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التجاء إىل القبضة االمنية ردا 
على التحرك الوطني لتنسيقية 

»االنتداب حقي«

* االستاذة الجامعية حياة حمدي

دخلنا انتخابات املجلس التأسيسي 
ضمن قائمة ائتالف الكرامة لكن االسم 

سرق منا..!! 

* حاتم القروي النائب عن التيار

مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي صعبة 
لغياب برنامج واضح يحظى بموافقة اتحاد الشغل

* تجريم التطبيع، تفعيل التحوير الوزاري والمحكمة الدستورية

 من يناور... من يهادن ومن يساير؟!

* حرب االشاعات وافتعال الروايات والتسريبات 

آلية متجددة لتعفني األوضاع 
واالرتزاق السياسي

* نيتافيم 
التطبيع التونسي 

االسرائيلي يف 
القطاع الفالحي!
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وطنية

*ليبيا-الشعب: من مبعوثنا الخاص غسان القصيبي

أدى األخ األمني العام نور الدين الطبويب يومي السبت واألحد زيارة عمل 
إىل ليبيا ضمن الوفد الحكومي الذي ضم رئيس الحكومة و رؤساء املنظامت 

الوطنية و عدد من الوزراء .
و تأيت هذه الزيارة يف رسالة مهمة تقوم بها الحكومة التونسية و مكونات 
التونيس  واالتحاد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  ممثال  املدين  املجتمع 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واالتحاد التونيس للفالحة والصيد 
البحري موجهة إىل األشقاء الليبيني حول أهمية تقوية العالقات االقتصادية 

والسياسية واالجتامعية بني البلدين .
وقد قّبل األخ األمني العام القيام بهذه الزيارة التاريخية إميانا منه بأن ليبيا 
وتونس بلدين شقيقني ال بد أن تعود عالقتهام إىل سالف عنفوانها ملصلحة 
الطرفني، اذ عندما تصل إىل ليبيا و أنت قد سمعت الكثري والكثري عام جرى 
يف السنوات األخرية من حرب و حالة من عدم االستقرار و التقاتل تتساءل 
ليبيا؟  كيف ستجد وضعية اإلخوة  يف قرارة نفسك كيف ستجد الشقيقة 

الليبيني ؟ 
االنطباع األول لزائر سبق له زيارة ليبيا انه يشعر بحالة األسف عىل سنوات 

خرسها الليبيون يف وضعية أثرت عىل املنطقة ككل بل عىل العامل بأرسه .
اليوم تجد الليبيني جميعا يحدوهم العزم عىل تجاوز املحنة و الخروج من 

املأزق و الحرب نحو ليبيا حرة مستقرةو متطورة اقتصاديا .
و  املهارات  عىل  كثريا  يعولون  أنهم  تقتنع  الليبيني  مع  تتحدث  وعندما 
الكفاءات واملقاوالت التونسية إلعادة إعامر البالد وإحداث النقلة النوعية 

التي ينتظرونها ويف نفس الوقت مازالوا يخشون الحرب والتقاتل .
الحكومة  التونيس مبختلف مكوناته أبدت  الوفد  اداها  التي  الزيارة  خالل 
الليبية يف شخص رئيس وزرائها عبد الحميد الدبيبة استعدادها لبناء عالقات 
البريوقراطية  تجاوز  و هناك حرص مشرتك عىل  متطورة يف عدة مجاالت 
االدارية و انهاء الجمود يف عدة قوانني يف عالقة بالحدود والتنقل و التبادل 

التجاري و تشغيل اليد العاملة التونسية .
كام بنّي  رئيس الحكومة  هشام املشييش  استعداد تونس إلنجاز الوحدة 

االقتصادية الحقيقية التي يتطلع لها الشعبني الليبي والتونيس. 
السيايس  االستقرار  ليبيا طريق  أخذت  مثلام  أنه  الحكومة  رئيس  اعترب  و 
الوحدة الوطنية فانها قادرة عىل اخذ طريق النامء والرخاء االقتصادي الذي 
تستحقه، مؤكدا ان تونس ستكون إىل جانب ليبيا الن التونسيني والليبيني 

شعب واحد ويطمحان لبناء اقتصاد واحد.

االقتصاد املوحد
وأكد عبد الحميد الدبيبة ان تونس وليبيا ترميان اىل مزيد التعاون وخاصة 
يف مجال البنية التحتية واملشاريع السكنية وما اقامة هذا املعرض الضخم 

الخربات  من  االستفادة  ليبيا يف  رغبة  قوية عىل  رسالة  اال  الليبي   التونيس 
التونسية.

رؤساء  بحضور  الليبية  التونسية  املشرتكة  الوزارية  اللجنة  اجتامع  وخالل 
نظر  لوجهة  االستامع  عىل  الليبي  الوزراء  رئيس  حرص  الوطنية  املنظامت 
األخ األمني العام نور الدين الطبويب حيث عرب عن تقديره للمنظمة الوطنية 

ودورها .

أن  مؤكدا  الليبي  الوزراء  رئيس  إىل  بالشكر  العام  األمني  األخ  توجه  وقد 
البيىوقراطية  حالة  تنهي  الواقع  أرض  عىل  أفعاال  تتطلب  القادمة  املرحلة 

والتعطيالت .
األخ األمني العام قال لرئيس الوزراء الليبي انه من األهمية أن ينطلق األمل 

بنب قردان و مدنني عرب بعث سوق حرة مشرتكة تونسية ليبية .

البلدين  بني  الجهود  توحيد  رضورة  عىل  الطبويب    الدين  نور  األخ  وأشار 
للقضاء عىل االرهاب وبناء عالقات مشرتكة أخوية حقيقية .

البناء النقايب الليبي  
هذا و التقى األخ األمني العام خالل هذه الزيارة وفدا عن النقابات الليبية 
تم خاللها استعراض الواقع  الحايل للنقابات الليبية وأهمية تصليب عودها 

وتقويتها وتوحيدها وهيكلتها بعقد مؤمترها يف أقرب اآلجال .

الغزالة يف البال 
الخاص  ليبيا  تونس  الخط  عودة  هو  آخر  عنوانا  ليبيا  إىل  الزيارة  شكلت 
بالخطوط الجوية التونسية حيث حرص األخ األمني العام عىل حضور حفل 
افتتاح الخط مؤكدا باملناسبة أن الغزالة دوما يف القلب ومن الرضوري أن 
املنتظرة  الحركية  و  الجيدة  سمعتها  إلعتبار  ليبيا  يف  الحارضة  األوىل  تكون 

للعالقات والتنقالت بني تونس وليبيا .
كام زار األخ األمني العام املعرض التونيس الليبي واطلع عىل الفضاء املخصص 
للخطوط التونسية بحضور السيد خالد الشيل الرئيس املدير العام وثلة من 

إطارات الرشكة.
 ويشار إىل أن املعرض التونيس الليبي شاركت فيه أكرث من 170 رشكة من 
مختلف القطاعات كام شاركت يف فعاليات املعرض إىل جانب 1200 رجل 

أعامل  و العديد من املستثمرين  الليبيني .
الزيارة كانت مهمة من ناحية فتح آفاق مهمة بني بلدين تجمعهام روابط 
تاريخية مشرتكة ، رابط تاريخي ، أرسي ، حدودي ، اقتصادي واجتامعي و 

سيايس وكذلك اسرتاتيجي .
تكون  أن  ميكن  وكان  متأخرة  جاءت  أنها  رغم  مهمة  الزيارة  إن  قلت 
الديبلوماسية التونسية قد قامت بدور أكرب منذ سنوات يف تعميق العالقات 
أثرت  تونس  يف  الداخلية  السياسية  التجاذبات  ولكن  الحرب  ظروف  رغم 

وعرقلت دورنا يف ليبيا .
الحكومة  صلب  جديا  عمال  تحتاج  جديدة  حلقة  إنها  القول  ميكن  اليوم 
ورئاسة الجمهورية بهدف تنسيق الجهود نحو ليبيا باعنبار أنها متثل سوقا 
واسعة للبضائع التونسية و فرصة تشغيلية مهمة لليد العاملة التونسية ال 
التونسية يف  الليبي أكد أهمية االستعانة بالتجربة  سيام وأن رئيس الوزراء 

التكوين املهني ويف الصحة ويف غريها من االختصاصات .

تقدير كبري لالتحاد  
أكدت زيارة األخ األمني العام إىل ليبيا املكانة التي  تحظى بها املنظمة عربيا 
ودوليا حيث أكدت كل اللقاءات التي قام بها األخ نور الدين الطبويب تعويل 
الجميع عىل املنظمة الشغيلة لتمتني العالقات األخوية بني الشعبني و خاصة 
ليبيا عىل أن  التونسية حيث توجد قناعة مهتمة يف  العاملة  اليد  يف عالقة 
كل املؤرشات االيجابية التي عدنا بها من ليبيا تتطلب أفعاال متس املواطن 
التونيس والليبي يف حياته اليومية وتحسن من وضعه االجتامعي واالقتصادي 

وتساهم يف تنمية البلدين .

مبشاركة فعالة لألخ األمني العام ، زيارة تاريخية للوفد التونيس إىل ليبيا 

زيـارة تاريخيـة للوفــد التونسـي

األخ نور الدين الطبوبي 
يتحادث مع رئيس 

الوزراء الليبي  ويؤكد 
أهمية انشاء السوق 

الحرة ببنقردان 
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عن  للحديث  السياسية  الساحة  عادت  للرصاع،  خطري  تصعيد  ويف  فجأة، 
تفعيل  من خالل  لتنفيذه  يستعد  الدولة  رئيس  أن  قيل  دستوري  انقالب 
الفصل مثانني من الدستوري وباستعامل القوات املسلحة، عرب وثيقة رسية 
للغاية موّجهة اىل مديرة ديوانه نادية عكاشة، قام بكشفها مصدر سيايس 

رفيع ملوقع ميدل ايست أي.
هذا االنقالب املزعوم، ليس االول من نوعه يف طبق الفربكة املالوفة التي 
يبدو ان الجامعة ال تتقن طبخ غريه. فمنذ استالم الرتويكا ملقاليد الحكم 
يف بداية 2012 وهذا الهاجس يالزمها، ومل تجدي بديال له أو بُعبُعا غريه 
يستطيع ان يحشد أنصارها ويرهبهم من العودة اىل السجون ويزيد من 
متسكهم بخياراتها الفاشلة، ويربزها هي يف دور الضحيّة، دور حامي حمى 
وجه  يف  السلطة،  عىل  السلمي  والتداول  الدميقراطي  واالنتقال  الثورة 

االنقالبيني أعداء الثورة وأنصار حكم العسكر.
فكل التونسيني يذكرون استامتة الرئيس االسبق منصف املرزوقي يف االدعاء 
هو ومدستشاريه وديوانه وأنصاره من حركة النهضة وحزب املؤمتر وحزب 
انقالب  محاولة  أحبط  بأنه  ساعتها،  حوله  قلوبهم  املؤلّفة  وكل  التكتل 
عسكري، والكل يذكر ساعتها مدير ديوانه ملا ُسئل يف التلفزة عىل املبارش: 
كيف عرفتم ان هناك انقالبا عسكريا وأحبطتموه؟ قال بكل أريحية وثقة 
أن  الجيش  اذاعي، عىل  برنامج  يقول يف  الشايب  تروا عصام  أمل  النفس:  يف 
بعد  الحاكمة  العقلية  يف  االنقالب  هو  هكذا  نعم  مسؤولياته؟.  يتحّمل 
الثورة، وهذه هي املهازل التي ال تنتهي، حيث يقع يف كل مرة تحشيد الرأي 
العام وتعبئة االنصار وراء كذبة تافهة ال تعدو أن تكون مسخرة يضحك 
ترويجها  يف  يستميتون  لكنهم  الرّضع،  وحتى  والسذج  االطفال  منها حتى 
ان  بعقله  يدرك  أن  يريد  الذي ال  لعقول قطيعهم  وتسويقها و«تلبيسها« 

االنقالبات العسكرية غري مطروحة يف تونس منذ 1962، وان العامل مل يعد 
يسمح بأي انقالب عسكري من 1990، وان االمم املتحدة مل تعد تعرتف 
بأي نظام يأيت بانقالب عسكري، وأن الجيش التونيس غري معني بأي عمل 
سيايس وأن عقيدته العسكرية التي يدرّسها لضباطه وقادته ومجنديه منذ 
ان تطأ أقدامهم باب الثكنة، ليس فيها اي اشارة من قريب وال من بعيد اىل 

االنقالبات واىل العمل السيايس واىل السلطة.
الطبقة السياسية التونسية تعرف ذلك جيدا، لكنها أيضا ال تعرف مصطلحات 
تعرف  وال  خياراتها،  بصواب  بها جامهريها  تقنع  أن  تقدر  أخرى  سياسية 
حكم  برنامج  حول  الناس  يشّد  أن  ميكنه  ذلك،  من  أرقى  سياسيا  خطابا 
واضح ورصيح وجريء وشجاع وواقعي، ميكنه تسيري شؤون الحكم وخدمة 
الناس، فتلجا دامئا اىل مخزون التخويف والرتهيب وهوس االنقالبات، الذي 
تجد دامئا أنه االسهل واالقرب اىل اقناع »القطيع االنتخايب« والذي تعرف 
تراهن  مل  أبدا  لكنها  ذرّة عقل،  قبل كل من ميتلك  أنه محّل سخرية من 

عىل هؤالء.
اضافة اىل حمى االنقالبات، تلجأ هذه االطراف السياسية املبنيّة أصال عىل 

منظومة »العقل املتآمر« اىل هوس الترسيبات، والتسجيالت غري االخالقية، 
االمنية  االجهزة  حتى  تستنكف  باتت  التي  القذرة  االستخبارية  وااللعاب 
من استعاملها، يف سبيل ترذيل أكرث لخصومهم السياسيني، واللعب عىل وتر 
االخالقيات واملجاهرة مبا ينفي الحياء، وغريها من اساليب ال ميكن بحال 
تبني وطنا يبحث  من االحوال ان تكون أساليب منافسة سياسية رشيفة 
الهواة وصبيان  أكرث من عقد، وضاعت بوصلته بني سيقان  عن ذاته منذ 

السياسة ومحرتيف الفنت.
فالترسيبات التي كان بطلها يف االسابيع القليلة الفارطة نائب شعب من 
تهم خطرية  نسبة  بتهمة  العسكري  القضاء  أمام  االن  يحاكم  انه  املفرتض 
رئيس  وتحديدا  التنفيذي  السلطة  لكن  الجمهورية،  لرئيس  بينة  بدون 
الحكومة ووزير الداخلية اختارت ان تحميه وان ال تسلمه للقضاء يف لعبة 
ورايس  وادّرق  »أرضب  مبدأ  عىل  تقوم  التي  الغّميضة  العاب  من  سمجة 

يسّد«. 
هذه الترسيبات يبدو أنها مل تقم بالدور املطلوب منها، وفشلت يف خلق 
رأي عام، غاضب مستنفر، وثائر ضد رئيس الدولة، ومل تفلح يف خلق حالة 
مكهربة من الخوف عىل الثورة وعىل الحريات وعىل الدميقراطية وعىل كل 
الشعارات التي مل تعد تستعملها االحزاب السياسية التونسية اال »كامعون 
بالحصانة  والتمتع  االمتيازات  عىل  واالبقاء  السلطة  يف  للبقاء  صنعة« 
هاجس  اىل  جديد  من  اللجوء  من  بد  ال  فكان  واملحاسبة،  املسائلة  ضد 
خصمهم  حرش  محاولة  أجل  ومن  أكرث  الناس  اخافة  أجل  من  االنقالب، 
رئيس الجمهورية يف زاوية من يتآمر عىل البالد وعىل الشعب وعىل املسار 
االنتقايل برمته، فكانت مهزلة الوثيقة وفضيحة االنقالب الذي صار يُكتب 

عىل الورق ويُرسل عن طريق الربيد اىل مديرة الديوان.
ولعل االغرب من كل ذلك أن تسارع قيادات سياسية بحجم رؤساء كتل 
برملانية ووزراء سابقني والحقني، اىل مساندة هذه الكذبة، بل ان فيهم من 
باالنقالب  فيها  يتهمها  الجمهورية  اىل رفع قضية عدلية ضد رئاسة  سارع 
عىل الدستور وفق الفصل مثانني منه، يف حالة من الهسترييا الجمعيّة التي 
ال توصيف لها اال االسفل من الحضيض او تحت القاع السيايس الذي وصلته 
الحياة العامة يف البالد، والذي مل يعد باالمكان معه الحديث أبدا عن اصالح 
للعملية بقدر ما صار من الرضوري جدا وأكيدا وعاجال الحديث عن رضورة 
الكشف الطبي عن العقل السيايس التونيس الذي تبدو حالته خطرية جدا.

طاهر عيل 

بيان االتحاد العام التونسي 
للشغل حول أهمية تلقيح املربني

الوطنية، وإحكاما  االمتحانات واملناظرات  إنجاح  الحرص عىل  إطار  يف 
لتنظيم عملية تلقيح املربني ضّد كوفيد – 19، انعقدت باملقّر املركزي 
الرتبية  نقابات  ضّمت  عمل  جلسة  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 

ونقابات مهنيي الصّحة برئاسة األخ األمني العام حيث تّم التأكيد عىل:
املراكز  يف  املربنّي  لفائدة  كوفيد19-  ضّد  التلقيح  حملة  -انطالق   1
طبقا   2021 ماي   25 الثالثاء  يوم  من  بدءا  سابقا  املحّددة  الجهوية 
العمومية  للصحة  الجهوية  واإلدارة  الرتبية  مندوبيّة  تضبطها  لرزنامة 

بالتنسيق مع الفروع الجامعية ملهنيي الصّحة والرتبية.
يف  الحّق  أمام  االنصاف  ملبدإ  تأمينا  »إيفاكس«  منظومة  -تفعيل   2

الصّحة.
3 -ترسيع نسق االنتداب لإلطار الطبّي وشبه الطبّي توفريا لالحتياجات 

املتزايدة من املوارد البرشية إلدارة املرفق الصّحي.
4 -احكام التنسيق بني وزارة الصّحة ونقابات مهنيي الصّحة يف كّل ما 
يتّصل بالحملة الوطنية للتلقيح ضّد كوفيد19- تخطيطا وتنفيذا وتقييام 

ومتابعة.
5 -استكامل حملة التلقيح ملهنيي الصّحة ضّد كوفيد19-.

6 -ربط كّل عملية إحداث ملراكز تلقيح جديدة ضّد كوفيد19- بالتنسيق 
املحكم مع اإلدارات الجهوية للصّحة التي تسهر عىل احرتام االشرتاطات 

العلميّة الضامنة لنجاح عملية التلقيح.
7- دعم قطاع الصحة العمومية بتحفيز كافّة مهنيي الصّحة واإلحاطة 
بهم واالستجابة ملطالبهم املنترصة ملرفق صّحي عمومي قادر عىل رفع 

التحديات التي تطرحها الجائحة.
  8-القطع مع إحداث مراكز تلقيح دون األخذ يف االعتبار طاقة املوارد 
البرشية املستنزفة وربط أّي إحداث مستقبيل بانتداب املوارد البرشية 

الكافية لتسيريه.
األمني العام
نورالدين الطبويب

»الشعب نيوز«  جريدة الكرتونية جديدة
»الشعب نيوز« جريدة الكرتونية جديدة تنضاف اىل الوسائط التي يستعملها االتحاد العام التونيس للشغل إلبالغ 

صوته واالعالن عن أنشطنه ومواقفه وآرائه ومطالب منظوريه،
الجهات  عن  الصادرة  النقابية  لألخبار  األوىل  بالدرجة  ومخصصة  جمعة  الكرتونية  جريدة  نيوز«  »الشعب 
والقطاعات وفروعها املحلية والجهوية ونقاباتها األساسية مروية شفاهيا او مكتوبة أو مصورة، وكذلك لألخبار 

الوطنيّة ، اجتامعية واقتصادية وثقافية ورياضية ودولية.
»الشعب نيوز« منحازة إىل الشغالني والنقابيني، تتبّنى مطالبهم وتدافع عنها يف تونس ويف العامل، منحازة إىل قضايا 
منارصة  الفكرية،  بالتعددية  مؤمنة  السليمة،  والبيئة  اإلنسان  وحقوق  واملساواة  والدميقراطية  والحرية  العدل 
للمرأة، مساندة ومؤيّدة للشعب الفلسطيني يف حّقه املرشوع يف تقرير مصريه ومنارصة لقضايا التحّرر يف العامل.

/https://echaabnews.tn

حرب االشاعات وإفتعال الروايات والتسريبات...
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 نرش موقع »ميدل ايست آي » الربيطاين »مزاعم«  عن »انقالب 
»  يدبره مكتب مديرة الديوان الرئايس نادية عكاشة. حيث نرش 
عن  تتحدث   ،2021 ماي   13 إىل  تاريخها  يعود  مرسبة  وثيقة 
الحكومة  ضد  تونس  يف  انقالب  وتدبري  كبار،  سياسيني  اعتقال 

الحالية.
تفعيل  اىل  الدعوة  متت  فقد  »املزعومة«    الوثيقة  وحسب 
املشييش  تكليف  ومنذ  انه   بدعوى  الدستور  من   80 الفصل 
واقتصادية  اجتامعية  ظروفا  تونس  تعيش  الحكومة،   بتكوين 
الحالية  الحكومة  قبل  من  املعتمدة  السياسات  جراء  صعبة، 
والتأثريات السياسية للحزام السيايس الداعم لها، أدت كلها يف 
جملتها إىل التواجد يف ظروف استثنائية ملنطوق الفصل 80 من 
دستور جانفي 2014، وهو الوضع  غري العادي الذي تكون فيه 
الدولة يف حالة خطر داهم مهددا لكيان الوطن أو أمن البالد 

أو استقاللها وينتج عن هذا الخطر تعذر السري العادي لدواليب الدولة، بحيث 
يكون يف ظل هذا الوضع من دور رئيس الجمهورية دستوريا تجميع السلطات 
الصالحيات  تجعله مستأثرا مبطلق  التي  القرار  مركز سلطة  بذلك  ليكون  بيده، 
التي تخوله حسب سلطته التقديرية أن يتخذ التدابري الرتتيبية أم الترشيعية، من 
الحكومة يف هذه  ليتحول بذلك رئيس  الداهم،  للتصدي للخطر  أوامر وقوانني، 
الحالة إىل وزير أول تتقلص دائرة مهامه يف صالحيات تنفيذية وال تقريرية لكل 

التدابري الترشيعية والرتتيبية التي يتخذها رئيس الجمهورية.. 
وتحدثت الوثيقة أيضا عىل نرش القوات العسكرية مبداخل املدن وتأمني املنشآت 
السيادية والحيوية عىل كامل تراب الجمهورية التونسية.ليتم اإلعالن الحقا عىل 

تعيينات يف الخطط العليا املدنية والعسكرية املتصلة باألمن القومي. 
كام تعرضت الوثيقة التي قيل انها مرسبة من مكتب مديرة الديوان الرئاسيى انه 
سيتوىل رئيس الجمهورية إعطاء تعليامت للعميد خالد اليحياوي وزير الداخلية 
عبد  رفيق  البحريي،  الدين  نور  غرار  عىل  النهضة  حركة  )من  سياسيني  لوضع 
السالم، عبد الكريم الهاروين، السيد الفرجاين، نواب كتلة الكرامة، غازي القروي، 
تحت   ) الخ  الحكومة  رئيس  بديوان  مستشارين  أعامل،  رجال  طوبال،  سفيان 

اإلقامة الجربية.

واتخاذ إجراء حدودي يف كل النواب والسياسيني ورجال األعامل وأصحاب النفوذ. 
مع إعفاء كل الوالة املنتمني ألحزاب سياسية وتكليف الكتاب العامون بالواليات 

لتسيري الواليات....

»تهليل« النهضة  
سارعت حركة النهضة اىل ادانة ما جاء يف الوثيقة املرسبة مطالبة بفتح تحقيق يف 
املسألة ال سيام وان الوثيقة حسب تحاليل عدد من قادتها تؤشرّ عىل مصداقيتها 
أكرث  يف  متداولة  عنها  ت  عربرّ التي  األفكار  وان  خاصة  فيها  كُتب  ما  خالل  من 
والخرباء  السياسيني  من  عددا  أنرّ  إال   ،)80 الفصل  تفعيل  )دعوات  مناسبة  من 
الترصيحات  بليل لجر قيس سعيد اىل جدل  االمر دبر  ان  اعتربوا  يف واملحللني، 
الصدد وصف  الزاوية. ويف هذا  اىل  للضغط عليه ودفعه  املضادة  والترصيحات 
تم  ما  الحجام،  وليد  التونسية،  الجمهورية  لرئاسة  الدبلوماسية  بالدائرة  امللحق 
تداوله بخصوص »وثيقة االنقالب«، والتي نسبت للرئاسة، بـ«السخيفة«، الفتا إىل 

أن الرئاسة تفاجأت بها.
وقال الحجام يف ترصيح اعالمي، إن ما تم تداوله بخصوص »وثيقة االنقالب التي 
نسبت للرئاسة » ال وجود لها«. وأوضح: »الوثيقة املزعومة سخيفة .. وال وجود 
وبالتهليل مبحتواها  الوثيقة  بهذه  تفاجأت  الرئاسة  وتابع:  توجد«،  أصال ومل  لها 
داخل تونس‹‹.وأكد املسؤول أن »هناك جهات معروفة تقف وراء موقع ميدل 
إيست الذي نرش الوثيقة«، مشددا عىل أن »التقرير الذي وقع نرشه بخصوص 

الوثيقة مرسحية سيئة اإلخراج«.

انزعاج قطري
هراء  مجرد  املرسبة  الوثيقة  ان  الكحالوي  طارق  قال  املوضوع،  هذا  وحول 
املحور  من  جداً  مقرب  العاملي  املوقع  يف  رسبها  من  ان  وقال  واضح  وتزييف 
القطري وهو ما يجعلنا نطرح سؤال حول الهدف من الترسيب واملستفيد منه. 
وأضاف الكحالوي انه وعىل اثر التجربة التي خاضها يف فرتة ما  يف عالقته بالرئاسة 
يجعله يعرف جيداً كيف تسري األمور. وتساءل كيف لوثيقة صادرة  من املكتب 
الرئايس ال تحمل طابعا. وتساءل أيضا ان كان من املنطقي واملعقول ان يكتب 

مخطط انقاليب يف ورقة ثم ترسق وتنرش.
وشدد الكحالوي عىل ان املوقع الذي نرش الوثيقة مقرب من قطر وهو ما يحيل 
حتام اىل ان  انزعاجا قطريا من الرئيس قيس سعيد بعد زيارته األخرية إىل مرص 
وترصيحاته القوية ضد اإلسالم السيايس، ثم زيارته إىل باريس التي قال فيها إن 
الظروف غري مالمئة يف تونس لالستثامرات، ما عدرّ استهدافا مباشا للحكومة التي 

يسيطر عليها اإلسالميون.
بالترسيبات  شبيه  جديد  اختبار  بالون  إىل  أقرب  املسألة  ان  املتحدث  واعترب 
السابقة بشأن حملته االنتخابية. لكن الجديد أن الترسيب ليس يف وسيلة إعالم 
محلية أو يف شيط فيديو موجه للتونسيني، بل يف موقع بريطاين محسوب عىل 
قطر، وهو ما يعني أن اإلسالميني يستندون إىل عالقتهم بالدوحة لتصعيد الحملة 

عىل قيس سعيد.
وأضاف الشوايش أن من يعتقد أن الرئيس ميكنه االنقالب عىل الرشعية أو عىل 
مؤسسات الدولة أو عىل إرادة الشعب بتفعيله ملقتضيات الفصل 80 من الدستور 
أو استغالل هذه اآللية لنفس الغاية واهم، مشددا عىل أن سعيد رجل قانون 
دستوري وال ميكن  أن يفكرّر يف انقالب. ورجح أن تكون الوثيقة مفربكة واألطراف 
ال  وبالتايل  والربملان،  والحكومة  الرئيس  بني  األزمة  تعميق  غايتها  نرشتها  التي 
يجب ان تعطى للوثيقة  أي قيمة خصوصا من العقالء الذين يبحثون عن حلول 

لتقريب وجهات النظر بني التونسيني.

وثيقة مفبركة هدفها اضعاف رئاسة الجمهورية
قال النائب عن الكتلة الدميقراطية والقيادي يف حركة الشعب رضا الدالعي ان 
البالد تعيش عىل وقع حرب ترسيبات منذ فرتة تطورت أدواتها لتشمل االتهام 

باالنقالب.
الحزبية وهي  افتعلتها أطراف معينة خدمة ملصالحها  الحرب  واعترب أن »هذه 
محاولة  يف  للحكومة  الداعم  السيايس  الحزام  إىل  تنتمي  التي  األطراف  أساسا 
منها الستهداف عدد من املسؤولني والفاعلني السياسيني والنواب وآخرهم رئيس 

الجمهورية.
أن رئيس  قائال »ال نحسب  الوثيقة ال ميكن تصديقها،  الدالعي أن هذه  ويؤكد 
أحيانا  عنه  تغيب  والذي  خطابه  يف  التام  الوضوح  عليه  املعروف  الجمهورية 

الدبلوماسية واملجامالت يف ترصيحاته يقدم عىل مثل هذه املخططات.
وتابع »الكتلة الدميقراطية تشكك يف صحة مضمون هذه الوثيقة وتستبعد متاما 
األساليب   هذا  مثل  إىل  الشفافية  عنها  املعروف  الجمهورية  رئاسة  تلتجئ  أن 

القذرة.
مواقفه  يف  الجمهورية  رئيس  مع  النظر  وجهات  يف  االختالف  أن  الدالعي  وبنيرّ 
السياسية وتعامله مع بعض االشكاليات الدستورية ال يرضب من مصداقية الرجل 

الذي لطاملا آمن بالدستور وبالقانون.
املفربكة هو  الوثيقة  الهدف من نرش هذه  أن  الشعب  القيادي يف حركة  ويرى 
أن  الدفاع عوض  إىل موقع  ارباكها ودفعها  الجمهورية ومحاولة  رئاسة  اضعاف 
تكون يف موقع الفعل واملبادرة، خاصة وأن رئيس الجمهورية تحدث مؤخرا عن 
مبادرات ترشيعية هي تقريبا جاهزة إلرسالها إىل الربملان، فضال عن الجهد الذي 
املنهوبة  األموال  السرتجاع  مقاربة  تضمن  والذي  فرنسا  اىل  زيارته  اثناء  به  قام 

ودفع االستثامر.
وأضاف أن بعض األطراف تريد أن تزج بالبالد يف أتون الرصاعات، داعيا جميع 
إىل  والحكومة  والربملان  الجمهورية  رئاسة  مؤسسة  فيها  مبا  الدولة  مؤسسات 
وضع حد للخالفات وإيجاد أرضية مالمئة للتفرغ ملواجهة التحديات االقتصادية 

واالجتامعية واألمنية التي تواجه البالد.

ترهيب رجال االعمال والسياسيين 
علق رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي عىل ”وثيقة االنقالب املزعوم« 
بأن حزبه ال يقيم ملثل هذه االشاعات وزنا وانه ال ميكن ان يهتم بوثيقة »مزعومة 
العمل عىل  الشاعات هو  الهدف من نرش مثل هذه  الخليفي عىل ان  ». واكد 
ارباك مؤسسات الدولة وتأزيم الوضع وتقديم صورة عىل عدم وجود استقرار يف 
تونس خاصة عىل املستوى املؤسسايت والسيايس. ونزه الخليفي رئيس الجمهورية 
رجال  لرتهيب  ورقة  اصبح  البعض  عند  الفساد  محاربة  ان  مبينا  سعيد،  قيس 
االعامل والسياسيني. ودعا اىل وقف هذا الرتهيب واىل وقف نرش االشاعات حتى 

ال يزداد الوضع سوء.

حركة استباقية 
رصح النائب املستقل يف الربملان حاتم امللييك  آخر شخص يفكر يف االنقالب عىل 
السلطة هو رئيس الجمهورية ألنه موجود يف السلطة، فضال عن أن املخاوف من 

االنقالب ليست جدية وال ميكن أن تتجاوز مستوى الخالف عىل الصالحيات.
واعترب امللييك هذه الوثيقة مبثابة الحركة االستباقية من حركة النهضة يف اتجاه 
مزيد تعتيم األجواء وتوتري الوضع وخلق بلبلة يف الرأي العام من أجل االستفادة 

منها سياسيا. 
وتابع ان الغاية  الحقيقية من هذا هي توجيه رسالة إىل املجتمع الدويل مفادها 
أن حركة النهضة هي رمز الدميقراطية والحامية للربيع العريب وأنها تتعرض إىل 

ضغوطات وتشويه من أشخاص دكتاتوريني.
وأشار إىل أن حركة النهضة استعملت يف خطاباتها عبارات الدكتاتورية والفاشية 
ميكن  وأنه  للدميقراطية  الحامية  أنها  عىل  نفسها  وقدمت  مناسبة  من  أكرث  يف 
الدميقراطي..  النظام  الحركة أبعد ما يكون عن  التعويل عليها يف حني أن هذه 
وبالتايل هذه الوثيقة هي رسالة مزدوجة للخارج للقول واصلوا دعمكم لحركة 

النهضة.
عنها  التي صدرت  الجهة  تتبع  القانونية ال ميكن  الناحية  أنه ومن  امللييك  وبني 
الوثيقة باعتبارها غري موجودة عىل الرتاب التونيس والعتبارات أخرى مثل حرية 

التعبري والصحافة وحامية املصادر.
ال احد قدم اثباتا

توصف  التي  االنقالبات  موضوع  اثارة  فيها  يتم  التي  األوىل  املرة  ليست  هي   
»بالناعمة«.. حيث سبق ان رصح الرئيس األسبق منصف املرزوقي انه تم احباط 
عملية انقالب، سنة 2013، وقال ان هناك دعوات سابقة  اىل محارصة مجلس 
النواب ومحارصة مقرات السيادة مع االتصال بقيادات الجيش وتحريضهم مع 
تحريض املواطنني عىل عدم دفع فواتري الكهرباء واملاء وغريها.. ويف سنة 2018 
بو قال فيه وزير  نيكوال  الفرنيس  افريك » مقاال للصحفي  نرشت مجلة »موند 
الراحل  الرئيس  عىل  النقالب  خطط  ابراهم،  لطفي  املقال  التونيس  الداخلية 
اىل  زيارته  اثناء  اجنبية  اطراف  مع  بالتخطيط  الوقت  ذلك  يف  السبيس  الباجي 
يوسف  محاولة  فرنسا عن  من  تحدث  ان  أيضا سبق  الرياحي  السعودية.سليم 
العسكري  للقضاء  انه قدم قضية  السبيس. وقال  الرئيس  االنقالب عىل  الشاهد 
عن  الحديث  فصول  واخر  عسكري.  النقالب  التخطيط  فحواها  الشاهد  ضد 
انقالب جاءت يف كتاب الرئيس السابق للربملان التونيس محمد نارص الذي اتهم 
عبد الفتاح مورو مبحاولة االنقالب سنة  2019 عندما نقل الراحل الباجي قايد 

السبيس اىل املستشفى العسكري.
وخالصة القول ال تحتاج التجربة الدميقراطية التونسية إىل كل هذا البكاء والهلع 
أدلة  تقديم  دون  من  باالنقالبية،  السياسة  وغرماء  املنافسني  واتهام  والخوف 

وبراهني عىل هذه التهم.
حياة الغامني 

روايات االنقالبات »المزعومة«..

