين تجمعا احتجاجيا أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة 

بإرشاف وتنسيق مع الجامعة العامة للنقل.
ورفع املحتجون شعارات تنّدد بالظروف املهنية واالجتمعية الرديئة التي يعانون منها يف املدة األخرية يف املؤسسة، وطالبوا برصف 

مستحّقاتهم املالية املتأخرة ومتكينهم من أجورهم.
* صربي الزغيدي

إضراب منتظر بيومين في الوكالة الفنية للنقل البري:

سلطة اإلشراف واإلدارة العامة وتّرتا 
املناخ االجتماعي وتجاهلتا مشاكل األعوان

والنقابات  للنقل  العامة  الجامعة  من  بدعوة 
الوكالة  أعوان  يدخل  أن  املنتظر  من  األساسية، 
يف  العمل  عن  إرضاب  يف  الربي  للنقل  الفنية 
الجمهورية  تراب  كامل  ويف  العمل  مراكز  كافة 
الجاري،  وذلك عىل امتداد يومي 18 و19 ماي 
بسبب ترّدي املناخ االجتمعي باملؤسسة وتعرث 
املفاوضات وتعطّل سري العمل فيها وعدم جّدية 
التعاطي مع  العامة يف  واإلدارة  سلطة اإلرشاف 

املطالب املهنية واالجتمعية املرشوعة لألعوان.
أمضاها  التي  باإلرضاب  التنبيه  برقية  وتضّمنت 
النقابية  املركزية  عضو  الّشّفي  سمري  األخ 
من  تبّقى  ما  ودمج  التغطية  مبنحة  املطالبة 
منحة الخدمات يف األجر األسايس وتحيني النظام 

األسايس.
قيمة  يف  بالرتفيع  أيضا  يطالبون  الوكالة  أعوان 
االجتمعي  الصندوق  ويف  األكل  وصوالت 

وتطبيق االتفاقات ومحارض الجلسات السابقة.
* صربي الزغيدي

قطب  مقر  أمام  املايض  الثالثاء  صبيحة  انتظمت 
باملنستري وقفة احتجاجية شملت سّت  اتصاالت تونس 
املنستري  نقابات  وهي  اعضائها  بكامل  أساسية  نقابات 
سوسة املهدية، القريوان، سيدي بوزيد والقرصين، وذلك 
واولها  جدا  الحارقة  ومنها  املطالب  عديد  خلفية  عىل 
واملتعلق   2020 جويلية  يف  املؤرخ   422 القانون  رفض 
بحرية الترصف يف العقارات التابعة »للتليكوم« من قبل 
ذلك  يف  مبا  احد  إىل  الرجوع  دون  العام  املدير  الرئيس 
الذي  املرشوع  وهو  وغريها...  وزارة  من  الدولة  مصالح 
انطلقوا يف تنفيذه من خالل بعث لجان لجرد املمتلكات 
املساكن  اخالء  إىل  الدعوة  جانب  إىل  الجهات  كل  يف 
الوظيفية من شاغليها من أبناء املؤسسة يف أدىن اآلجال 
وذلك للتفريط فيها علم وان عددها يناهز 1300 عقار 
حسب ما افادنا به االخ كريم معالل كاتب عام النقابة 

االساسية للتليكوم باملنستري.

فتعلق  االحتجاجية  للوقفة  الثاين  العنوان  اما 
مبرشوع اعادة الهيكلة والتي سترضب وستخرّب مبقتضاه 
آخر  مبعنى  اي  االقطاب  ادارة  لصالح  الجهوية  املصالح 
او  الفريد  حايس  يف  بساطته  كانت  مهم  شأن  أي  ان 
العيون )القرصين( أو السوق الجديد واملكنايس )سيدي 
بوزيد( أو هبرية والسوايس )املهدية( او العال وبوحجلة 
يتعني  بساطته  تكون  مهم  يشء  اي  قلت  )القريوان(... 
الن  املنستري  اىل  التحول  املواطن(  )اي  صاحبه  عىل 
بعد  رأس«  وال  »ساس  بال  اصبحت  الجهوية  االدارات 
ان تحولت ال سكرتارية ورؤساؤها  اىل مجرد موظفني 
اال  عاديني ال حول لهم وال قوة وال يفوتون منظوريهم 

بالصرب عىل حّد قول احد االخوة النقابيني.
* الغمْزُ »األحول«

االخ كريم معالل كاتب عام نقابة املنستري اكد عىل 
ان هذا املرشوع يهدف اىل افراغ االدارات الجهوية من 

اىل  بها  والدفع  االطارات(  )أي  باغرائها  وذلك  اطاراتها 
رفضا  النقايب  الطرف  يرفضه  ما  وهو  الطوعية  املغادرة 
قطعيا والذي عرب يف تحركه االخري عن  متسكه بعمومية 

ودميومة املؤسسة كلف ذلك ما كلّف.
* أال هل بّلغْنا

املحتجون تحولوا إثر وقفتهم إىل مقر القطب لتبليغ 
القطعي  الرفض  مفادها  والتي  وضوح  بأكرث  الرسالة 
ملرشوع اعادة الهيكلة وبالتايل رفض مطلق لهذه الكارثة 

املتمثلة يف ما يسمى األقطاب.
* مساندة

بيان  اصدر  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد 
دعوة  مع  تونس  اتصاالت  وإطارات   ألعوان  مساندة 
السلط املعنية لحل كل املشاكل املطروحة حفاظا عىل 

سالمة املناخ االجتمعي.
* حمدة الزبادي

يف املنستري : اتصاالت تونس خطوات إىل الوراء

تأجيل الهيئة اإلدارية 
للتعليم االساسي

راسلت  كانت  األسايس  التعليم  جامعة  اّن  مطلعة  مصادر  من  الشعب  علمت 
النظام الداخيل بتاريخ 20 أفريل 2021 لعقد هيئة إدارية قطاعية مع اقرتاح يوم 23 
أفريل 2021 موعدا النعقادها، نفس املصادر قالت للشعب انه طبقا الحكام املنشور 
عدد )144( الصادر بتاريخ 12 أفريل 2021 حول تأجيل كل االنشطة النقابية اىل أجل 

الحق نظرا لتفيش فريوس كورونا خالل هذه الفرتة.
فإنه تقرر تأجيل موعد عقد الهيئة االدارية للجامعة العامة للتعليم االسايس الذي 

كان مقررا يوم الثالثاء 04 ماي 2021 إىل يوم الثالثاء 18 ماي 2021.

* رمزي الجباري

ألف مربوك يا أخ الفاضل

تّم مبناسبة عيد العمل العاملي تكريم األخ فاضل بالحاج 
املدير اإلداري باالتحاد بوسام العامل املثايل وذلك يف حفل 
ووزير  الحكومة  ورئيس  العام  األمني  األخ  بحضور  انتظم 

الشؤون االجتمعية ورؤساء املنظمت الوطنية.  
تهانينا الحارة لألخ الفاضل.
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يعترب قطاع النقل البحري عنرصا حيويا ومحرّكا أساسيا لتنمية االقتصاد الوطني حيث 

يؤّمن  حوايل %90 من حجم املبادالت التجارية عرب سلسلة املوانئ التونسية 

ذات  عمومية  مؤسسة  وهو  واملواىنء  التجارية  البحرية  ديوان  ويتوىل 

أساسيتني: وظيفتني  تنفيذ  عىل  السهر  قانونية  وشخصية  مايل   استقالل 

والسالمة  الوقت  حيث  من  الظروف  أفضل  يف  املعالجة  ومراقبة  ضامن   •

التونسية  التجارية  املوانئ  عرب  والبضائع  السفن  لجميع  واألمن  والتكلفة 

وجرجيس(. وقابس  وصفاقس  وسوسة  ورادس  الوادي  وحلق   )بنزرت 

• تأمني مهام السلطة واإلدارة البحرية يف ثالث مجاالت رئيسية هي : إدارة السفن 

ورجال البحر والسالمة البحرية من خالل الجهات البحرية )بنزرت وتونس وسوسة 

واملنستري وصفاقس وقابس وجربة(.

وتتكون السلسلة املينائية  من مثانية موانئ بحرية تجارية متتد عىل الرشيط الساحيل 

التجارية  البحرية  ديوان  وميثل  الدويل.  النشاط  أمام  مفتوحة  كم   1300 من  ألكرث 

واملوانئ جهويا سبع جهات بحرية متكونة من منطقة بحرية مكلفة بإدارة السفن 

ورجال البحر ومصلحة جهوية لسالمة املالحة البحرية ومعاينة السفن.

- الموانئ البحرية التجارية:
املمتدة عىل الرشيط الساحيل ألكرث من 1300 كم مفتوحة أمام النشاط 

الدويل واملتكونة من مثانية موانئ وهي:
 بنزرت - منزل بورقيبة: متميز بحركة املحروقات.

- رادس: مختص أساسا يف حركة الحاويات والوحدات السيارة.
- حلق الوادي: مختص يف استقبال املسافرين وسياح الرحالت البحرية.

- سوسة: مختص يف معالجة البضائع املختلفة.
- صفاقس -سيدي يوسف: ميناء متعدد االختصاصات )بضائع مختلفة، 

حبوب ...(.
- قابس: ميناء صناعي متخصص يف املواد الكيميائية.

- الصخرية: مختص يف املواد البرتوكيميائية.
- جرجيس: أغلب نشاطه من املحروقات وامللح البحري... 

 - الجهات البحرية:
بنزرت، تونس وسوسة واملنستري وصفاقس وقابس وجربة.

ديوان البحرية التجارية واملوانئ

مبناسبة عيد الشغل العاملي
يسعد الرئيس املدير العام

لديوان البحرية التجارية والموانئ
وجميع املوظفني واألعوان أن يتقّدموا بأحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد

وإىل جميع أبناء الشعب التونيس متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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شكر وفرق
الهاممي  عايدة  السيدة  تتقدم 
فوزية  ووالدتها  بلقاسم  ووالدها 
والهاممي  الساميت  عائلتْي  وكافة 
يف  واساهم  من  كل  اىل  بالشكر 
فاطمة  الفقيدون  عليهم  االعزاء 
الزهراء الساميت وابراهيم الساميت 
املرحوم  أبناء  الساميت  ومحسن 
الساميت،  العيد  محمد  الشيخ 
يريهم  ال  أن  الله  من  ويرجون 

مكروها يف عزيز عليهم.
إنا لله وإنا اليه راجعون. 

في شركة ديرافيد: 

طرد ممثلي العمال
وإضراب بثالثة أيام

النقايب الدخول يف إرضاب بثالثة أيام من 18 اىل 20 ماي 2021 يف مؤسسة  قّرر الطرف 
يف  العامل  ممثيل  وطرد  النقايب  الحق  رضب  عىل  احتجاجا  وذلك  بجرزونة،  »ديرافيد« 
املؤسسة. ويأيت هذا اإلرضاب إثر توتر املناخ االجتامعي الذي أدى إىل إرضاب أّول نفذه 
االتحاد  أصدرها  التي  الجديدة  اإلرضاب  برقية  يف  وجاء   .2021 افريل   27 يوم  األعوان 
الحق  واحرتام  املطرودين  إرجاع  يف  تتلخص  العامل  مطالب  ان  ببنزرت  للشغل  الجهوي 
النقايب ويف رفع عدد من املنح وللمطالبة مبنحة املوازنة. وذكر األخ الطيب البحري الكاتب 
العام للجامعة العامة للبناء واألخشاب أن رضب العمل النقايب خط أحمر مؤكدا أن اإلدارة 
إعادة  أن  وبّي  االجتامعي  املناخ  توتر  إىل  أّدى  ما  وهو  موجب  دون  التصعيد  اختارت 
املطرودين هو املدخل الوحيد لعودة االستقرار االجتامعي مؤكّدا مرشوعية كل املطالب 

الواردة يف برقية اإلرضاب.

 علمت »الشعب« أن مدير معهد فرحات حشاد بقرقنة 
حافظة  مكتب  اقتحام  إىل  الفارط  االربعاء  يوم  عمد 
والتهجم  حسي  هاجر  األخت  املركزي  باملطعم  املغازة 
العديد  ومسمع  مرأى  أمام  وهرسلتها  وتهديدها  عليها 
انهيار عصبي وأُغمي عليها  إىل  من زمالئها مام عرّضها 
األمر الذي استوجب نقلها إىل املستشفى، ليتّم متكينها 
من راحة مرضية ملدة ستة أيام وتوجيهها إىل قسم الطب 

النفيس.
لعملة  النقايب  املكتب  عّب  املشينة  الحادثة  وأمام هذه 
املعهد  مدير  سلوك  من  استيائه  عن  بقرقنة  الرتبية 
مستغالّ  املعّنفة  للعاملة  وتهديداته  واستنكاره هرسلته 
الكاملة  املسؤولية  إياه  محّمال  بالعمل،  عهدها  حداثة 

للتداعيات الصحية للموظفة، وطالب املندوبية الجهوية 
للرتبية بصفاقس 2 بالتدخل العاجل وتحديد املسؤوليات 

ورّد االعتبار للمترضرة وإنصافها.
من جهته، أكد الفرع الجامعي لعملة الرتبية بصفاقس 
لديوان  العامة  باإلدارة  مبارشة  املركزي  املطعم  ارتباط 
يُعتب  األوامر  مصدر  تعدد  وان  املدرسية  الخدمات 
إىل  بالجهة  منظوريه  جميع  داعيا  للقانون،  مخالفا 
الخدمات  بديوان  املتعلّقة  األعامل  جميع  مقاطعة 
واملصدر  به  الشغلية  العالقة  تحديد  إىل حي  املدرسية 

املسؤول املبارش عن العملة.
نضالية  أشكال  يف  بالدخول  الجامعي  الفره  ولّوح  هذا 
األعوان  ملطالب  االستجابة  عدم  حال  يف  تصعيدية 

وإنصاف العاملة املعّنفة وتوضيح عالقة القطاع بديوان 
لألوامر  الوحيد  املصدر  وتحديد  املدرسية  الخدمات 

باألقسام الوافدين قبل يوم 16 ماي الجاري.
* صبي الزغيدي

في معهد فرحات حشاد بقرقنة:

املدير يهدّد ويعتدي على حافظة املغازة باملطعم 

وقفة  واملطارات  املدين  الطريان  ديوان  أعوان  الفارط  االثني  يوم  نّفذ 
احتجاجية يف مقّر املؤسسة وعّبوا عن رفضهم تعيي مترصّف مفّوض عىل 
رأس املؤّسسة ومقاطعتهم ملجلس اإلدارة، محّذرين سلطة اإلرشاف من 
تعّمد ترك هذا الفراغ بهدف مترير أجندات أصبحت معلومة لدى الجميع 

أال وهي توسيع نشاط رشكة express air cargo عىل حساب املؤسسة، 
مثلام حدث سابقا يف الوكالة الفنية للنقل البي.

وتتزامن هذه االحتجاجات مع انعقاد مجلس إدارة الديوان الذي وضع 
الطرف  كان  الذي  الوقت  مفّوضا، يف  تنصيبا مترصفا  أعامله  عىل جدول 

النقايب قد دعا فيه إىل تعيي رئيس مدير عاّم من أجل استقرار ودميومة 
الديوان كمرفق عمومي ومن أجل سالمة املناخ االجتامعي.

