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وطنية 

سفير فلسطين عند األخ الطبوبي

االتحاد مع القضية والتربعات ستصل قريبا  
التقى يوم الثالثاء 8 جوان 2021 األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب يف مقر 

االتحاد سعادة السفري هائل الفاهوم سفري دولة فلسطني لدى الجمهورية التونسية.
وأكد األخ األمني العام عىل موقف االتحاد الثابت واملركزي يف الدفاع عن الحق الفلسطيني يف كافة املنابر 

واملحافل، باالضافة اىل الدعم املتواصل للمنظمة وكافة فئات الشعب التونيس للشعب الفلسطيني وحقوقه 
املرشوعة يف الحرية واالستقالل واقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس مبيّنا أن االتحاد انطلق يف حملة 

تربعات للشعب الفلسطيني.
كام جرى التطرق خالل اللقاء إىل العالقات األخوية التي تجمع بني البلدين والشعبني الشقيقني وسبل دعم 

وإسناد صمود الشعب الفلسطيني ضّد مامرسات كيان االحتالل العنرصي من قتل وتهجري واستيالء ومصادرة 
لألرايض واملمتلكات، كام تّم التأكيد خالل اللقاء أهمية وحدة الصف الفلسطيني ورضورة انهاء االنقسام 

وتشكيل جبهة عمل وطنية موحدة تحت غطاء منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الرشعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني واستثامر الزخم والراي العام االقليمي والدويل املساند للحق الفلسطيني.

من جهته مثّن السفري الفاهوم مواقف االتحاد الثابتة يف الدفاع عن الحق الفلسطيني ودعم ومساندة 
أشقائهم يف فلسطيني، معتربا أن نجاح تونس يف تجربتها الدميقراطية هو أكرب دعم ونجاح لفلسطني وشعبها.

األخ منعم عميرة في المنستير 

ال بدّ من املحافظة على مقدرات وثروة الوطن

أرشف األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية مبعية األخ سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 
باملنستري واالخوة واالخوات أعضاء االتحاد الجهوي واألخت كلثوم برك الله ممثلة مركز التضامن عىل اختتام أشغال الدورة التكوينية حول 
موضوع »الحوكمة ومقاومة الفساد ودور النقابات« واملوجهة إىل اإلطارات النقابية املنتمية لقطاعات الوظيفة العمومية بالجهة. ويف كلمته 
ركز األخ منعم عمرية عىل اهمية هذا املحور وذلك من أجل املحافظة عىل ثروات ومقدرات الوطن وترشيد الترصف فيها ودور مناضيل االتحاد 
يف التصدي لجميع مظاهر الفساد، كام ركز عىل السلوكيات التي عىل اإلطارات النقابية التحيل بها من أجل النأي بأنفسهم عن كل ما ميكن 
أن يسيئ لهم ولالتحاد يف هذا املجال. كام أشاد بالتعاون مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ومحكمة املحاسبات يف عملية التكوين والتثقيف 

لالطارات النقابية. 
ويف خامتة كلمته تعرض األخ األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية إىل االوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية املرتدية جدا. 
هذا واشتمل الربنامج يف اليوم الثاين عىل مداخلة للقايض املستشار مبحكمة املحاسبات السيد عمر موىس حول »أخطاء الترصف ودور محكمة 

املحاسبات«.  
وتواصلت أشغال اليوم الثاين يف شكل ورشات عمل تعلقت األوىل بأخطاء الترصف إزاء الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات 

الصبغة اإلدارية فيام اهتمت الثانية بأخطاء الترصف إزاء املنشآت العمومية.  
وقد تّم يف نهاية أشغال الدورة التدريبية تسليم شهادات لكل املشاركات واملشاركني فيها.

األخ نور الدين الطبوبي 

وزير املالية  سيتسبب
يف خراب الدولة

قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل إّن 
وزير االقتصاد عيل الكعيل سيتسبّب يف خراب الدولة متهام إياه بخدمة 
تكن  مل  األسعار  يف  الزيادات  أّن  مؤكّدا  األعامل،  رجال  من  معينة  فئة 

منتظرة الفتا إىل أّن صندوق النقد الدويل مل يطلب رفع الدعم.
التنفيذي املوسع  وقال األخ الطبويب خالل إرشافه عىل اجتامع املكتب 
مستوى  يف  هذا  يومنا  إىل  زلنا  ما  الشديد  »لألسف  الشغيلة  للمنظمة 
أنا هنا وكلّهم يقومون بحملة  املناكفات والتجاذبات وكّل طرف يقول 
انتخابية للفرتة القادمة والدولة بصدد السقوط يوما بعد يوم… اليوم 
بالفكر  والعاملني  املواطن  أرهقت  باملرّة  منتظرة  غري  زيادات  هناك 

والساعد واملفقرين واملهمشني… مل تأخذ الدولة هذا بعني االعتبار«.
رجال  من  معيّنة  فئة  مصالح  يخدم  مالية  وزير  هناك  »اليوم  وأضاف 
األعامل وهو موجه متاما وسيتسبّب يف خراب الدولة وال نريد أن نرتكه 

ال هو وال غريه يخرب الدولة«.
الذي لدّي عن تحرير بعض االسعار هو  الدليل  الحال  وتابع »بطبيعة 
أنها كانت رشطا من رشوط بعض رجال األعامل والرتويج بأّن صندوق 
النقد الدويل وراء ذلك كذبة كبرية ويتّم التواصل معي أحيانا يف بعض 
املسائل… مل يطلب الصندوق يوما رفع الدعم أو إحداث هذا اإلصالح أو 
غريه… كّل ما يف األمر أنه طالب أن يكون هناك توافق حسب خصوصية 
الدولة وان يكون هناك إجامع بني كل املكّونات السياسية واالجتامعية 
عىل أساس رؤية دفع النمّو واالستثامر والديناميكية االقتصادية لتكون 

هناك معادلة بني ميزانيات الدولة وبني دفع عجلة االستثامر والنمو«.
وشّدد األخ الطبويب عىل متّسك االتحاد مببادرة الحوار التي أطلقها معتربا 
مضيفا  البالد،  تشهدها  التي  السياسية  األزمة  من  للخروج  الحّل  أنها 
الخيارات  حول  البوصلة  لتعديل  اإليجايب  الضغط  االتحاد  »سيامرس 
الوطنية ومكانة الدولة يف إطار احرتام الضوابط الدستورية والقانونية«.
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في اجتماع ساخن للمكتب التنفيذي الموسع: 

على الحكومة  أن تكون واضحة
يف توجهاتها وخياراتها وقراراتها

تصاعدت حّدة خطاب االتحاد العام التونيس للشغل 
املوجه إىل حكومة هشام املشييش منذ فرتة ولكنه 
التي  والتحديد  الوضوح  من  الدرجة  هذه  يبلغ  مل 
جاءت يف كلامت األخ األمني العام نور الدين الطبويب 
)انظر الترصيح يف الصفحة 2( إذ شّدد املتدخلون يف 
اجتامع املكتب التنفيذي املوسع عىل متّسك االتحاد 
االسلم  الحل  ويعتربها  أطلقها  التي  الحوار  مببادرة 
املتفاقمة منذ جانفي  السياسية  للخروج من األزمة 
الطبويب ألن  األخ  2021، وهو مخرج وحيد حسب 
النقابية ستامرس الضغط اإليجايب للوصول  املنظمة 
الخيارات  حول  البوصلة  تعديل  يف  والنجاح  اليه 
الضوابط  احرتام  إطار  يف  الدولة  ومكانة  الوطنية 

الدستورية والقانونية.
منذ  الجمهورية  لرئيس  قدمت  التي  املبادرة  هذه 
نوفمرب 2020 وشهدت تعرثات عدة، استؤنف العمل 
عليها من قبل االتحاد منذ اسابيع، عرب جهود وساطة 
توافق  اىل  الوصول  بهدف  والربملان  الرئاسة  بني 
يشمل مستقبل الحكومة. التي بات االتحاد يتهمها 

بـ»التسبب يف خراب البالد«.
إذ كان االتحاد يرفض أن يكون رحيل املشييش رشطا 
النطالق الحوار. اضافة اىل مطالبته رئاسة الجمهورية 
الفارط-  -أفريل  الوزاري  التحوير  ازمة  منتصف  يف 
بتمرير التحوير وتحميله مسؤولية تعرث الوصول إىل 

مخرج من االزمة.
هدنة حافظ عليها االتحاد اىل أن انطلقت املفاوضات 
مع صندوق النقد الدويل وتتالت إعالنات الحكومة 
اإلصالحية.  خططها  إطار  يف  جديدة  إجراءات  عن 
االتحاد  خطاب  مضمون  ويتغري  الهدنة  لتنتهي 
تقدم  مع  يرتافق  ارتفاع  حدته.  منسوب  ويرتفع 
اىل  للوصول  املنظمة  تقودها  التي  الوساطة  جهود 
صيغة اولية لحّل االزمة بني الرئاسة والربملان ينتظر 
ان تقدم اىل رئيس الجمهورية قيس سعيد للحسم يف 

االمر وإطالق مسار الخروج من االزمة.
نتاجا  ليس  الحكومة  تجاه  املوقف  يف  التطور  هذا 
للمشاورات بني الحكومة وصندوق النقد الدويل، بل 
ما  وهو  األزمات.  لتجاوز  املناخ  تهئية  اطار  يف  كان 
يبدو أن االتحاد بات يدفع إليه وأقنع به جزءا من 

الحزام السيايس والربملاين.
أن  سوى  سيايّس  معنى  من  له  ليس  املعادلة  تغري 
االتحاد  مع  تتواصل  ومل  تعمل  مل  املشييش  حكومة 
خاصة يف عالقة مبا ُعرض عىل صندوق النقد الدويل.

كّل هذا جاء يف كلامت املتدخلني يف أشغال اجتامع 
األخري  بيانه  تضّمنه  وقد  املوسع  التنفيذي  املكتب 
تنرشه »الشعب« كشاهد عىل أصعب مرحلة مرت 

بها تونس.
* محمد/ ع 

األخ نور الدين الطبوبي ما يجري 
يف القريوان جريمة إنسانيّة  

اعترب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب، 

انتشار فريوس كورونا  القريوان جراء تفاقم تفيش  أن ما يحدث يف والية 

املستجد وتعطّل التنمية واالستثامر وتفيش البطالة والفقر وارتفاع معّدالت 

االنتحار وغريها من الظواهر »جرمية إنسانية«.

وأكد األخ الطبويب عىل هامش انعقاد املكتب التنفيذي املوسع، أن ما يحدث يف جهة القريوان »عار 

عىل الدولة التونسية« بدعوى أنها مل تعط والية القريوان مكانتها الالزمة التي تستحق. وشّدد عىل 

أن االتحاد سيدافع عن أبناء جهة القريوان بكل قوة من أجل حقهم يف التنمية، منّددا برتاجع نسب 

النجاح يف املناظرات الوطنية بالجهة فضال عن تسجيلها معدالت عالية يف مستوى البطالة والفقر 

وحاالت االنتحار وعدد الوفيات واإلصابات جراء فريوس كورونا.

بيان المكتب التنفيذي الموسّع لالتحاد العام التونسي للشّغل  

إدانة للزيادة يف أسعار املواد 
األساسية ورفض لخضوع الحكومة 

إلمالءات صندوق النقد الدولي
نحن أعضاء املكتب التنفيذي املوّسع لالتحاد العام التونيس للّشغل املجتمعني اليوم 07 جوان 2021 بقّمرت 
برئاسة األخ نور الّدين الطبّويب األمني العام، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجّدات عىل الصعيدين 
الوطني والّدويل، فإنّنا، إذ نثّمن بيان املكتب التنفيذي الوطني حول الزيادات األخرية الصادر بتاريخ 03 جوان 

،2021
نسّجل تفاقم األزمة السياسية يف البالد ماّم انجّر عنه تعطّل دواليب الّدولة مام أصاب أجهزتها مبا يشبه الشلل 
األمر الذي انعكس سلبا وزاد من تعميق األزمتني االقتصادية واالجتامعية، ويف املقابل ترّص الجهات الحاكمة 
عىل تجاهل دعوات الحوار إليجاد حلول ملا آلت إليه األوضاع يف بالدنا سعيا منها إىل تعفني األجواء ودفعا للبالد 
إىل املجهول بتفويت الفرصة لإلنقاذ رغم إرصار االتحاد عىل البحث عن الحلول تفاديا للكارثة، ويف الوقت 
نفسه يرّص االئتالف الحاكم عىل التملّص من مسؤوليّاته يف ترّدي األوضاع منذ عرش سنوات عرب خطاب املغالطة 
الفضاءات  قياداته وسبّهم وشتمهم يف  االتحاد وتشويه  التهّجم عىل  األمام ومواصلة  إىل  والهروب  والتضليل 

االجتامعية االفرتاضية وتحت قبّة الربملان يف تواطؤ مفضوح من قبل عديد األطراف.
إلمالءات  الحكومة وخضوعها  قبل  من  املتّبعة  والالّاجتامعية  الالّشعبية  والخيارات  الليربالية  السياسة  نَرفض 
صندوق النقد الدويل يف غياب كّل ألّي تصّور أو برنامج إلنقاذ البالد ماّم ترّدت فيه، وهي سياسات متوّحشة 
ترتهن تونس وعرّب عنها وزير املالية يف مناسبات كثرية والتزم بها أمام الدوائر األجنبية مغيّبا حّق التونسيات 
الشعب  عىل  مستقويا  التشاركية  ومبدإ  االجتامعي  الحوار  احرتام  بواجب  مستهينا  املعلومة  يف  والتونسيني 

بالقوى األجنبية.
نُدين الزيادات املجحفة يف أسعار عديد املواد األساسية التي أقدمت عليها الحكومة ونعتربها إجراءات أحادية 
وال شعبية وهي مقّدمة إللغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقريه، فضال عن قصورها عن حّل أزمة املالية 
العمومية ما دامت تبحث عن الحلول السهلة وتدفع إىل التضّخم، كام نحّملها تبعات ما سينجّر عن سياساتها 

من غالء وتدّن للمستوى املعييش ومن توتّرات اجتامعية تنذر بانفجارات كربى.
املؤّسسات  عىل  التآمر  لسياسات  وتصدينا  البطالة  وتعميق  االنتداب  ووقف  التداين  لخيارات  رفضنا  نُجّدد 
العمومية ومنها األرايض الدولية ونشّدد عىل رفض ما يُخطَّط بخصوص رفع الدعم ونُحّذر الحكومة من التامدي 
يف هذه السياسات ونعترب التمّسك بها إعالن حرب عىل الشعب ال ميكن لالتحاد أن يصمت عنه أو يتساهل 

مع املتسبّبني فيه.
نُدين متّسك الحكومة مبنظومة جبائيّة منخرمة غري عادلة أثقلت كاهل األجراء ونرفض تسرّتها عىل التهرّب 
الرضيبي واالجتامعي وتسخريها ملقدرات الدولة لتقديم املنح والعطايا واالمتيازات السخية لفائدة أصحاب 
املؤّسسات عىل حساب امليزانية العمومية ومداخيل الّدولة يف الوقت الذي تغالط بتضخيم قيمة الدعم وكلفته 

وتسعى جاهدة إىل إلغائه عىل حساب فئات واسعة من الشعب.
نُجّدد املطالبة مبراجعة سياسة األسعار ونتمّسك بوقف الزيادة يف أسعار املواد األساسية واتخاذ إجراءات صارمة 
ضّد التهريب واالحتكار واللوبيات التجارية، كام نجّدد مطالبتنا بالرفع يف منحة العائالت املعوزة ويف األجر 
األدىن املضمون ونطالب باالنطالق العاجل يف مراجعة أجور عاّمل القطاع الخاص وفتح التفاوض يف الجانب 
الرتتيبي مع تطبيق اتفاق مراجعة قيمة الدرجة وندعو الحكومة إىل الرشوع الفوري يف تجسيد االتفاق الحاصل 
 20 اتفاقْي  وتطبيق  والرتتيبي،  املايل  بجانبيها  العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة  يف  املفاوضات  انطالق  حول 
أكتوبر 2020 حول الحظائر و06 فيفري 2021 حول مطالب القطاعات بإصدار األوامر الخاّصة بهام. كام نجّدد 

تصميمنا عىل إلغاء االقتطاع بعنوان املساهمة االجتامعية التضامنية.
نجّدد تنديدنا مبوقف العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمري املمنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لعدد من 
املؤّسسات العمومية مثل ما يحدث لرشكة فسفاط قفصة التي تتعرّض للتعطيل واملنع من العمل وهي مهّددة 
باالنهيار فضال عن العجز عن خالص األجور ونحّمل الحكومة مسؤولية التخريب املسلّط عىل هذه املؤّسسات.

نعرّب عن مخاوفنا من تفاقم الحالة الوبائية يف عديد الجهات ويف مقّدمتها القريوان والقرصين نتيجة السياسة 
املتخبّطة للحكومة سواء بخصوص تأّخر إصالح املنظومة الصّحية عموما أو مجابهة وباء الكوفيد وخاّصة مع 
األرواح وصحة  إنقاذ  تستهدف  بإجراءاتعاجلة  الحكومة  ونطالب  الخصوص،  التالقيح عىل وجه  تعميم  تعرّث 
املوجة  ظّل  الشعب خاصة يف  لعموم  التالقيح  باستجالب  الترسيع  ونؤكّد عىل رضورة  الجهات  يف  املواطنني 

الرابعة لهذا الوباء.
ندعو الشّغالني وعموم شعبنا إىل االستعداد للدفاع عن سيادة البالد وعن حق التونسيات والتونسيني يف الشغل 
الالّوطنية  السياسات  كل  للوقوف يف صّف شعبنا ضّد  تجّندنا  عن  ونعرّب  الكرمية،  والحياة  والصحة  والعيش 

والالّشعبية والتي سترتجمها الهيئة اإلدارية الوطنية القادمة يف قرارات مناسبة تنترص للشعب.
نرتّحم عىل أرواح شهداء شعبنا يف فلسطني ونحيّي صمود املقاومة وقدرتها عىل املواجهة الباسلة آللة الدمار 
تجّندنا  ونجّدد  اإلنسانية  ضّد  جديدة  حرب  جرمية  األعزل  الشعب  عىل  األخرية  الحرب  ونعترب  الصهيونية، 
للوقوف مع الحّق الفلسطيني بكّل الوسائل املادية واملعنوية ويف مقّدمتها النضال من أجل سّن قانون يجرّم 

التطبيع مع الكيان الصهيوين.
* األمني العام نورالدين الطبويب
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* لطفي املاكني

أي رابط يسعى البعض لفرضه يف عالقة بالجدل املتصاعد حول رفع 
القانون  النواب والتنقيحات املزمع ادخالها عىل  الحصانة عن عدد من 
االنتخايب؟ وماهي الغايات املعلنة واملضمرة من فرض ذلك خاصة وان 
من  له  هلل  والذي  االنتخايب  القانون  سن  تم  ان  منذ  تغريت  املواقف 
خططوا تفاصيله التي مل متكن اي حزب من الفوز باالغلبية املريحة مبا 

جعل السلطة مشتتة دون ان يتحمل اي كان املسؤولية.
النواب بعد  الحصانة عىل عدد من  وقد أثريت مجددا مسألة رفع 
ان اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من رئيس الحكومة ووزير 
تنفيذ  »وخطة  املرسبة  بالوثيقة  عالقة  من  تردد  ما  عن  للرد  الدفاع 
سعّيد  دعا  حيث  الوثيقة  بتلك  الجمهورية  رئاسة  وعالقة  االنقالب« 
الحصانة  رفع  معطيات  مع  الربملان  من  االيجايب«  »التفاعل  إىل رضورة 
الواردة عليه وعدم التغايض عنها والرتاخي من قبل رئاسة املجلس خاصة 

ألسباب مل تعد خافية.
كانت تلك االشارة من الرئيس سعيّد منطلقا لردود افعال مل تستكن 
من قبل قيادات النهضة بتفسريات عدة مع وجود »تناغم« مع ما ورد من 
نفي لوجود تلك الطلبات لرفع  الحصانة حسب ترصيح النائب املكلف 
ذلك  بعكس  املعارضة  نواب  عليه  لريد  مذيوب  ماهر  بالربملان  باالتصال 
وأولهم النائب عن الكتلة الدميقراطية نبيل حجي الذي سعى منذ اشهر 
الجهات  من  الحصانة  رفع  بطلبات  املشمولني  النواب  قامئة  معرفة  اىل 
املعنية اال ان طلبه مل يجد التجاوب من قبل رئاسة الربملان وبالتايل ظلت 
املفارقة قامئة بني ما يرتدد عن وجود طلبات لرفع الحصانة وبني تكذيب 
من  النواب  بني  االجواء  توتر  يف  تسبب  ما  وهو  لذلك  املجلس  رئاسة 
املعنيني  النواب  اغلب  ان  اعتبار  املعارضة عىل  ونواب  الحاكم  التحالف 
بطلبات رفع الحصانة ينتمون الحزاب ذلك التحالف املهيمن حاليا عىل 
ادارة الربملان مبا يعيق اي خطوة باتجاه تفعيل تلك الطلبات وهذا يضمن 
لهم التفيص من التبعات القانونية  اما باملثول امام القضاء للتحقيق يف ما 

جانبهم  من  يكون صدر  قد 
او تنفيذ االحكام ضد البعض 

منهم.
االخرية  الفرضية  وهذه 
»الرابط  باتت  التي  هي 
االفعال  ردود  بني  الوثيق« 
من  العديد  ان  مبا  االخرية 
هذه  يف  نجحوا  الذين 

االنتخابات احتموا بالحصانة الربملانية لعدم مقاضاتهم او تنفيذ االحكام 
ضدهم قبل ان يكتسبوا الصفة النيابية وهذا ينطبق عيل عدد من الذين 

دخلوا الربملان يف دورته االخرية.

* حسابات ومصالح
يف  ومزايدات  حسابات  وجود  الوطني  للشأن  املتابعون  يستبعد  ال 
عالقة بهذه املسألة خاصة وان البعض يلمح اىل ان رئاسة الربملان ترتاخى 
يف التعاطي ايجابيا مع طلبات رفع الحصانة لضامن دعم ومساندة رئيس 
الربملان كلام طرحت مسألة سحب الثقة منه الن اي خطوة باتجاه مترير 
يف  ليس  وهذا  باملسألة  املعنية  الكتل  مواقف  من  سيغري  الطلبات  تلك 
الرئيس سعيد  قبل  اثارتها مجددا من  يعترب  الذي  املجلس  رئيس  صالح 
استمرارا للخالف القائم بالرغم من الترصيحات االخرية التي نتحدث عن 
وحدة الدولة ومؤسساتها من جانب الرئيس سعيد او ترصيحات الغنويش 
الغنويش  حضور  عدم  ان  اال  الجمهوية  رئيس  مع  العالقة  »متييز«  عن 
منه  فهم  الدفاع  ووزير  الحكومة  رئيس  من  كل  حرضه  الذي  االجتامع 
استبعاد رئيثس الربملان من هذه الخطوة إلذابة جليد التباعد بني رؤوس 
السلطة وهذا ما يفرس الترصيحات االخرية لقيادات النهضة التي ركزت 
عىل مسألة رفع الحصانة وتغافلت عن »االيجابيات« التي توقف عندها 
االستبعاد  استشعرت ذلك  االجتامع النها  لذلك  متابع ومالحظ  اكرث من 

للغنويش وهذا ما يهمها بالدرجة االوىل.
* ضامن االغلبية

الداخيل  النظام  لجنة  صلب  تبلورت  الجدل  هذا  كل  خضم  يف 
املقرتحات  جملة  االنتخابية  والقوانني  الربملانية  والقوانني  والحصانة 
املزمع ادخالها عىل القانون االنتخايب الذي متت املطالبة بتنقيحه لضامن 
 ٪5 اىل  العتبة  نسبة  يف  الرتفيع  املقرتحات  اهم  ومن  السيايس  االستقرار 
بنائب  املمثلة  االحزاب  عديد  اقصاء  يعني  ما  وهو   ٪3 كانت  ان  بعد 
مالحظته خالل  ما متت  وهذا  الواحدة  اليد  اصابع  تجاوز  دون  اكرث  او 
املواعيد االنتخابية السابقة وافرازه ملشهد برملان مشتت لذلك فان الرتفيع 

يف العتبة سيمكن احد »االحزاب الكربى« من االغلبية املريحة.
وال يستبعد املتابعون للشأن الوطني ان النهضة وبعد ان وقفت عىل 
مطبات مسار املحكمة الدستورية التي لن ترسع برتكيزها يف اقرب وقت 
لتحسم خالفها مع الرئيس قيس سعيد فانها التفتت اىل الطريق االقرب 
وااليرس والذي كانت تدير له ظهرها ونعني تنقيح القانون االنتخايب طاملا 
انها الحزب  النيابية مع  الوقت يف هذه املدة  امامها هامش من  ما زال 
التحكم يف  االكرث عددا واملشكل لتحالف حاكم ستعمل من خالله عىل 
بوجود  منها  متوجسة  وقيادتها  النهضة  بدت  التي  االزمة  هذه  مسار 
»نوايا« لحرشها يف الزاوية واستبعادها الحقا من دوائر السلطة رغم ما 

يقال عن متكنها من مفاصلها وهيمنتها عىل القرار داخلها.

رفع الحصانة وتغيري القانون االنتخايب

البحث عن االغلبية الربملانية هل سيعوض غياب املحكمة الدستورية 
و»محاصرة« رئيس الجمهورية؟  

* لطفي املاكني
كشفت االرقام املتداولة عن جامعة مديري الصحف حجم االزمة 
من  الدوريات  عدد  انخفض  حيث  الورقية  الصحافة  منها  تعاين  التي 
املروجة يف حدود   النسخ  لينحرص عدد  260 سنة 2011 اىل 50 حاليا 
مبارشة  العناوين  يف  »الطفرة«  يتذكر  الجميع  ولعل  نسخة  الف   100
بعد 14 جانفي حيث اختلفت اشكالها والوانها اثر االنعتاق من القيود 
والضغوط املكبلة لقوانني النرش واملراقبة املسبقة عىل املطبوعات لكن 
بتعالت  االكشاك  واجهة  من  العناوين  لتختفي  طويال  يدم  مل  الحلم 
التي يخىش ان تكون املسامر االخري  ازمة كورونا  مختلفة لعل اخرها 
يف تابوت الصحافة الورقية ونعود هنا إىل ترصيح رئيس جامعة مدير 
الحجر  جراء  الورقية  الصحافة  ازمة  بداية  يف  الزهار  الطيب  الصحف 
الصحي سنة 2020 حيث اكد ان القطاع يعيش وضعا صعبا بسبب عدم 
امتالك الصحف الي مداخيل مبا جعلها غري قادرة عىل متكني العاملني 
اجتامعية يف قطاع  بكارثة  ينبئ  الوضع  بان  بها من اجورهم. وأضاف 
االعالم مبا ان عديد املؤسسات االعالمية باتت عاجزة عن خالص اجور 
العاملني بها يف الوقت نفسه الذي يقف فيه الصحافيون يف الصفوف 
االمامية ملواجهة ازمة الكوفيد ومن اجل تجاوز تبعات هذه الوضعية 
الكارثية دعا رئيس جامعة الصحف حينها الحكومة اىل اتخاذ اجراءات 
نواب  مجلس  مطالبة  وخاصة  املكتوبة  الصحافة  قطاع  لفائدة  عاجلة 
القانون املتعلق باحداث وكالة  الترسيع يف مترير مرشوع  الشعب إىل 

االشهار العمومي واالرشاكات.
وتأيت تلك الدعوة لتظهر حجم الخسائر التي تتكبدها املطبوعات 
بسبب تراجع املداخيل ومصدرها االسايس االشهار واملبيعات فبالنسبة 
هجروها  الذين  املستشهرين  تغري  الورقية  الصحافة  تعد  مل  لالشهار 

الصورة اصبح طاغيا عىل املشهد  إىل االذاعات والتلفزات مبا ان عرص 
مواقع  اىل  اضافة  البرصي  السمعي  قنوات  تعددت  ان  بعد  االعالمي 
التواصل وكل ذلك انعكس عىل حجم املبيعات املتقلصة من سنة اىل 
اخرى رغم انه اىل وقت سابق مكان املكتوب االكرث اقباال ملا يتضمنه 
ديون  تعاظمت  كام  الورقية  النرشيات  يف  اال  تجدها  ال  اخبار  من 
املؤسسات الصحافية لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي لتصل 
إىل 8 مليون دينار وهذا ما انعكس عىل الوضعية املهنية واالجتامعية 

للعاملني بالصحافة املكتوبة.
* مامطلة وتجاهل

ازمة  مع  املتزامنة   الورقية  الصحافة  أزمة  عىل  سنة  مرور  ورغم 
الكورونا فان ال جديد يؤكد حصول متغري ايجايب وهذا الوضع الكاريث 
التقرير  اكده  ما  وهذا  االعالمي  للمشهد  متابع  من  اكرث  يصفه  كام 
الصادر عن نقابة الصحافيني يف اليوم العاملي لحرية الصحافة باشارته 
لوسائل   املسندة  االعتامدات  رصف  يف  املشييش  حكومة  مامطلة  اىل 
فيه  تعيش  الذي  الوقت  يف  والصحافيني  والجمعياتية  الخاصة  االعالم 
بعض وسائل االعالم عىل وقع صعوبات اقتصادية قد تؤدي إىل غلقها 
بذلك  البطالة متخلية  بها واحالتهم عىل  العاملني  الصحافيني  وترسيح 
الصدد  االزمات ومتجاهلة يف هذا  للدولة زمن  عن دورها االجتامعي 
الوضع االقتصادي الصعب الذي مير به الصحافيون خالل هذه الجائحة 

وفسحت املجال لطردهم وتجويعهم.
حجم  نفسه  التقرير  ضمن  املقدمة  املعطيات  عكست  وقد 
تراخي  جراء  الورقية  بالصحف  الصحافيون  يكابدها  التي  »املعاناة« 
املطبوعات  عىل  الكورونا  ازمة  تداعيات  تطويق  يف  الفخفاخ  حكومة 
والدوريات وتركتها تواجه لوحدها الصعوبات واولها انعدام املداخيل 

ملجابهة مصاريفها باعتبار املؤسسات االعالمية مؤسسات لها التزامات 
االخالل  عن  ترتب  وقد  بها  العاملني  تجاه  عليها  مستوجبة  اجتامعية 
التي  بالصحف  للعاملني  مرتدية  اجتامعية  وضعيات  االلتزامات  بتلك 
الصدور  يف  االستمرار  تساير  مازالت  هي  او  الصدور  عن  توقفت 
يف  تونس  مرتبة  تراجع  بني  املختصون  ربط  وقد  محدودة  بامكانيات 
الرتتيب العاملي لحرية الصحافة ووضع االعالم خاصة يف عالقة بغياب 
االطار الترشيعي او عدم اكامله اذ ان حرية الصحافة هي اساس البناء 
الدميقراطي لكن يف ظل الرتاجع الكبري الذي تعاين منه الصحف الورقية 
)والتي تبقى عامد اصحافة وركيزتها االساسية(فإن املسار الدميقراطي 

اصبح مهددا يف االستمرار والنجاح.
* االطار الترشيعي

ومن هنا دعا تقرير نقابة الصحافيني اىل اهمية الترسيع باستكامل 
مترير  الخطوات  هذه  واول  االعالم  لقطاع  املنظم  الترشيعي  االطار 
واملتعلق  تشاركية  بصفة  اعداده  تم  الذي  االسايس  القانون  مرشوع 
بحرية التعبري والصحافة والطباعة والنرش اىل مجلس نواب الشعب من 
إىل  الدعوة موجهة هنا  والتصويت عليه ولعل  اجل عرضه ومناقشته 
مختلف الكتل الربملانية للمطالة بالترسيع يف طرح هذا املرشوع وهي 
التي كثريا ما تتحدث عن اهمية االعالم يف املسار االنتقايل ولالمر نفسه 
بالنسبة ملنظامت املجتمع املدين باتجاه الضغط عىل الحكومة للمبادرة 

بتقديم هذا املرشوع وعدم االلتفاف عليه واضاعة مزيد من الوقت.
االشهار  باجراءات وكالة  املتعلق  القانون  اىل مترير مرشوع  اضافة 
العمومي واالشرتاكات بعد ان اصبحت الجرائد دون موارد مالية زادت 

من حدة ازمتها وهذه الوكالة مطلب مطروح منذ سنوات.