هل هي حركات استباقية لتعتيم األجواء واالستفادة منها سياسيا؟
آليات قذرة الهداف مكشوفة!!
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الحوار البرلماني

قانون  مترير مرشوع  عىل  الربملانية  الكتل  جميع  اتفقت  ان  بعد   *
تجريم التطبيع متى يتم ترسيع النظر فيه؟

تم  الصهيوين  الكيان  التطبيع مع  ان مرشوع تجريم  التذكري  ـ يجب 
عرضه سابقا يف مناسبتني األوىل أمام املجلس الوطني التأسييس ومل يحظ 
بالقبول والثانية أمام مجلس نواب الشعب يف دورته االوىل بعد انتخابات 
2014 ومل يجد كذلك القبول الختالف اآلراء واملواقف حيث يربط البعض 
الحسم يف قرار التجريم مبا هو حاصل يف العامل من انفتاح وتوسع دائرة 
العوملة مبا يجعلهم يف مواجهة التعامل مع بعض االنظمة واولهم االحتالل 
اال  انتهى  الصيغة  بهذه  االحتالل  ان  الفلسطينية رغم  لالرايض  الصهيوين 
ان الكيان الغاصب له مرجعية  دينية  يف مامرسة عدوانه عىل الشعب 

الفلسطيني مبا اطال هذا االحتالل ومتادى املحتل يف غطرسته.
وبالرجوع ملوضوعنا اليوم هناك تساؤالت بخصوص مامرسات البعض 
مع هذا العدو بأشكال مختلفة منها املكشوف ومنها املتخفي وبالتايل البد 
تكون  حتى  العريضة  خطوطها  لتحديد  املامرسات  تلك  يف  التدقيق  من 
العملية ذات جدوى وورقة ضغط عىل الكيان الغاصب الحرتام املواثيق 

الدولية واحرتام ارادة الشعوب يف تقرير مصريها.
* ماهي الخطوات العملية  التي سيقوم بها الربملان؟

عىل  التنصيص  تم  التطبيع  لتجريم  مرشوع  هناك  ذكرت  كام  ـ 
والدرس  النقاش  من  هاما  حيزا  سيأخذ  وبالتايل  فيه  النظر  استعجال 
وتحديد اهدافه ويف الوقت نفسه سيكون مستجيبا الرادة الشعب وكل 
مبا  املحتل  الكيان  مع  للتطبيع  الرافضة  واالجتامعية  السياسية  املكونات 

يخدم القضية الفلسطينية.
باللحظة  مرتهن  الكتل  بعض  موافقة  كون  من  تخوف  هناك   *

واطوارها بعد ان رفضت سابقا مترير املرشوع فهل ستلتزم هذه املرة؟
ـ هذا يعود للضغط الشعبي والتعاطف الكبري مع الشعب الفلسطيني 
يف ظل ما يشاهدونه من تقتيل ودمار وهذا ما سيجعل تلك الكتل ترضخ 
لالمر الواقع وتستجيب لرغبة الشعب التونيس الرافض للتطبيع مع الكيان 

الصهيوين.
الحاصل  االتفاق  عىل  البناء  ميكن  هل  الداخيل  للشأن  بالعودة   *

بخصوص مرشوع قانون تجريم التطبيع يف عالقة بامللفات االخرى؟
القضية  بخصوص  التاريخ  مر  عىل  الحكومات  جل  توحدت  ـ 
عالقة  كان يف  كام  يحصل ضغط شعبي  ان  هنا ميكن  ومن  الفلسطينية 
التي  الخانقة  االزمة  من  البالد  الخراج  الجهود  لتوحيد  التطبيع  بتجريم 
ازمة خانقة ماليا واجتامعية وصحية حيث يفرتض تعديل  بها وهي  متر 
االطراف املعنية بهذه االزمة ملواقفها النه مل يعد هناك متسع من الوقت 

للمناواة واهدار فرص تجاوز الصعوبات املرتاكمة منذ سنوات.
عىل  تداعيات  هناك  ان  ترون  اال  التوافق  ذلك  حصول  حد  اىل   *
سري دواليب الدولة يف ظل الرصاع عىل الصالحيات بني رئييس  السلطة 

التنفيذية؟
ـ الصالحيات حددها الدستور اال ان املامرسة بينت نقائصها خاصة 
رئيس  منحت  الوضعيةالتي  وهي  الدستورية  املحكمة  غياب  ظل  يف 
الجمهورية أحقية تأويل الدستور من ذلك ان تحديد املهام كان يف دستور 

1956 ينص عىل ان رئيس الجمهورية هو القائد االعىل للقوات العسكرية 
وجاء دستور 2014 ليلغي كلمة العسكرية وتعوض بالقوات املسلحة ومن 
هنا كان التأويل وكانت االختالفات مع االخذ يف االعتبار ان الدميقراطية 
أساسها استقالل مؤسسات الدولة عن التجاذبات السياسية واولها القوات 

املسلحة.
من ناحية اخرى نحن يف التيار الدميقراطي نرى ان املناصب تستند 
الضغط  دوائر  يتجنبوا  حتى  الحزبية  االرتباطات  عن  بعيدون  هم  ملن 
لخدمة مصالحهم يف حني ان اطرافا اخرى تربط تلك املناصب باالنتامءات 
رأي  وهذا  وبرامجها  مشاريعها  لتمرير  الفكرية  واملرجعيات  الحزبية 
يناقش ولو نعود للأمزق السيايس فإن اساسه اخالقي بالدرجة االوىل فإن 
رئيس الجمهورية وبحسب ترصيحاته منذ سقوط حكومة الفخفاخ لديه 
مرارة من غياب الثقة يف الشخصية التي اختارها لرئاسة الحكومة بعد ان 
انحاز اىل حزام سيايس استحوذ الحقا عىل هذه الحكومة تنفيذا ملا يسعى 
إليه طرف سيايس وهو ما فوت عىل البالد فرصة الخروج من املأزق الذي 

يعرفه مسار االنتقال الدميقرطي.
االحزاب  عن  مستقلة  حكومة  توجه  ادعم  انني  التأكيد  هنا  وأريد 
باالصالحات  القيام  عىل  قادرة  تكون  حتى  تشكيلها  بداية  يف  اعلن  كام 
الرضورية التي ينتظرها الجميع وهنا ال ميكن للربملان عدم املصادقة عىل 
احبط  لالسف  لكن  الحلول  احد  يكون هذا  ان  وكان ميكن  الثقة  منحها 
هذا التميش بالدفع نحو مسلك اخر مبا نتج عنه حالة العطالة التي يقف 
والرصاعات  التجاذبات  باستمرار  الكارثية  تداعياتها  عىل  اليوم  الجميع 
وبالتايل فان الظرفية تحتم علينا االنطالق يف عملية انقاذ من خالل ميثاق 

يتفق حوله الجميع.
* هل االشكالية يف كيفية صياغة دستور 2014 أم يف تأويل فصوله؟

ـ دستور 2014 وبشهادة العامل كان مجددا يف عديد فصوله اال ان عدم 
استكامل تركيز املؤسسات الدستورية هو الذي أوصلنا إىل هذا املأزق الن 
الجميع  العقيم وسيجرب  الجدل  الدستورية كان سيجنبنا  املحكمة  وجود 
عىل تطبيق القانون لذلك ويف ظل تعطل تركيز املحكمة الدستورية فان 

الدستور بقي مبتورا وبه عديد النقائص اضافة اىل عدم تحيني الترشيعات 
حتى تكون متناسقة مع ما تضمنه الدستور.

* وهل اقترصت العطالة عىل هذه االشكالية فقط؟
ـ االشكال يعود كذلك لعدم امضاء الرئيس عىل التنقيحات املدخلة 
عىل القانون االسايس للمحكمة الدستورية باعتبار ان هناك خلل متصل 
بتجاوز آجال تركيز هذه املحكمة )تاريخ سنة من تطبيق دستور 2014( 
استنهاضية  هي  اآلجال  تلك  الن  موضوعي  غري  كتعليل  يؤخذ  وهذا 
استكامل  عملية  يف  للترسيع  االطراف  بعض  ابدته  الذي  الحرص  ان  اال 
تلك االطراف يف خالفها مع رئيس  نوايا سياسية  املحكمة يخفى  تركيبة 
الجمهورية وهو ما كشف عن غياب الثقة بني مكونات املشهد السيايس 

وتعطل املسار االنتقايل.
* رافق مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدويل جدل متواصل 
خاصة وان هناك تخوفات من فرض رشوط موجعة سيتحملها الشعب 
الحقا فامهي رؤيتكم لهذه املفاوضات يف املنطلقات والنتائج املرتقبة؟

صندوق  مع  الحكومة  مفاوضات  ـ 
الننا  بدايتها  قبل  الفشل  جينات  تحمل  الشكيل  جانبها  يف  الدويل  النقد 
نعرف الوضع االقتصادي بصفة عامة وهو صعب خاصة املالية العمومية 

واالهم من ذلك االستحقاقات املالية لتسديدها للامنحيني املاليني.
هذا التوصيف يستوجب عىل الحكومة عند ذهابها لالقرتاض ان يكون 
لها برنامجا كامال ومتكامال الن االصالح لن يكون اال بالتشاركية وما وقع 
تلك  من  السلبية  النتيجة  نتوقع  وكنا  للمفاوضات  سافر  املالية  وزير  ان 
عدم  عن  فكرة  لديهم  ان  يعلم  وهو  للامنحيني  ذهابه  الن  املفاوضات 
التزامنا سابقا بأي برنامج قدمناه عند طلبنا االقرتاض وبالتايل هناك غياب 

للمصداقية من جانب الحكومة التونسية. 
اما الجانب الثاين فال بد لالطراف السياسية بالتنسيق مع املنظامت 
الوطنية اقرار برنامج وااللتزام به حتى يكون حافزا لتاليف ما حصل سابقا 
الشعب  ومصارحة  الوطنية  املنظامت  مع  إلتقاء  الرضية  يحتاج  وهذا 
التونيس بحقيقة االوضاع من خالل تقديم برنامجا واضحا امام لجنة املالية 
النقاذ  ادىن  حد  عىل  واالتفاق  االطراف  مختلف  مع  ومناقشته  بالربملان 

البالد.
اال ان الحكومة ذهبت بكم هائل من النقائص وعدم الجدية وكانت 
غياب  إىل  موقفه  يف  الدويل  النقد  صندوق  استند  وقد  الرفض  النتيجة 
موافقة االتحاد العام التونيس للشغل عىل التميش الذي قدمته  الحكومة.
* ماهي تبعات ما ذكرته بخصوص تحفظات صندوق النقد الدويل 

عىل الربنامج املقرتح من الحكومة؟
التبعات يف مثل وضعية بالدنا الصعبة ستزيد من تعمق االشكال ونحن 
ننتظر انفتاح الطرف الحكومي عىل جميع املنظامت واالحزاب لينطلق يف 
اعداد برنامج واضح وملف دقيق القناع املناحني لتقديم القروض املطلوبة 

وتجاوز املأزق االقتصادي.
 السؤال منطقي يف مثل الوضع الحايل ولعلنا توقفنا عند تعطل سري 
درجة  يعلم  الجميع  الن  القدم  كرة  بطولة  نهاية  بسب  اليومية  الحياة 
تجنب  كيفية  هو  اليوم  يطرح  ما  وبالتايل  املجتمع  بلغها  التي  االحتقان 
مزيد ارتفاع منسوبه وهذا من دور الحزام السيايس للحكومة خاصة وان 
عديد القطاعات تعيش اوضاعا صعبة جراء ازمة الكورونا وتوقف نشاطها 
وهذا  مصاحبة  حقيقية  اجراءات  غياب  يف  البطالة  عىل  اآلالف  واحالة 
يعمل  التي  املختلفة  واالنشطة  والحرف  والفالحة  السياحة  ينطبق عىل 
يف  واملتمعن  واملتوسطة  الصغرى  للمؤسسات  اضافة  باليومية   اصحابها 
أرقام املوقوفني من أجل قضايا الشيك دون رصيد يتبني ان اغلب اصحابها 
يف  او  أفلست  التي  الرشكات  عىل  زيادة  الوضعيات  تلك  اصحاب  من 
طريقها لالفالس وكل هذه األمثلة هي توصيف للوضع العام للبالد لكن 
السؤال املطروح اين الحلول املقدمة من الحكومة املرتاخية يف التعاطي 
مع هذا الوضع ذلك ان قانون امليزانية التكمييل الذي وعدت به مل تأخذه 
برميل  سعر  ارتفاع  بعد  منخرمة  املالية  املوازنات  الن  الالزمة  بالجدية 
بتعهداتها  الحكومة ومتى ستويف  ينتظر كيف ستترصف  النفط والجميع 

بخصوص مرشوع امليزانية التكمييل للخروج من هذا النفق.
* كيف ترون الخروج من هذا النفق الذي ارشت اليه؟

ون الدولة تحمل مسؤولياتهم الننا لن نقبل  ـ يفرتض عىل الذين يسريرّ
القادمة  االجيال  الجيد يف مصري  التفكري  بد من  الوضع وال  بتواصل هذا 
وكام ارشت فإن املسؤولية كاملة تتحملها االطراف املاسكة مبقاليد السلطة 
يهيمن  من  الن  املعارضة  وليس  الحلول  تقديم  عليها  املستوجب  وهي 
عىل السلطة لن يقبل مبقرتحات من يعارضه وهنا نتذكر املقرتحات التي 
الضعيفة  الفئات  لدعم  الجديدة  السنة  ميزانية  مناقشة  عند  بها  تقدمنا 
قوانني  املقابل  يف  ودعم  اسقطها  للحكومة  الداعم  الحزام  لكن  والهشة 
تخدم مصلحة فئات محظوظة وهو ما يبني غياب اي اصالح من قبل هذه 

الحكومة وحزامها السيايس.

مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي صعبة 
لغياب برنامجا واضحا يحظى بموافقة اتحاد الشغل

*حاوره: لطفي املاكني
أكد حاتم القروي النائب عن التيار الدميقراطي والكتلة الدميقراطية أن بعض 
االطراف ستكون مجربة هذه املرة وتحت الضغط الشعبي للمصادقة عىل مرشوع 
لحسابات  تعطيله  سابقا  تم  الذي  الصهيوين  الكيان  مع  التطبيع  تجريم  قانون 

ضيقة ومصالح حزبية.
كام بنينّ يف حديثه لـ»الشعب« ان االزمة السياسية التي تعيشها البالد هي 
اخالقية باالساس من خالل تربص االطراف ببعضها البعض وهذا ما يفرسه سعي 

وكذلك  لسنوات  تجاهلها  بعد  الدستورية  املحكمة  برتكيز  للترسيع  البعض 
الرصاع عىل الصالحيات ودخول البالد ومؤسساتها يف حالة شبه شلل. وبخصوص 
رضورة  يرى  فانه  الدويل  النقد  وصندوق  الحكومة  بني  الجارية  املفاوضات 
مبنح  الصندوق  يقبل  حتى  العام  املشهد  مكونات  مختلف  بني  اتفاق  حصول 
بالدنا قروضا بعد ان اخلت الحكومة سابقا مبا وعدت به اضافة اىل غياب اي 
رؤية لالصالح وانقاذ البالد من أوضاع معينة بعد ان التف الحزام السيايس عىل 

هذه الحكومة لخدمة اجندات باتت مكشوفة.

بعض األطراف ستكون مجبرة تحت 
الضغط الشعبي على تمرير قانون 

تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

حاتم القروي النائب عن التيار والكتلة الديمقراطية لـ »الشعب«

األزمة السياسية التي تعيشها البالد 
ازمة اخالقية باألساس
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* لطفي املاكني
املجامالت  واساسها  املناسباتية  الكلامت  تكفي  هل   
هنا  حاصلة؟  متغريات  هناك  ان  منها  يفهم  يك  والربوتوكوالت 
العالقة  امللفات  ان  إىل  الوطني  للشأن  املتابعني  اغلب  يذهب 
واملستجدة هي التي ستتحكم يف محرار األزمة بني أطراف السلطة 
ألن الحاصل حاليا هو الرتبص ببعضهم واستغالل أي فرصة متاحة 
لتسجيل النقاط واحراج بعضهم حتى وان كانت تلك النقاط بال 

جدوى  أو منفعة للبالد والعباد.
جلل  لحدث  الحاجة  امس  يف  النهضة  كانت 
غاشم عىل  ارسائييل  عدوان  من  ما حصل  بحجم 
وتتصدر  موجته  لرتكب  الفلسطيني  الشعب 
عىل  للموافقة  استعدادها  باعالن  العام  املشهد 
بعد  الصهيوين  الكيان  مع  التطبيع  تجريم  قانون 
ان كانت من الرافضني له منذ عرضه عىل املجلس 
الوطني التأسييس والتي تحكمت يف أدق تفاصيله 
رفضت  عندما  صياغته  وكيفية  الدستور  والدليل 
ثم  التطبيع  يجرم    2014 بدستور  فصال  تضمني 
عارضت مبادرة الجبهة الشعبية سنة 2015 اىل ان 
وصلنا إىل املبادرة املقرتحة من الكتلة الدميقراطية 
منذ ديسمرب 2020 وكلها مل تكن تحظى باألولوية 
الخطوة  تلك  بتداعيات  »لوعيها«  النهضة  لدى 
تظهر  ان  تريد  اعني من  داخليا وخارجيا وخاصة 
امامهم يف صورة املتعالية عىل الرصاعات حتى وان 

كانت مستندة اىل حقوق مرشوعة لشعب ظل مضطهدا لعقود 
من قبل محتل ال يلتفت الي مواثيق دولية وانسانية.

ال  حتى  كليا  بوصلتها  تغري  الحركة  جعلت  الظرفية  ان  اال 
يفوتها الركب املتوجه اىل نرصة الشعب الفلسطيني وقد فهمت 
ستكون  خسارتها  الن  الرتاخي  او  الرتدد  تحتمل  لن  اللحظة  ان 
مكونات  كل  واستنفار  الكبري  الدويل  التعاطف  ظل  يف  كبرية 
ويف  الفلسطينية  القضية  جانب  اىل  للوقوف  التونيس  املجتمع 
مقدمتهم االتحاد العام التونيس للشغل الذي كانت مواقفه ثابتة 
وقد حّمل  والظروف  املعطيات  كانت  قوال وفعال مهام  تتغري  مل 
امني عام االتحاد كل االطراف السياسية املسؤولية ويف مقدمتهم 
مجلس نواب الشعب حيث اكد ان »اعضاء مجلس نواب الشعب 
التطبيع  التجريم  قانون  مرشوع  مترير  عند  عسري  امتحان  امام 
الفلسطينية ومن ضدها ومن هنا  القضية  ملعرفة من يقف مع 
الرافض لتمرير  فان الحركة غري مستعدة لحرش نفسها يف زاوية 
القانون املجرم للتطبيع وهي تعلم ان لرئيس الجمهورية مواقف 
تعترب التطبيع خيانة عظمى والكل يتذكر رفعه العلم الفلسطيني 

عند اعالن فوزه يف االنتخابات الرئاسية.
هذا  اختارت  النهضة  ان  اىل  القراءات  بعض  تذهب  وهنا 
االحتقان  حجم  تعي  النها  الداخيل  الضغط  لتتجنب  املوقف 
االجتامعي جراء الظروف املعيشية الصعبة والتي يربطها املواطن 
من  عليها  والتفاف  واحتواء  بهيمنة  املتعاقبة  الحكومات  بفشل 
قبل النهضة املتمرتسة مبختلف مواقع القرار السيايس لذلك هي 
وجدت هذا املخرج وقتيا وليكون بعدها ما يكون من نقاشسات 
ومجادالت واللعب عىل التفاصيل عند عرض املرشوع للتداول يف 
فصوله حينها ستجد مخرجا كالعادة للتامهي مع املتغريات التي 

قد تحصل مستقبال لتهدئة خواطر الخارج.
* تفعيل التحوير 

ويف خضم هذه املتغريات مازالت بعض قيادات النهضة تدعو 
سياسة  مواصلة  اي  الوزاري  التحوير  تفعيل  اىل  املشييش  هشام 

الهروب اىل األمام يف عالقة التصادم مع رئيس الجمهورية وهذا ما 
يزيد يف تأكيد ما يرتدد من قبل املحليلني واملتابعني كون النهضة 
سعيد  قيس  مع  خالفها  من  الواجهة  يف  الحكومة  برئيس  تدفع 
اما تنفيذ ما تريده واما  اذ هي بذلك الطلب تضعه يف وضعية 
التخيل عنه كام يروج يف هذه االيام كون النهضة مستعدة ملرحلة 
قادمة تحتاج فيها لصفاء العالقة مع رئيس الجمهورية وهذا لن 
يكون اال بتحقيق رغبته بتنحي املشييش وحكومته وهنا النهضة  
ستعتمد التكتيك املتعارف عليه من قبلها اي ان حصول ما أرشنا 
يف  يظهرها  وال  تبعات  اي  يحملها  ال  اليه 
هي  بل  »أصدقائها«  عن  املتخلية  صورة 
تكون  حتى  االخطاء  ارتكاب  عىل  تجربهم 

يف حل من امرهم.
صعوبة  هناك  ان  جيدا  تعي  انها  كام 
النقد  صندوق  مع  الجارية  املفاوضات  يف 
املالية  لوزير  املوجهة  واالنتقادات  الدويل 
من قبل املنظمة الشغيلة ومن رئيس  لجنة 
مع  أوال  تعاطيه  لكيفية  بالربملان  املالية 
استجابته  وعدم  الداخلية  امللفات  عديد 
له  الراجعة  القطاعات  للتفاوض مع عديد 
الوقت  اهم محور يف  اضافة وهذا  بالنظر 
الدويل  النقد  صندوق  رفض  هو  الحايل 
قبل  من  مقدم  برنامج  اي  مع  التعاطي 
بشأنه  حصل  يكون  ان  دون  الحكومة 
التونيس للشغل وهنا نعود اىل  العام  تشاور واتفاق مع االتحاد 
ما ذكره امني عام االتحاد يف كلمته خالل املسرية الوطنية االربعاء 
املايض حيث اعترب ان اوضاع البالد اخطر من فريوس كورونا واكد 
املنظمة  الخيارات  البوصلة حول  قوله »٫حن نعمل عىل تعديل 
الشغيلة ستكون يف املوعد من اجل الدفاع عن مدنية الدولة وعن 

دولة االستقالل.
* املحكمة الدستورية وتنازع السلطات

اليه سابقا عن الرصاع  ال ميكن عزل ما يحصل من ما أرشنا 
 2014 دستور  فصول  بني  املشتة  السلطات  تنازع  بخصوص 
الدستوري  القانون  االختصاص يف  اهل  يقول  حيث وضعت كام 
باالنتخابات  الذي سيفوز  الطرف  فيها  يهيمن  لفرتة  املقاس  عىل 
من  ليزىك  البقية  عىل  بالضغط  السيايس  املشهد  الترشيعية عىل 
يشاء ويسقط من يشاء ويدعم من يشاء ويسحب الثقة متى شاء 
ذلك اال ان صعود رئيس الجمهورية بعد انتخابات 2019 ورفضه 

ما تريد النهضة استمراره.
تركيبه  باستكامل  الترسيع  تنتبه اىل رضورة  وهذا ما جعلها 
املحكمة الدستورية بعد ان نامت لسنوات يف أحضان التوافق بني 
االوىل  بالدرجة  يخدم مصلحتها  واستدامة وضع  والنهضة  النداء 
ويف اعتقادهام ان انتخابات 2019 ستفرز نفس النتائج لكن اندثر 
النداء وخرجت النهضة بأقل الخسائر دون ان تكون لها الكلمة 
الفصل تحت قبة الربملان وهي تعلم ان حصول اجامع عىل االسامء 
املرشحة لعضوية املحكمة الدستورية امر صعب لتباين املراجع 
الكتل  حتى ال تدعم حكومة  الفكرية وااليديولوجية مع عديد 
املشييش لتنطلق يف البحث عن املخارج القانونية التي متكنها من 
تجاوز عائق توفر 145 صوتا ليحظى املرتشح بالتزكية من الربملان 
اال ان تلك التنقيحات التي تم متريرها يف مرة اوىل عىل الجلسة 
العامة واعادها رئيس الجمهورية لقراءة ثانية وتم متريرها مرة 
الرئيس سعيد عليها  توقيع  تنتظر  الربملان مازلت  ثانية من قبل 
السلطة  رئييس  بخصوص صالحيات  والتأويل  الجدل  تواصل  مع 

مل أستغرب سؤال »ماسيمو زكريا« مدير قسم بلدان من خارج االتحاد االورويب 
االيطالية  »بافيا«  بجامعة  السياسية  العلوم  بكلية  االفريقية  الشؤون  املتخصص يف 
املغاريب يف  املهاجر  الدكتوراه موضوعها »صورة  اطروحة  بها العداد  التحقت  حني 
بتلك  التونيس  للشباب  النظامية  غري  الهجرة  عىل  الرتكيز  وكان  االيطايل«  االعالم  
الجحافل خاصة سنة 2011 تزامنا مع املتغريات الحاصلة عىل رأس النظام بعد ان 

كان ذلك الشباب وقودها لتحقيق شعاراتها واولها التشغيل.
نعم مل استغرب تساؤل »االستاذ ماسيمو« عن هذه املفارقة الحاصلة بعد ان 
تواصلت الحرقة باتجاه السواحل االيطالية يف وقت يفرتض ان ترتاجع ولو بنسبة 
معينة النه كان يتوقع وهو الباحث املتابع لحركة التنقل بني ضفتي املتوسط ومطلع 
العكس  يحصل  ان  فيها  يشارك  التي  وامللتقيات  الندوات  بحكم  امللف  هذا  عىل 

وبالتايل سعى الزالة ما أدخل التشويش والحرية عىل نتيجة لفرضية كان ينتظرها.
وقد شعرت حني قدمت له اجابتي استغرابا من جانبه وهي اجابة تستند اىل ما 
بات راسخا يف املخيال الجمعي لدى العائالت التونسية عن »صورة املهاجر البطل« 
وهو ما توصلت اليه بعد سنوات من العمل امليداين بالصحافة والبحوث االكادميية 
ويف جانب كبري منه املعاش اليومي الذي رسخ قناعات لن تقدر الخطط والربامج 
والومضات التحسيسية املتخفية بشعارات مل تتعد تصدقها اغلب العائالت التونسية 
وهي التي لقنتها تباعا لالجيال املتعاقبة وهذا خيط اول الستمرار مغامرات الحرقة 
او وقودها الذي يصعب ان ينضب تدفقه فهو »صورة املهاجر البطل« الذي سيغري 
درجات  اسفل  وغبنا يف  تهميشا  املنهكة  العائالت  لهذه  تبني  ان  بعد  عائلته  واقع 
الرسمي من مفردات خطاب  الخطاب  بها  ألصق  املغامرة ومهام  ان تلك  املجتمع 
املتبقي  الحل  فهي  السلبية  والنعوت  املساوى  بكل  وصفها  أي  السوداء  الدابة 
السنوات  يف  الجميع  عىل  ضاقت  التي  الدائرة  تلك  من  للخروج  االخري  والرهان 
االخرية. والخطاب الرسمي ذاته ميجد منجزات املهاجرين بداية من الترشيعات التي 
تصنفهم يف درجة أعىل  من املواطن العادي واالمتيازات املمنوحة لهم بحيث بدت 
العالقة تفاضلية بسبب التحويالت املالية التي متثل مصدرا أساسيا للعملة الصعبة 
االيطالية  القنوات  اليها عرب  العيون مشدودة  كانت  أمتعة  يجلبونه من  ملا  اضافة 

فكيف بها حني تصبح واقعا ملموسا.
متعنوا يف الومضات االشهارية املروجة من املؤسسات العمومية والخاصة فرتة 
عودة املهاجرين  فهي تصنفهم مع الفئات املحظوظة بحيث ميكنهم قضاء شؤونهم 
يف ساعات يف حني يكابد »أبناء الجالية التونسية بالداخل« عىل قول للراحل الصغري 
حتى  يجدونها  ال  للمهاجرين  تسهيالت  مقابل  التعديالت  من  أصنافا  أحمد  اوالد 
السكن  يف  اخرى  وامتيازات  فرصا  ستمنحهم  نفسها  والومضات  إقامتهم  ببلدان 
الوثائق من ممرات  لالبناء واستخراج  لوالديه والدراسة  والتنقل والسياحة والحج 
خاصة وغري ذلك كثري وهذا ما يستبطن »صورة املهاجر البطل« املتميز واملتفوق 
املنقذ  يكون  بحيث  الرسمي  والخطاب  الجمعي  املخيال  بفضل  الحظوة  صاحب 
لعائلته واملحقق ملا مل تكن تحلم به يف عالقة باملستوى املادي واملكانة االجتامعية 
مبناسبة  يخرجون  عمن  االجوبة  بعض  وهذه  الرسمية   باالجهزة  عالقة  يف  حتى 
وبغريها مستغربني من تواصل مغامرات الحرقة ومتعش السامرسة منها خاصة وان 
البحر ونعني من لهم  املغامرين يف اعام  السنوات االخرية شهدت تغريا يف نوعية 
اضافة  املتداول صورها  باالغلبية  مقارنة  مريحة  تعترب  واجتامعية   مهنية  وضعية 
إىل تزايد أعداد هجرة أفراد العائلة الواحدة متحدين عواقب تلك املغامرة عليهم 

وعىل أطفالهم.
اليوم ويف ظل الضغط الذي متارسه السلط االيطالية بأشكال مختلفة من اجل 
بهم  ان ضاقت  بعد  املرحلني  أعداد  للرتفيع يف  املغامرات وسعيها  الحد من هذه 
السعي  بداية  فان  االيطالية  القنوات  مختلف  عنه  اعلنت  ما  وهذا  االيواء  مراكز 
واملهاجرين  بالهجرة  عالقة  يف  املراجعات  من  الكثري  يتطلب  الوضع  هذا  ملعالجة 
لن  واملعالجة  عليه  ما سيمىل  ينتظر  الذي  السلبي  الفاعل  خانة  نظل يف  ال  حتى 
تكون سهلة وال قصرية املدى بل ستحتاج للكثري من الجهد والعمل بواقعية مع كل 
التونيس واساسا  الجانب  او من  االيطايل كانت  الجانب  العالقة من  االطراف ذات 
الخطاب املتجه للعائالت والشباب املجنح نحو االفضل وهو املشدود إىل ما تروجه 
الوسائل الحديثة من اسباب العيش الرغيد عىل قول أبو القاسم الشايب الن املتداول 
حاليا من مواعظ تحث عىل القناعة وانتظار ما سيأيت به الغيب كالم مل يعد يصدقه 
حتى املروج له بل له مفعول عكيس يف ظل غياب النموذج الذي تصدقه الرشائح 
الخطاب فوارق وهوة يصعب تجاوزها  بينها وبني صاحب ذلك  املستهدفة والتي 

من منظور اتصايل تواصيل.

نقطة ضوء
صورة »املهاجر البطل«

و»بابور زّمر خش البحر« 
* بقلم لطفي املاكني

تجريم التطبيع وتفعيل التحوير الوزاري وتركيز املحكمة الدستورية 

من يناور.. من يهادن.. من يساير؟

تعزية إىل األخ كمال الزنايدي
ببالغ األىس والحرسة تلقينا نبأ وفاة األخت راضية الزنايدي شقيقة األخ كامل 
الزنايدي  وإثر هذا املُصاب األليم تتقدم أرسة جريدة الشعب بأحّر التعازي ألرسة 
أهلها  ويرزق  رحمته  بواسع  يتغمدها  أن  القدير  العيّل  الله  من  راجني  الفقيدة 

وذويها جميل الصرب والسلوان.
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 الغاء اضراب البلديات يف بن عروس

أرشف السيد محمد بن خليفة املعتمد األول لوالية بن عروس يوم األربعاء 26 ماي 2021 عىل جلسة عمل اللجنة الجهوية للتصالح 
حول متابعة الوضع االجتامعي ببلديات الجهة بحضور السادة: أنيس امللوليش كاتب عام الوالية والسيدة معتمدة الشؤون االقتصادية 

، رئيس بلدية املروج ، املحمدية ، بومهل ، الكاتبة العامة لبلدية حامم االنف   و الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس 
وأعضاء املكتب التنفيذي وفرع الجامعة و النقابة االساسية   وخصصت الجلسة ملتابعة الوضع االجتامعي ببلديات الجهة بناء عىل 

برقية تنبيه بارضاب قطاعي جهوي ليومي 27 و 28 ماي 2021  و بعد تداول نقاط جدول األعامل بني الطرف االداري و الطرف النقايب 
توصل جميع األطراف إىل اتفاق و تصالح وبناء عىل ذلك تم الغاء اإلرضاب القطاعي الجهوي   .

بيان توضيحي للمتقاعدين بوكالة التبغ 
اصالح  حول  الدخان(  )قمرق  والوقيد 
منظومة التعاون وتمكني املتقاعدين من 

70٪ من جميع االمتيازات العينية
اوال نحن متقاعدو الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد )قمرق الدخان( الحظنا جدية 
التعامل مع امللفات الخاصة باملؤسسة واعطائها ما تستحق من  العامة يف  االدارة 
اهتامم ومتابعة عادت بالنفع عىل مردودية املؤسسة وقد باركنا هذا املسار وبعثنا 

رسالة شكر لالدارة العامة.
ثانيا لقد راسلنا االدارة العامة عدة مرات للمطالبة بتعديل االمتيازات ومتكيننا 
من 70٪ عىل االقل من هاته االخرية باعتبارنا ابناء »القمرق« وكان هذا دامئا طموحنا 
لهاته  املتقاعدين من اعامل شاقة وعرق  الذي يتامىش مع ما قدمه كل  ومرشوع 
املؤسسة عىل امتداد سنوات طويلة وطالبنا كذلك من االدارة العامة التدخل لالرساع 
يف عقد مؤمتر التعاونية الذي مل ينعقد الكرث من 10 سنوات ونحن نعاين من غالء 
التعاونية بقيت عىل حالها مل تتغري مع اعتامد  االدوية والخدمات الطبية وقوانني 
بوباء  التعلل  اخرها  املؤمتر  انعقاد  لتأخري  التعاون  هيئة  من  واملامطلة  التسويف 
كورونا ونحن نرى ان البالد كلها تشتغل فهل يعطل وباء كورونا اال مؤمتر التعاونية؟

ما  املوضوع  هذا  اعطاء  العامة  باالدارة  املسؤولني  السادة  من  الرجاء  أخريا 
يستحق من االهتامم مع الشكر.

وهذه تواريخ املراسالت املسجلة مبكتب الضبط باالدارة العامة: 2020/11/30 
ـ 2020/12/21 ـ 2021/03/05 ـ 2021/03/15.