رئيس  بتعيي  اإلرساع  إىل  اإلرشاف  سلطة  للنقل  العامة  الجامعة  ودعت 
مدير عام، ملّوحي بااللتجاء إىل كافة الطرق النضالية التصعيدية املتاحة 
مبا يف ذلك إيقاف الحركة الجوية بكافة املطارات الداخلية ومطار تونس 

قرطاج.
لإلشارة، فمن املنتظر انعقاد الهيئة اإلدارية لقطاع النقل يف األيام القليلة 

القادمة والتي ستتدارس هذا امللف التخاذ القرارات الالّزمة حياله.
* صبي الزغيدي * طارق السعيدي   

الّصناعة  بوزارة   2021 ماي   04 يوم  انعقدت 
التّقني  للمركز  العامة  اإلدارة  بي  جلسة عمل 
األساسية  والنقابة  والبلّور  والخزف  البناء  ملواّد 
البحري  الطيّب  األخ  بحضور  وذلك  للمركز، 
وقد  واألخشاب  للبناء  للجامعة  العام  الكاتب 
تّم التوّصل إىل اتفاق إيجايّب يف أهّم املواضيع 
يف  األسايس  الّنظام  تفعيل  انتظار  يف  العالقة 
تذاكر  يف  ترفيعا  االتفاق  وشمل  األيام  قادم 

األجر  يف  و2004   2003 زيادة  إدماج  األكل 
األسايس اإلرساع بتسوية وضعية األعوان الذين 
تّم إدماجهم سنة 2011 تقدم بنسبة 90 باملائة 
يف  الّنور  وسيشهد  األسايس  النظام  بخصوص 
املهّم جاء  االتفاق  أن هذا  األيام. ويُذكر  قادم 
الّدواوين  قسم  به  قام  تأطريي  جهد  نتيجة 
املساعد  العام  األمي  األخ  بإرشاف  واملنشات 
صالح الدين الساملي وقامت به لجامعة العامة 

للبناء التي رافقت كّل مراحل التّفاوض.
بي  العمل  جلسة  خالل  تّم  متّصل  سياق  ويف 

الّنقابة األساسية واإلدارة العامة لرشكة قنوات 
النفيضة املنعقدة يوم غرة ماي 2021 بحضور 
باألخ  ممثال  بسوسة  للشغل  الجهوي  االتحاد 
العامة  والجامعة  الزمني  قاسم  العام   الكاتب 
للبناء واألخشاب ممثلة باألخ الطيب البحري، 
منحة  من  األعوان  متكي  عىل  االتفاق  ونّص 
متكي  مع  شهريا  دينارا   40 قيمتُها  تحفيزية 
األعوان من منحة املوازنة بقيمة 39 يوم عمل 
مزيد  اتجاه  يف  إيجابية  خطوة  ميثل  ما  وهو 

دعم االستقرار االجتامعّي. 

في البناء: 

اتّفاق إيجابي يف املركز التقني ملواد البناء والخزف ويف شركة قنوات النفيضة

أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات يحّذرون: 

تعينُي متصرّف مفوّض توسيعٌ لنشاط 
الخواص على حساب املؤسسة

بعد رفعه شكوى ضد الكاتب العام لالتحاد الجهوي ببنزرت

ماذا يريد رئيس البلدية 
املطبع من االتحاد؟

رئيس  بها  تقدم  التي  الشكاية  إثر 
بلدية بنزرت االخواين املطبع ضد االخ 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 
ودعوته  السحباين  بشري  االخ  ببنزرت 
للتحقيق معه من طرف الفرقة الفرعية 
الخرضاء  حي  بثكنة  االجرامية  للقضايا 

بتونس.
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  فإن 
الجهوي للشغل املجتمع اليوم الخميس 

29 افريل 2021.
لالخ  رشفا  الدعوة  هذه  يعتب 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 

مستميتا  مناضال  عرفناه  الذي  ببنزرت 
الفلسطينية  القضية  عن  الدفاع  يف 
والتي  املنظمة  صدر  عىل  وسام  وهي 
الصهيونية  ضد  النضال  مبادئها  من 
التحرر  قضايا  ومساندة  واالمبيالية 

الوطني.
لالخ  املطلقة  مساندته  عن  يعب 

بشري السحباين
يدين بشدة ترصفات رئيس بلدية 
بنزرت ومحاولته البائسة تكميم االفواه 
يف  وانخراطه  خيانته  عىل  والتغطية 

املسار التطبيعي مع الكيان الغاصب.

التنفيذي  املكتب  انخراط  يؤكد 
الجهوي وكافة الهياكل النقابية بالجهة 
يف كل الوقفات االحتجاجية والتحركات 
مع  للتطبيع  املناهضة  الجامهريية 
لنضاالت  واملساندة  الصهيوين  الكيان 

جامهري شعبنا يف فلسطي.
* املكتب التنفيذي
لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت
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بمناسبة عيد الشغل
تتقدم تأمينًات كتاما

بأحر األماني والنجاح والرقي لكافة العمال واملوظفني.
وكل عام والشعب التونسي بخري
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كلمة حق:

وتظل 
فلسطني 
البوصلة  
  النفطي حولة 

ال شك يف أن القضية الفلسطينية بوصفها القضية املركزية 
لألمة العربية، ستظّل دامئا هي نرباس النضال، والبوصلة التي ال 
ستظل  بل  والتقدمية.  الوطنية  القوى  إىل  بالنسبة  عنها،  محيد 
دامئا وأبدا بالنسبة إليهم هي القضية األم والعادلة التي تحّدد 
التاريخيني لألمة العربية،  الوجهة الحقيقية للرصاع ضد األعداء 
ولكافة شعوب العامل املستضعفة، ولكّل األمم املضطهدة، الذين 
وهو  أال  األعظم،  الرّش  لثالوث  املقدس  غري  التحالف  ميثلهم 
االمربيالية والصهيونية والرجعية العربية.                                                           
 من أجل ذلك ستظّل القضية الفلسطينية أعدل قضية يف 
العامل، سوف تتحطّم عليها كل املشاريع االستعامرية االمربيالية 

العاملية وحليفها االسرتاتيجي العدو الصهيوين.   
دوما  الفلسطينية حارضة  القضية  ستظل  ذلك  أجل  ومن   
ومن  الفلسطيني.  شعبنا  ألبناء  الواسع  الجامهريي  النضال  يف 
أجل ذلك لن يهدأ للشعب العريب الفلسطيني بال، ولن يغمض 
له جفن، إال مبزيد اإلرصار واالستمرار يف طريق النضال املضني 
الثوري  والتمرد  الثورة  سبيل  يف  واملدى  النفس  طويل  والشاق 
والنهوض  وبالتجديد  واإلبداع  باالبتكار  الثوري،  الفعل  وتجديد 
بالحركة الثورية، عىل طريق النرص النهايئ ضد العدو الصهيوين 
والرجعية  األمريكية  االمربيالية  من  رأسا  واملحمي  املدعوم 
ثائرا  املعطاء  الفلسطيني  ذلك سيظل شعبنا  أجل  من  العربية. 
ومنتفضا ومقاوما. من أجل ذلك سيظل شعبنا الفلسطيني عىل 
درب التحرير، ما تخبو أو تهدأ انتفاضة إال ويشعل أخرى أشد 
من  الصهاينة.  القطعان  عىل  وأخطر  وأنىك  أقوى  العدو،  عىل 
انتفاضة الحجارة، إىل انتفاضة األقىص، إىل انتفاضة الجليل، إىل 

انتفاضة الخليل، إىل جينني، إىل رام الله، إىل يافا وعّكا.
وها هو يؤّسس النتفاضة القدس يف يوم القدس. وها هي 
أصواته تتعاىل وترتفع وسط زهرة املدائن، ومدينة املآذن، لتعلن 
بني  وصاّمء  نوعية  وحدة  إطار  يف  والتحرير،  املصري  معركة  عن 
الهالل والصليب والّسامء. إذن ها هي انتفاضة القدس آتية ال 
جديدة  مرحلة  لتفتح  املقدسيني،  وأصوات  حناجر  من  محالة 
لها  يؤّمن  الرصاع  يف  جديدا  قانونا  فتفرض  االشتباك.  معركة  يف 
والكنيسة  املسجد  اإلله يف  الرّب، وعند  طقوسها وصلواتها عند 
النضال  أفقا جديدا عىل طريق  تفتح  الصالة. وهكذا  بيت  ويف 
وأول  الخارج.  قبل  الداخل  إىل  شتّى  برسائل  لرتسل  والتحّرر، 
املقدسيني  جامهري  تفرض  أن  هي  اإلطالق  عىل  الرسائل  تلك 
عىل قياداتها وحدة الفصائل الفلسطينية كأمر واقع ال بّد منه. 
وبالتايل تفرض عىل قياداتها رضورة االلتزام بالحد األدىن الوطني 
الجامع لكل القوى عىل اختالف تلويناتها وتوّجهاتها واتجاهاتها.

املقدسية  الجامهري  يرسلها صوت  التي  الرسائل  تلك  وثاين 
الهادر والثائر، هو التذكري بخيار املقاومة الشعبية طويلة املدى 
كخيار وحيد ال محيد عنه، يف سبيل افتكاك الحقوق املغتصبة، 
والعرض. وذلك  الرشف  والدفاع عن  املستلبة،  األرض  واسرتجاع 
النارصي  بالشعار  الثائرة  الفلسطينية  الجامهري  من  إميانا 

االسرتاتيجي »ما افتُّك بالقوة ال يُسرتّد بغري القّوة«.  
وثالث تلك الرسائل غري املبارشة، دفع السلطة الفلسطينية 
متّشيا  الصهيوين،  العدو  مع  األمني  التنسيق  رفض  مربّع  إىل 
متادى  بسببها  التي  املاراطونية  العبثية  للمفاوضات  رفض  مع 
القطعان اإلرهابيون الصهاينة يف قضم مزيد األرايض عىل مرأى 
ومسمع من إدارة االحتالل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يف 
سياسة  يف  قدما  وامليّض  بهم،  والتنكيل  املقدسيني  بيوت  هدم 

التهويد والتطهري العرقي.
كل  وعىل  املقدسيّة  الجامهري  جبني  عىل  وردة  فألف 
فلسطيني وعىل جبني شعب الجبارين املرابط إىل يوم الدين من 

أجل أن تظّل فلسطني البوصلة والقضية.   

*  ماذا عن دورهم يف الحركة الطالبية والحركات 
النسوية؟

لطلبة  العام  لالتحاد  املؤسسني  من  كانوا  هم  ـ 
املجموعة  ضمنه  شّكلوا  االستقالل  وبعد  تونس 
ضّد  املعارضة  حشد  إىل  سعت  التي  الدميقراطية 
يف  أغلبية  إىل  توّصلوا  أن  إىل  الدستورية  القيادة 
اليسارين  بني  لكن حصل خالف   1971 قربة  مؤمتر 
الدستوري  لالنقالب  الشيوعيني  الطلبة  رفض  فرغم 
الوسطى  بالهياكل  التمّسك  مبواصلة  طالبوا  فإنّهم 
بقيّة  أّن  القادم يف حني  املؤمتر  انتظار  والقاعدية يف 
طلبة اليسار طالبوا برضورة انجاز املؤمتر باعتباره مل 
البوليس  قوات  تدخل  إىل  أّدى  ما  وهو  أشغاله  ينه 
الحقوق  بكلية  االجتامع  لفّض   1972 فيفري   5 يوم 
وقد بقي الطلبة الشيوعيون يعملون مع غريهم من 
الهياكل  عرب  تونس  لطلبة  العام  االتحاد  عودة  أجل 
النقابية املؤقتة اىل حّد انعقاد املؤمتر الخارق للعادة 

يف أفريل 1988.
منظامت  تشكلت  النسوية  بالحركة  عالقة  ويف 
الفتيات  اتحاد  أهّمها  الشيوعي  الحزب  من  قريبة 
للحزب  كان  املقابل  يف  التونيس  النسايئ  واالتحاد 
النسايئ  االتحاد  منه وهي  قريبة  منظمة  الدستوري 

للمسلامت )بشرية بن مراد(.
وقد برزت يف الحركة النسوية القريبة من الحزب 
الشيوعي أسامء عديدة منها نبيهة بن ميالد ورشيفة 
السعداوي وزكية حرمل وسعاد جراد وقلديس َعّدة 
وتزامن هذا النضال النسوي رديف للنضال االجتامعي 
إىل حّد منع كّل هذه املنظامت من النشاط يف سنة 
1962 وبعد ذلك املنع شاركت املناضالت الشيوعيات 
من خالل  بعثها  وإعادة  النسوية  الحركة  تجديد  يف 

تأسيس جمعية النساء الدميقراطيات.

بإ  مرتهن  اليسار  اشعاع  إّن  القول  ميكن  هل   *
ستمرار الحزب الشيوعي؟

العمود  الشيوعي  الحزب  كان  طويلة  فرتة  يف  ـ 
الفقري لليسار لكن ذلك مل مينع من وجود توجهات 
)الحزب  نفسه  الدستوري  الحزب  صلب  يف  يسارية 
الحاكم حينها( وال أدل عىل ذلك الربنامج االقتصادي 
العام  االتحاد  مؤمتر  عليه  الذي صادق  واالجتامعي 
التونيس للشغل بقيادة أحمد بن صالح والذي رغم 
جديد  من  ستعود  الحكومة  فإّن  ذلك  بعد  إزاحته 

لتطبيق برنامج التعاضد يف بداية الستينات.
ومنه  الشيوعي  الحزب  مع  بالتوازي  برز  أنّه  كام 
لذلك  سابقا  ذكرنا  ما  مثل  أخرى  يسارية  منظامت 
متكّونة  تونس فسيفساء  اليسار يف  أّن  اعتبار  ميكن 
أجل  من  النضال  يف  ساهمت  متعّددة  روافد  من 
الدميقراطية والعدالة االجتامعية ويف مساندة االتحاد 
العام التونيس للشغل ودعم توجهه نحو االستقاللية.

الشيوعي  الحزب  يف  السابقة  تجربتك  باعتبار   *
عودة  آليات  ترى  كيف  األكادميي  موقعك  وبحكم 

إشعاع اليسار ومتوقعه يف املشهد السيايس؟

الربنامج ضمن نشاط  ـ أردنا من خالل طرح هذا 
مخرب الرتاث التذكري مبختلف هذه املراحل النضالية 
عام  مائة  خالل  تونس  تاريخ  يف  واسهامه  لليسار 
ودوره يف النضال الوطني اضافة إىل دوره يف تأسيس 
قيم  االجتامعية وهي  العدالة  فكرة  ونرش  النقابات 
تجمع بني مختلف روافد اليسار ولعّل التذكري بكل 
هذه  مختلف  إلقناع  دفع  أكرب  هو  العنارص  هذه 
األطياف برضورة االقرتاب من بعضها البعض واإلسهام 
يف تغرّي موازين القوى ألّن ضعف اليسار وعدم تأثريه 
انجاح  أجل  من  الحلول  يجعل  السيايس  املشهد  يف 
االنتقال الدميقراطي ألّن املشهد الحايل متميّز بهيمنة 
القوى اليمينية والشعبوية الذي ميكن أن ينجّر عنه 
التي  ودميقراطية  اجتامعية  مكاسب  يف  التفريط 

فتحت الثورة مجاال رحبا لها لتجسيدها.
الداعمة  الوطنية  الشخصيات  ضمن  من  كنتم   *
ملبادرة االتحاد للحوار الوطني فام هي األسس التي 

عىل أساسها تبنيتم هذا املوقف؟
ـ يف ربط املايض بالحارض ومن خالل برنامج املائوية 
تبنّي للجميع أّن الحل مازال ممكنا ومن ذلك ساندنا 
األولوية  أعطى  الذي  الشغل  اتحاد  مبادرة  ومازلنا 
يف كل املنعرجات الكربى من تاريخ تونس للمسألة 
مبادرته  طرح  حيث  األولويات  باقي  عىل  الوطنية 
إيجاد  بهدف  املختلفة  األطراف  بني  الوطني  للحوار 
أرضية مشرتكة لضامن إنجاح املسار االنتقايل ولذلك 
شخصية   150 كمجموعة  التوجه  هذا  نساند  مازلنا 
وطنية من مثقفني ويساريني ونعترب مبادرة االتحاد 
قامئة الذات لتقديم الحلول الالزمة الخراج البالد من 

أزمتها املتواصلة منذ سنوات.