أزمة الصحافة الورقية: تراجع عدد الصحف اىل 50 حاليا بعد ان كانت 260 يف سنة 2011
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النقاش  الكثري من  االنتخايب  القانون  تنقيح  يثري   *
والجدل فام هي رؤية التيار لذلك؟

املايض  ديسمرب  منذ  املقرتحات  من  قدمنا جملة  ـ 
يف عديد املسائل املتصلة بالعتبة وملف متويل االحزاب 
وعمليات  والجمعيات  واالذاعات  التلفزات  واستعامل 
مسار  عىل  تأثري  لها  الوسائل  هذه  وكل  اآلراء  سرب 
االنتخابات الن من ميلك تلفزة وجمعية تكون له القدرة 
من  البد  وبالتايل  حصل  ما  وهذا  الناخبني  توجيه  عىل 

مراجعة عميقة للقانون االنتخايب.
الهيمنة  يريدون  من  استجابة  يف  تعتقدين  * هل 

عىل املشهد السيايس؟
اعتامدا  تنقيحات  يريدون من  ما  ـ هم سيمّررون 
ان  إىل  االشارة  اريد  وهنا  لديهم  التي  االغلبية  عىل 
االنتخايب  القانون  استعامل  اهمية  اىل  انتبهت  النهضة 
هي  لذلك  الدستورية  املحكمة  مسار  تعطل  ان  بعد 
ستفرض مقرتحاتها بدعم من الكتل املساندة لها لتستمر 

هيمنتها عىل املشهد الربملاين.
نسبة  من  الرفع  ان  ترى  االستنتاجات  بعض   *
العتبة ستقيص أغلب األحزاب خاصة بعد أن اصبحت 

النهضة تدعم هذا التوجه فام وجاهة هذا الرأي؟

القانون  توظيف  تريد  النهضة  سابقا  ارشت  كام  ـ 
فإن  وبالتايل  السيايس  املشهد  عىل  لتهيمن  االنتخايب 
الرتفيع يف نسبة العتبة من 3٪ إىل 5٪ سيجعل املشهد 
بعد  تقدير  أقىص  أحزاب عىل  ثالثة  من  مكّونًا  الربملاين 
أن يتم اقصاء البقية مبا يف ذلك القامئات املستقلة التي 
محدودة  احزاب  تبسط  ان  بعد  لها حظوظ  تكون  لن 
سيطرتها عىل مختلف عمليات سرب اآلراء املوجهة للرأي 

العام.
االنتخابات  يف  االستقطاب  من  حالة  سنشهد   *

القادمة؟
بني  سيحصل  اصطفافًا  هناك  الن  مؤكد  هذا  ـ 
سرب  عمليات  حسب  باألغلبية  تحظى  التي  االحزاب 
عملية  بسبب  الضغط  تحت  سيكون  والناخب  اآلراء 
القبول  عىل  يجرب  قد  محدودة  اختيارات  اىل  التوجيه 

بها دون اقتناع وهذا بسبب الرتفيع يف العتبة والكيفية 
االنتخابات  الرأي بخصوص  بها استطالعات  التي تجرى 

القادمة.
* هناك من يربط املسألة بني طلبيات رفع الحصانة 

ومترير تنقيحات القانون االنتخايب فام صحة ذلك؟
وهنا  األغلبية  فيها  ستتحّكم  التصويت  عملية  ـ 
عىل  للضغط  الحصانة  رفع  مطالب  استخدام  سيتم 
النواب املعنيني بهذا امللف الن ما يجري أمر خطري يف 
التي تحولت  الحصانة  بالتكتم عىل مطالب رفع  عالقة 
يكون  عندما  يستعملها  الغنويش  لدى  لالبتزاز   وسيلة 
يف حاجة إليها وهي متعّددة االغراض يف عالقة بسحب 
عىل  املصادقة  أو  الوزاري  التحوير  مترير  أو  منه  الثقة 
مشاريع قوانني تخدم مصلحة النهضة واملتحالفني معها 
وبالتايل سيكون هؤالء النواب يف طاعة الغنويش خاصة 
تجعلهم تحت طائلة  ملفات عديدة  لديهم  البعض  أّن 

القانون.
* ما هي رؤية التيار  لتفعيل آليات رفع الحصانة 

عن النواب املشمولني بامللفات التي أرشت إليها؟
النائب  بذلها  التي  الجهود  يعلم حقيقة  الجميع  ـ 
نبيل حجي لكشف قامئة هؤالء النواب وما اعرتضه من 
التي  الشعب  مجلس  ادارة  من  وتعطيالت  صعوبات 
حجبت عنه تلك املعطيات وقدمتها اىل نائب آخر فقط 

ألنه ينتمي إىل كتلة حركة النهضة.
إىل  النفاذ  هيئة  إىل  نفسه  بالطلب  تقدم  أنه  كام 
املعطيات  حامية  رضورة  اىل  استندت  التي  املعلومة 
الشخصية لعدم كشف اسامء املشمولني برفع الحصانة 
وظل متشبثا اىل اآلن بطلبه ذلك ونحن ندعم مطلبه إذ 
عىل مكتب مجلس نواب الشعب مترير تلك الطلبات اىل 
الجلسة العامة  وال سبيل  الخفائها ووضعها يف الرفوف 

وابتزاز النواب بها.
بأي  القيام  دون  حاله  عىل  الوضع  سيظل  هل   *

مبادرة لتجاوز هذه التعطيالت؟
سيرتشح  ومن  الجميع  عن  الحصانة  رفع  مع  أنا  ـ 
املرة القادمة البد ان يكون هناك رشط قانون يجربه عىل 
تقديم نظري من بطاقة السوابق العدلية أما حاليا فإنه 
يجب الضغط عىل رئيس مجلس نواب الشعب ليكشف 
عليها  ليطلع  الحصانة  رفع  بطلبات  املشمولني  أسامء 

الرأي العام التونيس.
التيار  زال  ما  الربملان  داخل  يجري  ما  * يف خضّم 
مرصًّا عىل ذهاب حكومة  املشييش كمدخل لحل االزمة 

فإىل ما يعود تشبثكم بهذا املوقف؟
ـ من يتمعن جيدا يف حديث الشارع التونيس يقف 
ازمة  سبب   هي  املشييش  حكومة  كون  استنتاج  عىل 
لحاجيات  يستجيب  برنامج  وال  رؤية  بال  النها  البالد 
البالد واملواطنني وهذا ما يفرس الكيفية التي تفاعل بها 
رفضها   اذ  الشامل  الصحي  الحجر  قرارات  مع  املواطن 

ومترد عليها وهو موقف ضمنّي ورصيح يف الوقت نفسه 
وفرضت  الصحية  أوضاعه  الحكومة  تجاهلت  ان  بعد 
عليه قرارات زادت من تعميقها وبالتايل كانت قرارات 
ارتجالية ال تراعي مصلحة املواطنني ومراعاة  ظروفهم 

يف كسب عيشهم.
من ناحية اخرى هذه الحكومة التف حولها حزام 
املراكز  يف  لهم  املوالني  نّصبوا  النهضة  تتزعمه  سيايس 
واملحسوبية  املحاباة  عىل  اعتامدا  واملفصلية  الحساسة 
والرتضيات عىل حساب الكفاءة واملستوى العلمي وهذا 
اسلوب انتهجته النهضة منذ سنة  2011 والنتيجة يراها 
الجميع برتدي االوضاع عىل كل املستويات وهي حالة 
العمومية  املؤسسات  انهيار  اىل  ادت  اذ  مسبوقة  غري 
قيادات  تدعي  ذلك  ورغم  التسيري  يف  الحكومة  وسوء 
النهضة عدم تحمل املسؤولية وتلصقها بغريها لذا عىل 
عن  حقيقة  يبحث  كان  لو  الرحيل  وحكومته  املشييش 
مصلحة البالد كام يقول ألن هذه الحكومة مل تقدم شيئا 
الوسادة  او  السيايس  حزامها  بسبب  االزمة  عمقت  بل 

التي بدت خالية من اي تصور وبرنامج.
* النهضة ما زالت تدعم املشييش وحكومته وهو 
ال  خطوة  بأي  القيام  عىل  يقدر  لن  نفسه  الوقت  يف 

توافق عليها النهضة؟
املشييش  وجعل  التموقع  وقياداتها  النهضة  غاية  ـ 
الترصيحات  ولعل  والضغط  للمناورة  أداة  وحكومته 
املتناقضة لنوابها دليل عىل ذلك فهم ينتقدون الحكومة  
لهم  واضح  موقف  ال  وبالتايل  االحتجاجات  ويدعمون 

فحيث وجدوا مصلحة لهم اصطفوا خلفها.
حكومة  من  املوقف  يعتربون  من  عىل  ردك  ما   *
بها حكومة  التي أسقطت  الطريقة  املشييش يعود إىل 

الفخفاخ والتيار مكّون منها؟
جمعت  الفخفاخ  حكومة  أن  توضيحه  يجب  ما  ـ 
أنجزت  فقد  مدتها  قرص  ورغم  االحزاب  عديد  ضمنها 
ان  كام  اخرى  حكومات  عنه  عجزت  ما  وهذا  الكثري 
الفخفاخ كان سياسيا مسايرًا ملا يعيشه املجتمع وبالتايل 

ال عالقة مبوقفنا مبا ذهب إليه البعض.
األمانة  عىل  يحافظ  مل  املشييش  اخرى  ناحية  من 
احضان حزام سيايس  الرئيس وارمتى يف  له  التي منحها 

تتزعمه النهضة بغرض الهيمنة عىل املشهد السيايس.
نواب  بعض  مواقف  عىل  كذلك  مآخذ  هناك   *
التيار املتغرية بعد سقوط حكومة الفخفاخ فام تفسريك 

لذلك؟
الحزام  إىل  املنتمي  النائب  يكون  ان  طبيعي  ـ 
مع  الغالب  يف  متامهيا  للحكومة  الداعم  السيايس 
التيار من  توجهاتها ومواقفها اال ان ذلك مل مينع نواب 
حكومة  إليه  ذهبت  ملا  مغايرة  تصورات  عن  التعبري 
خدمة  غايتنا  الن  ذلك  إىل  الرجوع  وميكن  الفخفاخ 

انتظارات املواطنني.

تباينات  وجود  عن  الحديث  تواتر  حقيقة  ما   *
داخل التيار ظهرت يف اجتامع املجلس الوطني االخري؟

االحزاب  يف  صحية  ظاهرة  واالختالف  التباين  ـ 
الدميقراطية لكن االهم الخروج يف النهاية بقرار موحد 
اي  يف  الحسم  يتّم  مل  لذلك  البالد  مصلحة  مع  يتامىش 

ملف يف االجتامع االخري الذي ظل مفتوحا.
بتقديم  الكتلة  رئيس  مبطالبة  عالقة  لذلك  هل   *

استقالته؟
اآلراء  اختالف  نقبل  دميقراطي  حزب  يف  نحن  ـ 
فإن  مع رضورة مراعاة خصوصية كل ظرفية ومن هنا 
الكتلة قد ال تكون  املعلنة من قبل رئيس  الترصيحات 
مسايرة لهذه املرحلة لذلك متت دعوته لتقديم استقالته 

املاضية  الفرتة  يف  بذله  الذي  الجهد  من  يقلّل  ال  وهذا 
وهو ما ال ميكن تجاهله مع التأكيد ان العملية ستكون 
الكتلة  متاسك  ضامن  عىل  الحرص  مع  باالنتخابات 

الدميقراطية.
* إىل ما استندت قيادة التيار يف موقفها املعلن من 

دعوة العسكريني املتقاعدين إلنقاذ البالد؟
أمينه  خالل  من  واضحا  التيار  موقف  جاء  لقد  ـ 
العام من مثل هذه الدعوات التي ال نعلم سببها يف مثل 
اعالن  بفرضية  ارتباط  لهؤالء  تكون  وقد  التوقيت  هذا 
تلك  عن  الصادرة  والتدوينة  القادمة  املرحلة  يف  حرب 
الشخصية املعروفة التي ظهرت مؤخرا بشكل الفت قد 
»الخيار«  ذلك  مبثل  للقبول  العام  الرأي  لتهيئة  تكون 
التموقع  تريد  مجموعة  قبل  من  فرضه  يريدون  الذي 

بالسيطرة عىل جميع السلطات.
* وكيف يرى التيار حل األزمة املستفحلة بالبالد؟

ـ التيار مع الحوار االقتصادي واالجتامعي والسيايس 
املشييش  رحيل  رضورة  مع  الجمهورية  رئيس  بإرشاف 

وحكومته.

أمل السعيدي النائبة عن التيار والكتلة الديمقراطية لـ »الشعب«

التيار مع احلوار االقتصادي واالجتامعي والسيايس بإرشاف رئيس اجلمهورية
أكدت النائبة عن التيار والكتلة الدميقراطية أمل السعيدي أن حزبها مع الحوار االقتصادي واالجتامعي والسيايس بإرشاف رئيس الجمهورية ويف 
الوقت نفسه عىل املشييش وحكومته الرحيل بعد الفشل الذريع يف ادارة شؤون البالد الن الحزام السيايس امللتف حول هذه الحكومة يسعى فقط 

إىل التموقع بتعيني املوالني له يف مفاصل الدولة عىل حساب الكفاءة والخربة.
وأضافت يف حديثها لـ »الشعب« ان النهضة وبعد ان فشلت يف مترير التنقيحات املتصلة باملحكمة الدستورية اتجهت اىل القانون االنتخايب للرتفيع 
يف العتبة حتى تهيمن عىل املشهد السيايس من جهة اخرى هي توظف ملف طلبات رفع الحصانة للضغط واالبتزاز لتجرب النواب املشمولني بتلك 

الطلبات من مسايرة ما تريد فرضه يف عالقة بالتحوير الوزاري وسحب الثقة من الغنويش ومترير القوانني.

* حاورها: لطفي املاكني

 النهضة جعلت 
من طلبات رفع 
الحصانة ورقة 
ضغط وابتزاز 

في أكثر من ملف

  الترفيع في العتبة 
سيخلق حالة استقطاب 

تلغي حظوظ أغلب 
األحزاب والمستقلين

الحزام السياسي امللتف على الحكومة غايته األوىل التموقع والهيمنة على املناصب
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الجامعة العامة 
للصحة تدعو غرفة 

املصحات الخاصة
للصحة  العامة  الجامعة  دعت 
التونيس  العام  لالتحاد  التابعة 
الوطنية للمصحات  الغرفة  للشغل، 
مفاوضات  يف  الرشوع  إىل  الخاصة 
 2020 لسنتي  األجور  يف  الزيادة 

و2021.
وطلبت الجامعة يف مراسلة وجهتها 
إىل الغرفة الوطنية للمصحات البدء 
ة  معبرّ االجتامعية،  املفاوضات  يف 
لعبته  الذي  للدور  تقديرها  عن 
مؤسسات القطاع الخاص يف الحرب 

عىل كوفيد - 19.
وتأيت هذه الدعوة يف وقت رشعت فيه النقابات األساسية والجامعات 
باتحاد الشغل يف عقد جلسات يف إطار مفاوضات الزيادة يف األجور 

لعامي 2020 و2021.
عىل  محمد  األخ  الشغيلة  للمنظرّمة  املساعد  العام  األمني  أن  يُذكر 
راكمت  قطاعات  رواتب  يف  بالزيادة  »سنطالب  قال  البوغديري، 

األرباح كاملصحات واملساحات التجارية الكبى«.
* رمزي الجباري

لقاء حاسم بني 
اتحاد الشغل 

والحكومة للشروع يف 
املفاوضات االجتماعية

من املرتقب أن ينعقد لقاء قبل نهاية األسبوع الجاري بني االتحاد 
العام التونيس للشغل والحكومة لتذليل بعض الصعوبات الفنية 
يف بعض القطاعات تحضريا للرشوع يف املفاوضات االجتامعية يف 
القطاع العام والخاص والوظيفة العمومية، وفق ما ذكره األمني 

العام لالتحاد األخ نور الدين الطبويب.
التنفيذي املوسع  وقال األخ الطبويب عىل هامش انعقاد املكتب 
للمنظمة الشغيلة وهو سلطة قرار استشارية صلب االتحاد إنه 
سيتمرّ عقد هذا االجتامع مع رئيس الحكومة هشام املشييش بعد 
زيارته املنتظرة إىل سويرسا )جينيف( يومي الثالثاء واألربعاء 8 
و9 جوان الجاري ملقابلة رئيس املنظمة العاملية للصحة لترسيع 

نسق جلب التالقيح يف اطار مبادرة »كوفاكس«.
الختامي  اللقاء  هذا  الشغل  اتحاد  يعقد  أن  املفرتض  من  وكان 
بإرشاف رئيس الحكومة واألمني العام التحاد الشغل لتذليل بعض 
الصعوبات الفنية يف بعض القطاعات يوم الجمعة املايض، وفق 
ما أكده األخ الطبويب، الذي قال إن ذلك املوعد مل يكن مضبوطا 
بدقة من الحكومة باعتباره تزامن مع زيارة جان كاستاكس رئيس 

الحكومة الفرنيس إىل تونس يومي 2 و3 جوان الجاري.

دار للبيع
بنهج املنستري عدد 13 ـ قرب محطة 

املرتو ـ الدندان
ملزيد االرشادات االتصال بالهاتف: 

25 981 741

ألف مربوك
بتوأمني   2021 ماي   25 يوم  والغرييس  اليوسفي  عائلتا  فراش  ازدان 

سمياه عىل بركة الله

محمّد مسلم وميس
اليوسفي  أنيس  لألب  العائلة  كلرّ  م  تتقدرّ السعيدة  املناسبة  وبهذه 
يرتبيا يف  العاجل وأن  بالشفاء  التمنرّي  الغرييس مع  وللزوجة فردوس 
لزوجة  التهاين  بأحر  الرحامن  وعبد  نزيهة  الجدين  م  تقدرّ مع  عزيهام 

ابنيهام.

األخ محمد علي البوغديري األمين العام المساعد لالتحاد

ال تنازل عن املفاوضات والزيادة
يف األجور  

ك هياكل االتحاد بفتح مفاوضات قطاعيرّة بجانبيها  أكد األمني العام املساعد األخ محمد عيل البوغديري متسرّ
د األخ البوغدريري عىل تفعيل الفصل  الرتتيبي واملايل بعنوان سنتْي 2020 و2021  ومراجعة الفصل 6 - 4 وشدرّ

119 من مجلة الشغل املتعلق بتمكني العامل من منحة العطلة السنوية.

األخ الطبوبي يستقبل السيدين غازي 
الشواشي  ومحمد الحامدي

استقبل األخ األمني 

العام نور الدين 

الطبويب صباح اليوم 

السيد السيدين غازي 

الشوايش األمني العام 

للتيار الدميقراطي 

ومحمد الحامدي 

نائب األمني العام 

للتيار.

وتمرّ خالل هذا  اللقاء 

التشاور حول األوضاع 

العامة للبالد والبحث 

يف سبل تجاوز األزمة.

كلمة األخ األمني العام
نور الدين الطبوبي 

يف عدد الحق
العام  االمني  الطبويب  نورالدين  األخ  شارك 
لالتحاد يف الدورة 109 ملؤمتر منظمة العمل الدولية 
امللتئمة بسويرسا من خالل كلمة ألقاها عن بعد 
عىل  وجاء  العاصمة  تونس  يف  مكتبه  من  مبارشة 
خلفية عدم تحول وفد االتحاد إىل سويرسا بسبب 
ـ الكلمة تزامنت مع إعدادنا ملواد  جائحة كورونا 
نعدكم  اننا  عىل  اياديكم  بني  هي  التي  الجريدة 

بنرشها يف عدد الحق.

رمزي  *
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أعلن االخ نعامن الغريب الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك واملؤّسسات 
املالية رفض الجامعة وهياكلها النقابية تلكؤ أرباب العمل يف قطاع البنوك 
والتأمني واملؤسسات املالية ومامطلتهم املريبة يف الزيادة يف أجور أعوان 

واطارات القطاع لسنتْي 2020 و2021.
عىل  حريصة  كانت  العامة  الجامعة  إن  لـ»الشعب«  ترصيح  يف  وقال 
لسنة  األجور  يف  للزيادة  الجامعية  املفاوضات  من  جديدة  جولة  إنجاز 
 APTBEF 2020 و 2021 مع الرشكاء االجتامعني الجمعية املهنية للبنوك
بداية  منذ  أنه  مؤكدا   ،FTUSA التأمني  لرشكات  التونسية  والجامعة 
التفاوض بالنسبة إىل البنوك واملؤسسات املالية تّم االتفاق عىل أن يكون 
األجور  للزيادة يف  النهايئ  االتفاق  اإلمضاء عىل  تاريخ  يوم 31/05/2021 
و   2020 سنتْي  بعنوان  املالية  واملؤسسات  البنوك  قطاع  موظفي  لكافة 
الجامعة  بني   30/04/2021 يوم  واملُمىض  الحاصل  االتفاق  وفق   2021
والجمعية املهنية وبحضور جّل املديرين العامني ملؤسسات القطاع، إالّ أنه 
وإىل تاريخ اليوم فإن الجمعية املهنية للبنوك ويف سابقة خطرية قطعت 
سبل التواصل وتحصنت بالصمت املريب مام يوحي بعزمها الرجوع عن 

اتفاقها املمىض بتاريخ 30/04/2021.

مسّ المكتسبات
وأضاف محدثنا أن عدم الجدية يف التفاوض والربحية املقيتة دون كلفة 
الجامعة  املقابل،  الطرف  مام جعل  التأمني  قطاع  ايضا  طالت  اجتامعية 
يف  الزيادة  احتساب  قاعدة  مراجعة  تحاول  التأمني،  لرشكات  التونسية 
وهو   1993 سنة  منذ  الجامعية  املفاوضات  كل  يف  بها  واملعمول  األجور 
بغاية  وذلك  عنه،  الرتاجع  ميكن  وال  أجيال  أجله  من  ناضلت  مكسب 

وحرمان  للزيادة  املالية  التكلفة  من  التقليص 
جزءا  تلبي  زيادة  يف  حقهم  من  التأمني  موظفي 
يطالبون  العمل  أرباب  أن  مربزا  حاجياتهم،  من 
باستثناء سنة 2020 من التفاوض واالكتفاء بالسنة 
الحالية 2021 رغم ما حققته رشكات التأمني من 
أرباح إذ أنها من القطاعات القليلة التي مل تتأثر 

بتداعيات جائحة كرونا.
العامة  الجامعة  أن  أكد  الغريب  نعامن  األخ 
متمسكة بنهج الحوار كخيار اسرتاتيجي، لكن ويف 
لالتفاقات  والتنكر  املامطلة  هذه  تواصل  صورة 
الكريم  العيش  يف  القطاع  أبناء  ولحّق  السابقة 

فإّن الجامعة العاّمة للبنوك واملؤّسسات املاليّة وكافّة التشكيالت النقابيّة 
للقطاع ومن خاللهم كافّة املوظّفني عىل استعداد تاّم للدخول يف سلسلة 
من التحرّكات النضاليّة مبا يف ذلك الدخول يف إرضاب قطاعي شامل يقع 
هياكل  وجميع  الوطني  التنفيذي  املكتب  مع  بالتنسيق  موعده  تحديد 
االتحاد والذي سيشمل كّل البنوك واملؤّسسات التأمينية واملاليّة مبا يف ذلك 
البنك املركزي التونيس من أجل الدفاع عن حّقهم املرشوع يف زيادة تكفل 

مقّومات العيش الكريم وترتجم حجم تضحياتهم ومجهوداتهم.
يُشار إىل أن الجامعة العامة أصدرت يوم الثالثاء املايض بيانا شديد اللّهجة 
املوظفني  لحرمان  الهادفة  القطاع  يف  العمل  أرباب  بسياسة  فيه  نّددت 
من زيادات مجزية يف أجورهم وتعديل مقدرتهم الرشائية وأعلنت فيه 

االستعداد للدخول يف تحركات نضالية.

تضحيات الموظفين
وذكّرت الجامعة يف بيانها أن موظفي القطاع كانوا مثاال للبذل والعطاء يف 
أحلك الظروف إذ مل يتوقف النشاط البنيك واملايل ألي سبب من األسباب، 
كل ذلك كان بفضل تضحيات بنات وأبناء هذا القطاع الذين مل يتأخروا 
بها  مرت  التي  واالستثنائية  الصعبة  الظروف  يف  حتى  الواجب  نداء  عن 

االستقرار  عدم  وضعية  أوالها  أن  وبيّنت  البالد، 
األمني الذي رافق فرتة الثورة يف كامل ربوع تونس 
وصوال اىل الجائحة الصحية أين تّم تصنيف القطاع 
واإلدارات  الفروع   كل  وواصلت  حيويا  قطاعا 
انقطاع  ودون  دامئة  بصفة  العمل  املركزية صريورة 
لطبيعة  اعتبارا  الشامل  الصحي  الحجر  أيام  حتى 
والبنكيّة  املاليّة  الخدمات  بتأمني  والتزاما  النشاط 
ألفراد  تقاعد  وجرايات  وأجور  ماليّة  معامالت  من 

الشعب وتأمني املساعدات املاليّة ملستحقيها.
وأكدت أن ذلك مّكن جّل البنوك واملؤسسات املالية 
والخروج  الجائحة  تداعيات  تجاوز  من  والتأمينية 
بأخّف األرضار وتحقيق نتائج ايجابية، مربزة أن الجمعية املهنية للبنوك 
عن  تراجعتا   FTUSA التأمني  لرشكات  التونسية  والجامعة   APTBEF
االتفاقات السابقة ومل تكرتثا بالتدهور الحاد يف املقدرة الرشائية وتضحيات 
هدفه  محور  وراء  االنسياق  وفضلت  االستثنائية  املوظفني   ومجهودات 
مراكمة األرباح والريعية عىل حساب الجانب االجتامعي وحق املوظفني 

يف العيش الكريم رغم أنهم صانعي الرثوة الحقيقيني.
كام ذكّرت الجامعة بأنه ومنذ سنة 1975 تاريخ إرساء السياسة التعاقديّة 
واملفاوضات الجامعيّة يف تونس مل يشهد القطاع تراجع الجمعية املهنية 
عن   FTUSA التأمني  لرشكات  التونسية  والجامعة   APTBEF للبنوك 
اتفاقاتها، مشرية إىل أن تحسني األجور كان مبثابة الحافز لدفع االنتاجية 
وملحوظا  مطّردا  تحّسنا  ذلك  عن  نتج  مام  االجتامعي  السلم  وتحقيق 
تنشيط  يف  الرئييس  الفاعل  وجعله  واقتصاديا  اجتامعيا  القطاع  ملؤرشات 

الدورة االقتصادية واملساهمة يف التنمية.
ومزيد  العاميل  الصّف  رّص  مزيد  إىل  القطاع  موظفي  دعت  الجامعة 
االلتفاف حول نقاباتهم األساسيّة وجامعتهم وكّل الهياكل النقابيّة لالتحاد 
بشتّى  للنضال  واالستعداد  قطاعيّا، جهويّا ووطنيّا  للشغل  التونيس  العاّم 

الوسائل املرشوعة مبا يف ذلك اإلرضاب إن استوجب األمر.
* صربي الزغيدي

في قطاع البنوك والمؤسّسات المالية والتأمين:

أرباب العمل يتهرّبون من التزاماتهم ويحاولون 
املسّ من مكتسبات املوظفني

صفاقس:

عمال شركة سوكومنني وحّل مشكل األجور
املكتب  عضو  الرقيق  سمري  األخ  أفادنا 
بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 
سوكومنني  رشكة  عامل  بأن  باإلعالم  املكلف 
لإلنشاءات الصناعية قد استأنفوا عملهم بعد 
كان  الذي  العمل  عن  اإلرضاب  من  يومني 
مقّررا عىل امتداد 4 أيام وانطلق يوم 2 جوان 

الجاري.
قرار استئناف العمل جاء إثر جلسة صلحية 
األجور  مشكل  حّل  عىل  االتفاق  خاللها  تّم 
عالقة  يف  العملة  بعض  وضعية  وتسوية 
بالرتسيم، عىل أن يتواصل التفاوض يف املسائل 
العالقة األخرى ومن بينها ترسيم باقي العملة، 
ليتّم تأجيل اإلرضاب إىل موعد الحق إىل حني 

استكامل الجلسات الصلحية املنتظرة.
املكتب  اتخذه  اإلرضاب  قرار  أن  يُذكر 

بالتأمني الجامعي ورصف جميع املستحقات املتخلدة وخالص أجرة شهري فيفري  بالتنسيق مع نقابة املؤسسة من أجل املطالبة  الجهوي  التنفيذي 
ومارس 2021 واحرتام القانون يف خالص األجور وتسوية وضعية العملة الذين تجاوزوا األربع سنوات باملجمع، اىل جانب املطالبة بتسوية وضعية العملة 

لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وزي الشغل لسنتي 2019 و 2020.
* صربي الزغيدي

مكاسب جديدة يف الجامعة 
العامة للنسيج واملالبس 

والجلود واالحذية 

العامة  الجامعة  عن  الفيل  ونادر  الحزامي  الحبيب  اإلخوة  بحضور 
للنسيج واملالبس والجلود واالحذية وكريم بن سامل عن الفرع الجامعي 
بجهة املنستري ولطفي صدام عن نقابة املؤسسة والسيد حسني الباجي 
عن ادارة مؤسسة سانسيال ويف جلسة حوارية شعارها اإلميان بالطاقات 
البرشية رغم صعوبة الوضع االقتصادي اال أن املؤسسة آمنت بالوضع 
الصعب للعامل وأن ال تبنى اقتصاديات من دون العنرص البرشي لذلك 
العامل  اتفاق ينصف  النقايب وامضت عىل  الطرف  التفاوض مع  قبلت 
بزيادة بنسبة 7 % يف األجر و7 % يف املنح القارة بعنوان سنة 2021 
يف  سابقا  االتفاق  تّم  انه  العلم  مع  الرتقيات  شملت  أخرى  وامتيازات 
الدرجة طبقا لالتفاق املركزي لالتحاد العام التونيس للشغل الذي ينّص 

عىل الرتفيع يف الدرجة. 
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اإلعالم  بقسم  املكلف  املساعد  العام  األمني  الطاهري  سامي  األخ  بإرشاف 
والنرش ويف إطار برنامج التعاون النقايب الدويل مع النقابات الدامناركية وضمن 
والتوثيق  الدراسات  قسم  ينسقه  الذي  العربية  الدامناركية  الرشاكة  مرشوع 
الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  نظمت  التكويني  لربنامجها  ومواصلة 
الجاري  جوان  و05  و04   03 أيام  التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة 
القدرات  التأسيس يف مجال تعزيز  للنقابات األساسية حديثة  ندوة تكوينية 
للعمل  األساسية  الحقوق  محور  الدورة  لهذه  واختارت  وتطويرها  النقابية 
وتنمية مهاراتهم يف مامرسة الحوار واملفاوضة الجامعية وذلك يف إطار التعاون 
مع قسم الشؤون القانونية يف االتحاد الذي وضع عىل ذمة الجامعة الخبريين 

كامل عمران وعبد السالم النصريي.
نقابيات   4 منهم  مشاركا   22 التدريبية  الدورة  هذه  فعاليات  يف  شارك  وقد 
من القطاع وتضمن برنامج الدورة التدريبية عديد املحاور بحسب الحاجيات 
واملشاركني  املشاركات  وتسليح  النقايب  التكوين  تفعيل  وبغاية  املرصودة 
الوقوف  الندوة  افتتاح  شهد  الرضورية.وقد  والترشيعية  القانونية  باملعارف 
العام  لالتحاد  السابق  العام  األمني  الفقيد  روح  عىل  ترحام  صمت  دقيقة 

التونيس للشغل واملناضل عبد السالم جراد.
افتتح األخ غيث النفطي عضو الجامعة الندوة مستعرضا محاور برنامج الدورة 
التدريبية والوحدات التكوينية املربمجة واألهداف املنتظرة من الدورة مشّددا 
عىل أهمية التمكن من املعارف القانونية وترشيعات العمل لتطوير املهارات 
والقدرات النقابية الفتا إىل أن االتحاد وبالتعاون مع عدد من رشكائه حريص 
التكوين  خصوصا  الجامعة  مكتب  أولويات  بني  من  باعتباره  التكوين  عىل 
األسايس وتكوين املكّونني من أجل خلق نقابيات ونقابيني قادرين عىل التكوين 
يف جهاتهم وإدارة املفاوضة الجامعية من خالل متكينهم من االطالع عىل واقع 
املفاوضة الجامعية يف تونس بني ترشيعات العمل واملامرسة النقابية ومن أجل 

القطع مع التكوين الكالسييك.
أن هذه  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  التبّيني  األخ صابر  أبرز  كلمته،  ضمن 
الدورة التكوينية هي الثانية يف إطار سلسلة من الدورات التكوينية اإلقليمية 
للجامعة العامة يف ظرف وبايئ حساس كانت له تداعيات خطرية عىل العامل، 
دعمهم  عىل  والتوثيق  الدراسات  وقسم  الدامناريك  الرشيك  إىل  التحية  موجها 
بالتدريب  االهتامم  للجامعة مربزا وجوب  التابعة  بالقطاعات  التكوين  لربامج 

ألن النقايب هو الصورة الحقيقية لالتحاد العام التونيس للشغل.
وأضاف األخ صابر أن النزل واملقاهي واملطاعم تعيش أوضاعا متأزمة أكرث من 
بعض املؤسسات املعيشية للصناعات الغذائية والتجارة التي واصل عدد منها 
نشاطها خالل فرتة الجائحة مشريا إىل أن الجامعة حرصت خالل مجمع القطاع 
الخاص األخري عىل أن تكون املفاوضات قطاعية وان تراجع االتفاقيات املشرتكة 

التي مل تحنّي منذ مدة طويلة.
من جانبه، أبرز األخ الهادي دحامن منسق قسم الدراسات والتوثيق يف االتحاد 
أن الجامعة العامة وصلت إىل درجة إنجاز مهّمة يف عالقة مبشاريع التدريب، 
النقابيون املشاركون  إليه  الصدى وتقييم ما توّصل  أكد عىل أهمية رجع  كام 

واألساتذة املحارضون وأعضاء الجامعة.
العام  االتحاد  بني  والتعاون  الرشاكة  برنامج  أن  دحامن  الهادي  األخ  أبرز  كام 
قيّم  برنامج  هو  اإلمنايئ  والتعاون  للتنمية  الدمنركية  والوكالة  للشغل  التونيس 
والعامل  البالد  تعيشه  ما  بحكم  ضئيلة  تحقيقه  إمكانيات  تبقى  لكن  وطموح 
يف ظّل جائحة الكوفيد 19. وبنّي أن الهدف من هذا الربنامج تطوير إمكانيات 
اإلطارات النقابية ومتكينها من تقنيات الوسائل الحديثة، وهو ما تتنزل يف إطاره 
الغذائية  الصناعات  التدريبية يف ظروف دقيقة تعيشها قطاعات  الدورة  هذه 
الدولية للحقوق  الوطنية مع املعايري  الترشيعات  والنظر أيضا يف مدى مالمئة 