* مجموعة من متقاعدي القمرق

للشغل  الجهوي  لالتحاد  االدارية  الهيئة  اعضاء  نحن 
العام  االمني  الطاهري  سامي  االخ  برئاح  املنعقد  بسوسة 
تدارسنا  وبعد  والنرش  االعالم  عن  املسؤول  املساعد 
العام  االرضاب  قرار  بتنفيذ  املتعلقة  الجوانب  ملختلف 
مارس   28 بتاريخ  الجهوي  املجلس  عن  املنبثق  الجهوي 
2021 واشكال مساندة ودعم الشعب الفلسطيني يف ظل 
الصهيوين  الكيان  يقرتفها  التي  واملجازر  العاشم  العدوان 

يف حقه نعلن:
التونيس  العام  االتحاد  اىل  باالنتامء  الدائم  اعتزازنا  ـ 
اىل  منحازة  دميقراطية  مستقلة  وطنية  منظمة  للشغل 
الوطن مناضلة من اجل تحقيق طموحات شعبها  قضايا 
مدافعة عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية لالجراء وعن 
منارصة  التونسيني  لعموم  االجتامعية  والعدالة  الحريات 

الحق  مقدمتها  ويف  الوطني  التحرر  يف  الشعوب  لحق 
الفلسطيني.

تحقيق  يف  الجهة  حق  عن  الدفاع  عزمنا  نؤكد  ـ 
الصادرة  االرضاب  بربقية  الواردة  املرشوعة  مطالبها  كافة 
لرئاسة  الكاملة  املسؤولية  ونحمل  الجهوي  املجلس  عن 
الحكومة ملا آلت اليه االوضاع من توتر املناخ االجتامعي 
بها  متيزت  التي  والتسويف  املامطلة  نتيجة  بالجهة 
مجلس  عقد  بعدم  تفاقمت  والتي  جهتنا  تجاه  سياستها 
وزاري مخصص لوالية سوسة رغم تحيل االتحاد الجهوي 
خالل  من  والجدية  املسؤولية  من  عالية  بروح  للشغل 

اعداد ملفات عن واقع ومشاكل ونقائص الجهة.
ـ تقرر تأجيل االرضاب العام الجهوي بسوسة املقّرر 
جوان   2 االربعاء  يوم  اىل   2021 ماي   20 الخميس  ليوم 

2021 التاحة الفرصة للحكومة بعقد مجلس وزاري خاص 
بالجهة يحقق مطالبها املرشوعة.

االستجابة  عدم  تداعيات  من  الحكومة  نحّذر  ـ 
ملطالبنا ومن مواصلة سياسة املامطلة والتسويف ونحملها 
املسؤولية الكاملة يف مزيد توتري املناخ االجتامعي بالجهة 

وما قد تؤول اليه االوضاع.
والساعد  بالفكر  والعامل  النقابيني  كافة  ندعو  ـ 
بسوسة اىل االنخراط امليداين يف كافة الفعاليات املساندة 
لكفاح الشعب الفلسطيني ضد عصابات العدو الصهيوين.

املصادقة  يف  بالترسيع  الترشيعية  السلطة  نطالب  ـ 
العدو  مع  التطبيع  أشكال  كافة  تجريم  قانون  عىل 

الصهيوين.

الالئحة العامة للهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي بسوسة

في تطاوين

األخ حفيظ يشرف على عملية
 اعادة توزيع املسؤوليات

األخ حفيظ  املساعد  العام  األمني  يوم 26 ماي 2021 بإرشاف من  تم 
توزيع  املالية  واملراقبة  الداخيل  النظام  هيئتي  مقرري  وبحضور  حفيظ 
املسؤوليات يف املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتطاوين ليتوىّل 

األخ الرشيف الربيني الكتابة العامة عوضا عن بشري السعيدي.
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أعضاء  بني  املسؤوليات  توزيع  أما 

للشغل بتطاوين بعد تحوير املسؤوليات فقد كان:
مساعدة  عامة  )كاتبة  ذكار  سمية  ـ  عاما(  )كاتبا  الربيني  الرشيف 
)كاتبا عاما مساعدا  ـ عيل هازل  الداخيل واالتصال(  النظام  مسؤولة عن 
عامة  )كاتبة  كرسيان  رقية  ـ  واالنخراطات(  واالدارة  املالية  عن  مسؤوال 
والشباب  واملرأة  املدين  واملجتمع  والنرش  االعالم  عن  مسؤولة  مساعدة 

اليحياوي  عدنان  ـ  العمومية(  واملنشآت  الدواوين  عن  مسؤوال  مساعدا  عاما  )كاتبا  قديرة  الطاهر  ـ  العامل( 
)كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية ومسؤوال عن التكوين النقايب واالنشطة الثقافية 
والعالقات الخارجية( ـ محسن الخرشاين )كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الوظيفة العمومية( ـ عديل هازل )كاتبا 

عاما مساعدا مسؤوال عن القطاع الخاص والحامية االجتامعية(. األخ الرشيف الربيني الكاتب العام الجديد
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بإرشاف من األخ كامل سعد األمني العام املساعد املسؤول عن قسم 
الوكالة  بني   وبالتعاون  الرشاكة  برنامج  إطار  ويف  الداخيل،  النظام 
النقابية الدامناركية وقسم الدراسات والتوثيق باالتحاد العام التونيس 
والسياحة  الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  نظمت  للشغل، 
الصحة  واقع  حول  تدريبية  دورة  التقليدية  والصناعات  والتجارة 
والسالمة املهنية يف قطاع التجارة مبدينة الحاممات عىل امتداد أيام   

24 و25 و26 ماي الجاري..
للجامعة  التنفيذي  املكتب  عضو  النفطي  غيث  األخ  الدورة  افتتح 
العام، وبينّ أن موضوعها مرتبط  اللقاء يف إطاره  الذي وضع  العامة 
بسلسلة من  الدورات التكوينية بدعم من  وكالة التعاون بي الوكالة 
مستعرضا  باالتحاد،  والتوثيق  الدراسات  وقسم  الدامناركية  النقابية 
مدى أهمية ملف حفظ الصحة والسالمة املهنية عىل العامل كحق 
املؤسسة كحافز ملردودية  وأيضا عىل  التنازل عنه  مكتسب ال ميكن 
العامل ولإلنتاج واإلنتاجية إذا تم احرتام حق العامل يف بيئة مهنية 
سليمة وصحية، فضال عىل انه ملف يفرض نفسه حاليا يف ظل جائحة 
عىل  وباألساس  تونس  يف  السلبية  بظاللها  ألقت  التي   19 الكوفيد 

القطاعات التي تنضوي تحت راية الجامعة العامة.
كام اكد األخ غيث النفطي أن من بي أهداف الدورة تسليح نقابيات 
عىل  املهنية  والسالمة  الصحة  يهم  ما  بكل  التجارة  قطاع  ونقابيي 
لجان  تأسيس  نحو  الدفع  ثم  العميل،  والترشيع  املفاهيم  مستوى 
الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسات التي تغيب فيها هذه اللجان 

أو تفعيلها إن كانت موجودة أصال.
وأبرز األخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة العامة أن هذه الدورة 
قطاعات  تهم  الدورات  من  سلسلة  إطار  يف  الثانية  هي  التكوينية  
الجامعة العامة يف ظرف وبايئ حساس كانت له تداعيات خطرية عىل 
العامل، وهو ما يجعل موضوع الصحة والسالمة املهنية  يفرض نفسه  
يف أسالك قطاعية لها خصوصيات، األمر الذي يجعل النقابيي دامئي 
التسلح بكل التفاصيل القانونية حول امللف دفاعا عن حق العامل 

يف بيئة عمل سليمة.
األخ صابر التبيني عرنّج عىل وضع قطاع التجارة ومختلف الهواجس 
واملشاغل التي تهم عامل القطاع خاصة يف عالقة باالتفاقية اإلطارية 
عرنّج  القطاع، كام  نقابيو  اجلها  يناضل من  التي  الكربى  للمساحات 
عىل ملف املفاوضات الجامعية للزيادة يف اجور القطاعات املنضوية 
يف الجامعة، وكشف أن االمي العام لالتحاد االخ نور الدين الطبويب 
ه مراسلة اىل وزير الشؤون االجتامعية واتحاد األعراف يدعو فيها  وجنّ

إىل انطالق املفاوضات الجامعية .
اآلراء  تباين يف  هناك  أن  التبيني  األخ صابر  أوضح  الصدد  ويف هذا 
بشأن إن كانت مفاوضات ممركزة أو قطاعية وأكد أن الهيئة اإلدارية 
القطاعية ستحسم هذا األمر بالتنسيق مع املركزية النقابية للمنظمة 
الشغيلة واالستعداد لخوض املفاوضات وطرح كل اإلشكاليات لحسم 

مشاكل القواني التي أضحت مخلفة مع تطور عامل الشغل.
من ناحيته، أبرز األخ الهادي دحامن منسق قسم الدراسات والتوثيق 
يف االتحاد أن الجامعة العامة وصلت إىل درجة  إنجاز  مهمة يف عالقة   
ل إليه    مبشاريع التدريب، كام اكد أهمية رجع الصدى وتقييم ما توصنّ

النقابيون املشاركون واالساتذة املحارضون وأعضاء الجامعة.
وأضاف األخ الهادي دحامن أن برنامج الرشاكة والتعاون بي االتحاد 
اإلمنايئ  والتعاون  للتنمية  الدمناركية  والوكالة  للشغل  التونيس  العام 
هو برنامج قينّم وطموح لكن تبقى إمكانيات تحقيقه ضئيلة بحكم 

ما تعيشه البالد والعامل يف ظل جائحة الكوفيد 19.
وبينّ أن الهدف من هذا الربنامج تطوير إمكانيات االطارات النقابية 
ومتكينها من تقنيات الوسائل الحديثة، وهو ما تتنزل يف إطاره هذه 
الصناعات  قطاعات  يعيشها  دقيقة  ظروف  يف  التدريبية  الدورة 
الغذائية والنظر أيضا يف مدى مالمئة الترشيعات الوطنية مع املعايري 

الدولية للصحة والسالمة املهنية للخروج بحلقة تقييمية.
وطنية   ندوة  لعقد  يستعد  القسم  أن  كشف  دحامن  الهادي  األخ 
حول  تداعيات وباء كورونا  عىل السياحة ، مشريا إىل أنه من املنتظر 
تأسيس صندوق  الدعوة  إىل  بتوصيات  مهمة  من ذلك  أن تخرج 

باب  من  يُعترب  الذي  األمر  وهو  الشغل    حوادث  عىل  للتعويض 
الحفاظ  أجل  للشغل من  التونيس  العام  لالتحاد  الكربى   التحديات 

وايجاد آليات كفيلة بالحفاظ عىل مواطن الرزق والشغل.

االتحاد...صمام أمان
املسؤول عن قسم  املساعد  العام  االمي  االخ كامل سعد  استعرض   
العامة   الجامعة  لواء  تحت  تنضوي  التي  القطاعات  الداخيل  النظام 
مبينّنا انها قطاعات مهمة  وتهم حتى االمن القومي بالبالد، لذلك من 
واملعلومات  املعطيات  كل  وتجميع  الالزمة  األهمية  إيالءها   املهم 
القطاعات  يتبه نقابيو هذه  التي تهمها، مشددا عىل رضورة أن أن 

واالسالك يف التعامل مع االعراف خالل املفاوضات.
امكانيات  والتكوين يف صقل  التدريب  اهمية  أكد  االخ كامل سعد 
عالقة  يف  بخاصة  النقابية  مامرستهم  وتجويد  والنقابيي   النقابيات 
مع قضية الصحة والسالمة املهنية، مربزا أن هذه القضية لها قانون 
عامل  يعانيه   وما  تضبطها،  دولية  ومعايري   ومقاييس  يؤطرها  
وبيئة  العمل  ظروف  يف  رداء  من  التجارة  قطاع  ومنهم  القطاعات 
العمل إال دليل عىل ذلك ، فهناك مؤسسات  تغيب عنها لجنة الصحة 
والسالمة املهنية  ومؤسسات ال تحرتم رشوط حفظ الصحة والسالمة 
املهنية وتنعدم فيها وسائل  الوقاية  خاصة خالل الجائحة، ذلك ان 
هناك أرباب عمل  يعتربون  أن توفري وسائل الوقاية  وتحسي ظروف 
العمل هو خسارة لهم  وملداخيلهم فتجدهم يتهربون من  التزاماتهم  
عليها  التي صادقت  الالئق   العمل  واحرتام رشوط  الصدد   يف هذا 
الدولة التونسية  عىل مستوى منظمة العمل الدولية رغم ما يحصل 

عليه ارباب العمل من  امتيازات  من الدولة .
م االخ كامل سعد عرضا عن معاناة عامل قطاعات السياحة    هذا وقدنّ
والصناعات الغذائية  يف مستوى األجور  والحقوق املادية واملعنوية، 
داعيا إىل مزيد توحيد  الصفوف دفاعا عن كرامتهم وعن حقهم يف 

العيش الكريم والعمل الالئق.
البالد    يف  العام  الوضع  عىل  سعد  كامل  االخ  عرنّج  اخرى،  جهة  من 
التداعيات  ومختلف  فرتة   منذ  منها  تعاين  التي  السياسية  واألزمة 
املؤسسات  تدخل  اىل  مشربا  االزمة،  لهذه  واالجتامعية  االقتصادية 
املانحة وعىل رأسها صندوق النقد الدويل يف انتهاك السيادة الوطني 
واجور  العمومية   الرشكات  رضب  عرب  الوطني   القرار  واستقاللية 
ترفضها  التي  السياسة  وهي   ، الدعم  ومنظومة  والعامل   املوظفي 
املنظمة الشغيلة  من زاوية دفاعها  عن خريات وثروات البالد   وعن 
العيش  يف  وحقهم  العاملة   والطبقة  واملفقرين   املهمشي   كرامة 
الكريم  وعن السيادة الوطنية  واستقاللية القرار الوطني، ما  جعل 
املؤامرات تُحاك من داخل ومن خارج  للقضاء عىل املنظمة، وهي  

مؤامرات تاريخيا  تُحاك بهدف تكبيل  االتحاد  لتمرير  مشاريع  ضد  
الشعب  وضد  البالد.

 معايير العمل الوطنية والدولية  
ملفهوم  تعريفا  محارضته  بداية  يف  القاسمي  محمد  االستاذ  م  قدنّ
السالمة والصحة املهنية وبينّ أن السالمة بوجه عام هي العلم الذي 
يسعى لحامية االنسان وتجنيبه املخاطر يف اي مجال، ومنع الخسائر 
االمراض  انواع  واستعرض  ذلك،  امكن  كلام  واملمتلكات  االرواح  يف 

املهنية وحوادث الشغل.
حامية  هي  املهنية  والصحة  السالمة  اهداف  ان  املحارض  بينّ  كام 
بيئة  مخاطر  عن  الناجمة  اإلصابات  من  )العامل(  البرشي  العنرص 
املهنية،  واألمراض  واإلصابات  للحوادث  هم     ضنّ تعر  ومنع  العمل 
والحفاظ عىل مقومات العنرص املادي )املنشآت( املتمثل يف املنشآت 
وما تحتويه من أجهزة ومعدات، من التلف أو الفقد نتيجة للحوادث، 
املهنية  السال مة والصحة  إىل جانب توفري وتنفيذ جميع اشرتاطات 

كمنهج علمي.
وأبرز املحارض أن الغرض من وجود برامج للسالمة والصحة املهنية 
إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة الوعي بالسالمة والصحة املهنية  
الصحة و  الدولية يف مجال  العمل  اتفاقيات منظمة  مستعرضا أهم 

السالمة املهنية .
ح االستاذ املحارض أن كل دولة عضو تقوم بصياغة وتنفيذ سياسة  وضنّ
العمل  وبيئة  املهنية  والصحة  املهنية  السالمة  بشان  منسقة  وطنية 
الوطنية  واملامرسات  األوضاع  ضوء  يف  دورية.  بصورة  ومراجعتها 
للسالمة  وقائية  ثقافة  وبناء   ، متثيال  األكرث  املنظامت  مع  وبالتشاور 
والسالمة  الصحة  مسألة  إىل  تنظرالحكومات  أن  ويجب  والصحة، 

املهنتي باعتبارها ذات أهمية وطنية وأن تشارك فيها بنشاط.
املهنية  والسالمة  بالصحة  العالقة  ذات  الهياكل  اهم  االستاذ  وعدد 
وهي املجلس الوطني للوقاية من األخطار املهنية وإدارة تفقد طب 
الشغل والسالمة املهنية  ومعهد الصحة والسالمة والصندوق الوطني 
السالمة  عن  واملسؤول  الشغل   ومصلحة طب  املرض  للـتأمي عىل 

املهنية.
حول   للحكومات  الدولية  منظمة  لتوصيات  عرضا  االستاذ  م  فدنّ كام 
يف   19 الكوفيد  مع  بالتعامل  عالقة  يف  اتخاذها  الواجب  االجراءات 

قطاع التجارة.

 تنظيم وإدارة الصحة والسالمة المهنية
قدمت األستاذة سناء السوييس مداخلة حول تنظيم وإدارة الصحة 
والسالمة املهنية من خالل معايري العمل الدولية والترشيع الوطني، 

 في دورة تدريبية  لقطاع التجارة :

أي شروط لتأمني بيئة عمل آمنة ومحيط عمل سليم ؟
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الصحة  إدارة  نظام  عنارص  تطبيق  ضامن  وحول 
الضامنة  األطراف  اهم  أن  مبا  املهنية،  والسالمة 
للصحة والسالمة املهنية داخل املؤسسة هام طريف 
العالقة الشغلية وخلق التعاون بني إدارة املؤسسة 

والعملة والتعاون بني ممثيل العملة واإلدارة .
عن  املسؤول  تعيني   طرق  استعرضت  املحارضة 
كام  ومهامه،  املؤسسة  داخل  املهنية  السالمة 
استعرضت مكونات ومهام لجنة الصحة والسالمة 
اىل  ومتابعة   وتكوين  وتوعية  تأطري  من  املهنية 

جانب مهام مصلحة طب الشغل.

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

القاسمي .

النظام القانوني 
ثالثة  مداخلة  يف  القاسمي  محمد  االستاذ  قدم  
والسالمة  الصحة  للجنة  القانوين  النظام  له  حول 
املتفرعة عن  تركيبتها ومهامها وهي  املهنية وعن 
اللجنة االستشارية للمؤسسة التي تتوىل  النظر يف 
املسائل املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية . ولهذا 
لجنة   « تسمى  فنية  فرعية  لجنة  تكّون  الغرض 
الصحة والسالمة املهنية » التي تعد مشاريع النظم 
املهنية  والسالمة  بالصحة  املتعلقة  والتعليامت 
داخل املؤسسة، والقيام باألعامل املتعلقة باإلعالم 
والسالمة  الصحة  مجال  يف  والتكوين  والتوعية 
املهنية، واقرتاح برامج الوقاية من األخطار املهنية 
املعتمدة،  الربامج  إنجاز  ومتابعة  املؤسسة  داخل 
خطري  شغل  حادث  كل  مبناسبة  األبحاث  وإجراء 
للسيطرة  الالزمة  التدابري  واقرتاح  مهني  مرض  أو 

عىل أسبابه.
حول  املؤجر  التزامات  االستاذ  واستعرض  هذا 
التابعة  املؤسسات  يف  املهنية  والسالمة  الصحة 
الحليب  لصناعة  القطاعية  املشرتكة  لالتفاقية  
ملعامل  املشرتكة  القطاعية  واالتفاقية  ومشتقاته 
الغالل  وعصري  الكحولية  غري  الغازية  املرشوبات 
القطاعية  املشرتكة  واالتفاقية  املعدنية  واملياه 
ملعامل املصربات وشبة املصربات الغذائية وتعليب 
لصناعة  القطاعية  املشرتكة  واالتفاقية  الزيوت 

وتجارة املرشوبات الكحولية .

مسؤولية تطبيق معايير الصحة  
حول  مداخلة  السوييس  سناء  االستاذة  قدمت 
املهنية  والسالمة  الصحة  معايري  تطبيق  مسؤولية 
داخل املؤسسة وهي مسؤولية  مشرتكة من املؤجر 
ميءوليات  ةاستعرضت  العملة،  وممثيل  والعامل 

املسؤولية يف  يتجّمل  الذي  الصدد  املؤجر يف هذا 
من  مهم  كجزء  املهنية  والسالمة  للصحة  النظر 
الصحة  سياسة  عىل  واملصادقة  املؤسسة  نشاط 
الالزمة واملناسبة  التدابري  املهنية واتخاذ  والسالمة 
لحامية العامل والوقاية من املخاطر املهنية وتوفري 
الوقاية  وسائل  وتوفري  مالمئة  عمل  وبيئة  ظروف 
تدريب  وضامن  املناسبة   والجامعية  الفردية 
وتوعية  واعالم  العمل  مخاطر  لتفادي  للعملة  

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

فادحا.

معايير الصحة والسالمة المهنية  
االستاذ  قدم  الدورة  من  واألخري  الثالث  اليوم  يف 
محمد القاسمي عرضا عن معايري الصحة والسالمة 
املهنية للتوقي يف ظل جائحة كوفيد 19 واألوامر 

واملنشورات الحكومية ذات الصلة.
للتوقي  الصحية  لدليل االجراءات  وقدم تفسريات 
الكوفيد 19 لالستئناف املوجه للعمل  من فريوس 
يف مؤسسات الصناعات الغذائية، اىل جانب رشوط 
حفظ الصحة الالزمة للتوقي من االصابة يف املخابز 
االمر  مضامني  جانب  اىل  الحلويات،  وصناعة 
باعتبار  يتعلق   2020 لسنة   152 عدد  الحكومي 
االصابة بفريوس كورونا الجديد من صنف االمراض 
السارية املدرجة باملرفق امللحق بالقانون عدد 71 

لسنة 1992 املتعلق باالمراض السارية.
االجراءات  بروتوكول  املحارض  االستاذ  قدم  كام 
اللصيقة  املخالطة  عند  اتباعها  الواجب  الصحية 
املهني،  الوسط  يف  بالفريوس  مؤكدة  اصابة  لحالة 
الحاصلة  االرضار  عن  التعويض  نظام  عىل  عالوة 
بسبب حوادث الشغل واالمراض املهنية يف القطاع 

الخاص.

في مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية
قّدم املشاركون يف الدورة التدريبية تقارير  مفصلة 
عن اوضاع الصحة والسالمة املهنية يف مؤسساتهم 
فيها  يعملون  التي  الغذائية  الصناعات  قطاع  يف 

والتعاطي مع جائحة الكوفيد 19.
واستعرضوا تجارب مؤسساتهم يف عالقة بالتعاطي 
الوقاية  وسائل  توفر  مستوى  عىل  الجائحة  مع 
الشغل  طب  وتوفر  الصحي  الربوتوكول  وتطبيق 
ووضع اللجان االستشارية ولجان الصحة والسالمة 
املهنية واالجراءات االجتامعية التي متتعوا بها من 
فرتات  خالل  الحكومة  قبل  من  او  اداراتهم  قبل 

الحجر الصحي .
تطبيق  نحو  الدفع  برضورة  املشاركون  وأوىص 
والسالمة  الصحة  لجان  ببعث  املتعلق  القانون 
املهنية والتقيد بالربوتوكول الصحي وتوفري وسائل 

الوقاية واتباع اجراءات السالمة.
تغطية صربي الزغيدي

تحسني األوضاع املعيشية لعمال 
املساحات التجارية الكربى

الكربى  للمساحات  املشرتكة  االتفاقية  بتفعيل  الكربى  التجارية  للمساحات  األساسية  النقابات  ممثلو  طالب 
وتحديد سقف زمني النطالق املفاوضات قطاعيا.

كان ذلك عىل هامش دورة تدريبية حول واقع الصحة والسالمة املهنية يف قطاع التجارة انعقدت يوم االثنني 
24 ماي 2021  بالحاممات بتنظيم من الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات 

التقليدية.
ممثلو النقابات اعتربوا يف بيان مشرتك لهم تحصلت »الشعب » عىل نسخة منه أن أوضاع عامل املساحات 
نتج عنه »ضغوطا نفسية واجتامعية  ما  الرشائية اهرتأت  التدهور وأن مقدرتهم  الكربى آخذة يف  التجارية 

واقتصادية كارثية«.
وأكد حوايل 30 ممثال نقابيا ملختلف مؤسسات املساحات التجارية الكربى بكامل تراب الجمهورية، استعدادهم 
غري املرشوط لخوض كل النضاالت والتحركات املتاحة التي تكفلها قوانني البالد، وذلك بالتنسيق مع املركزية 

النقابية والجامعة العامة  للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.

*صربي الزغيدي

في الشركة الوطنية للسكك الحديدية: :

وتطوير  العمال  أوضاع  تحسني 
املؤسسة نحو األفضل

قال األخ العريب اليعقويب الكاتب العام للجامعة العامة للسكك 
الرشكة  لعامل  واملادية  املعيشية  األوضاع  إن  الحديدية 

الوطنية للسكك الحديدية أضحت ال تُطاق وتتطلب تدّخال 
عاجال من طرف اإلدارة العامة من اجل تحسني أوضاع 

العامل املادية.
وعرّب األخ العريب اليعقويب يف ترصيح ل«الشعب » عن 
االقتصادية  لألوضاع  للجامعة  التنفيذي  املكتب  تفهم 
الطرف  استعداد  وأكد  الرشكة،  بها  متّر  التي  الدقيقة 
بالرشكة  النهوض  يف  موقعه   من  للمساهمة  النقايب 

والحفاظ عىل دميومتها.
بتطوير  متمسكون  الرشكة  عامل  أن  محدثنا  أكد  كام 

وتقديم  الزدهارها  الجهود  كل  وتقديم  مؤسستهم 
خدمات محرتمة للمواطنني، وهو ما يتطلب أيضا يف املقابل 

تحفيزهم عىل مزيد البذل والعطاء وذلك بإنصافهم وبتحسني 
أوضاعهم املعيشية وتحسني قدرتهم الرشائية املتدهورة.

الرشكة،  بها  متّر  التي  الدقيقة  االقتصادية  لألوضاع  تفهمنا  بقدر  متسكنا وقال:«  بقدر 
بتحسني أوضاع العامل«.

يُذكر، أن املكتب التنفيذي للجامعة العامة قد وّجه مراسلة إىل الرئيس املدير العام، للرشكة،  طلب فيها عقد 
جلسة عمل تحديد للنظر يف األوضاع املادية للعامل وتدهور مقدرتهم الرشائية .

وطلب املكتب التنفيذي أن يتم تدارس مسألتني خالل الجلسة، أولهام الرتفيع يف هبة األعياد لألعوان،  إىل 
جانب الرتفيع يف قيمة وصوالت األكل.

صربي الزغيدي
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 نّفذ يوم الخميس 20 ماي الجاري  أعوان واطارات رشكة اتصاالت تونس 
نقابات  مبشاركة  للمؤسسة  االجتامعي  باملقر  مركزيا  احتجاجيا  تجمعا 

أقاليم الجنوب والوسط والشامل للرشكة.
لرشكة  الوطنية  السيادة  عن  دفاعا  والفتات  شعارات  رفعوا  املحتجون 
اتصاالت تونس ومتّسكا برصيدها العقاري ورفضا لتجاهل اإلدارة العامة 

مطالبهم املهنية واالجتامعية العالقة,
العام  الكاتب  حبيل  األخ حسونة  عّب   « »الشعب  به  خّص  ترصيح  ويف 
تشهده  الذي  املتوتر  للمناخ  أسفه  عن  تونس  اتصاالت  مجمع  لنقابة 
العامة وسلطة اإلرشاف  مؤسسة عريقة كاتصاالت تونس، محّمال اإلدارة 

املسؤولية كاملة ملا آلت إليه األوضاع املهنية واالجتامعية.
محدثنا أبرز أن الطرف اإلداري يتعمد التلّكؤ ويتعاطى  سلبيا مع املطالب 

املادية واملعنوية املطروحة.
موظفو وأعوان الرشكة يف تجمعهم االحتجاجي املتواصل، جّددوا رفضهم 
لألمر عدد 422 الذي يعتبونه غري قانوين باعتباره  يرّشع لنهب املؤسسة 
القدرة  سيرضب  ما  وهو  األعوان،  وترسيح  التشغيل  مرونة  اىل  ويؤدي 

التنافسية للمؤسسة يف محيط تنافيس أساسه خدمة الحرفاء.
ويف هذا الصدد كشف لنا األخ حسونة حبيل أن الطرف النقايب قد رفع 
قضية لدى املحكمة اإلدارية بخصوص إلغاء األمر 422، يف ظل اانسداد 
االجتامعي  الحوار  مليثاق  اإلدارة  خرق  بسبب  التفاوض  ألفاق  كامل 
واعتامدها قرارات مسقطة وأحادية الجانب فيام يخص دميومة املؤسسة 

واملستقبل املهني لألعوان.
وترفض نقابات اتصاالت تونس بشكل مطلق األمر الحكومي 422/2020 
كام ترفض الهيكل التنظيمي الجديد للجهات أحادي الجانب، إىل جانب 

رفضها لألقطاب باعتبارها تكرس املركزية وتهمش دور الجهات وتُضعفها.
وعّب املحتجون يف تجمعهم عن متسكهم بدميومة مؤسستهم وعموميتها 
مارس  يف  الجهات  بلقاء  الصادرة  املهنية  الالئحة  يف  الواردة  ومبطالبهم 
مل  والذين  للخدمات  باالتصالية  زمالئهم  ملطالب  ومساندتهم  الفارط، 
يحصلوا عىل حقهم يف الزيادة يف األجور لسنوات 2017 و2018 و2019، 
مجددين رفضهم للمناولة مبختلف إشكالها وأيضا لنقاط البيع »الفرنشيز« 
االلكرتوين  ببالغها  ورد  ما  اثر  العامة  لإلدارة  املمنهجة  الهرسلة  ولسياسة 
املناخ  تعكر  مزيد  مسؤولية  إياها  محّملني  الجاري   ماي   6 يف  الصادر 

االجتامعي.  
ومن املنتظر  عقد لقاء جهات يف األيام القليلة القادمة لتقييم التحركات 

االحتجاجية ولتدارس الوضع االجتامعي املأزوم واتخاذ اإلجراءات النضالية 
املتاحة والتي ستكون تصعيدية يف حال استمرار تعنت الطرف اإلداري، 

وفق ما أكده لنا األخ حسونة حبيل,
صبي الزغيدي

تنمية  ديوان  وعامل  موظفو  األربعاء  يوم  شّن   
تجمعا  بباجة  الغريب  بالشامل  واملراعي  الغابات 
رفضهم  عن  خاللها  عّبوا  العمل  مبقر  احتجاجيا 
لألسلوب  املعتمد من طرف الرئيس املدير العام 
يف التعامل مع الطرف االجتامعي والذي يُعد رضبا 
تنّدد  وشعارات  الفتات  رفعوا  كام  النقايب  للعمل 
والتفاوض  الجلوس  املتواصل  العام  املدير  برفض 
مع النقابات بشأن مشاكلهم املهنية واالجتامعية 

املرتاكمة..
للجامعة  التنفيذي  املكتب  أن   أرشنا  قد  وكّنا 
أقدم  مام  استهجانه  عن  قدعّب  للفالحة   العامة 

عليه الرئيس املدير العام لديوان تنمية الغابات واملراعي بالشامل الغريب 
األساسية  النقابات  ممثيل  قبول  عن  وامتناعه  النقايب  للحق  انتهاك  من 
العامل  منها  يعاين  التي  املزمنة  واالجتامعية  املهنية  املشاكل  يف  للنظر 

واستخفافه بها ومحاوالته تقسيم الصف النقايب والعاميل.
املكتب التنفيذي للجامعة دعا وزارة اإلرشاف إىل التدّخل الجدي إليقاف 

هذا السلوك غري القانوين محّمال إدارة الديون املسؤولية كاملة يف ترّدي 
لهذه  التصدي  إىل  باملؤسسة  العاملني  كافة  دعا   كام  االجتامعي،  املناخ 
وقفات  تنظيم  واىل  حقوقهم  عىل  وحفاظا  لكرامتهم  صونا  املامرسات 

احتجاجية تعبريا عن رفضهم رضب الحق النقايب وتجاهل مطالبهم..
صبي الزغيدي

باجة: 

املدير العام لديوان تنمية الغابات واملراعي يرفض الحوار  

علمت »الشعب » أن أعضاء الهيئة اإلدارية القطاعية للبلديني بالقريوان 
قّرروا  إرضابا عن العمل بكامل الدوائر البلدية واملنشآت التابعة لبلدية 

الجهة يومي 1 و 2 جوان2021.
ويطالب عامل القطاع باحرتام الحق النقايب وباحرتام رشوط حفظ الصحة 
والسالمة املهنية وبحّل مسألة املقاسم السكنية كام يطالبون بتوفري زّي 
مستوى  دون  العاملني  وبتسوية وضعيات  اللييل  العمل  ومبنحة  الشغل 
الحراك  السياق  هذا  يف  رافضني   1143 األمر  بتفعيل  العلمية  شهائدهم 
رياض  بسلك  املتخلّدة  الرتقيات  مسألة  حّل  عىل  ومشددين  الوظيفي 

األطفال.
أعضاء الهيئة القطاعية للبلديني كشفوا، يف بالغ لهم،  أن العامل يعملون 
يف ظروف صعبة ويف ظّل انعدام التجهيزات وشّح وسائل العمل واالنتشار 
الكبري لعدوى كورونا يف أوساط العامل واملواطنني، مؤكدين أن يف هذه 
الظروف املهنية  القاسية اتسم املجلس البلدي ورئيسه بالالمباالة وتعّمد 
املناخ  لتنقية  التفاوض  مبدأ  وتجاهل  العامل  مكاسب  عىل  االلتفاف 

االجتامعي رغم تأجيل الطرف النقايب إلرضاب فيفري الفارط.
صبي الزغيدي

عمال بلدية القيروان:

ظروف عمل قاسية ورئيس املجلس البلدي خارج التاريخ

تجمع مركزي يف اتصاالت تونس ورفع قضية إىل املحكمة اإلدارية

رغم المماطلة في توزر

التنمية مطلب ال 
تراجع عنه...