 الحركة الشيوعية طرحت املسألة االجتماعية وناصرت املشروع النقابي الوطني
الدكتور الحبيب الكزدغلي أستاذ التاريخ المعاصر ومدير مخبر التراث بجامعة منوبة

إرتأينا يف هذا العدد أن نواصل تقديم الجزء الثاين من الحوار املهم تاريخيا مع الدكتور الحبيب  الكزذغيل أستاذ التاريخ املعارص ومدير مخرب الرتاث بجامعة 
منوبة وهو حوار عاد به إىل ذاكرة املراحل النضالية لليسار وإسهامه يف تاريخ تونس عىل إمتداد مائة سنة هو حوار ذاكرة ومذكرة إلنصاف كل اللذين خدموا تونس 

من أي موقع كان ألننا نريده انتقاال دميقراطيا يؤسس لآليت من أحداث،تفاصيل كثرية ووقائع مهمة يكشف عنها ضيفنا يف هذا الحوار الخاص:

الجزء الثاين و األخري

* حاوره لطفي املاكني

اهلل أكرب
انتقل إىل جوار ربه املغفور 

له حامدي البدوي خال  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 

املواساة راجني من الله أن يتغّمد 
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 

جنات الخلد ويرزق أهله جميل 

الصرب والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

به  اقتنعت  الذي  املرشوع  الطفل  أدب  نادي  يواصل 
»وللطفل  مسمى  تحت  لالسرتاتيجيات  فريقا  جمعية 
الثقايف  الحقل  يف   املتعددة  نشاطاتها  ضمن  نصيب« 
واإلبداعي وقرر النادي إضافة فقرة قارة وهي استدعاء 
كاتب من كتاب القصة املوجهة إىل الطفل وضيوف من 
الزوم  تقنية  عرب  العريب  الوطن  من  وكتّاب  الجهة  أبناء 
أوىل  النادي  وبرمج  الرحب.  األنرتنات  عامل  يوفرها  التي 
لقاءاته صبيحة يوم األحد 2 ماي مع شيخ أدباء مدينة 
رّواد  رافق  الذي  الدرييس  الحق  عبد  الكاتب  جندوبة 
نقاش صورة عرب  واملتمثلة يف  القارة  فقراتهم  النادي يف 
والفكرة  وشخصياتها  حدوثها  ومكان  زمانها  تحديد 
املقدمة  يليها التحبري الحر ملدة 10 دقائق وبعد سامع 
الحق  عبد  الكاتب  معها   تفاعل  والتي  املنجزة  التعابري 
الدرييس تبعتها بعد ذلك أسئلتهم حول أهّم مطالعاتك 
الطفل؟  إىل  املوجهة  القصة  كتابة  بدأتم  متى  ككاتب؟ 

الخيال  وحي  من  أفكارك  تجسد  التي  الشخصيات  هل 
تفاعل  التي  األسئلة  من  وغريها  الحيوان؟  عامل  من  أم 
معها الكاتب وقدم تجربته مبتدئا باختيار فكرة القصة 
والشخصيات والكتابة وإعادة الكتابة ألكرث من مرة ملزيد 
العمرية  الفئة  وهذه  يتامىش  مضمون  وتقديم  الحبكة 
الحساسة ومرر أوىل املحاوالت التي كتبها وهي مرسحية 
مسامعهم  عىل  ليقرأ   1984 سنة  الزريبة«  يف  »خرفان 
وكانتا  الوادي«  و»سالحف  أشواك«  بال  »قنافد  قصتني 
مجاال لطرح عدة إشكاليات كتوالد الحيوانات وتكاثرهم 
هو  ما  إىل  والتطلع  التمرد  وحب  الخاصة  ونواميسهم 
أفضل والحرية وغريها من املسائل التي طرحتها مضامني 
اليومي حاثّا  اإلنساين  الواقع  تتقاطع مع  القصتني والتي 
رواد القصة عىل مزيد املطالعة لتؤثث هذه الكوكبة من 
الرواد يف املستقبل عامل القصة كتابة وحضورا.                                                                                   
*طارق العمراوي

جندوبة:   كاتب يف ضيافة نادي أدب الطفل
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مبناسبة عيد الشغل العاملي
يسعد الرئيس املدير العام

لديوان البحرية التجارية والموانئ
وجميع املوظفني واألعوان أن يتقّدموا بأحر التهاين إىل 
كافة العاملني بالفكر والساعد وإىل جميع أبناء الشعب 

التونيس متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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* حاورها: أبو جرير
كنا نرشنا يف عدد سابق الجزء األول من حديث مطّول كنا أجريناه مع األستاذة 
الجامعية والباحثة يف علم االجتامع فتحية السعيدي وألهمية ما قالته ضيفتنا 

يف هذا الحديث الخاص لـ»الشعب« ها إننا ننرش الجزء الثاين:

* المثقف الذي ال يتحسس آالم شعبه ال يستحقّ لقب المثقف 
)غرامشي( هل أصابتك عدوى هذه المقولة؟

فاالهتامم  أدري،  لست  عّني،  تنفك  وال  تالحقني  املقولة  هذه  عدوى  رمبا   -
مبشاغل الناس وآالمهم جزء من تنشئتي ومن تكويني املدين والنقايب والسيايس 
ومن اهتاممايت البحثية يف علم االجتامع. فمن خالل مسار حيايت، وجدت نفيس 
أدافع عن قضايا: العدالة االجتامعية والحريات وضّد التمييز ومع املساواة بكافة 
السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتامعية...  بالحقوق  املطالبة  أشكالها ومع 
إلخ. ففي جمعية النساء الدميقراطيات، مثال، كنت من بني املتطوعات لالستامع 
انقطاع،  دون  سنوات  طيلة ست  الخدمة  هذه  وأمنت  العنف  للنساء ضحايا 
التنمية  حول  للبحث  التونسيات  النساء  جمعية  يف  منقطع  بشكل  وبعدها 
وواصلت االشتغال عىل هذه املواضيع بحثا ودراسة علمية. فبمعنى آخر، من 
ضّد  النضال  قلب  يف  وجدتني  واملتواضعة،  املتنوعة  النضالية  تجربتي  خالل 
األبوية  الثقافة  وضّد  أشكاله  بكافة  العنف  وضّد  االجتامعي  والحيف  الظلم 
الذكورية التي تطمس الهوية الجندرية وال تعرتف بها... وساعدين تخّصيص يف 
علم االجتامع عىل االهتامم بكل القضايا/ الظواهر االجتامعية من فقر وبطالة 
من  مّكنني  ما  وهذا  إلخ،  العمومية...  السياسات  وتحليل  وعنف،  وتهميش 
نقديا  للمثقف دورا  أن  أعتقد  فيه. ويف جانب آخر،  املجتمع وما يجري  فهم 
أراين  ال  لذا  التربيري.  السلطة  وموضوعيا، وهو دور مختلف عن دور مثقف 
أنتمي إىل املدرسة الوظيفية يف علم االجتامع وتأويالتها بل إىل املدرسة النقدية 

أنتمي  التي  تلك  هي  أو  إيل  األقرب  فهي  وقراءاتها، 
إليها مبعنى ما.

وهل  الثورة؟  ممهدات  أهم  هي  ما   *
هي ثورة بمقاييس العلوم االجتماعية؟

مبقاييس  هي  التي  »للثورة«  مّهدت  كثرية  عوامل   -
االجتامعية  الحركات  ضمن  تقع  االجتامع  علم 
الجديدة. فقد ضّمت املهّمشني واملقصيني واملعطلني 
التي  الفئات  وكل  والشباب  واملقموعني  واملفقرين 
التهميش،  فعل  من  ومتنوعة  متعددة  أنواعا  تعيش 
أو سياسيا.  اقتصاديا  أو  سواء كان، تهميشا اجتامعيا 
أو  الدولة،  الذي يقع يف تخوم  الهامش«  فهي »ثورة 
مبعنى آخر، ثورة ذلك الجسم االجتامعي الواسع الذي 
ونفوذ  سيايس  ونظام  مؤسسات  لها  دولة  يف  يعيش 

ولكنه يف األصل، يعيش يف الحّد الفاصل معها أو عىل تخومها، ذلك أن حاالت 
االستضعاف واإلقصاء االجتامعي والتهميش تؤدي إىل نشأة مجتمعات موازية 
أو جامعات تحتية Sous-groupes تعيش يف املجتمع وخارجه يف اآلن ذاته، 
بني  كانت  التي  الهّوة  إىل  أشري  فأنا  وبهذا  ما.  عنها مبعنى  وبعيدا  الدولة  ويف 
الدولة ومؤسساتها ونظامها السيايس مع عامة الشعب املنفصل عن شعب أو 
املتنفذة االقتصادية واالجتامعية  الحاكمة وأذرعها  الطبقة  الدولة، أي  مجتمع 
والسياسية أو ما يطلق عليها املنظومة املتنّفذة بكل أذرعها. فهي إذن، ثورة يف 
ثوب حركة اجتامعية مطلبية واحتجاجية عفوية يف بدايتها ومنظمة خالل مسار 
االجتامعية،  للحركات  الرئيسية  الثالث  الخصائص  فيها  توفّرت  فقد  توّسعها. 
باملعنى الذي تحدث عنها آالن توران، وهي: مبدأ الهوية، التي كانت معلومة 
ومعلنة وتحوي ما أسميته »الهامش« الذي يجمع فئات متنوعة من املهمشني 
واملقصيني... إلخ. ومبدأ التعارض أو املعارضة، للخصم الذي حّددته وهو نظام 
الذي يفرتض من  املبدأ  الكلية: وهو ذلك  ما. ومبدأ  الدولة مبعنى  أو  الحكم، 
آخر،  مبعنى  وشمويل؛  جمعي  وعي  من  مكّونة  تكون  أن  االجتامعية  الحركة 
وتسعى  البالد،  عليها  التي  باألوضاع  مشرتك  وعي  لها  واسعة  لفئات  حركة 
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  وضامن  واملكتسبات  املطالب  تحقيق  إىل 

)التشغيل والعدالة االجتامعية( والحقوق السياسية واملدنية )الحريات العامة 
والفردية(. فالشعارات التي رفعت ترتجم هذا الوعي الجمعي والشمويل، الذي 
الذي  باملعنى  »الهامش  تعبئة  أي  االحتجاجية،  التعبئة  يف  أساسيا  عامال  كان 
غراميش  مبفهوم   Les subalternes املرؤوسني  هؤالء  تعبئة  أو  أعاله«  فّسته 

الذين تّم تهميشهم وتهميش مطالبهم من الدولة.
كام أنني أعترب أن ما حصل يف تونس هو فعل مراكمة لنضاالت أجيال متعددة 
وقمعت  السلطة  كل  احتكرت  دولة-حزب«  أو  »كُليانية  دولة  عاشت يف ظل 
مواجهات  وعرفت  املناضلني،  من  أجياال  وحاكمت  والفردية  العامة  الحريات 
الخرب  انتفاضة  وأبرزها  عديدة،  انتفاضات   ،)1978 جانفي   26 )منها  عديدة 
)1984( والثورة عىل التفقري وغالء املعيشة، وانتفاضة الحوض املنجمي )2008( 
واملطالبة بالعدالة االجتامعية وباملساواة بني الجهات، وصوال إىل انطالق رشارة 
الحركة االجتامعية االحتجاجية يوم 17 ديسمرب 2010 وهي رصخة ضّد الظلم 
والتهميش واإلقصاء توسعت تدريجيا لتبلغ إىل نقطة نهاية البداية من خالل 
سقوط رأس النظام لتتواصل من خالل بداية جديدة أو من خالل مسار نحن 
شّكل  الذي  الواسع  االجتامعي  الحراك  أن  فيه،  ال شك  ومام  متنه.  يف  زلنا  ما 
جوهر الحركة االجتامعية االحتجاجية املطلبية يحمل يف ذاته ثورة عىل أوضاع 
نتاجا لسياق جيو-اسرتاتيجي  أيضا، كان  اجتامعية واقتصادية وسياسية ولكنه 
بدورها  كانت  التي  الغنية  الدول  بني  النفوذ  تقسيم  وإعادة  دولية  ومتغرّيات 
تختنق بفعل أزمة املالية العاملية التي انطلقت من الواليات املتحدة األمريكية 
بالواليات  العقاري  الرهن  قروض  أزمة  خالل  من  وبرزت   2007 فيفري  يف 
املتحدة، ثم انتقلت إىل البورصات واملصارف ورشكات التأمني وتوسعت تدريجيا 
لتشمل بلدان أوروبا وآسيا والخليج العريب وبلدان العامل الثالث، وتعمقت خالل 
بعضها،  وإفالس  املالية خسائر ضخمة  املؤسسات  كربيات  عرفت  فقد   ،2008
الواليات  ويف  األوروبية  الدول  من  عدد  مالية عمالقة يف  مؤسسات  انهيار  ثم 
الذي  العوملة  نسيج  بدأ  األزمة  هذه  مع  املتحدة. 
نسج حول ما يسّمى »توافق واشطن« يشهد نوعا 
األزمة  لهذه  كان  ما  تحلييل،  وحسب  التهرئة.  من 
العاملية الحادة أن متّر دون آثار وهزات اجتامعية، 
خاصة أن الحلقة األضعف يف النظام العاملي كانت 
إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  زالت  وما 
وهنا أتفق إىل حّد كبري مع ما ذهب إليه جون آر 
براديل يف كتابه: ما بعد الربيع العريب إىل »أّن األزمة 
عن  الرئيس  املسؤول  هي   2008 العاملية  املالية 
والعامل  الغرب  بني  والفرق  التونسية،  الثورة  رشارة 
احتواء  يف  نجحت  الغربية  املؤسسات  أّن  العريب 
وسيايس  دميقراطي  بعد  لوجود  االحتجاجات،  تلك 
الفساد،  لسمعة  العريب  العامل  يف  بينام  ومؤسيس، 
ولغياب اآلليات السياسية الحتواء االحتجاجات تم 

إسقاط الحكام«.

*صرّح البعض بأن اليسار التونسي أضاع فرصة الدفاع عن الدولة 
العتقاده الخاطئ بأن الثورة ضد الدولة، كيف ذلك؟

نظام  ضّد  فهي  املطلق.  يف  الدولة  وليس  املستبدة  الدولة  ضّد  هي  الثورة   -
الحكم تحديدا، الذي يدير ويتحكم يف مؤسسات الدولة ويهّمش كل معارض 
له، وخاصة تهميشه لجهات متعددة ولفئات واسعة من الشعب ومن الشباب 
االجتامعية،  العدالة  وغياب  الناجعة  العمومية  السياسات  غياب  خالل  من 
الدولة  تقم ضّد مكتسبات  ثورة مل  أنها  والفردية. كام  العامة  الحريات  وقمع 
الحداثية وهذا  الوطنية وخاصة منها املكتسبات  الدولة  وما حققته منذ قيام 
تعرضت له يف سياق هذا الحوار. ويف اعتقادي، أن اليسار )وفئات واسعة من 
الشعب، أيضا( مل يكن مييّز كفاية بني الدولة، ككيان وكمؤسسات ومكتسبات، 
وبني النظام السيايس. وهذا ناجم عن طبيعة النظام السيايس الذي أدمج الدولة 
الخلط يف  الدولة-الحزب خلق هذا  نظام  إذن،  الحاكم.  الحزب  مبؤسساتها يف 
املتخيّل الجمعي، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية، لحظة »الثورة« هي لحظة 
شعبوية أساًسا، مبعنى أنها لحظة االستثامر يف الغضب واالنفعال، فهي لحظة 

الجامهري وانفعاالتها، وهاهنا، يكرث الخلط ويسهل التوجيه بحكم كوننا يف حالة 
من حاالت الجمهرة La foule مبعنى أن املجال يصبح مجاال لنفسية جامعية 
تتأثر مبا يحدث وتشرتك يف إحساس وانفعال واحد ويضيع إىل حّد ما التفكري 
العقالين. واليسار كام غريه، كان جزًءا من هذه الجمهرة التي كانت تتفاعل مع 