األساسية للعمل.
وضع عام مأزوم

مثّن األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد اختيار محور الحقوق األساسية 
للعمل وتنمية مهاراتهم يف مامرسة الحوار واملفاوضة الجامعية واستعرض أهمية 
الجوانب القانونية لتدعيم الرتسانة الترشيعية. وأكد األخ سامي الطاهري األمني 
العام املساعد يف كلمته االفتتاحية أن التجربة مهّمة إال أن الثقة تتعزز باملعرفة 
وعي  وهناك  اإلضافة  تقديم  عىل  قادرون  املكونني  من  ثلة  لنا  إذ  والتكوين 
والذي  النقايب  الفعل  مجاالت  مختلف  يشمل  الذي  التكوين  ألهمية  وإدراك 
األخطاء  من  والتقليص  اإليجابية  العنارص  تقوية  من  نفسه  الوقت  يف  ميكن 
تحسني  إىل  تهدف  تفاعلية  عملية  وإمنا هو  تلقٍّ  ليس مجرد  التكوين  أن  كام 
األداء النقايب وتجويده مبا يستجيب ملقتضيات الوضع الراهن وللمتغريات التي 
العامل  أزمة »الكورونا« وتبعاتها عىل  الجديدة عىل غرار  السياقات  تطرح يف 
سامي  األخ  وأضاف  ومستقبلها.  املهنية  العالقات  راهن  وعىل  واملؤسسات 
مترير  املشاركني عىل  يفعل من خالل حرص  أن  يجب  التكوين  بأّن  الطاهري 
وتناغم  النقايب  األداء  لتجانس  ضامنا  واملنخرطني  الهياكل  بقية  عىل  املعارف 

التعاطي مع امللفات الطارئة.
وبخصوص الوضع العام بالبالد فقد أوضح األخ األمني العام املساعد بأن الوضع 
املرتتبة  االقتصادية  الصعوبات  استفحال  بعد  خصوصا  للغاية  صعب  الراهن 

عن وباء »كورونا« وترسيح عدد كبري من العامالت والعامل بعديد القطاعات 
مشريا إىل االنكباب عىل دراسة الواقع االقتصادي واالجتامعي يف البالد وتبويب 
الواقع  املعامل ملواجهة هذا  األولويات والحرص عىل إعداد اسرتاتيجية واضحة 
الطاهري  سامي  األخ  وختم  لها.  الالزمة  الحلول  استرشاف  خالل  من  املرتدي 
تدخله بالتأكيد عىل مسؤولية االتحاد العام التونيس للشغل التي تدفعه دوما 
كام  املتميز  الوطني  دوره  ولعب  وحاميتها  البالد  إنقاذ  اجل  من  التحرك  إىل 
البالد  أجل مصلحة  من  االتحاد  فيها  التي وقف  السابقة  األزمات  مختلف  يف 
مؤكدا أن تعفن املناخ السيايس وتنامي الشعوبية واستفحال األزمة االقتصادية 
واالجتامعية كلها عوامل تزيد من حرص االتحاد عىل الوقوف إىل جانب تونس 

كام كان كام سيظل.
برنامج ثريّ وتفاعلي

تضّمن برنامج الندوة عدد من املحاور أولها يتعلق بالحقوق األساسية للعمل 
من خالل معايري العمل الدولية وترشيعات الشغل يف تونس من خالل مداخلتني 
للعمل من خالل  والجامعية  الفردية  الحقوق  األوىل حول  تأطرييتني متحورت 
النصوص  أن  فيها  وأثبت  عمران  كامل  الخبري  وقدمها  الدولية  العمل  معايري 
الدولية تبقى هي املصدر األسايس للحقوق االجتامعية  واملواثيق واالتفاقيات 
تونس  إذ  الدولية  العمل  اتفاقيات  منها  وذكر  والعامالت  للعامل  واالقتصادية 
االتفاقيات  بينها  من  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  من   64 عىل  صادقت 

الثامنية املتعلقة بالحقوق األساسية يف العمل وهي:
تحجري  بشأن   105 عدد  واتفاقية  اإلجباري٬  العمل  بشأن   29 عدد  اتفاقية 
العمل اإلجباري٬ واتفاقية عدد 87 بشان الحرية النقابية وصيانة الحق النقايب٬ 
واتفاقية عدد 98 بشان حق التنظيم واملفاوضة الجامعية٬ واتفاقية عدد 100 
بشأن املساواة يف األجور٬ واتفاقية عدد138 بشأن السن األدىن املقبول٬ واتفاقية 
التمييز  بشأن  عدد111  واتفاقية  األطفال٬  عمل  أشكال  أسوإ  بشان  عدد182 
الجمهورية  دستور  من   20 الفصل  عىل  كذلك  واعتمد  واملهنة(٬  )االستخدام 
الحقوق  واملواطنات  للمواطنني  الدولة  تضمن  يقول  الذي  لتونس  الثانية 
اعتمد  كام  الكريم٬  العيش  أسباب  لهم  وتهيئ  والعامة  الفردية  والحريات 
اإلطارية يف  التونسية واالتفاقية املشرتكة  الشغل  القوانني يف مجلة  عىل بعض 

القطاعات الخاضعة ملجال تطبيق مجلة الشغل.
الهش  العمل  مقابل  الالئق  العمل  حول  متحورت  الثانية  التاطريية  املداخلة 
ومميّزاته  الهّش  العمل  مفهوم  فيها  بني  نصريي٬  السالم  عبد  الخبري  قدمها 
والعالقات املهنية يف العمل الهّش عالقات متوترة والعكس يف العمل الالئق يف 
املزيد من فرص  العمل يخلق  املبادئ والحقوق األساسية يف  مفهومه واحرتام 
العمل والدخل وتعزيز الحامية االجتامعية والضامن االجتامعي وتعزيز الحوار 
االجتامعي، وضمن هذين املحورين انتظمت ورشتا  عمل، األوىل نشطها الخبري 
الفردية  األساسية  الحقوق  الالئق يف مجال  العمل  تكريس  كامل عمران حول 
الهش-التكوين  العمل  وأعطى أمثلة منها: )االنتداب-الرتسيم ومقاومة أشكال 
العمل-الرخص  املهني-أوقات  املسار  وتطور  والرتقيات  التصنيف  والتأطري- 
الثانية نشطها  والراحات- األجور واملنح واملشاريع االجتامعية(، أما املجموعة 
الخبري عبد السالم نصريي حول تكريس العمل الالئق من خالل الحقوق األساسية 

الجامعية وذكر منها )الحقوق والحريات النقابية يف املفاوضة الجامعية(.
بعدها عرض املجموعتني تقريري الورشتني وناقشوها ومتّت االستفادة بتفاعل 
املجموعتني مع بعضهام. وختم اليوم األول بورشة نشاط جامعية حول واجبات 
اإلطارية  املشرتكة  )االتفاقية  املشرتكة  االتفاقيات  خالل  من  العامل  وحقوق 
الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات  الصناعات  واالتفاقية املشرتكة بقطاع 
التقليدية( ثم عرض تقرير الورشة ويف خضّم التفاعل ومناقشة عرض التقرير 
تطرق املشاركون إىل أهمية إدراج مقرتحات من أجل تكريس مقّومات العمل 

الالئق يف بعض الفصول الرتتيبية لالتفاقيات املشرتكة القطاعية.

تمثيل العملة بالمؤسسات
القانوين  النظام  توىل الخبري عبد السالم نصريي يف مداخلة تأطريية أوىل حول 
اللجنة  الخبري يف مداخلته عىل مفهوم  العملة٬ ركز  االستشارية ونواب  للّجان 
صالحياتها٬  تكمن  وأين  تكوينها  ورشوط  تركيبتها  للمؤسسة٬  االستشارية 
وتكّفل الخبري كامل عمران باملداخلة التأطريية الثانية حول دور وتأثري اللجان 
يف  دورها  يثّمن  حيث  االجتامعي٬  بالحوار  النهوض  يف  للمؤسسة  االستشارية 
السعي إىل تنظيم الحوار والتواصل والتشاور بني إدارة املؤسسة والعامل عرب 
أصنافهم  مبختلف  القارين  املؤسسة  أعوان  كل  يشمل  بتمثيل  يتميز  هيكل 
ورتبهم املهنية٬ ويفيد األستاذ عىل أن نجاعة هيكل متثيل العامل ومدى تأثريه 
عىل الحوار االجتامعي داخل املؤسسة يقاس موضوعيا مبستوى االستقرار الذي 
يشهده مناخها االجتامعي وما تتميّز به من مناعة تخّول لها منع ظهور نزاعات 
العمل ومتنحها القدرة الكافية عىل عدم تصديرها عند نشأتها إىل خارج أسوارها 
والتوصل إىل إيجاد التسوية الذاتية لها عرب الحوار والتشاور الثنايئ. ومن خالل 
املداخلتني نظمت ورشات عمل األوىل ورشة النهوض بدور وصالحيات اللجنة 
ورشة  والثانية  نصريي  السالم  عبد  الخبري  وينشطها  للمؤسسة  االستشارية 
الخبري  وينشطها  االجتامعي  بالحوار  النهوض  يف  األساسية  النقابة  دور  تفعيل 
كامل عمران٬ أثناء العرض وبعد النقاش تفاعل الخبريين مع املجموعتني وقامو 
مبداخلة  الثاين  اليوم  وختم  االستفادة.  ومتّت  للمشاركني  وتوصيات  بنصائح 
متهيدية حول منظومة حامية ممثيل العامل باللّجان االستشارية ونواب العملة 
وبالنقابة األساسية من خالل ترشيعات العمل يف تونس٬ ومترين تطبيقي حول 
حاالت واقعية لطرد ممثيل العملة وتحليل الحاالت وإبداء الرأي بخصوص دور 

النقابات يف الحامية الذاتية ملمثيل العامل.
المفاوضة الجماعية

العمل  معايري  حول  التأطريية  مداخلتهم  يف  الخبريان  ركز  الثالث،  اليوم  يف 
الوطنية واألطر القانونية للمفاوضة الجامعية٬ وترتيب األولويات يف املفاوضات 
االجتامعية من خالل مشاريع االتحاد٬ ومن خالله انتظمت ورشة عمل تدريبية 
املسار- )املفهوم-األهداف-  الجامعية:  املفاوضة  النقابية   الهياكل  دور  حول 

التقنيات واألدبيات( نشطها الخبريين كامل عمران وعبد السالم نصريي. وختم 
الخبريان بتوصيات للمشاركني واملشاركات وعرج إىل أن إنجاح الحوار االجتامعي 

يقتيض توفّر عدد من الرشوط:
أنشطة اقتصادية مهيكلة وذات قيمة مضافة.

الجانبني ميارسون مهمتهم وفق مقتضيات معايري  وجود مسئولني نقابيني من 
العمل الدولية: منظامت قوية مميلة مستقلة.

تحديات  ملواجهة  االجتامعي وسيلة  الحوار  من  يجعل  الثقة  من  مناخ  وجود 
الجودة واإلنتاجية.

دعم التكوين النقايب يف جميع املجاالت للرفع من القدرة الحوارية والتفاوضية 
للمسؤول النقايب.

العمل عىل إعداد برامج تكوينية معمقة يف الترشيعات والقوانني الشغلية.
رضورة العمل عىل توحيد النصوص الترشيعية ومالءمتها مع  معايري الدولية.

رضورة تفعيل الحقوق االجتامعية املضّمنة يف الدستور.
تعزيز الحوار االجتامعي داخل املؤسسة.

مزيد التواصل مع ممثيل الجهات وتعزيز العالقات يف ما بينهم والرتكيز عىل 
املحاور املضّمنة يف الندوة ملا لها من أهمية قصوى عىل مستوى النضال العاميل 

والنقايب مع وجوب نقل املعارف والتكوين إىل نقابتهم األساسية يف جهاتهم.  
* إعداد: عبد الرزاق برهومي

الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية:

تنمية معارف النقابات يف مجال الحقوق األساسية للعمل
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أفاد األخ أمين الدميايس الكاتب العام للنقابة األساسية ألعوان وإطارات 
رئاسة الحكومة بأن اإلرضاب الذي كان من املزمع املزمع تنفيذه يومي 
8 و 9 جوان الجاري قد تّم تأجيله إىل موعد الحق وذلك بعد اتفاق 
الجهوي  االتحاد  مع  وبتنسيق  الحكومة  برئاسة  اإلداري  الجانب  مع 

للشغل بتونس.
واملسؤولية خالل  بالرصانة  تحىل  النقايب  الطرف  أن  الدميايس  وأوضح 
الجلسة الصلحية التي انعقدت الخميس الفارط والتي ولنئ فشلت إال 
أنها خلقت بوادر جديدة للتواصل ثم التوصل إىل استئناف الجلسات 
الفنية للمفاوضات يوم 10 جوان الجاري حول النقاط املضمنة بالالئحة 

املهنية املؤرخة يف 11 فيفري الفارط ومحرض جلسة 9 مارس الفارط.
امتداد  عىل  ويقظا  حذرا  سيكون  النقايب  الطرف  أن  أكد  محدثنا 
النضالية  األشكال  كل  لخوض  مستعدا  وسيكون  املنتظرة،  املفاوضات 
املتاحة مبا يف ذلك اإلرضاب عن العمل إذا سّجلنا أي تراجع أو مامطلة 

من قبل الطرف اإلداري يف تعاطيه مع املطالب املطروحة.
الحكومة  رئاسة  يف  االحتجاجية  التحركات  كل  أن  إىل  يُشار 
بدأت منذ فرتة بالتنسيق بني النقابات الثالث برئاسة الحكومة 

بينها،  ما  يف  املشرتك  والعمل  والتنسيق  التضامن  إطار  يف 
وهي نقابات أعوان وإطارات رئاسة الحكومة والهيئة العامة 

للوظيفة العمومية والهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية.
* صربي الزغيدي 

األخ أيمن الديماسي بعد تأجيل اإلضراب في رئاسة الحكومة:

كلنا يقظة وحذر يف متابعة املفاوضات

إضراب في مطاري النفيضة والمنستير:

ما يحدث يف شركة 
»تاف« تونس اعتداء 
على البالد وانتهاك 
لقوانينها ولسيادتها

أعوان  أن  »الشعب«  علمت 
سيدخلون  تونس  »تاف«  رشكة 
كامل  العمل  عن  إرضاب  يف 
يومي الخميس 17 والجمعة 18 
جوان الجاري يف كل من مطارْي 
النفيضة واملنستري  احتجاجا عىل 
للرشكة  العامة  اإلدارة  تعنت 
وعدم التزامها باالتفاقات املربمة 

وتجاهلها ملطالب األعوان.
باإلرضاب  التنبيه  لربقية  ووفقا 

فإن  النقابية،  املركزية  عضو  الساملي  الدين  صالح  األخ  أمضاها  التي 
إىل  املطرودين  وإرجاع  النقايب  الحق  باحرتام  يطالبون  الرشكة  أعوان 
سالف نشاطهم ورصف املستحقات املالية املتخلدة بذمة الرشكة لفائدة 

األعوان إىل جانب مراجعة عقد اللزمة.
األخ صالح الدين الساملي قال لـ»الشعب« إن إدارة »تاف« ال تعرتف 

بالقانون التونيس، وانتهاكها له هو انتهاك للبالد ولسيادتها الوطنية.
وأشار إىل أن االستثامر الذي نريد، هو استثامر يحرتم ترشيعات البالد 
والعالقات الشغلية التي تقوم عىل مبدإ تطبيق القانون واحرتام قواعد 
العمل الالئق واحرتام الحق النقايب، مؤكدا أن املنظمة الشغيلة وهياكلها 

النقابية ستتصّدى العتداءات إدارة الرشكة املتكررة واملفضوحة.
وكنا يف نرشة الكرتونية سابقة قد كشفنا أن إدارة رشكة »تاف« الرتكية 
السبت 29 ماي 2021، إىل طرد 100 عونا مرتسام مبطار  يوم  عمدت 
اللجنة  من  و2  األساسية  النقابة  من   5 بينهم  تعسفيا  طردا  النفيضة 

االستشارية، بعد أن تّم طرد 107 من أعوان التنظيف الشهر الفارط.
* صربي الزغيدي

دفاعا عن مصداقية التفاوض والتنمية العادلة:

إضراب يف كافة شركات وضيعات ديوان أراضي 
الدولة يف سليانة
بالتنسيق بني النقابات االساسية لديوان أرايض الدولة 
بجهة سليانة والجامعة العامة للفالحة، قّرر املكتب 

التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة ارضابا عن 
العمل يوم 24 جوان الجاري بكامل رشكات وضيعات 

الديوان بالجهة.
اُتّخذ هذا القرار يوم األحد 6 جوان 2021 خالل 

اجتامع ملمثيل النقابات األساسية لديوان أرايض الدولة 
بإرشاف من األخ أحمد الشافعي الكاتب العام لالتحاد 

الجهوي للشغل وبحضور األخ عامر الزين الكاتب 
العام للجامعة العامة للفالحة واألخت نادية الربقاوي 

عضوة الجامعة العامة.
ويف ترصيح لـ»الشعب« أفاد األخ عامر الزين بأنه تّم التلويح أيضا خالل اجتامع اليوم بإرضاب يف قطاع الفالحة بالجهة وبإرضاب عام يف كافة 

القطاعات بسليانة إذا مل يتّم التعاطي االيجايب مع املشاكل املزمنة التي تعاين منها ضيعات ورشكات ديوان أرايض الدولة بسليانة.
وقال إن املطالب تتلخص يف تطبيق االتفاقات املمضاة والخاصة بديوان أرايض الدولة وكذلك دفاعا عن تنمية عادلة بالجهة.

* صربي الزغيدي

علمت »الشعب« أن عامل رشكة VALEO بن 
العمل كامل  عروس سيدخلون يف إرضاب عن 
يومي 17 و18 جوان الجاري للمطالبة بتعديل 
األجور وحّل مشكل عقود الشغل وتنقية املناخ 

االجتامعي املتوتر باملؤسسة.
تفاوض  جلسة  فشل  بعد  جاء  اإلرضاب  قرار 
النقابة  بني  الجاري  جوان   4 يوم  انعقدت 

املطالب  يف  للنظر  املؤسسة  وإدارة  األساسية 
التي تقّدم بها الطرف النقايب.

بالرصانة  وتحليه  النقايب  الطرف  حرص  ورغم 
واملسؤولية عىل إيجاد حلول من أجل تحسني 
رفضت  املؤسسة  إدارة  إن  إالّ  العامل  أجور 
االستجابة ملطالبهم متعلّلة بذلك برتاجع حجم 
ما  وهو  العاملي،  االقتصادي  والوضع  اإلنتاج 

عن  إرضاب  إقرار  إىل  األساسية  النقابة  اضطر 
العمل بالتنسيق مع املكتب التنفيذي لالتحاد 
ما  وفق  وذلك  عروس،  بنب  للشغل  الجهوي 
أكده األخ حسام الدين بالضياف الكاتب العام 
يف  صفحته  عىل  للمؤسسة  األساسية  للنقابة 

فايسبوك.
* صربي الزغيدي

ستشهد إضرابا بيومين:

أجور ضعيفة ومناخ اجتماعي متوتر يف شركة 
VALEO بن عروس
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العام  الكاتب  مسؤولية  أوال: 
لقطاع للنقل زمن الجمر

تحّمل األخ عبد السالم مسؤولية 
النقل  لجامعة  العام  الكاتب 

جهويا ومركزيا، قبل أزمة 
وأثناءها.  جانفي   26

القطاع  هذا  كان 
أهم  من 

القطاعات 

نظام  أركان  وزعزعة  استقالليته  إثبات  من  االتحاد  مكنت  التي  الحساسة 
االستبداد. وكانت ردود فهل النظام السجن والتعذيب مام تسبب للمرحوم 

يف إعاقة سمعية الزمته إىل املامت.
ثانيا: االنخراط يف الكتلة العاشورية

مل ينخرط األخ عبد السالم يف اللجنة التي شكلتها حكومة مزايل لعقد 
مؤمتر قفصة سنة 1981 حيث أرص بورقيبة عىل استثناء االمني العام الحبيب 
عاشور من الرتشح وبقي وفيا لثوابت االتحاد يف االستقاللية والنضالية مطالبا 

برفع املظلمة التاريخية عنه وعن املنظمة.
ثالثا: املؤمتر 16 ودوره يف مواجبة الرشفاء واالتحاد الوطني

التي حافظت عىل العهد،   16 الباقية من املؤمتر  البقية  كان املرحوم ضمن 
فتمسكت  باستقاللية املنظمة الشغيلة وتصدت سنة 1985 التحاد الرشفاء ولالتحاد 

النقابية وإنهاكها إىل مؤمتر  النظام لتمزيق صفوف الحركة  اللذين شكلهام  الوطني 
.1989

رابعا: تصحيح املسار النقايب 
خالل عرش سنوات 1990... 2000 بدأت العوملة تهيمن عىل اقتصاد الدولة ودجن 
النظام املنظمة النقابية تحت شعار النقابة املساهمة، فعاش االتحاد حالة من اإلحباط 
وفقد جذوته النضالية وعزف النقابيون عن النضال يف صفوفه مام أشعر القيادة بالفراغ 
التي بدأت من  للمراجعة  القادحة  العوامل  اهم  املنظمة، فكان ذلك من  الذي تعيشه 
الصني الشعبية وصوال إىل ساحة محمد عيل مرورا بقرص قرطاج، مل تكن جذرية لكّنها 
كانت رضورية لتصحيح املسار النقايب الذي توىل فيه عبد السالم مسؤولية األمني العام 
النضايل  نفسه  االتحاد يسرتجع  وبدا  السابقة  الدورة  2000 الستكامل  21 سبتمرب  يف 

بخطى وئيدة   ويستعيد مصداقيته كمنظمة جامهريية.
خامسا: قرار تاريخي يف مسرية االتحاد ويف مسرية الشعب التونيس.

انتخب األخ عبد السالم كأمني عام ألول مرة يف مؤمتر جربة سنة 2002 الذي 
اقتحمه املعارضون للقيادة النقابية وسّجلوا حضورهم كخيار رافض للنهج املفرط 

اتخذه  يكون  قد  بل  السالم  عبد  األخ  عليه  يعرتض  مل  املنظمة.  استقاللية  يف 
مرّبرا لرضورة مراجعة املسار النقايب واستيعاب املناضلني الذين وقع التعسف 
عليهم. وكان أهّم قرار اتخذه املؤمتر هو »تحديد مسؤولية أعضاء املكتب 

التنفيذي بدورتني« كانت تلك مبادرة نوعية يف محاربة التكلس واملكتبية 
يف قيادة االتحاد وبذلك فُسح املجال أمام الطاقات الشابة املناضلة وقد 
املجلس  بها  أخذ  كام  املبادرة  منوال  عىل  السياسية  األحزاب  نسجت 

التأسييس يف تحديد دورتني لرئيس الدولة.
سادسا: خطوتان معرّبتان نحو استعادة االستقاللية.

1 ـــ رفض خيار املستشارين النقابيني.
رفض االتحاد الدخول إىل مجلس املستشارين الذي أنشأه النظام يف أوت 2005 محّددا رشوطا عىل املقاس كغرفة 

ثانية للدميقراطية املزيفة.
2 ـــ رفض قبول دخول اإلرهايب شارون لتدنيس األرض التونسية.

النظام منربا للدعاية يف الداخل  التي أرادها   2005 يف مؤمتر قّمة مجتمع املعلومات الذي انعقد يف شهر نوفمرب 
والخارج، انقلب السحر عىل الساحر فقد هّز أركانه اعتصام ائتالف 18 أكتوبر، ورفض االتحاد العام التونيس للشغل دعوة 
الكيان الصهيوين ألنه »يتعارض مع »املواقف املبدئية الثابتة لجميع التونسيني الذين يرفضون كل أشكال التطبيع««. مل 
تنجح الفعاليات الوطنية يف منع زيارة الوفد الصهيوين لكنها غرّيت رئاسة الوفد من اإلرهايب شارون إىل وزير الخاريجية 

وهو صهيوين آخر أقل استفزازا للرأي العام وقُّدم عىل أنه من أصل تونس )قابس(.
بهذه  القيادات  كل  النقابيني وقد متسكت  املناضلني  كّل  لدى  الصهيونية  تجّذر رفض  يؤكد  الثابت  املوقف  وهذا 

الثوابت وقد كرسها االخ عبد السالم خاصة يف حرب الخليج.
سابعا: انتفاضة الحوض املنجمي ودور االتحاد.

كل املتابعني النتفاضة الحوض املنجمي يعرفون أنها انتفاضة شعبية عفوية مل تكن بتحطيط أو قيادة أي فصيل 
نفسها  االنتفاضة  فرضت  ما  ورسعان  العميقة،  أسبابها  بلورة  ويف  دعمها  يف  وساهم  معها  تفاعل  اليسار  لكن  سيايس 
فتفاعلت معها القيادة املركزية فتحول ثالثة أعضاء من املكتب التفيدي إىل الحوض املنجمي. أفىض كّل ذلك إىل تغيري 
والعاملني فصارت  املعطلني  واسعة من  معاناة رشيحة عاملية  تعبريا موضوعيا عن  االنتفاضة  املركزية ملوقفها معتربة 

الحاجي  عدنان  االخوين  أن  وأعتقد  نضالية  كقيادات  رموزها  مع  تتعامل  املركزية 
والبشري العبيدي مؤهالن اكرث مني للحديث عن هذه املرحلة املفصلية الصعبة 
بعيدا عن التجريم والتخوين او التمجيد. املهم أن املرحوم استوعب آثار 
النقابية وال  املنظمة  تكن  أهم رموزها ومل  االنتفاضة وتواصل مع 

أمينها العام عصا غليظة لقمع املناضلني. 
ثامنا ــ االتحاد والثورة

من األكيد أن االتحاد مل يطلق رشارة الثورة ومل 
يّدع يوما أنه فعل ذلك، لكنه كان أول الفعاليات 
الوطنية التي تابعت تحركاتها وفتحت مقراتها 
لحامية مناضليها بل كانت منطلقا ملسرياتها 

ويكفي أن نذكّر بـ:
يف  الجهويتني:  املظاهرتني  1ــ 

صفاقس وتونس
التي  املركزية  املظاهرة  ــ    2

قصمت ظهر البعري وأنهت النظام 
اعتصامي  ومتويل  تغطية  ــ   3
تعاطت  كام  والثاين  األول  القصبة 
الثائرين   مطالب  مع  إيجابيا 

االجتامعية بل والسياسية
الشغيلة  تكون  أن  يف  غرابة  ال  لذا 
التي  املضادة  الثورة  نقمة  محّل  وهياكلها 
فقدت السلطة  لكنها ما زالت محتفظة بالرثوة 
وباألذرع اإلعالمية فوظفتها وما زالت توظفها يف 
األمني  عىل  خاصة  مركزة  الشغيلة  املنظمة  شيطنة 
العام عبد السالم واألخ عبيد الربييك فنبشت كل وثائق 
نظامها املنهار لتقديم القيادة للعدالة لكنها عبثا فعلت.

الجامهري  دعم  بدورها يف  النقابية  املنظمة  تكتف  مل 
للثورة  األوىل  املؤسسات  بناء  يف  ساهمت  بل  املنتفضة 
لحامية  الوطني  املجلس  مكونات  أهم  من  فكانت 
متبنية  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  والهيئة  الثورة 
استحقاقاتها يف الحرية والعدالة االجتامعية والسيادة 

الوطنية وتجريم التطبيع.
تاسعاــ 

عبد  املرحوم  األخ  مسرية  تقديري  يف  تلك 
السالم جراد وهي ال تنفصل عن مسرية االتحاد 
العام العام التونيس للشغل يف خضم بحر هائج 
بني املّد والجزر كام تابعتها خالل أربعة عقود 
وقوميا  قطريا  النقابيون  معها  تواصل  وكام 

وعامليا. 
فإين  الوطني  الدور  هذا  إىل  باإلضافة 
أسجل بكل اعتزاز ووفاء، 5 مواقف عىل 
األقل لن تغيب من ذاكريت ما دمت عىل 

وجه البسيطة وهي:
-واألخوين محمد سعد  انه  1ــ 
عىل  شجعني  الربييك-  وعبيد 
التونيس  »االتحاد  كتاب  إصدار 
للشغل بني االستقاللية والتبعية« 

يف جزأين فاقتنى االتحاد 250 نسخة فتوفر لألجيال الالحقة زاد معريف بنضاالتهم االحتامعية والوطنية.
2 ــ  أنه  -مع األخ محمد الطرابليس وبلقاسم عفية -رفض إحالتي- صحبة مجموعة من النقابيني بالجهة- عىل 

مجلس التأديب وطردي من االتحاد.
3 ـ أنه أنقذ املركب الصناعي )500 عامل( من االنهيار ببلديت زرمدين وهي املؤسسة الوحيدة العاملية التي 
صنعت حدث 26 جانفي بوالية املنستري بعد انتفاضة قرص هالل يف 12 أكتوبر 1977. فذات صباح، اتصلت به 
ألعلمه بحالة اإلحباط يف املؤسسة وتداعياتها عىل املنظمة فأوقف كل األنشطة ليتواصل مع كل األطراف الفاعلة 

فأنقذنا ما أمكن إنقاذه وتواصلت املسرية.
4 ــ أنه حال دون  الزج يب يف السجن  ــ صحبة 3 عامالت )بنات فرج عباس(ــ سنة 2010 ملا أوقفني رئيس 
التكاري  التوزيع حيث أودعنا بيت اإليقاف بتهمة تحدي القضاء، فهاتف -من كندا- وزير العدل بشري  محكمة 

فأفرج عنا وكيل الجمهورية السيد محمد فوزي.
 5 ــ أنه نّسق مع األخ املختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لتمكيني من االلتحاق بالهيئة العليا لتحقيق 
كلمتها يف مرحلة  تقول  أن  الجهة من  فمكنني ومّكن  لها  الجهة عىل ممثل  االتفاق يف  تعّذر  ملا  الثورة،  اهداف 

مفصلية من تاريخ تونس.
شعرت  أحوايل،  عن  يسألني  منه  مكالة  تلقيت  فقط  أسبوع  بعد  لكن  مبعايدته  بادرت  الفارط  العيد  يوم 
بإحراج أن أسأله عن خلفيتها. ملا بلغني نعيه أدركت أنها مكاملة توديع تغمده الله برحمته »أنتم السابقون ونحن 

الالحقون«.

 عبد السالم جراد األمين العام السابق لالتحاد العام التونسي للشغل 

اجلمر يرتجل فارس نقايب من أيام 
 »كّل نفس ذائقة املوت« ذاك هو املصري الحتمّي لإلنسان مهام 
طال به العمر. فبعد أن فقدت الساحة النقابية أخانا املناضل بوعيل 
آخر  نقايّب  فارس  هو  ها  جواده،  صهوة  عىل  وهو  فسقط  املباريك 
يرتجل عن عمر 84 سنة بعد نضال تواصل طيلة عقود يف صفوف 
النظام  من  موجعة  رضبات  لعدة  تصدت  التي  الشغيلة  املنظمة 

بعهديْه، كان لألخ عبد السالم جراد دور فاعل فيها.
كّل جواد قد يكبو، وكّل فارس قد يتعرث، وكل سيف قد يُفّل، 
لكن مسرية الصادقني تتواصل مستفيدين من تجربة الخطا والصواب 
ا ما ينفع الناس  مصداقا لآلية الكرمية »أما الزبد فيذهب جفاء َوأَمَّ
أن  علينا  التي  النضالية  املحطات  أهّم  ومن  األرض«  يف  َفَيْمكُُث 

نسجلها يف مشوار هذا الرجل من خالل مسؤولياته النقابية.

للوفاء والذكرى

    * بقلم سامل الحداد
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عرضناها  التي  للفساد  املفاهيم  هذه  كل 
بل  التونيس  الشعب  عند  لها  معنى  ال  موجزة 
السياسة واملثقفون  هي تخرّصات يقولها رجال 

بلغة غري واضحة.
الشعب  عند  الفساد  مفهوم  هو  ها  واآلن 
مجاالت  بثالثة  املفهوم  هذا  ويتعلق  التونيس. 
ومتثل  للدين  داعيش  تصور  الناظم  خيطها 
شوفيني للهوية؛ أولها موضوعه املرأة، فالفساد 
هو أن تكون املرأة متحّررة كأن تلبس لباسا يربز 
مفاتنها أو تعرب عن حريتها ورغبتها يف أن تكون 

مساوية للرجل.
أّما املجال الثاين فموضوعه الرتبية فالتونيس 
يرى أن الربامج التعليمية يف تونس تؤسس لفكر 
العلمية  فاملواد  الدين،  ثوابت  ضّد  ومامرسة 
املقدسة  النصوص  يف  ورد  ملا  مناقضة  عنده 
وهو ما يجعلها مقدمة لنرش اإللحاد أو الزندقة 
دون  لَعرّب  املواّد  هذه  يف  التونيس  اُستفِتي  ولو 
النص  حدود  يف  تكون  أن  رضورة  عن  مواربة 
املقدس ويف أحسن التقديرات املتسامحة ربطها 
أن  ال  املتعلّمني  إميان  لتعمق  العلمّي  باإلعجاز 
تشعل نار السؤال يف عقولهم. أّما املواد األدبية 
بّد  إنها مرض ال  واالجتامعية فحّدث وال حرج. 
من استئصاله نظرا إىل ما تؤّسس له من قراءة 
للعامل تفسد عىل الناس دينهم. وبوّد التونيس لو 
تُشطب مواّد كالفلسفة واألدب والرتبية املدنية 
دينية  لتكون حاّملة ملضامني  أو تحويل وجهتها 

تتطابق مع رشيعتنا السمحاء.
أمازيّغيته  ينكر  فالتونيس  بالهوية،  الثالث  املجال  ويتصل 
إنه عريب فقط وكل من يدعوه إىل تغيري  وجذوره املتعّددة ليقول 
بهذه  التونيس  وعالقة  وصهيوين،  وعميل  فرانكفوين  النظر  زاوية 
بالّضورة  عدّوا  اآلخر  يتصور  يجعله  مام  عصابيّة  املزعومة  الهويّة 

ويستحض سيناريوهات جوهرها املؤامرة.
ل ثروات البالد جميعها أهون  طبعا، بالنسبة إىل التونيس أن تُرحَّ
نكون  وأن  املقدسة  أحدهم يف رشيعته  يطعن  أن  من  بكثري  عليه 
تغني  فتاة حرة  يرى  أن  بكثري من  أهون  األخرى  األمم  عند  خدما 
أن  من  بكثري  عنده  أهون  والجّو  والبحر  الرب  يتلوث  وأن  وترقص 

يستمع ملن يتحدث عن اإلنسان يف كونيّته وعن حقوقه.
املنابر  يعضدها خطاب عىل  بل  ليست مخفيّة  العقليّة  وهذه 
يُتىل أسبوعيا وبوضوح وحامس أيضا ويقيم أركانها مجهود إعالمي 
تقوم به بعض القنوات التي أخذت عىل عاتقها، منذ أن قبضت الثمن 
غري منقوص من االمربيالية، مهّمة نرش الجهل وجعله حقيقة ال غبار 
مذبذب  مدريس  خطاب  بني  التناقض  ولعّل  شعبية.  وعقيدة  عليه 
ومرتّدد يف موقفه من العلم واملعرفة وبني خطاب مسجدي ال يساوم 
يف دغامئيّته وضيق أفقه، جعل الخطاب الثاين ينترص ويرّسخ رؤيته 
للعامل وللوجود حتى صار املتعلم مهام بلغ مرتبته العلمية يجلس 

القرفصاء أمام الجهلة وأنصاف املتعلمني ممن استمّروا ومكثوا طويال 
يف دوائر االنغالق والتعصب وينصت لهم بوصفهم مرجعا له ولغريه 
يف تدبّر حياته الروحية واملادية وفق ما يريض السامء. وقد خلق هذا 
يصعب  الفصام  من  حالة  واملدريس  املسجدي  الخطاب  بني  التضاّد 

عالجها.
الفساد عند التونيس ليس يف غالء األسعار وال يف انتشار الفقر 
وهويتنا.  رشيعتنا  عن  االبتعاد  هو  الحقيقّي  الفساد  بل  والجرمية 
املرأة  فيه  كانت  زمن  األيدي وعن  قطع  زمن  التونيس عن  يتحّس 
مجرد متاع وعن زمن التعليم كان فيه ال يتجرأ عىل املقدس بل يعمل 
مبنطقه، التونيس يرى يف األفكار التي يرفعها من يسّميهم نخبة مارقة 
سموما بثّها االستعامر ليبعدها عاّم به يكون رقيّنا وازدهارنا. الفساد 

عند التونيس ببساطة هو عدم تطبيق دولة الخالفة.
غري  للفساد  فمفهومه  ديَنه.  الشعب  هذا  إىل  أعيدوا  إذن 
مفهومكم، أو أّسسوا للثورة عىل هذه املنظومة وتغيريها بأخرى ال 
التي نعيشها. حني ميتلك  الفصام املستعصية  تسمح بظهور حاالت 
املسح  سيكون  النقدية  وللروح  وللعلم  للفقراء  املنحازون  الثوار 
والفن والعلم واإلعالم الهادف وتبعا لذلك سريى التونيس العامل من 
وسيغادر  وقيميا  علميا  الكوين  املشرتك  يف  وسينخرط  أخرى  زاوية 
نهائيا مواقع الكبت والبؤس واملهانة. يف غياب عدم املعرفة بصناعة 

الخبز »اعطوا الخبز لخبّازه«... وانتظروا الّسقوط املدّوي.

تعريف الفساد عند عموم التونسيين: 

»اعطوا اخلبز خلّبازه«
االنفجار قادم 
ولو بعد حني 

 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

بدراسة  يعنى  الذي  التحلييل  التاريخي  االجتامع  علم  يف     

املجتمعات، وال سيام برصد وفهم الظواهر االجتامعية، وبعد 
القدمية  النصوص  يف  علمية  بحوث  من  تراكم  ما  نقرأ  أن 
واملعارصة، من ابن خلدون مؤسس علم االجتامع والعمران 
البرشي إىل دوركايم، إىل ماركس، إىل ماكس فيرب، إىل فوكو، 
الذي  التاريخي  القانون االجتامعي  إىل غراميش، سنعرث عىل 
الطبقي  والرصاع  عامة  االجتامعي  الرصاع  قانون  يف  يتحكم 
عىل وجه الخصوص.ومضمون ذلك القانون يكمن يف حتمية 
بل  فراغ.  من  يأيت  ولن  صدفة،  يولد  لن  الذي  الرصاع  ذلك 
موضوعي  اجتامعي  مادي  لواقع  انعكاس  أدىن شك  بال  هو 
يعيشه املجتمع، يف أي زمان ويف أي مكان. وحتى نفلت من 
التفكري يف التنظري، دعونا ننغمس ولو إىل حني يف ما آل اليه 
وضعنا االجتامعي واالقتصادي والسيايس يف تونس، وخاصة 
املنفلتة  واملظلمة  الظاملة  السوداوية  العرشية  هذه  بعد 
ال  تبق  ومل  واليابس،  األخض  عىل  جاءت  التي  عقالها،  من 
وال  االخض،  الشجر  عىل  وال  النسل،  عىل  وال  الحرث،  عىل 
عىل الثامر يف رؤوس األشجار، وال حتى عىل العلف والشعري 
الطوب  عىل  حتى  وال  واألبقار،  األغنام  لقطعان  والعلفة 
تعاقبت  التي  الطيبة،  األرض  هذه  واديم  تراب  يف  الشايح 
عليسة  مع  قرطاج،  ما  أدراك  وما  قرطاج،  حضارات  عليها 
التي  العظيمة  التاريخية  القيادات  تلك  وأميلكار،  وحنبعل 
متتبع  كل  عىل  األكيد  من  بات  هنا،  من  غبار.  له  يشّق  ال 
للشأن العام صادق وأمني، يعايش اوضاع شعب بائس، يلهث 
وراء رغيف خبز شايح، مبلل فقط بالعرق النازف من الجبني، 
يكابد األمرين وهو مطحون ومحبط ويائس، أن يتنبأ بثورة 
الجياع، وبغضب ومترد امللتاع. فهذه امليزانية استنزفت بعد 
بأي  واملوؤودة  الجياع  يسألها  أن  دون  ونهبت،  رسقت  أن 
فاسدة  منظومة  من  وبتدبري  وبإرشاف  بفعل  قتلت،  ذنب 
ظلمها  وساد  وانهكت،  الدولة  وفككت  وتغّولت،  أوغلت 
دميقراطي  انتقال  وباسم  واستحكمت،  وفسادها  وجربوتها 
ولصندوق  لالجنبي  الوطنية  السيادة  يف  التفريط  من  زاد 
التي  أيامها  الدويل، وسخ استبدت. وها هي يف أوخر  النقد 
أصبحت معدودة، تزيد يف إشعال فتيل النريان، فتقدم عىل 
إجراءات مؤملة وموجعة ضد شعب يهيم وسط الفالة وهو 
جائع، فتزيد يف لهيب األسعار التي شعلت فيها النار، لتسلب 
الفقراء املعدمني وتسق من جيوبهم الفارغة اصال، وتضعها 
تضيفها  لعلها  واملرتفني،  األغنياء  جيوب  يف  ووديعة  سلفة 
ودولة  والجزائر  ليبيا  من  تسولتها  التي  الودائع  سلة  إىل 
قطر لرتقيع امليزانية املنهوبة واملسوقة واملنهوكة. فبعد أن 
املنتفخة واملمتلئة من املستكرشني  البطون  تتوجه ألصحاب 
واملرتفني، لنهايب املال العام من األثرياء الجدد، ومن املتهّربني 
االقتصاد  مافيات  ومن  املتهالكة،  للدولة  الضائب  دفع  من 
املوازي والكناترية من كبار الحيتان واملحتكرين واملتحيلني، 
ليزدادوا فقرا.  امليتني جوعا وفقرا وخصاصة  ها هي تسلب 
واآلن وبعد التنظري والتوصيف والوصف والتحليل، وبعد ما 
وقت  يحن  أمل  والرتجامن،  النص  ويف  البيان،  يف  تبيينه  وقع 
عنه  نتج  وما  الربملان،  هذا  إلسقاط  الثوري  والغضب  الثورة 
من منظومة فاسدة ال تصلح وال تصلح وسلطة وسلطان. أو 
فاالنفجارات ال محالة يف  اآلن؟  االنفجار  بعد وقت  مل يحن 

قادم األيام.

د. السيد التوي

يعتقد أغلب املهتّمني بالشأن العام أن مفهوم الفساد عند التونسيني متطابق مع املفهوم الذي يف أذهانهم. وهذا االعتقاد 
وراء سوء فهمهم املزمن لطبيعة الشعب التونيس أو لنقل طائفة واسعة منه. فالفساد عند التونيس ليس كام يرى البعض منواال 
اقتصاديّا خّط مالمحه ائتالف رجعّي يقيم يف مستنقع التبعّية واالرتهان وهو ما يقتيض الثورة عىل املنظومة لقطع دابر الفساد 
من جذوره، وليس الفساد أيضا كام يتصوره البعض دولة عميقة ومامرسات قدمية جديدة وقيادة سياسية مصابة بفقر دائم يف 
الكفاءة األمر الذي يستوجب تغيري كل ذلك بآلة الدميقراطية عىل جناح الرسعة، والفساد ليس كام هو يف مخّيلة عدد غري قليل 

من املحلّلني للمشهد السيايس ثقافة يتقاسمها كل من الشعب والسلطة وما من طريق لتقويضها إال نرش الوعي.

كلمة حق
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قد تكون فعال خطوة تأخرت كثريا، لكن كان ال بّد منها حتى يبدأ هذا الجسم 
التي هّمشته كثريا، والتي  السياسية والوالءات  الحسابات  أدران  التعايف من  يف 
رضبت أيضا صورته لدى الناس يف الّصميم، وهزّت بعنف املعنى الحقيقي لروح 

العدالة ورمزية القضاء وهيبة السلطة.
أنهى مبوجبها رصاع  والتي  العديل،  القضاء  مجلس  اتخذها  التي  الخطوة  هذه 
الهيئة  رأس  عىل  يكون  الذي  القايض  من  حول  وقرطاج  القصبة  بني  الّديكة 
الوزراء(  من  اثنان  )منها  أخرى  أسامء  وراءها  جرّت  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
رئيس  عليه  يوافق  أن  رفض  الذي  األخري  الوزاري  التحوير  يف  تسميتها  وقعت 
الجمهورية، كام أنها ستعيد أكرث من عرشين قاضيا اىل مواقعهم االصلية، أي اىل 
قاعات الجلسات وأروقة املحاكم بعد أن قّض البعض منهم قرابة العرش سنوات 
يف مناصب مختلفة، قد تكون أمثرت ماليا بالنسبة إىل القايض لكنها يف املحّصلة 

وضعته يف مواقف ال تليق بالقضاء والُقضاة غالب االحيان.
تكريس  منه عىل  »حرصا  إنه  فيه  قال  بيانا  العديل  القضاء  مجلس  أصدر  وقد 
التجاذبات  جميع  عن  القضائية  بالسلطة  والنأي  والحياد  االستقاللية  مبادئ 
مناصب  لشغل  العديل  الصنف  القضاة من  السادة  بإلحاق  السياسية يف عالقة 
برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي ال يفرض القانون 
وجوبية وجود قاض عديل ضمن تركيبتها، وتأكيدا منه عىل املحافظة عىل سمعة 
القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حمالت التشكيك والتشويه ومحاولة 
الزج بهم يف الرصاعات السياسية. وانسجاما مع الدور املوكول إىل املجلس األعىل 
للقضاء مبقتض أحكام الدستور والقانون األسايس املنظم له يف ضامن حسن سري 

القضاء واحرتام استقالله.
توىل مجلس القضاء العديل التداول يف جميع قرارات اإللحاق الصادرة عنه وأصدر 
برئاسة  الشاغلني ملناصب  العدليني  القضاة  السادة  إلحاق  بإنهاء  قرارات فردية 
الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي ال يفرض القانون وجوبية 

وجود قاٍض عديل ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيني وقتية يف شأنهم«.
ولنئ استثنى البيان القضاة املعيّنني يف هيئات يفرض القانون وجوبية وجود قاض 
يف تركيبتها، إال أن القرار يف حّد ذاته يُعترب خطوة جريئة، وسيكون لها ما بعدها 
خاصة أن العرشات من القضاة وقع إبعادهم عن دورهم األسايس واألصيل يف 
املحاكم ويف معالجة امللفات املرتاكمة، وتوريطهم يف مناصب سياسية وحقوقية 

وجمعياتية ال تليق مبكانتهم الرفيعة ومنزلتهم العالية.
برئاسة  املستشار  أساسا  »تشمل  القرارات  أن  أكدت  اإلعالمية  املصادر  بعض 
الحكومة املكلف بالعالقة مع الهيئات الدستورية بلحسن بن عمر الذي ألحق 

برئاسة الحكومة منذ سنة 2017 إبّان حكومة يوسف الشاهد.
للعدل  وزير  ملنصب  واملزّك  للديوانة  العام  املدير  اإللحاق  إنهاء  يشمل  كام 
يوسف الزواغي. والقامئة تشمل أيضا الرئيسان السابق والجديد لهيئة مكافحة 
امليالدي  الياس  السيد  وكذلك  عيل،  طالب  بن  وعامد  بوخريص  عامد  الفساد، 

املكلف بالشؤون العقارية«.
وتؤكد املصادر ذاتها أن قرارات إنهاء اإللحاق الصادرة تّم إرفاقها بقرارات تعيني 
الحركة  يف  املذكورين  القضاة  إدماج  إعادة  انتظار  يف  قضائية  خطط  يف  وقتية 
تّم  الذي  امليساوي  اللطيف  القايض عبد  االمر عىل  السنوية وينطبق  القضائية 
اليمني  اداء  عليه  تعّذر  لكن  الدولة  وامالك  العقارية  الشؤون  لوزارة  اقرتاحه 

الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وال بّد من التذكري هنا ان الجسم القضايئ نفسه، خاصة عىل مستوى الجمعية 
السباق  الحالة وسّوقها، بل حّولها اىل نوع من  الذي ضّخم هذه  والنقابة، هو 
والتنافس بني كثري من السادة القضاة يف سبيل الفوز مبنصب عىل رأس مؤسسة 
مصادرة او هيئة أو ادارة أو حتى رشكة ووزارة وحتى يف مجاالت االستشارة لدى 

الحكومة والرئاسة ولدى الوزارات.
وقد خلق هذا التوجه الذي طغى داخل »العقلية« القضائية للهياكل التمثيلية، 
سواء بوازع السيطرة عىل أكرب قدر ممكن من املواقع او االستفادة قدر اإلمكان، 
وطبعا بشعارات ال فائدة من ذكرها، لكنه يف املحّصلة توّجه ولّد حالة شبه شلل 
آجال  نحو  القضايا  وانزياحا آلالف  للملفات،  مسبوق  غري  وتراكام  املحاكم،  يف 
بعيدة او غري محددة أصال، ومظامل كثرية خاصة يف ما يتعلق بآالف املوقوفني 
يضبطها  التي  اآلجال  يف  عادلة  محاكمة  يف  الطبيعي  حّقهم  يجدون  ال  الذين 
االيقاف  سجن  خاصة  السجون،  يف  رهيبا  اكتظاظا  ايضا  أوجد  كام  القانون، 
ألف  ثالثة عرش  إىل  أحيانا  املصادر عن وصوله  تتحدث بعض  الذي  باملرناقية، 

موقوف وهو املخّصص أصال الستقبال أربعة آالف سجني.
أن  إذ  الوظيفة،  ازدواجية  ملسألة  ايضا  حّدا  شك  بال  يضع  سوف  القرار  وهذا 
القايض الذي يشغل منصبا خارج القضاء، يبقى يف منصبه نفسه وخطته ذاتها 
ويتمتع بامتيازات املبارش نفسها، ثم فجأة، أو بعد انتهاء مدة إعارته، يعود اىل 
منصبه نفسه، بعد أن يكون املنصب قد شغله قاض آخر مام يتسبب يف ارباك 

الطرفني، وارباك سري العدالة وفرص التقايض.

املهتمني  من  كبري  عدد  لدى  استحسانا  العديل  القضاء  مجلس  قرار  لقي  وقد 
بالشأن العام، رغم أنه فُهم عىل أساس انه رضبة موّجهة إىل كال الرئيسني، سواء 
قيس سعيد الذي يتشبث بالقايض بوخريص عىل راس هيئة مكافحة الفساد، او 
املشييش الذي يتشبث بالقايض الطالبي، وعينه وسارع اىل نرش التعيني يف الرائد 

الرسمي حتى قبل ان يؤدي الرجل قسمه الدستوري.

فهل يكون لهذه السابقة ما يعقبها خاصة من قطاعات أخرى كثريا ما تدخلت 
يف الشأن العام رغم محدودية وظيفتها قطاعيا، وخّربته أكرث مام اضافت اليه، أم 
انه سيبقى مجرد تغريدة خارج الرسب يف زمن اقتسام الغنائم وتوزيع املناصب؟

* طاهر عيل 

بعد إنهاء إلحاق القضاة بالسلطة التنفيذية

خطوة يف االتجاه الصحيح

السالمة  مبركز  الرصد  وحدة  تقرير  كشف 
التونسيني  للصحافيني  الوطنية  بالنقابة  املهنية 
الصحافة خالل شهر  االعتداء عىل حرية  حول 
تصدر  االربعاء،  أمس  صدر  الذي   2021 ماي 
األمنيني ونواب يف الربملان ترتيب املعتدين عىل 
الصحافيني، إذ كانوا مسؤولني عن 3 اعتداءات 
مشجعو  مناسبتني  يف  تالهم  منهام،  لكل 
التواصل  رياضية ومواطنون ونشطاء  جمعيات 
قضائية  وهيئات  ومجهولون  االجتامعي 
لكل  وحيد  اعتداء  عن  مسؤولون  وإعالميون 

منه. 
وحدة  منسقة  شبح  خولة  الزميلة  وقالت 
الوطنية  بالنقابة  املهنية  السالمة  مبركز  الرصد 
تواصل  شهد   2021 ماي  شهر  إن  لـ»الشعب« 
بعمل  عالقة  يف  بالرتاخيص  املتعلقة  املشاكل 
االمنية  االعتداءات  أن  وكشفت  الصحافيني، 
العمل  من  واملنع  الوثائق  حجز  بني  تدرجت 
لصحافية، مالحظة  تعسفي  احتجاز  إىل  وصوال 
مستوى  عىل  عنفا  أقّل  كانت  االعتداءات  أن 
وأضافت  السابقة.  باالشهر  مقارنة  الحدة 
تدخل  مع  تزامنت  االعتداءات  أن  محدثتنا 
لفّض  الداخلية  بوزارة  األزمة  خلية  من  مبارش 
اعتداءات  أنها  مبيّنة  مناسبة،  كل  يف  اإلشكال 
تعود إىل عدم التأكيد عىل الرتاخيص الجاري بها 
الصحي  الحجر  العمل وصالحيتها خالل فرتات 
وزارة  قبل  من  الجوالن  حظر  وخالل  العام 

الداخلية.
فقد  الشعب،  نواب  اعتداءات  إىل  بالنسبة  أما 
منسوب  ازدياد  الرصد  وحدة  منسقة  أكدت 
الصحافيني  عىل  النواب  اعتداءات  خطورة 
عىل  التحريض  خطاب  تواصل  عرب  واإلعالميني 
حمالت  عنه  انجّر  والذي  والكراهية  العنف 
استهدفت  االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل 
الصحافيني وانخرط فيها كل من راشد الخياري 
ورضا  االجتامعي  التواصل  عىل  صفحته  عرب 
نسب  قامت عىل  التي  مداخلته  عرب  الجوادي 

ملختار  حقيقة  غري  امور 
الخلفاوي ومنها استهداف 
لجأت  كام  املقدسات، 
إىل  الشعب  نائبات  احدى 
التقايض يف حق الصحافيني 
خالل سعيهم إىل مكافحة 

الفساد يف مناطقهم.
وحدة  تقرير  فإن  لإلشارة، 
اعتداء   13 سّجل  الرصد 
وقد  ماي،  شهر  خالل 
بحالة  إشعارا   20 ورد 

شبكات  الرصد عىل  أو  املبارشة  االتصاالت  عرب 
املؤسسات  وحوامل  االجتامعي  التواصل 

اإلعالمية أو عرب املعاينات امليدانية.
أفريل  شهر  خالل  سجلت  قد  الوحدة  وكانت 
بحالة  إشعارا   20 أصل  من  اعتداء   12  ،2021
وردت عليها. وحسب التقرير طالت االعتداءات 
صحافيا   14 إىل  الضحايا  وتوزع  ضحية،   15
وصحافية ومصور صحايف وحيد، وتوزع الضحايا 

حسب الجنس إىل 5 نساء و9 رجال. 
مؤسسات   11 يف  الضحايا  الصحافيون  ويعمل 
إعالمية من بينها 4 إذاعات و4 قنوات تلفزية 
من  عدد  عىل  زيادة  الكرتونية  مواقع  و3 
املؤسسات  وتتوزع هذه  املستقلني،  الصحافيني 
عموميتني  ومؤسستني  خاصة  مؤسسات   6 إىل 

و3 مؤسسات جمعياتية.
املواضيع  الضحايا عىل  الصحافيون  اشتغل  كام 
االجتامعية يف 5 مناسبات واملواضيع السياسية 
مواضيع  ويف  مناسبتني  يف  والثقافية  والرياضية 
مناسبة  اإلرهاب يف  ومكافحة  الفساد  مكافحة 

وحيدة.
من جهة أخرى، كان الصحافيون ضحية التتبعات 
العدلية يف 3 مناسبات وضحية التحريض يف 3 
اللفظي  االعتداء  إىل  تعرضوا  كام  مناسبات، 
التعسفي  واالحتجاز  واملضايقة  مناسبتني  يف 
والتهديد واملنع من العمل واالخرتاق يف مناسبة 

وحيدة، إضافة إىل االعتداء عىل 
يف  مناسبات   9 يف  الصحافيني 
الفضاء الحقيقي ويف 4 مناسبات 
وتركزت  االفرتايض.  الفضاء  يف 
ماي  شهر  خالل  االعتداءات 
2021 يف والية تونس يف 11 مرّة، 
اعتداء  حالة  سّجلت  حني  يف 
نابل  واليايت  من  كل  يف  وحيدة 

وبنزرت.

توصيات
إىل  الداخلية  وزارة  الصحافيني  نقابة  دعت 
التحقيق جديا يف ما قام به أعوانها من أعامل 
رقابة  ومامرسة  للصحافيني  تعسفي  احتجاز 
مسبقة عىل املحتويات اإلعالمية وإلزام أعوانها 
بقواعد احرتام حرية العمل الصحفي والتدخل 

لفائدة الصحافيني واملصورين .
رضورة  اىل  للقضاء  األعىل  املجلس  دعت  كام 
عىل  الصحافيني  إحالة  بخطورة  القضاة  توعية 
ذلك  يف  وما  اإلرهاب  مكافحة  قانون  معنى 
التعبري  وحرية  الّصحافة  حرية  عىل  خطر  من 
السلطة  القضاء  التونيس  الدستور  اعترب  والتي 
الحامية له، موصية إياه بتوعية القضاة برضورة 
التتبع عىل معنى القانون املنظم لقطاع اإلعالم 
واستبعاد النصوص األخرى التي تكرس عقوبات 

خطرية من شأنها املساس من حرية العبري.
الوطنية  النقابة  دعت  أخرى  ناحية  من 
حامية  مجال  يف  العاملة  الوطنية  املنظامت 
واالجتامعي  النفيس  الدعم  إىل  املرأة  حقوق 
الصحافيات  واملصورات  للصحافيات  الرضوري 
مع  وللتضامن  العنف،  ضحايا  النساء  من 
الصحافيني/ات  واملصورين/ات  الصحافيني/ات 
ضحايا االعتداءات والدفع يف اتجاه اسرتاتيجية 
العنف  أشكال  كل  من  لحاميتهن/م  وطنية 

وخاصة العنف القائم عىل النوع االجتامعي.
* صربي الزغيدي

أمنيون ونواب يف الربملان يتصدرون قائمة 
املعتدين على حرية الصحافة خالل شهر ماي
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عامد  اقالة  عىل  الفعل  رد  من  عرب  من  أول 
بوخريص هو رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي 
سارع باستقباله بعد ساعات مؤكدا له أن اإلقالة 
سببها كشفه مللفات فساد تتعلق بالوزراء املعينني 
والذين رفض قبولهم ألداء اليمني. وأطلع بوخريص 
واجهها  التي  الصعوبات  كافة  عىل  الرئيس 
واألسباب الحقيقية التي أدت إىل إقالته من جانب 
هشام املشييش، فضال عن الجوانب القانونية التي 
مل تحرتم يف قرار اإلقالة وفق ما جاء يف بيان للرئاسة 

يف وقت متأخر من ليلة االثنني.
وقال سعيّد »من يقاوم الفساد هو من يتّم إعفاؤه، 
وبناء عىل معطيات ثابتة صحيحة، ثم يرفعون بعد 

ذلك شعار مكافحة الفساد«.
وأضاف متوجها بالخطاب إىل بوخريص »كان من 
املتوقع أن يتّم ذلك، ألنك أثرت جملة من القضايا 
ببعض  املتعلقة  اإلثباتات  من  جملة  وقدمت 
األشخاص، من بينهم الذين تّم رفض أدائهم اليمني 
الدستورية وتعلّقت بهم قضايا فساد، وهناك من 

لديه قضية لدى القطب املايل«.
الرئيس »عن أي مقاومة يتحدثون وهم  وتساءل 
خرقهم  عن  فضال  الفساد،  يقاوم  من  يحاربون 
التي  باآلليات  يقاوم  ال  الفساد  أن  علام  للقانون. 
وضعوها«، يف إشارة إىل املشييش وحزامه السيايس 

عىل رأسه حركة النهضة.
إقالة فيها رضب الستقاللية الهيئة

من جهتها، ذَكَّرت منظمة أنا يقظ أنها كانت قد 
رفعت دعوى جزائية ضد السيد عامد بن الطالب، 
باإلدارة  »اإلرضار  بتهمة   2020 جوان   16 بتاريخ 
والتسرت عىل جملة من التجاوزات القانونية وخرق 

اإلجراءات والرتاتيب املعمول بها«.
بن  عامد  أن  تثبت  وثائق  يقظ«  »أنا  ونرشت 
املصادرة،  لجنة  لرئاسة  توليه  وأثناء  الطالب 
مروان  األعامل  رجل  مصالح  خدمة  إىل  عمد  قد 
املربوك من خالل التدخل لفائدته ومحاولة إرجاع 
أحكام  تونس رغم صدور  املصادرة يف  املمتلكات 

قضائية باتة تقيض مبلكية الدولة التونسيّة لها.
التي  القرابة  عالقة  إىل  يقظ  أنا  منظمة  وأشارت 
املقرتح  الداخلية  بوزير  الطالب  بن  عامد  تجمع 
والكاتب العام الحايل للحكومة وليد الذهبي، وهو 
ما من شأنه أن يفتح باب تضارب املصالح بينهام، 
والتحكم  الهيئة  السطو عىل هذه  ويؤكد محاولة 

يف قراراتها.
وأعربت املنظمة عن استنكارها، من إرصار رئيس 
الحكومة هشام املشييش عىل تعيني ذوي الشبهات 
ملصلحته  خدمة  الدولة  يف  حساسة  مناصب  يف 

مجال  ال  أنه  وأكدت  غريه.  مصالح  أو  الشخصية 
استقاللية  لرضب  بالتعيني  صالحياته  الستغالل 
السيّد  وتنصيب  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
الشبهات  كل  رغم  رأسها  عىل  الطالب  بن  عامد 
بلجنة  عمله  لحقت  الّتي  الخطرية  والتجاوزات 

املصادرة.
وطالبت »أنا يقظ« بالرتاجع عن التعيني املشبوه 
للقايض عامد بن الطالب عىل رأس الهيئة الوطنية 
الشعب  نواب  مجلس  داعية  الفساد  ملكافحة 
الدستورية  الهيئة  أعضاء  بانتخاب  الترسيع  إىل 

إليقاف  الفساد  ومكافحة  الرشيدة  للحوكمة 
ونزاهة  استقاللية  يف  السافر  التدخل 

واملتواصل  الحالية  الهيئة  أعامل 
طيلة السنوات الفارطة.

إقالة  صواب:  أحمد  القايض 
بوخريص غري رشعية 

أحمد  القايض  اعترب 
رئيس  إقالة  أن  صواب 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
الفساد غري رشعية وقطع 
املحددة  النيابية  مدته 
يعّد  سنوات  بسّت 
وتهديدا  للقانون  خرقا 

الستقاللية الهيئة. وأوضح 
ان  صواب  أحمد  القايض 

للقطع  قابلة  النيابية  املدة 
املعني  ارتكاب  ثبت  حال  يف 

باالمر لخطٍإ جسيم.
االقدام  من  املتحدث  واستغرب 
يف  املسبوقة  غري  الخطوة  هذه  عىل 
ودون  األسباب  توضيح  دون  تونس 
للدفاع  فرصة  املقابل  الطرف  منح 

عن نفسه هذا و أقيل شوقي الطبيب من طرف 
الفخفاخ ومّر االمر مرور الكرام وقبله أُقيل سمري 
العنايب ومّر االمر أيضا، وكذلك الشأن بالنسبة اىل 
إقالته رغم  اقالة عامد بوخريص الذي سيمّر أمر 

ما أثاره من زوبعة.
مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة:

قال العريب ناجي رئيس مرصد الشفافية والحوكمة 
اقالة عامد بوخريص غري رشعي  الرشيدة ان قرار 
تعهده  هو  اإلقالة  سبب  ان  اىل  ونبّه  ومشبوه. 
بعدد من ملفات الفساد وموقفه بخصوص بعض 

الوزراء املعنيني بالتحوير الوزاري األخري.
وأكد ان بوخريص تعرض للهرسلة خاصة ملا أراد 
تطهري الهيئة املخرتقة من االنتدابات الفاسدة إىل 

الفساد  التعهد مبلفات  جانب عرقلته إلثنائه عن 
وباألخص املتعلقة باملحسوبني عىل أحزاب النفاق 
ناجي  العريب  واعترب  تعبريه.  حّد  عىل  والفساد 
ان  العامة وجب  باملناصب  املسؤولني  تسمية  ان 
الدستور  من  و21  و20  و15   10 الفصول  تحرتم 
باعتبار انه من حق أي مواطن تتوفر فيه الرشوط 

الرتشح لها.
وأوضح أن التسميات األخرية ألشخاص مشبوهني 
الدستور  أحكام  عىل  دوس  فيها  عامة  مبناصب 
ما  واملحسوبية،  واملحاباة  الوالء  عىل  باالعتامد 
وتنمية  العمومي  باملرفق  اإلرضار  شأنها  من 

الفساد.
الشفافية  مرصد  رئيس  وذهب 
حد  اىل  الرشيدة  والحوكمة 
القايض  اقالة  قرار  اعتبار 
وتسمية  بوخريص  عامد 
بن  عامد  القايض 
مكانه،  عيل  الطالب 
مبثابة  الكشف لحقيقة 
مكافحة  مرسحية 
ان  باعتبار  الفساد 
قام  املُقال  الرئيس 
وجه  أكمل  عىل  بدوره 
والهرسلة  العراقيل  رغم 
الرئيس  أن  وباعتبار 
الجديد تعلقت به شبهات 
هي  املصادرة  بلجنة  فساد 

اليوم موضوع دعوى قضائية.
الرشفاء  مسؤولية  أن  ناجي  واكد 
الشعب  نواب  من أعضاء مجلس 
تبقى جسيمة بخصوص مرسحية 
مكافحة الفساد باعتبار أن اإلرساع 
بانتخاب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة 
التي  املهزلة  لهذه  حّد  وضع  شانه  من  الفساد 
سوف تعمق األزمة السياسية. وقال ان مسؤولية 
تبقى جسيمة بخصوص  املدين  املجتمع  منظامت 
انه عليها فضح  باعتبار  الفساد  مرسحية مكافحة 
تلك املرسحية العفنة، التي يهدر يف إطارها املال 
لدى   ،2011 سنة  منذ  األجنبية  والهبات  العام 
املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس 
بجونيف ومكتب األمم املتحدة ملكافحة الجرمية 
واملخدرات بالنمسا املعنّي باتفاقية االمم املتحدة 
ملكافحة الفساد التي تدوس عليها الحكومة يف كل 

ثانية.
واستطرد املتحدث أنه كان عىل قيس سعيد تقديم 

الفاسدة  القوانني  تحوير  بغاية  مبادرات ترشيعية 
الفساد  املعلومة والتبليغ عن  بالنفاذ إىل  املتعلقة 
واملصالح  باملكاسب  والترصيح  املبلّغني  وحامية 
وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد باعتبار 
أنها مخالفة للمعايري الدولية وغري ناجعة وقد تّم 
سّنها بضغط من الجهات املانحة واملقرضة لتضليل 

الرأي العام املحيل والدويل ال غري.
أداء  يقبل  لن  الجمهورية  رئيس  الخرايفي:  رابح 

اليمني الدستورية للرئيس الجديد 
أكّد الباحث يف القانون الدستوري والقانون النيايب، 
رابح الخرايفي، أّن رئيس الجمهورية قيس سعيد 
الجديد  للرئيس  الدستورية  اليمني  أداء  يقبل  لن 
للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عامد بن الطالب 

عيل.
هشام  الحكومة  رئيس  أّن  الخرايفي  واعترب 
املشييش بإقالته لرئيس هيئة مكافحة الفساد عامد 
خلفا  عيل  الطالب  بن  لعامد  وتعيينه  بوخريص 
لبوخريص فإنّه »يُراكم املشاكل لنفسه وللدولة«. 

سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  أّن  إىل  وأشار 
استقبل عامد بوخريص مبارشة بعد إقالته، واعترب 
أّن بيان رئاسة الجمهورية الذي نرشته حول إقالة 
بوخريص يدّل عىل رفض الرئاسة لهذا القرار. وأكّد 
لبوخريص  االستقبال  خالل  ومن  أنّه  الخرايفي 
رئيس  رضا  عدم  يستنتج  فإنّه  االعالمي،  والبالغ 
اننا  القرار »الذي يُفهم منه  الجمهورية عىل هذا 
ملدة  الهيئة  وبقاء  التوتر  من  مزيد  عىل  مقبلون 

دون رئيس«. 
يؤّدي  أن  يجب  الجديد  الهيئة  رئيس  أّن  وأوضح 
مهامه  يُبارش  يك  الجمهورية  رئيس  أمام  اليمني 
الشكلية  اإلجراءات  الستكامل  وجويب  كإجراء 
الهيئة  باسم  للتحدث  القانونية  الصفة  إلكتسابه 

ومتثيلها قانونا.
واعترب الخرايفي أّن موقف رئاسة الجمهورية من 
يشتهيه  ما  بغري  تجري  »األمور  بأّن  توحي  اإلقالة 
واعترب  القرار«.  باتخاذ  له  أوعز  ومن  املشييش 
لنفسه  املشاكل  »راكم  القرار  بذلك  املشييش  أّن 
وللدولة وهو الذي يعلم أن رئيس الجمهورية لن 
الفساد  رائحة  منها  يشتم  التي  التعيينات  يقبل 
تطبيقا للفقرة األخرية من الفصل 10 والفصل 72 

من الدستور«. 

إعفاء رئيس هيئة مكافحة الفساد من مهامّه 

إقالة عماد بوخريص لمنع فتح ملفات فساد شخصيات نافذة !  

هل هي خطوة جديدة لضرب نزاهة 
واستقاللية الهيئات الدستورية؟ 

يف  واسعا  بوخريص، جدال  الفساد عامد  مكافحة  هيئة  رئيس  إقالة  أثارت 
كام  املدين،  املجتمع  مكّونات  من  عدد  صلب  وكذلك  السياسية  األوساط 
عّمقت اإلقالة الفجوة بني رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة 

هشام املشييش.
فبخطوة مفاجئة ومبهمة، قرر املشييش إقالة القايض عامد بوخريص من 
له.  خلفا  الطالب  بن  عامد  وتعيني  الفساد  مكافحة  لهيئة  كرئيس  مهامه 

للقرار.  الرافضة  الفعل  وردود  االنتقادات  من  فجرت سيال  الخطوة  وهذه 
الطالب عيل رئيسا  بيان »تقّرر تعيني عامد بن  الحكومة يف  وقالت رئاسة 
للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد خلفا لعامد بوخريص الذي سُيدعى إىل مهام 
أخرى«، دون توضيح أسباب اإلقالة أو املهام األخرى. وأضافت أن »عامد 
بن الطالب عيل هو قاٍض سبق له أن شغل عّدة خطط قضائية باملحكمة 

االبتدائية وباملحكمة العقارية«.

* حياة الغامني 

الملف 

*أحمد صواب *رابح الخرايفي 

*العريب ناجي 

بوخريص       *عامد 



 1646 العدد   -  2021 جوان   10 الخميس  14

ليىل الحداد القيادية يف حركة الشعب: 

رحيل الحكومة شرط 
أساسي ملشاركة رئيس 

الجمهورية يف الحوار الوطني 
أكدت النائبة يف الربملان عن الكتلة الدميقراطية ليىل الحداد، أن رحيل حكومة 

هشام املشييش رشط أسايس لدخول رئيس الجمهورية قيس سعيد الحوار الوطني.
وقالت ليىل الحداد، إن رئيس الدولة أعلن رفضه رصاحة الجلوس والتحاور مع الفاسدين.

وبيّنت النائب أنه من الرضوري تنظيم حوار حقيقي يف املضامني عىل غرار بقاء الحكومة من عدمه.
وبخصوص الوثيقة املرّسبة حول مزاعم االنقالب، أوضحت الحداد أن املستفيد من ذلك هو حركة النهضة، مشرية إىل 

وجود محاولة ممنهجة من الحزام السيايس للحكومة لتشويه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ورصّحت أن الحزام السيايس للحكومة اختار خّط هرسلة الرئيس ألنه مل يكن مصطفا معهم، وأضافت أن رئيس الربملان 

راشد الغنويش يعمل عىل إرباك عمل رئيس الجمهورية ويتعّدى عىل صالحياته.

الملف

بعد إقالته من منصبه:

رئيس هيئة مكافحة الفساد 
يخرج عن صمته ويكشف
لن أكون شاهد زور 
لذلك تخلصوا مني

أكد رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد املُقال عامد بوخريص أن الهئية 
لن تكون واجهة لتبييض صورة أي شخص وأنه لن يكون شاهد زور عىل ما 
اعتربها منظومة فاسدة عىل رأسها سياسيون يتخذون قرارات اعتباطية ضّد 
مصلحة الشعب التونيس، معتربا أنه أصبح يزعج العديد وميثل عقبة أمام 

الحكومة لذا وجب التخلص منه، وفق تعبريه.
وأشار إىل وجود ما وصفهم مبستشاري سوء يف الحكومة، وارتباط جزء 
عىل  خوفه  عن  معرّبا  الفساد،  بأخطبوط  الحكم  منظومة  يف  وفاعل  مهّم 
البالد بسبب لقرارات الالمسؤولة والتي ستكون لها تبعات ونتائج وخيمة 

عىل صورة تونس.
مع  التطبيع  وتريد  مؤسساتها  تحرتم  ال  باتت  الحكومة  بوخريص  وقال 

الفساد عىل حّد قوله.
* رمزي

األخ سامي الطاهري: 

لوبيات تتحكم
 يف كل شيء  

اعترب األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل األخ سامي الطاهري أن 
»إزاحة القايض عامد بوخريص من الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ودون أي تربير 

ال ميكن أن يكون إال خضوعا للضغوطات«.
وتابع األخ الطاهري »اللوبيات تتحكم يف كل يشء«.

الهيئة اإلدارية ستحسمُ هذه امللّفات  
تدارس  لالتحاد،  التنفيذي  املكتب  إن  الطاهري،  سامي  األخ  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  قال 

الزيادات واإلجراءات »الالشعبية« التي استهدفت قوت التونسيني وقدرتهم الرشائية.
وأضاف إن الحكومة تسعى إىل تحميل التونسيني فشل خياراتها االقتصادية واالجتامعية، مشريا إىل أن هذه السياسية 

ستّعّجل بانهيارها.
وأوضح األخ الطاهري أن االتحادات الجهوية تستعّد للتعبئة، يف انتظار انعقاد الهيئة اإلدارية األسبوع القادم وما ستفرزه 

من قرارات يف صورة عدم تسجيل تطور ملموس للنهوض بالوضع العام بالبالد.
وتابع األخ األمني العام املساعد٬ إن الحكومة فتحت الحرب عىل الشعب ولن نسكت عىل هذه السياسات ومن واجبنا 

رفض سياسات التفقري والتداين«.
داعيا  بأكرث وضوح وشفافية،  وبالتعامل  الزيادات  بإيقاف  الحكومة  للشغل طالب  التونيس  العام  االتحاد  أن  إىل  وأشار 
أمالك  بيع  بخصوص  للجدل  املثرية  األخرية  وحقيقة ترصيحاته  واشنطن  إىل  املالية  وزير  زيارة  حيثيات  عن  الكشف  إىل 

ومؤسسات وطنية.
وأفاد بأن هناك لوبيات متمّعشة من هذه الزيادات، قائال إن »وزير املالية غري بعيد عن هذه الدائرة«. 

االتحاد الجهوي بنابل ينعى خديم الل
ينعى االتحاد الجهوي للشغل بنابل األخ سيف الدين خديم الله الكاتب العام للفرع 
الجامعي ملوظفي الرتبية بنابل الذي وافته املنية باملستشفى العسكري بالعاصمة إثر 
تعرضه لنوبة قلبية حادة، رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق 

أهله الصرب والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

عز الدين سعيدان: 

تونس تحتاج 12 مليار دينار
قال الخبري االقتصادي، عز الدين سعيدان، إن تونس تحتاج إىل 12 مليار دينار 
العجز،  سيناريو  خطر  لتفادي  القادمة  الثالثة  األشهر  خالل  احتياجاتها  لتغطية 

ألول مرة يف تاريخها، عن سداد جزء من ديونها من جوان حتى أوت.
االعتامدات  هذه  أن  سعيدان،  وأوضح 
تتوزع عىل تخصيص 4.5 مليار دينار لسداد 
القروض وتوفري 5 مليار دينار بعنوان أجور 
مليار   3 جانب  إىل  العمومية  الوظيفة 
التعويض،  وصندوق  عامة  لنفقات  دينار 
منبّها من الوضع املايل متأزم جدا نظرا إىل 
يف  والنفقات  املوارد  بني  الكبري  االختالل 
وقت ال يتوفر يف حساب خزينة الدولة يف 

البنك املركزي سوى 1600 مليون دينار.
واعترب الخبري االقتصادي، أن الوضع يحتم عىل الدولة توفري موارد مالية تغطي 

احتياجات أشهر جوان وجويلية وأوت.
مع  الحكومة  فيها  رشعت  التي  املفاوضات  تفيض  ان  املايل،  الخبري  واستبعد 
صندوق النقد الدويل، إىل اتفاق ورصف متويالت لفائدة تونس قبل ثالثة أشهر 
من اآلن، مضيفا أن البالد يف حاجة إىل 12 مليار دينار ستكون مبثابة الجرس، الذي 
ميكنها من تجاوز هذه الفرتة قبل أن تتحصل عىل أول قسط من القرض الذي 

سيوفره الصندوق.
ستجد  تونس  فإن  القادمة  للفرتة  املالية  االحتياجات  توفري  عدم  أن  وأوضح 
التي ترتافق مع فرض رشوط مشطّة متس من  الديون  نفسها يف مرحلة جدولة 

السيادة.
وقال سعيدان »إن الزيارات الخارجية األخرية للحكومة، تأيت يف اطار السعي إىل 
تعبئة موارد مالية لتغطية احتياجاتها بالنسبة إىل الفرتة املقبلة‹‹، مضيفا أن »عدم 
إصدار بيانات رسمية حول محتوى الزيارات ومشفوعة باألرقام حول حجم الدعم 
املايل الذي تحصلت عليه تجعلنا عىل يقني بأن الحكومة مل تحقق نتائح تذكر عىل 

مستوى وجود مساندة ذات أثر ناجع لتونس يف ضائقتها املالية‹‹.



 1646 العدد   -  2021 جوان   10 15الخميس 
جهــات

إعالن طلب عروض
تهيئة  باشغال  للقيام  للشغل عن طلب عروض  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 

بناية االتحاد الجهوي للشغل باملهدية.
فعىل الرشكات أو املقاولني املزكني نشاط بناء، اختصاص مقاوالت عامة، ب 0 
صنف 1 أو أكرث الراغبني يف املشاركة االتصال مبصلحة االدارة واملالية باالتحاد العام 
التونيس للشغل لسحب ملف طلب العروض وذلك اثناء االوقات اإلدارية مقابل 

دفع ثالثني دينارا غري قابلة لالسرتجاع لقابض الخزينة.
عىل ان يكون تاريخ ورود العروض ملكتب الضبط يف أجل أقصاه يوم 19 جوان 

.2021
كل عرض يتكون من:

ـ ضامن وقتي ميثل 1٪ من قيمة العرض صالح ملدة 120 يوما يحتسب من 
اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

الرشوط  كراس  من  نسخة  او  لالصل  مطابقة  املطلوبة  التزكية  من  نسخة  ـ 
مطابقة لالصل ومصادق عليها يف الصنف واالختصاص املطلوبني.

ـ شهادة خالص معلوم انخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي صالحة 
يوم آخر اجل لطلب العروض.

ـ ترصيح عىل الرشف يف عدم االفالس معرّفة باالمضاء.
ـ شهادة يف الوضعية الجبائية صالحة يوم آخر أجل لطلب العروض.

ـ بطاقة ارشادات عن املشارك
ـ كراس الرشوط االدارية الخاصة مختومة وممضاة.

ـ العرض املايل الذي يتضمن:
ـ االلتزام  ممىض مؤرخ  ومختوم.

ـ جدول االمثان والقامئة التقديرية االصلية املصاحبة ممضاة، مؤرخة ومختومة.
باسم  الرسيع  الربيد  او  الوصول  مضمون  الربيد  طريق  عن  العروض  ترسل 
السيد االمني العام وتحمل عبارة )ال يفتح طلب عروض اشغال تهيئة بناية االتحاد 
الجهوي للشغل باملهدية( عىل العنوان التايل: 13 شارع الواليات املتحدة )عامرة 

كمون( 1000 تونس.
هام: كل عرض يصل بعد املوعد املحدد أو منقوصا من احدى الوثائق اآليت 

ذكرها يعترب ملغى.

وزارة الشؤون املحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

إعالن طلب استشارة عدد 2021/04 خاص 
فنية  دراسة  إلعداد  دراسات  مكتب  باختيار 
لتوسيع مقر البلدية ومتابعة إنجاز األشغال

تعتزم بلدية السند القيام بطلب استشارة عىل الخط عرب منظومة الرشاء العمومي »tuneps« قصد 

اختيار مكتب دراسات إلعداد دراسة فنية ومتابعة تنفيذ أشغال مرشوع توسيع مقّر بلدية السند.

منظومة  عرب  العروض  طلب  ملف  تحميل  املشاركة  يف  والراغبة  املختصة  الدراسات  مكاتب  فعىل 

.»tuneps« الرشاء العمومي عىل الخط

يتّم إرسال العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps«وفقا لدليل االجراءات املصادق 

عليها مبقتىض قرار رئيس الحكومة املؤرخ يف 31 أوت 2018.

ُحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم الثالثاء املوافق لـ2021/6/29 عىل الساعة العارشة صباحا »10٫00« 

.»tuneps« ويغلق يف نفس اليوم والساعة باب الرتشحات آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

 »tuneps« يتّم فتح العروض يف جلسة علنية بصفة آلية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

يوم 2021/06/29 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا »11٫00« وتقوم لجنة الفتح باالعالن عن نتائج فتح 

العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« يف نفس اليوم.

تقىص العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض.

يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 60 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

ألعوان  األساسية  للنقابة  العامة  الكاتبة  شعور  منى  األخت  كشفت 
الصحة بجزيرة قرقنة أن وضعية قطاع الصحة واملستشفى الجهوي »سليم 
املدير يف  ينتهجها  التي  السياسة  تُطاق بسبب  باتت ال  الحرضي« بقرقنة 
أثّر  ما  املستشفى،  وباستحقاقات  األعوان  باستحقاقات  عالقة  يف  التسيري 

سلبا عىل الخدمات املقدمة للمواطنني.
وعدم  النقايب  الحق  انتهاك  عىل  يرّص  املدير  أن  لـ»الشعب«  وأكدت 
للشغل  الجهوي  واالتحاد  املحيل  واالتحاد  النقايب  املكتب  مع  التواصل 
وفيام  العالقة  واالجتامعية  املهنية  االعوان  مشاكل  يخّص  فيام  بصفاقس 
يخّص ما يعانيه املستشفى من قرارات أحادية الجانب وظروف عمل قاسية 
األعوان  الفادح يف  والنقص  املهنية  والسالمة  الصحة  وغياب رشوط حفظ 
وغياب االمن والنقص يف التجهيزات ووسائل العمل واهرتاء البنية التحتية، 
للمواطنني  العالجية  الخدمة  مستوى  عىل  تداعيات  له  كانت  الذي  االمر 
الصحية  الخدمة  من  محرومني  أنفسهم  وجدوا  والذين  األقسام  كافة  يف 
اإلنسانية يف ظّل جائحة الكوفيد 19 ويف منطقة شبه معزولة كجزيرة قرقنة.

أسالكهم  بكافة  االعوان  إن  شعور  منى  االخت  قالت  أخرى،  جهة  من 
معرّضون دامئا لالهانات واالستهداف ومحرومني من أساسيات العمل رغم 
وبإمكانيات  يبذلونها  التي  الجبارة  والجهود  املهنية  واجباتهم  يف  تفانيهم 
لكن  كورونا،  جائحة  خالل  خاصة  املستشفى  عمل  يستمر  حتى  بسيطة 
لألسف قوبلوا بالجحود والتهميش، مؤكدة أن قرار إرضابهم جاء اضطرارا 

بعد استنفاد كل السبل لتحسني االوضاع.
بسبب  االجتامعي  املناخ  وتر  الذي  للمدير  املسؤولية  حّملت  محدثتنا 
تجاهله الستحقاقات املستشفى ولحقوق االعوان وبسبب قراراته أحادية 

االتحاد  وبالتنسيق مع  االساسية  النقابة  أن  الصائبة، مؤكدة  الجانب وغري 
استعدادهم  بقدر  بصفاقس  للشغل  الجهوي  واالتحاد  بقرقنة  املحيل 
للتفاوض من أجل إيجاد حلول ملعاناة املستشفى وأعوانه، بقدر استعدادهم 
أيضا لخوض النضاالت املتاحة دفاعا املرفق العمومي وعموميته وعن حق 

مواطني الجزيرة يف الصحة.
لإلشارة، فقد أصدر املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
برقية تنبيه باإلرضاب تضمنت دخوا أعوان وعملة الصحة بقرقنة يف ارضاب 
عن العمل كامل يومي 9 و10 جوان الجاري للمطالبة باحرتام الحق النقايب 

العزلة وبالساعات االضافية لسنتْي  الوزارة بخصوص منحة  وتطبيق تعهد 
التنقل لسنوات 2019 و2020 و2021 وزي الشغل  2030 و2021 ومنحة 
وسد  الحراسة  أعوان  بتوفري  املطالبة  جانب  إىل  و2021،   2020 بعنوان 

الشغورات يف املوارد البرشية وتفعيل قرار الضبط والخطط الوظيفية.
تّم تأجيل االرضاب املذكور إىل  أنّه  الطبع  هذا وعلمنا والجريدة تحت 
يومي 28 و29 جويلية املقبل بعد أن تّم االتفاق عىل بعض النقاط ومواصلة 

متابعة النقاط الخاّصة بوزارة الصحة.

* صربي الزغيدي

صيحة فزع ألعوان الصحة بقرقنة:

أوضاع قاسية أثرت على الخدمة العالجية املقدمة للمواطنني

وقفة احتجاجية ألعوان الصحة بقرقنة 
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الخطاب  أن  تونس  مكتب  التعذيب  ملناهضة  العاملية  املنظمة  أكّدت 
الرسمي حول حظر التعذيب إضافة اىل مراجعة السياسة الجنائية العامة، 

بقي محتشام ويسوده الغموض.
كان ذلك خالل ندوة صحافية انعقدت بأحد النزل بالعاصمة اعلن فيها 
العاملية  باملنظمة  واملنارصة  الحمالت  مسؤول  بوعجيلة  أسامة  السيد 
ملناهضة التعذيب عن 6 مشاريع يف املناطق الداخلية واألحياء املهمشة يف 
كل من قبيل صفاقس وتونس والكريب وسليانة وسوسة، يف إطار حملتها 
الهادفة لتسليط الضوء عىل إشكالية العنف األمني واإلفالت من العقاب.

ويأيت هذا العمل بدعم من االتحاد األورويب والوكالة السويرسية للتنمية 
العمومية  انتهاكات املؤسسات  الحّد من  للمساهمة يف  الدويل  والتعاون 
لحقوق اإلنسان من خالل تقديم دعم مايل وتقني لست جمعيات محلية 
يف املناطق الداخلية واألحياء املهمشة لخوض مبادرات وساطة ومنارصة 
مبتكرة  أساليب  باستخدام  واملواطنني  الدولة  مؤسسات  تجاه  تشاركية 

بهدف »التصدي للعنف املؤسسايت يف املناطق الداخلية واألحياء املهمشة.
بني  العالقة  فيها  تشهد  املهمشة  املناطق  ان  إىل  االشارة  الندوة متت  يف 
قوات األمن واملواطنني سلوكات ال تحفظ احرتام الحقوق األساسية وقواعد 
العيش املشرتك مام يغذي دوائر العنف، وما زال العنف معتمدا لغايات 
عقابية إزاء عديد الّضحايا دون محاسبة تذكر، إذ »تتميز مقاضاة جرائم 
التعذيب وسوء املعاملة غالبا بالبطء وقلة استعجال النظر إضافة إىل عدم 
اجتهاد القضاة رغم انها جرمية ال تسقط بالتقادم وتعترب انتهاكا صارخا 
محاكمة  لضامن  محايد  فوري  تحقيق  فتح  يستوجب  اإلنسان  لحقوق 
نائب  الطريفي  األستاذ مختار  أكده  ما  آجال معقولة« حسب  عادلة يف 

رئيس املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب.
ظاهرة  تنسيب  اىل  يعمدون  الدولة  ممثيل  أن  التأكيد  تّم  الندوة  خالل 
التعذيب يف خطاباتهم، ويختارون عبارات »حالة شاذة« و»ترصف منفرد«، 
وهو ما يعزز »اآللية املؤسساتية« لإلفالت من العقاب. ولعل أبرز مثال 

عىل ذلك هو اإلستجابة القمعية األخرية للتحركات االحتجاجية املنعقدة 
االقتصادي  بالتهميش  واملنّددة  التونسية  للثورة  العارشة  الذكرى  مبناسبة 
والسيايس إضافة إىل إستهداف العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان، 

وال سيام نشطاء مجتمع امليم.
يف هذا السياق، ومنذ انطالقها خالل شهر جانفي 2021 مبناسبة العرشية 
عدة  مع  بالتعاون  متى؟«  »إىل  حملة  عملت  التونسية،  للثورة  األوىل 
حول  الوطني  العام  الرأي  تحسيس  إىل  وجمعياتية  مواطنية  مبادرات 
امللحة ملكافحة اإلفالت  التعذيب والعنف املؤسسايت والرضورة  مناهضة 

من العقاب.
* صربي الزغيدي

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب:

الخطاب الرسمي بقي محتشما ويسوده الغموض  

الدورة الثالثة للقمة 
العاملية لريادة األعمال 

الثالثة للقمة  تُنتظم عىل امتداد يومي 5 و 6 جويلية املقبل الدورة 
العاملية لريادة األعامل بأحد النزل بالعاصمة، وستُخّصص لدفع رواد 

األعامل الليبيني.
اليومني ستتناول عددا من  امتداد  فيها ورشات عىل  الدورة ستُنتظم 
وليبيا  تونس  بني  االقتصادية  والعالقات  االستثامر  تهّم  التي  القضايا 
والسياسات االستثامرية وخطط العمل الحكومي املستوجبة لتحقيق 
بيئة  إنشاء  البحث يف سبل  املنطقة، إضافة إىل  التنمية املستدامة يف 
واألطر  الناشئة  املؤسسات  ودعم  ونشيطة  مستدامة  اعامل  ريادة 
الترشيعية الواجب وضعها يف هذا اإلطار ومختلف اآلليات والحلول 
املضافة  القيمة  ذات  املجّددة  املشاريع  متويل  الحصول عىل  لتيسيري 

العالية واملشرتكة بني املؤسسات الناشئة التونسية والليبية.

املطلق  تضامنها  عن  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  عرّبت 
بالباطن   »DIAMON GMT« للخياطة  االيطايل  املصنع  عامالت  مع 
أشكال  نفسيا وتوثيق وفضح كل  القريوان ومواصلتها دعمهن  من والية 
التواطؤ عليهن ومحاوالت االلتفاف ومتتيع املعتدي باإلفالت من العقاب 
كام تواصل الّدفاع عنهن أمام القضاء ومساندتهن يف خوض كل األشكال 
املرشوعة  حقوقهن  واسرتداد  انصافهن  أجل  من  والقانونية  النضالية 

وكرامتهن.
مسؤوليتها  بتحّمل  والوطنية  الجهوية  السلّط  أصدرته،  بيان  يف  وطالبت 
والجسديّة  والنفسيّة  الصحيّة  املعّنفات سواء  العامالت  يف حفظ حقوق 
التي تكفل لهن مسارا قضائيا عادال وناجزا وبعيدا عن  الحقوق  وكذلك 
كل التأثريات ومحاوالت متتيع املعتدي باإلفالت من العقاب كام تطالبها 

مبحاسبة كل املتورّطني يف محاوالت التأثري عىل امللّف.
كام دعت الجمعية الهيئة العليا لالتصال السمعي والبرصي وهي العضو 
يف املرصد الوطني للقضاء عىل العنف ضّد املرأة إىل مامرسة صالحياتها 
للتصدي  القانون  حسب  املستوجبة  والعقوبات  التدابري  واتخاذ  الرقابية 
لعدم حيادية التعاطي اإلعالمي مع هذا امللف وتكريسه للصور الّنمطية 
وتشجب  القانون  إنفاذ  مسؤولية  الدولة  محّملة  النساء،  ضّد  للعنف 
التي  االقتصادية  والهياكل  للمؤسسات  الرّادعة  التدابري  اتخاذ  يف  تهاونها 
واألمان  الالئق  العمل  لهن  توفّر  وال  والعامالت  النساء  كرامة  تحرتم  ال 

والّسالمة الجسّدية والنفسيّة يف فضاء العمل.
التي  الشغلية  الترشيعات  وتطوير  مراجعة  إىل  أيضا  دعت  الجمعية 
والهشاشة  االستغالل  وتسّهل  والعامل  العامالت  حقوق  تضمن  ال 

إىل  تدعوها  كام  املرونة  مسّمى  االقتصاديةتحت 
مراجعة مجلة الشغل مبا يوفر سندا قانونيا لحامية 
العمل،  فضاء  يف  والتحرش  العنف  من  النساء 
مللف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  دعم  وحيّت 
املدين  املجتمع  منظامت  بكافة  وتهيب  العامالت 
مواجهة  يف  جانبهن  إىل  للوقوف  الحية  والقوى 
للعنف  التصدي  ويف  املال  ورأس  الدولة  تواطؤ 

والتمييز والتفقري. 
من  لجملة  تعرضن  املصنع  عامالت  أن  يُذكر 
واالقتصادية  والنفسية  الجسدية  االنتهاكات 
الّشديد  بالعنف  عليهن  االعتداء  إثر  واالجتامعية 

من ِقبَِل املسؤول اإليطايل يوم الخميس 27 ماي 2021، ماّم استوجب نقل 
تّم  األولية  اإلسعافات  لتلقي  بالقريوان  األغالبة  إىل مستشفى  عامالت   6
إثرها اإلبقاء عىل ضحيّة حامل يف الشهر الّسادس يف قسم النساء والتّوليد 
يف مستشفى ابن الجزار وما رافق ذلك من طرد جامعي تعّسفي يف حق 

مجموعة من العامالت يف املصنع.

احترازات من تقرير الطب الشرعي
وكان املسؤول اإليطايل قد تعّمد منذ سنتني التحيّل بغاية حرمان العامالت 
من حقهن يف الرتسيم. إذ عمد اىل إحداث فروع جديدة للرشكة يف املنطقة 
نفسها، ويتعّمد عند قرب انتهاء األجل الذي يحّدده القانون بـ4 سنوات 
لرتسيم العامالت والعامل آليا، نقلهّن إىل فرع من مؤّسسته بعقد جديد 

عىل  لاللتفاف  واملعلومة  املفضوحة  االشكال  إحدى  وهي 
منذ  والعاّمل  العامالت  تعّمق هشاشة  التي  الشغل  مجلة 
للحيلولة  ساكنا  ومؤسساتها  الدولة  تحرّك  أن  دون  عقود 
النساء  استغالل  تسهيل  يف  متواطئة  يجعلها  مبا  دونها 
للتفقري  قانوين  غطاء  توفري  يف  ومتورطة  الشغيلة  والطبقة 

والتجويع.
إىل  بيانها  يف  أيضا  أشارت  الدميقراطيات  النساء  جمعية 
جملة الصعوبات والعقبات التي تواجهها العامالت يف مسار 
التقايض انطقلت بحمالت التكذيب املتتالية لتبييض العنف 
اإلذاعات  إحدى  عرب  ذلك  يف  مبا  وتربيره  املشغل  قبل  من 
الجهوية الخاصة والتلويح بأن تتبعه من أجل ما اقرتفه من 
عنف سيعّكر الوضع االقتصادي بالجهة وما إىل ذلك من أشكال التخويف 
التي  املهينة  التحامل والطريقة  يوم 3 جوان من خالل  والهرسلة آخرها 

تعامل بها الطبيب الرشعي الذي تّم تسخريه لفحص الضحية الحامل.
الطب  تقرير  نتائج  وموضوعية  حيادية  من  احرتازها  الجمعية  وأكدت 
الرشعي بخصوص ضحية عنف يف وضعية هشاشة، واعتربت أن ما قام به 
الطبيب الرشعي ميثّل محاولة لعرقلة حق الضحية يف التمتع بالخدمات 
الصحية املكفولة بالقانون وسعيا مفضوحا للتأثري يف سري العدالة، وحيّت 
شجاعة النقابيات والعامالت والتفافهن حول عدالة قضيتهن، يف مواجهة 
العنف واالستغالل وتَسلُّط رأس املال وهّن بذلك مثال حّي عن الّصمود 
يف مواجهة أشكال الهيمنة املؤّسسية التي تالقت عليهن كنساء وكعامالت.
* صربي

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

تضامن مع عامالت مصنع الخياطة بالباطن واحرتاز من تقرير الطب الشرعي
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* بقلم محمد بدران   

مبزيد  والعربية  بل  والفلسطينية  التونسية  العاملية  الحركة  ودعت 
من الحزن واالىس القائد النقايب عبد السالم جراد الذي وافته املنية مؤخرا 
فرحل من دنيا الفناء اىل دنيا الخلود بعد ان امىض سنوات حياته شأنه 
النقابيني يف خدمة عامل  القادة  شأن من سبقوه من أتوا من بعده من 

قضاياهم  مع  والوقوف  العرب  والعامل  تونس 
الوطنية واملطلبية االجتامعية يف املحافل النقابية 
القطرية والدولية ويف املقدمة نضال عامل وشعب 
الذين لن ينسوا هذه املواقف االخوية،  فلسطني 
يعزون  النقابية  وقياداتهم  فلسطني  عامل  ان 
عائلته وذويه ورفاقه بهذا املصاب الجلل ويقفون 
اليوم امام روح هذه الهامة النقابية بكل خشوع 
واملساندة  الدعم   بصامت  من  تركه  ملا  وتقدير 
املرشوع  ونضاله  الفلسطيني  الشعب  لحقوق 
العاملية  الحركة  عرفت  لقد  فلسطني،  لتحرير 
النقابيني  النقايب واخوانه  القائد  الفلسطينية هذا 
تونس  احتضنت  حينام  التونسية  الساحة  يف 
اكرث من عقد  والسياسية طيلة  النقابية  قياداتهم 
وضع  الذي  والصديق  االخ  لهم  فكان  الزمن  من 

التونيس للشغل، كيف ال  أولويات نضال االتحاد  الفلسطينية يف  القضية 
وقد كان عامل تونس السباقون يف التضحية والعطاء والفداء واملساندة 
لنضال الشعب الفلسطيني وكم من مساعدات عينية وطبية حملها عامل 
تونس إىل اخوانهم يف فلسطني وهذه مدرسة الشهيد الخالد القائد فرحات 
حشاد التي اقيمت فوق تراب فلسطني يف جنني ستبقى شاهدا ورمزا لهذا 
العطاء والوفاء الذي أُنجز يف عهد القائد الراحل كام أن عامل تونس مل 
يرتكوا اية مناسبة وطنية فلسطينية او عربية اال وكانوا املبادرين الحيائها.

وتبجيل  تقدير  بكل  النقايب  القائد  هذا  يودعون  فلسطني  عامل  ان 
شأنهم شأن عامل تونس ملا قام به من رفع رصح االتحاد التونيس للشغل مع 

النقابيني املؤسسني  القادة  الرعيل االول من  اخوانه 
والحبيب  حشاد  فرحات  مدرسة  يف  تربوا  الذين 
عاشور حيث اصبح هذا الرصح العاميل منارة عطاء 
املهدورة  العامل  املظلومة وحقوق  للشعوب  ووفاء 
فإىل روح فقيدنا الرحمة والخلود وعزاؤنا برحيله أنه 
الذين  النقابيني  القادة  إرثا خالدا »وجيال« من  ترك 
القائد  ولهذا  ألسالفهم  الوفاء  وعهد  االمانة  حملوا 
ومرارة  االعتقال  عذاب  وذاق  ناضل  الذي  النقايب 
التونيس  العام  االتحاد  يبقى  ان  اجل  من  السجون 
العامل  من  املظلومني  لكل  اآلمن  املالذ  للشغل 
والقلعة الصامدة يف وجه من يريد استغالل جهدهم 
وعرقهم. ان عامل فلسطني لن ينسوا مآثرك وعطاءك 
االخ  كنت  لقد  قلوبنا  يف  الخالد  عنا  الراحل  ايها 
والصديق والنصري لقضيتهم وذلك من خالل املواقع 
النقابية التي تحملت مسؤوليتها طيلة عقود من الزمن ولقد أيقنت ان 
حقيقة الحياة واملوت تتجسد يف نرصة العامل املظلومني والتضحية من 
اجل الوطن وكانت دامئا تتجدد فيك الحياة ويتوقد فيك النشاط من اجل 
اليوم  تقف  الفلسطينية  العاملية  الحركة  ان  ومصالحهم،  العامل  حقوق 
وتقدير  وثناء  خشوع  بكل  ينىس  ال  الذي  وعطائك  العطرة  ذكراك  امام 
وعزاؤنا برحليك انك تركت إرثا ونهجا واضحا واخوة متمسكني باملبادئ 
واالهداف الوطنية والقومية  التي آمنت بها وناضلت من اجلها فإىل جنان 
الخلد ايها القائد النقايب الراحل وستبقى ذكراك خالدة يف قلوبنا... وإىل 

روحك الطاهرة الرحمة والخلود وإىل عائلتك وذويك الصرب والسلوان.

كلمة رثاء إثر رحيل القائد النقابي عبد السالم جراد

الحزب الجمهوري يحيى 
أربعينية املرحوم املنجي اللوز

وعائلة  الجمهوري  الحزب  يترشف 
لحضور  بدعوتكم  واصدقاؤه  الفقيد 

موكب أربعينية
املناضل القائد املنجي اللوز

 2021 جوان   12 السبت  يوم  وذلك 
بساحة  زواال  الخامسة  الساعة  عىل 
مية الجريبي )نهج ايف نوهال( امام 

املقر املركزي للحزب الجمهوري. 
شهادات  ثقايف،  تنشيط  الربنامج:  يف 

ومداخالت.

مكان الخطة

العمل
عدداالختصاصات

الخطط
الوثائق املطلوبةرشوط املرتشح

عامل 
صنف 6

بلدية
 دقاش

حقوقه 01سائق آليات ثقيلة بجميع  متمتعا  الجنسية  تونيس  يكون  ان 
املدنية وان ال يتجاوز سن )40( اربعون سنة ويشرتط 
ان يكون متعلام ومتحصل عىل رخصة سياقة وشهادة 

يف اثبات الخربة او شهادة تكوين يف االختصاص.

ـ مطلب ترشح باسم السيد رئيس بلدية دقاش
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

بكل  للمرتشح  الكامل  العنوان  تتضمن وجوبا  ذاتية  ـ سرية 
دقة ورقم الهاتف.

الوصول   ومضمونة  الربيد  معلوم  خالصة  ظروف  ثالثة  ـ 
تحمل اسم املرتشح وعنوانه.

ـ بالنسبة للمرتشحني الذين تجاوزت اعامرهم السن القصوى 
طالب  بصفة  ترسيم  شهادة  تقديم  عليهم  يتعني  لالنتداب 
املستقل  والعمل  التشغيل  مكتب  قبل  من  مسلمة  شغل 
اوبشهادة تثبت انجاز خدمات مدنية فعلية لطرح املدة من 
االمر  أحكام  وفق  تحتسب  باالمر  للمعنى  القانونية  السن 
عدد 1229 لسنة 1982 املؤرخ يف 02 سبتمرب 1982 املتمم 

باالمر عدد 1551 لسنة 1992 املؤرخ يف 28 أوت 1992.

عامل 
بلديةصنف 5

 دقاش

مكلف  )ميكانييك( 
بإصالح وصيانة املعدت
والسيارات والشاحنات

والحافالت

حقوقه 01 بجميع  متمتعا  الجنسية  تونيس  يكون  ان 
املدنية وان ال يتجاوز سن )40( اربعون سنة ويشرتط 
ان يكون متعلام وشهادة يف اثبات الخربة او متحصل 

عىل شهادة الكفاءة املهنية يف االختصاص.

عامل 
صنف 6

بلدية
 دقاش

حقوقه 02رئيس حضرية بجميع  متمتعا  الجنسية  تونيس  يكون  ان 
املدنية وان ال يتجاوز سن )40( اربعون سنة ويشرتط 

ان يكون متعلام

وزارة الشؤون املحلية والبيئة
بلدية دقاش

تعتزم بلدية دقاش فتح إمتحان مهني النتداب عملة بعنوان سنة 2021 حسب االختصاصات التالية:

املرجع:

ـ مقرر من رئيس بلدية دقاش مؤرخ يف 01 جوان 2021.

ـ يتعني عىل كل مرتشح إما ايداع ملفه مبارشة مبكتب الضبط او ارساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع االشعار بالبلوغ باسم السيد رئيس بلدية دقاش 

»شارع الحبيب بورقيبة 2260 دقاش مع التنصيص عىل اسم املناظرة املراد املشاركة فيها مع االشارة إىل انه ال ميكن املشاركة يف اكرث من خطة واحدة.

ـ تاريخ ختم الرتشحات 2021/07/30.

ـ تاريخ اجراء االمتحان املهني 2021/09/02 وااليام املوالية.
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جبنيانة  مستشفى  يف  تُطاق  ال  أوضاع 
واإلدارة تتجاوز القانون

من املنتظر أن يدخل أعوان وعملة املستشفى الجهوي بجبنيانة يف إرضاب عن العمل كامل يومي 14 و15 جوان الجاري احتجاجا عىل األوضاع 
املزرية التي يشهدها املستشفى.

بتطبيق محرض  الجهوي للشغل بصفاقس، يطالب أعوان وعملة املؤسسة  التنفيذي لالتحاد  املكتب  التي أصدرها  التنبيه باإلرضاب  ووفقا لربقية 
االتفاق املمىض يف فيفري الفارط واملتضمن توفري زي الشغل لسنوات 2019 و2020 و2021 وتأجري األعياد الدينية والوطنية والساعات اإلضافية لسنتي 

2020 و2021 وتحسني ظروف العمل وتوفري وسائل الوقاية والحامية.
ويف ترصيح لـ»الشعب« عربرّ األخ نرص الغايل الكاتب العام للنقابة األساسية ألعوان وعملة املستشفى عن أسفه ملا آلت إليه األمور يف وقت وبايئ 

دقيق واستثنايئ انعدمت  فيه كل أساسيات العمل والظروف الدنيا للوقاية والحامية والعمل الالئق.
ثنا املسؤولية ملديرة املستشفى وللسلطات املحلية والجهوية ولسلطة اإلرشاف التي تجاهلت تحسني ظروف العمل وتوفري وسائل العمل  ل محدرّ وحمرّ

وانتهاك حق موطنات ومواطني الجهة يف الصحة.
وكشف أن النقابة كانت الحريصة دامئا مبجهوداتها الكبرية وبإمكانياتها البسيطة عىل ضامن الحد األدىن للعمل يف غياب تامرّ لإلدارة التي تورطت 
يف سوء التسيري والتعنت وعدم اكرتاثها للمطالب واالنفراد بالرأي وانتهاكها للقانون الجاري بها العمل، مشريا إىل أن الطرف النقايب بقدر استعداده 
للتفاوض الجاد من أجل توفري أساسيات العمل باملستشفى بقدر متسكه بخوض كل األشكال النضالية املتاحة من أجل حقوق األعوان ومن أجل حق 

مواطني جبنيانة يف الصحة.
ومن املنتظر أيضا أن يشارك اإلطار الطبي يف املستشفى يف اإلرضاب املذكور.

* صربي الزغيدي

»عسل وشمس 
وذهب« على رُْكح 

التياترو
* حسني عبد الرحيم

الحدث املرسحي السعيد عىل ُركح التياترو لفريق »تجربة« 
فهو  خاصه  إشادة  دون  ميررّ  أال  ينبغي  جوان  من  الرابع  مساء 
االستخدام  وإمكانيات  املعارص  املرسح  يف  بليغ  درس  يقدم 
الررّكح  عىل  أحدهام  مجالني  بني  والحوارات  للحيك  املتنوع 
املشهدية  الخلفية  اىل  تعرض  مصورة  سينامئية  لقطات  واآلخر 
ليس كديكور ولكن كعنرص من املشهد التمثييل ومع نزع كامل 
بتغيري عنارص املشهد دون إظالم كامل. وهو  لإليهام املرسحي 
بالحضور  يقوم ممثل واحد  إذ  اعتباره مونودراميا  عرض ميكن 
عىل الشاشة والركح ولكنه يتخطى املونولوج بتحاور ممتع بني 

الوجودين ىف أزمنة وأمكنة متنوعة.
أصيل  نصرّ  عن  الرسميني  رميي  للممثل  املستدام  الهروب 
عائلة  عن  بحثا  ثبوتيه  أوراق  وال  عائلة«  بال  الرشيد  »الفتى 
وسكن وحب فال يجد ذلك إال ىف املرسح ويف حب مع رفيق آخر 
يتمرّ اعتقاله ويقوم بزيارته يف االعتقال بصعوبة حيث املسموح 
فقط لذوي القريب بزيارة املعتقلني السياسيني. خروج إىل تركيا 
للتمثيل ىف رشائط وخروج إىل مرص وخروج من الوطن يك يعمل 
يف  أو  حاله  عىل  شيئا  ترتك  مل  أهلية  حرب  نواتج  من  ويهرب 

مكانه.
الررّكح ليس من خالل وقائع  املسألة السورية معروضة عىل 
الكارثة  لحدود  رشح  وال  مؤيدة  أو  معارضة  آراء  وال  سياسية 
ومزارعهم  منازلهم  عن  ماليني  تهجري  إىل  أدت  التي  اإلنسانية 
وقراهم يك يصريوا الجئني واقفني عىل حدود بالد كثرية ينتظرون 
صحفية  تقارير  عرضتها  األمور  هذه  كل  بالدخول  الترصيح 

وإنسانية طوال أعوام ويعرفها القايص والداين.
خالل  من  لألزمة  الحساس  الوتر  يلمس  املرسحي  العرض 
تعرضه ملحنة ممثل مغرتب عن العامل املحيط يف بلده ويف اسمه 
القلبي  حبه  به  يجد  الذي  املرسح  ىف  ملجأه  ويجد  الغريب.. 
وداره. لكن املرسح ينهار بانهيار البلد وتبدأ رحلة املنايف البعيده 
ملأساته  الررّكح  عىل  املمثل  بذاته  هو  الذي  الرسميني  لرميي 
وصاحب الحكاية ومخرجها.. مل يكن هذا فقط مدهشا لصدقه 
بل للحرفية املرسحية املبدعة واالستثنائية لرميي كممثل ومخرج 
وسينوغرافيا حسني  شقرة  أبو  ليارس  العميقة  للكتابة  باإلضافة 
ثاليث  مشرتك  وإنتاج  الزبيدي  ألوس  ممثل  وإدارة  التكريتي 
»تجربة«  السورية  املرسحية  والفرقة  والتياترو  الثقايف  للمورد 
إىل  اإلشارة  وتجدر  للتعليم.  الدويل  الصندوق  من  دعم  مع 
الشام  ىف  عديدة  فنية  أعامل  برعاية  يقوم  الثقايف«  »املورد  أن 
ملبدعني  غالبيتها  يف  وهي  العريب  واملغرب  ومرص.  والسودان 

شباب وحساسيات جديدة.
مع نهاية العرض كانت حرسة الجمهور عىل نهايته واإللحاح 
ىف الطلب لربمجته مرات أخرى من مدير التياترو توفيق الجبايل 
الذي كان من ضمن املشاهدين وذهب إىل الررّكح وعيناه تدمعان 
معه  والعاملني  واملخرج  املمثل  لهذا  الزهور  حامال  الفرح  من 
مريرة  لحقائق  واملنري  الرائع  بعرضهم  الحضور  أدهشوا  الذين 
يتجاهلها اإلعالم. زاوية للنظر إىل ما جرى ويجري ال ميكننا سوى 

مشاهدتها يك ال ننظر إىل األحداث من جانب وحيد اآلن.

تنظم النقابة الوطنية 
التونسيني  للصحافيني 
لتقديم  ثقافية  أمسية 
كتاب »أغاين التونسيات 
من خالل ُمرَّددات نساء 
للزميلة  الكنائس«  بلدة 
وذلك  الجاليص  سلمى 
جوان   11 الجمعة  يوم 
الساعة  عىل   2021

الثالثة ظهرا.

دعوة ألمسية ثقافية

* غالف الكتاب*سلمى الجاليص
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* عمر الغداميس رسام وناقد وصحايفّ. مسرية طويلة. لو 
ترسم لنا لوحة باأللوان لهذه الرحلة؟

فأنا  الصفات املذكورة  - مل تكن هناك حدود فاصلة بني 
من  الصحفي  العمل  ايضا  مارست  تلك  وبصفتي  رسام 
الصحافة  أسبوع يف جريدة  كل  يصدر  كان  ملحق  خالل 
باإلضافة  انقطاع، هذا  امتداد عقدين كاملني دون  وعىل 
عربية  مختصة  مجالت  يف  صدرت  نقدية  كتابات  إىل 
إىل  باإلضافة  الوطنية.  التلفزة  لفائدة  إنتاجات  وكذلك 
املبادرات الجمعياتية، كتأسيس جمعية لقاء املكان الدويل 
سنة 2015 وقبلها املساهمة يف تأسيس نقابة مهن الفنون 
التشكيلية سنة 2009. هذه بعجالة تضاريس اللوحة أما 
متناسقة  لتكون  لوحة  تحتاجه كل  ما  متاثل  فهي  ألوانها 
بني ألوان حارة وأخرى باردة. ألوان نختارها وأخرى تباغتنا 
وهي عموما لوحة غري مكتملة ما دامت الرحلة ال تزال 
مستمرّة ورمبا ضمن أطوار مختلفة. صفوة القول يف كّل 
هذا هو أنني لست إال شاهدا عىل حقبة من مغامرة هذا 
لتاريخ أكرب يخّص  تاريخ جزيّئ  الفن هو  الفن يف بالدنا.. 

مجاالت املجتمع والفكر والسياسة.          
الفنون  الرسام يف مدارس  الغداميس  * أين يوجد عمر   

التشكيلية؟ 
كان  تاريخية،  سياقات  وليدة  الفنية  املدارس  كانت   -
بعضها مفروضا ومسقطا، أي من خارج العملية اإلبداعية 
كان  وإذا  اليوَم،  وجود  املدارس  ملفهوم  يعد  ومل  نفسها. 
البيئة  هذه  من  فنان  فأنا  انتاميئ،  تصنيف  من  بّد  ال 
مبوقعها الجغرايف الفريد والذي صنع تاريخها وتناقضاتها. 
حتى مواد عميل فإن أغلبها مستمّد من املحيط العمراين 
املعارص، بدءا من املعلقات اإلشهارية وصوال إىل النفايات 
الصلبة كالكبسوالت املتناثرة حول املقاهي والحانات. عرب 
الواسع  مبعناه  الهشاشة  مفهوم  عىل  أشتغل  املواد  تلك 
هي  الهشاشة  أن  أعتقد  املادة  كام  الفكر  يخّص  والذي 
كيفية  يف  تكمن  وفكريت  الوجود  هذا  يف  األزيل  املعنى 
متثل  عرب  املريئ  إىل  الالّمريّئ  من  الهشاشة  تلك  تحويل 

أطوارها وصورها الكامنة يف وجودنا وأفكارنا.  
الفنون  الرسام والناقد املختص يف  * كيف وّفقت بني    

التشكيلية؟ 
دائم  وسؤال  تفكري  أداة  هام  عموما  والفن  الرسم   -
هذا  نفسه،  الفن  ومعنى  مفهوم  تشمل  مستمرة  وحرية 
القراءة  عنرص  يشمل  أن  الطبيعي  من  التفكري  الجانب 
ومحاولة االطالع عىل تاريخ هذا الفن وفلسفة جاملياته 
نحو  ذلك  يتجاوز  بل  اطالع  هو  ما  عند  يقف  ال  واألمر 
محاولة تفكيك جملة املفاهيم والرسديات املتعلقة بهذا 
الفن. هذا كلّه شّكل لدي أرضية نحو الكتابة والتي ال بّد 
الحارة  الكتابة  بني  املختلفة  جوانبها  أن  إىل  اإلشارة  من 
يتطلبه  ما  وهو  الفنية  املعارض  تقديم  يف  الرسيعة  أو 
والتي  واملعّمقة  الباردة  الكتابة  وبني  الصحفي  العمل 
مفهوم  ذلك  يف  مبا  املفاهيم  تخّص  لتعقيدات  تخضع 
حول  ترصيحات  أو  نصوصا  أحيانا  أقرأ  نفسه.  الكتابة 
يتصّورها ذلك  أزمة  النقد وهي  بأزمة  البعض  يسّميه  ما 
البعض، وكأنها أزمة الحليب يف السوق، يف حني أن النقد 
عن  البرص  يغّض  أن  ميكنه  ال  أنه  مبعنى  بطبعه،  مأزوم 
عليها  يؤسس  أن  املفرتض  من  كان  التي  اليقينيات  تلك 
خطابه والتي تشمل املفاهيم واملصطلحات بوصفها نتاجا 
هنا  االشارة  وتكفي  ثقافية وحضارية،  تاريخية  لسياقات 
إىل أن من بني أهم خصائص الحضارة الغربية املعارصة، 

ينسف  مام  الكونية  صفة  ومنحها  املفاهيم  توليد 
السياقات املخصوصة التي ولّدتها، كام ينسف يف الوقت 
ذاته الخصوصيات والّسياقات الثقافية املغايرة، والتي قد 
ما  وهذا  الثقافية  وفق خصوصيتها  املفاهيم  تلك  تتمثل 
حدث يف مجتمعنا مثال، من خالل ذلك االلتباس املفرط 
بني مفهومي الفن والصناعة. أعتقد أن النقد هو مرشوع 
فكرّي باألساس، مبعنى أنه ال يتوقف عند آليات التحليل 
املستمدة من تاريخ الفن والجامليات، مبا تطرحه بدورها 
من إشكاليات، بل يتجاوز ذلك نحو معاول عديدة أخرى 
والتاريخ  االجتامع  علم  تشمل  والتصديع  الهدم  من 
الكولونيالية.  بعد  ما  والدراسات  واالسترشاق  والفلسفة 
هذه املباحث النقدية لها تأثريها، دون شك، عىل تجربتي 
الفنية، عىل األقل من حيث أنها جعلت فعل الرسم لدّي 

فعال مأزوما بدوره. 
وزارة  يف  االقتناءات  تتّم  كيف  دامئا.  يطرح  *سؤال 

الشؤون الثقافية وما هي املقاييس موضوعية؟
اقتناءات  لجنة  أن هناك  الجميع  يعرفه  الذي  الجواب   -
اقتناء أعامل  بعملية  تقوم  لعدة أطراف هي من  ممثلة 
الفنانني لفائدة الدولة وذلك وفق قانون منظّم. وقد كان 
ومقاييس  اللجنة  هذه  أعامل  حول  نقاش  دوما  هناك 
حمالت  من  ذلك  يرافق  يزال  وال  كان  ما  بكّل  االقتناء، 
معني،  بال  أعتربها  والتي  املتبادلة،  واالتهامات  التشكيك 
ذلك أن ما يحصل من اقتناءات يتّم وفق القانون املنظم 
أن  فيجب  إرادة جدية  هناك  كانت  وإذا  اللجنة  ألعامل 
ثلب  يف  السقوط  بدَل  القانون  ذلك  مراجعة  إىل  تتّجه 
داخل  أعضاء  أو  اإلدارة  ميثلون  أنهم  ملجرد  األشخاص 
بيار  الرسام  كّل من  فيفري سنة 1948 أمىض  اللجنة. يف 
بوشارل ويحيى الرتيك رسالة باسم جامعة مدرسة تونس 
تعيني  إىل  فيها  يدعوانه  آنذاك  الفرنيس  العام  املقيم  إىل 
ممثل عن الجامعة ضمن لجنة الرشاءات، وذلك باعتبار 
ويف  املحرتفني،  الفنانني  تضّم  تونس  مدرسة  جامعة  أن 
باتهامها  اللجنة،  لعمل  انتقاد  هناك  كان  نفسها  الرسالة 
وكان  الهواة.  أعامل  القتناء  تذهب  ميزانيتها  أغلب  أن 
جواب املقيم العام آنذاك وبشكل غري مبارش بأن اللجنة 
بقية  وأن  االقتناء  يف  املحرتفني  الفنانني  حقوق  تحفظ 
الرسالة  هذه  بعد  اجتامعية،  لدوافع  تخضع  االقتناءات 
بسنتني تّم إقرار قانون الواحد باملائة والذي فتح املجال 
وأعامل  تدخالت  إلنجاز  املحرتفني  للفنانني  واألولوية 
تزويقيّة وفنيّة يف املؤسسات العمومية. أذكر هذا للقول 
ميثل  الذي  هو  اليوم  إىل  يزال  ال  االجتامعي  الدافع  بأن 
النسبة إالّ عىل يف ميزانية االقتناء وهذا يرتجم يف اعتقادنا 
جانبا من السياسة الثقافية والتي هي جزء من السياسة 
يف  نسجل  نحن  االستقالل.  لدولة  العامة  االجتامعية 
من  أغلبهم  الرسامني  من  إضافية  أعداد  قدوم  سنة  كل 
بحق  يطالبون  ممن  والفاشلني  واملبتدئني  املغمورين 
اقتناء أعامل لهم من ِقبَِل اللجنة، فتجد أن مطلبهم هذا 
لالقتناءات  املنظّم  القانوين  النص  تخلف  بسبب  مرشوع 
واليوم نحن نشاهد رصاعات تتمحور أساسا حول االقتناء 
ورصاع  نقاش  كل  الساحة  فقدت  املقابل  يف  ومقاييسه. 
فكري وثقايف، لقد أصبحنا نعيش حالة تصّحر رهيب. لقد 
أصبح الفن بني براثن األميني والغوغائيني، بل إننا أصبحنا 
البائس وهذا أمر  انتشار ظواهر قادمة من الرشق  نريد 
أحد عنارص  تاريخيا  الفن مثل  أن هذا  خطري جدا، ذلك 
فإنه  نظري  وجهة  من  الحداثة.  فكرة  مع  األوىل  اتصالنا 

يف بلد مثل تونس ال يوجد عدد كبري من الفنانني الذين 
العدد ال يتجاوز حاليا بني  متثل تجاربهم مشاريع قيمة، 
العدد  هذا  تقدير،  أقىص  عىل  فنانا،  والثالثني  العرشين 
واللوبيات،  واالدعاء  الغوغائية  وبفضل  أصبح  قلّته  عىل 
ما  ناحية  من  جميل  صمت  وهو  الصامتة  األقلية  ميثل 
يحتاجه كل مبدع من درجات من الصمت والعزلة، وألنه 
صمت جميل، فمن املفروض أن يكون هادرا يف آذان من 

يسطرون السياسة الثقافية يف البلد. 
* أنت املدافع عن الرسامني وخاصة املحرتفني. كيف تقّيم 

الظروف االجتامعية لهذه الفئة من املبدعني؟
علينا  يفرض  أحد  ال  أن  وهو  أسايس  مبدإ  من  أنطلق   -
علينا  ذاتية  إرادة  نابع من  فنانني، هذا مصري  نكون  بأن 
أن نتحمل عواقبها أي بنفس تلك الفردانية التي جعلت 
التي عليها أن تحّدد  الدولة  املقابل هناك  منا فنانني، يف 
سلم الحقوق والواجبات والتي عىل أساسها تضع اآلليات 
التي تجعل الفن مساهام فّعاال يف بناء املجتمع. الفنانني 
من  أو  أرقى  درجة  من  مواطنني  ليسوا  هم  هذا  ضمن 
ضمن  يكون  أن  يجب  كرامتهم  وحفظ  ّأدىن،  درجة 
 14 منعطف  بعد  عامة.  املواطنة  بكرامة  العام  االهتامم 
لبعث  ماراطونية  جلسات  عقد  يف  بدأنا   2011 جانفي 
السعود  أبو  الفقيد  آنذاك  معنا  وكان  الفنانني  تعاونية 
املسعدي بحكم درايته بقطاعات الفنون وخرباته املهنية 
يف مجال الترصّف واإلدارة وبهذا التوجه كنا نعتقد أن فئة 
الفنانني كانت قادرة عىل الجلوس ووضع مشاريع تهّمها 
وهو ما ميكن أن يفعله أهل أي قطاع آخر ناشط. اآلن 
مهّم  نضايل  دور  لها  كان  أنه  وأعتقد  موجودة  التعاونية 
مكسبا  يعترب  اليوم  الهيكل  هذا  ووجود  الجائحة.  خالل 
مهاّم ولكنه يحتاج إىل مزيد التطوير والتفعيل عرب أفكار 
شّك  دون  هناك  الفنانني.  لفائدة  موارده  تنّمي  مبتكرة 
ستبقى  ولكنها  وترشيعية  قانونية  ممكنة  أخرى  حلول 
مؤّجلة ضمن حالة الّضبابية العامة التي تسود بلدنا، ذلك 
الفنان ووظائفه داخل املجتمع مرتبط  أن تحديد مكانة 

باملرشوع املجتمعّي الذي نريده.       
الوطني  األمن  عن  شأنا  يقّل  ال  الثقايف  األمن  إن   *  
والغذايئ لكل مجتمع مام يقتيض من املبدع العمل عىل 
العقول واألنفس واإلرادات واألذواق ضّد ثقافة  تحصني 

امليوعة والجمود والظالمية؟ 
- عندما أّسسنا رفقة مجموعة من الفّنانني املحرتفني نقابة 
مهن الفنون التشكيلية بتاريخ ماي 2009، كان لنا حوار 
الشعب وتضمن سؤاال حول عالقة  باملناسبة مع جريدة 
نعترب  ال  بأننا  جوابنا  وكان  آنذاك  الثقافة  بوزارة  النقابة 
وذكرنا  بالقطاع  عالقتنا  يف  الوحيد  الطرف  الثقافة  وزارة 
أن  إىل  كإشارة  وذلك  والتجهيز  كالرتبية  أخرى  وزارات 
املساهمة  باألساس مرشوع مجتمعّي هدفه  النقابة هي 
تحصني  يف  األسايس  دوره  من  ومتكينه  القطاع  إصالح  يف 
املجتمع ضّد كل فكر منغلق ومتخلّف، كان هذا مرشوعنا 
وعندما  التأسيسية  الالئحة  يف  سطّرناه  وكام  األسايس 
سنة  النقابة  عمر  كان   201 جانفي   14 منعطف  جاء 
امتلكت  أخرى،  مع جمعيات  مهيَّئني  وكنا  تقريبا  ونصفا 
 14 منعطف  أفرزها  التي  املتغريات  بفضل  استقالليتها 
جانفي، وأذكر هنا جمعية اتحاد الفنانني التشكيليني، إىل 
العمل سويّا وضمن االختالف والتنّوع والتكامل، لرتسيخ 
مع  متوافق  مجتمع  بناء  يف  أسايس  كحصن  الفن  دور 
قيم وروح العرص وكركيزة أساسية لتونس الجديدة التي 

تستثمر يف طاقاتها وإمكانياتها بروح االختالف والتجديد، 
غري أن ما حصل بعد 14 جانفي 2011 مثّل انتكاسة لكل 
التصورات واملشاريع البّناءة، حيث عّمت الشعبوية وكل 
والتقيّحات  األمراض  وانترشت  واألنانية  الفوىض  أشكال 
وتعفنا  همجية  األكرث  والسلوكية  والثقافية  االجتامعية 
الفنون  ومّست جّل قطاعات املجتمع، مبا يف ذلك قطاع 
وهذا ال يعني النهاية، بل هي يف اعتقادي مرحلة مكلفة 

وستنتهي.  
تصيبك  واألشكال  والخطوط  األلوان  جميل  جالس   *

جامله. إن الفن إحساس ما بني الضوء والظاّلل؟
كام  بالفن،  الرومانيس  اإلميان  ذلك  أمتلك  ال  حقيقة   -
أنني ال أبدي حامسا أو ميال إىل صفة الفنان، ليس ألنّها 
صفة  وألنها  بل  مخصوص،  وتاريخّي  ثقايّف  تراكم  نتاج 
أو  الذات  تخّص  األهم  الصفة  عنا  وتحجب  معلبة  تبدو 
الفرد باملعنى املحّدد له كصريورة وكتجربة مخصوصة. ما 
أو من دونها مسارا  وبإرادته  يبدي  ما  فردا  الذي يجعل 
املحسوس  إىل عامل  تنتمي  مختلفا يف حياته وعرب وسائل 
يكون  ما  وعادة  األفكار.  ومتاهات  الرموز  ملكوت  وإىل 
ذلك املسار محفوفا باملخاطر ونوازع االنهيار. الفن ليس 
خطوطا وألوانا وليس ضوءا وظالال إال بدرجة بزوغ تلك 
هيئاتها  وعرب  املرتجلة  الذوات  تلك  داخل  من  العنارص 

املخصوصة األصيلة.
  *ختاما، ماذا عن واقع الثقافة واملثقف بعد الثورة؟

- بعد منعطف 14 جانفي 2011 كان هناك حراك ثقايّف 
الجمعيات  فنانني ومثّقفني وكتابا وممثّلني عن  كبري ضّم 
الثورة  مقولة  ظهرت  أساسه  وعىل  الفنية،  والنقابات 
صياغتها  تتّم  مل  مجردة،  ومقولة  عاّم  كشعار  الثقافية، 
وذلك  مكتوبة  وثيقة  ضمن  عمل  أرضية  أو  مرشوع  يف 
اللقاء  هنا  وأذكر  املتعددة  واللقاءات  االجتامعات  رغم 
غفري  عدد  وحرضه  الحمراء  مبرسح  انتظم  الذي  الكبري 
من الفنانني واملثقفني وتّم فيه طرح عدة أفكار حول ما 
سّمي بالثورة الثقافية. بعض الفنانني أو املثقفني والكتاب 
ممن نادوا بالثورة الثقافية، نجدهم يف القنوات التلفزية 
تبوأ منهم  أما من  الرداءة والسطحية  يساهمون يف نرش 
والعصبية  الغنيمة  ثقافة  يكرس  فنجده  إداريا،  منصبا 
)اللوبيات(. وهذا أمر مفهوم فالثقافة والفنون يف عرصنا 
صناعة  وتكنولوجيات  السائلة  املجتمعات  تنامي  ومع 
املايل  املال  بالرأس  ارتباطا  أكرث  أصبحتا  والفرجة،  املشهد 
عىل حساب الرأس مال الرمزي وهناك وسائط تهيُّئ لهذا 
أكرث عمقا رمبا،  التعليمي. من جانب آخر  النظام  وأولها 
قطاعي  بعد  ذات  كانت  الثقافية  بالثورة  يسّمى  ما  فإن 
وموقفي  الزبونية.  من  لنوع  صياغة  وكأنها  مهنّي  أو 
بخصوصها كان واضحا وعربت عنه وهو أننا نعيش حاليا 
القامئة عىل  الدولة املدنية  حربا أهلية ثقافية، بني دعاة 
املواطنة من جهة وبني دعاة الدولة الدينية من جهة ثانية 
وبني دعاة الدولة الوصية أو الراعية أو األخ األكرب من جهة 
ثالثة. فإذا كانت هناك ثورة ثقافية يجب أن تُخاض ففي 
هذا الجانب املتعلق القوانني والترشيعات وسلّم الحقوق 
جوهر  فهذا  بلدك،  يف  مواطنا  تكون  فأن  والواجبات، 
وفق  تعمل  مؤسسات  هناك  تكون  أن  ثقافية.  ثورة  كل 
مفاهيم وأفكار واسرتاتيجيات، فهذا عني كل ثورة ثقافية، 
فالثقافة ال ميكن اختصارها كمنتج إبداعي أو فكري، بل 

هي معيار ما يبلغه مجتمع ما.     

الحوار الثقافي

الفنان التشكيلي والنّاقد عمر الغدامسي لـ »الشعب«: 

الـرسم والفن عمومـا همـا أداة
سـؤال وحيــرة مستمـرة

ضيفنا اليوم هو الفنان التشكييل والناقد والكاتب الصحفي عمر الغداميس. 
مؤسس ومرشف عىل ملحق »الرواق«. مختص يف الفنون التشكيلية بجريدة الصحافة 
1997 – 2018 وعضو مؤّسس لنقابة مهن الفنون التشكيلية االتحاد العام التونيس للشغل 

ومؤسس ملتقى املكان الدويل لفن الحارض، سنة 2015. 
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هل هو الفقيه الحديث أم هو املفكر الذي يعيد 
قراءة التاريخ اإلسالمي بعيدا عن املسألة الدينية 
العقائدية مبا يسمح بنقد اإلسالم.. والتوقف عند 
واالجتامعية  والسياسية  االقتصادية  الخلفيات 
والحضارية لفهم اآلليات التي كانت وراء ظهور 
الوحي  ومفهوم  محمد  ظهور  وأسباب  اإلسالم 
كل  وأبعاد  الراشدين  الخلفاء  تنصيب  وآليات 
ذلك فكريا وسياسيا.. وتأسيس اول إمرباطورية 
بعد  دينية  وال  عشائرية  أسس  عىل  إسالمية 
بضع سنوات من وفاة الرسول فالدولة اإلسالمية 
األوىل التي ارتكزت عىل العشائرية مع التقيد مبا 
يكون متغلغال يف  أن  الجديد عىل  النظام  عمل 
الذهن اإلسالمي دون أن تتحول الدولة إىل بعد 
الهويت مقدس ينطلق من القرآن.. بل إن هذه 
الدولة العشائرية مل تعتمد إال عىل أقوال نسبت 
إىل الرسول. وعىل وقائع دينية متت بلورتها وفق 
تّم تأسيس  الرواية ال وفق وثائق مكتوبة. لقد 
القرآين  النص  بعيدا عن  الدولة اإلسالمية األوىل 
مؤسسة  يف  إال  تفسريها  نجد  ال  بعمق  لكن 
الدولة كام تصورها معاوية بن أيب سفيان الذي 
دخل يف خالف مع عيل ابن ايب طالب ألسباب 
سياسية أيضا.. لكن الخالف تم تعليقه بالدين ..

اإلسالمية عىل  الدولة  قامت  ملاذا  نفهم  مل  فإذا 
الدينية  الروح  عىل  الرتكيز  مع  مدنية  أسس 
باعتباره  الحكم  رشعية  ملعاوية  أعطت  التي 
من الصحابة وهو ابن أيب سفيان الذي شفع له 
دخل  من  التاريخية  القولة  بتلك  محمد  النبي 
بيت أيب سفيان فهو آمن ذلك دعم كبري لقبيلة 
بني سفيان أدت إيل قيام الدولة عليهم انطالقا 
عىل  واليا  عمر  عهد  يف  كان  الذي  معاوية  من 
دمشق التي تعلم منها السياسة املدنية سمحت 
للدولة  الحكم  نظام  عىل  العميق  باالطالع  له 
البيزنطية مع التعمق يف فهم نظام الحكم عند 

الرومان ...
يف  النظر  بني  فرقا  هناك  أن  نعرف  أن  املهّم    
الداخل  من  وفهمه  آلياته..  يف  والتفكري  اإلسالم 
ال يبلغ بنا التفكري يف رفض الدين اإلسالمي.. وال 

نتقبل ما وضعه الفقهاء كالما منزال. 
الدين  نقد  مسألة  جعيط  هشام  يطرح  إذن 
تفكري  عىل  يعتمد  الذي  بالفقه  القبول  وعدم 
الحكم  مصدر  من  بعده  أو  قربه  وفق  شخص 
التي  األموية  الدولة  يف  الحكم  أو  الراشدي 
أعطت للحكم املديّن بُعدا حقيقيّا.. لكن الزمن 
ملتقيات بتحويلها إىل نظام دينّي اعتباري.. ولذا 

كان عىل هشام أن يقرأ قيام املؤسسة السياسية 
عىل الدين بداية إبعاد.. وكيف النظر إىل العمق 
السيايس واالجتامعي كمحرك أسايس وال كدين 

متحّقق.
قيمة  إعطاء  إىل  دعوة  هو  هشام  كتبه  ما  كّل 
وال  القدامى..  فّكر  كام  نفّكر  ال  حتى  للعقل 
الفقهاء  من  والخوف  الجمود..  مع  نتواصل 
أو  مقرصين  أو  ناقلني  إال  يكونوا  مل  الذين 
مجتهدين فكيف نتوقف عن االجتهاد وكأن ما 
قاله الفقهاء وأصحاب املذاهب قد تلقوا الوحي 
آليات جديدة وجرأة  بّد من  ولذا ال  الله..  من 
الطرح.. وتسليح والحداثة واملعرفة والعلوم  يف 
قراءة  وإعادة  الفكرية  الطروحات  ملجابهة 
تاريخنا. والتفريق بني القراءة التاريخية والقراءة 

العقائدية...
 فإذا قام الفقهاء من قبل مبا رأوه صالحا فإنه 
علينا أيضا أن نتسلح باملعرفة والوسائل الحديثة 
رددوا  إمنا هم  الفقهاء  ومهام حاول  التفكري  يف 
ما أخذوه.. ومن جاء بعدهم رددوا ما قاله يف 
الواقع مل يفكروا ومل يستعملوا العقل إال ملاما ..

يف حني أن بعض الذين فكروا يف اإلسالم التاريخي 
هذا  يف  اهتّموا  الذين  أغلب  من  الصّد  وجدوا 
العرص باإلسالم فهم يعتقدون أنهم يستهدفون 
نقده  من  انطالقا  لرضبه  ويخرجون  اإلسالم.. 
يف  ترغب  التاريخية  القراءة  أن  البعض  ويرى 
تاريخنا  كامل  وتجريد  الديني  بالعمق  اإلطاحة 

من املصداقية ..
  إذن ال بّد من قراءة أخرى لفكر هشام جعيط 
من  وهناك  تكفريه..  يف  يرغب  من  هناك  ألن 
ليس  تاريخ  أستاذ  مجرد  إنه  القول  يف  يرغب 
أكرث ومؤلفاته عادية أي أنه كاتب فقط وليس 
شيئا  يصف  ومل  االسترشاق  تلميذ  وهو  مفكرا.. 
الرشق  معهد  يف  املسترشقون  يقوله  ما  عىل 
هو  املعهد  وهذا  السوربون  لجامعة  التابع 
الذي سلحه بقدرات للتجرؤ عىل اإلسالم وعىل 
القرآن .ثم إن الراحل مل يكن موجودا يف الفكر 
بعيدا عن معطيات الحياة والعرص والتفاعل مع 
نجده  فنحن  الصحيح  هو  العكس  بل  العرص.. 
يف كل املحطات السياسية والتاريخية منذ بداية 
الستينات، وخاصة يف السبعينات.. فهو يتفاعل 
بل  خارجها  يكون  أن  يريد  وال  األحداث..  مع 
جانبه  يقوي  العامل  يجري يف  ما  انتكاسة يف  أن 
الفكري وميوله من أوليائه ليكون مفهوما لدى 
دون  مجردا  الفكر  يبقى  وملاذا  الناس..  أغلب 

االستفادة منه؟ 
وهشام جعيط املرتبط بالواقع املعييش 

يريد أن يفهم ما يجري يف العامل كام 
فهم التحّوالت الكربى إثر الفتنة 
الكربى أدت إىل قيام دولة أوىل 
أموية ثم بعد حوايل املائة سنة 
قامت الدولة العباسية.. وهذه 
التحوالت مل تكن عادية. وهذه 

التحوالت مل تكن عادية أي تغيري 
عائلة حاكمة بأخرى إمنا هي

 

عميقة  ومتغريات  كربى  حضارية  تحوالت 
مجرد  وليس  مدمرة  وحروب  جذرية  وثورات 

تغيري او فهم آخر للفقه.
وهشام جعيط إذا كتبته األحداث الجارية يغري 

توقعاته وبيني فكره من جديد. 
أظهرت  أو  توجهاته  كذبت  أحداث  جاءت  إذا 
حرب  يف  حدث  كام  فيه  يفكر  كان  ما  خالف 
العراق. فقد تحمس للعراق وتصور أن القومية 
بهذه  جديدة  عميقة  أبعادا  ستعرف  العربية 
العراق  عىل  وعدوانا  ظلام  املفروضة  الحرب 
املعرفة  عيل  تنهض  جديدة  قومية  وتتبلور 
قومية  من  أفضل  وستكون  العميق  والتطور 
جامل عبد النارص أو حتى صدام حسني نفسه.. 
هي قومية حداثية فكريا.. وثورية سياسيا.. ومل 
هزمية  لكن  حسني..  م  لصدام  مساندته  يخف 
جعلته  العراق  بتدمري  األمريكان  وقيام  صدام 
يقرأ القومية من جديد وميكن أن يكون قد صىل 
عليها صالة الجنازة كام نقول عادة يف ما نخرسه 

ماديا أو معنويا..
ومن املؤكد أيضا أن الثورة يف إيران بقيادة الخميني 
لكن  الثورة...  هذه  اإلسالم  لفهم  آخر  فكرا  أعطت 
مل  لكنه  فيه...  فكر  ما  يف  بالصدمة  أصيب  هشام 
لقد  الواقعة.  وفق  الفكرية  التجربة  من  ينسحب 
جعلته التجارب الواقعية يف النصف الثاين من القرن 
أكرث  والعرشين  الواحد  القرن  وبدايات  العرشين 
جرأة يف النقد الديني.. فقد قدمت الثورة اإلسالمية 
ممكنة  ملتغريات  آخر  لهشام جعيط طرحا  اإليرانية 
والتجربة  تحدث.  مل  املتغريات  هذه  لكن  اإلسالم.. 
الدين  إمنا  بالدين  لها  عالقة  ال  املتغريات  أن  أثبتت 
الدامئة  من حريته  أخرجه  أمر  ذلك  فقط  لها  غالف 
وهو  البعض  فيها  ذهب  التي  التهمة  عن  وأبعدته 
أنه قريب من اإلسالميني.. وهو يف واقع األمر رافض 

لإلسالم السيايس.. وإن كان يعتقد أن اإلسالم 
يكمن  هنا  ورمبا  باألساس..  سيايس 
الفكرية  هويته  حول  االختالف 
يف  وضعه  البعض  ومحاولة 
السيايس...  اإلسالم  خانة 
بتعيني  البعض  سعد  وقد 
 2012 عام  للرتويكا  حكومة 
هشام جعيط عىل رأس بيت 
الحكمة ألن هذا التعيني أكد 
لهم أنه قريب من النهضة. 
يف  يبحثون  ال  وهم 
وال  مواقفه 

يقرؤون كتبه امنا هم فقط يبحثون عن اإلساءة إليه.. 
وال أدري ملاذا ...

يحرتمهم  ال  جعيط  هشام  فإن  للحق  وإحقاقا    
بشدة  ينتقدهم  بل  ومجادلتهم.  مناقشتهم  ويرفض 
التونسيني  وال يجالسهم وهو كثري الشتم  للمثقفني 
يراهم  الذين  الجامعيني  األساتذة  بشدة  وانتقد 
مبنظور ناقد وساخر بل إن بعض كتاباته تحمل حقدا 
فريق  أي  يف  يكون  ال  أن  إىل  يسعى  وهو  عليهم.. 
الفردي والتأليف  العمل  أنه يسعى ايل  عمل معهم 
الخاص.. وكأنه يضع ابداعات أدبية ال يتطلب العمل 
املجيد  عبد  عن  متاما  مختلف  هو  وهنا  الجامعي.. 
من  كبري  عدد  فيها  له  مدرسة  أسس  الذي  الرشيف 
من  السبعني  يتجاوزون  اليوم  هم  بعضه  تالميذه 
وفكر..  كتب  كام  ويفكرون  يكتبون  وهم  عمرهم. 
ليس  بذاته  طائر مستقل  أن هشام جعيط  يف حني 
الذين  الطلبة  بعض  إليه  قرب  فقط  إمنا  تالميذ  له 
تالميذ  ليسوا  لكنهم  توجهاته،  واحرتموا  عنه.  أخذوا 
مبفهوم أرسطو او أفالطون.. فال يدافعون عنه وعن 
فكره. وال يسعون إىل ترسيخ رؤيته كام يفعل جامعة 
عبد املجيد الرشيف... وال يعملون عىل ترسيخ قراءاته 

اإلسالم..
أيضا  جعيط  لهشام  أن  التأكيد  من  هنا  بد  وال 
املدرسة  عن  مغايرة  الحداثة..  عن  مغايرة  رؤية 
القطيعة  دعاة  من  ليس  فهو  التونسية.  الفكرية 
اإلسالمية..  والحضارة  اإلسالم  مع  االيبستيمولوجية 
والحداثة عنده هي سالح فكري ليس غريّب التوجه 
إنساين  فكر  من  منابع  هو  إمنا  رسميا.  يشاع  كام 
القديم..  عىل  والثورة  والتطوير  التجديد  يف  يرغب 
لكن دون قطيعة كلية.. هو يدعو إىل النقد والحرية 
دون  لكن  حديثة.  نقدية  وأجهزة  بآليات  والتسامح 
الحرث يف عامل القطيعة التي تؤدي إىل بناء عامل آخر 
يسع  مل  وهو  اإلسالمي  العريب  بالفكر  له  عالقة  ال 
عقالنية  نرش  إىل  سعى  إمنا  اإللحاد..  نرش  إىل  يوما 

هل قرأنا هشام جعّيط؟
وال  الرجل..  يعرفون  يكونوا  مل  أنهم  الكبري هشام جعيط سيكتشفون  الراحل  مؤلفات  الناس  يقرأ  من   
فهموا شخصيته عىل االطالق وال استوعبوا رؤيته.. انه اليوم بالنسبة إليهم اسم كبري.. ومثقف عظيم.. 
ويف  الفلسفة  ويف  اإلسالمي  العريب  الفكر  ويف  اإلسالمية  الحضارة  ويف  التاريخ  يف  كثرية  كتب  وصاحب 
الحداثة... وبعض الذين يتظاهرون باملعرفة ال يعرفون غري عناوين الكتب واألسامء فقط.. واعترب ذلك 

ثقافة العناوين التي ال تتجاوز عتبة املعلومة ومل تصل إىل عتبة املعرفة .
لكن هل يعرفون هشام جعيط: يف اي تاريخ هو مختص.. وهو املفكر اإلسالمي... هل يعرفون ما معني 
أن يكون املفكر مخترصا يف اإلسالميات وما الفرق بني الباحث الفقهي واملفكر.. وهل تباحث املثقفون 
كيف يرى هشام جعيط اإلسالم.. وهل هو إسالمي أم هو مفكر يف اإلسالم؟ وهل هو ضّد اإلسالميني أم 
هو قريب منهم؟ كام األسئلة التي طرحها الراحل محمد الطالبي ملا تحدث يف معهد الهويت يف الفاتيكان.. 
يوم نال جائزة حوار األديان العاملية يف مداخلته يف ذاك اليوم ميز بني املفكر اإلسالمي )هو هشام جعيط( 
واملفكر اإلسالموي )محمد أركون( واملفكر اإلسالمالوجي.. )يوسف الصديق(.. واألمثلة من عندي طبعا... 
لكني مل أذكر هذه األسامء هنا إال ألنه أوردها يف ما بعد يف عدة مقاالت مختلفة له. فكيف يكون إذن 

املفكر اإلسالمي؟ 

* محمد بن رجب بعد وفاته األسبوع الماضي
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العربية اإلسالمية  الهوية  لبناء  مبدعة جريئة خالقة تستدعي فكرا متكامال 
لها وهي قضية  الهوية ال معنى  أن  إنهائها بدعوى  البعض إىل  التي يسعى 
وهمية.. وال بّد من التخلّص منها لبناء إنسانية جديدة واضح أنها إنسانية 
غربية قد تبعد اإلنسان العريب اإلسالمي عن دينه نهائيا فيصاب بارتباك كبري 
قد ينهي وجوده من التاريخ.. وميحو حضوره ويصبح مجرد تابع.. وال يعرف 
من يتبع بالتحديد.. إنه من هذه الناحية من أنصار بناء جهاز معريّف نقدّي 
يسمح بإعادة قراءة تاريخنا الحضاري دون رضبه مع التسلح مبا يسمح بنقد 
ديني يفتح العقل عىل قراءة متطورة ال تعرقل التقدم.. وال تنهي الدين من 

املجتمع.. وهو األمر الذي يسعى إليه البعض ...
الذوبان  التعلق به إىل حد  الغرب دون  التفاعل مع   وهشام جعيط يحّب 
دون  منا  الغرب  موقف  يوضح  وهو  عنه..  ينفصل  أن  دون  وينقده  فيه.. 
اإلسالم  يكره  الغرب  أن  تؤكد  فكرة  هناك  أن  مثال  ذلك  من  عنه  يدافع  أن 
ويحاربه لكن جعيط يعتقد أن الغرب ال يعترب اإلسالم عدوا له كدين يف حد 
ذاته فاإلسالم له اتجاهات متعددة أما فيام يخص املعتقد والقيم واألخالق 
أي  وال  الرشق  وال  الغرب  ينىس  ال  فهو  وثقافة  لب  هو  ما  اي  والعبادات 
فضاء آخر وال أي شخص، فهي عنارص موجودة يف القرآن.. والقرآن قراءات 
وفق تأويالت متعّددة.. ما يقلق الغرب أكرث فأكرث اآلن هو العنف املتأصل 
القاعدة وداعش. والجهاد  يف الحركات اإلسالمية اذ أن أغلبها راديكايل مثل 
اإلسالمي والحركات التي تعتمد التطرف يف سلوكها.. وهو تطرف قاتل نقول 
ذلك رغم أن بعض هذه الحركات تجد الدعم الغريب أحيانا الستعاملها بشكل 
االحداث  لكن  األمريكية...  وباألساس  الغربية  املصالح  خدمة  يف  بآخر  او 
أكدت لنا أن هذه الحركات تجاوزت داعميها وأصبحت خطرا عليهم.. وهناك 
عمليات عنيفة كثرية تم تسجيلها يف االربعني سنة األخرية يف الغرب نفسه 
مبا جعله يقّر الحرب عليها إلنهائها، لكن لألسف أصبح اإلنسان الغريب يعيش 
الفوبيا اإلسالمية وليس لديه فرق بني اإلسالم والحركات اإلسالمية... وال بد من 

عمل كبري وطويل النفس إلعادة فهم اإلسالم لدى الغربيني..
وايضا ال يؤمن هشام جعيط بوجود رصاع بني الرشق والغرب إال يف العقلية 
الرشق  يغّذيها فقه متغطرس متخلف رجعي. واملصالح بني  التي  التاريخية 
والغرب واضحة املعامل منذ آالف السنني. فلم يعش الغرب دون الرشق.. ومل 
تقول  التي  الرؤية  املشارقة  يغري  أن  بّد من  وال  الغرب..  دون  الرشق  يعش 
بالرصاع مع الغرب.. وال ميكن حدوث هذا التغيري اال بالتسلح بأجهزة فكرية 
جديدة ناقدة وعلمية بعيدا عن الحقد والعنرصية.. وحتى يف قضية فلسطني 
فإنه ال ميكن وضعها يف إطار رصاع ديني أو رصاع تصادم بني الغرب والرشق. 
يترصف  كيف  عرف  وإذا  مصالح..  قضية  األوىل  العربية  القضية  هذه  إمنا 
العرب يف ثرواتهم ويف مصالحهم فإن الصهيونية لن تجد من ميثلها ماديا ومن 
يدافع عنها بالقوة. فالغرب يرى يف الصهيونية مصالحه ولذا يدعم إرسائيل.. 
وإذا ما تغري العرب وقدموا مصالحهم ومتكنوا من ناصية العلم فإن الغرب 
استعامل  من  واحدا  يوما  يتمكنوا  مل  لكنهم  أغنياء  فالعرب  توجهاته،  يغري 
هذه الرثوة كسالح للعلم.. وال لبناء املظاهر ..إن الجهاز املعريف وحده قادر 
عىل أحداث متغريات لكن العرب مل يتمّكنوا من هذا الجهاز ومل يفهموا أن 
الرثوات مل تعد بيد الغرب وأمريكا بالذات.. وأن النفوذ والقوة تتزحزح نحو 

الصني مع متغرّيات يف اليابان وكوريا وإيران...
عرش  التاسع  القرن  من  القدمية  واملعطيات  التفاسري  عند  واقفون  العرب 

والنصف األول من القرن العرشين ...
واضح إذن أن هشام جعيط ال يعيش بأفكاره املجردة بل يبحث يف الواقع 
ويتعّمق يف معطياته التاريخية مع قراءات أخرى نقدية.. وال يكتفي إطالقا 
بالفكر املتداول وال يرسخ الفكر التجريدي والفلسفة التهوميية... وإن القول 
التكنولوجيا هو  العرب واملسلمني مل يتطّوروا ألنهم مل يستطيعوا  بأن  اليوم 
قول بعيد عن الحقيقة. فالعرب مل يدخلوا عرص العلم أصال فكيف نتحّدث 

عن عرص التكنولوجيا..
التكنولوجيا.. والواضح أن من فهم أن العرب  إنهم بالفعل مل يدخلوا عرص 
ميكنهم ويحدثنا متغريات باملال فهو عىل خطٍإ متاما فام ظهر يف البالد العربية 
ليس أكرث من مظاهر ال خلفية لها إال املال واإلنفاق فال تكنولوجيا وال علم 
وال هم يحزنون وال ميكنهم أن يدخلوا العلم وهم متلبسون بالفكر الخرايف 
ويعتربون اإلسالم منقذا من التخلف. يف حني أنهم يعيشون يف جهل مدقع.. 
فكر  أي  تبني  أن  إطالقا  ميكنها  ال  مستبّدة  أنظمة  هيمنة  تحت  ويعيشون 
متطّور وال ميكنها بناء درجة واحدة علميا.. وهي تتعلق بالغرب لحامية هذه 
األنظمة. والغرب مبا أنه هو الحامي إذن فهو ال يسمح بالتطور، ألن التطور 
يعني تقهقره النهايئ بعد ظهور القوة العلمية والتكنولوجية يف الصني وغريها 

من البلدان الرشقية ...
هذا بعض ما قرأته من هشام جعيط... وال بّد من العمل عىل القراءة 
ال فقط الرتكيز عىل أهميته وال بّد من سؤال دائم أي أين تكمن أهمية 

الرجل؟

الفقيد هشام جعيّط

بقلم: عبد الله املتقي )املغرب(

عبد املجيد الرشيف

لتوديعك  أقف  أن  عيّل  يصعب  كم 
حني  أتوقّع  أكن  فلم  األخري.  الوداع 
أهديتَني كتابك األخري عن »التفكري يف 
التاريخ والتفكري يف الدين«، منذ حوايل 
شهر فقط وحني صدور الكتاب، أن ال 
تكون حارضا يف تقدميه ببيت الحكمة، 
وقد برمجنا هذا التقديم لبداية الشهر 
املنيّة  القادم عىل أمل أن تكون إذ ذاك قد اسرتددت عافيتك. ولكّن 
كانت أرسع فخطفتك ال من أرستك ومن زمالئك وأصدقائك وتالمذتك 
العامل، ومن عموم  تونس ويف  العلمية يف  املجموعة  بل من  فحسب، 

قرّائك ومتابعي نشاطك الفكري اإلبداعي.
كم يصعب عيّل أن أقف لتوديعك الوداع األخري، ال فقط ألّن الزمالة 

والصداقة جمعتانا منذ أكرث من أربعة عقود، بل ألنّنا 
حني نوّدعك فإمنا نودّع فيك أحد عاملقة الفكر 

التونيس والعريب واإلسالمي الذي تجاوز 
إشعاعه محيط اختصاصه يف التاريخ 

الكونية  الفلسفة  رحاب  إىل 
مكان.  كل  يف  النرّي  والفكر 

التي  أطروحتك  كانت  وإذا 
 1981 تناقشها إال سنة  مل 
كرّست  قد  الكوفة  عن 
البحث  من  متّكنك 
التاريخ  يف  العميق 
االعرتاف  فإّن  اإلسالمي، 
بقيمتك العلمية مل ينتظر 
األطروحة  تلك  مناقشة 

كتابك  نرشَت  أن  بعد 
العربية  »الشخصية  عن 

اإلسالمية واملصري العريب« سنة 
سنة  واإلسالم«  و«أوروبا   1974

1978، وعديد الفصول التي ساهمَت 
بها يف املجالت العلمية والتآليف املشرتكة. 

يف  اشرتكنا  عاملي  ملتقى  ذاَت  أذكر  زلُت  وما 
حضوره بجينيف يف سبعينات القرن املايض وحرصَت عىل 

قد  بعُد  تكن  مل  إذ  بالدكتور،  إياك  مقّدمك  نعُت  علًَنا  فيه  تنفي  أن 
ناقشت أطروحتك ونلت هذه الرتبة العلمية.

وإذ أجد صعوبة يف توديعك فألنني عىل يقني بأّن الكلامت القليلة التي 
جرت التقاليد أن تلقى يف تأبني الراحلني لن تِفيَك حّقك مهام سعت 
إىل اإلحاطة بخصالك. وكيف يل أن أعرّب عن مزايا أستاذ خربته وأنا زميل 
يف دار املعلمني العليا وعميد يف كلية اآلداب، كان طلبته يتلهفون إىل 
أن  امتّد درسه  يبالون وقد  تأّخر، وال  حضور دروسه وينتظرونه متى 
الحافلة،  انطالق  أو موعد  الجامعية  املطاعم  الغداء يف  يفوتهم وقت 

وأستاذهم ال يعرتف بحدود التوقيت اإلداري الذي يجمعهم به.
بل كيف يل أن أبنّي ارتقاء بحوث مؤّرخ ومفّكر ينتمي إىل بالد متواضعة 
املساحة واملوارد وعدد السكان إىل مرتبة املراجع الكالسيكية التي ال 
غنى عنها للباحثني مهام تعّددت مشاربهم، عىل غرار »الفتنة الكربى« 
املنشور  اإلسالمي«  الغرب  و«تأسيس   1989 سنة  بالفرنسية  املنشور 
سنة 2004 و«يف السرية النبوية« بأجزائه الثالثة املنشورة ما بني 1999 

و2014، واملرتجمة كلّها إىل أكرث من لغة. 

وكيف يل أن أكون وفيّا يف التعبري عن منزلة مثّقف بأتّم معنى الكلمة، 
والغرب  الرشق  يف  واملحدثني  القدماء  من  املفّكرين  عظامء  يحاور 
اختصاص  مجرّد  إليه  بالنسبة  التاريخ  يكن  ومل  للند.  الند  محاورة 
اآلن  أفضل للاميض والحارض يف  تفّهم  إىل  ما كان مدخال  بقدر  ضيّق 
نفسه وإىل االنخراط فيام يهّم الشأن العام عىل الصعيد الوطني وعىل 
الصعيد اإلقليمي وحتى عىل الصعيد العاملي. ويكفي أن نذكّر يف هذا 
املجال بأنه قِبَل رئاسة اللجنة التي تكّونت ملساندة العراق حني تألبت 

عليه القوى االمربيالية يف حرب الخليج الثانية.
الذكاء وسعة  التي لن تنطفئ، حّدة  أيتها املنارة  لقد اجتمعت فيك، 
اللغات  املتني يف  الصادقي  التكوين  املعرفة، وكان  والرغبة يف  االطاّلع 
يف  الباحثني  بأساطني  واالحتكاك  واإلنقليزية،  والفرنسية  العربية 
الرسبون ويف غريها من الجامعات األمريكية والعربية، خرَي ُمعني وسَند 
والنقد  التحليل  عىل  الفائقة  القدرة  ويف  أقرانك،  عىل  التفّوق  يف  لك 

واالستنتاج. 
واملحّب  الحّساس  وأنت  العديدة،  مواهبك  ومّكنتك 
لقرينته واملغرم بالشطرنج، من تعرية الواقع 
بكثري من الجرأة التي تفضح ما يحرص 
غرار  إخفائه، عىل  السياسيون عىل 
»الوصوليون  بالفرنسية  مقالك 
الذي  املقال  ذاك  وصلوا«، 
الرئيس  حفيظة  أثار 
إىل  واضطرّه  بورقيبة 
خطاب  يف  عليك  الرد 
عمومي، أو املقال الذي 
حقائق  مبجلة  نرشته 
فيه  وبيّنت   1988 سنة 
انحدار حكم بن عيل إىل 

نظام استبدادي. 
منتقديك  بعض  كان  وإذا 
األرَُسي  انتامئك  يف  يرون 
تعاليا  يعتربونه  ما  يف  سببا 
ما  يف  مرّده،  فإّن  احتقارا  أو 
أقّدر وحسب ما عرفته يف معارشتك 
ويشهد عليه طلبتك ومجموع محاوريك، 
إىل اعتداد بالنفس وتقدير للفكر عىل ما سواه، 

وإىل اشمئزاز من الرداءة والسخف قبل كل يشء. 
لإلسالم  مهادنتك  من  بعضهم  استخلصه  ما  أّن  كذلك  تقديري  ويف 
معه،  السيايس  أو  الفكري  التعاطف  باب  من  البتّة  يكن  مل  السيايس 
وأنت الذي أعلنَت رصاحة »إذا كانت هذه هي النهضة فكيف يكون 
السقوط !«، بل ألنك كنت تنظر إىل األمور عن بُعد وِمن َعٍل، مثلام 
 ،2004 املنشور سنة  اإلسالمية«،  الثقافة  »أزمة  كتابك  ذلك  يدّل عىل 
فيرتاءى لك املزج بني السياسة والدين عىل حقيقته: أنه ظاهرة عابرة 
للعرب  قُّدر  إذا  أسبابها  بزوال  الطويل وستزول  املدى  لها يف  تأثري  ال 

واملسلمني أن يسلكوا مسالك الرتقّي.
إّن أعضاء املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة، وقد 
ترأستَه يف فرتة تأسيسية دقيقة بعد أن كان معطاّل طيلة عرشين سنة 
كاملة، وكافة أعضاء األرسة الجامعية واألكادميية والعلمية، قد فقدوا 
برحيلك أحد أعمدتهم األساسية وصاحب القيمة االعتبارية املتميّزة. 
وعزاؤهم أّن ما تركته من اآلثار سيخلّد ذكرك عىل الدوام. فسالم عىل 

روحك الطاهرة، ونَْم هنيئا إىل جوار العباقرة والخالدين. 

نم هنيئا إىل جوار العباقرة واخلالدين
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ميتلك املنتخب التونيس عدة دوافع تحفزه لتحقيق 
الفوز عىل جاره الجزائري، يف املواجهة الودية املرتقبة 
رادس  ملعب  عىل  املقبل،  الجمعة  ستجمعهام،  التي 
بالعاصمة التونسية، ضمن استعدادات املنتخبني لبداية 

تصفيات مونديال قطر 2022.
وخرس املنتخب التونيس أمام نظريه الجزائري يف آخر 
املنتخبني دارت يف ملعب مصطفى  مواجهة ودية بني 
بغداد  املهاجم  سجله  لصفر،  بهدف  البليدة  يف  شاكر 
بونجاح من رضبة جزاء وكان ذلك يف شهر مارس عام 
أرض  عىل  املرة  هذه  األوضاع  تختلف  وقد   ،2019
»الخرضاء« إذ سيبحث املنتخب التونيس بكل قوة عن 
جهازه  عىل  الضغط  ويقلص  جامهريه  يريض  انتصار 

الفني بقيادة منذر الكبري يف أصعب اختبار له منذ إمساكه بزمام األمور 
الفنية ملنتخب نسور قرطاج صيف 2019. 

5 دوافع تحفز تونس للفوز عىل الجزائر يف ديريب شامل إفريقيا الودي.. 
تعرف عليها يف التقرير التايل: 

ترتيب الفيفا 
يسعى منتخب تونس للحفاظ عىل مرتبته املتقدمة يف ترتيب »الفيفا« إذ 
يحتل حاليا املرتبة الـ26 عامليا، والثانية عىل مستوى قارة إفريقيا ويتصدر 
ترتيب املنتخبات العربية منذ أكرث من 3 سنوات وتربز أهمية الرتتيب خاصة 
يف ما يتعلق بقرعة تصفيات املرحلة الثالثة من تصفيات املونديال، ويلتقي 
الذهاب  بنظام  مجموعته  يف  األخرى  الثالثة  املنتخبات  مع  منتخب  كل 
واإلياب عىل أن يتأهل متصدرو املجموعات العرش إىل الدور الثالث والنهايئ 
أيضا،  واإلياب  الذهاب  بنظام  تلعب  مواجهات  خمس  من  يتكون  الذي 
وتسبقها قرعة لتحديد كل فريقني متنافسني حسب ترتيب االتحاد الدويل 

لكرة القدم، ويتأهل الفائزون الخمسة مبارشة إىل مونديال قطر 2022.
املهّمة  الودية  أّن االنتصار يف املقابالت  الكبري  وأكد مدرب تونس منذر 
الرتتيب  تحسني  أجل  من  القادمة  املرحلة  يف  املنتخب  أهداف  أحد  يعّد 

العاملي إذ متتلك تونس فرصة الدخول إىل قامئة أفضل 20 منتخبا إذا متكنت 
من تحقيق الفوز عىل الجزائر ومايل.

الضغط عىل الكبري 
يسعى الجهاز الفني ملنتخب تونس إىل إثبات جدارته يف قيادة املنتخب 
قادمة  يتكون من عدة مواهب  الـ26 عامليا، وبجيل جديد  املصنف حاليا 
يونايتد  اإليطايل، ومانشسرت  يوفنتوس  األوروبية عىل غرار  الفرق  أكرب  من 

وأرسنال اإلنجليزيني.   
وطالب جانب كبري من املتابعني لكرة القدم التونسية يف اآلونة األخرية 
بالتعاقد مع مدرب أجنبي يعرف كيفية التعامل مع مواهب شابة نشأت 
وتكونت يف مالعب القارة العجوز، ويسعى منذر الكبري ومن معه يف اإلطار 
الفني إىل إسكات أصوات املشّككني يف قدرته عىل النجاح يف املرحلة القادمة 

وذلك ميّر حتام عرب اإلطاحة ببطل إفريقيا 2019. 
نجاحات املرحلة 

بني  هزمية  دون  التوايل  عىل   12 رقم  املباراة  إىل  تونس  منتخب  وصل 
الوديات والرسميات، وهي بكل تأكيد سلسلة إيجابية يسعى إىل مواصلتها 

حتى أبعد نقطة ممكنة. 
لكرس  للمحليني  فرصة  »الخرض«  أمام  املباراة  متثل  أخرى  جهة  ومن 
سلسلة الجزائر الوردية التي انطلقت منذ مارس 2019 وبلغت 26 مباراة 

العاج  ساحل  رقم  ومعادلة  خسارة  دون 
)كوت ديفوار( القيايس عىل مستوى قارة 

إفريقيا.
ملنتخب  محفزة  نقطة  هي  ولذلك 
وتفوقها  الجزائر  هيمنة  إليقاف  تونس 
منذ  السمراء  القارة  منتخبات  كل  عىل 
للميّض  محاولة  وأيضا  شهرا   27 من  أكرث 
يف  والتقدم  االنتصارات  مزيد  نحو  قُدما 

ترتيب الفيفا. 
حسابات  املواجهات  

بني  الكروية  املواجهات  عدد  بلغ 
املنتخبني التونيس والحزائري رسميًا ووديًا 
47 مباراة عىل مدار 56 عاما، وكان اللقاء األول يف 1 جوان 1957 يف مباراة 
بني  مرات  سّت  الفريقان  ولعب  الوطني  التحرير  جبهة  فريق  ضّد  ودية 

1جويلية 1975 وماي 1958، مع أسبقية انتصارات للجزائريني.
وكانت أول مباراة تجرى بعد االستقالل بني الجزائر وتونس يف ديسمرب 
1963، يف مباراة ودية يف ملعب الشاذيل زوينت يف تونس، وانتهت بالتعادل 
تصفيات كأس  مرات يف مرحلة  ثالث  الفريقان  التقى  )0-0(. كام  السلبي 
العامل يف أعوام 1970 و1978 و1986. السجل العام يظهر أفضلية للجزائريني 
بستة عرش فوزًا واثني عرش تعادال واثنتي عرشة هزمية وهي بالتايل فرصة 

للنسور لتقليص عدد مرات الفوز مع الجزائر يف إجاميل املواجهات. 
تصفيات الحسم 

للعنارص  أكرب  ثقة  إذا تحقق سيعطي  الجزائري  املنتخب  الفوز عىل  إن 
التونسية الشابة يف قادم االستحقاقات وهو ما أكده حنبعل املجربي إذ قال 
إن مواجهة الجزائر تعّد فرصة ذهبية للوقوف عىل مدى استعداد املنتخب 
يجعلها  تونس  فوز  ورمبا  حدثت.  التي  الجديدة  التغيريات  بعد  وتطّوره 
بأكرث شجاعة  اآلن  أسابيع من   10 بعد  املونديالية  التصفيات  تدخل غامر 

وأريحية عىل جميع املستويات.

لهذه األسباب منتخب تونس مطالب بالفوز على منتخب الجزائر  

 Carte« تحّدث رئيس هالل الشابة السيد توفيق املكرش يف برنامج 
sur table« عىل أمواج إذاعة »جوهرة اف أم« بأسلوبه الساخر املعتاد 
و»الجريء« ووّجه نقدا الذعا إىل رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم 
بها، بخصوص  التي قام  التلفزية  إثر املداخلة  العريب  املحرتفة محمد 
قرار »التاس« يف قضية التدوينات والتي تّم من خاللها إنصاف هالل 
الشابة. املكرش استغرب من عدم إقدام العريب عىل االستقالة وعدم 
إىل  تقم  مل  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  أن  املكرش  وأكد  االعتذار. 
حّد اللحظة بتطبيق حكم »التاس« القايض بدفع املستحقات املالية 
الخاصة بخطايا هذه القضية وتسديد مصاريف »التاس« إذ كان عليها 
القيام بذلك فورا مضيفا أنه بإمكانه التصعيد للحصول عىل مستحقات 
أو عىل  للجامعة  الجديدة  الحافلة  بعقلة عىل  بالقيام  الفريق وذلك 
حساباتها البنكية )وهو قادر عىل ذلك( إالّ أنه استدرك األمر مرصحا 
أنه ليس يف عجلة من أمره وسينتظر فرتة أخرى لعل الجامعة تثوب 
أن  إىل  ملّمحا  الرياضية  التحكيم  محكمة  بقرار  وتلتزم  رشدها  إىل 
الجامعة مل تحرتم قرار الحكومة التونسية يف مسائل أخرى. كام أشار 
إىل أن الجامعة صمتت إزاء حكم »التاس« عىل عكس ما فعلته سابقا 
تنزل  التي  الجامعة  بالغات  نسيان  دون  لصالحها  أخرى  قرارات  مع 

منتصف الليل.

هل يعقل هالل الشابة  
على الحافلة الجديدة 

عن لجامعة الكرة؟   الصادر  القرار  بنقض  »التاس«  الريايض  التحكيم  محكمة  قضت 
والقايض  املايض  أكتوبر   17 يوم  الصادر  القدم،  لكرة  التونسية  الجامعة 

بتجميد الهالل الريايض الشايب.
هذا وتضمن قرار التاس أيضا حفظ حق هالل الشابة يف الطّعن أمامها 
 11 يف  الصادر  القرار  يف  الجامعي  املكتب  مواصلة  صورة  يف  جديد  من 
أنظار  أمام  الشايب  الهالل  عقوبة  ملف  بعرض  والقايض   ،2020 ديسمرب 

الجلسة العامة للجامعة وإمكانية تصويت األندية لفائدة هذا القرار. 
بخالص  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  أيضا  »التاس«  ألزمت  كام 
مصاريف التقايض أمامها بنسبة تزيد عن 80 % مع تحويل مبلغ قدره 5 
آالف فرنك سويرسي إىل حسابات هالل الشابة بعنوان مصاريف التقايض.

ويف ما ييل نص القرار:

TAS - Croissant Sportif Chebbien c. Fédération Tunisienne 
de Football

Le Tribunal Arbitral du Sport a décidé ce qui suit : 
1. Déclare recevable l’appel formé le 16 novembre 2020 par 

le Croissant Sportif Chebbien contre la décision du Bureau 
Fédéral de la Fédération Tunisienne de Football rendue le 17 
octobre 2020.

2. Annule la décision du Bureau Fédéral de la Fédération 

Tunisienne de Football du 17 octobre 2020 en tant qu’elle a 
décidé de mettre en inactivité le Croissant Sportif Chebbien.

3. Déclare irrecevables dans le cadre de la présente procé-
dure les conclusions formées par le Croissant Sportif Cheb-
bien contre la décision du 30 décembre 2020 du Bureau Fédé-
ral de la Fédération Tunisienne de Football, tout en précisant 
que cette décision d’irrecevabilité n’enlève pas au Croissant 
Sportif Chebbien le droit de réintroduire un appel contre la 
sentence du 30 décembre 2020, dans la forme et le délai appli-
cables.

4. Dit que les frais d’arbitrage, qui seront communiqués 
ultérieurement par le Greffe du TAS, seront supportés par la 
Fédération Tunisienne de Football à hauteur de 80% et par le 
Croissant Sportif Chebbien à hauteur de 20%.

5. Ordonne le versement par la Fédération Tunisienne 
de Football au Croissant Sportif Chebbien d’une somme de 
CHF 5›000 )cinq mille francs suisses( au titre de contribution 
à ses frais d’avocat.

.Rejette toutes autres ou plus amples réquis .6
 

صفعة أخرى لجامعة الكرة

تفاصيل قرار التاس القاضي بعودة هالل الشابّة إىل الرابطة األوىل 
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النادي االفريقي:

منتصر الوحيشي سيواصل
رغم حمالت األحباء  

رغم أن عقده ينتهي بنهاية املوسم الحايل، إال أن بقاء منترص 
الوحييش مدربا للنادي اإلفريقي خالل املوسم القادم مؤكد وال 
تصور  البعض فرض  رغم محاوالت  التشكيك  أو  الجدل  يقبل 

جديد.
فالنتائج التي عرفها النادي اإلفريقي بقيادة مدربه تشجعه عىل 
متديد التجربة ذلك أن الفريق يف 16 لقاء بقيادة الوحييش مل 
يعرف الخسارة يف الكأس أو البطولة وهو حصاد مثايل وبطويل 
املوسم  بداية  خالل  اإلفريقي  عاشه  مبا  قياسا  نفسه  اآلن  يف 
وهي مرحلة ال تستحق التوقف عندها كثريا ألن الجميع يعلم 
خفايا ما عاشه اإلفريقي من متاعب جعلته ينافس من أجل 

تفادي النزول إىل الجوالت األخرية من البطولة.
ورغم سعي البعض إىل التشكيك يف ما يقوم به الوحييش مع اإلفريقي طوال الفرتة املاضية، إال أن الهدف ليس تكليف مدرب 

جديد بل زعزعة استقرار الفريق نظرا إىل الدور الكبري الذي قام به الوحييش من أجل إعادة الفريق إىل مكانه الطبيعي.

اإلعداد للموسم القادم
ما يؤكد بقاء الوحييش خالل املوسم القادم، أنّه بارش اإلعداد ملوسم 2021ـ2022، من خالل وضع أولويات الفريق بخصوص 
متديد عقود الالعبني وغريها من امللفات األخرى التي تهّم تدعيم صفوف اإلفريقي وخاصة برنامج التحضريات الذي يجب أن 
يكون جاهزا يف أرسع وقت مبا أن موسم اإلفريقي سينتهي رسميا يوم 27 جوان، يف وقت ستنطلق فيه البطولة يوم 22 أوت 
وبالتايل يجب مراعاة قرص املدة التي قادها الوحييش وجعلت اإلفريقي يعود بقوة ويضمن البقاء مبجهوداته الفردية بل إنّه 
كان قادرا عىل الحصول عىل مركز أفضل لوال خسارة نقاط كانت تبدو يف املتناول ضد األوملبي الباجي أو الرتجي الريايض إذ 

كان الفريق متقدما يف النتيجة قبل أن يقبل هدفا يف الوقت البديل تقريبا من كل مقابلة.
ونتائج اإلفريقي يف مقابالت الكأس لن يكون لها أي تأثري عىل مستقبل الوحييش مع الفريق إذ أنّه سيواصل املهمة مهام 
كانت النتائج يف نصف النهايئ ضد االتحاد املنستريي أو النهايئ ضد املتأهل من النادي الصفاقيس واألوملبي للنقل، باعتبار 

نجاح املهمة إىل حد اآلن إذ أن اإلفريقي وصل إىل مستوى رائع ويجب املحافظة عىل كل مكاسب املرحلة وتدعيمها.
* زهري 

محمد علي بن رمضان قد 
يلعب لقلعة السراي الرتكي 

 
مدرب  تريم  فاتح  فشل  أن  بعد 
نادي غلطة الرساي يف تحقيق لقب 
الدوري الرتيك املمتاز واعتالء منصة 
املعروف  الفني  يستعد  التتويج، 
تونس  منتخب  نجمْي  انتداب  إىل 
مانشسرت  العب  املجربي  حنبعل 
يونايتد اإلنقليزي ومحمد عيل بن 
صفوف  يف  الوسط  العب  رمضان 

الرتجي الريايض التونيس. 
عىل  العزم  عاقد  تريم  أن  ويبدو 
املميزة  الكروية  كتيبته  تطعيم 
محمد،  مصطفى  املرصي  بقيادة 
الالعبني  من  وازنة  أخرى  بأسامء 
صاحب  املدرب  يُدرك  إذ  العرب، 

الـ 67 عاما أن التعاقد مع العبني جدد سيمنحه حلوال تكتيكية أكرب، وقدرة عىل التعامل 
اللقب من  الدوري املحيل واستعادة  الكروية سواء يف  املباريات  الكثري من  مع حيثيات 

بيشكتاش أو يف املسابقات األوروبية.
وتشري تقارير صحفية تركية إىل أن مجلس إدارة الفريق الرتيك، يُريد الحصول عىل خدمات 
نجم الرتجي الصاعد بن رمضان، الذي ترغب الكثري من األندية األوروبية يف التعاقد معه، 

عىل غرار فياريال اإلسباين وسانت إتيان الفرنيس.
الرساي  غلطة  أن   2021 الثالثاء 8جوان  يوم   »fotomac« موقع  أوضح  أخرى  من جهة 
يستعد لتقديم عرض ملانشسرت يونايتد اإلنقليزي؛ من أجل االستفادة من خدمات املوهبة 
الصاعدة حنبعل املجربي صاحب الـ 18 عاما عىل سبيل اإلعارة بداية من شهر جويلية 
املقبل حتى جانفي 2022؛ لتعزيز خط وسط ميدانه، وذلك بعد تأكد رحيل النجم الدويل 

املغريب يونس بلهندة عن صفوف الفريق. 
والجدير بالّذكر أن إدارة الرتجي أكدت يف أكرث من مرة رفضها القاطع التفريط يف خدمات 
بن رمضان إالّ يف حال التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وبأكرث من 5 ماليني يورو لترسيحه، 
األول،  للفريق  الصاعد حديثا  املجربي  اليونايتد بخصوص  نية  تزال غري واضحة  ال  بينام 

واختار رسميا متثيل منتخب نسور قرطاج عىل حساب املنتخب الفرنيس.

بها  مير  التي  الجوانب  متعددة  الصعوبات  أمام 
النادي الصفاقيس اجتمع ثلة من املسٔوولني الحاليني 
والرٔوساء القدامى للنادي، يف بادرة إيجابية من أجل 
الطرق  عن  والبحث  للنادي  الحايل  الوضع  تدارس 
الكفيلة الٕخراجه من االٔزمة التي يعيشها منذ مدة. 
وعديد  النادي  هيئة  من  أعضاء  االجتامع  وحرض 
الرؤساء السابقني وهم عىل التوايل السادة: منصف 
الله  عبد  بن  العزيز  علولو وعبد  السالمي ومحمد 

ولطفي عبد الناظر وجامل العارم. 
التي  الصعوبات  مختلف  الحارضون  تدارس  وقد 
يعيشها النادي والتي فرضتها االٔوضاع الخاصة التي 
تعيشها البالد وما صاحب ذلك من نقص يف املداخيل 
املتعددة وحال  املالية  االلتزامات  أثّر عىل مواجهة 
وتجديد  النادي  حجم  يف  بانتدابات  القيام  دون 
املرفوعة  النزاعات  ومجابهة  الالعبني  بعض  عقود 
تطويق  الحارضين برضورة  كل  من  وشعورا  ضده. 
هذه القضايا والنأي بالنادي عن كل التجاذبات تّم 

االتفاق عىل ما ييل:
النادي عن االبتعاد عن كل التصاريح والتعاليق  أنصار  اوال٬ دعوة جميع 
التي من شأنها أن تعمق االنقسام داخل صفوف النادي وتيسء إىل سمعته 
عىل املستويني الوطني والدويل واالنخراط ىف مسار توافقي يضع مصلحة 

النادي فوق كل اعتبار. 
ثانيا٬ التمسك باملرشوعية داخل هياكل النادي حتى يواصل االٔخ منصف 
النادي متمنني  بإدارة شٔوون  الحالية االضطالع  التسيريية  خامخم والهيئة 
لالٔخ منصف خامخم تجاوز الحالة املرضية التي أملت به يف املدة االٔخرية. 

ثالثا٬ إعادة تفعيل الهيئة العليا للدعم ودعوتها لالنعقاد ىف آقرب االٓجال 

اقرتاح  مع  للنادي  واالٔديب  املادي  الدعم  تقدم  حتى 
منصف  للسيد  للدعم  العليا  الهيئة  رئاسة  تسند  أن 

السالمي. 
للنادي  الداعمني  كبار  شمل  مل  عىل  العمل  رابعا٬ 
التي  العميقة  املالية  لالٔزمة  رسيعة  حلول  إليجاد 

يعيشها النادي. 
خامسا٬ الرشوع ىف تشخيص كل املشاكل التى يعرفها 
حاليا النادي ولتسهيل التعاطي مع هذه املشاكل وقع 
االتفاق عىل تكوين ثالث لجان وهي: لجنة تصفية 
الديون ولجنة فنية ولجنة قانونية ودعوتها لالنعقاد 

واالنكباب عىل كل امللفات التي تخّص النادي. 
سادسا٬ الحرص عىل إيجاد تنسيق كامل بني مختلف 
للدعم  عليا  وهيئة  مديرة  هيئة  من  النادي  هياكل 
من  االٔحباء  هيئة  تفعيل  وإعادة  وشبكة سوسيوس، 
التي  الدعم  وسائل  كل  النادي وضامن  تدعيم  أجل 
الرائدة  مكانته  تبّوؤ  عىل  وتساعده  شأنه  من  تعيل 

داخل البالد وخارجها. 
النادي ومختلف  الصلة والروابط بني  إيجايّب وتقوية  إرساء تفاعل  سابعا٬ 
الهياكل الرياضية من جامعات رياضية ورابطات وسلطة ارٕشاف وصحافة 
رياضية مبا يضمن مزيد التألق للنادي واملحافظة عىل السمعة الطيبة التي 

اكتسبها عرب ما يربو عن قرن من الحضور عىل الساحة الرياضية. 

ماذا قررت لجنة الدعم يف النادي الصفاقسي؟
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االخيرة

يُدخلنا الكاتب عبد القادر عليمي كهفا ُمعِتماً يُحرّك فيه الّشخصيّتني الرئيسيّتني، 
الحياة،  عبثيّة  يف  تائهني  ذاتني/كيانني  بوصفهم  الزيادي،  وتوفيق  األسود  صابر 
بني  وتتشابك  تتداخل  إّنا  فيهم حكايتاهم  تتناوُب  ال  أربعة فصول  ومينحهم 
الفصول مجتمعةاً وداخل الفصل ذاتِه، لكّنه، وهو يُدخلنا هذا الكهف اإلنساين، 
يُشيّد لنا الكاتُب جرسا مؤطّرا لذلك تتكّفل به شخصيّة حوريّة الّدايل -يف البداية 
أو  االسرتجاع  تقنية  خالل  من  األخرى  هي  الكاتب  سيُحرّكها  والتي  والّنهاية- 
الفالش باك )Flash- Back(، إذ »سيلتزُم« الكاتب بهذه التقنيّة، بوصفها عملية 
تستهدف توقيف الرّسد اآلين لزمن الحكاية، والعودة إىل أحداث وقعت يف الزمن 
املايض، ليتّم رسدها يف لحظة سابقة عىل زمن حدوثها )االسرتجاع(، وبناء العامل 
التخيييل للشخصيّتني، رغم أن األحداث تبدو يف لحظة الحقة عىل زمن حدوثها، 
إذ تقول حورية الدايل »بعد شهر من غياب صابر األسود، عرثُت أنا حوريّة الّدايل 
الجلديّة تحّسسُت بأصابعي  الحقيبة  عىل حقيبة صغرية كان نسيها... ويف قاع 
الكاتب  ليختم   ،»Flasch قليّم  أنّه  أخرجه  أن  قبل  حتّى  عرفُت  جسم صغريا 
أمينة  سأكون  الّدايل،  حوريّة  »أنا  قائلة  تعلمنا  وهي  ذاتها  بالشخصيّة  روايته 
معكم، لن أضيف شيئا من عندي، فم قرأمتوه يف الفصول الّسابقة هو كّل ما 

وجدته ُمخزّنا يف جهاز الفالش الذي خلّفه صابر األسود«. 
وبني هذا الجرس التأطريي والكهف التخيييّل ميكننا أن نقرأ التصدير األول للرواية، 
منيف  الرحمن  عبد  مقولة  عليمي  القادر  عبد  يُورد  حيث  »اطمئنان«،  بكل 
الّشهرية »ميكننا دامئا بناء الجسور، الّصعب هو بناء اإلنسان«، وهي املقولة التي 
جاءت عىل لسان زيك النداوي بطل روايته »حني تردنا الجرس«، وغري بعيد عن 
بطل عبد الرحمن منيف، زيك النداوي، املنترص يف هزامئه وإحباطه وخيبة جيل 
كامل، سيدفع لنا عبد القادر عليمي بطله صابر األسود، بطال متخبّطا يف هزامئه 

ويف خيبات جيله.
الّرواية يف مختلف مراحلها، فصورة  املثّقف يف  البطل  تعّددت وتنّوعت صورة 
هذا »الّصنف« من الّشخصيّات راوحت بني الحامل املنفصل عن عامله، أو املستلب 
املنبهر باآلخر أو االنتهازّي أو الثّورّي املتمرّد أو اليائس والهارب من املواجهة أو 
العدمّي... وهي حاالت تختلف وتتنّوع لكّنها تتحرّك يف مدار التّصادم واالصطدام 

سواء مع الواقع أو مع اآلخر أو مع الّذات أو مع الّسلطة أو الحقيقة... 
ويف روايته »سكاكني عمياء« يضعنا الكاتب عبد القادر عليمي أمام شخصيّتني 
مبصريهم  ودفع  والخسائر،  واإلحباطات  الخيبات  عليهم  تناوبت  رئيسيّتني 
واملوت  الزيادي،  توفيق  لشخصيّة  انتحارا  املوت  املحتومة،  الّنهاية  نحو  رويدا 
قتال لشخصيّة صابر األسود. فال الهروب من واقع تونس نحو سحر باريس أنقذ 

إرصار  وال  معه،  املستمرّة  اليأس  حالة  من  التخلّص  عىل  وساعده  »الفكرون« 
فالّسكاكني  به،  يليق  أفقا  منحه  البائس  التّونيس  واقعه  مواجهة  عىل  »فايكا« 
الظالم،  يف  تنقّض  طائشة  سكاكني  املايض،  من  تطّل  وهناك،  هنا  األحالم  تحّز 
»لزجا  كّل شخصيّة  ُعُمَر  وتحّول  اللحم  تحّز  الخارصة،  يف  عمياء  سفر سكاكني 

مثل يَرَقٍَة«.
الناقد غايل شكري لصورة  وقياسا عىل تصنيف 
حرب  قبل  ما  »هناك  بأن  الّرواية  يف  املثّقف 
ميكن  بعدها«،  ما  وهناك  جوان  الخامس 
القادر  عبد  رواية  يف  املثقف  صورة  تصنيف 
التونسيّة  الثورة  قبل  ما  »هناك  بأّن  عليمي 
وهناك ما بعدها«، فالزّمن يف الّرواية، وإن امتّد 
إىل مراتع الّصبى ومقاعد الجامعة، إال أنّه كان 
لكّن  الّنوستالجيا،  مدار  يف  يتحرّك  استحضارا 
النفيّس  لألحداث/الزّمن  املحرّك  الفعيّل  الزّمن 
إسقاط  بعد  ما  زمن  هو  بالّنهايات،  املُعّجل 
يف  والالمعنى  الفوىض  مرحلة  واستمرار  الّنظام 
تونس، رغم أن الكاتب يتخىّل -رمّبا عن قصد- 
اليساري/املنتمي/املناضل/  املثقف  صورة  عن 
الظاّلل  تحت  واملتحرّك  األيديولوجيا  صاحب 
وهو  عليمي  القادر  عبد  كان  ورمّبا  السياسيّة، 
يتخلّص من هذا اإلطار الضيّق وهذا التصنيف 

ثقافة،  مرحلة  وال  املثّقف  مرحلة  تعد  مل  املرحلة  أن  عىل  يؤكّد  إّنا  املُنمذج، 
تنظريات  عن  حاّد  »نكوص  مرحلة  بامتياز،  البرش  لحم  آكيل  مرحلة  هي  بل 
والحّب  والجمل  والّشعر  والّرواية  والفلسفة  العلم  يف  الحديث  العرص  إنسان 
والحياة« كم نطالع يف الرواية، مرحلة »دماء ودموع وزفرات حّرى وأحالم ثوريّة 
تونس »ال يشء  املرحلة يف  الفكرون  لصديقة  فايكا  ومثلم يصف  تتحّقق«،  مل 
سوى اغتياالت، فقر، جهل، خوف، قهر، ذّل، فساد، ونهب للرثوات، ومن الصفات 
الحسنى لهذه الثورة املجيدة أنّها أنتجت ناذج إنسانيّة هجينة وشائنة. وضعت 
كّذابني، منافقني، جوعى، عدائيّني، إرهابيّني، نّامني، ُمرائني، متبّجحني، متنطّعني، 
عن  عاطلني  أراذل،  َسَفلة،  جالّدين،  إخوانهم،  لحم  نّهاشني  الخّسة،  يف  غارقني 
الحلم، هاربني إىل الخلف، مستكرشني، متكّبين، منتفخني، متورّمني، دّساسني، 
معربدين، سقط متاع، جرابيع نتنة، رعاع، يتامى تاريخ وحياة، صانعي سخافات، 
منبوذين، مخاتلني، زائغني عن الحق، مصّفقن لباطل األباطيل، محتالني، خّداعني، 
عاقنّي وُمعّوقني، خونة، مريقي ماء الوجه، أذالّء، حقراء، علوج قميئني، فاشلني، 
أرشار،  أدعياء،  وأرواح،  ظّل  ثقييل  متذاكني،  أغبياء  حاقدين،  ٌح،  كُسَّ حاقدين، 

باذري وهم وفتنة وعدم، سمجني، صّم، ُخرس، عمٌي...«.
وإذ نورد جميع هذه الّصفات، وغريها كثرية عىل كامل الّرواية، إّنا للتّدليل عىل 
أن الكاتب عبد القادر عليمي »يغرس سّكينه« جيّدا ليقطّع أوصال هذا »الوهم 
الثوري« ويهّشم فرتينته البّاقة والكاذبة التي تُخفي جبال من القممة البرشيّة، 
ومع ذلك، ورغم التخيّل عن الّصورة النمطيّة للمثّقف، فإّن عبد القادر عليمي 
خالل  من  البرشيّة،  القممة  هذه  عن  بعيدا  واملجاز  الّشعر  من  حديقة  يبذُر 
الّنصوص الشعريّة املتواترة يف الّرواية، ومن خالل إيراد وتضمني بعض األساطري 
وفلسفيّة  نرثيّة  مبقتطفات  الفصول  جميع  وتصدير  وظيفّي،  بشكل  والقصص 
العامل ونسغه«،  الكاتب وهو يتمّسك بصورة األطفال »فاكهة  إّن  وشعريّة، بل 
التي تطفو من حني إىل آخر يف الّرواية، إّنا يتمّسك برمزيّات البداية واملستقبل 
والباءة، واملشرتك الكويّن يف اإلنسان/الطفل، وعىل عكس تشارلز ديكنز، ال يورّط 
املجتمع  لنقد  الكبار  مع  معّقدة  عالقات  يف  خياله  أطفال  عليمي  القادر  عبد 
البجوازّي، إّنا يهرُب إليهم ويلوذ إىل عاملهم ويستجري بهم من قممة الكبار، 
أمام  الرواية... كأنّنا  كّل ذلك دون أن نعرث عىل شخصيّة طفل بعينه يف كامل 
نوذج الطفل األبدّي الذي يخرتق عمق ذواتنا، مثلم صّوره لنا أنطوان دو سانت 
إكزوبريي يف روايته الشعريّة الخالدة »األمري الّصغري«، إذ نطالع يف رواية عبد 

الّريح  عكس  رغم  طفال  زلت  ما  »إيّن  األسود  صابر  لسان  عىل  عليمي  القادر 
العامل  أشّد حاجة  اليوم إىل قلب طفل!«/ »ما  العامل  أشّد حاجة  والناس!«/«ما 

إىل حكمة طفل!«.
رمّبا كان الرّصاع الحقيقي يف الرواية رصاَع البطل مع الزّمن، فهذا الزّمن الثورّي، 
األسود،  الرئييّس صابر  البطل  بكلكله عىل حياة  يجثم  بامتياز  هو زمن نفيس 
يف  نتوّغل  ورمّبا  الّزيادي،  توفيق  عىل  حّدة  أقّل  وبدرجة 
لوجه  صورتنينْ  فنعتبهم  الّشخصيّتني  هذين  وجهينْ  تأويل 
واحد أو وجهنينْ لشخص واحد، أو رمّبا هم كذلك فعال، غري 
أن رضورات الرّسد حتّمت عىل الكاتب رمّبا االستنجاد بهذه 
واستّل   ، شخصيّتنينْ الواحدة  الّشخصيّة  من  فخلق  التّقنية، 
وجه الّشاعر ضلعا بانيا من شخصيّة الّسارد، وهم الّصفتان 
اللّتني يحملهم الكاتب ذاته عبد القادر عليمي، بل إن أحد 
حي  يف  الّشعراء«  »بار  هو  الرواية  يف  الرئيسية  الفضاءات 
عىل  الّدالة  القرائن  أّما  الفرنسيّة،  مرسيليا  مبدينة  املغاربة 
وأحداثا  ومكانا  زمانا  الّرواية،  يف  كثرية  فهي  االنصهار  هذا 
الذاتية  السرية  من  الّرواية  تقرتب  لذلك  ورمّبا  وإحاالت، 
سخام  من  حزمة  شاعر  »يفرتش  حيث  شعريّة/رسديّة... 

الكالم«.
وينجح الكاتب يف خلق شخصيّتني من شخص واحد، ويقنع 
السريورة/ فرّقتهم  شخصيّتني  أمام  فعال  بأنّه  روايته  قارئ 

املتتالية  الخيبات  الّصريورة،  نفس  جمعتهم  لكننْ  األمكنة 
واملوت مصريا نهائيّا، »كّنا شتات أمزجة وطبائع، لكن جمعنا املكان ووّحد بني 
نفوسنا«، بل إن الكاتب وهو يجعل فايكا تاجر ممنوعات ومهرّب عن وعي، 
ويف املقابل يورّط الفكرون يف تهريب املخّدرات دون علم منه، فيه الكثري من 
الّذكاء يف توظيف ما ميكن أن تأتيه الذات البرشية يف آن، أو تصوير وجهيها: 
الفاعل واملفعول بها. لكن يظل صابر األسود الشخصيّة املتحّكمة يف مسار الرّسد 
من خالل استئثاره بالرّسد وبضمري املخاطب، يف حني يحرض توفيق الزيادي يف 
الرواية بصيغة املتحّدث عنه وخاصة من خالل رسائله عب امليسنجر ومقاطعه 
الشعريّة، كم يستأثر صابر األسود »بالكّم« األوفر من املعلومات حول حياته 

وتفاصيلها ودقائقها مقارنة برفيقه توفيق الزيادي.
ورمّبا لذلك ميكننا أن نستقِرئَ رصاَع الّنوازع البرشيّة وتناقضاتها، ورصاَعها مع 
الزّمن بشكل متقارب بني الشخصيّتني، بل إن الّصفات والّنعوت تتوزّع بينهم 
توفيق  رواية  يف  السطور  بني  نطالعه  األسود  صابر  به  يرّصح  وما  »بالعدل«، 
ونزق  وحزن  قلق  من  قُدَّ  موتور  »رجل  نفسه  األسود  صابر  يصف  الزيادي. 
معطوب/كنت  رجل  والقلق/أنا  والقهر  اليتم  من  املعجون  الغازي  وجنون/أنا 
ضائع  يعجبني/رجل  يشء  ال  درويش:  محمود  مذهب  وانعزاليا/عىل  منطويا 
مبعرث الحظ والخطوات/عاطل عن األمل والفرح/رجل أرشف عىل الجنون/أفّكر 
أحيانا يف االنتحار/رجل منذور للعواصف/ُعتّمت سميئ وانسّد األفق أمامي/يف 
متاهتي مل أستطع التخلّص من حالة الفراغ الّروحي الخانق/أستشعر الالّجدوى 

من كّل يشء.
أّما توفيق الزيادي املتخرج أيضا يف كلية اآلداب مبنوبة مثل صابر األسود، فهو 
الحارض يف الساحات وامليادين والشاهد عىل الثّورة وما حصدت من األرواح، 
التاريخ  عىل  الّشاهد  وهو  بغل،  مثل  يشتغل  عديدة،  مهن  يف  املتقلّب  وهو 
املزيّف الذي يكتب بحب الخداع والّضغائن واألحقاد/تعّود الروتني/يبحث عن 
املعنى/رضيت بالكفاف، لكن الكفاف مل يرَض/الحياة فقدت نكهتها األوىل/بائسا 

مكتئبا وحزينا/أتوق إىل التحّرر/أحّب أن أتحّرر من كل ذلك وأعود طفال...
واملدن  املدارات  شخصيّاته  بحكايات  عليمي  القادر  عبد  الكاتب  يطّوح 
رتيب  بإيقاع  زمنّي  روتني  يف  واللّيايل  األيام  وتتعاقب  والجراحات،  والتّفاصيل 
وممّل، فالحياة فقدت بهَجتها ونضارتها يف هذا »الزّمن الثوري املمسوخ« الذي 
ال ينسحب عىل الفكرون وفايكا فقط، بل هو زمن ال فرق فيه بني الّشخصيّات 

الخياليّة والشخصيّات الواقعيّة، إنّه زمن الّسكاكني العمياء. 

عن زمن العضِّ بالنَّواجِذ والّتدافِع باملَناكِب

                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

تستمّد الّرواية تجّددها من راهنّية األسئلة التي تطرحها، ومتنحها هذه 
التأويل، وغالبا  آفاق  املداخل وتعّدد  وتنّوع  القراءات  اختالَف  األسئلة 
ما تنحاز الّروايات إىل سياق محّدد من األسئلة، إّما وجوديّة أو فلسفّية 
أو اجتامعية أو سياسّية، لكّن رواية »سكاكني عمياء« للكاتب التونيس 
والّتوزيع، تصنع من  للّنرش  مّيارة  دار  الّصادرة عن  القادر عليمي  عبد 
جميع هذه األسئلة هويّتها املخصوصة، ورّبا صورة غالف الّرواية خري 
املرسوم   -Spiral line- الحلزويّن  فالخّط  األسئلة،  نهائّية  دليل عىل ال 
عىل الغالف، متاما مثلام صّوره إنسان ما قبل الّتاريخ لرسم اللّوالب يف 
»لوحات الكهف« للتعبري عن دورة الوالدة واملوت التي ال تنتهي، هو 
إحالة سيميائّية دالّة عىل تعاقب األحداث املتزايدة أو املتواترة ألجل غري 
مسّمى، وهي يف الّرواية تخلٌّص من سكون األجوبة وتوليد مستمّر لنقاط 
من  يقرتب  أن  لإلنسان  ميكن  ال  التي  والتعّجب  واالستنكار  االستفهام 
إنسانّيته إن مل ينرث هذه الّنقاط أينام وىّل وجهه، متاما مثل بطيْل رواية 
الزيادي  وتوفيق  »الفكرون«،  املكّنى  األسود  صابر  عمياء«،  »سكاكني 
املكّنى »فايكا«، بطالن يتحّركان تحت سطوة نصال الّسكاكني الوجوديّة 
وتهديده املستمّر لحياتهام يف هذا الزّمن »الثورّي« املوتور، زمن العضِّ 

بالنَّواجِذ والّتدافعِ باملَناكِب.

رواَيُة »�سكاكني عمياء« لعبد القادر عليمي:
أفكار متقاطعة 