الدوري  اجتامعه  اثر  عىل 
الذي نظر يف واقع الوضع التنموي 
واالجتامعي بوالية توزر الذي زاد 
االتحاد  تعهد  اطار  ويف  تدهورا 
للتهميش  حدا  بوضع  الجهوي 
التنموية  االستحقاقات  وتجاهل 

يجدر التذكري مبا ييل:
* انعقاد هيئة ادارية جهوية 
بالجهة  التنمية  موضوع  حول 
االمني  سعد  كامل  االخ  بارشاف 
بالنظام  املكلف  املساعد  العام 
 2020/12/29 بتاريخ  الداخيل 

تقرر خاللها االرضاب الجهوي العام يوم )28 جانفي 2021(.
* تلقى االتحاد الجهوي دعوة لجلسة تفاوض مبقر رئاسة الحكومة 
للنظر  للجهة  حكومي  وفد  ايفاد  خاللها  تقرر   2021 فيفري   8 يوم 
والتحضري ملجلس  العالقة  املشاريع  التنموية ومتابعة  االحتياجات  يف 

وزاري بالجهة.
من  حكومي  وفد  بحضور  التنمية  حول  جهوية  ندوة  انعقاد   *
مختلف الوزارات ايام  05 ـ 06 ـ 07 مارس 2020 ووقع التعهد خالل 
الطرف  فان  ذلك  ورغم  اآلجال.  اقرب  يف  وزاري  مجلس  بعقد  ذلك 
الحكومي مل يحدد إىل حد اآلن اي موعد للمجلس الوزاري ومل يتجاوب 

ال بالسلب وال بااليجاب مع ما وقع التعهد به.
وعليه فان املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر يجدد 
حول  الوزاري  للمجلس  عاجل  موعد  تحديد  الحكومة  رئاسة  دعوته 
الدعوة  العادة  املامطلة  حال  يف  استعداده  ويعلن  بالجهة  التنمية 
لالرضاب الجهوي العام وخوض كل االشكال النضالية الرشعية للدفاع 

عن استحقاقات الجهة التنموية واالجتامعية.
* الكاتب العام
محمد عيل الهاديف



11 الخميس 27 ماي 2021 - العدد 1644 
الملف الفلسطيني

كلمة حق       

تحية النصر يف يوم النصر                                           
   النفطي حولة                         

 بعد 11 يوما من الصمود واملقاومة 
املقاومة  هاهي  والتحدي،  والتصدي 
لحظة  تفتك  الفلسطينية   الوطنية 
ذلك  يكن  ومل  النرص.  يوم  يف  النرص 
النرص سهال، كام أنه مل يكن هيّنا. ألن 
ذلك جاء بعد أن دفع شعبنا وأهالينا 
مثل  غالية  الدم   رضيبة  بفلسطني 
الذي  الغايل  ومهرها  فلسطني  غالوة 

وحضورها  الفلسطينية  القضية  قوة  مثل  وقوية  وثقيلة  بثمن،  يقدر  ال 
القوي يف عقول و قلوب و وجدان الشعب الفلسطيني، وعند كل عريب 
واألمم  املستضعفة  الشعوب  من  العامل  أحرار  كل  وعند  رشيف،  و  حر 
املضطهدة. ذلك أن عدد الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الزكية 
قد تجاوز املائتي شهيد، بينهم 60 طفال و قرابة 40 أمرأة و شيخ. وذلك 
املجنونة  بلياليها  أياما صعبة وحزينة، وعصيبة  كلها  كانت  يوما  بعد11 
الجوية للعصابات الصهيونية اإلرهابية  الغارات  واملمحونة، بحمم نريان 
األطفال  أجساد  غري  تجد  مل  التي  املاحقة،  وصواريخها  الحارقة  وقنابلها 
وآباءهم  وأمهاتهم  غضبها،  جام  فيها  لتصب  والطرية  الغضة  الصغار 
واقرباؤهم من الشيوخ والنساء والعجز، بل وحتى املعاقني، لتفرغ فيهم 

نريان سمومها وجحيمها املستعر. 
كيان  بني  والوجودي،  التاريخي  بالرصاع  عالقة  يف  اسرتاتيجيا  نرصا  كان 
عنرصي استيطاين محتل مغتصب للحقوق ولألرض، يقود حربا تطهريية 
عرقية وعنرصية، من أجل التطهري والتهجري و»الرتانسفار للفلسطينيني« 
مع  العرشين  القرن  بدايات  يف  انغراسه  منذ  التاريخية،  األرض  أصحاب 
االنتداب الربيطاين مصحوبا بوعد بلفور املشؤوم، بعد الحملة البونبارتية 
وبني  عامة.  والرشق  االستعامرية عىل مرص خاصة  ألوروبا  االستكشافية 
العريب  شعبنا  مقدمتهم  ويف  ثانيا،  العامل  احرار  و  أوال  العربية  األمة 
الفلسطيني، الذي مازال يقدم الشهداء إميانا منه بأن طريق الحرية ومهر 
واملستوطن،  واملحتل  واملغتصب  الجالّد  من  الحقوق  وافتكاك  التحرير، 
الزكية، كقرابني عىل معبد  الطاهرة  بالدماء  إالّ معّمدا ومعبّدا  يكون  ال 

الحرية، والتحّرر النهايئ من ربقة االحتالل الصهيوين.
من هنا، وجب أن نقبّل جبهة كل شهيد حي، ألنه عندنا نحن أن الشهداء 
يحسبون عند ربهم أحياء ال ميوتون. وذلك مصداقا لقوله تعاىل يف سورة 

آل عمران باآلية 169:
َواَل تَْحَسَبَّ الَِّذيَن قُِتلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرزَقُوَن

ولعل ذلك النرص االسرتاتيجي يعد أول اخرتاق حقيقي يف تاريخ الرصاع 
والصاروخ  بالرد،  الرد  معادلة  املقاومة  رشوط  تفرضه  الصهيوين  العريب 
ميزان  تفاوت يف  الرغم من  بالقصف. وذلك عىل  القصف  و  بالصاروخ، 
القوى العسكري لصالح العدو، باعتبار امتالكه ألضخم وأكرب ترسانة من 
األسلحة العسكرية والحربية، مبا فيها الرؤوس النووية، واألسلحة املحرمة 
بدعم  والفوسفورية. وذلك  واالنشطارية  العنقودية،  القنابل  مثل  دوليا، 
سخي من االمربيالية األمريكية وكل من فرنسا و أملانيا و بريطانيا الراعيني 

األساسيني للعدو الصهيوين، و للحركة الصهيونية يف العامل.
لذلك يحق لنا أن نتقدم أوال لشعبنا يف فلسطني ويف الشتات، ولجرحانا 
العاجل، ولكل فصائل املقاومة، وثانيا لشعبنا  الذين نتمنى لهم الشفاء 
والعروبية  الوطنية  التحايا  بكل  العامل،  ألحرار  وثالثا  العريب،  الوطن  يف 
الخالصة عىل هذا النرص االسرتاتيجي الجزيئ والنسبي، عىل طريق الوحدة 

والتحرير.

بعد العدوان االسرائيلي على غزة:

ثقافة »موتوا بغيظكم« متواصلة
د. السيد التوي     

قال  العربّي  الربيع  إبّان  السلطة  ظهر  اإلسالميون  ركب  عندما 
بغيظكم وطفقوا  موتوا  فلكهم  يدور يف  ومن  وأنصارهم  قادتهم 
يرضبون بيد التكفري كل نفس حّر ومتكنوا من إرساء مناخ لينمو 
واسترشى  واملضايقات  االغتياالت  فكانت  فاعال  ويصبح  اإلرهاب 
مل  التي  الفضفاضة  وشعاراتهم  اإلخوان  بطرح  آمن  وقد  العنف. 
ملنظومة  جوهري  تغيري  يف  آملني  والهوية،  الدين  مربّع  تغادر 
وعيهم  حتّمه  اضطرارا  هي  بل  اختيارا  آمالهم  تكن  ومل  الفساد، 
التي  املشّوهة  العلامنية  األفكار  من  ويأسهم  والغيبّي  العاطفي 
تبناها النظام السابق ومعارضوه. ورغم وقوفهم بعد مدة وجيزة 
عن  مواقفهم  يف  يبتعدوا  مل  فإنهم  السيايس  اإلسالم  كوارث  عىل 
للتغيري  املعادية  األفكار  يف  االنخراط  وواصلوا  الفعل  ردة  منطق 
االنحراف  الثنايئ، وقد ساعدهم عىل هذا  االستقطاب  قبة  تحت 
هشاشة األحزاب الثورية ووقوعها يف فّخ الذاتية والقصور النظرّي 

املتبوع بعجز كامل عن الفعل السيايس.
عندما تّم تنصيب اإلسالميني يف مرص ابتهج الذين أنشبوا مخالبهم 
يف الشعب التونيس وقالوا »موتوا بغيظكم«، وكانوا يف هذا السلوك 
العدوايّن تجاه كل فكر مستنري ميّنون أنفسهم بأن تُهدم الكنائس 
ويتحّول األقباط إىل ذّميني عّدوا ما حدث فرصة استثنائية لتفيء 
أضغاث  وقادتهم  مثارها،  وتؤيت  بظلها عىل مرص  الرشيعة  شجرة 
يف  للتونسيني  الحدايث  املزاج  طمس  يف  اإلرساع  إىل  تلك  األحالم 
الجالبيب  وعمت  اللّحي  فطالت  مقيتة  استعراضية  حركات 
محارصة  وترية  وارتفعت  الدعوية،  الخيامت  ونُصبت  الشوارع 
الفنانني واإلعالميني واملثقفني. وتحول هذا االستعراض إىل مشهد 
يومي مع تواتر انتصارات داعش حتى بات العنف واملوت مألوفا 

عند التونسيني. 
قالوا  إحباطه  يف  اردوغان  ونجح  تركيا  يف  االنقالب  حدث  عندما 
كالعادة موتوا بغيظكم وانربوا يؤلّهون الغزاة القدامى وبلغوا يف 
يف  وأرسُّوا  للمسلمني  خليفة  عّدوه  أن  اردوغان  للعميل  تعظيم 

أنفسهم أن تعود تركيا بقراصنتها الحتالل تونس. 
عندما حدث ما حدث يف ليبيا هللوا وكربوا لسقوط القذايف ورأوا 
يف انتصار اإلخوان فرصة ملزيد التّمكني واالنفراد بالّشعب التونيس 
أطيافها  بكامل  اإلسالمية  للقوى  دعمهم  عن  بوضوح  وعربوا  بل 

وقاموا بجرائم ديبلوماسية يعلمها القايص والداين.
واليوم ها هم يقولون »موتوا بغيظكم« بطريقة أخرى ملّا قارب 
إسامعيل هنية يف إطار اصطفافات إقليمية معلومة، الوصول إىل 
تسوية سياسية ملواجهة باتت بشكل أو بآخر لصالح الفلسطينني. 
وفعال نجحت حامس يف احتكار املقاومة لتصل بعد إهدار الدم 
الفلسطيني إىل التمهيد إلقامة دولة اإلخوان عىل دائرة صغرية من 

أرض فلسطني. والواقع أن قرار التسوية واإلعالن الوهمّي لالنتصار 
مل يكن مبحض إرادة الذين تحّدوا اآللة العسكرية الصهيونية بل 
كان قرارا حّددته أطراف تتحكم يف خيوط اللعبة بطريقة تخدم 

مصالحها ال غري من ذلك األخطبوط الرتيك.
واملشحونة  املشهورة  وعبارتهم  اإلسالميني  يف  ليس  املشكل 
العربية  األقطار  من  غريها  يف  أو  تونس  يف  فهؤالء  إيديولوجيا، 
يعرفون جيدا الطريق التي يسريون فيها ويدركون أين تبدأ وأين 
توفري  يف  إمكاناتهم  رهني  وجودهم  أن  يقني  عىل  وهم  تنتهي. 
النموذجي ملقدرات  سياقات لالمربيالية تحسن رشوط االستغالل 
املشكل يف جوقة  وإمنا  فيها،  الخيانة  خيام  أقاموا  التي  الشعوب 
حقوقية ودميقراطية ما زالت تراهن عىل الربيع العربي، وبقيت 
تراوح مكانها يف تقييمها ملا حدث يف الوطن العريب رغم الحجج 

املفحمة عىل كارثيته.
املواقف  يف  معهم  ويلتقون  اإلخوان  مبنطق  يفكرون  وهؤالء 
وتثري  مقّززة  مقاالت  يرّددون  نراهم  لذلك  واملفصلية.  املحّددة 
صداعا دامئا يف الرأس، من ذلك اتهام طيف من التونسيني الذين 

يتبّنون مقاربة مختلفة ملا يحدث يف تونس أو يف فلسطني.
مع  تحالفت  فقد  تخذلهم  النهضة  حركة  فتئت  ما  لألسف  لكن 
القوى التي كانت تعّدها معادية للثورة واستقطبت رموز النظام 
ويا  االيديولوجية،  هويتها  مع  تتعارض  قوانني  وتبّنت  السابق 
الحضيض  إىل  مرص  يف  اإلخوان  حال  انقلب  أيضا  الكبري  لألسف 
سياساتها يف  تركيا من  غرّيت  أسف  بعده  ليس  الذي  لألسف  ويا 
املنطقة ورمت باإلخوان عرض الحائط وهرولت نحو التطبيع مع 
مرص السييس. وستكون الخيبة يف فلسطني مدّوية، وها نحن نرى 
عالماتها فسيتحّول النرص امليداين عىل اآللة الصهيونية إىل هزمية 
أن  بأعيننا  وسرنى  مرص.  يف   73 انتصار  تحول  مثلام  قريب،  عاّم 
إرسائيل ومن ورائها االمربيالية تخىش الشعوب لكنها متأكدة أن 
ما متّدد يف  بقدر  أفق ضيّق ال تحرجها  التي تشتعل يف  املقاومة 

أنفاسها.
مل  الذين  الفلسطينيني  عىل  نار  من  دموعا  ليبيك  القلب  إن 
الكيان  مع  املواجهة  كانت  كلام  الدم  واجب  تأدية  عن  يتخلفوا 
الصهيوين املجرم، بل إنهم يف كل مرة يقيمون الدليل عىل بطولتهم 

واستعدادهم غري املرشوط للتضحية من أجل األرض والعرض.
وإن القلب ليتصّدع حني نرى مثّقفينا ال يسددون لرضب االمربيالية 
يساندون  إنهم  بلدانهم.  يف  بخصومهم  االنشغال  حسبهم  بل 
لتنمو  مناخ  إنتاج  يعيدون  األمر  الظاهر ويف حقيقة  فلسطني يف 
فيه الرجعية يف بلدانهم بشكل وحيّش. إّن هؤالء املرىض املعادين 
للتنوير منهجيا يرون أن السبب يف آالمهم هو أحذيتهم يف حني أّن 

السبب الحقيقي هو أقدامهم املشّوهة.
واأليام كفيلة بأن تكشف من كان عىل حّق. 

االتحاد العام التونسي للشغل

اعالن بيع آالت طباعة
يعتزم االتحاد العام التونيس للشغل بيع آالت طباعة عن طريق الظروف املغلقة ترسل املشاركات عن طريق الربيد مضمونة 
الوصول أو بالربيد الرسيع أو مبارشة مبكتب الضبط بإدارة الجريدة بالعنوان املذكور أسفله، فعىل الراغبني يف املشاركة معاينة آالت 

الطباعة ابتداء من 2021/5/26 إىل 2021/6/2 بالعنوان التايل: 41 نهج عيل درغوث تونس وتتكّون من:

- Presse papier
- Machine frappe
- Machine à coin
-  Machine perforeuse
- Machine pour perforage

- Machine frappe (sous lame)
- Machine typo
»Platine Heidelberg«
- Machine Heidelberg
»Platine«
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يف  بالتنقيط  الري  أنظمة  يف  األوىل   ،Netafim نيتافيم تأسست رشكة 
التقنية،  يف كيبوتس هاتزريم اإلرسائييل عام 1965.  العامل ورائدة هذه 
شخص   5000 ل   تُشغِّ نيتافيم  فإن  اإللكرتوين،  موقعها  يف  ورد  وحسبام 
وتوفر املعدات والخدمات لعمالئها يف أكرث من 110 دولة من بينها تونس 
أجنبي  استثامر  أول  الحارض،   الوقت  يف  نيتافيم،  وتُعد  هذا  واملغرب. 
إرسائييل معلن يف العامل العريب. ويف عام 2017، أنشأت فرًعا لرشكتها  يف 
وظيفة،  سبع عرش  خلق  إىل  أدى  مام  دوالر،  مليون   2.9 مقابل  املغرب 
الحدود fDi Markets، وهي خدمة  حسبام أورد مراقب االستثامر عرب 
بيانات توفرها Financial Times منذ عام 2003، حيث ترصد أنشطة 
ويقصد  العامل.  يف  للحدود  العابرة   Greenfield الرائدة  االستثامرات 
عمل  تأسيس  ما  رشكة  تتوىل  أن    Grenfield الرائدة  باالستثامرات 

استثامري  يف بلد أجنبي من األلف إىل الياء.

وقد تّم تقديم نيتافيم كرائدة للتكنولوجيا اإلرسائيلية خالل االحتفال 
األمم  مقر  يف   2018 سنة  يف  إرسائيل]1[  دولة  إلنشاء  السبعني  بالذكرى 
املتحدة يف نيويورك،. ولطاملا كانت تلك الرشكة مبثابة رأس حربة تكنولوجية 
املميزة  سامته  كأحد  اإلرسائييل  للمجتمع  القومي  املد  موجات  غامر  يف 
وسفرائه الرئيسيني يف العامل. هذا وأصبحت نيتافيم، يف السنوات األخرية،  

هة  يف تطبيع العالقات بني إرسائيل والعامل العريب. إحدى القوى املوجِّ

كيبوتس هاتزريم، أصل نشأة نيتافيم
تأسس كيبوتس هاتزريم، حسبام ورد عىل موقعها اإللكرتوين، من قبل 
إيران  من  شباب  ومهاجرين   )Tozfim Gimel( الكشافة  من  مجموعة 
أكتوبر  يف  الفلسطينية  السبع  برئ  بلدة  من  بالقرب  النقب،  صحراء  يف 
وعسكرية  زراعية  تدريبات  الشباب  املستوطنني  جميع  فيها  1946وتلقى 
من قبل ميليشيا الهاغانا الصهيونية لتمكينهم من الخدمة يف فرقة الباملاخ  
)Palmach(. وتحتضن هاتزريم، حاليًّا، قاعدة جوية وأكادميية،  عالوة عىل 

متحف سالح الجو اإلرسائييل.
املالكة  الكيبوتسات اإلرسائيلية هاتزاريم وماجال ويفتاح هي  و كانت 
ففي   .2006 سنة  يف   جزئيًا  ببيعها  بدأوا  أن  إىل  نيتافيم،  لرشكة  الوحيدة 
 ،Mexichem ملجموعة  أسهمهم  من   80٪ مالكوها  باع   ،2018 فيفري 
Orbia يف  لتصبح  تسميتها  أعيد  برتوكيامويات مكسيكية  وهي مجموعة 
سبتمرب 2019، مقابل 1.5 مليار دوالر. واحتفظ كيبوتس هاتزاريم بنسبة 
الـ ٪20 املتبقية. ونص االتفاق عىل بقاء املقر الرئييس لرشكة نيتافيم، ومركز 
أعاملها، ومصانع اإلنتاج القامئة، وأنشطة البحث والتطوير يف إرسائيل ملدة 
ال تقل عن 20 عاًما. ويعد هذا البيع الضخم لألسهم جزءاً من إسرتاتيجية 
العقد املايض يف أعقاب  العديد من الرشكات اإلرسائيلية عىل مدى  تبنتها 
منها  االستثامرات  وسحب  إرسائيل  مقاطعة  لحركة  املستهدفة  الحمالت 
وفرض العقوبات عليها )BDS(. حيث تقوم عىل بيع غالبية الحصص إىل 
مجموعات وصناديق أجنبية، مع االحتفاظ بجزء من رأس املال رشيطة أن 
إرسائيل؛  يف  والتطوير  البحث  وأنشطة  اإلنتاج  وحدات  صيانة  أعامل  تتم 
والغاية من ذلك أن تحتفظ بالسيطرة عىل املجموعة، واملعارف الخاصة بها 
وبراءات اخرتاعها، يف ذات الوقت الذي تحمي به نفسها تحت مظلة رشكة 

متعددة الجنسيات من املقاطعة.

نيتافيم واملجمع الصناعي العسكري اإلرسائييل
باملجمع  و  اإلرسائييل  بالجيش  وثيقة  عالقات  عىل  نيتافيم  حافظت 
الصناعي العسكري منذ نشأته، مثل العديد من الرشكات اإلرسائيلية؛ حيث 
 Ran Maidan  كان رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها، ران ميدان
للدفاع  إلرسا  مجموعة  الدفاع،  رشكات  إلحدى  تنفيذياً  رئيساً  سبق  فيام 
الحامية  أنظمة  من  الجيل-الالحق  تنتج  التي   ،Elisra Defense Group
الذاتية املحمولة جواً، مبا فيها نظام إنذار مضاد للصواريخ باألشعة تحت 
الحمراء السالبة، الذي تُجهَُّز به أنواع من الطائرات مثل طائرات الهليكوبرت، 
واملقاتالت، وطائرات النقل والطائرات التجارية، باإلضافة إىل إنتاجها لحلول  

C3IRST، وأنظمة البحث واإلنقاذ املتقدمة أخرى غريها كثرية.
نيتافيم بإطالق منصة  NetBeat، وهي  ويف  سنة 2018، قامت رشكة 

الري،  أنظمة  مراقبة  للمزارعني  تتيح  بحيث  الري  إلدارة  ذكية  منصة  
وتحليلها، والتحكم فيها عن بُعد من خالل منصة محكمة اإلغالق، وتقدم 
اسرتاتيجيات رّي يومية مخصصة وتوفر بيانات آنية. ويسّوق هذا النظام  
عىل أنه “أول نظام ري ذو دماغ”. حيث تم تطوير “دماغ”  هذا النظام 
بواسطة أنظمة mPrest Systems، املزود العاملي لربامج مراقبة البيانات 
 mPrest الضخمة والتحكم فيها وتحليلها، ومقره إرسائيل. وقد عملت رشكة
الدفاع  أنظمة  )٪40( لرشكة  مملوكة جزئيًا  فرعية  Systems، وهي رشكة 
املتقدمة Rafael العسكرية اإلرسائيلية اململوكة للدولة، عىل تطوير برنامج 
الحديدية،  القبة  اإلرسائييل،  الصاروخي  الدفاع  لنظام  والتحكم  القيادة 
ويشار إليه يف الغالب بـ “دماغ” القبة الحديدية. أما القبة الحديدية فهي 
نظام دفاع صاروخي قصري املدى طورته رشكة Rafael باالشرتاك مع رشكتي 
Elta و mPrest، وميتد عىل طول قطاع غزة املحارص ويف الجوالن السوري 
الرئييس  املُنتج  الحديدية  القبة  والتحكم يف  القيادة  برنامج  ويعد  املحتل. 
لرشكة mPrest ومصدر الكثري من نجاحها التجاري، حسبام ورد يف الكتيب 

الرتويجي لها]2[:
“لقد استحققنا مكانتنا يف سوق الدفاع عايل الطلب، بعد أن طّورنا بعًضا 
الصناعة، مبا  تقدًما وتطوًرا يف هذه  األكرث  والتحكم  القيادة  تطبيقات  من 
القبة  العاملية  الشهرة  ذي  الصاروخي  الدفاع  نظام  وراء  الربنامج  ذلك  يف 
التي  التكنولوجيا  هذه  أن  أدركنا  ما  ورسعان   .Iron Dome الحديدية 
أثبتت كفاءتها يف ميدان املعركة هي بالضبط ما تتطلبه أسواق الجيل الثاين 
لإلنرتنت ]IoT[ إنرتنت األشياء الصناعية بصدد التحول الرقمي. حيث ركزنا، 
الجيل األول إلنرتنت األشياء  العقد املايض، عىل تحويل قدرات  عىل مدار 

IoT  الذكية للدفاع اآلين تلك، إىل تطبيقات تجارية”.
.NetBeat ومن بني هذه التطبيقات التجارية تطبيق

Amiad، رشيك نيتافيم يف فالتر املياه
تعد رشكة Amiad Water Systems اإلرسائيلية رائدة عامليًا يف مجال 
 Amiad ارتبطت وقد  العامل.  الرتشيح عىل مستوى  املياه وحلول  معالجة 
التوزيع  حقوق  نتافيم  متنح  عاملية  توزيع  اتفاقية  خالل  من  بنيتافيم 
الحرصية ملنتجات Amiad  من أقراص الفلرتة يف سوق الري يف جميع أنحاء 
العامل. وتأسست رشكة Amiad يف كيبوتس أمياد )وتعني بالعربية “أُمتي 

يوسف  قرية جب  أنقاض  عىل   1946 عام  يف  بناؤه  تم  الذي  األبد”(،  إىل 
البلامخ  الفلسطينية عىل يد 30 مهاجراً شاباً من مقاتيل ميليشيا  البدوية 
الصهيونية Hanoar Haoved. وكان  الحركة  Palmach ممن ينتمون إىل 
كيبوتس أمياد باسطا سيطرته عىل رشكة Amiad حتى العام 2019، عندما 
.FIMI Opportunity Fund  سيطر عليها أكرب صندوق تحوط يف إرسائيل

ISO 9261″”نيتافيم ومعيار اآليزو
تفخر نيتافيم بحصولها عىل أفضل شهادة جودٍة عن منتجاتها. وترشح يف 
وثيقة تهدف إىل توضيح معايري الجودة للري بالتنقيط قائلًة : “كان لشهادة 
ISO 9261 فئتان A و B،  وكانت هناك رشكة واحدة فقط تنتج أجهزة 
تنقيط تلبي متطلبات الفئة  A يف العامل بأرسه، وهي تحديداً رشكة نيتافيم، 
إفادة  يف  تأمل  كانت  أخرى  مصنعة  رشكات  من  ضغط  وتحت  أنه،  إال 
لجنة  ISO، يف  قررت  الصعبة،  املتطلبات  إزالة هذه  منتجاتها من خالل 
عام 2004، دمج الفئتني يف فئة وسيطة. وبذلك حظي بذلك بعض منافيس 
نيتافيم بالحصول عىل شهادة ISO 9261 الجديدة عن بعض منتجاتهم، إال 

أنه مل تحصل أّي منها عىل الشهادة ملنتجاتها كافة”.

نيتافيم يف تونس
كانت الزراعة يف قلب التطبيع التونيس مع إرسائيل منذ االتصاالت الرسية 
اليهودي  األوىل بني مبعويث بورقيبة واإلرسائيليني. حيث قال ممثل املؤمتر 
العاملي، أليكس إيسرتمان، لبورقيبة االبن يف  سنة 1966 إن إرسائيل سباقة 
يف تطوير الصناعات الزراعية الحديثة عىل مستوى العامل وقد متكنت من 
نقل خربتها وتقنياتها إىل عدد من الدول االفريقية الجديدة. وقال أيضاً، أن 
الحكومة اإلرسائيلية “راغبٌة جداً ومستعدة إلتاحة ذلك يف خدمة تونس”. 
يف  إلرسائيل  التكنولوجي  التقدم  تفوق  مضت،  عاماً  خمسني  مدى  وعىل 
اإلرسائيلية،  الرشكات  أهم  بني  ومن  العريب.  بالعامل  مقارنة  الزراعة  مجال 
يف هذا السياق، كانت رشكتي نيتافيم و Amiad يف مجال الّرّي، ورشكتي  

قتان للبذور. Zeraïm و Hazera املسوِّ
املائية  واملوارد  الفالحة  وزارة  عن  صادر  تقرير  أشار   ،2015 سنة  ويف  
الوطني  الربنامج  )تقييم(  تأثري  “دراسة  بعنوان  التونسية،  البحري  والصيد 
لتوفري املياه يف الّري”، إىل “أن أكرث من نصف املورّدين ]الوطنيني[ بقليل 
وأّن  وكيل شحن”  للمياه من خالل   املوفرة  املعدات  استرياد  إىل  يلجئون 
فهو  وملحقاتها  املحركات  أصل  بينام  محيل،  صنع  من  هي  “األنابيب 
األمريكية( وذلك  املتحدة  الواليات  الهند،  إيطاليا،  )إسبانيا، فرنسا،  أجنبي 
ألسباب تتعلق باملوثوقية والجودة”؛ ويأيت جزء كبري من هذه الواردات من 

مجموعات إرسائيلية تنترش مصانعها يف بلدان عدة.
يف  تجميعها  يتم  التي  التنقيط  وأدوات  القنوات  تتوفر  تونس،   ففي 
شحن  بشهادة  تونس  البضائع  هذه  وتدخل  نيتافيم.  وتنتجها  إسبانيا، 
إىل  أحيانا  )قد تصل  ڤمرڤية مخفضة  تستفيد من رسوم  “يورو1” وبذلك 
والتي  بالتنقيط  الّرّي  بأنظمة  الخاصة  املياه  تتوفر مرشحات  الّصفر(. كام 
Filto- أو Arkal أو Amiad وتُسّوق تحت أسامء ،Amiad  ننتجها رشكة

mat، أيًضا يف السوق التونيس.
ومن بني البائعني لهذه املنتجات الزراعية اإلرسائيلية وُمركبيها:

Service Agricole، طريق الوطني تالبت GP15 ، فريانة- تالبت.
Agro Service Pro )الطاهر الفرايت(، طريق الفران كم3، شارع فاطمة 

الزهراء، 3062، صفاقس.
.Société Coopérative de base for les agricoles، Arvlis

الرسمي لرشكة Amiad يف تونس. وتبيع أيضاً  Agrisud، وهي املوزع 
منتجات نيتافيم.  عالوة عىل أن أحد مندويب مبيعاتها قد اّدعى أنه ميثل 
رشكة نيتافيم يف أحد مراسالته اإللكرتونية الخاصة، إال أنه ال ميكن التحقق 

من هذه املعلومة.
Agri-services، طريق املهدية كم 9، 3052 صفاقس، وهم رشكاء لرشكة 

.Amiadويتخصصون يف تركيب منتجات نيتافيم و .Agrisud
قد تشتمل أنظمة الّرّي بالتنقيط املجّمعة واملصّنعة يف تونس عىل أجزاء 
ملا  نيتافيم  رشكة  تنتجها  التي  التنقيط  أجزاء  وخاصة  إرسائييل،  أصل  من 

تتمتع به من تقدم تقني بارز.
هذا وتأسست رشكة Inoplast يف  سنة 1972، وهي رشكة تونسية تابعة 

نيتافيم التطبيع التونيس مع إرسائيل يف القطاع الفالحي

 العدو غزا حقولنا وعائالت تونسية تستثمر
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ملجموعة متخصصة يف عمليات بثق وحقن املواد البالستيكية، مثل أنابيب 
PVC و PE، وكذلك يف أثاث الحدائق. وحسبام ورد عىل موقعها اإللكرتوين، 
من  يتكون  بالتنقيط  للّرّي  متكامل  نظام  بيع  تتوىل   Inoplast رشكة  فإن 
أنبوب PE ونّقاطات مدمجة ملرحلة البثق]3[. ومل تحّدد الرشكة مصدر هذا 
النظام أو الرشكة املصّنعة له. ومن الصعب تصديق أن مثل هذا املنتج تم 
التي  التقنية]4[  تطويره بالكامل بواسطة رشكة Inoplast نظرًا لخصائصه 
تذكِّرنا بخصائص أنظمة نيتافيم وبشكل خاص امتثالها للفئة A من معيار 

.ISO 9261 اآليزو
أما مجموعة SCIPP، التي أسسها مصطفى  سنة 1974، وهي مجموعة 
العالمة  ذات  الطبقات  متعددة  األنابيب  وتسويق  تصنيع  يف  متخّصصة 
التجارية IPALPEX، فهي متتلك وحدة صناعية، ADRITEC، متخصصة 
تونسية- رشاكة  من  كجزء  إنشاؤها  تم  بالتنقيط،  الّرّي  أنابيب  تصنيع  يف 

عينات   أصل  حول  معلومات  عىل  الحصول  من  نتمكن  مل  أننا  إال  أردنية. 
.ADRITEC

ومن بني املجموعات الزراعية الكبرية التي تستخدم أنظمة الّرّي بالتنقيط، 
.Stifen و استيفن  Sadira لفت انتباهنا مجموعتان: صديرة

فرشكة صديرة، التي تأسست  سنة 1987 من قبل محمد الهادي ومحمد 
صاحب محجوب يف سيدي سعد يف مرناق،  متخصصة يف زراعة األشجار، 
تستخدم رشكة  الطازجة.  التونسية  الفواكه  سوق  يف  الرائدة  الرشكة  وهي 
املبيعات  مندويب  أحد  أخربنا  بالتنقيط وتسّوقها. وقد  الري  أنظمة  صديرة 
الجاميل،  زياد  ويشري  بتثبيتها.  ويقومون  نيتافيم  منتجات  يبيعون  أنهم 
أكمل  أنه  إىل  منذ  سنة 2013،  املستشار يف رشكة صديرة  الري-  مهندس 
دورة تدريبية يف برنامج تصميم الري Irricad يف نيتافيم فرع املغرب يف 

.Linkedin ديسمرب 2018 كام يظهر يف سريته الذاتية املتاحة عىل موقع
وتعد رشكة صديرة نشطة أيًضا يف قطاع الزيتون من مرحلة املشتل وحتى 
تعبئة وتسويق زيت الزيتون: مشتل Agromillora Méditerranée؛ انتاج 
وتخزينه   Essalem السالم  الزيتون  زيت  انتاج  Sadira؛   صديرة  زيتون 
وتصديره؛ التسويق لزيت زيتون أُذينة Uthina. هذا ويتمتع زيت زيتون 

.ISO 22000 Kosher السالم بشهادة
عالوة عىل ذلك، تعترب رشكة صديرة أيًضا منتًجا ومصدًرا رئيسيًا للمشاتل 
العمودية املتكاملة، ومتخصصة يف زراعة شتالت الزيتون واألشجار املثمرة. 
عامليًا  الرائدة  العمالقة،  اإلسبانية   Agromillora لرشكة  رشيكة  أنها  كام 
هذا   .Agromillor Meditérranée مشاتل  بسبب  املشاتل،  قطاع  يف 
 Agromellora Middle وتتعاون الرشكتان مع رشكة أردنية إلطالق رشكة
الصيد يف  التونسية حبيب  الحكومة  رئيس  افتتحها  التي  East  يف عامن، 
الرشكة  فإن  املنتدب للرشكة،  العضو  الدريدي،  عام 2015. وبحسب خالد 
“تنتج 3 ماليني شتلة يف األردن والعديد من الدول األخرى يف املنطقة، مبا 
فيها اململكة العربية السعودية”. وبالنظر إىل التطبيع الرسمي للعالقات بني 
Agromel- إذا كانت رشكة التساؤل عام   ألألردن وإرسائيل، فمن املرشوع 

lora Middle East تصّدر نباتاتها إىل إرسائيل. حيث قال الرئيس التنفيذي 
علينا  “يجب   2016 سنة  معه   مقابلة  يف  صحبي،  محمد  صديرة،  لرشكة 
تسهيل التبادالت مع جميع جرياننا يف الشامل والجنوب والرشق والغرب. 
مع خالص احرتامنا لعدد قليل من السياسيني الذين ينبغي عليهم أن يفكروا 