األحداث انفعاليا أكرث منه عقالنيا.
صوت العقل خالل األيام واألشهر األوىل التي تلت 14 جانفي كان نشازا. ففي 
تلك الفرتة، يف ما أتذكّر، كان الجدل عىل أشّده بني املنادين بالرشعية الدستورية 
والذين كانوا مع تواصل الدولة وتعديل دستور 1959 واملرور يف غضون ستة 
بالرشعية  املنادين  وبني  وطنية  وحدة  حكومة  وتكوين  انتخابات  إىل  أشهر 
الخيار  تأسييس، وهو  إىل مجلس وطني  واملرور  الدولة  والقطيعة مع  الثورية 
واملوقف الذي انترص يف النهاية من خالل الضغط عن طريق القصبة 2، تلك، 
الفرتة كانت مفصلية ومحّددة لكل ما نحن عليه اليوم. جزء من اليسار قد وجد 
نفسه يف تقاطع مع اإلسالميني آنذاك سواء بوعي أو دون وعي، وذلك، من خالل 
النظام  إقرار  خالل  من  الحقة  مرحلة  ويف  التأسييس  الوطني  املجلس  مطلب 
السيايس  للنظام  معارضا  كان  وإن  مكوناته  بكل  اليسار  الواقع  ففي  الربملاين. 
للدولة فإنه مل يكن يف يوم معارضا ملكتسبات الدولة الوطنية كام ذكرت آنفا، 
وأعتقد أن هذا الفهم قد غاب قليال يف تلك الفرتة أو أنه مل يكن املحدد الرئيس 
ففي  بالدولة.  مختلفة  عالقة  تربطهم  الذين  اإلسالميني  مع  الفارق  يقيم  مبا 
طروحاتهم هم مع مفهوم »األمة اإلسالمية ودولة الخالفة« وليسوا مع مفهوم 
»األمة التونسية«، التي تتمحور حول ما نسّميه بالتونسة Tunisianité كهوية، 
يرغب  كام  فحسب،  اإلسالمية«  »العربية  يف  منحرصة  وغري  األبعاد  متعددة 
تفكريين  كانت معركة بني  التي ظهرت،  الهوية  آخرون يف تحديدها. فمعركة 
مختلفني ومنوذجني مجتمعيني يف عالقة ويف ارتباط بنوعية العالقة مع الدولة، 
أو بني منوذج الدولة الوطنية التي اتجهت إىل تحديث الدولة-األرسة واملجتمع 
وتحتاج إىل التطوير والرتسيخ وبني منوذج ثاٍن معاٍد لهذا التوجه أي التحديث 
والحداثة وبالتايل هو معاٍد متاما للدولة بصفتها املدنية. وهذه املعركة كانت 
بدرجة أوىل، معركة الحقوقيني من اليسار ومعركة طيف آخر من اليسار شارك 
يف بناء الدولة الوطنية ويف معركة التحرير منذ عرشينات القرن املايض وأعني 

هنا، حركة التجديد-الحزب الشيوعي.
وبالعودة إىل اليسار، نحن لسنا أمام يسار واحد متجانس ومتناغم وله التقييم 
حينا  مختلفة  ومتنوعة،  متعددة  يسارية  مجموعات  حيال  نحن  بل  نفسه، 
ومتقاطعة حينا آخر. لذا، دعني أميز بني اليسار الذي نشأ يف الحركة الطالبية 
منذ أواخر الستينات والذي أفرز اليوم أحزابا متعّددة )الوطد املوحد، الوطد 

األستاذة الجامعية والباحثة في علم االجتماع فتحية السعيدي لـ»الشعب«: )الجزء الثاني واألخير(

قائمة  أبوية  وثقافة  ذكوري  نعيش يف مجتمع  زلنا  ما   *
على فعل التمييز بني النساء والرجال

* كانت الثورة 
ضد الدولة 
المستبدّة 

وليس الدولة 
في المطلق
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االشرتايك، الوطد الثوري، حزب العامل، الحزب االشرتايك... 
إلخ( وبني اليسار الذي نشأ يف منت الحركة الوطنية وأعني 
»الشّقني«  هذين  طروحات  آنذاك.  التّجديد  حركة  هنا، 
الثّورة  بطبيعة  عالقة  يف  الفرتة  تلك  يف  مختلفة  كانت 
عالقة  يف  وخاصة  الدولة  مع  العالقة  بطبيعة  عالقة  ويف 
الحركة  سليل  اليسار  فمكّونات  للمستقبل.  بالرؤية 
واليسار  التأسيس،  وإلعادة  للقطيعة  ينظّر  كان  الطالبية 
الوطنية كان مع إصالح ما فسد وتخليص  سليل الحركة 
الّدولة من شوائبها كام تقول لطيفة لخرض، وهو ما يفّس 
اعتقادي، فإن  الغنويش. ويف  مشاركته يف حكومة محمد 
اليسار حول  أطياف  بني  مشرتك  فهم  االتفاق عىل  عدم 
طبيعة املرحلة ومتطلباتها واالختالف يف تقييم ما حدث 
مفهوم  غياب  ورمبا  ذلك،  بشأن  الطروحات  واختالف 
للفاعلني  االجتامعي  املتخيل  يف  االجتامعية  الحركات 
لن  التي  اللولبية  االحتجاجات  من  كسريورة  السياسيني، 
تهدأ ما مل تحّقق مطالبها، هو أحد أسباب كل التقديرات 

الخاطئة التي ما زلنا إىل اليوم نعيش عىل وقعها.

عن  األحاديث  األخيرة  السنوات  في  كثرت   *
وانعقدت  النسوية  والحركة  النسائية  الكتابة 
وأنوثة  األنوثة  كتابة  عن  والملتقيات  الندوات 
الكتابة، ما األمر؟ وماذا عن الكتابة في صيغة 

المؤنث، وأي عالقة بين الكتابة والجندر؟
بالسنوات األخرية،  ارتبط  املوضوع قد  أرى أن هذا  - ال 

دامئا،  مطروح  موضوع  فهو 
ذلك  يف  مبا  النسائية،  فالكاتبة 
ومواضيع  بقضايا  تهتّم  اإلبداعية 
نظرة  عن  تعّب  وإشكاليات 
تتوجه  مل  وإن  حتى  خصوصية 
أو  واع،  بشكل  ذلك  إىل  الكاتبة 
ومع  نسوية،  توجهات  كتعبري عن 
ذلك، يبقى األثر خاصة األديب منه، 
اإلبداع  ويظّل  وذاتيا  فرديا  أثرا 
بصيغة  أو  املؤنث  بصيغة  إبداعا 
الكتابات  بخصوص  أما  املذكر. 
والعلمية  األكادميية  النسائية 
من  نظر  بوجهات  ترتبط  فهي 

أميّز  هنا،  ومن  والعلمية.  املنهجية  وباختياراتهم  يكتبها 
فالنسويات  النسائية،  والكتابات  النسوية  الكتابات  بني 
مقارباتها  يف  نظرتهن  تعكس  مختلفة  طرح  زاوية  لهن 
النسوية املتعددة. فهّن يناضلن من أجل املساواة وضّد 
كافة أشكال التمييز والحّط من كرامة النساء وحرماتهّن 
الجسدية واملعنوية، ومن الطبيعّي أن يعكسن من خالل 
إنسانية  قضايا  تعالج  خصوصيّة  نظر  وجهات  كتاباتهن 
واجتامعية تهّم فئة النساء بطيفها الواسع واملتنّوع. فهي 
كتابات مقاومة ألحادية النظرة وللفكر األبوي، وتتجه إىل 
تعرية املسكوت عنه، وكشف ما يسعى الفكر التقليدي 
إىل اعتباره أمرا عاديا، مثل مواضيع العنف املسلّط عىل 
النساء وعالقات عدم تساوي الّسلطة يف األرسة، ومواضيع 

املشاركة يف الفضاء العام، وغريها من املواضيع األخرى.
ولدراسة الفوارق الذي يضعها املجتمع بني الجنسني وفق 
تقسيم تقليدي للعمل ومتييزا للفضاء الخاص عن الفضاء 
العام، ظهرت مقاربة النوع االجتامعي/ املقاربة الجندرية 
أدوار  تحليل  إىل  تتجه  سوسيو-ثقافية  مقاربة  وهي 
وعالقات النوع االجتامعي وتفكيك الصور النمطية وفهم 
ما نسّميه بفجوة النوع االجتامعي. ومبعزل عن هذا، أنا 
وهي  خصوصيتها  لها  نسائية  بأقالم  كتابة  كل  أن  أعتب 
املجال  يف  ذلك،  يف  مبا  رجال  بأقالم  الكتابة  عن  مختلفة 
دامئا  موجودة  فالخصوصية  ورواية(.  )شعرا  اإلبداعي 
وزوايا الطرح بني النساء والرجال مختلفة وإن تقاطعت 
املواضيع. مبعنى آخر، مثة خصوصية وفرق  يف عدد من 
بني امرأة تكتب رواية مثال، عن موضوع العنف املسلط 

عىل النساء فتبني آثاره وانعكاساته وال تّبره، وبني رجل 
املسلط  للعنف  بأن  فيبز  نفسه  املوضوع  حول  يكتب 

عىل النساء أسبابا تّبره عىل سبيل املثال.

* أما زلنا نعيش في دولة ذكورية ودولة الحق 
اإللهي؟

قامئة  أبوية  وثقافة  ذكوري  مجتمع  يف  نعيش  زلنا  ما   -
النساء والرجال، ويف ظّل دولة ما  التمييز بني  عىل فعل 
زالت راعية للتّمييز وللثقافة الذكورية رغم كل القوانني 
فمعركة  العربية.  الدول  باقي  بالدنا عن  بها  تتميز  التي 
املساواة التاّمة ما زالت جارية، وتتطلّب تغيريا جوهريا يف 
العقليات ويف التمثاّلت االجتامعية ألدوار النساء والرجال. 
أو  مختلفتني  ثقافتني  إطار  يف  نعيش  نحن  فباختصار، 
متناقضتني: ثقافة ذكورية محافظة ومتحّصنة يف العادات 
والتقاليد أو يف الفكر الديني املوغل يف االنغالق وثقافة 
الحقوق اإلنسانية للبرش التي تنهل من الثقافة اإلنسانية، 
الجندرية  والعدالة  واملساواة  الحرية  قيم  عن  وتدافع 
أو  العرق  أو  اللون  أو  الجنس  أساس  التمييز عىل  وضّد 
الدين أو األصل االجتامعي... إلخ. وكل ثقافة من هاتني 
أحدها  بها،  مجتمعي خاص  تدافع عن منوذج  الثقافتني 
أو  وتحديثي  منفتح  والثاين/  االنفتاح،  يرفض  تقليدي 
حدايث وإنساين خاصة تُحرتم فيه الحقوق دون أي متييز. 
زالت  ما  واملجتمع  الدولة  تحديث  معركة  أن  أعتب  لذا، 
جارية ومل تحسم بْعُد. أما بخصوص دولة الحق اإلالهي، 
يدافع  التي  الدولة  تلك  فهي 
وكل  واإلسالميون  السلفيون  عنها 
الطيف الذي ينادي بدولة الخالفة 
أو الطيف الذي لبس عنوة مفهوم 
إىل  يسعى  وهو  املدنية  الدولة 
هنا  وأعني  الداخل،  من  تقويضها 

اإلسالميني واملحافظني التقليديني.

لوحة  اعتبرناك  إذا    *
الفكري  المناخ  فيها  يتحرك 
واالجتماعي،  والثقافي 
الفرشاة  لك  الراهن،  ضمن 

واأللوان؟
- إذا كانت مثة لوحة لرسمها فهي لوحة فيها الكثري من 
األلوان الزاهية بعضها أصبح باهتا بحكم كل ما تعيشه 
التعدد  عىل  تحيل  لوحة  هي  الحاالت،  كل  ويف  بالدنا. 
والتنوع وخاصة عىل الحياة. أكره اللون الواحد واأللوان 
القامتة، وأعتب أن تونس هي كل تلك األلوان املرشقة التي 
تطغى عىل اللون األسود... ستنفض تونس غبارها يف يوم 

ما، لتستعيد جميع ألوانها.

*شكري بلعيد؟
- سؤال صعب هو اآلخر، ألنني ال أستطيع اختصار من 
يكونه شكري بلعيد يف جمل. ويف محاولة لإلجابة، أعتب 
أن شكري هو حلم تونس الذي رغبوا يف قبه قبل بزوغ 
الشمس. وهو ذاك املناضل الفطن والذيك وبعيد الرؤية 
الذي كان وال يزال اليسار يف تونس يف حاجة إليه. وهذا 
مبعزل عن عالقتي الشخصية به التي تعود إىل مثانينات 
القرن املايض والتي ألخصها يف رحلة من زمن هو يل-لنا 
نحن جميعا الذين ارتبطنا به يف يوم ما. وهو أيضا ودامئا، 
ذاك الجرج الذي ما زال مفتوحا الذي نستشعر عمقه كل 
يوم ألن دمه ما زال بيننا يرصخ يف قاتليه الذين قرروا يف 
غفلة من جميعنا التخلّص منه دون أن نصل إىل اليوم إىل 
كشف، من خطّط؟ ومن أمر؟ ومن نّفذ؟ سيظّل شكري 
استثناًء، حيّا فينا دامئا وستظّل ذكراه تؤثّث حيواتنا، فهو 
عىل درب الفاضل سايس وفتحي فالح وآخرين من قبله 

ناضلوا ألجل تونس ممكنة وجديدة.

األمثال الشعبية التونسية بني 
الثقافة الوطنية واالنتهازية 

بقلم: سلامن العرباوي

تَُعدُّ األمثال الشعبية جزءا من الثقافة املجتمعية نظرا إىل كونها تعكس انرثوبولوجيا مجتمع معنّي وترتجم 
أخالقه وقيمه يف ما يسّمى باألمثال أو الحكم .

العامة ونرشته  الوجهاء وتداولته  ففي تعريفها هي كالم فيه رضب من الصواب نطق به أحد الحكامء أو 
يف ما بينها ويف تونس يُنسب هذا الكالم عادة إىل »ناس بكري« وهم رمز الّشهامة والحكمة وحسن التّدبري 
والترّصّف يف املخيال الّشعبي التونيس. فيسعى التّونسيون إىل االقتداء بأفعالهم واتباع أقوالهم سيّئها وحَسنها 
الّريح فيعلمها الكبري للّصغري والجّد لالبن والجار للجار حتى  لكأنها سنن وفرائض ال مجرّد حكم يف مهّب 

تنترش انتشار الّنار يف الهشيم .
قدميا برز كتاب كليلة ودمنة الذي يضّم حكايات شعبية هندية ترجمت إىل الفارسية ثم ترجمها عبد الله بن 
املقفع إىل العربية بنكهة عربية إسالمية تجمع الحكم والحكايات العربية القدمية وزيّنها بآيات من القرآن 

الكريم حتى تكون انعكاسا للثقافة املرشقية وصورة لها.
أما األملان فقد جمعوا حكاياتهم الشعبية املتداولة يف األرياف يف كتاب يسّمى يف البداية »حكايات األطفال 

 Kinder- und Hausmächen«
أي   Grimm Märchen ليسّمى بعد  فيام  الكتاب  األخوان غريم die Brüder Grimm وطور هذا  ألفه 
الذي ضّم قصص ساندريال  الكتاب  فكان  اإلنسانية جمعاء  إىل  أملانيا  أهدته  ثم  اساطري غريم،  أو  حكايات 

ورابونزل وبياض الثلج وليىل الذئب التي قرأها جل أطفال العامل وتربّوا عليها فحملت إليهم املتعة والعب .
اآلباء  يتناقلها  التي  التونسية  الشعبية  الحكايات  ليست مبعزل عن  التونسية، فهي  الشعبية  األمثلة  وكذلك 
واألجداد وليست مبعزل عن الثقافة الوطنية التونسية مبا تحمله من محاسن أو مساوئ أو فضائل ورذائل 
ورغم ذلك حرص التونسيون عىل اتباع سنن األسالف بل وتعليمها لغريهم. ومن ذلك األمثال الشعبية التي 
تحّض عىل االنتهازية والتي عكست سوء األخالق يف املجتمع التونسية بل وعلّمت أجياال من التونسيني كثريا 
من الرذائل من ذلك املثل الشعبي القائل »الكلب الّل يعديك من الواد قلوا سيدي« وهذا مثل شعبي كثري 

التداول يف أوساط التونسيني يحّض عىل النفاق والتعامل بانتهازية بني أفراد املجتمع.
ويقول مثل آخر »الدنيا مع الواقف.« وهكذا مثل اتبعه تونسيون كرث فسلّط الطغاة واملستبدين عىل رقاب 
أبناء الّشعب ألعوام فهو يحمل بني كلامته الثالث عقلية الخنوع والتبعية ألصحاب السلطة والّنفوذ ويناهض 

ثقافة التصّدي للظّاملني غري أنه ميثل ثقافة فئة واسعة من التونسيني.
»كون ذيب ال تاكلك الذيوبة« مثل قادم من لّب الثقافة الشعبية التونسية ويقرتب من مقولة الفيلسوف 
االنجليزي »هوبز« صاحب مقولة »اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان« وهنا ال يبز البعد الوطني لألمثال الشعبية 
فقط، بل البعد اإلنساين أيضا فالبرش بطبعهم سيئون بقدر ما يحملون الصفات النبيلة وتلك هي سنن الحياة 

يف الجمع بني الخري والرش .
إن األمثال الشعبية التونسية انعكاس لثقافة املواطن التونيس سيئًة كانت أم حسنًة، والتونسيون ليسوا مبعزل 
التوحيدي »فلكّل أمة فضائُل ورذائُل، ولكل قوم محاسُن  أبو حيان  الكونية واإلنسانية. يقول  عن األخالق 
ومساوئُ، ولكّل طائفة من الناس يف صناعتها وَحلّها وَعقدها كامٌل وتقصري«. ويف الحالة التونسية من األرجح 

القول إن استئصال جزء من الثقافة الوطنية رضب من رضوب املحال .

نص: محمد فاروق
1

لقد رصنا مثل شجرة برتقاٍل.
تثمُر،

وال أ حد يأكل غلّتَها.
2

كنت أظّنني أسري نحو الهاوية
وعندما فكرُت يف أن أتوقف

فتحت عينّي..
فوجدتني يف قاع الهاويِة.

3
للّشاعر خياران.

الخيار األّول: أن يرشَب..

الخيار الثّاين: أن يرشَب..
أّما الخيار الثّالث فبقي ألولئك

4
أن تحتقر نفَسك 

فهذا ليس عيبا. 
لقد وصلَت إىل حقيقٍة.

5
أستيقظ كّل صباٍح
ألعرف شيئا واحدا

عىل ماذا اتفق العامل ضّدي؟
6

ما يفّكر فيه أيب: 
أنا.

ما أفكر فيه أنا:
أمي.

ما تفكر فيه أمي:
كلّنا.

)كلّنا(:
مل يقّدم شيئا لآلخر.

7
إنّا نتدافع نحو الهاوية

ما الّذي يدفعنا إىل ذلك؟
إنه الشعُر.

8
عندما تذهب إىل طبيب نفساينِّ 

سيقول لك: 
- انظر داخلَك
- أحبَّ ذاتك

- فّكر يف نفسَك
.....................

أي جديد حصل بعد أن فعلت كل 
هذا؟

ال يشء.
فقط، 

رصت قذرا.
*     *     *

نأيت إىل هذه الحياة مجانا
ولكننا ندفع مثن ذلك بالتقسيِط.

خيارات ليست لي
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بحثية  مؤّسسة  بتونس  العربية  اآلداب  معهد   *
رائدة:

يف  بتونس  البيض  اآلباء  أّسسها  بحثيّة  مؤّسسة  هو 
18 نوفمرب 1926 بعد أن فشلوا يف تأسيس معهد لهم يف 
املعهد.  وبعثوا هذا  تونس  نحو  توجهوا  بالجزائر  غرداية 
عنوان  تحت  املرىس  ضاحية  يف  البداية  يف  مقرّه  وكان 
الّدروس  وبدأت   ،)Maison d’Etude( الّدراسات«  »دار 
فيه يوم 25 نوفمرب 1926. ثم انتقل إىل تونس العاصمة 
أخريا  لينتقل   1931 مارس   30 منذ  الحايل  اسمه  ليحمل 
منذ 15 فيفري 1932 إىل موقعه الحايل بزنقة وراء نهج 
بضعة  مسافة  عىل  الزعيم  معقل  بساحة  الهواء  جامع 
أمتار فقط من بيت بورقيبة العلّو الذي تسّوغه كمحام 

فور عودته من باريس يف صائفة 1927.
الكاردينال  ورغم تأسيسه بعد سنة من تركيز متثال 
»الفيجري« )Le Cardinal Lavigerie( يف مدخل املدينة 
العتيقة والذي لقي احتجاجات واسعة. إالّ أن املعهد كان 
مستقالّ عن سياسة نظام الحامية مبيله إىل سياسة التعاون 
يتمتع  فأصبح  االستقالل  بعد  أما  الفرنيس.  التونيس 
باستقاللية كبرية مقابل تبني الفاتيكان والسلطات الدينية 

املسيحية بروما جميع نفقات ونشاطات املعهد. 
كان املعهد يهدف إىل التعرّف عىل الثقافة التونسية 
يف مختلف مظاهرها، وقد تجسم ذلك من خالل إصداراته 
التي تصدر منذ جانفي  »إيبال«  بينها خاصة مجلة  ومن 
بالعربية  وغريهم  تونسيون  فيها  يكتب  والتي   ،1937

والفرنسية.
ويضّم املعهد مكتبة مهّمة تأّسست عام 1949 ويبلغ 
رصيدها 34 ألف كتاب نصفها باللّغة العربية باإلضافة إىل 
أن  بعد  بحثيّة  األساس مكتبة  الدوريات. وهي يف  مئات 

كانت يف بدايتها مفتوحة للتالميذ. 
للدراسات  مخّصص  جزء  من  املكتبة  هذه  وتتكّون 
العلمية يف األدب والتاريخ وعلم االجتامع، وجزء ركّز عىل 
مقاالت وقراءات نقدية للمنشورات الجديدة. ويف أغلب 
ذات  صفحاتها  عىل  املنشورة  النصوص  تكون  األحيان 
شهر  ويف  تونسية.  مبسائل  مبارشة  غري  أو  مبارشة  عالقة 

ديسمرب 2007 احتفلت املجلة بصدور عددها رقم 200.
ولعّل رّس النجاح الذي عرفه معهد »إيبال« ومجلته 
يكمن يف سياسة »الحياد اإليجايب« كام يقول األب »جون 
األب »فونتان«  لدى  يعني  اإليجايب«  »الحياد  فونتان« و 
االبتعاد الصارم عن التدخل يف الشؤون السياسية التونسية، 
وكذلك االمتناع الواضح عن كل محاوالت االحتواء، سواء 
أنه  إال  السلطة.  أجهزة  أو  السياسية  األحزاب  جهة  من 
التي  املمتازة  السمعة  بأن  تونس  يف  أحد  عىل  يخفى  ال 
يحظى بها معهد »إيبال« إمنا تعود يف جزء كبري منها إىل 

األب »جون فونتان« شخصيا.
لكن لألسف شّب يف مكتبة »إيبال« حريق هائل فجَر 
فيها  العاملني  2009 أسفر عن موت أحد  5 جانفي  يوم 
 Gian-Battista« وهو األب اإليطايل »جيان باتيستا مايف
أىت  فقد  صحفية،  تقارير  وحسب  سنة(.   Maffi«  )54
الحريق واملياه التي استعملت لإلطفاء عىل حوايل ستني 
باملائة من رصيد هذه املكتبة. وكان جناح الدوريات األكرث 
)باللغتني  ومجالت  صحفا  املكتبة  فقدت  حيث  ترّضرا 
نهاية  إىل  بعضها  يعود  وااليطالية(  والفرنسية  العربية 

القرن 19م...
*  مسرية وحياة األب »جون فونتان«:

بقرية   1936 ديسمرب   02 يوم  فونتان«  »جون  ولد 
»سان أندري« )Saint-André lez- Lille(  شامل فرنسا 
رأسه  مسقط  يف  االبتدايئ  درس  البلجيكية.  الحدود  عىل 
والثانوي يف معهد »رويب«)Roubaix(  حيث حصل سنة 
1953 عىل شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات. عزم هذا 
الشاب يف البداية عىل دراسة الرياضيات، لكنه رسعان ما 
وّجه اهتاممه إىل العامل العريب للقيام بدراسة مستفيضة 

للغة واآلداب العربية...
1955 شّد الرحال إىل الجزائر تلميذا  15 سبتمرب  يف 
يف معهد اآلباء البيض بالجزائر لكن بطلب منه متّت نقلته 
البيض سان جوزاف«  اآلباء  املوالية إىل »معهد  السنة  يف 
بتيبار  )Saint-Joseph de Thibar(  قرب باجة ملواصلة 

دراسة الدين املسيحي.
سنة  غاية  إىل  بالجزائر  معلاّم  ُعنّي   1958 سنة  ويف 
الدين بقرطاج ومبنوبة  1959 و1962 درس  1959. وبني 
ثّم عاد لتحقيق حلمه األول، أال وهو دراسة اللغة واآلداب 

العربية بكلية اآلداب بتونس.
ويف سنة 1965 توجه ملواصلة دراسة اللغة العربية يف 
l’Ins- (ململعهد البابوي للدراسات العربية واإلسالم بروما 

 titut pontifical d›études arabes et d›islamologie
de Rome(  . ويف سنة 1968 حصل عىل اإلجازة يف اللغة 

واآلداب العربية من كلية اآلداب بتونس بتفّوق.
مدير  خطة   1977 سنة  إىل   1968 سنة  من  وشغل 
مكتبة معهد اآلباء البيض يف تونس ثّم مدير مجلة »إيبال« 
من سنة 1977 إىل سنة 1999. وبالتوازي مع ذلك رّسم يف 
Univer- (ململرحلة الثالثة يف جامعة »إيكس- آنربوفانس« 

sité d’Aix-en-Provence(  جنوَب فرنسا حيث حصل 
العربية  واآلداب  اللغة  يف  الدولة  دكتوراه  شهادة  عىل 

بتميّز.  
وفور مناقشة رسالة الدكتوراه، قىض خمس سنوات يف 
التنقل بني كل الدول العربية ودون استثناء مرشقا ومغربا 
 . ِ العربينينْ والرتاث  األدب  ونفائس  الكتب  أمهات  لجمع 
االختصاصات  ذو   )Jésuite( اليسوعي  األب  ركّز  وقد 
التونيس  األدب  عىل  أوىل  بدرجة  اهتاممه  املتنوعة 
األوفر  النصيب  له  وكان  العربية.  باللغة  الناطق  الجديد 
القيّمة يف هذا املجال يف مقاالته  باملؤلفات  التعريف  يف 
ودراساته الصادرة يف تونس أو خارجها. وإىل جانب ذلك 
الخبرية  الّشخصيات  أفضل  من  فونتان«  »جون  يعترب 
بشؤون البالد التونسية. وحسب عديد املختّصني ال يوجد 
فرنيّس عىل معرفة دقيقة مبجاالت الحياة اليومية وبهموم 
الناس وكذلك بالظروف العامة للبالد وبالظاهرة السلفية 
واإلسالم املتشّدد بعد 2011 )التي خّصها بكتاب قيّم صدر 
له سنة 2016( وبالسجون واملساجني املسيحيّني األفارقة 
تنامي  بعد  التونسية  السجون  يف  القابعني  واألوروبيّني 
للمتوسط...،  الشاملية  الضفة  إىل  الرسية  الهجرة  ظاهرة 

أفضل من »جون فونتان«!
بقي  فقد  السن  يف  وتقّدمه  املعهَد  مغادرته  ورغم 
العمومية  النقاشات  يف  بانتظام  يشارك  فونتان«  »جون 
وإلقاء املداخالت واملحارضات وإرشاد ومساعدة املساجني 
سيارته  عىل  متنقال  التونسية  السجون  يف  املسيحيني 

األلفية  منذ  حلّت  التي   »206 »بيجو  نوع  من  الجديدة 
 )Citroën 2 CV( الثانية محّل سيارته سيرتوان الزرقاء

املعروفة من قبل الجميع يف كامل أنحاء البالد. 
*  خصاله:

مسؤوليات  تحّمل  من  األب  هذا  انسحب  لنئ 
فإّن  »إيبال«،  ومجلة  املعهد  داخل  مبارشة 
روحا  و«التونيس«  دما  الفرنيس  األب  هذا 
مع  ظّل  قد  البالد...  بقضايا  وامللتزم  ولسانا 
ذلك يعمل يف الخفاء، وكل من يريد الحصول 
عىل معلومة منه ال يلقى منه غري االبتسامة 
إىل  وذلك  الحسن  والقبول  والوّد  والبشاشة 

غاية منتصف سنة 2017... 
وهو إضافة إىل كّل ذلك محّب للمرسح 
واملألوف  الهادئة  واملوسيقى  والسينام 
التونيس... وعازف ممتاز عىل آلة الكالرينات.

*  كتاباته ومؤلفاته:
البحث  مجال  يف  فونتان«  »جون  سار 
من  سابقيه  خطى  عىل  والتأليف  والكتابة 
األب  مقدمتهم  ويف  املعهد  يف  البيض  اآلباء 
األبحاث  وصاحب  واملجلّة  للمعهد  املؤّسس 
والنخب  والتعليم  الثقافة  حول  الرائدة 
بتونس...، األب »أندري دميرسامن  السياسية 
 )André Demeerseman« )1901-1993«
املتميزة  االتنوغرافية  األبحاث  وصاحب 
التونيس...،  والجنوب  قرقنة  جزيرة  حول 
 André- Marie األب »أندري- ماري لوي« 

Louis« )1912-1978(... وغريهام. 
»جون  الفرنيس  الراهب  اشتهر  وقد 
املايض  القرن  خمسينات  منذ  فونتان« 
بدراساته وبحوثه العميقة يف األدب التونيس 
والعريب، وأتقن اللغة العربية منذ قدومه إىل 
تونس منتصف الخمسينات، ليصبح من أبرز 
األدب  يف  والكتاب  واملحارضين  املتخّصصني 

التونيس نرثا وشعرا وقصة.
ومقاالت  مؤلفات  من  كتباته  فكانت 
تونس  داخل  علمية  ندوات  يف  ومداخالت 
واآلداب  واللغة  التونيس  األدب  يف  وخارجها 
العربية ورموزها ال غنى عنها للباحثني. ونظرا 
عنوانا   25 قامئة موجزة يف  إىل كرثتها سنورد 
ألبرز املؤلفات واملقاالت الصادرة له يف تونس 
دون سواها -حسب تسلسل زمنّي- وذلك بني 

1977 و2016 وهي تباعا:
»جون  والصديق  الفقيد  الله  رحم 
العامل  الفريق  وكامل  أرسَته  ورزق  فونتان« 
العربية  اآلداب  معهد  يف  وحارضا  سابقا  معه 
اآلداب  كلية  يف  معه  الدراسة  وزمالء  بتونس 
الصرب  جميل  وقرّاَءُه  أصدقائه  وكافَة  بتونس 

والسلوان. 
واملناضل  واألب  الصديق  أيها  صدقا 
من  »كم  القول:  فيك  يصّح  والفكر...  بالقلم 
تونس  وغرية عىل  وطنية  وأكرث  أفضل  أجنبّي 
أبناء  وتاريخها من  وتراثها  وثقافتها ومثقفيها 

البالد!
أخريا ال يسعني إال أن أوجه دعوة ملّحة إىل الساهرين عىل 
يطلقوا  أن  القرار  تونس وأصحاب  مدينة  وبلدية  الثقافة  وزارة 
اسم الفقيد عىل فضاء ثقايف أو مؤّسسة بحثية أو مكتبة عمومية 

أو نهجا أو ساحة عمومية يف تونس العاصمة أو قرطاج... إلخ.

رحيل الكاتب واملسترشق الفرنيس التونيس واملدير السابق ملعهد اآلداب العربية
 وجمّلة »إيبال«، األب »جون فونتان«

وترجّل فارس آخر من فرسان القلم والفكر في تونس:

غادرنا ليلة غرّة ماي 2021 الباحث واملفكّر والوجه الثقايف البارز، املسترشق املقيم يف تونس منذ سنة 1956 وصديق 
الجميع، األب »جون فونتان« )Jean Fontaine( بعد رصاع مع فريوس كورونا عن سّن ناهز 85 سنة. 