يف تاريخنا املمتد 3000 عام.”
واألغذية  بالزراعة  تعنى  فهي رشكة   Stifen استيفن بالنسبة لرشكة  أما 
الزراعية وتتبع مجموعة اللومي Elloumi، حيث تأسست عام 1994 عىل 
يد سلمى اللومي الرقيق يف منطقة الكوربة. ويف عام 2001، أنشأت الرشكة 
وحدة صناعية لتحويل الفاكهة إىل منتجات مجمدة يف نفس املوقع. وتقع 
 .Lebna Dam املزرعة التي تبلغ مساحتها 224 هكتاًرا عند سفح سد لبنة
ويتم ريها بالكامل عن طريق الري بالتنقيط أو املرّشات، لكننا مل نتمكن من 
التحقق من أصل هذه األنظمة. كام تعمل تلك األنظمة عىل توفري إمدادات 
املياه بسعة 35,000 مرت مكعب تتوزع عىل 5 أحواض مام يتيح للمزرعة 
العمل ذاتياً  طوال عرشة أيام؛ هذا وفتحت رشكة استيفن فرًعا لها  للتصنيع 
يف مرص يف عام 2007  بحّجة “االقرتاب أكرث من عمالئها ويف ذات الوقت 

إمكانية الوصول إىل مجموعة أكرث تنوعاً من املنتجات األولية”.$
نيتافيم، الرتويج  للزراعة أحادية املنتج

بالسيادة  املعني  العامل  الفريق  أشار  حديثاً،  صدر  ممتاز  تقرير  يف 
الغذائية )GTSA( يف تونس،  إىل دعم تكنولوجيا الري بالتنقيط ألسلوب 
الزراعة أحادية املنتج التي تؤدي بدورها إىل بروز آثار جانبية مرضة بالبيئة، 

وتهدد التنوع البيولوجي، وتؤول إىل مخاطر اقتصادية واجتامعية جمة.
املياه  لتجميع  سياسة  تونس  نفذت  املايض،  القرن  سبعينيات  ويف 
وتوفريها، ال سيام يف القطاع الزراعي )الذي يستهلك حوايل ٪82 من املوارد 

املائية(. فشجعت، عىل وجه الخصوص، تكنولوجيا الري بالتنقيط ودعمتها 
من خالل اإلعفاء الرضيبي للمعدات ومنح متويل وهبات حتى نسبة 60٪ 
من تكلفة املرافق. وقد شّجعت هذه اآلليات رأس املال عىل دخول القطاع 
الزراعي. حيث واجه املزارعون الصغار واملتوسطون، من جانبهم، صعوبة يف 
الحصول عىل هذه اإلعانات ألسباب عديدة، ال سيام تعقيد إجراءات الحيازة 
ألراضيهم )عدم وجود سندات ملكية، وتجزئة قطع األرايض( واإلفراط يف 
املديونية. باإلضافة إىل ذلك، اعتبارغالبية اآلبار التي حفرها الفالحون غري 

قانونية، مام شكل عقبة أمام وصولهم لإلعانات الحكومية.
الزراعة وكبار مالك األرايض من  املقابل، متكن املستثمرون يف قطاع  يف 
وقد  ذلك.  عىل  املرتتبة  الفوائد  كل  وجني  الحفر  تصاريح  عىل  الحصول 
ساعدت آليات الحوافز هذه يف زيادة مساحات األرايض املروية بشكل كبري 
والتي منت من حوايل 60 ألف هكتار يف ستينيات القرن املايض إىل 450 ألف 
هكتار يف  سنة 2010، وصّب ذلك يف صالح أسلوب الزراعة أحادية املنتج. 
وكان الفالحون التونسيون، يلجأون تقليدياً إىل توظيف أنظمة بارعة وذات 
الواحات  يف  كام  املتدرجة  الزراعة  بينها  من  املياه،  الستغالل  عالية  كفاءة 
أسلوب  بسبب  تدمر  قد  املعرفة  من  النوع  هذا  أن  إال  التونيس؛  الجنوب 
الزراعة أحادية املنتج، التي أصبحت متاحة ومدعمة بنظام الري بالتنقيط. 
والربتقال  العنب،  كروم  عىل  أوالً  املنتج   أحادية  الزراعة  أسلوب  َذ  ونُفِّ

املالطي، ومتور دجلة نور، قبل أن ينترش يف بساتني الزيتون.
هذا وتم استبدال أنواع النباتات املحلية التي يُستثمر فيها تقليديًا عن 
طريق الزراعة البعلية بأصناف أجنبية متعطشة للمياه. وقد وصل التوّسع 
لزراعة  كُرِّست  قد  كانت  ملناطق  أحادي  كمنتج  الزيتون  أشجار  زراعة  يف 
املحاصيل الزراعية عرب التاريخ، مام أدى إىل تفاقم العجز الوطني يف إنتاج 
الحبوب. ومع التزام املزارعني الصغار واملتوسطون يف منطقة الرأس الطيب 
اضطروا  أحادي،  كمنتج  تونس  يف  املالطي  الربتقال  بزراعة   )Cap Bon(
إىل تغيري طرق إنتاجهم لينجحوا يف تزويد املصدرين مبنتجات تنافسية يف 

السوق األوروبية. ومع تكريس كافة املوارد لهذا النوع من الزراعة، واختفاء 
التنوع الذي ميز الزراعة املحلية، لجأ املزارعون إىل االعتامد عىل األسواق 

الدولية.
هذا وقد غدا التحول إىل منط اإلنتاج األكرث تنوعاً أمرًا غايًة يف الصعوبة، 
كام جاء يف شهادة هذا املزارع من بني خالّد: “بسبب نظام الري بالتنقيط، 
مل تعد جذور الشجرة تتعمق يف األرض، بل تصعد نحو السطح بحثًا عن 
املاء، حيث يعمل هذا النظام عىل التغيري من شكل وتكوين الشجرة بصورة 
وأقل  متاسكاً  أكرث  بدورها  تصبح  التي  الرتبة  عىل  تأثريه  جانب  إىل  كبرية 
خصوبة. باإلضافة إىل ذلك، وبسبب تركيب أنظمة الّري بالتنقيط، مل يعد 
بتهوئة  نقوم  أو  يشء  أي  نزرع  نعد  فلم  األشجار.  تحت  الحرث  بإمكاننا 

الرتبة “.
املفرط  االستخدام  املوضعي  الري  طريقة  يصاحب  ذلك،  عىل  عالوة 
أو  الفطريات  ومبيدات  الحرشية  املبيدات  مثل  الكيميائية  للمدخالت 
األسمدة التي تُحقن يف وقتنا الحارض مبارشة يف مياه الّري. ومع ترشح الرتبة، 
تجد هذه املنتجات الضارة طريقها إىل مناسيب املياه الجوفية فتعمل عىل 
الزراعية،  واملامرسات  التحتية  البنية  تتغري  مل  إذا  و  واملياه.  الرتبة  تلويث 
سيعمل تعاقب فرتات الجفاف والفيضانات املتوقعة نتيجة للتغري املناخي 

عىل زيادة تآكل الرتبة وترشحها.
رواد العامل يف الري بالتنقيط

 )John Deere Water املعروفة سابًقا باسم( Rivulis Irrigation رشكة
هي رشكة تصنيع عاملية أخرى ألنظمة الري بالتنقيط، وهي معروفة جيًدا 
مبنتجها الزراعي الغمد عىل شكل حرف T، ”T-Tape”. وقد تم رشاء الرشكة 
من قبل صندوق التحوط اإلرسائييل FIMI Opportunity Funds يف عام 
2014. وهي الرشكة الثانية التي تسيطر عليها FIMI. حيث تُباع منتجاتها 
 Eurodrip مع رشكة Rivulis للّري يف 15 دولة. ويف  سنة 2017، اندمجت
اليونانية “لتكوين رشكة عاملية رائدة يف مجال الري الدقيق … وسيكون مقر 
Rivulis Irriga- إرسائيل وستطلق عليها اسم Gvat  للرشكة املندمجة يف
Rivu- بحوايل ٪60 من أسهم رشكة FIMI حيث يحتفظ  صندوق .”tion
يسيطر عىل  أو   FIMI  ميتلك صندوق ذلك،  lis Irrigation. عالوة عىل 
مجموعة من الرشكات املرتبطة ارتباطًا وثيًقا بقمع الفلسطينيني مثل رشكة 

السجون G1 ورشكة Gilat  ألنظمة األقامر الصناعية.
وبدأ   .1946 سنة  فلسطني   قلب  يف   Na’an نعان  كيبوتس  تأسيس  تم 
بإنتاج مجموعة من معدات الّري، مستهالً باملرشات، وانتهى بأنظمة الّري 
نعان مع رشكة  اندمجت رشكة  الدقيق. ويف  سنة 1970،  والّري  بالتنقيط 
الجليل  يف  دان  كيبوتس  يف  تعمل  الصغرية  املياه  مرشات  يف  متخصصة 
 NaanDan  وقامت بإنشاء رشكة Dan الشاميل. وقامت الحًقا برشاء مصنع
عىل الفور.  وعملت الرشكة بشكل مستقل ألكرث من ثالثني عاًما حتى تم 
مليون  مقابل 60  الهند،  رّي يف  أكرب رشكة   ،  Jain Irrigatio بيعها لرشكة 
املتبقية يف  سنة2012.  واألسهم  ٪50 يف  سنة2007  مرحلتني:  دوالر عىل 
الرتكيبات  يف  عامالً   10000 حوايل  ل  تشغِّ  Jain أن رشكة  من  الرغم  وعىل 
عىل  املربمة  البيع  اتفاقية  وافقت ضمن  أنها  إال  النطاق،  واسعة  العاملية- 
باملقابل، تم إحضار رئيس  نان دون أي تغيري.  اإلنتاج من مصنع  استمرار 
العمليات  يف  سنة 2015 لإلرشاف عىل  تنفيذي هندي إىل إرسائيل الحقاً 
داخل إرسائيل. وحسب ما وعدت به رشكة Jain، قامت بتكثيف استثامراتها  
لتوسيع قدرة التصنيع اإلرسائيلية لـصالح  NaanDan Jain. وكان الرئيس 
التنفيذي يف NaanDan أفنري هريموين، الضابط السابق يف كتيبة املظليني 
اإلرسائيلية، عندما تم بيعها إىل Jain إال أنه  استمر يف العمل كرئيس تنفيذي 

لرشكة NaanDan Jain الجديدة ملدة سبع سنوات.

 ملزيد من املعلومات حول رشكات الري اإلرسائيلية، راجع “االبتكار 
الحيازات  أصحاب  ملساعدة  اإلمكانات  تقييم  اإلرسائييل:  الزراعي 

الصغرية”.
ملنتجات  خاص  دويل  ومزّود  تصنيع  Rain Bird هي رشكة   رشكة 
ولها  كاليفورنيا،  أزوسا،  يف  للرشكة  الرئييس  املقر  يقع  الّري.  وخدمات 
مكاتب ومنشآت تصنيع يف توكسون، أريزونا؛ ستيل، أالباما؛ املكسيك؛ 
فرنسا؛ والصني. وتبيع Rain Bird منتجاتها وخدماتها يف أكرث من 130 

دولة.
)TACBI( الحملة التونسية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلرسائيل-

-الحملة التونسية ملقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوين
)GTSA( مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية-

للنكبة،  السبعني  الذكرى  مع  السنوية  الذكرى  هذه  تتوافق   ]1[-
مليون   1.9 أصل  من  فلسطيني   750.000 بنحو  يقدر  ما  طُرد  عندما 

نسمة من مدنهم وقراهم إلفساح املجال للمستوطنني اليهود.
-]2[ انظر التقرير الذي نرشته منظمة  WhoProfitsغري الحكومية 

اإلرسائيلية، الذي نرش يف جانفي 2020:
 Agribusiness as Usual Agricultural Technology and the“ 

“1 Israeli Occupation
-]3[ تم استطالع هذه املعلومات يف 4 فيفري 2020، وتم حفظها 

WebArchive عىل
-]4[  جهاز التنقيط مزود مبرشحني مام يقلل بشكل كبري من خطر 

االنسداد ويكفل إفراغ األنابيب الثالثة يف نهاية دورة الري.



الخميس 27 ماي 2021 - العدد 1644  14
مجتمع

تحت شعار »طبق القانون 38/2020 اعلنت التنسيقية الوطنية االنتداب من 
والوطنية  الجهوية  االحتجاجية  التحركات  من  سلسلة  يف  دخولها  عن  حّقي 
توجت بتحرّك وطني أمس الثالثاء 25 ماي 2021 وذلك تنديدا بتجاهل رئاسة 

الحكومة  لقانون 38 واعتامدها سياسة املامطلة والتسويف.

تحرّك وطني في القصبة
بقانون  واملعنيني  العمل  عن  املعطلني  العليا  الشهادات  أصحاب  من  املئات 
الحكومة  رئاسة  أمام  الوطني  بالتحرك  الثالثاء  التحقوا  الجهات  كّل  من   38
بساحة القصبة رافعني أربعة مطالب رئيسية، الترسيع بجرد الشغورات بجميع 
املؤسسات العمومية للدولة، تخصيص املوارد املالية الالزمة يف ميزانية 2021 
وانشاء  الرتتيبية  للنصوص  املنظمة  الحكوميّة  االوامر  اصدار  القانون،  لتطبيق 
التخرج ومن مثة  املتخرج وسنة  املنظمة النتداب حسب سّن  الرقمية  املنصة 
يف  املربمجة  انتداب  آالف  بعرشة  املتعلقة  األوىل  الدفعة  انتداب  يف  الرشوع 

ميزانية 2021.

الحكومة تردّ على المعطلين
باالعتداءات واالهانات واالعتقاالت

وأمام مطالبهم املرشوعة بتطبيق القانون 38 ويف ظّل تنّصل الحكومة كعادتها 
عىل  مرّة  الذي  القانون  هذا  تفعيل  يف  تربيرها  يف  وفشلها  التزاماتها  كّل  من 
املصادقة عليه من 159 نائب يف مجلس نواب الشعب مل جد سوى االلتجاء 
األمنية  للقوات  األوامر  التحركات واعطاء  املقاربة األمنية كعادتها مع كل  اىل 
التي حوطت قرص الحكومة بالقصبة اىل تفريقهم بالقوة ومامرسلة كل أشكال 
الهرسلة التي وصلت حّد االعتداء بالعنف غري املربر والسحل يف الشوارع ومن 
مثّة محارصة املحتجني ودفعهم يف طوابري مذلة نحو محطّة باب عليوة ومنصف 
باي وارغامهم عىل مغادرة العاصمة تحت وابل من التنّمر واالهانات التي تقطر 
»نعرات جهويّة« من قبيل مطالبتهم بالعودة من حيث أتو ولو عىل أرجلهم، 
التي  الشهادات  لنا عديد  الباليك« كام نقلت  و«برّة روح« و«جايني من وراء 
تقطر مرارة. بل أن الكثري من الشباب وجدوا أنفسهم مرشدين يف الشوارع. بل 
لعّل االمر وامعانا يف االذالل والرتهيب وصل اىل حّد اعتقال مجموعة من أعضاء 
التنسيقية وهم كّل من رضا سبيطة، نور الدين  رحيم ومحمد الفرييض والذين 

ال يزالون قيد االيقاف اىل حدود كتابة هذا املقال.
التنسيقية الوطنية »االنتداب حقي« 

تستنكر وتدعو اىل مواصلة النضال       
واثر التجاوزات واالعتداءات التي استهدفت التحرك الوطني أصدرت التنسيقية 
يبانا  ما  وأكرث  سنوات  عرش  بطالتهم  طالت  ملن  حقي«  »اإلنتداب  الوطنية  

استنكرت فيه ما تعرض له املعطلون املشمولون بقانون عدد 38 لسنة 2020.
ونبهت الحكومة من »تواصل سياسة ربح الوقت والتسويف واملامطلة يف إنزال 

مع  لقاء  بتقدمها مبطلب  مذكرة  القانون  تفعيل  يف  والرشوع  واملنصة  األوامر 
تحديد  إىل  الحكومة  دفع  أجل  من  املستقلني  والنواب  النيابية  الكتل  رؤساء 
تاريخ محدد وواضح إلصدار األوامر واملنصة بالرائد الرسمي والرشوع يف تفعيل 
القانون عدد 38 الذي مر عىل اصداره  بالرائد الرسمي 9 أشهر وذلك يف إطار 
دفع النواب اىل القيام بدورهم الرقايب غري أن مطلبهم  مل يحظى بالرد و ترك 
املعطلون يف مواجهة الرد األمني لوحدهم دون حضور إعالمي أو حقوقي أو 
نيايب.  كام استنكرت التنسيقية يف بيانها التنسيقية التعامل األمني وإستعامل 
السياسة  جانب  إىل  املادي،  بالعنف  وإعتداء  للدموع  مسيل  غاز  من  القوة 
العنرصية تجاه بعض الواليات من طرف بعض األمنيني واعتامد سياسة الرتهيب 

النفيس للمحتجني.
وتعهدت التنسيقية مبواصلة نضالها كلفها ذلك ما كلفها أمام تعّنت الحكومة و 

تنكرها ملطالبهم املرشوع وحقهم الدستوري.

الوزيرة بن سليمان تتراجع
وحدّاد تحذر من المماطلة ولتسويف

العمل ممن طالت بطالتهم واملشمولني  الحكومي مع املعطلني عن  التعاطي 

حكرا  وليس  األمنية  لالعتداءات  تعرضوا  فلطاملا  سابقة  يكن  مل   38 بالقانون 
االرتباك  من  حالة  يعكس  ما  القطاعات  من  العديد  قبلهم  طال  النه  عليهم 
القامئني عليها من خروج  الحكومي وحالة خوف مريض من  والتخبّط والعجز 
اىل  اللجوء  اعتمدوا  لذلك  الحكم«  »فرصة  وفقدان  سيطرتهم  عن  األمر 
املفروض  من  كان  اجتامعية  قضايا  يف  األمنية  القوات  وحرش  االمنية  القبضة 
القرارات والترصيحات جزء من  الناقض يف  بالحوار واالقناع، بل لعّل  أن تحل 
بالقانون 38 بني  التناقضات املتعلقة  التهافت واالرتباك. ولعل آخر هذه  هذا 
لوالية  زيارته  خالل  تحدث  الذي  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  ترصيحات 
مدنني عىل استكامل املنصة املتعلقة باملشمولني بقانون 38 وترصيحات الوزيرة 
سليامن  بن  السيدة حسناء  العمومية  بالوظيفة  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى 
التي أكدت أن »املنصة تم االشتغال عليها بكفاءات تونسية ويف وقت قيايس 
وتّم انجازها ولكن الضوابط التي تم ارساؤها يف املنصة ستصبح الغية ودعت 
النهائية« وهو الترصيح الذي ساهم  القيام بحوار جدي لتحديد الضوابط  اىل 
يف مزيد توتري االجواء. وما دفع بالنائب عن الكتلة الدميقراطية ليىل حداد للرّد 
عليها، واصفة الحكومة بالفاشلة يف حل هذا االشكال وبكونها »زادت الوضع 
االجتامعي العام احتقانا واختناقا عىل جميع األصعدة ما ينذر باندالع انفجار 
خطري يؤدي بالبالد إىل حرب أهلية« وعربت عن انزعاجها ملا وصفته بسياسة 
املامطلة والتسويف التي اعتمدتها وزيرة الوظيفة العمومية يف معالجة قانون 
أنها   باملعطلني ممن طالت بطالتهم 10 سنوات فام فوق. مؤكدة  الخاص   38
استنفذت جميع األعذار املتعلقة باصدار االوامر الرتتيبية مبا يف ذلك ما قدمته 
من تربير تحت قبة الربملان انتهى بقرب القانون نهائيا برجوعها ملبادرة السيد 
فيصل الطاهري املتعلقة باملعطلني من فاق سنهم 45 سنة وأضافت أنها بذلك 
تعطل مسار تفعيل القانون بتعلة إجراء حوار مع لجنة الرتبية  ورؤوساء الكتل 

وهوما اعتربته استخفافا باملعطلني وبالنواب. 

عريضة موجهة للمشيشي
وتهديد بالتراجع عن دعم حكومته

جمع  بصدد  أنّه  الربقوقي  عصام  بالربملان  املستقل  النائب  أكد  جهته  ومن 
املشييش،  هشام  الحكومة  رئيس  إىل  توجيهها  سيتم  عريضة  عىل  إمضاءات 
الخاصة  الرتتيبية  لألوامر  الفوري  بالتنزيل  الرئاسة  ملصالح  باإلذن  ملطالبته 
بالقانون عدد38 لسنة 2020الخاص باالنتداب االستثنايئ يف الوظيفة العمومية 
عىل  املمضني  النواب  تراجع  بإمكانية  وهدد  بطالتهم(.  طالت  من  )قانون 
العريضة عن دعمهم للحكومة يف صورة عدم االستجابة لطلبهم، مشريا اىل أن 
نواب الشعب يواجهون ضغطا شعبيا كبريا يف جهاتهم من أجل تفعيل القانون 

املذكور.
خليفة شوشان

بعد التسويف والمماطلة في تطبيق قانون 38

حكومة املشيشي تلجأ إىل القبضة األمنية
ردا على التحرك الوطني لتنسيقية »االنتداب حقي«

إرتفاع مؤشر أسعار العقارات  
 7 بنسبة  العقارات  أسعار  مؤرش  إرتفع 
% ، بنهاية مارس 2021 ، مقارنة بالفرتة 
أعلنه  ما  وفق   ،  2020 سنة  من  ذاتها 

املعهد الوطني لإلحصاء .
إىل  خاص  بشكل  اإلرتفاع  هذا  ويعزى 
إرتفاع أسعار الفيالت بنسبة 14.4 % أما 
عن أسعار األبنية والشقق فقد إرتفعت 

بنسبة 6.2 % و 6.1 % عىل التوايل.
 ،  2021 من سنة  الرابع  بالربع  ومقارنة 
إرتفعت أسعار العقارات بنسبة 2.3 % 
املساكن واألرايض  إرتفاع أسعار  ، عقب 

بنسبة 3 % ، والشقق بنسبة 0.8%
عن  لإلحصاء  الوطني  املعهد  أعلن  كام 

زيادة يف معامالت األرايض ، خالل الربع 
األول من عام 2021 ، بنسبة 16.8 % ، والتي أثّرت بشكل رئييس عىل األرايض املبنية )%18.6( ، وبدرجة أقل ، الشقق )%11.8( والفيالت )6.1%
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الملف الفلسطيني

 هل يؤجل الفلسطينيّون كّل نضاالتهم  طاملا ُوِجد دوما  من يسعى 
إىل توظيفها ؟  هل  ينتظرون  توحد نضاالت  اليهود والعرب-- مسلمني 
كام  الصهيونيّة  الّدولة  ومشاريع  سياسات  مجابهة  يف  ومسيحيني-- 
نصحهم  بذلك بعض يساريّي آخر زمان؟  والحال أّن جبهة نضال ] من 
من  إمكانيّة   تظّل   ] جّدا  متفاوتة  استغالل  مختلفة وظروف  قوميّات 
الحاليّة  واملعطيات  الظّروف  يف  إليها  االرتهان  ولكّن  استبعادها،  الغباء 
فيه كثري من الوهم ألّن األمر يتعلّق بإستيطان  يكتيس فيه البعد القومّي 
سائر  تقريبا   تكشفه  .كام  الطبقّي  البعد  إىل  قياسا  القصوى  األولويّة 
الّنضاالت التي خاضها الفلسطينيّون  منذ انتصاب االستيطان.  املوقف 
من اإلسالم الّسيايّس، من مشاريعه ،  من خلفياته الّنظريّة  واإليديولجيّة 
والعقديّة ،من طبيعة املجتمع الذي يروم إرساءه  ، من طبيعة الّصاع 
لكّل عمل  يتحّول إىل تشكيك وشجب   أن  ، اليجب  يريد فرضه  الذي 
نضايّل أيّا كان مأتاه وطبيعته ووجاهته والهويّة الطبقيّة للجهة القامئة به 
. ففي معمعان الّصاع -- ويف خضّمه فقط -- تفشل املشاريع اليمينبيّة 
التّحّرر  معارك  كّل    . والحسم  الفرز  ويتّم  وإسالمويّها   « حداثويّها   «
الوطنّي ُحِسمت دوما  بالكفاح املسلّح أو تُوِّجت  بانتفاضة مسلّحة . 
واالختالف، كّل االختالف، متثّل دوما يف طبيعة الطّبقة– الطّبقات --التي 

تقود مرحلة التّحّرر الوطنّي .      
 ] املليك  األمري  إىل  العقيد إىل   الّرؤساء، من  كّل   [ الّرؤساء  ببذل   «
جهدا عند  أمريكا  لتفرج عن مياه الّشب » ) محمــود درويــش (. 
كان ذلك أيّام حصار بريوت 1982.  مساع مضنيّة  وجهد  مشكور وحزم 
مشهود. شكرا لحّكامنا وما حكموا . ما خانتهم الحيلة وال خذلهم التّدبري.  
أعياهم تعّنت شعوب أّن لها أن تتمثّل عبقريّة حّكام يدركون الكلّيّات 
وال  تعميهم  العوارض عن الجواهر. حّددوا -- وال أحد طلب منهم ذلك 
-- سقفا زمنيّا لتحرير فلسطني من املاء إىل املاء، من الّنهر إىل البحر، برّا 
وجّوا وبحرا، قبل موّف األلفيّة ) هـذه األلفيـّة ( يف منازلة فاصلة حاسمة 
جازمة، سيسّجلها التّاريخ بأحرف تاجيّة يف مآثر » أيّام العرب ». دع عنك 
الّتهات والتّحاجج مبا يجري يف كّل شرب من أرض فلسطني، فام ذاك  إالّ 
مجرّد مناوشات ملغومة ومقصودة ، إن مل يكن مؤامرة مدبّرة من أعداء 
األّمة لتحريف الجوهر وتحريك عمليّة الّسالم والتّطبيع  وتحويل القضيّة 
من رصاع وجود إىل رصاع حدود، وحرمان أّمة العرب من حنكة حّكامها 
وحكمتهم وقّوة تبّصهم حتى أنّه بإمكانهم رصد - وليس توقّع- لحظة 
التّحرير بدقّة يعجز العقل عن تخيّلها حتّى  كمحض  كعملية افتاضيّة .               
 (  .« والّسالما   األخرية   وصيّتك  تكتب  فال   / أخرى  هجرة  هي   «
لنبل  الفلسطيني  استكشاف  يف  أخرى  .هجرة  درويــش(  محمـــود 
جراحه ومالحم مآسيه وعظمة صموده، رحلة يف مجاهل التّاريخ لتبنّي 
العدّو من الّصديق، من كان حّقا مؤبِّدا للّنكبة ، ومن كان فعال صانعا 
للملحمة. قدر الفلسطينّي أن يتسامى عىل جراحه ، أن يقتنص الفرصة 
التي وهبها إليه عدّوه .أن يلتحم جرح الّداخل لعرب الّداخل، الّشاهد 
الّدائم عىل عدالة القضيّة وعروبة األرض، بجرح الّشتات ، فيصري الكّل 
قد  تتعثّـــر،   قد  فلسطينيّة   مبعجزة  فلسطينيّة  ملحمة  يف  فلسطينيّا 
يُفرض عليها مؤقّتا التّوقّف  لتضميد  جراحها وإحصاء عدد شهدائها حتّى 
ال يقلّل األعداء -- بعضهم من بني العمومة -- من عدد شهدائها  ذخرا  
ملا هو آت  ماّم متليه غريزة التّشبث بالتحّرر من وصاية، كانت دوما عىل 
الفسطينيّني وباال ، ملراكمة مقّومات التّحرير، تحرير كلاّم بدا للمولعني 

» رسابا  الّســـالم   « بـجّنة 
هدفا  لألحرار  كان  خلّبا 
ورهانا.             شعب 
الجهات،  كّل  من  محارص 
يحارص الحصار وبه  يتدثّر 
أعــداؤه  يترّسب  ال  ليك 
 « مرابض  إىل   ) أعداؤنا   (
أبنــاء عــّم » مل » يراعــوا 
مــن  فــي  العمومــة 
هلـــك » ) أمــل دنقـــل 

                   .  )
ليس  الثورّي  الزّمن   
زمن   . العادّي  الزّمن 
الثورة يقفز التّاريخ بشكل 

املرسح  الجامهري  تحتّل«   « االنتكاس،  سنوات  من  انتقاما  »جنويّن«  
الّسيايّس وينجز الفعل الثّورّي يف حيّز زمنّي محدود ما مل تحّققه البيانات 
واملحاوالت الّسلميّة يف عقود. بضعة أيّام كانت كافيّة إلعدام مشاريع 
معدودات  أيّام   . التّاريخ  مزبلة  إىل  الّسالم  اتّفاقيّات  وإحالة  التّطبيع 
وحّولت   -- حدثا  وليس   -- الحدث  جرّاح  الّشيخ  حّي  من  جعلت 
القضيّة الفلسطينيّة إىل قضيّة كّل أحرار العامل .« عشة أيّام هزّت العامل 
الذي راكمه يف  الثورّي  الّتاث  كّل  الفلسطينّي ومنارصيه  » وأحيت يف 
رحلة البحث عن الّذاتيّة الفلسطينيّة  والهّويّة الثوريّة ملا بقي ثابتا يف 
املقاومة الفلسطينيّة يف سباق مسافاتها الطويلة. ربطت الثّورة الجامهري 
كذخرية  الشعبيّة  الذاكرة  يف  الرّابض  الّنضايّل  وتراثها  بإرثها  الفلسطينيّة 
تذكري وتحفيز دائم ال ينضب.  » أنا لست أخا أو ابنا  لكم  فحسب ، بل  
أنا  ابن  وأخ  لألّمة كلّها. ال تبكوا أو تنتحبوا من بعدي. عليكم أن تفرحوا 
.  فاألّمة التي تقف يف وجه  بؤسها   وتغّنوا. إّن مويت مدعاة لالحتفال 
وتقاتل أّمة لن متوت ». وصيّة  فؤاد  حجازي أحد أبطال  وشهداء  ثورة  
الربّاق ) 1904 / 1932 ( قُبيْل إعدامه شنقا من قبل سلطات االنتداب 
القلعة مبدينة عّكا صبيحة 17 جوان 1930، صحبة  الربيطايّن يف سجن 
الّزير )1895 /  رفيقيه محمد جمجوم ) 1902 / 1930 ( وأحمد عطا 
مرثيّة  يف  بطولتهم  إبراهيم  نوح  الّشعبّي  الّشاعر  خلّد  وقد   .  )  1930
عّكــا طلعت  من سجن   ( الفلسطينّي  الغنايّئ  الّتاث  من  جزءا  متثـّـل 
جنازه  /  محمد جمجوم وفؤاد حجازي /  وجازي عليهم  يا شعبي جازي 
...( . قسوة الفلسطينيّني عىل أدبائهم ال يضاهيها  إالّ إجاللهم لشهدائهم 
. 13 جويلية 1972 يصدر أّول عدد لــ« فلسطني الثورة » وعىل غالفها  
األوىل الستشهاده،  ويف  الّسنويّة  الذكرى  إيّاد يف  صورة كبرية أليب عيل 
مكان ما صورة صغرية للّشهيد غّســان كنفانــي الذي اغتالته املوساد 
يف  بريوت  يوم 08 جويلية 1972 . جّن جنون كامل نارص، رئيس تحرير 
املجلّة ، ولعن كّل العاملني بها . ونُِقل عنه قوله : » هل نحن يف مباراة 
بني الّشهداء ؟؟ » فكانت صورة كبرية تليق  بغّسان تتصّدر الغالف األّول 

للعدد املوايل  للمجلّة.
يف تعليقه عىل جنازة غّسان قال كامل نارص » ترى هل تتاح يل مثل 
هذه الجنازة يوما ؟ » . وكان له ما أراد إثر اغتياله يف 10 أفريل 1973  
ونُــّفذت وصيّته ،هو » املسيحّي » املنتسب لحركة فتح،     بأن يُدفن إىل 

جانب غّسان كنفاين » املسلم »  ابن الجبهة الشعبيّة  يف مقربة الّشهداء 
الحلــُم  وعانــق   ، امتزج  يكون  قد  وبه  الّدَم،  الّدُم  فجاور   . اإلسالميّة 

الحلـــَم ومعــا صــوب الوطــن  أبحرا.                          
ما  يف  خاّصة   ، بندقيّة  فوهة  عىل  محمولة  وهي  الّسياسة   ، الحرب 
يتعلّق بالحروب الّنظاميّة حيث يتغلّب الحسم العسكرّي عىل ما سواه ، 
ويف الحروب ال يشء مجايّن ، لذلك يستهدف الّصهاينة األطفال واألمكنة 
الرّمزيّة لقرب الذاكرة التي يتوارثها أطفال » أرض الربتقال الحزين » جيال 
عن جيل.  يحمل الفلسطينّي كلاّم أبحر يف أصقاع الّدنيا  وطنه حقيبة 
سفر ،  بها يكتسب املنفى  معنى ، وتظل   تشّد إىل وطن  له » فيه 
له ال  أّن من ال وطن  القلع » وتنحت يف ذاكرته  جذور تستعيص عىل 
بّر له وال بحر وال منفى .  الفلسطينّي  ، الذي صنع من املآيس مالحم، 
سيحتار يوما ما أين يصيّل، أين يقيم طقوس عبادته ، وكّل ذرّة تراب يف 
أرضه مقّدسة.  فلسطني مأساة العص، قضيّة العص ، ولكّنها قبُل وبعُد 
ملحمة العص ، أسطورته ومعجزته، فيها ميتحن  أحرارها وأحرار العامل 
الحّريّة؟(  ما مثن   ( أّن سؤال  أدركوا  بالحياة. وبفضلها  مدى جدارتهم  
أن  هي  الحريّة  دامت  ما   ) الحرية؟  هي  ما   ( سؤال  من  أكرث جدوى 
تنحت ما يستحيل  تنميطه يف قاعدة محّددة  له، أن تدرك كام أدركت 
أّم سعــد، بطلة رواية لغّسان كنفاين تحمل نفس العنوان، أّن » خيمــة 
يختلف  كام  الالّجئ  وخيمة  الفدايئ  خيمة   ، تفــرّق«  خيمــة  عــن 
موت عن موت ونجمة عن نجمة وانتصار عن انتصار. موت ترقص له  
الّصبايا ، تنفيذا لوصيّة هي عليك ديْــن، وموت كطعم الخيانة، نجمة 
هي للعّشاق نِْعَم  الرّاعي  والّنديم، ونجمة هي لـ »  أوالد الحــالل » 
كّل  عنك  يحمل  انتصار  والّدليل،  املرشد  بئس  املهاّمت   من  الحقري  يف 
انتصار » يظّل عىل أصحابه   « باألخطار و  املشحونة  الثقيلة  اللّحظات 
-- طوال الّدهر-- عار العار.                                                                        

لست  فجزما  هواه   لّج  يف  وسبحت  الوطن   عشق  بك  استبّد  إذا   
بحاجة إىل أن تتعلّم أمورا أربعا :     

 » ليس املهّم أن  ميوت اإلنسان قبل أن يحّقق فكرته الّنبيلة  بل أن 
يجد فكرة نبيلة قبل أن  ميوت  ».  -- غّســــــان كنفانــــي --                                       
 » ليـس لنــا غيـر حّريّـة واحـدة هــي حّريّــة الّنضــال مــن أجــل 
الحّريّــة » -- بــريكـــــالس --       » نحــن ال نحصــي عـــدد القتلـــى 
فـــي كـــّل مكــان بنفـــس الطّــريقــــة » – جــاك  دريــــــدا --    » 

» أرض الربتقــــــــال الحزيـــــــــــن «  

 جــذور تستعصــــي علــــى  القلــع والتوجد الحرية بل يجب اخرتاعها       
-- الطايـــع الهراغــــــي --                                  

» قــــد مـــات قوم ومـــا ماتت فضائلهم //  وعــاش قـــوم  وُهـــْم فــي الّنــاس أمــوات »                                                      
-- اإلمـــــــام الّشافعـــــي --                               

...ألّن  الوحيــد  ومستقبلــي  وماضــّي  حّقــي  ألنّــه  الوطــن  أناضـــل السرتجــاع  سأظــّل   «
لــي فيــه شجرة وغيمة وظّل وشمـس تتوّقـــد وغيــوم متطــر الخصـب ... وجــذور تستعصـي 

علـى القلــع » .                             
         -- غّســــان كنفانــــي--                                     
القضّيـة  عــن  دفاعــا  نفسهـا  تريد  التـي  والّسديّات  واملقاربـات  الكتابـات  هـي  كثيــرة 
الفلسطينّيـة       والحال  أنّه ميكن ، بل يجب ، إدراجها بكثري من اليس يف خانة اإلساءة املقصودة 
لصناعة الّتفاهة . فعندما تتنّصل الكتابة من كّل مسؤولّية تنحدر إىل مستوى املضاربات الفكريّة 
التي تربّر الّشء ونقيضه. يف غياب  البوصلة ) ملــــاذا نكتـــب؟ ( ينتعش نظام الّتفاهة وتتحّول 

الكتابة إىل حذلقة مرَضّية كرتجمة لرغبة  يف » التمّيز« األرعن والّتـنطّــع ) وبوعي ( عن كّل 

االعتبارات الّسياسّية والفكريّة والقيمّية والفلسفّية وتفرض نفسها حالة وباء فكرّي مدّمر ، هّمها 

إرساء وتأسيس فّن املراوغة . فبإسم املوضوعّية واألمانة املعرفّية وتطليق العاطفة أطلق البعض 

عليه  يحوز  وما  دمار  ترسانة  من  العدّو  ميلكه  ما  بني  مقارنات  بإجراء  نظريّة  لتهوميات  العنان 

الفسطينّيون ومقاومتهم  من وسائل دفاع محدودة إن مل تكن  بدائّية . وأوغل البعض اآلخر يف 

إبراز » غبــاء » الفلسطينّيني باعتامد العمل املسلّح الذي يشكّل حسب »  فقهائنا  » ذريعة آللة 

الّدمار الّصهيونّية للفتك باملدنّيني العّزل يف الداخل ويف غزّة بحّجة حّق الّدفاع عن الّنفس . وتفطّن 

البعض اآلخر إىل أّن  » الحرب  » الّدائرة يف فلسطني فرصة ذهبّية لليمني  -- اإلسالم الّسيايّس أساسا 

الفلسطينّي.   الّشعب  كّل  عن  املدافعة  الّدولة  مبظهر  والظّهور  متثيلّيته  وفرض  صورته  لتلميع   --

بقطع  الّنظرعن وجاهة هكذا تحاليل من عدمها فإن الّسؤال يفرض نفسه فرضا : ما الغاية من 

هذه املقاربات؟
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ولد أحمد املستريي يوم 2 جويلية 1925 يف ضاحية املرىس وسط عائلة 
ميسورة من عائالت املخزن مبدينة تونس، أصيلة مدينة املنستري. كان جّده 
األول، فرج الرشيف مرزوق قد غادر مدينة املنسيرت يف النصف الثاين من 
القرن 18م لالستقرار يف الحارضة تاجَر عطور وجّده أحمد قد عيّنه الباي 
حّمودة باشا قايدا عىل عمل ورتان يف الشامل الغريب، لكنه غادر منصبه 
للتفّرغ ألمالكه العقارية وتبعه يف ذلك ابنه الطاهر املستريي. أّما جّدته 
املدينة، سيدي محرز بن  زُليخة املحرزي )إحدى حفيدات سلطان  فهي 

خلف( ووالدته خديجة القّصار.
باملدرسة  والثانوي  الرتيبونال  نهج  مبدرسة  االبتدايئ  تعليمه  زاول 
الصادقيّة حيث ربطته عالقة وطيدة بالطيّب املهريي ومحّمد املصمودي 
والطيّب السحباين... ويف سنة 1942 انتمى إىل الشعبة الدستورية باملرىس 
ونشط بها صحبة الطيب املهريي... وبعد الحصول عىل الباكالوريا مبعهد 
الجزائر  يف  الحقوق  درس  بفرنسا،  الثانية  العاملية  الحرب  وبسبب  كارنو 
أوال ليلتحق فور نهاية الحرب مبعهد الدراسات السياسية وكليّة الحقوق 
ويف   .1948 جوان  يف  الحقوق  يف  اإلجازة  عىل  فيها  أحرز  حيث  بباريس 

خريف 1948 رّسم بجدول املحاماة بتونس العاصمة.