الذي  الراحل  للّصديق  البسيطة تحّية وفاء  الكلامت  الجلل، رأيت من الرضوري أن أخّط هذه  وإثر هذا املصاب 
عرفته منذ أواخر الثامنينات ومطلع التسعينات إبان مسرييت البحثية يف التاريخ الثقايف لتونس بوصفه مديرا ملكتبة اآلباء 
العربية بتونس وبوصفه صديقا وأخا أكرب وأبا أستشريه يف كل ما يتعلق  التابعينْ ملعهد اآلداب  البيض ومجلة »إيبال« 
بأطروحتي ثم ببحويث وكتابايت الالحقة وذلك منذ لقايئ به مبحض الصدفة ذات عشية خريف 1992 إثر خروجي من 
التدريس مبعهد الذكور بسوسة بإحدى مقاهي وسط املدينة رفقة زميله يف الدراسة بالجامعة التونسية، األستاذ والصديق 
والزميل املرحوم البشري املخينيي فتوطدت عالقتنا إىل سنوات قليلة خلت رغم االنقطاع بسبب تقاعده واستقراره بضاحية 

قرطاج... التقيته آخر مرة يف خريف سنة 2009 مبناسبة اليوم الدرايس الذي نظّمه »مخرب تاريخ االقتصاديات واملجتمعات 
املتوّسطية« )الذي يرأسه األستاذ الصادق بوبكر وأنشط به منذ تأسيسه كوحدة بحث يف خريف سنة 2001( يف كلية 
العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس، حول »األدب التونيس ومسألة النوع االجتامعي منذ االستقالل إىل اليوم« حيث 
التي بدأت تحظى  التونيس شعرا ونرثا وقصة...( والتطّرق إىل ظاهرة »الجندرة«  أبدع يف رسم وتفكيك مسرية األدب 

باهتامم الباحثي املدرسي والطلبة يف الجامعة ومراكز البحث العلمي يف تونس يف مختلف االختصاصات.
املعروف  بتونس  العربية  اآلداب  معهد  التذكري  بنا  والثقايف، جدير  األديب  ونشاطه  الرجل  الخوض يف مسرية  وقبل 

اختصارا مبكتبة »إيبال )IBLA( »بدال عن »معهد اآلداب العربية« 
.)Institut des Belles Lettres Arabes de Tunis(

بقلم: أ. د عادل بن يوسف
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ثقافة

* أبو جرير 

هذه  يف  الثقافية  حياتنا  وسم  الذي  الرهيب  الخلل  وسط 
مشاريع  ال  انكشارية  حكومات  ظّل  ويف  الحرجة  املرحلة 
الثقايف  املشهد  عىل  اإلجهاز  تحاول  نجدها  بل  لها  ثقافية 
واإلبداعية  الفكرية  الرموز  عىل  قبضتها  وإحكام  عموما 
الرداءة والتهريج وامليوعة .ورغم  التطبيع مع  ثقافة  ومترير 
التاسع  عددها  يف  »شعر«  مجلة  علينا  تطّل  النرش  صعوبة 
ورئيس  مؤّسسها  وخّص  أنيقة  حلة  يف   2021 ربيع  الصادر 
التونيس  للشاعر  العدد  سامعيل  الهادي  األستاذ  تحريرها 

الكبري أمري الكالم ادم فتحي. 
وأقرأ  شعر  مجلة  من  التاسع  العدد  أتصفح  وأنا  أحسست 
ما حّبه خرية الكتاب واألدباء والنقاد والفنانني من شهادات 
الكالم آدم فتحي كأنه كتب  أمري  ومقاربات والقراءات عن 
بأقالم من نور لبلوغ أروقة بهاء املحتفى به يف زمن الدهشة 
الفتية مناديلها ورشفاتها  والحرس. فأن تخصص مجلة شعر 
لشاعر تونيس قصائده كالقرص املنّوم دليل عىل رحابة صدر 

سادنها املبدع الهادي سامعيل.
جاء العدد التاسع من مجلة »شعر« حامال بني طياته التبرص 
والتخيل والتفكري والتدبري يفكك الوعي واملعاين يف التجربة 
وثيقة صالحة  .وهي  فتحي  آدم  به  املحتفى  للشاعر  األثرية 

للباحثني والنقاد والطلبة واإلعالميني والدارسني.
فالعدد التاسع من مجلة شعر تطلّب من األرسة املرشفة عىل 
مادته  إعداد  يف  الدؤوب  الجهد  من  سنتني  من  أكرث  املجلة 
وتجميعها والتنسيق بني مكوناتها ألن ولوج قالع أمري الكالم 
توغلت  كلام  إذ  مبذوال  وهيّنا  سهال  أمرا  ليس  فتحي  آدم 
أوساعا وأوساعا  اإلتيان عليها تكتشف  يف دروبها وتوهمت 
فنحن إزاء شاعر صاحب تاريخ طويل يف الكتابة. وهو درع 

إمارة الكالم وامتلك أقىص تخومها. كان هذا جزءا قصريا من 
االفتتاحية فجاءت  أما  التاسع من مجلة شعر.  العدد  كلمة 
الهادي  األستاذ  حّبها  السامء.  وإذعان  األرض  كتاب  كأنها 

اسامعييل نقتطف منها هذا الجزء:
النبوة  .هي  شاعرا  فيها  صار  لحظة  يذكر  شاعرا  أتحّدى 
تنتهي لها أسباب فطرية ممهدة ثم تتأكد بالوحي الساموي 
البارقات مبخاض عسري يهّم إثره  املباغت بارتجافة مثل ملع 
تختار ساعة  أن  يعني  ملتزما ال  تكون  .أن  يكون  أن  الشعر 
معينة أو وضعا مخصوصا لتبدأ مسرية التزامك. فإما أن تكون 
للقارئ  الهادي سامعيل يرّس  .هنا كأن  ملتزما وأما ال تكون 
مبفهوم الشعر وااللتزام لدى الشاعر النبّي امللتزم ادم فتحي .

جاءت الشهادات بطعم لذيذ مفعمة بالوفاء فاتحة لنافورة 
الكالم الزالل .

*الشاعر عادل املعيزي شاهدته يف شكل قصيدة بعنوان )هل 
آدم  أغنية تسمى  تعلوها  التونيس  الشعر  أدلك عىل شجرة 

فتحي.(
يف  »أنا  بعنوان  النكاعي  الفرشييش  عائدة  املبدعة  *شهادة 

األصل معلم« عن آدم فتحي املبدع املعلم.
*املبدع شفيق طارقي عنون شهادته »آدم فتحي مسحة ضوء 

يف عتمة«.
*أنور البصيل تناولت شهادته قصيدة خرضاء واألمري عدوان.

يأفل  إيالهي عنون شهادته ب«شاعر ال  *األمجد بن أحمد 
وقصيدة ال تغيب«

*الشاعر محمد الهادي الوساليت خّط حروف شهادته العاشقة 
تحت عنوان »آدم فتحي شاعر غري قابل إال للقصيدة والنار 

واملاء. سرية وملحمة.
*املبدع كامل العيادي )الكينغ( كتب يك تكون صديقا قريبا 

من آدم فتحي.

شهادته  يف  تناول  عزونة  جلول  الدكتور  *الناقد 
العامئم  أصحاب  تزّمت  بني  فتحي  آدم  محنة 

ورقابة السلطة.
*األديب محمد عيىس املؤدب كانت شهادته وفية 
»آدم  بعنوان  شهادته  فكانت  الصداقة.  لتاريخ 

فتحي الشاعر املقاوم والرجل الحميمي«.
النقاد  خرية  أثثها  التي  النقدية  *املقاربات 
التونسيني الذين فتحوا أبوابا شتى هواهم انجيل 

شاعر سدد الله ضوء قصائده.
*مهدي الزماين آدم فتحي الشاعر. شعرية شعر ورؤى شعرية 

من خالل التعاضد بني النصوص واملناصات.
*الدكتور حسني العوري تناول تجربة آدم فتحي من خالل 

قراءة يف سبعة أقامر لحارس القلعة.
الشعر  فتحي من  آدم  بالزين دخل مدونة  *الدكتور شفيع 

السيايس إىل السياسة الشعرية.
*الدكتور املغريب عبد اللطيف الوراري كتب عن أعباء السرية 

الشعرية عن نافخ الزجاج األعمى آلدم فتحي.
نافخ  يف  والسريي  الشعري  تناول  النرصي  فتحي  *الدكتور 

الزجاج األعمى.
*الدكتور فتحي فارس تناول أقنعة الذات يف قول ذاتها سرية 

األعمى البصري يف نافخ الزجاج األعمى.
*الدكتور مصطفى الكيالين كتب عن نافخ الزجاج األعمى بني 

الذاكرة واملوت حياة ومآل.
نافخ  يف  اليومي  تجليات  عىل  ركز  العلوي  زهري  *األستاذ 

الزجاج األعمى.
الواقع  تجريح  الرسد:  قصدية  تناول  عثامن  املهدي  *املبدع 

لخلق الفن يف تجربة آدم فتحي.
دارسة  هي  النّقاد  أغلب  تناولها  التي  املقاربات  سياق  ويف 

»نافخ الزجاج األعمى« وهذا يدّل 
عىل القيمة اإلبداعية لهذا الكتاب 
الشعري املهّم يف مسرية أمري الكالم 

الشاعر آدم فتحي.
عىل  أثثها  فقد  القراءات  *أما 

التوايل:
* األستاذة ليىل عطاء الله: شعرية 
الداللة التجديد واالنزياح قراءة يف 

الشيخ الصغري آلدم فتحي.
القراصنة  الغريبي: ترسيد الشعر يف قصيدة  *الدكتور خالد 

آلدم فتحي. 
*الدكتور أمني باي: درامية الذات يف شعر آدم فتحي قراءة 

يف قصيدة الخمسني.
أو رصخة  الحياة آلدم فتحي  النجار: نشيد  األسعد  *األستاذ 

ال«ال« املضيئة.
*األستاذة أمرية الذهبي: آدم فتحي الخيميايئ.

*املبدع جامل الجاليص: آدم فتحي مرتجام.
*الناقد خالد كرونة: آدم فتحي الذي عشق اميل سيوران.

العاشق  الوتر  أصحاب  أثثه  فقد  والغناء  الشعر  عنرص  *أما 
للحرية.

*الفنان نباس شامم: شقيق الروح آدم فتحي.
* الفنان عامر القاسمي: آدم فتحي وتجربة الحامئم البيض.
*الفنان عشري آدم فتحي، كتب: آدم فتحي مثال يقتدى به.

*الفنان عادل بوعالق: لو كان باإلمكان إسناد بطاقة تعريف 
»شاعر« فلن يحوزها سوى آدم فتحي.

* وجاء يف طيّات املجلة حوار للمحتفى به أمري الكالم أجراه 
وقدم له الشاعر املغريب عبد الرحيم الخصار.

د. شفيع بالزين   
تتشابهان  أو  تتوازيان  قد  مختلفتان  رسديتان  والواقع  الرواية  أن  يف  شّك  ال 
ولكنهام ال تلتقيان وال تتقاطعان ألنهام ينتميان إىل مستويني مختلفني: تخيييل 
أن  ميكن  أال  ولكن  إلخ.  وتداويل...  جاميل  أو  ومرجعي  إنشايئ  أو  وحقيقي 
توجد منطقة وسطى تتقاطع فيها الرسديتان ويلتقي فيها املتخيل والواقع، أو 

التخيييل والوقائعي؟ 
العامل  من  وخروجه  الرواية  إطار  عىل  البطل  مترد  عن  الروايئ  يتحدث  حني 
انقالب  عن  بل  وبطله  الكاتب  بني  تواصل  وعن  الواقعي  العامل  إىل  التخيييل 
مل  فإنه  باملؤلف  البطل  استبداد  إىل  بالبطل  املؤلف  استبداد  من  العالقة  يف 
يكن حديث حقيقة بل كان حديثا مجازيا )حديث أحالم مستغامني يف »شهيا 
كفراق« عن استمرار حضور بطلها خالد يف حياتها( أو خطابا تخييليا )ثالثية 
أحالم مستغامني( أو رسدا أسطوريا )أسطورة بيجامليون( ألن الكاتب ال يتصور 
خروج البطل حقيقة من عامل الرواية املتخيل إىل عامل الواقع الفعيل وال مجال 
للقاء مبارش بني الكاتب -وهو كائن حقيقي واقعي- والبطل وهو كائن متخيل 

من ورق. 
أم  للكاتبة  الجامجم«  معبد  الحلوى يف  رواية »طوفان من  اطلعنا عىل  وحني 
العريب،  الثقايف  امللتقى  الزين بن شيخة وحاورناها ضمن جلسة من جلسات 
تصورنا أنها كانت مطّلعة عىل تجربة عدنان الهاليل وملحمته الجبلية ومرشوعه 
الحظنا  أننا  خاصة  الروائية  من رسديتها  جوانب  منها  استلهمت  وأنها  الثقايف 
ذات  واقعية  وأحداث  ملعطيات  مكثّفا  وحضورا  الرسديتني  بني  الفتا  تشابها 
صلة بسرية عدنان وعامله ولكننا فوجئنا حني سألناها عن صلة روايتها وبطلها 
تطلع  مل  بأنها  فاجأتنا  الثقايف  ومرشوعه  وسريته  عدنان  بشخصية  »كوشامر« 
عىل هذه التجربة ومل تسمع بهذا الّشخص وأن األحداث والّشخصيات متخيّلة 
هو  ما  عىل  رسدها  يف  اعتمدت  مرجعية  وشخصيات  وقائع  من  فيها  ما  عدا 
الرجل  هذا  عىل شخصية  اطلعْت  وحني  اإلعالم.  وسائل  يف  ومتداول  معروف 
ومرشوعه الثقايف فُوجئت بدرجة التشابه والتقاطع بني رسدية الرواية ورسدية 
الواقع وفرست هذه الصدفة العجيبة املدهشة بصدق الكتابة وحدوس الكاتب 
ورؤيته العميقة التي تقرّب رسدية الرواية من رسدية الواقع دون السقوط يف 

التسجيل والتقرير. 
وبالفعل فإن كّل من يقارن بني الرسديتني يقف مندهشا ملا بينهام من أوجه 

بني  االلتقاء  نقاط  إن  وأحداثا.  وشخصيات  وزمانا  مكانا  والتشابه  التقاطع 
االثنان وعاشا  نشأ  فقد  الهاليل وسريتيهام عديدة:  شخصيتي كوشامر وعدنان 
يف املنطقة الجبلية نفسها تقريبا )مغيلة/ساممة( وتشبّعا بحب الجبل وحياة 
الرعاة ومنط الحياة الريفية البسيطة وأناسها الطيبني وأغانيها الشعبية. ثم قضيا 
والحضارة/ )التاريخ  الجامعية  الدراسة  ملتابعة  العاصمة  يف  حياتهام  من  فرتة 

اللغة واآلداب الفرنسية( ولكنهام كانا مهووسني بالفنون والجامليات والتجارب 
بني  يجمع  ما  أهم  ولعل  والغناء(.  والشعر  والرسم  )الرسم/املرسح  اإلبداعية 
والقتل.  والتطرف  لإلرهاب  واملقاوم  البديل  الثقايف  املرشوع  هو  الشخصيتني 
فكالهام عاد إىل مسقط رأسه باملنطقة املحاذية الجبل )مغيلة بسيدي بوزيد/

ساممة بالقرصين( التي استوطنها اإلرهابيون وارتكبوا يف حق السكان والرعاة 
مجازر ومذابح لعّل أكرثها فظاعة ووحشية قطع رؤوس الرعاة. وقرر كالهام 
يرسم  وراح  للرسم  ورشة  كوشامر  صنع  واإلبداع.  بالفن  اإلرهاب  مقاومة 
يرسم  راح  وتخلدهم كام  ذاكرتهم  تحفظ  لوحات  املقطوعة يف  القتىل  رؤوس 
كوابيسه ويحول معبد الجامجم إىل طوفان من الحلوى. ومل يكتف بذلك بل 
بالرّسم  لعلّه  وجهه  رسم  عىل  ويحثّه  الرسم  القتلة  اإلرهابيني  أحد  يعلم  راح 
والفن يستعيد إنسانيّته ويغلّب الحياة عىل املوت. ومع أن اإلرهابيني دفعوا 
ذاكرته  أفقدته  لحادثة  التعرض  يف  له  وتسبّبوا  بلوحاته،  الهروب  إىل  كوشامر 
ولوحاته، إال أن اللوحات يف النهاية وجدت طريقها إىل املعارض وحّققت نجاحا 
مواصلة  عىل  وأرّص  مغيلة  جبل  إىل  النهاية  يف  رجع  فقد  كوشامر  وأما  باهرا. 
الحلم وتحقيق مرشوعه الفني الثقايف رغم العراقيل والتهديدات. وهذا أيضا ما 
فعله عدنان الهاليل يف جبل ساممة حيث شيّد مركزا ثقافيا وأخذ يقاوم القتل 
والتهميش بالثقافة واإلبداع والفن. وراح يبدع مع الرعاة والحرفيات أعامال فنية 
ومنتوجات تقليدية مبا تنتجه املنطقة من حلفاء وصوف وطني وخشب، وزاد يف 
تطويرها وجامليتها أن أدخل عليها ملسات فنية استلهمها من لوحات فان غوغ 
وبول كليه. وما زال عدنان الهاليل منذ عرشين سنة إىل اليوم يواصل مرشوعه 
ال  والفرح  الحياة  ومواصلة  اإلرهاب  مقاومة  بأن  كوشامر  مثل  مؤمنا  الثقايف 
والنساء  الرعاة  وبأن  واإلبداع  والثقافة  بالفّن  بل  الهروب  أو  بالّسالح  تكون 
الِحرفيّات هم األبطال الحقيقيون واملبدعون األصليون ولن يرتكوا هذه املناطق 

الجبلية للقتلة واإلرهابيني يشيّدون فيها معابد من الجامجم.   
وبهذا التّشابه العجيب بني الرّسديتني إىل حّد التاّمثل، رسديّة الّرواية املتخيّلة 

الجامجم«  معبد  يف  الحلوى  من  »طوفان  يف  شيخة  بن  الزين  أم  أبدتها  كام 
ورسديّة الواقع املعيش كام حّققها عدنان الهاليل يف »املركز الثّقايف الجبيل بجبل 
ساممة« و«عيد الرعاة« و«ربيع سبيطة الدويل« كان كل واحد منهام دون أن 
تكون له صلة مبارشة باآلخر يساهم يف تقريب الرواية من الفن وتقريب الفن 
من الواقع وبالتايل يكمل كّل واحد مرشوع الثاين ومينحه معنى أوسع وأعمق: 
يؤكد عدنان الهاليل مبرشوعه الثقايف ألم الزين بن شيخة إمكان انتصار الفن عىل 
اإلرهاب ويثبت لها جدوى الفن يف زمن اإلرهاب والتهميش، وتؤكد أم الزين 
بن شيخة بروايتها لعدنان الهاليل جدوى العمل الروايئ واملرشوع الجاميل مينح 
الواقع أبعادا جاملية ورمزية وإنسانية تتجاوز به الفردي والظريف والوقائعي، 
ثقافية ال ميكن وال  قيمة  أية  قوله: »إن  باختني يف  ما عّب عنه ميخائيل  وهو 
إن   ]...[ املجردة  الوقائعية  أو  البسيطة  املوجودية  درجة  يف  تبقى  أن  ينبغي 
الواقعة الخالصة ليس لها الحق يف صوت، وليك تحصل عىل هذا الحق يجب 
أن تصبح معنى« )مختارات من أعامل ميخائيل باختني، 340( والرواية وحدها 
هي املؤهلة لتعطي الواقعة صوتا ومعنى. فإذا كان مرشوع الهاليل مينح الرواية 
عدنان  مرشوع  متنح  الزين  أم  رواية  فإن  واقعيا  وعمقا  ومصداقية  مرجعية 
تجربة  إن  الثقافية.  ورمزيته  ودالالته  أبعاده  وتوّسع  ومعنى،  صوتا  الواقعي 
عدنان الهاليل -دون هذه الرسدية الروائية املستندة إىل رؤية جاملية وفلسفية- 
تبقى »حدثا يف وجهه الشخيص الحيايت االجتامعي والتاريخي، وإنجازا أو تحققا 

ال يقول شيئا وال ينتج معنى« )باختني، 357(. 
 والغريب يف هذه العالقة أنها اقرتنت بحدث طريف لكّنه ذو داللة حيث نظّم 
امللتقى الثقايف العريب )وهو منتدى ثقايف افرتايض( منذ أسبوع جلسة حوارية 
حول الثقافة واإلرهاب وكانت الكاتبة أم الزين بن شيخة والفنان عدنان الهاليل 
الواقعي  بطلها  لقاء  إىل  متشّوقة  كانت  الكاتبة  أن  ومع  الجلسة.  من ضيوف 
لتعرف وجوه التشابه واالختالف مع بطلها الروايئ »كوشامر« إال أّن ظرفا طارئا 
الكاتبة وحرض البطل. ومع أن هذا الحدث وليد  حال دون مشاركتها فغابت 
والواقع  الفّن  أن  لنا دون قصد  أكدت  داللة  منه  استخلصنا  قد  فإننا  الّصدفة 
رسديّتان مختلفتان وال يلتقيان لقاء مبارشا مهام كان بينهام من أوجه التشابه 
والتقاطع. ولذلك كان يجب أن تبقى لكل رسدية عاملها ومجال اشتغالها، وكان 
تتقاطع  فقد  الحضور.  من  الكاتبة  لتمنع  الحياة  تتدخل رسدية  أن  من  بّد  ال 

الرسديتان ولكن اللّقاء املبارش مستحيل.  

آدم فتحي أمري الكالم وريشة اهلل على أروقة الشعر

الرواية والواقع: تقاُطع سرديتيْـن ولقاء مستحيل
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»حرقة« بني املسرح 
والتلفزيون

* حسنى عبد الرحيم       

يعرف جميعنا أن »الحرقة« مخالفة للقوانني ونعرف أنها مخاطرة بالتضحية 
بالنفس عىل أمل رساب واٍه ينتهي عند النجاح ورمبا ينتهي مبأساة الغرق، 
ونعرف أن تجارها الذين يحملون الهاربني عرب البحر للمجهول يخدعونهم 
ويضحون بهم أحيانا كثرية يف قوارب متهالكة )شقف( ونعرف قبل هذا 

وذاك أن الذين يستقلون القوارب من الشباب رجاال ونساًء هاربون من 
ظروف اجتامعية شديدة القسوة. كل هذا متوفّر عىل صفحات الصحف 
ويف عديد الدراسات االجتامعية. ماذا ننتظر من عرض درامي عن هذه 
من  املجهولة  الجوانب  انارة  أي  دراميا  فنا  ننتظر  املستدمية؟  املأساة 
الشخصيات وتحوالتها خالل هذه املأساة وال ننتظر ما نعرفه جميعا من 

خالل الصحف والدراسات االجتامعية ومحارض البوليس.
»الحمراء«  مرسح  عىل  ممتاز  درامي  لعمل  موضوعا  كانت  الحرقة 
قنون«  الدين  »عز  الراحل  الكبري  للمخرج  كانت  الدرامية  واملعالجة 
»شقف«  العرض  عنوان  وكان  قنون«  »سريين  ابنته  للمخرجة  والتنفيذ 
املجيدين. وكنا قد أشدنا بذلك ألن  املمثلني  الرّكح عدد من  ومثّله عىل 
العرض املرسحي أتاح لنا مشاهدة ما هو فن درامي وهو التحول الناتج 
للشخصيات خالل املأساة واسرتجاع ذكرياتهم املعقدة يف مواجهة املوت 
أنفسهم  ومن  منه  موقفهم  يف  وكذلك  للحارقني  املرعبة  والتناقضات 

واآلخرين من خالله.
عىل  »رمضان«  شهر  سهرات  خالل  الناس  شاهده  الذي  املسلسل  يف 
املواقع مجانا  إحدى  بكامله عىل  األوىل ومعروض كذلك  الوطنية  القناة 
ورغم  »حرقة«  باسم  وهي  مختلفة  معالجة  الواقع  يف  هو  للمشاهدة 
اإلمكانيات الكبرية للتصوير التلفزي يف استعراض الدراما الشخصية خالل 
املوهوبني  املمثلني  من  عدد  وجود  ورغم  محّقق.  وموت  مرعبة  مأساة 
اشرتك بعضهم من قبل يف العرض املرسحي. فإننا شاهدنا لألسف معالجة 
تفاصيلها وسمع عنها  الجميع  التي يعرف  املغامرة  للتحذير من  وعظية 
وعن مثيل لها من خالل حوارات تلفزية ومقاالت يف الصحف ودراسات 
اجتامعية مختلفة ومحارض للرشطة وهو ما يعنى حرماننا عام نبحث عنه 
يف الفن واملرسح والسينام. ورغم ذلك فللمؤلف للسيناريو والحوار »عامد 
الدين الحكيم« وللمخرج »األسعد الوساليت« حسنة مهّمة هو إقدامه عىل 
التونيس  للشباب  اجتامعية  مأساة  بذاته  الذي يشكل  العمل  تنفيذ هذا 
وكذلك لعرشات اآلالف من اإلخوة الالجئني األفارقة الهاربني من حروب 
وكان  الورق  عىل  مكتوب  هو  ما  تقديم  املمثلون  أجاد  مستعرة.  أهلية 
بإمكانهم تقديم الكثري لو كانت املعالجة مختلفة مبا يناسب أهداف الفن 
ليس  الدرامي  الفن  »قنون«.  قبل يف مرسحية  الدرامي كام شاهدنا من 
للتعرف  بناء  إعادة  بل هو  الرسمية  املحارض  تعرضها  للوقائع كام  عرضا 

عىل عمق وتعّقد الذوات البرشية وبؤسها ومآالتها.

سيدي  بساقية  والطفولة  للشباب  املندمج  املركز  يعتزم 
والصيفية  الشتوية  باملالبس  للتزود  استشارة  إجراء  يوسف 
واالحذية وفقا للقامئة مكونة من 19 قسط وذلك خالل السنة 

املالية 2021.
الرشوط  كراس  عىل  االطالع  املشاركة  يف  الراغبني  فعىل 
وسحب ملفات العروض من املركز املندمج للشباب والطفولة 
بساقية سيدي يوسف. كام يقع تقديم العينات اىل مغازة املركز 
يومني  قبل  يوسف  سيدي  بساقية  والطفولة  للشباب  املندمج 
من آخر أجل لقبول العروض مرفوقة بجدول يف الرموز )ملحق 

عدد 07(.
ترسل العروض عن طريق الربيد مضمونة الوصول او الربيد 
الرسيع باسم مديرة املركز املندمج للشباب والطفولة بساقية 
اىل  مبارشة  تسلم  أو   7120 الساقية  يوسف ص.ب.34  سيدي 
املركز  مديرة  السيدة  باسم  خارجي  ظرف  يف  الضبط  مكتب 
املندمج بساقية سيدي يوسف ختم مكتب الضبط تثبت تاريخ 

الوصول.
2021/05/31 حسب  ليوم  العروض  لقبول  آخر  وقد حدد 
ختم مكتب الّضبط للمركز املندمج للشباب والطفولة بساقية 

سيدي يوسف. 

ترسل العروض عىل النحو التايل:
يجب تضمني العرض الفني والعرض املايل يف ظرفني منفصلني  

ومختومني يدرجان يف ظرف 
يتضمن الظرف الخارجي إىل  جانب العرضني الفني واملايل 

الوثائق اإلدارية
العروض  طلب  مرجع  عليه  ويكتب  يختم  خارجي  ثالث 

وموضوعه.
I ـ الوثائق االدارية:

1* ـ شهادة يف الوضعية الجبائية )األصل او نسخة مطابقة 
لالصل( سارية املفعول

2*ـ  شهادة انخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
3* ـ ترصيح عىل الرشف يقدمه العارضون بأنهم ليسوا يف 
حالة إفالس او تسوية قضائية طبقا للرتاتيب الجاري بها العمل 

)ملحق عدد 02(.
4* ـ ترصيح عىل الرشف بعدم تقديم وعود أو هدايا قصد 

التأثري عىل سري مختلف إجراءات الصفقة )ملحق عدد 03(
5* ـ ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض بأنه مل يكن عونا 
عموميا لدى االدارة او انه مىض عن انقطاعه عن العمل بها 05 

سنوات عىل االقل )ملحق عدد 04(.

االصلية  نسخته  يف  والفنية  االدارية  الرشوط  كراس  ـ   *6
ممىض عليه يف جميع صفحاته من طرف العارض ويحمل طابع 

املؤسسة.
7* ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية

طلب  لوثائق  املصاحبة  املزود  عن  ارشادات  بطاقة  ـ   *8
العروض معمرة وممضاة )ملحق عدد01(.

II/ العرض الفني: يحتوي عىل
* ـ التزام مبوعد التسليم باالقساط من 01 إىل 19 ال يتجاوز 

ستني يوما )ملحق عدد 5(.
واملواصفات  والقياسات  وااللوان  الكميات  بتسليم  *التزام 

الفنية املطلوبة لجميع االقساط املشارك به )ملحق عدد 6(.
III/ العرض املايل : ويحتوي عىل

* ـ االلتزام املايل )لجميع االقساط املشارك بها(
* ـ جدول االسعار

* ـ القامئة التقديرية.
املحتوية  العروض  فتح  لجنة  انعقاد  تاريخ  حدد  وقد 
ليوم  علنية  جلسة  يف  واملالية  والفنية  االدارية  الوثائق   عىل 
2021/06/01 عىل الساعة العارشة صباحا يف قاعة االجتامعات 

للمركز املندمج للشباب والطفولة بالساقية.

وزارة المرأة واألسرة وكبار السنّ
المندوبية الجهوية لشؤون المرأة واألسرة بالكاف

المركز المندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف

استشارة عدد 2021/02

نقابة مؤسسات العمل الثقايف بتونس اعتداء بالعنف
على مدير دار الثقافة بالوردية

إثر االعتداء الهمجي عىل زميلنا مدير دار الثقافة الوردية نزار الحميدي اثناء مبارشته لعمله باملؤسسة من طرف موظفة بوزارة الثقافة وزوجها 
املستحوذين عىل جزء من دار الثقافة واستغالله كمقر اقامة وربطه باملاء والكهرباء عىل كاهل املؤسسة دون وجه حق وبتواطؤ مفضوح من وزارة 

االرشاف.
تطالب النقابة االساسية ملؤسسات العمل الثقايف بتونس بـ:

ـ االخالء الفوري للمقّر التابع للمؤسسة الذي تراجعت عن تنفيذه سلطة االرشاف يف أكرث من مناسبة ألسباب مجهولة.
ـ رفع قضية جزائية باملعتدين وفتح تحقيق إداري ومتابعة الوضعية الصحية للزميل

وأمام تكرر االعتداءات تجاه بعض الزمالء وسلبية الوزارة يف اتخاذ القرارات وحامية منظوريها ومحاسبة املعتدين.
تعلن النقابة االساسية ملؤسسات العمل الثقايف بتونس أنه ال ميكن مواصلة العمل بصفة طبيعية يف ظل هذا التسيب واالنفالت الذي يهدد 

السالمة  الجسدية للزمالء اىل حني اتخاذ القرارات املناسبة من طرف سلطة االرشاف.
* الكاتب العام نزار الجاليص
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Opalia Pharma - Recordati group
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني 

للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء

بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني 

بالفكر والّساعد راجني للجميع املزيد

من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء

 بمناسبة عيد الشغل العالمي
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»الكاف« يطلب إرسال أسماء الفرق املشاركة فى دوري األبطال 
والكنفدرالية وتأهيل الالعبني على ثالث مراحل 

الجامعات  جميع  »الكاف«،  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  راسل 
كل  ستمثل  التي  الفرق  أسامء  إرسال  برضورة  وطالبها  املحلية، 
ملوسم  والكنفدرالية  إفريقيا،  أبطال  دوري  بطولتي  يف  دولة 
2021ـ2022، ويف حد أقىص إلرسال األسامء يوم 30 جوان املقبل.
قيد  أن  املحلية  الجامعات  نظراءه يف  اإلفريقي  االتحاد  أبلغ  كام 
الالعبني للفرق التي ستشارك يف البطوالت اإلفريقية، سيتّم عىل 
ثالث فرتات، تبدأ من 10 جويلية وتنتهي يوم 30 جويلية، عىل أن 
يتّم دفع غرامات مالية يف حالة القيد يف الفرتة الثانية 250 دوالرا، 

والثالثة 500 دوالر.
وقرر »الكاف«، زيادة عدد الالعبني يف بنك البدالء للفرق، للموسم 

القادم من 7 العبني إىل 9 العبني.
وأصدر االتحاد األفريقي لكرة القدم بيانا رسميا موجها إىل الجامعات املحلية بشأن املوعد النهايئ لتحديد الفرق املشاركة يف بطولة 
الكاف لألندية، إذ حّدد 30 جوان املقبل موعدا نهائيا ليك تقوم الجامعات بإرسال الفرق التي ستشارك يف دوري األبطال والكنفدرالية 

كحّد أقىص.
وأكد »الكاف« يف بيانه أنه يف ما يخّص الجامعات املحلية التي أنهت املوسم فإنه سيتأهل الفرق وفقا للمعايري املعروفة، أما الجامعات 
التي مل تكمل البطولة املحلية بسبب كورونا لكن هناك اتفاق عىل الفرق التي ستشارك ببطوالت األندية فإنه ستتأهل هذه الفرق 
وفقا للمعايري املعروفة لهذه الدولة. أما الجامعات التي قامت بإلغاء املوسم بالكامل دون أي ترتيب فإنه يؤهل الفرق التي تأهلت 

عن املوسم املايض.
أما يف ما يخّص الجامعات التي مل تنِه املسابقات فإنه عليها أن تختار أحد السيناريوهات الثالثة املاضية لتحديد الفرق التي ستشارك 

يف بطوالت الكاف.
فيام أكد االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »الكاف« يف بيانه أنه بداية من ربع نهايئ دوري األبطال سيتّم زيادة عدد البدالء يف مباريات 

دوري األبطال والكنفدرالية من 7 إىل 9 بسبب جائحة كورونا مع انتظار موافقة من جانب مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم.