نضاله يف الحزب والحركة الوطنية
أصبح أحمد املستريي عضوا يف جامعة تونس للحزب الحر الدستوري 
والهادي  األدغم  الباهي  من  كل  مع  يتعاون  وأصبح  عام 1950،  الجديد 
جانفي  ويف  بالفرنسية.  الناطقة  األسبوعية  »ميسيون«  جريدة  يف  نويرة 
الذي أصبح يقوده فرحات  الديوان السيايس الرسي للحزب  1952 دخل 
الوطنيني  حشاد والصادق املقدم. ودافع )بوصفه محاميًا( عن املناضلني 
محاولة  إىل  حينها  وتعرّض  الفرنسية،  والعسكرية  املدنية  املحاكم  أمام 

اغتيال من قبل املنظمة اإلرهابية املسامة اليد الحمراء.
مسريته السياسية

بدأ أحمد املستريي مسريته السياسية مبّكرا. ففي أوت 1954، أصبح 
انتخب   1956 مارس   25 ويف  سليم.  املنجي  الداخلية  وزير  ديوان  مديَر 
ضّمت  التي  الوطنية  الوحدة  قامئة  ضمن  التأسييس  القومي  باملجلس 
للشغل  التونيس  العام  )االتحاد  الوطنية  واملنظامت  الدستوري  الحزب 
واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة واالتحاد القومي للمزارعني التونسيّني( 
وأبىل بالًء حسنا يف صياغة دستور غرّة جوان 1959 وإعالن الجمهورية يف 

25 جويلية 1957 وعديد الترشيعات الجديدة...
ويف أول حكومة شّكلها الحبيب بورقيبة بعد االستقالل يوم 14 أفريل 
1956 ُعنّي عىل رأس كتابة الدولة للعدل، حيث ساهم يف »تونََسِة« جهاز 
مقدمتها  ويف  الجديدة  والقوانني  الترشيعات  وإصدار  واملحاماة  القضاء 
رئيس  إليه  أوكل  التي   1956 أوت   13 يوم  الشخصية  األحوال  مجلة 
الحكومة حينئذ، األستاذ الحبيب بورقيبة مهّمة إعدادها وصياغتها رفقة 

محّمد بن خليفة القروي.
ويف سنة 1958 أصبح ممثال لتونس يف منظمة األمم املتحدة، فأبىل 
فيفري   08 يوم  يوسف  سيدي  ساقية  قصف  محنة  إبّان  الحسن  البالء 
1958. ويف 10 ديسمرب 1958، أسندت إليه حقيبة املالية والتجارة، وكان 
من أولوياته آنذاك إبرام سلسلة من االتفاقيات مع فرنسا، وإصدار ُعملة 

جديدة هي الدينار التونيس…

ويف سنة 1960، ُسّمي سفريا يف االتحاد السوفيايت فالجمهورية العربية 
املتحدة عام 1961، ثم يف الجزائر سنة 1962. ويف 24 جوان 1966 عاد إىل 
تونس ليتوىل وزارة الدفاع التي شهدت انطالقة جديدة يف عهده بتطوير 

الجيوش الثالثة وبعث األكادميية العسكرية بفندق الجديد...
وبعد أن عرّب علنيّا عن معارضته لسياسة التّعاضد لألستاذ أحمد بن 
صالح، طُرد من الحزب االشرتايك الدستوري الحاكم يف 29 جانفي 1968 
وكان عليه أن ينتظر إزاحة أحمد بن صالح، يك تقع إعادته إىل الديوان 

السيايس للحزب يف 23 أفريل 1970.
لكنه يف 21 جوان 1971  للداخلية،  وزيرا  ُعنّي  ويف 12 جوان 1970 
استقال نظرا إىل عدم الوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس بورقيبة بخصوص 
يف  املنعقد  الحزب  مؤمتر  وخالل  الحريات...  ومسألة  السيايس  االنفتاح 
لألستاذ  خلفا  املركزية  اللجنة  يف  انتخابه  وقع  باملنستري،   1971 أكتوبر 
علّق  الحزب،  عىل  الليرباليني  سيطرة  من  التخّوف  وإزاء  األدغم.  الباهي 
بورقيبة نشاط أحمد املستريي، ثم طرده منه نهائيا يف 21 جانفي1972. 
ويف 20 جويلية 1973 أُطرد من الربملان بطريقة غري الئقة يف ظرفية اتسمت 
مقدمتهم  ويف  »البَلِديّة«  من  عليه  املنسوبني  وبعض  القرص  بني  بالتوتّر 

راضية الحداد وشقيقها حسيب بن عاّمر والباجي قائد السبيس...
رائد املعارضة السياسية للحزب الحاكم

كان يف سنة 1977 من العنارص املؤّسسة للرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان يوم 07 ماي ثّم من أّول املنضّمني إىل فريق التحرير يف 
أول جريدة معارضة بعد االستقالل، جريدة »الرأي« التي أّسسها حسيب 
أّسس  10 جوان 1978،  نفسها. ويف  السنة  من  ديسمرب   29 عاّمر يف  بن 
 Mouvement« االشرتاكيّني  الدميقراطينّي  »حركة  رسميا  املستريي  أحمد 

des Démocrates Socialistes« وتوىل أمانتها العامة.
عديد  يف  تعّددية  انتخابات  أول  يف  حزبه  شارك   1981 نوفمرب  ويف 
أصواتهم  الناخبني  من  مهّم  جانب  إليه  وأسند  الخرضاء  بالقامئة  الدوائر 
لكْن وقع تزوير نتائجها واإلعالن عن فوز ساحق للحزب الحاكم حسب 
ما كشف عنه أكرث من مسؤول الحقا. ويف 16 أفريل 1986، وقع إيقافه 
وسجنه ثم أخضع لإلقامة الجربية إثر مشاركته يف مظاهرة منّددة بالعدوان 

األمرييك عىل ليبيا.
تعاطف مع حركة االتجاه اإلسالمي ودافع عنهم يف أكرث من مناسبة 
ورجاالت  بورقيبة  الحبيب  بالرئيس  عالقته  توتر  يف  له  تسبّب  ما  وهو 
قبل بدخول إسالميّني مستقلنّي يف  نوفمرب 1987  انقالب 7  حزبه. وبعد 
قامئات حزبه يف االنتخابات الترشيعية ليوم 02 أفريل 1989. ويف فيفري 
األمانة  من  طوعيا  انسحب  العامة  الحّريات  يف  أمله  خيبة  وإثر   1992
سيايس  نشاط  لكل  حّدا  ووضع  االشرتاكيّني،  الدميقراطينّي  لحركة  العامة 
تاركا مكانه للفريق الذي عمل معه ويف مقدمتهم الدايل الجازي وحّمودة 
بن سالمة ومصطفى بن جعفر ومحّمد مواعدة وإسامعيل بولحية وعبد 
الحّي شويخة... إلخ. وخالل هذه الفرتة كانت له عالقات وطيدة بأحزاب 
املعارضة ورموزها ويف مقدمتها الحزب الشيوعي )محمد النافع ومحّمد 

حرمل( وحزب الوحدة الشعبية )محّمد بالحاج عمر(...
عودة من جديد بعد 2011

بعد 14 جانفي 2011 عاد للحضور عىل الساحة تلبية لدعوات بعض 
املنابر اإلعالمية من إذاعات وقنوات تلفزية واإلدالء بشهادته أمام نواب 

املجلس الوطني التأسييس وبعض الهيئات الدستورية... ويف يوم 12 فيفري 
2013 كان أحمد املستريي ضمن الشخصيات الوطنية يف تركيبة مجلس 
يف  به  لالستئناس  الجبايل  حامدي  الحكومة  رئيس  أنشأه  الذي  الحكامء 
تقدير املواقف واملستجدات الوطنية وتقديم االستشارة والنصح للصالح 

العام.
تّم  الوطني  للحوار  عامة  جلسة  خالل   2013 ديسمرب   14 يوم  ويف 
من  فكان  أسامء،  ستة  قامئة ضمت  يف  الحكومة  رئيس  ملنصب  ترشيحه 
األسامء التي اقرتحتها وأيدتها حركة النهضة بوصفه معارضا سابقا لنظام 
حزبه  مقرّات  لهم  وفتح  عنهم  ودافع  احتضنهم  أن  له  وسبق  بورقيبة 
بتأييد جميع  يحَظ  لكنه مل  الجمر...  إبّان سنوات  »املستقبل«  وجريدته 

القوى السياسية.
عىل  ظهوره  واقترص  بيته  املستريي  أحمد  الزم   2014 جانفي  ومنذ 
القرص  يف  ذلك  إىل  دعوته  متّت  كلام  الوطنية  املناسبات  بعض  حضور 
ثّم  املرزوقي  املنصف  الدكتور  حكم  زمن  مناسبتني،  يف  بقرطاج  الرئايس 

زمن حكم زميله ورفيق دربه السابق، األستاذ الباجي قايد السبيس.
سريته الذاتية »شهادة للتاريخ«

»شهادة  الذاتية  سريته  أصدر  الجنوب،  دار  وعن   2011 أكتوبر  يف 
تّم  الذي   ،)Témoignage pour l’Histoire( الفرنسية  باللغة  للتاريخ« 
تقدميه يف أكرث من منرب ثقايف وإعالمي، من بينها »سلسلة مسالك اإلبداع« 
األستاذ  قّدمه  حيث  بأريانة  للثقافة  الجهوية  املندوبية  نظمتها  التي 
صالح عطية ثّم ُعرّب الحقا. وقد دافع يف سريته عن عدة قضايا إنسانية 
وجوهرية يف حياة الشعوب مثل قضية الهوية يف رصاع الشعب الجزائري 
باملناضل  بورقيبة  عالقة  طبعت  التي  الخفية  والرصاعات  االستعامر  ضّد 
صالح بن يوسف ودور املؤسسة العسكرية يف البناء السيايس... كام قام 
يوسف  وبن  بورقيبة  من  كل  عالقة  رافقت  التي  التصدع  برصد جوانب 
بالسياسة... كام كشف يف كتابه أّن استقالته من الحزب الحّر الدستوري 
لوعيه  االشرتاكيّني«  الدميقراطينّي  »حركة  معارض،  حزب  أّوَل  وتأسيسه 

بأهّمية املرحلة يف ظل تكريس بورقيبة للحكم الفردي منذ الستينات.
حياته الّشخصية

الوزير  ابنة  بسعاد شنيق،  املستريي سنة 1956  أحمد  األستاذ  تزّوج 
األكرب السابق محمد شنيق وأنجبا خمسة أبناء: أربعة أوالد وبنتا وهم: 
واملنصف  وحاتم  سنة(   14 عمر  )تويف سنة 1971 عن  والطاهر  إدريس 

وأسامء.
وعموما يبقى األستاذ أحمد املستريي أحد أبرز الّشخصيات الوطنية 
والحزيب  السيايس  العمل  من  كبريا  تاريخا  وراءها  تجّر  التي  التونسية 
يحيل   1992 سنة  السياسية  الحياة  من  انسحابه  أّن  كام  والحقوقي... 
إىل ما يتمتع به الرجل من رؤية واقعية ثاقبة للراهن السيايس وهو ما 
املعارصة  الشخصيات  أهّم  يجعله مبواقفه ونقده وتقديره لألمور...، من 
التاريخية وميثل ذاكرة حيّة وشاهدا عىل مرحلة مهّمة من  واملرجعيات 

تاريخ تونس املعارص.
من  عرفه  من  وكّل  وأصدقاءه  وذويه  أهله  ورزق  الفقيد  الله  رحم 
إليه  لله وإنّا  الصرب والسلوان وإنّا  التونسينّي، جميل  أو بعيد من  قريب 

راجعون.

املحامي  تونس،  يف  املعارضة  ورائد  الدولة  رجل  رحيل 
والوزير السابق األستاذ أحمد املستريي 2021-1925

وترجّل فارس آخر من فرسان تونس: 

غادرنا فجر يوم األحد 23 ماي 2021 أحد بناة الدولة الوطنية الحديثة وواحد من 

أقوى وزراء بورقيبة، املناضل ورجل الدولة والوجه املعارض للحزب الحاكم منذ أواخر 
السبعينات، األستاذ أحمد املستريي عن سّن تناهز 96 سنة.

مل يسعفني الحّظ مبحاورته يف برنامجي اإلذاعي »شهادات حّية« )بإذاعة املنستري 
املحامني  من  وزمالئه  وأصدقائه  دربه  ورفاق  الدولة  رجاالت  من  العديد  غرار  عىل 
واملعارضني...(، لكن حصل يل رشف االتصال به هاتفيا عرب زميلتي وابنة أخيه، األستاذة 
صفّية بنت سعيد املستريي أكرث من مرّة يف بيته باملرىس يف منتصف التسعينات أثناء 
الفرنسية  الجامعات  »طلبة  حول  املعارص  التاريخ  يف  الدكتوراه  ألطروحة  إعدادي 
)1956-1880(« وكان من بينهم إثر انتقاله لدراسة الحقوق من الجزائر إىل باريس يف 
أعقاب الحرب العاملية الثانية بني 1945 و1948. كام اتصلت به الحقا لالستفسار عن 

تنظيم اليد الحمراء بتونس بني 1952 و1954 )فقد كان يف الرسية كالكثري من قادة 
الحزب(، الذي وصلته منه تهديدات بالقتل وأفلت من محاولة الغتياله إىل غاية مكتبه 
واملحتشدات  واملنايف  السجون  يف  الحزب  زعامء  بغالبية  الزّج  بعد  العاصمة  بتونس 
منذ اليوم املوايل للمؤمتر الرسي للحزب الدستوري ليلة 18 جانفي 1952، الذي أقّر 
كان  التي  ولقاءاتنا  اتصاالتنا  وتواصلت  االستعامر.  من  للتحّرر  خيارا  املسلّح  الكفاح 
انعقدت  ندوة وطنية  مبناسبة  املنستري  إذاعة  لفائدة  بها  التي خّصني  الكلمة  آخرها 
يوم 09 أفريل 2012 مببنى مؤّسسة األرشيف الوطني إحياًء لذكرى أحداث 09 أفريل 
1938 الدامية أو تدخله معنا من حني إىل آخر إذاعيا يف املبارش مبناسبة بعض األعياد 
الوطنية. وطيلة كل لقاءايت واتصااليت به، كان املرحوم عىل غاية من التواضع وسعة 
البال والتعاون من أجل إنارة الرأي العام حول األحداث الوطنية التي عاشها أو كان 

طرف فاعال فيها، سواء قبل أو بعد االستقالل.

أ.د عادل بن يوسف )قسم التاريخ/ كلية اآلداب بسوسة(  •
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الملف الفلسطيني

ال ميكن التوقف أمام النضال التونيس الفلسطيني املشرتك دون 
أن نتوقف أمام أبطال هذه املالحم التي أضاءت جزًءا ُمهماّ من هذه 

املسرية التي تخلاّلتها شهادات حياّة!
ملن عرفوا من قريب هؤالء األبطال وبهكذا اضاءات نكون قد 
االنساين  التاريخ  يحفظها  بأعمل  قامت  أسمء  عن  الغشاوة  رفعنا 
كمنجز وكفعل ميكن التباهي به أمام األجيال القادمة يف الجزء الثاين 
من هذه الشهادة عىل العرص شهادات مؤثرة عن الشهيد عمران بن 

الكيالين املقدمي وبقياّة زمالئه.

- شاهد عيان بدمشق: 
يذكر أحد الذين التقوا الشهيد عمران بن الكيالين املقّدمي قبل 
استشهاده بحوايل أربعة أشهر قائال: »... كانت الساعة تشري إىل الثامنة 
ليال )أواخر 1987( حني طرق عمران باب بيت صغري يف ضاحية ركن 
الوقت  بعض  ليقيض  دخل  ثم  دمشق  السورية  العاصمة  يف  الدين 
طويال...  عمران  ليلتها ضحك  التونسيني...  الطلبة  من  مجموعة  مع 
يرّدد  التي  ولفلسطني  لتونس  حبه  عن  كثريا  وتحدث  كثريا...  وغنى 
دامئا أنها قضية العرب املركزية... كان حديث عمران بسيطا ومفهوما 
لكنه قادر عىل تحريك أصلب املشاعر... كان مثل حديث العّشاق... 

وعمران كان عاشقا لتونس ولفلسطني...«.
- شهادة والدته خالصة: 

عمران  الشهيد  والدة  خالصة  السيدة  تحدثت   2008 سنة  يف 
املقّدمي إىل موقع »املظيلة اإلخبارية« الذي نرش حوارها كامال عىل 
الفايس بوك يف 12 جوان 2018 عن استشهاد ابنها بكل فخر واعتزاز 
تحرير  سبيل  يف  مثنا  ودفعه  به  ساهم  ومبا  البطل  ابنها  أنجزه  مبا 
إىل  أّم عظم وكرب شوقها  ولهفة  لوعة  تخفي  كانت  ولكنها  فلسطني 
رفات  إىل جانب  الرتاَب  استشهاده ومواراته  بعد  ابنها  رفات  استالم 

شهداء تونس األبرار بقفصة. فقالت عن ابنها: 
»لقد تعلّق بالحّرية منذ نعومة أظفاره وزاده تعلّقا بها ما حدثه 
به والده املناضل املرحوم كيالين عن مساهامته يف حركة تحرير البالد 
وطنه  عن  والنضال  التحرير  مببادئ  فتشبع  الفرنيس  االستعامر  من 
األكرب أينام كان الجزء املحتل من الوطن العريب. وبذلك أعّد العّدة 
لبعض  إال  ذلك  عن  يكشف  أن  دون  فلسطني  سبيل  يف  لالستشهاد 
قفصة  مبدينة  الثانوية  الدراسة  أتم  أن  وبعد  أصدقائه  من  املقربني 
بإحرازه عىل ديبلوم يف الرتكيب والصيانة امليكانيكية اشتغل بإحدى 
املؤسسات بالجهة وادخر خالل الفرتة التي قضاها يف العمل مبلغا من 
املال. وبعد أن أدى الواجب الوطني أرّص عىل السفر إىل سوريا بتعلّة 
ظاهرها مواصلة الدراسة وباطنها يف الواقع الشهادة ضمن الشهداء 

األحرار والبواسل. 
سنة  ذلك يف  وكان  سوريا  إىل  وقت طويل عىل سفره  ومل ميض 
السورية  بالجامعة  التحق  ثّم  الباكالوريا  شهادة  أحرز  حتى   1984
العمل املسلح  النفس ملّدة عامني وانخرط بعد ذلك يف  ودرس علم 
ضمن الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني وشارك يف بعض العمليات 
كل  بعد  يعود  وكان  بالنجاح  كلّلت  اإلرسائييل  العدو  ضد  الفدائية 

عملية اىل موقعه ساملا«. 
إّن كل هذه املعلومات قدمها  البطل  الشهيد  وهنا تقول والدة 
لها رئيس الكتيبة الفدائية )أبو يوسف( عندما شارك يف أربعينية ابنها 
من  عاما  مرور عرشين  »بعد  قائلة:  تتابع  ثم  األم  تصمُت  بتونس. 
استشهاد ابني رحمه الله ما زلت أنتظر عودة رفاته لريقد هنا يف تراب 
الوطن وال أخفيكم إنني سئمت الوعود الكثرية التي أعطيت يل دون 
أن تنفذ وأنا أرجو بل أطلب من كل أحرار لبنان وفلسطني أن يحققوا 
أمنيتي فيساعدوين عىل جلب الرفات قبل أن يتوفاين األجل املحتوم«. 
تصمت مرة أخرى ثم تضيف مالحظة أنها قد رأت ابنها منذ أشهر يف 
املنام وكان واقفا بالنهج القريب من منزلها وهو يحمل اسمه )نهج 
الشهيد عمران املقّدمي( وكان يرتدي بزّة عسكرية فأرسعت الخطى 
نحوه ملصافحته لكنه توارى عن أنظارها. وفّست ذلك بعدم تطبيق 
الوصيّة التي تركها قبل استشهاده والتي أوصاها فيها بأال تحزن وأن 

تنرث الورود يف كل مكان من دروب مسقط رأسه، وقد وعدت روحه 
حدثتنا  حني  واضحا  بدا  ما  وهذا  الوصية  بتطبيق  الرؤية  هذه  إثر 

بقلب أم للشهيد دون أن تذرف أي دمعة وباعتزاز وفخر كبريين.
* شهادة شقيقه رشيد:

»أبارك مواقف كل من آزرنا وساندنا يف السنوات الثالث عرشة 
األوىل من استشهاد شقيقنا )من سنة 1988 إىل سنة 2001( وإحياء 
فيها عديد  ثقافية شارك  تظاهرات  إقامة  ذكراه كل سنة من خالل 
وطنية  رموز  وعدة  والتونسيني  والفلسطينيني  العرب  الشعراء 
والتوقف عن  املؤازرة  انقطاع  واستنكر  استغرب  لكنني  وفلسطينية 
مدة  منذ  نقلت  شقيقي  رفات  وأّن   2001 سنة  منذ  الذكرى  إحياء 
إىل لبنان وكان ذلك يف عملية سابقة من عمليات تبادل األرسى بني 
الحقوقية  املنظامت  جميع  وناشدت  وإرسائيل  اللبنانية  املقاومة 
بالعمل عىل تحقيق رغبة العائلة يف جلب الرفات ليدفن يف مسقط 
رأس الشهيد البطل ليكون رمزا من رموز الحرية والنضال والتضحية 

بالنفس من أجل قضية العرب األوىل، القضية الفلسطينية«.
* شهادة سمياّة شقيقة الشهيد:

لقد كان شقيقي عمران بن الكيالين املقّدمي عّف القلب.. عّف 
التوفيق والقبول. وقد سافر  أويت نعمة  الضمري، ولقد  اللسان، عّف 
إىل سوريا للدراسة وهو يعتقد أن الدفاع عن فلسطني قصدا وعدال، 
املقاومة  سلك  يف  انخرط  هناك  ومن   ! سواه  شيئا  يبرص  يعد  ومل 
الفلسطينية وبسط ميينه كأنه يطلب املوت يف سبيل عروس العروبة... 

وكان مقداما.. ودامئا يف املقدمة أو ليس لقبه املقّدمي؟
ويف يوم 26 أفريل 1988 استشهد يف عملية فدائية بإصبع الجليل 
شاميل فلسطني املحتلة رّدا عىل اغتيال أبو جهاد ولقد كانت والديت 
خالصة تشاهد التلفزة يومها، ومل تكن تشاهد التلفزة من قبل، ولقد 
أرواح  عىل  وغريبا  خاصا  إحساسا  وأحّست  ينقبض،  قلبها  أحّست 
بالرحمة،  لهم  ودعْت  مساكني،  وقالت  بالعملية،  قاموا  من  وأشالء 
من ضمن  كان  املقّدمي،  عمران  ابنها  أن  املسكينة  تعرف  تكن  ومل 
الشهداء الذين سقطوا يف تلك العملية الجريئة التي شهدت وقائعها 
عرب شاشة التلفزة. ولقد سمعنا بالخرب الحقا، ولقد سمعت أمي بالخرب 
بصرب وثبات ثم شعرت بالفخر عندما علمت أّن ابنها كان يؤّدي واجبا 
مقّدسا، وهي إىل حّد اآلن تنتظر عودة رفاته اىل أرض الوطن وكأنها 
تقول وعىل رأي الشاعر: أحّب أريض وأرض الطهر تعشقني حبّا بحّب 
وما يف الحب من عجب متى رسى الخوف مرّا ها أنذا إليك روحا بغري 

املوت مل تطب«.

 *عملية تبادل األرسى:
فور وصول رفات الشهداء الثامنية إىل تونس يوم 08 أفريل 2012 
الذين شملتهم عملية  الثامنية  التونسيني  نبأ  اإلعالم  تناقلت وسائل 
وارسائيل  اللبنانية  املقاومة  بني  متت  التي  والجثامني  األرسى  تبادل 
الفلسطينية  املقاومة  حركة  يف  انخرطوا  قد  التونسيون  هؤالء  وكان 
منذ 1988 ونفذوا عمليات فدائية داخل األرايض الفلسطينية املحتلّة 

وعىل الرشيط الحدودي بني لبنان وفلسطني واستشهدوا هناك... 
وقد أوردت جريدة الصباح قامئة هؤالء كاملة وتعميام للفائدة 

نوردها لألصدقاء والقراء:
 - الشهيد ميلود بن ناجح نومة: وهو من مواليد منطقة سيدي 
بو مخلوف بتطاوين استشهد يوم 25 نوفمرب 1988 إثر تنفيذه لعملية 
يف  واستعملت  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  عمق  يف  جريئة  فدائية 

هذه العملية ألول مرة الطائرات الرشاعية.
القرص  منطقة  أصيل  مي:  املقداّ الكيالين  بن  عمران  الشهيد   -
قفصة استشهد يف 26 أفريل 1988 يف عملية بطولية بإصبع الجليل 
يف فلسطني املحتلة أطلق عليها اسم »أبو جهاد« وكانت عملية ثأرية 

الغتيال املناضل أيب جهاد.
طالبا  كان  قابس،  مدينة  أصيل  الحشائيش:  فيصل  الشهيد   -  
جامعيا قبل انضاممه اىل صفوف املقاومة الفلسطينية استشهد يوم 
دورية  جريئة ضد  فدائية  عملية  يف  مشاركته  إثر   1993 جويلية   8

إرسائيلية مبنطقة العيشية يف جنوب لبنان.
- الشهيد سامي بن الطاهر الحاج عيل: وهو أصيل جزيرة جربة 

ضد  استشهادية  بعملية  قيامه  إثر   1995 جانفي   19 يوم  استُشهد 
دورية ارسائيلية يف منطقة الطيبة بجنوب لبنان عىل بعد كيلومرتين 

من فلسطني املحتلة.
أصيل  وهو  جمعة:  بن  الهاشمي  محمد  بن  رياض  الشهيد   -  
مدينة صفاقس كان طالبا جامعيا قبل رحيله إىل فلسطني. استُشهد 
دورية  ضد  استشهادية  بعملية  قيامه  إثر   1995 جانفي   19 يوم 
من  كيلومرتين  بعد  عىل  لبنان  بجنوب  الطيبة  منطقة  يف  صهيونية 

فلسطني املحتلة.
- الشهيد كمل بن السعودي بدري: مولود يف 27 جانفي 1975 
مبدينة املتلوي بقفصة وهو أصيل منطقة املكارم بسيدي بوزيد، زاول 
دراسته مبعاهد قفصة وعرف بتفوقه الدرايس )باكالوريا تقنية مبعدل 
من  أنه  والده  لنا  ذكر  وقد  أخالقه  ودماثة  سلوكه  وحسن   )14.68
عائلة مناضلة )جده عيل بن عمر كان من مساعدي القائد البشري بن 
سديرة وجده وعمه انخرطا يف صفوف الثورة ضّد االستعامر الفرنيس 
وشاركوا يف عدة عمليات بجبال عرباطة وسيدي بوزيد كام شاركوا يف 
معركة الجالء ببنزرت( استُشهد يوم عيد ميالده الواحد والعرشين يف 
27 جانفي 1996 يف عملية فدائية يف منطقة السيرة )قضاء جزين( 

يف جنوب لبنان.
مدينة صفاقس  أصيل  اللجمي:  أنور  محمد  بن  بليغ  الشهيد   -
وهو ينتمي إىل عائلة نقابية مناضلة استشهد يف العملية نفسها التي 
استُشهد فيها رفيقه كامل بدري وذلك يف 27 جانفي 1996 يف منطقة 

السيرة )قضاء جزين( يف جنوب لبنان.
نرص  معتمدية  مواليد  من  الجاليص:  صالح  بن  خالد  الشهيد   -
الله- القريوان، استشهد يف 28 ديسمرب 1988 يف عملية فدائية مبنطقة 
املنارة بالجليل األعىل يف فلسطني املحتلة. وخالفا ملا نرش يف الجريدة مل 
يتّم تبادل جثامن الشهيد خالد ألنّه دفن يف لبنان مبارشة بعد العملية 
وسلّمه  الصهيوين  الكيان  من  الدويل  األحمر  الصليب  تسلمه  حيت 
تبادلهم  العملية. وورود اسمه يف قامئة من  تبنى  الذي  التنظيم  إىل 
حزب الله مع ارسائيل له تفسري واحد، هو أن الداخلية أعدت قامئة 
الشهداء التونسيّني ظنا منها أّن خالد لدى الكيان الّصهيوين. وقد بنى 

كثريون عىل هذا الخطإ أمورا مجانبة للصواب.
وال يزال النضال املشرتك بني الشعبني متواصال:

أبو  املشرتك عىل عملية  الفلسطيني  التونيس-  النضال  يقترص  مل 
 25 بني  مناسبة  من  أكرث  يف  الحقة  محطات  عرب  تواصل  بل  جهاد، 
أو   2000 سنة  األقىص  وانتفاضة   1996 جانفي  و27   1988 نوفمرب 
سنوات  يف  غزة  عىل  والحروب   2015 سبتمرب  يف  الثانية  االنتفاضة 
فإّن  والسياسيّني  السياسية  إكراهات  ورغم  و2014...   2008  ،2006

النضال املشرتك بني الشعبني التونيس والفلسطيني ال يزال متواصال !

النضال التونسي- الفلسطيني المشترك: 

إضاءات على حرب 1948 و»عملية القائد الشهيد أبو جهاد« على الشريط الحدودي
 الجزء الثاين واألخري

أ.د عادل بن يوسف )كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة(

 الشهيد عمران املقدمي
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غزّة ال تنام و ترجم

تنحت عىل الغزاة

كوابيسا و أحالما

والتزال تسهر وترقص

ترفع علمها عىل رأسه صواعق

وبيان:

حذار أيّها العابرون

القدس عصايت أهّش

بها عىل غنمي

عىل نفيس

عىل سحبي تحت الّنجوم

أيّها املارقون

اختبئوا يف الّساديب

القدس كيوم الحساب

حّر وكّر وسعري

**********

بالء يعرتيكم

الفوارس فيها قساة

كلّهم صالح الّدين

دروع تكّس القالع من عناد

من غضب ومن وعيد

ال ترثيب عىل الّشهداء

لقد ارتقوا

بكرب وعزّة  ووفاء.