رياضة

كّنا  لخبطة  حصلت   24 الجولة  دريب  لقاء  يف 

إسناد  تّم  أن  منذ  انتهت  أنّها  جازمني  نعتقد 

تنظيم املقابالت إىل الفرق إالّ أّن الذي حصل يف 

الدريب كان فوق كّل طاقة االحتامل إذ مل يكِف 

جامعة التنظيم أن سمحوا لعدد كبري من األحباء 

الجامعة  قرارات  أّن  والحال  املقابلة  من حضور 

للجمهور  به  املسموح  العدد  شأن  يف  واضحة 

الذي يحرض مثل هذه املقابالت.

عىل كّل حال مقابلة االفريقي والرتجي يوم أمس 

ليطلب  الساعة  ناهز  بتأخري  انطلقت  االربعاء 

اىل  العودة  الالعبني  من  القصعي  هيثم  الحكم 

حجرات املالبس. فإىل متى ستتواصل مثل هذه 

املهازل يف كرتنا ومن املستفيد؟ ولو أّن ترصيح 

عيل علولو الناطق الرسمي باسم االفريقي عىل 

من  كان  أنّه  خانة  يف  ليصّب  جاء   1 الوطنية 

عدد  مسألة  إثارة  دون  املباراة  انطالق  املمكن 

الحارضين مبا أّن الرتجي كان يف مقابلة الذهاب 

استفاد من حضور جمهوره. وأضاف علولو: ملاذا 

يتّم تطبيق القانون يف مقابلة خالية من الرهان؟ 

وملاذا حصل كّل هذا ومن كان يف األبواب لرياقب 

عملية الدخول املفرتضة لهذه املقابلة؟

لخبطة يف تنظيم دربي العاصمة واالنطالق بعد ساعة من التأخري

االتحاد االفريقي يؤكد صلوحية ملعب 
رادس الحتضان تصفيات كأس العالم 

الصلوحية مللعب  القدم  عىل منح  لكرة  اإلفريقي  اإلتحاد  وافق 
املنتخب  مقابالت  الحتضان  برادس   العقريب  حامدي  ملعب 
االحرتازات  بعد    ،2022 العامل  كاس  تصفيات  خالل  التونيس 
واملتعلقة  املاضية  السنة  خالل  االفريقي  االتحاد  رفعها  التي 
وخاصة  الدولية  املقابالت  احتضان  عىل  القادرة  تونس  مبالعب 
و  الوطنية  للمنتخبات  افريقيا  وكاس  العامل  كاس  تصفيات  منها 
األطوار املتقدمة للفرق التونسية املعنية باملسابقات االفريقية ، 
وبعد التدخالت واالصالحات االخرية القيمة التي قامت بها وزارة 
الشباب والرياضة واالدماج املهني وإدارة الحي الوطني الريايض 
استجابة للمالحظات واملؤاخذات التي وردت يف التقارير السابقة 
لكرة  التونسية  للجامعة  بيان  ما جاء يف  االفريقي، وفق  لالتحاد 

القدم.
كام أكد االتحاد االفريقي عىل رضورة أن تكون كل مدارج ملعب 
تثبيت  يتم  ليك  مثبتة  فردية  بكرايس  مجهزة  مستقبال  رادس 

صلوحية هذا امللعب

مواعيد ربع نهائي رابطة 
األبطال بني الرتجي 

وشباب بالوزداد 

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري أن 
مباراة ذهاب الدور ربع النهايئ لرابطة 
بلوزداد  شباب  بني  إفريقيا  أبطال 
والرتجي الريايض التونيس ستلعب يوم 
بالعاصمة  جويلية   5 مبلعب  ماي،   14
الثامنة  الساعة  من  إبتداء  الجزائرية 

ليال )20:00(.
 22 يوم  العودة  مباراة  ستجرى  فيام 
ماي بتونس مبلعب حامدي العقريب يف 

رادس عىل الساعة الثامنة ليال.

كرة السلة :

 االتحاد املنستريي يشد الرحال اىل كيغالي 
سافر فريق كرة السلة باالتحاد الريايض املنستريي يوم  

05 ماي 2021 يف اتجاه العاصمة الرواندية كيغايل يف رحلة تستغرق 
16ساعة من مطار تونس قرطاج الدويل عرب قطر للمشاركة يف 

البطولة األفريقية لالندية من 16 اىل 30 ماي الحايل  .
ويضم وفد االتحاد 19 فردا منهم 13 العبا وهم :

ماجوك - اسكندر البحوري - واصف املثناين- اسامة املرناوي - ناجي 
الجزيري - مختار غيازة - مكرم بن رمضان 

- وائل عرقجي- فراس لحياين- عمر عبادة - رضوان سليامن- مراد املربوك 
-كريس كروفورد .

ويخوض االتحاد الدور األول يف املجموعة االوىل صحبة كل من »ان يب يس« من مدغشقر و ريفريز 
النيجريي و باتريوت الروندي.

وسيخضع وفد االتحاد الريايض املنستريي فور وصوله اىل كيغايل للحجر الصحي ملدة خمس أيام .

تحكيم تونسي إلينمبا 
وبرياميدز يف إياب ربع نهائي 

كأس الكاف 

تحكيم  طاقم  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  عنّي 

النهايئ لكأس  تونيس إلدارة لقاء اإلياب للدور ربع 

الجاري  ماي   23 يوم  سيجمع  والذي  الكنفدرالية 

نادي إينمبا النيجريي بفريق برياميدز املرصي والذي 

يحتضنه ملعب أبا الدويل انطالقا من الساعة الثانية 

ظهرل )الثالثة بتوقيت تونس(. ويقود الطاقم صادق 

إسامعيل  وأمين  الحساين  خليل  مبساعدة  الساملي 

وهيثم قرياط يف خطة حكم رابع وسيتفقد الطاقم 

التوغويل التري كايي الوزن هوغبان ويراقب اللقاء 

السوداين أمري حميد.
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تحكيم مصري ملباراة النادي 
الصفاقسي و شبيبة القبايل  

يدير طاقم تحكيم مرصي بقيادة محمود البنا لقاء الذهاب الذي سيجمع النادي 
الصفاقيس بشبيبة القبائل لحساب ذهاب كاس الكنفدرالية يوم 16 ماي الجاري 
مبلعب الطيب املهريي بصفاقس انطالقا من الساعة الخامسة بعد الظهر. ويساعده  
كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام الدين ومحمد معروف يف خطة حكم 

رابع. اللقاء يراقبه املوريتاين ماسا ديارا ويتفقد الحكام السينايل بادارا دياتا.

عقوبات منتظرة ضد 
النادي الصفاقسي  

قالت مصادر مطلعة لـ»الشعب« إن هيئة النادي الصفاقيس 
مطالبة بدفع مبلغ مليويْن دينار لفائدة الالعبني الجزائريني 
محمد إسالم باكري، ميهوب نايت املرابط ورشيد آية عثامن، 
القيام  من  النادي  حرمان  سيتّم  فإنه  بالدفع٬  تقم  مل  وإن 
النادي الصفاقيس  باالنتدابات.وأضافت أن »التاس« ألزمت 
برضورة دفع مبلغ 900 ألف دينار لفائدة الالعب الجزائري 
آية  رشيد  لالعب  دينار  ألف  و600  باكري،  إسالم  محمد 
عاصمة  لفريق  القانونية  الهيئة  أن  إىل  اإلشارة  مع  عثامن، 

الجنوب ستقوم بإجراءات االستئناف لدى محكمة التحكيم الريايض الدولية، لكّن اإلشكال يكمن يف رضورة توفري 
مبالغ إجراءات التقايض واملقّدرة بـ46 الف فرنك سويرسي اي ما يعادل 138 الف دينار تونيس )69 الف دينار 

لكل قضية(.

أما بالنسبة إىل االعب الجزائري ميهوب نايت املرابط فإن هيئة النادي الصفاقيس مطالبة بدفع مبلغ 500 ألف 
دينار لفائدته، مع العلم أن الهيئة القانونية للفريق قامت بدفع مبلغ إجراءات االستئناف يف القضية املذكورة 

واملقدرة بـ69 ألف دينار.

فإىل أين تتجه األمور بني هيئة املنصف خامخم؟

اختار االتحاد اإلفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مغريب إلدارة لقاء اإلياب بني 
شبيبة القبائل والنادي الصفاقيس لحساب الدور ربع النهايئ لكاس الكاف الذي 
يحتضنه ملعب غرة نوفمرب 1954 بتيزي وزو يوم 23 ماي انطالقا من الساعة 
ومصطفى  أزغاو  لحسن  مبساعدة  جياد  رضوان  بقيادة  الظهر  بعد  الخامسة 
املايل درامنت دانتي ويراقب  الحكام  أكركاد وسمري كزاز حكام رابعا. ويتفقد 

اللقاء بيدرو أبيكو من غينيا االستوائية.

املغربي رضوان جياد ملباراة العودة يف الجزائر  

رياضة

اهلل أكبر
املرحوم  تعاىل  ربه  جوار  إىل  انتقل 
صديق االتحاد األخ محسن بن عبد 
الله، وإثر هذا املُصاب الجلل يتقّدم 
قسم اإلعالم والنرش يف االتحاد العام 
املوسعة  واألرسة  للشغل  التونيس 
الفقيد  عائلة  إىل  الشعب  لجريدة 
وإىل اصدقائه ورفاقه بأحّر التعازي 
الفقيد  يتغمد  ان  الله  من  راجيا 
فراديس  ويسكنه  رحمته  بواسع 

الجنان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

اهلل أكبر
تعاىل  ربه  جوار  إىل  انتقل 
سالمة  سامل  املريب  املرحوم 

بعد رصاع مع املرض.
الَجلل  املُصاب  هذا  وإثر 
يتقدم قسم اإلعالم والنرش 
التونيس  العام  االتحاد  يف 
املوسعة  واألرسة  للشغل 
عائلة  إىل  الشعب  لجريدة 
الرتبوية  الفقيد واىل االرسة 
بجبنيانة بأحّر التعازي راجيا من الله أن يتغّمد 

الفقيَد بواسع رحمته ويسكنه فراديس الجنان.

اهلل أكبر
انتقل إىل جوار ربه تعاىل املرحوم 
هذا  وإثر  الدربايل،  عامر  املريب 
قسم  يتقدم  الجلل  املُصاب 
العام  االتحاد  يف  والنرش  اإلعالم 
التونيس للشغل واألرسة املوّسعة 
لجريدة الشعب إىل عائلة الفقيد 
بجبنيانة  الرتبوية  األرسة  وإىل 
أن  الله  من  راجيا  التعازي  بأحّر 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغّمد 

ويسكنه فراديس الجنان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اهلل أكبر
محمد  املرحوم  تعاىل  ربه  إىل جوار  انتقل 

البحري، وإثر هذا املصاب 
قسم  يتقدم  الجلل 
يف  والنرش  اإلعالم 
االتحاد العام التونيس 
واألرسة  للشغل 
لجريدة  املوسعة 

عائلة  اىل  الشعب 
الفقيد بأحّر التعازي راجيا 

رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  الله  من 
ويسكنه فراديس الجنان.
إنا لله وانا اليه راجعون.

األربعة وهي مستقبل   2 الرابطة  النازلة من  األندية  بعثت 

السبيخة وامللعب القابيس والنادي املنزيل ومستقبل القرصين 

مراسلة إىل الجامعة التونسية لكرة القدم تطالب فيها بإلغاء 

وترغب  للبطولة.  االستثنايئ  الظرف  بسبب  النزول  عملية 

هذه األندية يف مقابلة رئيس الجامعة لتعرّب عن موقفها ألنها 

رأت أن نظام البطولة مل تقع استشارتها فيه وأنه ظلمها. 

ولنئ كنا من املنادين انطالقا من مسألة مبدئية أنه من الواجب 

القيام بعملية اإلنزال حتى ال تفقد املسابقة مصداقيتها٬ فإننا 

كنا قبل اختيار هذا النظام أرشنا أنه خاطئ وال يراعي مصلحة 

باإلمكان  كان  وقد  متاما.  واهية  املقدمة  والتربيرات  األندية 

الحفاظ عىل النظام العادي ب22 مقابلة يكون فيها الصعود 

لألجدر والنزول ملن يستحق النزول. أما يف 10 جوالت٬ فإن 

والوقت كان  نفسها واستقرارها.  تبحث عن  تزال  األندية ال 

بأي روزنامة  الرابطة 2 ليست مرتبطة  يسمح بذلك وأندية 

إفريقية وال العبون دوليون.  لها مشاركات  ليست  إذ  أخرى 

فام رض الجامعة لو انتهى السباق يف شهر ماي أو بداية جوان 

والحال أن 16 فريقا يف بطالة كروية منذ األسبوع األول من 

شهر أفريل؟ وقد كان باإلمكان إجراء جولتني وسط األسبوع 

يف مرحلتي الذهاب واإلياب.

أو  أسبوع  يف ظرف  أنه  جيدا  يدرك  البطولة٬  لهذه  فاملتابع 

كثرية.  واألمثلة  رأسا عىل عقب  املعطيات  تنقلب  أسبوعني٬ 

فعىل سبيل املثال وال الحرص٬ فريقا كوكب منزل نور وامللعب 
الصفاقيس كانا عىل مقربة من رابطة الهواة قبل نهاية البطولة 
بجولتني٬ ويف األخري٬ السياب مّر إىل مرحلة التتويج وهو يف 
نفس املرتبة مع منزل نور والذي كان ميكنه لعب البالي أوف 
الصفاقيس  الحديد  باملقابل٬  إضافية.  جولة  هناك  كانت  لو 
ملرحلة  للمرور  املرشحني  أبرز  كانا  الليل  وادي  ومستقبل 
نفسيهام يف  ولكنهام وجدا  الزمني  الظرف  نفس  التتويج يف 

الجولة األخرية يلعبان من أجل تفادي النزول.
خالصة القول٬ إن هذا النظام مل يعط الفرصة لألندية للتدارك 
يف صورة املرور بفرتة فراغ يف وقت ما. فشكل البطولة كان 

املرتبتني  أصحاب  متكني  تّم  ملاذا  ثم  كأس.  مقابالت  وكأنه 
األوىل والثانية من إجراء دورة الصعود ومل يتم تنظيم دورة 
لتفادي النزول ألصحاب املرتبتني التاسعة والعارشة؟ ثّم ملاذا 
هذا التمييز والحكم باإلعدام )الريايض( عىل أصحاب املراتب 

األخرية بالنزول مبارشة؟ أي سبب مقنع ميكن تقدميه؟
الجامعة كان مبقدورها اتخاذ قرار استثنايّئ ينقذ »املظلومني« 
ألنهم فعال كذلك نتيجة قرار خاطئ  تم اتخاذه منذ البداية 
وكم هي عديدة القرارات االستثنائية يف كرتنا. وهذا الظرف 

بالذات يحتم قرارا استثنائيا.
* عمر/ م

أندية الرابطة الثانية تطلب إسعافها بإقرار عدم النزول  

 امللعب القابيس
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