دأب الحديد

اىل غزّة القمر و املدار

ها  سنفتح  و  مدينتنا  باب  يقفل  »لن 

األبواب«

 -                                                    

فريوز -

أجاءكم الهطل 

رصاصا ، قذائف

صواريخ باملئات 

من غزّة وما حواها

يف الشمس  وضحاها

يف الليايل 

مامنتم

ُّروا ْرتُم لن تمَ ما مرمَ

غزّة وما جاورها

لعنة العباد

*******

لعنة الحصار والقيود 

زغردي أّم  الشهداء

الغد اقرب من حبل الوريد 

جاء حّرا

عاش حّرا

ما مات الّشهيد

يخرج من الرثى

عىل رأسه نار 

يذيب الحديد

 ال سمعا وال طاعة

وال أرضا تصادر من جديد

هنا الله يتنّزل بالوعيد

القدس صفحة كُتبت

حكّمت أقفالها

بّثت نورها 

مريم تحضن املسيح 

يحرسها الشهداء 

بنفس وشوق وياسمني 

آل غزّة ،وكل فلسطني 

يرجمون الغزاة

بأغنية ونيازك من حديد.

سمفونية القدس

اىل الشيخ جراح

عنكم  تغني  ولن  نعد  تعودوا  »...وإن 

مع  الله  وإن  كرثت  ولو  شيئا  فيئتكم 

املؤمنني«  سورة األنفال

القدس القدس

نور من القلب يسطع

أغنية لله

بالّديانات العىل

كّل ها هنا بالقرآن كرب

باإلنجيل أسمع

سهولها تخرض وتزهر

زيتونها زيت وعنرب

فتحت ابوابها، املآذن تكرب أكرث

أجراس و قّداس تقرع

أراضيها، مآقيها لن تفرغ

من مائها نرشب نكرع

باركها الخالق

الفلسطينّي يحميها

شاهدها و شهيدها

أقالُمه تّدوي تنفجر

حذار يا مغتصب

غضبها عليك بالء

الءاتُها تُفنيك يف املحجر

القدس عنود

من قال أّن أسقفك ال تتفّتت ؟

تندمل جراحها بجراحها

من ال يقتلك

من مّر ال ميّر

يهلك يردم

القدس سمفونّية الّدهر

ألحانها ال تتوّقف

*******

القدس مفردة بصيغة الجمع

سورة تقرأ بعدها الّتسليم أيّاما

األنبياء يعرفون قداستها

والله أعلنها قبلة فضىل

سالحها اإلرساء القزحي

وقراها أجنحتها البيضاء

خرضاء بزرقة البحر

أمي خبزت الطّابون هناك

فانفلق تربا وعنربا

كّل غزاتها رحلوا

اتحلوا هاربني من لياليهم البيضاء

يغشاهم الّرعب والطّنني والكرى

وهي عروس أبدّي للمدائن

فيها يحتسب كّل األنبياء

كّل الشهداء.

سّيــدة املــدن

بىل أتاكم حديث غزّة

واملنار

أزيز مدافعها

صواريخها تدّك ديارهم

ياعربا يف الطّاعة أبرار

تلملم جراحها

وتنري سامءها أقامر

******

سّيدة املدن

الّنجم الّساطع

وما حوى من غضب اليافعني

تكتب باألحمر القاين تاريخنا

بحرب البارود بّرا

وبحرا تتنّفس تكبريا وإرصارا

يرتقي شهدائها كّل لحظة

ما ماتوا عبثا

لكّل قوم عبء

ولهم أعامر.

أحبّينا بغيض القادرين

خذي بثأرنا

عجز كبارنا منذ زمن

واإلرث تحوه الّصغار

كّسى األقفال

دّقي أبواب الخزّان

إرفعي أمواجك عاليا

بظفائرك كّري عليهم

ال وقت للوقت

تعّفنت جراحنا

 اآلن اآلن وليس غدا

ملّنا الجنب

ملّنا اإلنتظار

لبوة أنت

عّديل ساعات الغضب

ونارك فيهم وحولهم

نعم الزئري، واملعياُر .

غـــزّة بامتيـــاز

اىل فلسطني أم األوطان

فلسطني مصباح عالء الّدين

حصان عيّل

عصا موىس

وأجراس داوود

دمايئ زّخات غزة

تعّض عىل الّنواجذ و تصيد

هي املسافة صفر اىل القلب

والّتاج املرّصع ياقوتا

******

أمطري حمام مملكة الّنمل

أذيبي قالعها صونا للعرض

وفصل جنون

شّيدي لنا قصور األمل

وازرعي حقولنا زعرتأو زيتونا

يك نلتصق هاهنا باألرض

وهناك تحيا أبدا صغار العصافري

**********

سّيديت غزّة

بدونك ما كنت إنسّيا

ما انساب القلم عىل الورق

كلام نديّا

أظلينا إنتصارا

ُرّش علينا أباريق الّشوق

كوين كام أنت ملحمة

حتام سنلتحق بالقوافل

ٌعربا ، أعرابا وأترابا

وآبقي كام عهدناك نرباسا

أبقي شظّية!

كامل ساعي

 أم العرائس 2021/05/20-19-17

»عش عزيزا أو مت و أنت كريم »إىل غـزّة  وشهـدائـها
                                   - املتنبي-

نحـــت آخـــر
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تراجع الناتج اإلجمالي املحلي
أعلن محافظ البنك املركزي مروان العبايس، عن تراجع الناتج 

اإلجاميل املحيل إىل %9 ، وهي نسبة تسّجلها البالد التونسية 

ألول مرة يف تاريخها املعارص منذ عام 1962، وفق تعبريه.

وأضاف العبايس يف كلمته خالل الجلسة العاّمة مبجلس نّواب 

ب بفعل  الشعب، أّن االقتصاد الحقيقي واملوازي تراجع وضرُ

جائحة 

االقتصاد  إلنقاذ  التحرّك  الدولة  واجب  ومن  الكوفيد،  وباء 

الوطني.

تبحث عن  أن  الدولة يجب  أّن  املركزي  البنك  وأكّد محافظ 

موارد التنمية خالل فرتة وجيزة، قائال:« الوضعية ال ميكن أن 

تكون أصعب من الفرتة التي نعيشها اليوم«. 

مشاريع مهمّة ستتوّلى مؤسسات 
تونسية انجازها يف ليبيا 

أكد رئيس مجلس األعامل التونيس األفريقي انيس الجزيري أن وزير االسكان و التعمري يف حكومة الوحدة الوطنية 

الليبية، ابوبكر الغاوي، أعطى تعليامته للتعاقد مع الرشكات التونسية يف مجال االسكان، و اول مرشوع سيتم 

إنجازه عن طريق الرشكة التونسية سنيت الستكامل 800 وحدة سكنية مبدينة طرابلس.

كام وقع االتفاق عىل احداث لجنة مشرتكة لحرص ديون الرشكات التونسية لدى الجهات التابعة للوزارة من اجهزة 

ورشكات قطاع عام ومتابعتها للخالص، وتم أيضا إعطاء االولوية للرشكات التونسية يف تنفيذ واستكامل املشاريع يف 

الجهة الغربية، مشريا إىل أن وزارة االسكان خصصت لهذه السنة ميزانية يف حدود 2,5 مليار دوالر.

انجاز  يف  سومرتا  العمومية  املؤسسة  مع  للتعاون  بطرابلس  العامة  االشغال  لرشكة  تعليامته  الوزير  اسدى  كام 

مشاريع مشرتكة.

وأفاد رئيس مجلس األعامل املرشف عىل تنظيم التظاهرة االقتصادية التي نظمتها تونس يف طرابلس،  بأنه بالنسبة 

لوزارة املواصالت فسيقع قريبا طرح مشاريع الطرقات املزمع تنفيذها واملستعجلة عىل الرشكات التونسية القادرة 

فنيا وماليا العطاء عرضها يف أقرب االجال،

ويف سياق متصل، اعلن انيس الجزيري أن رئيس مدير عام وكالة تهيئة املناطق الصناعية AFI، سهيل شعور، 

التقى وزير الصناعة الليبي و تم االتفاق يف الرشوع حاال يف دراسة تهيئة منطقة صناعية بطرابلس سترشف الوكالة 

التونسية عىل إنجازها.

كالم حول القضية الفلسطينية

يف  نشأت  معزولة  نماذج 
محاضن الثقافة الغربية...

د. السيد التوي     

لو كّنا منلك حركات روائية وشعرية ومرسحية رائدة لَتمّكّنا من تدويل القضية 
طبقت  موسيقية  فرقًا  منلك  كّنا  لو  لها.  حقيقينّي  أنصارا  وكسبنا  الفلسطينية 
لها  سينامئية  نهضة  كنا منلك  لو  لنرصتنا.  العاملي  الشباب  لهّب  اآلفاق  شهرتها 
باع يف هوليود ألنصت العامل الحّر إلينا وانربى يرفع شعاراتنا. لو كنا منلك علامء 
ورجال فكر لهم إضافاتهم النوعية لكسبنا أصواتا مرتفعة تهتف معنا من أجل 
التحّرر واالنعتاق. لو كنا منلك إعالما حرّا وحرفيّا لَصدقنا العامل ودعمنا. لو كنا 
منلك رياضة ورياضيني يف املستوى العاملي لكان لدينا سفراء يجّرون جامهريهم 
بصناعتنا  نستخرجها  ثرواتنا  أمر  منلك  كنا  .لو  القضيّة  عن  دفاعهم  يف  خلفهم 
الوطنية لكان يف مقدورنا الضغط واملناورة يف عامل ال يؤمن إالّ باملصلحة. لو كنا 
منلك فكرا نقديا تقدميا يصوغ القضية يف األفق العاملي املشرتك لتقّدمنا خطوات 

يف إسناد القضية. 
لكننا، لألسف ال منلك ماّم ذكرت شيئا.

قد يقول البعض من املتحّمسني إنه لدينا عالمات بارزة يف امليادين التي عددتها، 
وهذا لعمري صحيح، إالّ أن هذه العالمات ال تعدو كونها مناذج معزولة نشأت 
يف محاضن الثقافة الغربية أي أنهم ليسوا نتاجا لعقلنا العريب ولحداثته الخاصة 

التي من املفرتض أن يكون بنيانها قد اكتمل منذ مدة ليست بالقصرية.
نحن يف الحقيقة خلْو من اإلبداع ألننا حكاما وشعوبا ما زلنا نعالج أسئلة تجاوزها 
العامل املتقدم ومل نغادر مواقع التّأدلج الّسطحي املكرور، وهذا القصور الفكري 
هو الذي جعل منا خارج التاريخ عبءا عىل تراثنا وعىل حاضنا وأعشابا طفيلة 

يف املستقبل مآلها القلع.
ما زلنا ويا للمصيبة غارقني عالقني يف مستنقع العنرصية والغيبيات والخرافات 
مام كبّلنا تكبيال صار من العسري معه إنجاز حداثتنا الخاصة. كل يشء فينا تغري 
إالّ عقولنا فقد بقيت محّنطة وقلوبنا استمرت مريضة، حالة من االنفصام والقلق 
واالنشطار والّضياع صارت عالمة لنا. فكيف ميكن لشعوب مغمورة بالوحل أن 

ترُحسن الحديث عن املقاومة أو تنجز مامنعة ممنهجة وذات أفق؟
غري أّن كل هذه العقبات واملشاكل املستعصية ال تتحمل وزرها الشعوب العربية 
االنتهازية  للعادة  خارق  بشكل  احرتفت  التي  والثقافية  السياسية  نخبها  بل 
والبؤس  الفكرّي  التملّق  طواعية  عن  اختارت  أن  بعد  الحبال،  عىل  واللعب 

النظرّي، ومل تنزع عن نفسها لبوَس العجز والتشتّت واالستسهال.
ورغم كّل هذه املعطيات التي تدفع العريب إىل التشاؤم فإين متفائل، فالحصار 
ما انفك يشتّد ويضيق عىل االمربيالية وعمالئها، وما لجوؤها إىل العنف إال دليل 
عىل اختناقها بدخان قذائف املقاومة. ومهام يكن من أمر فإن املامنعة بالسالح 
استغالل  عىل  القادرة  الحقيقية  القيادة  انبثاق  إىل  حتام  سيفيض  افرتاضيا  أو 
يف  وخصوصا  العربية  األقطار  يف  االستعامر  عىل  املنافذ  لغلق  الذاتية  قدراتها 
البعد  الديني املزيف للمقاومة ليحّل محلّه  البعد  فلسطني. وتدريجيا سيضمر 

الوطني بل الطبقي.
وحني نصف حدود املقاومة فإننا يف واقع األمر نسعى إىل تحسني رشوط نجاحها 
وندفع بها لتكون ناجعة. أعرف أن من يفكرون مثيل ليسوا إالّ مجرد أصوات 
لكننا ال نستطيع أن نتخىل عن دورنا وننخرط دون وعي يف هيسترييا جامعية 
املقاومة من  االستمرار يف  للقضية يضمن  الجيد  الفهم  إن  ما تضمحّل.  رسعان 
الواعي  التمثل  من  وميكِّن  لها،  سالكة  طريق  برسم  ويسمح  املختلفة،  املواقع 

لالستعامر وضورة التصدي له وسحق أورامه يف اي مكان يوجد فيه. 
ورصاصها  املقاومة  صواريخ  فصدى  التحرر.  بوصلة  فلسطني  للمقاومة،  املجد 
والدماء املسكوبة عىل األرض تنري لنا الدرب والطريق لنتمسك باالنعتاق والتحرر 

خيارا ال بديل لنا عنه.
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كيف  وأم.  فلسفة  وأستاذة  وجمعياتية  سياسية  ناشطة  حياة  أستاذة   *
نحتِّ هذه املسرية؟

- نحتُّ هذه املسرية كام نحتتها نساء كثريات غريي. بدءا باملدرسة ونوادي 
املرسح. لعائلتي دور فيها رغم وضعها االجتامعي الصعب. كام أن نساء 
الجامعة.  ويف  املعهد  يف  أساتذيت  عدا  املسرية  هذه  قدويت يف  كّن  كثريات 
كانت أوىل عالقتي بالجمعيات عرب الجمعيات النسوية من خالل متابعتي 
لنقاشاتهن ونضاالتهن يف نادي الطاهر الحداد ثم عرب النشاطات الثقافية 
أقبية  يف  كام  خلدون«  »ابن  مدارج  -يف  السينام  ونوادي  الثقافة  دور  يف 
»ابن رشيق«- وإثر تخرجي أستاذًة درّست الفلسفة يف املعاهد الثانوية ثم 
يف الجامعة. آمنت طيلة هذه املرحلة بأن التلميذ أو الطالب هو صنيعة 
أستاذه أوال لذا أعطيت لعميل كل العناية الالزمة. رسالتي إليهم هي أن 
تُنال  الفلسفة ليست مادة تدرس وشهادة  الفقراء مثيل وأن  العلم سالح 
أنحُت  والحيف. كنت  للقبح  أداة مقاومة  العامل  وامنا هي منط وجود يف 
أساتذيت  تشجيع  هو  فيها  سالحي  وأهّم  والطويلة  الصعبة  املسرية  هذه 
وصوت الفالسفة يف داخيل يدفعني إىل اكتشاف ذايت وإىل أن أقيم يف العامل 
إقامة الجاهل الواعي بجهله. أما عن نشاطي السيايس فقد كان منطلقه 
الجامعة والنشاط النقايب ومن ثّم السيايس الحزيب منذ الثورة التي كانت 
مبثابة الوالدة الثانية يل. لكن كان عيّل أن أغرّي تقييمي للنشاط السيايس إثر 
الخيبة التي ُمنَي بها اليسار يف انتخابات املجلس التأسييس. »خيبة اليسار« 
سنان  بلعيد  شكري  درب  رفيقا  الشجعان  باقتدار  فّككها  التي  هي  تلك 
العزايب وكامل الزغباين... حلم بلعيد بأن يكون لنا دور يف وضع أول دستور 
لتونس بعد الثورة وبتونس أخرى ممكنة لكن النتيجة كانت عىل غري ما 
توقعنا... سقوط قامئتنا -قامئة الشهيد شكري بلعيد- يف انتخابات املجلس 
الكرامة« -قبل أن يرُسق هذا االسم- كان  التأسييس ضمن قامئة »ائتالف 
الدافع  وكانت  أحالمنا  من  نستفيق  التي جعلتنا  األوىل  »الّصدمة«  مبثابة 
األسايس ملحاولة توحيد اليسار ضمن الجبهة الشعبية قبل انفراط عقدها.. 
ثم كان اغتيال املناضل الحقوقي والسيايس واملثقف شكري بلعيد... هذا 
الدميقراطية  الجمهورية  وملرشوع  للعقل  اغتيال  هو  رمزيته  يف  االغتيال 
االجتامعية. وأعتقد أن بالدنا لن تشفى من وقع اغتياله ومن وقع اغتيال 
دبّر  الكشف عّمن كان وراءه أي من  يتّم  الرباهمي حتى  الشهيد محمد 
يزال  ال  ممكنة  أخرى  بتونس  إمياين  ذلك  ورغم  نّفذ...  ومن  خطّط  ومن 

قامئا ...
ا، فلم أبخل عىل أطفايل بكل ما يجعلهم يتمتعون  كل هذا تخلّله دوري أمًّ
أفادتني  وقد  ثانية  جهة  من  وباملسؤولية  جهة  من  والحرية  باالستقاللية 

الفلسفة والسياسة معا يف تربية أبنايئ ويف نْحت شخصيتهم.

والفنانني وخاصة  واملبدعني  الجامعيني  أغلب  * هناك عزوف واضح من 
النساء عن االنخراط يف األحزاب السياسية. ماهي األسباب؟

- العالقة بني »املثقف« والسياسة والسلطة كانت دامئا عالقة معقدة. وهي 

أشد تعقيدا حينام يتعلق األمر بالجامعي األكادميي. و»العزوف« أصناف 
باختالف أسبابه وسياقاته. يختلف األمر إذا كان هذا العزوف يف فرتة ما 
للمثقف واملبدع  احتواًء  االستبداد شهدنا  الثورة وما بعدها. يف فرتة  قبل 
صنوف  كّل  لقي  فقد  املعارضة  اختار  من  أما  الحاكمة  السلطة  قبل  من 
العذاب التي نعرفها. الصنف الثالث هو الذي عاش تلك الفرتة يف صمت 
إما خوفا من االحتواء أو خوفا من مآالت معارضته للسلطة املستبدة. تغرّي 

الجامعيني ممن  املبدعني وحتى  الكثري من  ورأينا  الثورة  بعد  نسبيا  األمر 
آمنوا بالثورة كأداة تغيري وكان لهم حضور بارز يف االعتصامات والنضاالت 
عالقة  يف  األمر  قيّمنا  لو  لكن  خارجها.  من  أو  األحزاب  داخل  من  سواء 
بهذه العرشية األخرية لالحظنا عودة الكثري من هؤالء املبدعني املناضلني 
إليه شؤون  آلت  ما  بسبب  السيايس  النشاط  أخرى عن  مرة  العزوف  إىل 
الحكم وفساد وفشل القامئني عليه. خيبة أمل يف الثورة من جهة ويأس من 
مقاومة الفساد املسترشي يف كل البالد من جهة أخرى. أضف اىل ذلك عدم 
نجاح القوى التقدمية عموما واليسارية خصوصا يف األخذ بزمام الحكم أو 
حتى يف زعامتها للمعارضة نتيجة تشتّتها وتضخم األنا لدى »قياداتها«. ويف 
الثورة مبنيّة عىل رؤية خاطئة  اليه  اعتقادي أن هذه »الخيبة« مام آلت 
للثورة ذاتها. رؤية تقوم عىل وهم بأن نتيجة الثورة هي نتيجة آنية لكن 
لو تّم الّنظر اىل الثورة عىل أنها مسار ميّر بعرثات وبكبوات لتغرّي التقييم 
وانتفت ولو نسبيا درجات العزوف. عزوف ساهم فيه أيضا ما ُسطّر من 
الذي  السيايس  بالنظام  أو  االنتخايب  بالقانون  األمر  تعلّق  »خيارات« سواء 
كشف الربملان عن مساوئه التي ال تعّد. وقد عرب صديقي الشاعر محمد 
الصغري أوالد أحمد عن مساوئ تلك »الخيارات« التي دبرت يف غفلة منا 

بقوله »ذهبنا جميعا إىل االنتخاب ومل ينتخب أحد من نجح«.
آنفا  ذكرتها  التي  األسباب  بشتّى  نفرسه  أن  فلنا  النساء  عزوف  عن  أما 
أضف اليها أسبابا أخرى تعود اىل ِقَص التجربة السياسية لدى النساء واىل 
ضغوطات املجتمع الذكوري البطرياريك الرافض ملشاركة النساء يف املجال 
السيايس كام هو الحال يف مجتمعنا. كام ميكن أن نفرس ذلك رمبا بتفضيل 
النساء النشاط السيايس صلب املجتمع املدين عىل النشاط السيايس ضمن 
األحزاب حيث يسيطر البناء الهرمي للقيادات والقواعد إلخ... عامل آخر 
طبيعة  هو  عموما  السيايس  النشاط  عن  النساء  عزوف  يفرس  أن  ميكن 
املؤاخذات التي تنال من جهدهن وخاصة منها الوصم األخالقي والتمييز 
القائم عىل االختالف الجنيس بني النساء والرجال... إن التهم األخالقية وتهم 

نقص الكفاءة هي التّهم التي تظّل مالحقة للنساء يف املجال السيايس أكرث 
إذ  القرار  مواقع  من  إقصائهّن  إىل  إضافة  األخرى  املجاالت  من  غريه  من 
يكفي أن ننظر إىل تركيبة الحكومات املتعاقبة بعد الثورة وخاصة الحكومة 
فيها  يعلو  ال  بالد  يف  النساء  تعيشه  الذي  الظلم  مدى  لنكتشف  الخالية 
إال صوت الهيمنة الذكورية... هناك إذن ولألسف عودة إىل العزوف رغم 
ما رأيناه من طفرة يف النشاط السيايس للنساء بُعيْد الثورة ويف انتخابات 
املجلس التأسييس حيث قامت النساء من داخل الجمعيات واألحزاب بدور 

كبري يف التأطري والتكوين والدعاية والنضال مبختلف أشكاله.

* املثقف الذي ال يتحّسس آالم شعبه ال يستحق لقب املثقف )قراميش(. 
هل تعتربين نفسك مثقفة قرامشية؟

- ال تهمني »األلقاب« و«النعوت« لكني أؤمن بأن للمثقف دورا يف تنوير 
وتثوير العقول. » أمقت الالمباالة« ألنها تكرس االستبداد وبقاء األمور عىل 
حالها وتدهورها إىل ما هو أسوأ. لكن تحّسس آالم الشعب ال ينبغي أن 
يتحول إىل مغالطة الشعب ومغازلته من أجل نيل رضاه ونيل إعجابه. عىل 
املثقف أن »يقول الحقيقة« التي يغفل عن قولها السيايس ألنها تسحب 
الناخبني منه. وهنا تكمن الصعوبة يف عالقة املثقف بالسيايس ألنه ليس من 
مصلحة السيايس أن يقول الحقيقة. من جهة أخرى عىل املثقف العضوي 
يتعهد بخوض  أن  الذي ذكرته يف سؤالك-  استعرنا عبارة غراميش  ما  -إذا 
خوضها  عىل  له  املنارص  السيايس  يقدر  ال  التي  والعادلة  الكربى  املعارك 
والفعلية  التامة  واملساواة  جنسيا  املختلفني  وحقوق  العلامنية  كمعركة 
املعرفة  صوت  وإعالء  السيايس  والتثقيف  واملامرسات  الخطاب  وجندرة 
عىل صوت التفاهة والكفاءة يف محاربتها للرداءة وغريها من املعارك التي 
تعمل عىل تغيري العقليات وعىل تغيري املجتمع من الداخل ومن الهامش. 
إذا  معا  والسيايس  املثقف  يخدم  أن  ميكن  الطريقة  بهذه  األدوار  توزيع 
العام. يبقى  كان مطلبهام واحدا أي خدمة املجتمع وحسن تدبري الشأن 
الثقايف ال يقّل شأنا عن  بأن األمن  أّن ما مييز سياسيا عن آخر هو إميانه 
األمن القومي والغذايئ واالقتصادي لكل مجتمع مام يقتيض من األحزاب 
التقدمية التي تريد تحقيق الجمهورية الدميقراطية االجتامعية العمل عىل 
وتغيري  اإلرادات  لتثوير  الكافية  والقوة  العادلة  بالقوانني  العقول  تحصني 

الواقع املبارش وإيالء املسألة الثقافية املكانة التي هي جديرة بها.

* هل تستقيم األسئلة دون سؤالك عن مشاريع الجمعية الثقافية الصغري 
اوالد أحمد؟

- جمعية »تونس الشاعرة« هي اآلن متوقفة عن النشاط كليا ورمبا يكون 
أمام  تعهدت  العميق.  حزين  أسباب  من  سبب  وهذا  النهايئ  الحّل  مآلها 
صديقي الشاعر كام تعهد بقية األصدقاء والصديقات العاملني فيها مبواصلة 
تحقيق حلمه بـ»تونس الشاعرة« كحاضنة ل«تونس الثائرة« التي أوكل إىل 
الجمعية كام  أردنا أن تكون  الشديد »قيادتها« شعريا.  أياَم مرضه  نفسه 
أرادها أوالد أحمد أن تكون. أي بيتا للشعر وللشعراء. لكّن نوايا غري شعرية 
الثقافية مام أرغمنا عىل  تدخلت يف نشاطات الجمعية وتناست أغراضها 
إيقاف نشاطاتها. آمل يف عودتها إىل النشاط لكن يف غري صيغتها الحالية 
املعّوقة لكّل أفق شعري. رمبا تكون إلهيات أوالد أحمد وأدعيته املضمنة 
يف قصيده »إلهي أعّني عليهم« أبلغ مني يف ترجمة موقع الشعر والشعراء 

لدى من يرمي إىل نيل غرض غري الغرض الجاميل املخصوص له.

األستاذة الجامعية والناشطة السياسية حياة حمدي الوسالتي  لـ»الشعب«:
)الجزء الثاين واألخري(

األمن الثقايف ال يقّل شأنا عن األمن القومي 
والغذائي واالقتصادي و العلم سالح الفقراء

* حاورها: أبو جرير 

يف الجزء الثاين من حوارها اىل جريدة الشعب تتحدث االستاذة 
حياة حمدي عن املثقف واالكادميي وعن املرحوم شكري بلعيد 

رسق  الذي  الكرامة  ائتالف  قامئة  وعن  التأسييس  املجلس  وعن 
منها االسم ومل يبق حتى اللقبـ  الحقيقة ممتع ما قالته الناشطة 
التاريخ  من  التاريخ  هذا  من  حياة حمدي وهو جزء  السياسية 

الحديث طبعا...

الفلسفة ليست مادة تدرس 
وإنما هي نمط وجود

»دخلنا انتخابات املجلس التأسيسي ضمن قائمة ائتالف 
الكرامة لكن لألسف اإلسم سرق منا«
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»حسني عبد الرحيم«

الثقايف-املرسحي  »التياترو«  فضاء  يتعرض 
لتصفيته،  النهاية  ىف  تهدف  حصار  لعملية 
ويعلم الجميع ان هذا العمل الثقايف الضخم 
واملميز قد إبتدأ تأسيسه قبل اكرث من ثالثني 
عاما مببادرة من مثقفني تقدميني وعىل رأسهم 
املرسحي الكبري »توفيق الجبايل« وخالل هذا 
املرسحيني  مئات  بتكوين  قام  الطويل  العمر 
وتقديم  املرسح  لشباب  الخاصة  مدرسته  ىف 

عرشات االعامل املرسحية 
سواء من إنتاحه أو من إنتاج رشكات مرسحية 
خاصة ُعرضت عىل ُركح التياترو وكانت بعض 
املرسحية  قرطاج  أيام  إفتتاح  ىف  مرسحياته 
وآخرها »ثالثون وأنا حاير فيه«لتوفيق الجبايل 
» والعديد من اإلنتاجات املتميزة ل«التياترو« 
تم عرضها ىف مهرجانات خارج تونس وحازت 
إعجاب النقاد وتشجيع الجمهور،وحتى خالل 
العام املنرصم والذى أعاقت خالله التقييدات 
الصحية أعامل فضاءات ثقافية عديدة حتى 
أن مدينة الثقافة ذاتها أغلقت أبوابها إال ان 
إجراءات  تنظيم  » متكن من  »التياترو  فضاء 
من  عدد  تقديم  له  أتاحت  صارمة  صحية 
كبري  جمهور  وجود  مع  املمتازة  العروض 
والتاكد  االيادي  تعقيم  بعد  االعامل  يشاهد 

من إرتداء املاسك والتباعدالالزم.
تعليم  يف  املرسح  مدرسة  كذلك  أستمرت 
املحاذير  مع  توقف  ودون  الشباب  عرشات 
تنفيذها صارمآ  كان  والتى  املفرتضة  الصحية 
آخر،وكذلك  مكان  أى  من  »التياترو«أكرث  يف 
للنقاش  للفنانني  واجتامعات  ندوات  عقدت 
عن كيفية مواجهة األزمة املالية التى تعصف 
كارثة  بعد  املرسحي  النشاط  ىف  بألعاملني 
االوقات صعوبة صمد  أكرث  يف  ..املهم  الوباء 
لجمهور  خدماته  ليقدم  املتميز  الفضاء  هذا 

مكتبة  عىل  يحتوى  كذلك  عريض،والفضاء 
مفتوحة لإلطالع وكذلك منفذ لبيع اإلصدارات 
للتدخني  خارجيا  ،وفضاء  الحديثة  املرسحية 
بعيدآ عن الفضاء املشرتك الذى يشتمل عىل 
املياه  دوات  وطبعا  الرواد  لخدمة  كافيرتيا 
التياترو  ممرات  املسار،كل  كل  ىف  األنظف 
الفضاء   . تشكيلية  ألعامل  دائم  معرض  هي 
بكامله ُمصمم إلستغالل كل بقعة فيه لعرض 
بلوحات  مزينة  كلها  والحوائط  فنى  عمل 
فنية مناسبة وحتى املقاعد ليست كام ىف أى 
ينبغي  ثقايف  منجز  أنه  ..الخالصة  آخر  مكان 

املحافظة عليه واستمراره.
يتم متويل نشاط التياترو جزئيا من صندوق 
التياترو  ويقوم  واإلنتاج  للتسيري  الدعم 
التنظيم  يف  شابا  عرشين  حواىل  بتشغيل 
وأغلبهم  قارة  مرتبات  يتقاضون  واالدارة 
عملهم.  بجانب  فنيه  نشاطات  ميارسون 
وغالبية موازنة التياتروتأيت من رشاء الجمهور 
لنشاطات  قاعاته  وتأجري  املرسحيات  لتذاكر 
ثقافية متنوعة وكذلك مساهامت مؤسسات 

ثقافية دولية.
املوازنه  تقليص  من  العام  هذا  املشكلة  تأيت 
إمداد  وتوقف  الدعم  بصندوق  الخاصة 
لتسيري  الالزمة  باألموال  الثقافية  الفضاءات 
هذه  من  العديد  اآلن  منه  ماتعاين  وهو 
»التياترو«لكن  يعاين  الفضاءات،وبالطبع 
وىف  وعريق  ومتنوع  ضخم  فضاء  التياترو 
نفس الوقت هو منافس للمؤسسات الثقافية 
الرسمية ملا يقدمه من رؤى مرسحية مختلفة 
عىل  ومداوم  ُمخلص  ولجمهور  ومتنوعة 
متابعة مايعرضه وبه من تجهيزات للعروض 
من احسن ماميكن وشبكة إتصاالت إلكرتونية 
الفريد  موقعه  وكذلك  بإستمرار  محينة 
وجود  مبيزة  »البلقيدير«ومتتعه  بحديقة 
مُيكن  السيارات  لعرشات  يتسع  »ڤاراج« 

البحث  اإلنهاك ىف  املرتادين من ضامن عدم 
مبسارح  يحدث  كام  لسياراتهم  أمكنة  عن 

أخرى.
لجنة  وبدأت  الحايل  املوسم  بداية  منذ 
تخصيص  وجه  ىف  العراقيل  تضع  الدعم 
متطلبات  وطلب  للتسيري  املطلوبة  املبالغ 
 ) املكان  بينها)صلوحية  من  معقولة  غري 
من  واحد  شخص  هناك  ليس  انه  والغريب 
الذى  الفضاء  يرتاد  مل  املرسحى  الفن  محبى 
املذيني«  السيده«فوزية  بإستثناء  وصفناه 
رئيسة لجنة تقديم الدعم وهى ناقدة سابقة 
الجبايل-مل  توفيق  -بحسب  ولكنها  للمرسح 
تضع قدميها ىف بهو التياترو منذ عرشة أعوام.

ُمهدد  تونس  املرسحي ىف  الفن  أحد عالمات 
ومحارص وال نظن ان هذا مصادفة غري واعية.. 
الفضاء يقدم ماهو مختلف عن السائد عىل 
وبعيدا  الدولة  ومرسح  الخاصة  املسارح 
التعقيدات  وكذلك  الربح  إستهداف  عن 
من  معظمه  ىف  البريوقراطية،وجمهوره 
مبعدة  عىل  ليس  وهو  والتنوريني  التقدميني 
الخرضاء  ك«باب  مهمة  شعبية  مناطق  من 
املشاهدين،  من  العديد  هناك  من  »ويأتيه 
واالجتامعى  الثقاىف  املحيط  ىف  التياترو  تأثري 
غري ُمقاس ولكنه مهم والميكن إال وضعه ىف 
قريبة  ثقافية  خطط  توضع  عندما  اإلعتبار 
إداء  «يف   »التياترو  املدى.معاونة  بعيدة  او 
الثقافية  واألجهزة  الدولة  واجب  هو  رسالته 

وليس العكس كام يحدث اآلن.

حصار »التياترو«

متاهٌة
• محمد فاروق 

إن كان يل رسٌّ
ملن أفشيه؟

للوطن أم للّشمس؟
. إنه رسٌّ

إن كان يل وطن، فهل أسّميه
بندقيًة أم حاممًة؟

سأسّميه شجرًة. 
وهذه الّشمس ماذا أسميها،

محرقة أم نهرًا؟
إنّها غابٌة.

*   *
هل عيّل أن أخرس كّل يشء
يك أجد قلبا يقتل رسّي فيه،

أو أصري غصنا 
 يف شجرٍة تنبت يف الّشمِس؟

هذا الكهف املظلُم ماذا ميكن 

أن يكون
غري روحي.

وهذا الدرب الذي ال يُفيض، 
ليس سوى فكرة عتيقٍة عن 

العدِم.
هل عيّل أن أنتهي متاما

يك أصريا نورا ييضء درب املوِت؟
أنا دمعة عىل خّد قناع يبتسُم

دمعٌة...
 ال أجنحة لها يك تحلّق يف 

الفرِح.
*   *

أيها الواهُم
أنت لست سوى مسافٍر يف 

متاهٍة 
ضيّع كل املمكناِت...

ميكنك أن تحمل رسّك، وطنك، 
شمسك، روحك، دربك...

وتنبعَث ظلَّ شجرة يف تلك 
الغابِة.

لقاء حواري حول : 

» كتاب الطفل املحتوى  والرهانات«
    مبقر نادي الصحافة ببنزرت صبيحة السبت 22 ماي 2021  
»املحتوى  الطفل  كتاب  حول  حواري  لقاء  ملنخرطيه  كان 
والرهانات«  بتنظيم مشرتك بني هيئة النادي  واملعهد املغاريب  
للتنمية املستدامة واداره األديب والناقد محمد  املي بحضور 
ممثلني عن مندوبيتي الرتبية والشؤون الثقافية ببنزرت االستاذ 
النرش  دور  بعض  و  مقنني  منية  والسيدة  كرموس  محمد عيل 
.   ومتحور الحوار حول مناقشة وضع كتاب الطفل  واملثقفني 

يف تونس بني املحتوى والرهانات التي تواجهها مختلف األطراف املساهمة واملتداخلة يف تطوير ادب الطفل والنهوض واالرتقاء به 
وخاصة خلق مقاربات بني وجهات النظر والبحث عن سبل وافكار جديدة تهدف اىل تطوير محتوى كتاب الطفل ومواكبته للعرص 

الذي نعيشه اليوم من اجل تغيري السياسات التعليمية والرتبوية والثقافية بالبالد . 
                                                 عبد الفتاح الغريب

في صفاقس

سيدة االرض
يف دورتها الثانية

* يوم الخميس 27 ماي 2021
املكان ساحة 100 مرت

س17 افتتاح التظاهرة بعرض موسيقي لفرقة الكرامة تتخلله لوحات راقصة 
عىل إيقاع الدبكة الفلسطينية تقدمها »مجموعة زيدون للدبكة«.

* يوم الجمعة 28 ماي 2021
املكان دار الثقافة باب بحر

س 15 و30 : بهو دار الثقافة 
افتتاح معرض اعالم من الثقافة الفلسطينية وعرض موسيقي ملجموعة »سيدة 

االرض«
س16 عرض  رشيط »املخدوعون« للمخرج توفيق صالح يعقبه نقاش يديره 

الكاتب والسيناميئ محمد دمق.

* يوم السبت 29 ماي 2021
املكان دار الثقافة باب بحر 

س 10: لقاء فكري حول التطبيع الثقايف واالكادميي يؤثثه كل من االستاذ فريد 
العليبي واالستاذ محمد رضا السوييس.

املكان املركب الثقايف محمد الجمويس
س15: عرض موسيقي تحييه مجموعة البحث املوسيقي بقابس تتخلله قراءات 

شعرية للشعراء عبد الجبار العش وفاطمة بن فضيلة وعيل العرايبي.

* االحد 30 ماي 2021
املكان الفضاء الثقايف »ركح العصافري باب بحر« 

س 10: أنشطة وورشات متنوعة لألطفال.

مهرجان قابس سينما وفن

أفالم جديدة وورشات تدريب 
وعروض لفن الفيديو

املمتدة من 18 إىل 26 جوان 2021  الفرتة  تنعقد خالل  التي  الجديدة  يف دورته 
لجمهور  ويقدم  الوبائية  والظروف  نفسه  وفن  سينام  قابس  مهرجان  يتحدى 
بني  ترتاوح  اربعة  إىل  املهرجان  ابواب  تنقسم  الصورة  فنون  من  وليمة  املتابعني 
تستعمل  التي  االعامل  الجمهور  يكتشف  وفيه  الفيديو  وفن  السينامئية  االفالم 
وسيلة الفيديو ثم باب الواقع االفرتايض اين ميكن للمتابع ان يضع خوذة وينغمس 
يف بيئة افرتاضية ويشاهد افالما دولية يف هذا املجال اما الباب الرابع من ابواب 
يؤثثها  عامة  ودروس  نقاش  حلقات  تعقد  وفيه  والفن  الفكر  باب  فهو  املهرجان 

فنانون وفنانات وجامعيون وجامعيات حول مواضيع فن الصورة.
االفالم  من  هامة  مجموعة  خالله  وتعرض  العامل  من  ضيوفا  يستضيف  املهرجان 

يفوق عددها سبعني فيلام توزع كاآليت:
ـ 28 فيلام يف قسم السينام منها 26 فيلام تربمج الول مرة

ـ 15 فيلام جديدا يف قسم الواقع االفرتايض 
ـ 18 عمال يف قسم الفيديو لفنانني من تونس والخارج

التنبيه الهمية اعادة تفكري االنسان يف  ـ 8 أفالم يف قسم سينام االرض من اجل 
بيئته.

الكتابة  حول  تدريب  ورشات  املهرجان  سيعقد  الفنية  الوليمة  هذه  جانب   إىل 
النقدية للسينام تستهدف الصحافيات والصحافيني وناقدي السينام.

ومختلف  وامليناء  الواحة  بني  فستتوزع  وفعالياته  وعروضه  املهرجان  فقرات  أّما 
السلطي  رشا  السيدة  التحكيم  لجنة   وسترتأس  قابس  ملدينة  الثقافية  الفضاءات 

وهي باحثة ومرشفة فنية ومربمجة افالم تونسية تعيش يف ايطاليا.
* سلمى الجاليص
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موعد مباراتي نصف نهائي دوري األبطال 
بني الرتجي واألهلي 

تقام مباراة ذهاب الدور نصف النهايئ لبطولة دوري أبطال 
أفريقيا للموسم الحايل بني الرتجي الريايض التونيس واألهيل 

املرصي عىل امللعب األوملبي حامدي العقريب برادس )درة 
املتوسط سابقا( يف متام الساعة الثامنة من مساء يوم 18 جوان 
القادم. وتقام مباراة اإلياب الدور عىل ملعب السالم بالعاصمة 

املرصية  القاهرة يف متام الساعة التاسعة )الثامنة بتوقيت 
تونس( من مساء  يوم 25 جوان القادم.

من يتحمل المسؤولية؟

رزنامة بطولة رابطة الشمال الغربي دون إجراء املقابالت
هذه رزنامة بطولة رابطة الشامل الغريب للموسم الريايض 2021 نحن االن يف اخر اسبوع من شهرماي  
2021 ومل ينطلق املوسم الريايض الذي توقف يف ماي2020 والفريق الوحيد الذي لعب لقاءا رسميا 

ومثل رابطة الكاف يف كاس تونس هو النادي الريايض بالروحية وخرج من الدور االول
فهل  ستمكن الوزارة فرق الرابطات الجهوية من املنحة السنوية دون مشاركتهم يف أي نشاط كروي؟  

و هل ستمكنهم البلديات ومجلس الوالية من املنح  املرصودة لالنشطة الشبابية ؟
و كيف ستترصف الفرق لخالص املدربني والالعبني واملزودين ؟

وهل ستقبل هذه الفرق« مبوسم أبيض« والحال انها استعدت وكان حلمها املؤجل  الصعود اىل درجة 
افضل كل هذه االسئلة يطرحها رؤساء نوادي الرابطات الجهوية و ال مجيب فلمن ستكون الشكوى 
و انت الخصم و الحكم يا وديع الجرئ  و هل ستعيد الجامعة املعلوم الذي دفعته فرق الرابطات  

قبل انطالق كل موسم
لتأكيد مشاركتها يف لقاءات البطولة والكأس؟

وماالحل الذي سيوفره  رئيس الجامعة الذي استغل اصوات مسؤوليها يف االنتخابات وعصف باحالمهم 
وحطمها وحد من طموحاتهم وكبلها ؟

كل فرق الرابطات الجهوية تظلمت  لدى الجامعة وتنتظر حال  يعيد لها نكهة التنافس يف جهات 
متنفسها الوحيد يوم رؤية فريقها بألوانه يتنافس من أجل  كتابة تاريخ وتخليده 

محمد العياري

حكام من ليبيا والجزائر ملقابالت املنتخب الودية 
يجري املنتخب الوطني التونيس لكرة القدم خالل شهر جوان القادم 3 مقابالت ودية دولية وتتّجه النيّة داخل إدارة التحكيم إىل 
جلب طواقم تحكيمية من ليبيا والجزائر إلدارتها مبا أن اعتامد حكام محليني يفقدها االعتامد يف الرتتيب العاملي الذي يعتمده االتحاد 

الدويل لكرة القدم.

 فتح باب الرتشحات لرئاسة 

الشبيبة القريوانية
تم أمس االربعاء 26 ماي 2021 فتح باب الرتشحات لرئاسة الشبيبة القريوانية والتي 

ستتواصل اىل حدود 05 جوان 2021.
النعقاد  موعدا  القادم  جوان   20 يوم  حددت  للفريق  التسيريية  الهيئة  فان  للتذكري 

الجلسة العامة العادية و الجلسة العامة االنتخابية للشبيبة القريوانية

الفرجاني ساسي يبلغ عتبة ال 100 
مباراة مع نادي الزمالك املصري 

املباراة  يف  أساسيا  مبشاركته 

التي فاز فيها الزمالك بصعوبة 

عىل نادي املرصي 2-3 لحساب 

منافسات  من   24 الجولة 

يكون  املمتاز  املرصي  الدوري 

الفرجاين سايس قد بلغ عتبة ال 

الزمالك  نادي  مع  مباراة   100

منذ  املسابقات  جميع  باعتبار 

 26 يوم  صفوفه  اىل  انتقاله 

جويلية 2018 بعقد ميتد حتى 

موىف جوان 2021 حقق خاللها 

59 انتصارا و 26 تعادال مقابل 

15 هزمية و ساهم خاللها ب 32 هدفا )سجل 16 و صنع 16(. 

هذا و تعترب مسرية الفرجاين سايس مع نادي الزمالك ناجحة بكل املقاييس حيث 

توجت بالحصول عىل كأس السوبر املرصي السعودي سنة 2018 و ثنائية كأس 

االتحاد االفريقي و كأس مرص سنة 2019 و ثنائية السوبر األفريقي و السوبر 

املرصي سنة 2020 كام بلغ نهايئ كأس رابطة األبطال االفريقية يف نفس املوسم.  

هيئة االفريقي تتفق مع 8 عناصر على تأجيل قضايا الفسخ.. 
توصلت هيئة النادي اإلفريقي إىل اتفاق جديد مع 8 العبني هم صابر 
العقريب  وحمزة  العيفة  وبالل  الرشيف  وسيف  الذوادي  وزهري  خليفة 
لتأجيل  وذلك  الصالحي  وشهاب  الوذريف  ومهدي  الهاممي  وسامي 
قضاياهم املرفوعة ضد النادي لدى اللجنة الفيدرالية للنزاعات التابعة 

للجامعة التونسية لكرة القدم.
الثقة  بعد عودة  املسؤولني والالعبني وذلك  االتفاق رسيعا بني  وجاء 
النادي إىل  الالعبني يف االستمرار مع  النادي باإلضافة إىل رغبة  داخل 
الفريق يراهن عىل لقب كأس تونس  نهاية املوسم السيام وأن  غاية 

الذي يأمل الجميع يف أن يكون خري تتويج لـ«رميونتادا« اإلياب.
إىل  القضايا  تأجيل  الالعبني  من  الجديد  باب  نادي  مسؤولو  وطلب 
للنظر يف  ثم ستكون هناك جلسة مع كل العب  املوسم  نهاية  غاية 

مستحقاته املتخلدة بذمة النادي سواء يف ما يتعلق باألجور أو املنح.
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اتحاد تطاوين : 

مجلس  على  العبني  إحالة 
التأديب 

قررت الهيئة املديرة لالتحاد الريايض بتطاوين استدعاء ستة العبني إىل 

مجلس التأديب ألخذ القرارات الالزمة يف شأنهم و ذلك عىل إثر تخلفهم 

عمدا عن الرتبص التحضريي ملقابلة الكأس, وهم ياسني بوفلغة وياسني 

بوعبيد وأحمد الرداوي  ومرتىض بن سعدة والكوين خلفة وفرات الساطاين

هل يأتي الحل يف النجم الساحلي 
بعد جلسة عمل شرف الدين مع 

الرؤساء القدامى ؟ 
الدين   رضا رشف  الساحيل  النجم  رئيس  قال 
انتخابية يف شهر  عامة  عقد جلسة  تقرر  أنه 
لجلسة  الدعوة  ستتم  كام  القادم،  جويلية 

عامة تقييمية يف شهر جوان القادم.
الذي  االجتامع  إثر  الدين    رشف  وأشار 
جمعه  بالرؤساء القدامى للنجم الساحيل إىل 
اىل جلسةعامة  أن دعت  لها  أن هيئته سبق 
تقرر  لذلك  غابت  الرتشحات  لكن  انتخابية 
املواصلة إىل آخر املدة النيابية التي تنتهي يف 
من  أمام  الفرصة  لفسح  ولكن   2021 اكتوبر 
يرغب يف رئاسة الفريق تقرر عقد االنتخابات 
يف شهر جويلية املقبل وذلك من أجل ضامن 
متسع من الوقت للهيئة الجديدة لالستعداد 
للموسم املقبل وأشار الدكتور رضا رشف الدين  
أنه من أهم النقاط التي تم الرتكيزعليها خالل 

هذا االجتامع هي :
الوضع املايل للنادي: رضورةعقد جلسة تقييمية خالل شهر جوان تليها جلسة عامة انتخابية  خالل 

شهر جويلة املقبل.
واكد رضا رشف الدين ان الرؤساء الذين حرضوا يف هذا االجتامع  كانوا ملمني بكل األوضاع التي مير 
بها   النجم  الساحيل مؤكدا ان اجتامعات اخرى ستنعقد مع الرؤساء القدامى أيضا يف الفرتة القادمة 

ملزيد تدارس الوضعية الحالية للفريق.

بوصيان   محرز  تنافس  املولهي  سلمى 
على  رئاسة اللجنة االوملبية

اكدت  منتظرا  كان  كام 
رئيسة  املولهي  سلمى 
التونسية  الجامعة 
للتنس عشية يوم الثالثاء  
ترشحها   ،2021 ماي   25
اللجنة  رئاسة  النتخابات 
الوطنية األوملبية لتدخل 
غامر منافسة مع الرئيس 
محرز  للجنة  الحايل 
له  سبق  الذي  بوصيان 
ما  منذ  ترشحه  اعالن 

يزيد عن الشهر .
ظاهرها  يف  املنافسة  و 

بني بوصيان و املولهي اال ان  التنافس الفعيل سيكون بني وديع الجريء و محرز بوصيان يف مشهد سبق ان حصل  
منذ اربع سنوات  علام و ان سلمى املولهي تشغل حاليا خطة عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل للتنس و تقول 
سلمى املولهي انه ال خالف شخيص مع بوصيان…  اال انها توجهت باللوم اىل سهام العيادي التي قالت يف خصوصها 
: ›  مل تكلف  نفسها عناء السؤال عّني يف وقت كنت بحاجة كبرية ملساعدة بالدي وهي اىل اليوم مل تتّصل يب ومل 

تهنئني.
إمرأة و Battante مقاتلة… حّولت هذا  أنا  لنجاحي  التجاهل عائقا  : ال يجب أن يكون هذا  املولهي  و اضافت 
الضعف اىل نقطة قّوة وفخورة مبا حققت من انتصار معنوي لكل التونسيني  و أنا ممتنة كثريا لكل من وديع  الجريء 

وكذلك ألحمد قعلول يف وقت رفضت الوزيرة حتى الرّد عىل مكاملايت منذ أكرث من 6 أشهر
الطاهر سايس 

قائمة واحدة ترتشح 
لرئاسة نادي  حمام 

االنف 
ان  االنف   نادي حامم  اعلن 

تقدمت  قد  وحيدة  قامئة 

القانونية  اآلجال  يف  برتشحها 

قامئة  وهي  الفريق   لرئاسة 

عادل الدعداع .

وتتكون قامئة الدعداع  من :

معاوية   ، الدعداع  عادل 

مراد،  بن  قيس  الكعبي، 

الجاميل   ، فرج  بن  منترص 

 ، جنات  بن  سليم   ، بوضيايف 

محمد العنايب . عادل العبيدي، ماهر الصمعي، رياض الحوات ، رشف الدين 

محجوب ، سمري جويرة ، مكرم الشعايبي ، االستاذ منذر بكار و الدكتور 

منذر مبارك .

كام تم تكوين هيئة دعم للنادي وللهيئة الحالية متكونة من الطيب الزهار 

، حامدي العرتوس ، فيصل بوستة، أمال الورتتاين ، سمري املولهي ، خميس 

 ، الزرو  ، طه  ، مهدي شورو  املاجري  لطفي   ، الغداميس  أمني   ، محجوب 

مروان الزين وفوزي الزيات.

 االتحاد المنستيري

زعبوب يخلف الغربي
العالقة  إنهاء  عن  األربعاء  امس  املنستريي  الريايض  االتحاد  أعلن 

التعاقدية مع املدرب عفوان الغريب بالرتايض.

نهاية  إىل  للفريق  أول  كمدرب  زعبوب  توفيق  املدرب  تكليف  وتّم 

املوسم.

يذكر أن الغريب خلف جردة يف تدريب الفريق وقاده إىل ضامن البقاء 

والتأهل إىل مثن نهايئ كأس تونس.
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ترويها؟  التي  األحداث  نسق  خارج  ما  رواية  نصّنف  أن  ميكن  هل 
وهل ميكن لهذا الّنسق، يف إيقاعه الّسيع أو البطيء، أن يكون معزوال 
عن الّشخوص الروائّية املتخّيلة؟ هل يشكّل تواتر األحداث ومنّوها نسَق 
الّرواية أم يُحّدد مالمَح الّشخوص وأدوارَهم، فرديّة كانت أم متقاطعة 
مع غريها؟ وهل هناك حبكة روائية جاهزة الستيعاب الّنسق الروايئ، أم 
أن لكّل رواية حبكتها ونسقها الذي يحّدده الكاتب؟ مثل هذه األسئلة 
فؤاد  التونيس  للكاتب  الجّنة«  »كوابيس  رواية  إليها  تدفعنا  وغريها 
خليفة شابري الّصادرة مؤّخرا عن دار »وشمة« للنرش الورقّي واإللكرتويّن، 
وإمّنا  فقط،  لألحداث  املتسارع  بالّنسق  كاتبها  يأرسك  ال  الّرواية  فهذه 
يف  تبدو  التي  لألحداث  التوليدّي  والّنمّو  الّشخصّيات  تقديم  بطريقة 
ظاهرها متشابكة ومعّقدة، لكّننا كلّام تقّدمنا يف الّرواية كلّام اكتشفنا 
قدرة الكاتب عىل تخليص العالقات العنقوديّة أو األخطبوطّية، ماّم قد 
يبدو غامضا ومركّبا، متاما مثلام يعّقدها ويربط خيوطها، أحداث تتحرّك 
وفق نظرية الّتشظّي وااللتئام، ورّبا الطّريقة الوحيدة التي »ينصحنا« 
الكاتب بالّتحيل بها يف قراءة نّصه، هي عدم استباق األحداث، وتتّبع 
الذي  الخفّي  الالّعب  نعرف  حتى  الّدقيق  بتسلسله  الذكريات  رشيط 

يدير اللّعبة منذ البداية.
كّل الّشخصّيات فاعلة، وجميعها أيضا مفعول بها، مؤثّرة ومتأثّرة يف 
لالحتطاب  إىل مدارها  االنجذاب  مناص من  اإلغالق، ال  ُمحكمة  دائرة 
دائرة  إنّها  الّسحيقة،  هّوتها  من  الّنجاة  ومحاولة  براثنها  يف  والّتخّبط 
الّنساَء  الجميَع:  رحاُه  تبتلع  الذي  املنظّم،  والفساد  املعّمم  الفساد 
الّنخبة وسواَد  واملتعلّمني، صفوَة  الجهلَة  واملُفّقرين،  األثرياَء  والرّجال، 
وتّجار  وزراَء  والقتلَة،  الّشعب  نواَب  واألسوياء،  املدمننَي  الّشعب، 
»الخربقة«  لعبة  يشبه  الفساد  فمربّع  واألغبياء...  األذكياَء  مخّدرات، 
بخاناتها املتعّددة واملنضبطة لقواعد املربّع الحدودّي، وهي لُعبة للكبار 
والّصغار يف تونس ودول شامل إفريقيا مثلام جاء يف كتاب »ألعاب من 
الّروايئ  استلهم  ورّبا  فريجة،  الهادي  محمد  للكاتب  الّصحراء«  ذاكرة 
العاصمة«،  أكرب حّي يف  الخربقة،  الحّي، »حي  اسم  فؤاد خليفة شابري 
الذي تدور فيه أغلب أحداث روايته، من رمزيّة هذه اللّعبة التي تعتمد 
خاّصة عىل الّذكاء واملغامرة والجرأة عىل حسن الّتموقع والّتقدم يف وجه 
املنافس أو الخصم، وهو ما سنكتشفه يف املنت الّروايّئ لكوابيس الجّنة، 
أين أتقن الكاتب فّن تحريك قطع الّدومينو بني الهامش واملركز، القاع 
الجميع:  بني  الفساد  توزيع  عادال يف  وكان  والّسطح، صعودا وسقوطا، 
مالك،  البلّوين،  ملني  ليون/  اسكندر،  سكامبيا/  وحيد، سوسن،  الخشبة/ 
سامل،  عادل،  الطّاهر،  حطّاب،  كنزة،  الهاون،  محسن  دوجة،  شكري، 
تشكّل  وهي  الّشخصّيات،  هذه  جميع  منذر...  غّسان،  منى،  سامي، 
عصابة وطنّية، يتغّذى وجود كل شخصّية من وجود الّشخصية األخرى، 
وجميعهم يسبحون يف مستنقع واحد، هو مستنقع الجرمية املنظّمة با 
فيها من قتل، تهرّب رضيبي، تهريب، تجارة مخّدرات، تصفيات، رشوة، 

انتقام، خيانات... إنّنا أمام »متاهة لها بداية ولكن ال مخرج منها«.
يحرّك  عاّم  وظيفّي  إطار  عىل  شابري  خليفة  فؤاد  الكاتب  اعتمَد 
تسرتّدها  »اعرتافات« شخصّية  أمام  يضعنا  فهو  روايته،  أحداث  ضمَنه 
الّشخصّيات ذاتها تباعا وتسُد تفاصيلها الّدقيقة، حيث يأتينا االعرتاف 
األّول عىل لسان شخصّية وحيد املُكّنى »الخشبة«، عندما يكون تحت 
النفسّية، وهذا اإلطار رّبا يبدو  التنويم املغناطييّس للطبيبة  »سلطة« 
أيضا  يُنهي  -الذي  الكاتب  الّرواية عموما، لكن  كالسيكّيا ومستهلكا يف 
وحش  يُعيدها  التي  منى،  ذاتها،  النفسّية  الطّبيبة  باعرتافات  الّرواية 
االعرتافات،  وظيفة  من  ويتحّرر  الّنمطي  اإلطار  هذا  يكس  االنتقام- 
لُيدخلنا يف نسق شديد الّسعة من األحداث املتشابكة، تسدها مختلف 
الّشخصّيات، معتمدا، أي الكاتب، أسلوبا رسديّا قامئا عىل تتايل الُجمل 
والتحلييّل  الوصفّي  املنهج  يتخلّلها  والتي  واملكّثفة،  القصرية  الفعلّية 
لبواطن الّشخصّيات، ومن ثَمَّ الكشف عن األسباب والّدوافع النفسّية 
الكاتب نفسه يف  التي تُحرّك كل شخصّية، دون أن يُوّرط  واالجتامعية 
يُفسح  بل هو  الّنفيس،  التحليل  يُسقط معجم  أو  النفيّس  املحلّل  دور 
املجال للّراوي العليِم الذي يتنّقل من صوت إىل آخر، ومن شخصّية إىل 
شخصّية أخرى يف سالسة وترابط ُمحكَمنينْ يتّم الّتمهيد لها كلّام تقّدمت 

شخصّية ما يف الحديث واالعرتاف بأفعالها ونواياها وتقديراتها.
الّتفاصيل املرويّة، عىل بناء زمنّي يخضع  وتنبني كّل االعرتافات، أو 

إىل نقطة مشرتكة، تتمّثل يف الرّجوع إىل فرتة الطّفولة لدى كّل شخصّية، 
بل كّل شخصّية تبدو أنها مل تُشَف من عقدة الطّفولة والجميع يبحث 
كيف يثأر لنفسه من خيبة الطّفولة والحرمان الذي لحقهم يف شبابهم 
املبكّر، فوحيد الذي ينعتونه بالخشبة، ابن دوجة املومس العجوز، وهو 
أّول املتكلّمني يف الّرواية، يقول »كنُت طفال يف الّثالثة عرشة«، ورغم أنه 
يبلغ الثالثني إالّ أن »الجميع يخربين أن عقيل توّقف عن الّنمّو يف سّن 
الطفولة«، وباملثل تعود سوسن، املومس املدمنة أو املعشوقة التي ذهب 
وجهها املالئيّك إىل األبد، إىل طفولتها عندما تقول »كنُت آنذاك يف الّثالثة 
عرشة. ورثُت عن أّمي كّل يشء. الجامل والّثثرة والكالم البذيء، وخاصة 
يقول  إذ  جدا،  مبكّرة  سّن  إىل  فتعود  شكري  شخصّية  أما  الجاذبّية«، 
»فتحت عينّي يف هذه الدنيا عىل أيب يرضب ساملا ويطرده من املنزل. 
أبيك«،  عندما  تناحرهام  من  يخّففان  أنهام  الّرابعة  يف  وأنا  أشعر  كنت 
عرشة.  الّسادسة  يبلغ  حني  والّنساء  الجنس  عامل  عىل  عيناه  وستنفتح 
القذر فهو أيضا ال يختلف  الّشعب ومرّوج املخدرات  نائب  أما مالك، 
عن سابقيه، إذ يعود إىل املرحلة نفسها تقريبا، حيث يقول »كنت يف 
الخامسة عرشة تقريبا«، و«عادت يب الّذاكرة إىل سنوات املراهقة«، إىل 
أن يصبح نائب شعب بل رئيس كتلة نيابّية ويتّم ترشيحه ملنصب وزير 
العدل، وهو مثلام يقول عن نفسه »أتسلّم جواَز سفر ديبلومايّس أزرَق 
ُمخّدرة:  ا وأسافر يف مهّمة رسمّية ثم أعود بحقيبة تعّج بعقاقري  خاصًّ
اكستازي، يس دي، كوكايني وهريوين، كريستال مات...«، أما اسكندر، 
سكامبيا زعيم العصابة الذي يكمن رشفه يف االنتصار، فهو يعود إىل زمن 
غري محّدد بالّسنوات، لكّنه يف مرحلة الطفولة، إذ يقول »انقطعت عن 

الّدراسة فجأة. مل أعد أذهب إىل املدرسة ومل يالحظ األمر أحد«. 
الذي  القذرة  املهاّمت  الخربقة، ورجل  الطّاهر، رئيس مركز حي  أما 
أيضا ينطلق من  اغتيال ضحّيتني، فهو  الّناعمة وشارك يف  املدن  زيّفته 
البدايات ويعود إىل الّذكريات الصاّمء، حني بدأ يُتقن سلطة املراقبة منذ 
كان تلميذا، حيث يقول »يعتمد عيّل املدّرس حني يغادر الفصل، فأخلفه 
يف مراقبة التالميذ ونقل حركاتهم وأنفاسهم«، وليون/ ملني البلّوين الذي 
زاول تعليمه يف مدارس خاصة عىل ملك عّمه، وأدرك وزن اإلعالم منذ 
نعومة أظفاره، فهو رجل الظّل املتحكّم يف رقاب الجميع، ملك املخّدرات 
والتهريب وُمخطّط الّسياسة، بسقوطه يسقط الجميع، لكّنه ممنوع من 
احتضان ابنته، أّما زوجته منى، طبيبة علم الّنفس، فإنها تعود بنا إىل 
»كوكايني  إمرباطور  زوجها  إىل  تعرّفت  عندما  الجامعّية  الّدراسة  زمن 
الفقراء« ملني البلوين، الذي مل تنُج من إدمانه ابنُته كنزَة، وهي الّشخصّية 
عنها  مرويٌّ  بوصفها  للجميع،  مخالفا  حضورا  الكاتب  لها  يختار  التي 
من خالل مذكّراتها املؤرّخة، ولكّنها أيضا تنطلق فيها من أيام طفولتها 

املبكّرة... لتكون هذه املذكّرات »تّشظي املرآة األخري«.

كأنّنا أمام نّساج بيوت العناكب، أو أنّنا أمام ُمحرّك دمى محرتف، 
الخيوط تبدو واهية لكّنها تستمّد متانتها من ترابطها الوثيق وهندستها 
الوظيفّية، فال يسحبك خيط بفرده، وال تستأثر شخصّية بفردها عىل 
كامل األحداث، بقدر ما يجد القارئ نفَسه متوّرطا يف أحابيل الخيوط 
مجتمعًة، ومشدودا إىل مصائر الّشخصّيات يف تعالقها الّثنايّئ والجامعّي، 
فاألسلوب الّسدّي الذي اعتمَده الكاتب يسّوي بني الجميع، فال نجد 
ثانويّة وإن  القاع والّسطح أو بني شخصّيات رئيسّية وأخرى  فرقا بني 
اختلفت زوايا الّتموقع، فالطّبقات االجتامعّية تنصهر بشكل سلس يف 
قلب رحى الفساد مام يجعل الّرواية أكث واقعّية، بل هي منوذج متمّيز 
املقاربة  الّسد، وحيث  الحدث هو محور  الّتسجيلّية، حيث  للواقعّية 
تنحرف بسار  املهّمشني  نقمة  فال  ثابتة،  قاعدة  والّنفسّية  االجتامعّية 
الّرواية، وال سطوة املرّفهني تستأثر بخيوط الّسد، ألّن الجميع ينتظم 
يف خدمة تيمة الفساد، دون أن يتخىّل الكاتب عن الوظيفة الجاملّية 
التي تتجىّل خاّصة يف تكثيف الجمل الفعلّية القصرية واملتواترة يف نسق 
تصاعدّي، والتي يعضدها بالجمل الوصفّية التي تتعلّق عادة بالحاالت 
النفسّية وبالّنوايا الباطنّية التي متّهد بدورها لتأطري األحداث الالّحقة، 
أو  مجانّية  إسقاطات  دون  الّسلس،  والتقّبل  للتلّقي  أرضّية  ومنحها 
التي رسمها فؤاد  الّسدية  الحبكة  الّسري وتطّور  تركيب ينحرف بخّط 
خليفة شابري، وكّثف تفاصيلها املتشّعبة يف زمن مرجعّي ُمثقل بالّدالالت 
الذي يتحرك يف جميع االتجاهات  الجالء. فالزمن  يتمّثل يف يوم عيد 
ويعود إىل مراحل متقّدمة من عمر الّشخصيات وأزمنة األحداث، إالّ 

أنّه يظّل منضبطا لنقطة زمنّية واحدة هي يوم الجالء.
إن البطل الحقيقّي يف رواية كوابيس الجّنة، ليس شخصا معّينا مينحه 
الكاتب سلطة مطلقة وأهّمية محوريّة وتستأثر بالحّيز األكرب من الحركة 
الحقيقّي  الّرواية، فالبطل  التي تجعلها تحرّك جميع أحداث  والفاعلّية 
الذي يرسم مالمحه الكاتب يف هذه الّرواية هو الفساد، الجرمية، وهذا 
ذاتّية ملجتمع  إنها سرية  أو سقف.  قاع  له  يعد  الذي مل  الّسفيّل  العامل 
احتشد،  وقد  له،  نهاية  ال  ما  إىل  البشع  تفكّكه  يف  املنحدر  الحضيض 
بامتياز   )picaresque( »بيكارسيكية«  بشخصّيات  سطحه،  كام  قاعه 
 )Picaro( »البيكارو«  فشخصّية  جحيم،   إىل  »الجّنة«  تحويل  مهّمتها 
-كام قّدمتها الّرواية اإلسبانّية أول مرّة يف نهاية الّربع األول من القرن 
واملُغامر-  واملتحّيل  والّنذل  واملتسّول  الّصعلوك  -بوصفه  الّسادس عرش 
رواية  والسياسة يف  والّسلطة  واملال  الجاه  أصحاب  أيضا عىل  تنسحب 
شابري، بل هم البيكارو الحقيقّي الذي يتخّفى وراء الواجهات البلوريّة 
ماسكا  ليظّل  الرّنانة،  بالُخطب  ويحتمي  الكامريا  شاشات  أمام  ويتزيّن 
الّدومينو ورسم خانات مربّع  اللّعبة ويستمّر يف تحريك قطع  بخيوط 
الجرمية  قيم  سوى  فيه  قيم  ال  الذي  املجتمع  »خربقة«  »الخربقة«، 
االشرتاك  هذا  عن  الّرواية  غالف  يعرّب  ورّبا  والفساد...  واللّصوصّية 
»أشباح  لوحة  متّثله  قد  الذي  بالفعل  اللّصوص  سطح  بني   الّضمنّي 
ذهبّية« للرسامة نور احمداش، وقاع اللّصوص بالقّوة الذي ميّثله الجزء 

األسود من باقي غالف الّرواية.
ال أذكر من قال إن »الّرواية كائن حّي، يكفي أن تجرحها حتى يسيل 
الّدم«، لكّني أستحرضها ألّن رواية »كوابيس الجّنة« لفؤاد خليفة شابري 
الّذات  أعامق  يف  يغوص  فالكاتب  الحّية،  الّصورة  هذه  فيها  تتكّثف 
القارئ مثل عّداء يجري يف مضامر  البرشيّة، بختلف صورها، ويجعل 
األخرى  الّشخصّية ويتعاطف مع  ذات كل شخصّية، فيحقد عىل هذه 
ويتامهى مع الثالثة ويغفر للّرابعة أفعالها وحتى أن يخاف من إحدى 
الّشخصّيات ويتحاىش مالقاتها بني الّسطور، بل إن الكاتب يجعل قارئه 
يتجّول يف األماكن التي تدور فيها األحداث، فندخل مثال نادي القامر 
الّسي لسكامبيا، ونصعد سّيارة ليون وندخل فيلّته من باباها الخلفي، 
ونتمّدد عىل رسير الطبيبة النفسّية، ونتجّول أمام معهد كنزة، ونتسلّل 
إىل منزل دوجة، ونتحرّك يف ضواحي نابويل وجنوة وحي النرص، ونجلس 

يف مقهى األمري أو مقهى الّتنانني األربعة ونتخطّى عتبة الربملان...
إنّنا ننفذ بيس إىل العامل الّسفيّل ونتجّول يف عوامل الجرمية والّدعارة 
واملخّدرات، بل إّن الكاتب يكاد يُغرينا باستهالك حّبة اكستازي أو قرص 
NPS لنمتطي »بساط عالء الّدين الّسحري ونخترص املسافات«... لذلك 
القراءة إىل  قارئها فقط من فعل  تنقل  الجّنة« ال  فإّن رواية »كوابيس 

فعل التفكري، بل هي تسمو به إىل مستوى أعىل، إىل فعل الّتبّني.

ومينو بني اهلامش واملركز فّن حتريك قطع الدُّ
                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
روايَُة »كوابيس الجّنة« لفؤاد خليفة شابري:


