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بوجود املحكمة الدستورية
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امللفّ املالي إلعادة النفايات إىل مصدرها 

الهيئة اإلدارية الوطنية ترفض تواصل 
األزمة وتدين القمع 

إحياء الذكرى 54 لوفاة الزعيم أحمد التليلي بني 
ثورة االستقالل والثورة الديموقراطية

األخ األمني العام:
تونس يف حاجة إىل اإلسراع بإصالح منظومة 

الصحة والتعليم ووضع منوال تنموي جديد
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لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

التونيس  العام  الهيئة اإلدارية لالتحاد  اعترب اإلخوة أعضاء 
الدين  نور  األخ  برئاسة  املنعقدة يوم 17 جوان 2021  للشغل 
وأنه  طالت  بالبالد  تعصف  التي  السياسية  األزمة  ان  الطبويب، 
يجب إنهاؤها مؤكدين رفضهم لتواصلها. ودعا اإلخوة النقابيون 
اىل  االمانة  إعادة  او  السياسية  األزمة  من  الخروج  رضورة  اىل 

الشعب عرب االنتخابات املبكرة.
من  الجديد  باملوقف  ُفوِجَئ  إنه  العام  األمني  األخ  قال 
الحوار الوطني الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد 
أن أعلمه يف وقت سابق بأنه يقبل اإلرشاف عىل الحوار الوطني 
األخ  وبنينّ  جديدة.  لديه رشوطا  بأن  ويعلمه  ذلك  بعد  ليعود 
يف  طرفا  ليس  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ان  العام  األمني 
النزاع السيايس الذي يدمر البالد ولكن دوره وواجبه ان يسعى 
االنكباب عىل  أجل  السليمة من  السياسية  املناخات  توفري  إىل 
ده من خالل تقدمه باملبادرة الحوار  القضايا الكربى وهو ما جسنّ

الوطني وبنينّ أن االتحاد متسمك برضورة تجاوز األزمة السياسية الراهنة 
أنه  العام  األمني  األخ  وبنينّ  الشعب.  االتحاد معنينّ مبصلحة ومصري  ألن 
عىل قناعة أن عدم القدرة عىل عالج املشكل السيايس الخانق ثم املرور 
إىل معالجة القضايا الكربى ستكون له االنعكاسات الوخيمة طويلة املدى 
ة اىل اإلرساع بإصالح منظومات  عىل البالد. وفسنّ ان تونس يف حاجة ملحنّ
الصحة والتعليم واىل وضع منوال تنموي جديد مؤكدا ان بالدنا جميلة 

يستطاب فيها العيش رشط ان ينكب أبناؤها عىل بنائها.
أدان األخ األمني العام ترصيح رئيس مجلس النواب حول عدد دقائق 
للموظفني  الوطني  الدور  أن  مؤكدا  التونسيني  والعامل  املوظفني  عمل 
والعامل ال ميكن إنكاره. وبنينّ األخ األمني العام أن االتحاد يرفض االعتداء 
ى. وبنينّ األخ نور الدين الطبويب أن اإلنتاج  عىل املوظفني تحت أي مسمنّ
والعمل  االستقرار  ومنها  الرضورية  املناخات  توفري  تستوجب  واإلنتاجية 
الالئق واالطمئنان إىل املستقبل وخاصة تغذية االنتامء إىل املؤسسة ورشح 
تتجاوز  ال  واإلنتاجية  اإلنتاج  العامل يف  أن مسؤولية  تؤكد  الدراسات  أن 
الثلث وأن البقية مرتبطة باملؤسسة وأصحاب العمل مبا يف ذلك جهدهم 
م األخ االمني  يف توفري التجهيزات ويف اختيار منهجية العمل املناسبة. وقدنّ
نرش  حول  األخري  االتفاق  نا  مثمنّ الحكومة  مع  املفاوضات  نتائج  العام 
الرسمي وقال إن هناك نقاشا حول املفاوضات  الرائد  الحظائر يف  اتفاق 
االجتامعية يف القطاع العام والوظيفة العمومية. وتحدث األخ األمني العام 
الرشيك  استجابة  عدم  نتيجة  الخاص  القطاع  يف  املفاوضات  تعطل  عن 
مع  الرصاع  يعني  ال  الوقتي  الفتور  أن  الصدد  هذا  يف  وأكد  االجتامعي 
االتحاد التونيس للصناعة التجارة. وأشار إىل أن االتحاد اعتمد اسرتاتيجية 
جديدة يف التفاوض وهو فتح الباب أمام التفاوض عىل مستوى املؤسسات 

داعيا العامل إىل التنظم داخل هياكل االتحاد العام التونيس للشغل من 
أجل القدرة عىل املفاوضات والدفاع عن حقهم يف تعديل املقدرة الرشائية.

إنقاذ تونس

قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  قدور  بن  أنور  األخ  م  قدنّ
الدراسات، بسطة عن الوضع االقتصادي والتنموي يف تونس مؤكدا أن كل 
املؤرشات سيئة وقال إن الخيارات الحكومة تزيد يف تعقيد األمور. وقال 
إن الواقع التونيس أصبح واضحا إذ يسعى كل طرف إىل تحقيق مصالحه 
عىل حساب مصلحة الشعب وقال إن السياسيني غري مهتمني بقضايا البالد 
وان اللوبيات نهبت االقتصاد وسط عجز الحكومة عن بسط سيطرتها عىل 
االقتصاد، وعن تحقيق العدالة الجبائية، مؤكدا أنه مل يبَق للتونسيني سوى 
االتحاد العام التونيس للشغل. ورشح األخ األمني العام املساعد أن الدور 
البالد.  إنقاذ  يف  بدورهم  القيام  أجل  من  واالتحاد  النقابيني  ة  بعدنّ مناط 
من جهته اعترب األخ صالح الدين الساملي أن الحكومة تريد ارتهان البالد 

التونيس مير بالرضورة عرب  إنقاذ الشعب  الدويل وبنينّ ان  النقد  لصندوق 
إنقاذ االقتصاد ورفض تطبيق امالءات النقد الدويل ويف مقدمتها مساعي 
العمومية  املؤسسات  إنقاذ  إن  وقال  العمومية.  املؤسسات  يف  التفويت 
املضاربني  من  التونسيني  وحامية  والتعليم  الصحة  منظومات  وإصالح 
وإيقاف نزيف التهرب الرضيبي تؤدي اىل إنقاذ الشعب التونيس وحامية 
مصالحه وقال إن السياسيني غري مهتمني لهذا األمر يف الوقت الحايل وهو 
ما يطرح عىل االتحاد العام التونيس للشغل والنقابيني دورا جسيام إلنقاذ 

تونس. 
 نقاشات

واعترب عدد من اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية ان أول ما يجب 
القيام به هو مزيد متتني البناء الداخيل للمنظمة وذلك عرب تعديل القانون 
هذا  وبينّنوا يف  الواقع  أرض  تجربته عىل  كربى خالل  نقائص  أثبت  الذي 
الصدد أهمية املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب يف تعديل لقوانني الداخلية 
ملزيد مالءمة الواقع. وتحدث عدد من اإلخوة النقابيون عن االنفالت الذي 
تشهده البالد وسطوة وسيطرة العصابات وللوبيات عىل مختلف مفاصل 
بهم  وتهرنّ قرار  أي  اتخاذ  عن  الجهوية  السلط  عجز  واستنكروا  االقتصاد. 
من تحمل املسؤولية يف حامية املنشات العمومية وموارد البالد عىل غرار 
ما يحصل يف الحوض املنجمي. وأدان عدد من اإلخوة النقابيني الزيادات 
متاما  انهارت  للتونسيني  الرشائية  املقدرة  ان  معتربين  األسعار  يف  األخرية 
التعامل  النقابيون من  وان مستوى العيش انحدر كثريا. واستنكر اإلخوة 
القمعي مع التحركات االحتجاجية مؤكدين عىل حق الشعب يف التظاهر 
للتنديد بالسياسات التي ال تخدم مصلحته. وأكد عدد من اإلخوة النقابيني 
أن الحل لبالدنا مير عرب تجاوز األزمة السياسية وبناء نوال تنموي جديد 

قائم عىل العدالة الجبائية والسيادة الوطنية.

...وتطالب الحكومة بالقيام بواجبها يف مجابهة الجائحة 
* تغطية طارق السعيدي/ صور منترص العكرميالهيئة اإلدارية الوطنية ترفض تواصل األزمة السياسية وتدين القمع 
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أسباب  ارتفاع أعداد الُقصر »الحارقين إلى ايطاليا«

 التفكك األسري واالنقطاع املدرسي وغياب مؤسسات الدولة

كان لالتحاد العام التونيس للشغل رشف تنظيم 
أجل  من  الدويل  العريب  للمنتدى  الخامسة  الدورة 
الدويل  العريب  املركز  بالتعاون مع  لفلسطني  العدالة 
 2021 جوان   17 و   16 يومي  والتضامن  للتواصل 
العربية  األقطار  من  ومشاركة  مشارك   500 بحضور 
دولة.   37 ميثلون  العامل  أحرار  من  العديد  ومن 
وانتظمت الدورة عرب تطبيقة »زوم« بسبب جائحة 
»كورونا« بعد أن كان مقررا عقدها بتونس وحملت 
الفلسطيني  الشعب  صمود  دعم  »سبل  عنوان 
مناسبة  وكانت  والعدوان«  لالحتالل  ومقاومته 
للقضية  مبساندتهام  عرفا  كبرييْن  مناضلنْي  لتكريم 
الفلسطينية وهام »رامزي كالرك« املحامي والناشط 
السيايس األمرييك املتوىف يف أفريل 2021 والرائد »يس 
التحرير  الجزائري يف جبهة  املناضل  لخرض بورقعة« 

الوطني الجزائرية املتوىف يف نوفمرب 2020. وإذ أتيحت يل الفرصة ملتابعة جلسات املنتدى عن بُعد رأيت من 
املفيد تعريف القراء مبا تضمنته من تحليل سيايس متميز للواقع وما توصلت إليه من صياغة مقرتحات عملية 
من شأنها أن تساهم يف مزيد الدفع بالقضية الفلسطينية إىل األمام واستثامر انتصارها خالل ملحمة سيف القدس 

حتى ال يتّم االلتفاف عليها من قبل املزايدين بها وخاصة منهم الفصيلة الجديدة أولئك املتاجرون بالدين. 
وناقشت الندوة أوراق عمل قدمها مشاركون عرب وأجانب حول أشكال سبل الدعم السيايس واالقتصادي 
والقانوين واإلعالمي والثقايف والرتبوي وغريها. وتدخل فيها األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد ليعرب عن 
مساندة املنظمة الدامئة للقضية الفلسطينية قائال إن الحق الفلسطيني حق أبدي قائم بذاته وهو األساس للسلم، 
والفلسطينيون ما زالوا يرزحون تحت وطأة االحتالل الصهيوين وهو ما يستدعي من أحرار العامل واجب التضامن 
مع الشعب الفلسطيني واالنحياز لحقه التاريخي وهو آخر الشعوب املستعَمرة يف املعمورة. كام انتظمت مثاين 
جلسات عىل مدى اليومني املذكورين ترأس إحداها األخ سمري الشفي األمني العام املساعد وتناولت سبل الدعم 

عىل املستوى السيايس.
وقد شخصت مداخلة املناضل املغريب خالد السفياين يف افتتاح الندوة الوضع العريب الحايل إثر ملحمة القدس 
الذي يتميّز بأمرين أولهام العدوان الصهيوين عىل الشعب الفلسطيني يف مختلف أرجاء فلسطني املحتلة وثانيهام 

تحقيق انتصار عىل الكيان الصهيوين الذي ارتكب جرائم 
يف  واملسيحية  اإلسالمية  املقدسات  عىل  واعتدى  فظيعة 
فلسطني. وأضاف أن هذا امللتقى يُنظم وقد التأمت كل 
تخوض  أن  واستطاعت  الفلسطيني  الشعب  مكونات 
أعتى  عىل  فانترصت  املتاحة  باإلمكانات  موحدة  معركة 
الكيان الصهيوين مام أفرز  التي استعملها  الدمار  أسلحة 
تفاعال واسعا عىل املستوى العريب واإلسالمي وتضامنا من 
مدن  مليونية يف عدة  فانتظمت مظاهرات  العامل  أحرار 

من أقىص األرض إىل أدناها.
ودعا عدة متدّخلني يف كلامتهم الفصائل الفلسطينية 
يتمكنوا من دحر  الفرقة حتى  توحيد صفوفها ونبذ  إىل 
إن  بالقول  آخر  متدخل  ذلك  عىل  فعلق  املحتّل  الكيان 
مبا  املقاومة  تصعيد  يف  يتلّخص  للوحدة  الوحيد  السبيل 
الفلسطينيني مسؤولية نرصة خيار  يحمل الجميع وليس 
العريب أصبح  السياق نفسه رأى مشارك أن املواطن  املقاومة واملساهمة مبا أمكن الستمرارها وتصعيدها. ويف 
الحصة  اإلشارة يف  الدفاع عن نفسه وليس عن فلسطني فقط. ومتت  التطبيع فهو بصدد  يواجه  ملا  أنه  يشعر 
والديني  الطائفي  املستوى  الفلسطيني عىل  املجتمع  اخرتاق  الصهاينة يف  إىل فشل  الرتبوي  للجانب  املخصصة 
وتجىل ذلك مؤخرا يف مدينة القدس ويف حّي الشيخ جراح تحديدا مام يطرح أهمية الرتكيز عىل الجانب الرتبوي 
والثقايف يف مواجهة الصهيونية. وأكد مشارك آخر عىل أهمية املقاطعة االقتصادية للبضائع الصهيونية من خالل 
نجاح حملة مقاطعة إفراغ البواخر الصهيونية يف عدة أرجاء من العامل مذكرا بتجربة مامثلة ناجحة حصلت زمن 

الزعيم جامل عبد النارص.
واتفق املجتمعون يف نهاية الندوة عىل إصدار »إعالن تونس من أجل العدالة لفلسطني« يتضمن معظم ما 
ورد من أفكار واقرتاحات لسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته. ومن أهّم التوصيات التي تّم رفعها 
إىل اللجنة املرشفة عىل متابعة مخرجات الندوة تخصيص منح دراسية جامعية لطالب فلسطينيني باسم رامزي 
كالرك ويس لخرض بورقعة وإطالق اسميهام عىل ساحات وشوارع يف مدن وعواصم عربية وعاملية وإقامة منتدى 
خاص بالشباب العريب والدويل من أجل العدالة لفلسطني. واختتمت الندوة بتجديد الشكر لالتحاد العام التونيس 

للشغل عىل احتضان هذا اللقاء الذي متكن من حشد عدد كبري من الشخصيات العربية والدولية.

االتحاد العام التونسي للشغل على عهده يف املوعد
* إعداد بدر السامويالمنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين:

* لطفي املاكني

ما زالت األرقام املعلنة من قبل املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 
ايطاليا  إىل  الواصلني  القرص  أعداد  ارتفاع  تواصل  تؤكد  واالجتامعية 
)مبرافق أو دون مرافق باعتبار ان هناك حاالت هجرة عائلية( وتتوافق 
أرقام املنتدى مع ما تصدره الجهات االيطالية يف عالقة بهم وهذا ما 
اكده النائب عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي يف حواره لـ »الشعب« 
إذ تبلغ اعداد القرص الحارقني ما بني 900 وألف سنويا وهو رقم يبعث 

الرسمي  الناطق  ما طرحناه عىل  وهذا  واالستغراب  الحرية  عىل 
تلك  حديثه  بداية  يف  اكد  الذي  عمر  بن  رمضان  للمنتدى 

باتجاه  للقرص  النظامية  غري  الهجرة  بخصوص  املعطيات 
تعريف  بطاقة  ميلكون  ال  وأغلبهم  االيطالية  السواحل 
وطنية مبا يصعب التعرف عليهم من خالل البصمة كام 

هو مّتبع يف مثل هذه الوضعيات.
ويف تفسريه ألسباب هذه الظاهرة ذكر محدثنا ان 
هناك معرفة من قبل هؤالء الُقرّص أو من يدفعهم إىل ان 

قوانني الهجرة تحمي القارص من الرتحيل ألن السلطات 
الدولية  باملواثيق  االلتزام  عىل  مجربة  تكون  االيطالية 

العوامل  ومن  القرص  لهؤالء  الرضوريات  كل  لتوفري  الضامنة 
الدافعة التي أشار إليها رمضان بن عمر هي حاالت التفكك االرسي 

املتفشية يف السنوات االخرية وهذا ما ترتب عنه ارتفاع اعداد املنقطعني 
100 ألف منقطع  الدراسة من مستويات تعليمية مختلفة )حوايل  عن 
 27 تتجاوز  ال  التكوينية  املنظومة   استيعاب  طاقة  ان  حني  يف  سنويا( 
لشتى  عرضة  الشوارع  يف  يتيهون  غالبيتهم  فإن  وبالتايل  متكون  ألف 
التي  أرسهم  ملساعدة  الشغل  سوق  تدخل  أخرى  وأعداد  االنحرافات 

باتت تدفعهم إىل الحرقة لتحسني أوضاعها املعيشيّة وهذا ما عرب عنه 
أكرث 52٪ من املنقطعني عن الدراسة وهنا تغيب املنظامت والجمعيات 
أوساط  من  وأغلبهم  الهشة  الرشيحة  بهذه  املهتمة  الدولة  ومؤسسات 
اجتامعية ضعيفة واستشهد هنا الناطق الرسمي باسم املنتدى بترصيح 
الطفولة  62 مؤسسة معنية بحامية  ان  فيه  املرأة ذكرت  لوزيرة  سابق 
أغلقت بسبب تجميد االنتدابات يف الوظيفة العمومية وهو ما يبني عدم 

القدرة عىل االحاطة الشاملة بهذه الفئة العمرية الهشة.
* مرشوع الحرقة

تغذية  دوافع  عن  الكشف  يف  عمر  بن  رمضان  ومييض 
النظامية لدى هؤالء الُقرص بالقول ان االرسة  الهجرة غري 
بالحي  املقربني  االصدقاء  وكذلك  الدوافع  تلك  أهم  من 
استنادا اىل ما متت االشارة اليه كون الحارق دون سن 18 
ال ميكن ترحيله وتجرب السلطات االيطالية عىل احتضانه 
شبكات  تستغله  عائلة  مرشوع  الحرقة  تصبح  هنا  ومن 
الن  منهم  السن  صغار  »تفضل«  التي  املهاجرين  تهريب 
الحمولة تكون أكرب ما يوفر لهم عائدات مالية اكرب اضافة اىل 
البالغني وبخصوص  باملهاجرين  السيطرة عليهم مقارنة  سهولة 
تكاليف الحرقة فإن العائلة هي من تحولها بالنسبة لالغلبية يف حني 
املبلغ املطلوب  الُقرّص ممن يشتغلون يف بعض األعامل يوفر  ان بعض 
للوصول إىل السواحل اإليطالية وبنّي محدثنا من جهة اخرى كيفية اتصال 
يكون  للعملية  االسايس  الرابط  ان  اكد  تهريبهم حيث  بشبكات  الُقرّص 
للموانئ  العائلة وهناك من يسهل  أو ضمن عالقات  الحي  اطار  ضمن 
أن  وأضاف  والتخفي  التسلل  عىل  القدرة  لديها  القرص  فئة  أن  باعتبار 

الُقرّص متواصلة منذ سنة 2017 ونبه إىل أنها ستستفحل  ظاهرة حرقة 
التعليمية من فشل وصعوبات ومثلها  املنظومة  تعانيه  ما  أكرث يف ظل 
االقتصادية  األزمة  استفحال  عىل  زيادة  بالطفولة  املعتنية  املؤسسات 

واالجتامعية التي باتت أهم مغزى لهذه الظاهرة.
* مراجعات البُّد منها

استغرب  القرص  لحرقة  املغذية  األسباب  تلك  معالجة  وبخصوص 
الناطق الرسمي بإسم املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
غياب املبادرات واملراجعات املطلوبة ملعالجة الظواهر السلبية لالنقطاع 
املدريس وغياب اإلحاطة والتأطري إذ أشار إىل أن هناك نوًعا من االستسالم 
والقبول باالمر الواقع من السلطات التونسية التي يف الوقت نفسه تلقى 
الصعوبات  والفقر وتكابد  التهميش  الغارقة يف  العائلة  باملسؤولية عىل 

لتأمني اساسيات عيشها.
وبني ان دور مؤسسات الدولة أساس وال ميكن ان تعوضه املنظامت 
اىل  ترتقي  ال  فإنها  وإمكانياتها  مبادراتها  تكون  مهام  التي  والجمعيات 
أدوار وامكانيات مؤسسات الدولة ورغم ذلك نحن نسعى بالتنسيق مع 
املنظامت االيطالية إىل التدخل يف وضعيات عديدة تعرتض اصحابها من 
الُقرّص التجاهل يف تطبيق ما تنص عليه املواثيق الدولية حتى ال يقعوا 
عددهم  أّن  خاصة  اجرامية  بأفعال  للقيام  تستغلهم  لتنظيامت  ضحية 
اىل  الواصلني  التونسيني  الحارقني  أعداد  من   ٪22 إىل   16 بني  ما  ميثل 

السواحل االيطالية.
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اتفاق في أورنج

زيادة يف األجور بني 07 و10 باملائة
ومنحة خصوصية بألف وخمس مائة دينار

السعيدي/  طارق  تغطية   *
صور منترص العكرمي

وقّعت اإلدارة العامة لرشكة 
األساسية  والنقابة  أورنج 
يف  زيادة  اتفاق  للرشكة 
بني  ترتاوح  بنسبة  األجور 
وحرض  باملائة.  و10   07
االتفاق  إمضاء  حفل 
الطبويب  الدين  نور  األخ 
العام  لالتحاد  العام  األمني 
واألخ  للشغل  التونيس 
الكاتب  العياري  فاروق 
الجهوي  لالتحاد  العام 
عبد  فراس  واألخ  للشغل 
املجيد الكاتب العام للنقابة 

األساسية ألورنج وبقية أعضاء النقابة. وعن الطرف اإلداري حرض 
السيد املدير العام تريي ميياي والسيد حبيب األطرش مدير املوارد 

البرشية.
للعالقة  ارتياحه  عن  العام  األمني  األخ  عرب 
التي جميع األطراف يف اورنج والتي جعلت 
مهّم  االتفاق  ان  وبنّي  عائلة موحدة  منهم 
من  الكثري  يشهد  الذي  الوضع  هذا  يف 
التعقيدات. وأشار يف هذا الصدد إىل وجود 
عىل  املؤسسة  يف  العاملني  جميع  صور 
الرشاكة  روح  يؤكد  ما  وهو  املبنى  جدران 
وعمق العالقة التي تجمع كافة أبناء اورنج. 
االتصاالت   قطاع  ان  الطبويب  األخ  وبنّي 
تطوير  عليه  يفرض  ما  وهو  تنافيس  قطاع 
الصدد  هذا  يف  ورشح  باستمرار  قدراته 
وتحقيق  واإلدارة  العامل  بني  الرشاكة  ان 
حس  تطوير  من  ميكن  عاملية  مكاسب 

االنتامء إىل املؤسسة وقال إن االتحاد ال يطلب الزيادة يف األجور 
ولكنه يطلب تحسني املقدرة الرشائية. ونّوه األخ األمني العام بدور 
أهمية  إىل  مشريا  شابة  عنارص  من  تتكون  التي  األساسية  النقابة 
إن  وقال  املشعل  أخذ  أجل  االتحاد من  الشبايب يف  العنرص  وجود 
واقع  اىل  الجديد  الوافدين  مع  التعامل  عىل  قادر  الجديد  الجيل 
الشغل ومع املتغريات.  وتحدث األخ األمني العام عن دور االتحاد 
العام التونيس للشغل الوطني مؤكدا ان االتحاد يسعى اىل إيجاد 

املناخ االجتامعي السليم من اجل خلق الرثوة التي متّكن من خلق 
أوضاع  تحسني  من  أيضا  ومتكن  االنتداب  جديدة  شغل  مواطن 

العاملني يف املؤسسة.

عمل مشترك ونوعيّ
بني  الجيدة  العالقات  عن  ميياي  تريي  السيد  تحدث 
العامل واإلدارة وقال ان الصورة عىل الحائط لخارج لبناية 
العمل املشرتك بني جميع األطراف.  املؤسسة مؤكدا ان 
يتحادثون  اإلداري  والطرف  النقايب  الطرف  ان  وبني 
وأن  اإلشكاليات  لكل  الحلول  إيجاد  اجل  من  باستمرار 
الحل عادة ما يكون مشرتكا وجامعيا. وقال ان مؤسسة 
اإلشكاليات  بعض  تعرف  ولكنها  عراقتها  رغم  اورنج 
العام  املدير  السيد  وأشاد  الحلول.  إيجاد  من  ومتكنت 
منّوها   19 كوفيد-  فرتة  خالل  اورنج  يف  األعوان  بدور 
بأهمية الخدمات التي أّمنوها للمواطنني خالل الجائحة.

اتفاق مهم
قال األخ فراس عبد املجيد أن االتفاق مهّم ويعكس عمق العالقة 
عىل  ينّص  االتفاق  إن  وأضاف  االجتامعيني  الطرفني  تجمع  التي 
الزيادة يف األجور بنسب ترتاوح  بني 07 إىل 10 باملائة إضافة إىل 
بسنة 2021 مقدارها 1500 خام فضال عن  استثنائية خاصة  منح 
أبرزها تخصيص  االجتامعي  العمق  ذات  األخرى  النقاط  عدد من 

ميزانية للرتقيات للسنة الحالية ورفع حجم خدمات التأمني.

إحياء الذكرى 54 لوفاة الزعيم الوطني أحمد التليلي

أحمد التليلي بني ثورة 
االستقالل والثورة الديمقراطية

إحياًء للذكرى 54 لوفاة الزعيم الوطني أحمد التلييل تنطلق غدا الجمعة 25 ندوة 
فكرية ونقديّة يف نزل املشتل وسيكون برنامجها كاآليت:

س 07 و30د: موكب تالوة الفاتحة عىل روح الزعيم مبقربة الجالز
ندوة فكرية تحت عنوان »الزعيم أحمد التلييل بني الثورة الوطنية والثورة 

الدميقراطية« 
س 09 الجلسة االفتتاحية: 

كلمة مؤسسة أحمد التلييل للثقافة 
الدميقراطية 

كلمة االخ األمني العام لالتحاد العام 
التونيس للشغل 

س 09 و30 املدخل األول: »تعدد 
أبعاد شخصية الزعيم أحمد التلييل« 

رئاسة الجلسة: األستاذ رضا التلييل 
• الدكتور مصطفى التلييل: مالمح 
التفرد يف املسرية السياسية ألحمد 

التلييل 
• الدكتور الحبيب العزيزي: الزعيم 

والنائب يف املجلس القومي التأسييس 
• األستاذ فوزي معاوية: الفكر السيايس الحمد التلييل

• شهادة الدكتور حسني التلييل
س 11 اسرتاحة

س 11و 20د املدخل الثاين: »فكر أحمد التلييل أمام تحديات اليوم« رئاسة الجلسة:  
الدكتورة آية خياري

• األستاذ لطفي بن عيىس: االتحاد العام التونيس للشغل يجدد العهد مع االقتصاد 
االجتامعي والتضامني

• األخ عبد املجيد الصحراوي: التضامن بني الشعوب بعد أسايس للحرية والرقي 
االجتامعي

• املهندس صغري الصالحي: الثورة الدميقراطية وتعطل التحوالت االجتامعية 
واالقتصادية

س 12 و30د اختتام الندوة

وفاة الكاتب العام السابق للنقابة الجهوية 
للتعليم الثانوي بصفاقس  

النقايب  املناضل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ينعى 
للنقابة  السابق  العام  الكاتب  الرشيف  محّمد  املرحوم 
الجامعة  وعضو  بصفاقس  الثانوي  للتعليم  الجهوية 

العاّمة للمتقاعدين.
إىل  االتحاد  هياكل  كل  تتقّدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
عائلة الفقيد بأصدق التعازي راجيا من الله أن يلهمهم 

الصرب وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

زيادة مجزية يف قطاع النسيج  
يف إطار تكريس مبدإ الحوار االجتامعي السليم يف 

مؤسسة CRK. بني األطراف االجتامعية )نقابة أساسية 
وإدارة مؤسسة( وهو ما أفىض إىل اتفاق ُمجٍز متثل يف:

- الزيادة يف األجر األسايس بنسبة 7 %
- الرتفيع يف منحة لباس الشغل لتصبح 160 د 

- الزيادة بـ)10 د( يف منحة الحضور.
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اىل  الجمهورية  رئيس  زيارة  مع  تفاعلتم  كيف   *
ايطاليا خاصة هناك ملّفات مهّمة تحتاج إىل التنسيق؟

مع  تنسق  هناك  يكون  ان  نتمنى  كنا  لالسف 
مستشاري الرئاسة ومؤسسة رئاسة الجمهورية قبل هذه 
الزيارة لتحقيق النجاعة املرجوة منها خاصة أّن أكرث من 
ملف يحتاج إىل التنسيق واولها ملف الهجرة الذي اشتغل 
عليه منذ 2011 بالتعاون مع منظامت غري حكومية مثل 
»أطباء بال حدود « و»أنقذوا االطفال« وبالتايل فإّن نواب 
الهجرة غري  ملّف   اطالعا عىل  األكرث  ايطاليا هم  دوائرة 

النظامية.
امللف املهّم االخر متصل بإرجاع النفايا إىل مصدرها 
سنة  منذ  سوسة  يف  رابطة  وهي  ايطاليا  وأعني  األصيل 
التونيس  الخارجية  لوزير  مؤخرا  استمعت  وقد  تقريبا 
لكن  االيطايل  الجانب  مع  سيحصل  اتفاق  عن  يتحدث 
نحن ال نعلم كيف تّم وعىل أي أساس وهنا أتساءل ملاذا 
كان التنسيق يتّم سابقا ويغيب حاليا يف حني ان التجارب 
للجاليات  املمثّلني  النواب  دور  اهمية  بينت  املقارنة 
والحلول  يعيشونها  التي  الصعوبات  طرح  يف  بالخارج 

املمكنة لها.
إليجاد  به  قمتم  دور  أي  امللفات  تلك  ذكر  عىل   *

الحلول لها؟

حرصت  النظامية  غري  الهجرة  مبلف  عالقة  يف  ـ 
يحصل  ما  واولها  وتفاصيله  تطوراته  كل  متابعة  عىل 
احتجاز  مثل  مثل  والترشيعات  للقوانني  تجاوزات  من 
الحجز والرتحيل وهذا ال  الُقّص داخل مراكز  املهاجرين 
يتوافق مع املواثيق الدولية ألن التعرف عىل سّن الُقّص 
يكون داخل مراكز االستقبال وليس داخل مراكز الحجز 
وقد تدخلت عديد املرات لدى »الضامن الوطني لحقوق 
وقام  تجاوزات  بحصول  إلعالمه  املوقوفني«  املحتجزين 

بإخالء سبيل الُقّص بأكرث من مركز حجز داخل ايطاليا.
كام ان التنسيق متواصل بشكل دائم مع املنظامت 
املحامني  مثل  املهاجرين  بحقوق  املعنية  والجمعيات 
والخرباء واملختصني يف هذا امللف ألنّه أصبح صعبًا علی 
التونيس الحصول عىل اللجوء والحامية الدولية بتعلة ان 
تونس مستقرة وال توجد فيها اضطرابات يف حني ان هناك 
اإلنسانية  األسباب  لكن  معقدة  اشكاليات  له  او  املطارد 
من  االهتامم  تجد  تعد  مل  اللجوء  بحق  للتمتع  املوجبة 
حامالً  يكون صاحبها  ان  مبجرد  االيطالية  السلطات  قبل 

للجنسية التونسية.

* ما هي اسباب هذا التجاهل من الجانب االيطايل 
لتلك الوضعيات االنسانية؟

توسيم  ثبت  إذا  التونسية  الجنسية  أصبحت  ـ 
املهاجرين النظامي بها داخل مراكز الحجز موجبة للرتحيل 
 1998 باتفاقية ممضاة منذ سنة  العمل  يف ظّل استمرار 
اىل غاية اليوم اما بالتنقيح أو االضافة وقد قمت بطلب 
النفاذ إىل املعلومة لدى السلطات التونسية لالطالع عليها 
ومل احصل علی ذلك اىل حد االن مبا يفهم من ذلك انها 
التونسيني  النظاميني  تفاقية رسية لرتحيل املهاجرين غري 
يف  االيطالية  السلطات  بها  امدتني  التي  االرقام  وحسب 
سنة 2020 فإنه يتم ترحيل 80 تونسيا اسبوعيا عىل منت 

رحالت مربمجة كل اثنني وخميس.
املهاجرين  من  املحتجزين  اوضاع  اىل  هنا  واشري 
ىف  مراكز   10 تقارب  التي  الحجز  مراكز  داخل  الصعبة 
التونيس حيث ميثلون ٪90  الشباب  ايطاليا واغلبهم من 

داخل هذه املراكز.
* وماذا عن البقية الذين هم يف وضعية غري قانونية 

مبختلف املقاطعات االيطالية؟
ـ صدر خالل السنة املاضية قانون تسوية الوضعيات 
غري القانونية وقد تقدم عدد كبري من التونسيني مبطالب 
للسلطات االيطالية لكن إلی اليوم مل يتم البت فيها لبطء 
تقدموا  من  بعض  ان  إىل  هنا  واشري  االدارية  االجراءات 
الحجز  مراكز  إيداعهم  او  ترحيلهم  تّم  املطالب  بهذه 
واذكر بان عدًدا منهم يف وضعية غري قانوية يبلغ حسب 
التقريب اكرث من 10 آالف تونيس منترشين داخل ايطاليا 
والنقابيون  السياسيون  به  قام  الذي  للضغط  كان  وقد 
قانون  لتفعيل  فاعل  دور  الحكومية  غري  واملنظامت 
تسويات الوضعيات من 15 جوان إىل 31 جويلية 2020 
وهم حاليا يف انتظار  قرار السلطات االيطالية بخصوص 

املطالب التي تقدموا بها.
عىل   19 كوفيد  أزمة  أثرت  فقد  أخرى  جهة  من 
الدارسني  الطلبة  عىل  وكذلك  املهاجرين  هؤالء  اوضاع 
بإيطاليا وتم تنظيم حملة تضامنية كربى لفائدتهم للدعم 
يف  مّمن هم  التونسية  الجالية  افراد  قبل  من  واملساندة 
هنا  اعرب  ان  وأريد  افضل  واجتامعية  اقتصادية  وضعية 
بالقرارات  بايطاليا  التونسية  الجالية  اغلب  امتعاض  عن 
الحكومية املتخذة يف عالقة بأزمة كورونا خاصة املتصل 
منها بالحجز االجباري الذي منع عدد كبري من العودة إىل 
تونس النه مكلّف للعائالت املهاجرة التي تعاين صعوبات 

مادية جراء جائحة كورونا وتداعياتها السلبية.
ظّل  االيطايل يف  املجتمع  مع  العالقة  وكيف هي   *

األوضاع التي أرشت إليها؟
ـ ما يجب التوقف عنده أنه بعد ارتفاع موجة الحرقة 
أوروبا اصبحت هناك  االرهابية داخل  العمليات  وكذلك 
صورة دونية متداولة عن العرب واملسلمني عموما وهذا 
شّكل نوًعا من الجفوة والتباعد تجاه التونسيني إذ هناك 
اإليطاليني من يرفض تسويغ منازلهم للطلبة أو ملن هم 
املهاجرين  بني  التوتر  مقيمون بصفة رشعية وهذا خلق 
وااليطاليني مع ان هذا ال مينع الحديث عن وجود بعض 
الهاجس  يبقى  لكن  التونسيني  من  لعدد  النجاح  قصص 
االسايس هو كيف ميكن ادماج املهاجرين التونيس داخل 
النسيج االجتامعي االيطايل ومن هنا اشتغل منذ فرتة عىل 
االيطاليني  النواب  بالتعاون مع عدد من  االشكالية  هذه 

االلتقاء وربط  نقاط  باملوضوع اليجاد  املهتمة  واملنظات 
جسور التعارف الن اآلخر يرفضك عندما يجهلك فتصبح 
موسوًما لديه بصورة دونية مرتبطة بالهجرة غري النظامية 
فإن هناك جهًدا مطلوبًا من  بالتايل  والتطرف  واالرهاب 
رسمية  سلطات  من  املسألة  هذه  يف  املتدخلني  أغلب 
كمدخل  الثقايف  التبادل  لتعزيز  حكومية  غري  ومنظامت 
املهاجرين  بني  العالقة  يف  اللبس  من  الكثري  لتوضيح 

واملجتمع االيطايل.
يف  مشاريع  تقديم  او  متت  مبادرات  هناك  هل   *

إطار هذا الربنامج الذي تحدثت عنه؟
وعديد  التنقالت  عطلت  كورونا  أزمة  أن  رغم  ـ 
الداخلية  العمل  وزارتا  اليه  دعت  لقاء  ان  اال  األنشطة 
االيطاليتني حرضته الجالية التونسية وتم استدعاء السفري 
التونيس اليه اضافة اىل جمعيات املجتمع املدين وتّم خالله 
طرح اإلشكاليات ومشاريع التعاون مع الوكالة االيطالية 
لبسط  التونسية  للجالية  فرصة  اللقاء  كان  وقد  للتعاون 
لها من خالل  الحلول  اليجاد  تصوراها  وتقديم  مشاغلها 
إيجابية  لربامج ذات مردودية  التشاريك  والعمل  التفاعل 
االجتامعي  النسيج  ضمن  واالندماج  بااللتقاء  عالقة  يف 

واالقتصادي االيطايل.
الذين  بالُقّص  يتعلق  مهّم وحساس  * هناك ملف 

وصلوا إىل ايطاليا فكيف تعاطيتم معه؟
بطريقة غري  الُقّص  من  ايطاليا  اىل  الواصلني  ـ عدد 
ما  يرتاوح  االيطالية  السلطات  ارقام  وبحسب  نظامية 
قارص يف  الف  تسجيل  )تم  سنويا  قارص  وألف   900 بني 
سنة 2020( مبختلف مراكز ايواء واستقبال ترشف عليها 
البلديات إذ تقدم لهم عديد الخدمات مثل املنح والسكن 
والرتبصات والعمل بوقت محدد كام تتم متابعتهم بعد 
برامج  خالل  من  سنة   21 حد  وإىل  سنة   18 بلوغهم 

الحامية والتأطري واالدماج.
واشري هنا إىل ان املصالح القنصلية التونسية بإيطاليا 
سفر  جوازات  من  متكينهم  بخصوص  ايجابيا  تفاعلت 
تونسية يف مدة زمنية معقولة ال تتجاوز ثالثة اشهر وحتى 
 6 أقل من ذلك بعد ان كانت فرتة االنتظار ال تقل عن 
أشهر اضافة وكام ارشت سابقا اىل التدخل لفائدة هؤالء 
القّص لدى مديرة قسم القص مبدينة ميالنو كلام كانت 

هناك اشكاالت وصعوبات.
مازلت  الذين  املفقودين  ملّف  إىل  وبالنسبة   *
توجد  هل  شحيحة  مصريهم  عن  املؤكدة  املعلومات 

معطيات جديدة يف عالقة مبصريهم؟
ـ اشتغلت مؤخرا عىل هذا امللف بعد االتصال من 
قبل عائالت املفقودين عرب صفحتي يف الفايسبوك بارسال 
صورهم للتنسيق مع االطراف املعنية مثل وزارة الداخلية 
اجل  من  االستقبال  ومراكز  االحمر  والصليب  االيطالية 
البحث عنهم اال ان املعلومات بشأنهم تبقى غائبة وأشري 
هنا إىل ان لقاء سيجمعني قريبا بنائبة بالربملان االيطايل 
للتباحث يف املسائل املتصلة بإرجاع النفايات والهجرة غري 

النظامية واملفقودين.
ما  ايطاليا  إىل  النفايات  ارجاع  ملف  ذكر  عىل   *

الجديد الذي ميكن إفادتنا به؟
بـ  االبتدائية  املحكمة  قرار  انتظار  يف  اليوم  نحن  ـ 
الرشكة  وضعته  الذي  املايل  الضامن  بخصوص  »التسيو« 
االيطالية املطالبة باسرتجاع النفايات إىل مصدرها االصيل 

واذا ما اقرت املحكمة اعتامد ذلك الضامن فإن السلطات 
التصف يف هذا  البيئة ميكنها  وزارة  املمثلة يف  االيطالية 
الضامن املقدر بحوايل 6 مليون يورو الرجاع تلك النفايات.
* وهل قمتم باتصاالت وتنسيق مع النواب بالربملان 
اإليطايل ومثله الربملان األورويب للضغط لحل هذا امللف؟

مختلف  مع  والتفاعل  االتصاالت  بعديد  قمت  ـ 
منطقة  عىل  ضغط  لتشكيل  مختلفة  باشكال  الفاعلني 
»كاميانيا« التي تعترب املسؤولة عن تصدير تلك النفايات 
أقرت  التي  االورويب  االتحاد  داخل  لجنة  تكونت  وقد 
وتحميل  النفايات  بإرجاع  االيطالية  السلطات  بإلزام 
باإلجراءات والتنبيه يف  للقيام  املسؤولية ملنطقة كاميانيا 
مدى صحة هذه الوثائق التي تثبت الحقا انها مزّورة تم 
تالعب بها وهذا ما ادى إىل ايقاف عدد من املتورطني يف 

هذه العملية ومنهم بار املسؤولني.
وباملناسبة فإنني امتنى ان تتفاعل السلطات ايجابيا 
السلطات  وهذا  حصل  ما  تفاصيل  مختلف  فيكشف 
من  وغريها  العملية  هذه  يف  باملعلومات  االيطالية 
العمليات األخرى التي تم التفطن إليها قبل وصولها إىل 
التونيس  الجانبني  بني  التنسيق  سيمكن  وبالتايل  تونس 
بدت  التي  الجرائم  هذه  ملثل  التصدي  من  وااليطايل 

تتفاقم لتشعب االطراف املشاركة فيها.
للدور  تقيمك  هو  ما  التجربة  هذه  وبعد  اليوم   *

النيايب لنواب التونسيني بالخارج؟
للهجرة  وزارة  ارساء  بتفعيل  نطالب  دامئا  نحن  ـ 
واالهداف  الربامج  واضحة  اسرتاتيجية  تطبيق  لضامن 

للعناية بالجالية التونسية.
الشعب  نواب  مجلس  داخل  بالوضع  عالقة  يف  اما 
فان دورنا أصبح مقتًصا عىل املصادقة عىل القروض وال 
وجود ملبادرات ترشيعية تهّم التونسيني بالخارج كام أن 
األسئلة التي نتوجه بها إىل الحكومة مل يقع االجابة عنها 

إال بعد أشهر عديدة.
كام أن الوضع السيايس واالقتصادي املرتدي انعكس 
بالخارج  املقيمة  التونسية  الجالية  الجميع مبا فيهم  عىل 
بحيث  املليامت  من  مليار  آالف   5 بقيمة  تساهم  التي 
ارتفع قيمة تحويالتهم إىل عائالتهم بسبب غالء املعيشة.
رؤيتكم  هي  ما  السيايس  املسار  إىل  وبالنسبة   *

الصالحه؟
ـ النظام السيايس الحايل متت صياغته حسب دستور 
املحكمة  ارساء  يستوجب  تغيريه  فإن  وبالتايل   2014
الدستورية من خالل العودة إىل الربملان اضافة إىل إعادة 
حصول  ضامن  ميكن  حتى  االنتخايب  القانون  صياغة 
اسلوب  اعتامد  الن  املسؤولية  وتحمل  للحكم  االغلبية 
الرتضيات  بالبالد ألن غايته  أرّض  املتناقضات  التوافق مع 

واملصالح الحزبية عىل حساب مصلحة البالد.

مجدي الكرباعي النائب عن التيار الديمقراطي ـ دائرةإيطاليا لـ »الشعب«

عديدة هي امللّفات املطروحة يف العالقة مع ايطاليا وأولها وضعية اآلالف من الشباب املهاجر بصفة غري نظامية منهم اعداد جاري 
البحث عنهم بعد فقدان االتصال بهم ونعني هنا ملّف املفقودين وكذلك مئات الُقّص الذين وصلوا ايطاليا دون مرافق.

واىل ذلك ملف ارجاع النفايات اىل مصدرها بإيطاليا الذي ما زال يثري الكثري من اللغط والتجاذبات بني البلديني ودور نواب الربملان 
املمثلني للتونسيني بالخارج كانت من أهم محاور الحديث مع النائب مجدي الكرباعي النائب عن التيار الدميقراطي والكتلة الدميقراطية 
ـ دائرة ايطاليا ـ إضافة اىل مسائل أنية اخرى أهّمها الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد إىل روما يف الفرتة القليلة املاضية.

* حاوره: لطفي املاكني

نحن في انتظار قرار 
المحكمة اإليطالية 

بخصوص الملف 
المالي إلعادة 

النفايات إلى مصدرها

البد من مزيد 
التعاون بين تونس 
وإيطاليا لكشف 
المتورطين في 

الشبكات اإلجرامية

  متنيت حصول تنسيق مع مؤسسة الرئاسة قبل زيارة سعيد إىل روما 
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وقال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس 
األجور  لزيادة يف  واألجراء ال يخوضون معركة  املوظفني  ان  للشغل 
التي عرفتها  الغالء  بعد موجة  الرشائية  املقدرة  يريدون تعديل  بل 
حق  الرشائية  املقدرة  تعديل  أن  العام  األمني  األخ  وبني  املواد.  كل 
وعدم  التضخم  نسبة  ارتفاع  بعد  خاصة  واألجراء  العامل  لجميع 
القدرة عىل مراقبة مسالك التوزيع وعىل ضبط األسعار. وقال األخ 
املؤسسات  مستوى  عىل  املفاوضات  اختار  االتحاد  ان  العام  األمني 
نظرا إىل عدم تجاوب الرشيك االجتامعي مع مطلب املفاوضات يف 
القطاع الخاص واعترب ان هذا الفتور ال ميّس من جوهر العالقة بني 
املنظمتني العريقتني مؤكدا أن االتحاد العام التونيس للشغل واتحاد 
مختلف  يف  املواقف  ووحدة  التاريخ  تجمعها  والتجارة  الصناعة 

القضايا الوطنية الكربى.

عىل الحكام تحمل املسؤولية
وفرس األخ األمني العام ان املواطن التونيس يشكو من تهاوي كل 
املنظومات ومنها منظومة الصحة والتعليم معتربا أن لها نتائج كارثية 
تعيشه  ما  إىل  الصدد  وأشار يف هذا  التونسيني.  عيش  عىل مستوى 
الجهات الداخلية من وضع صّحي كاريث ميثل فضيحة دولة وأشار إىل 
رضورة العمل عىل توفري اللّقاحات كمدخل لتجاوز الوضع الصحي 
واملناكفات  التجاذبات  عن  للكّف  الوقت  حان  أنه  واعترب  الحرج  
العام املسؤولية يف  التونسيني وحّمل األخ األمني  واالنشغال بخدمة 
األخ  وفرس  املخارج.  إيجاد  يف  ليحكموا  الشعب  اختارهم  ملن  ذلك 
القادمة هي  الفرتة  البالد خالل  أهم معارك  أن  الطبويب  الدين  نور 
معركة العدالة الجبائية معتربا أنه من غري املعقول أن يدفع األجري أو 
املوظف أضعاف ما تدفعه رشكة أو مؤسسة تحقق األرباح باملاليني. 
الجبائية  اإلصالحات   2014 سنة  خالل  املال  لوبيات  رفض  أن  وبنّي 
أن  رضورة  مؤكدا  ترتاجع،  وجعلها  أربكها  الحكومة  قّررتها  التي 
يتحمل الجميع مسؤوليته يف العدالة الجبائية ووقف نزيف التهرب 

الرضيبي. 

القطاع الخاص مل يترضر
واعترب األخ محمد عيل البوغديري أن القطاعات التي ترّضرت من 
جائحة كوفيد- 19 معروفة ومحدودة وهي باألساس قطاع السياحة 

ويف املقابل فإن جّل القطاعات قد حافظت عىل مستوى مرتفع من 
األرباح يف حني مثلت ظروف الجائحة مناسبة لعدة قطاعات لتحقيق 
أرباح طائلة وأكد أنه إزاء هذا الوضع فإن الدخول يف مفاوضات يف 
القطاع من أجل تعديل املقدرة الرشائية أصبح أمرا ملحا ورضوريا 
وهو استحقاق يليه واقع املؤسسات. وقال األخ األمني العام املساعد 
أن عدم استجابة الرشيك االجتامعي لطلب الدخول يف املفاوضات 
عىل  تقوم  املفاوضات  يف  جديدة  منهجية  اعتامد  إىل  االتحاد  دفع 
التفاوض داخل املؤسسات. واعترب ان هذه املنهجية قد تكون مفيدة 
املهيكلة  املؤسسات  ستشمل  املفاوضات  إن  وقال  الخاص.  للقطاع 
الخاص  القطاع  يف  العامل  عىل  ما  أساسية  نقابة  فيها  تُوَجد  والتي 
التونيس للشغل من اجل  العام  التنظم داخل هياكل االتحاد  سوى 

الدخول يف املفاوضات والتمكن من تعديل املقدرة الرشائية.

سابقة يف التاريخ
للبنوك  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الغريب  نعامن  األخ  وقال 
األجور  بالزيادة يف  متمسك  القطاع  إن  والتأمني  املالية  واملؤسسات 
بعنوان سنتي 2020 و2021 معتربا ما قام به رئيس الجمعية املهنية 
للبنوك سابقة يف تاريخ التفاوض ترّض بالعالقة التي تجمع الرشيكني 

االجتامعيني. وفرس أن الطرفني اتفقا يف محرض افريل 2021 عىل إنهاء 
مفاوضات الزيادة يف األجور قبل 31 ماي 2021 وإنهاء املفاوضات 
حول الجوانب الرتتيبية قبل موىف شهر ديسمرب 2021 غري أن الطرف 
االجتامعات  عن  يتغيب  املهنية  الجمعية  رئيس  بأن  فُوجئ  النقايب 
املقررة ويختفي عن األنظار ضاربا عرض الحائط مبصداقية التفاوض. 
يف  املشاركة  أن  الغريب  نعامن  األخ  اعترب  التأمني  بقطاع  عالقة  ويف 
اإلرضاب ستكون من أجل فرض الزيادة يف سنة 2020 التي تحاول 
 .2021 سنة  عىل  واالقتصار  املفاوضات  من  إلغاءها  البنوك  جامعة 
التامني  قطاع  يف  العاملني  عمر  من  سنة  إلغاء  ميكن  ال  أنه  مؤكدا 
وقال  أرباحها.  عن  يتنازل  أن  عليه  السنة  إلغاء  يريد  من  أن  وبنّي 
قاعدة  مراجعة  إىل  يهدف  التأمني  قطاع  يف  االجتامعي  الرشيك  إن 
االحتساب يف الزيادة يف األجور املعتمدة منذ أكرث من 30 سنة وهو 

أمر مرفوض متاما. 

املجلس الوطني القطاعي للبنوك واملؤسسات املالية والتأمني:

يقـّرر  اإلضـراب  يومــي  05 و06  جويليــة
البنوك واملؤسسات املالية والتأمني الدخول يف إرضاب قطاعي شامل  قّرر مجلس قطاعات 

يومي 05 و 06 جويلية 2021 للمطالبة بالحق يف املفاوضات االجتامعية وذلك إثر رفض الجمعية 

املهنية للبنوك واملؤسسات املالية تنفيذ اتفاق الدخول يف مفاوضات اجتامعية لسنتي 2020 و 

2021 واحتجاجا عىل تردي األوضاع يف القطاع. وقد انعقد هذا املجلس يوم 21 جوان 2021 

بإرشاف األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وبرئاسة األخ محمد 

عيل البوغديري األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع الخاص.

* تغطية طارق السعيدي/ صور منترص العكرميي
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عندما تتخىل الدولة عن دورها وترضب كل املرافق العمومية

مأساة القريوان وباجة تعّري املنظومة الصحية والسياسات الفاشلة واخلاطئة للحكومات املتعاقبة
وانت تشاهد تلك الصور الصادمة لعدد من املرىض وهم 
منتظرين  الحارة،  الشمس  اشعة  تحت  الشارع  يف  ممّددين 
فتك  الذي  اللعني  الفريوس  من  تنقذهم  السامء  من  رحمة 
أي  له  يعد  ومل  متاما  ُفقد  الصحة  يف  الحق  بأن  تشعر  بهم، 
وجود يف ظل ما يحدث هذه األيام يف مستشفيات عدد من 
حاّد  نقص  من  تعاين  اليوم  املستشفيات  وأغلب  الواليات.. 
أنه يف مستشفى  التجهيزات حتى أن أحد األطباء أخربنا  يف 

التي  املعّقمة  املواد  حتى  تجد  ال  بالقريوان  الجزار  ابن 
تستعمل عادة قبل وبعد استعامل الحقن، ال وجود لألدوية 
العادية، وال حتى أطباء اختصاص، فام بالك بأرسة اإلنعاش 

واألوكسيجني...
يكشف  مستشفياتنا،  اغلب  يف  األيام  هذه  يحدث  ما 
بالبّينة والربهان ان املنظومة الصحية تعرف »سقوطا مدويا«،  
التي  العمومية األخرى  بقية املؤسسات  شأنها يف ذلك شأن 

إىل  إضافة  االستقالل  لدولة  التحديثي  املرشوع  عليها  بُني 
التعليم للخروج من خانة التخلف وتحقيق التنمية.

ورغم إقرار دستور الدولة التونسية يف فصله 38 أحقية 
والعالج  الرعاية  الوقاية،  ذلك  يف  مبا  الصحة  يف  مواطن  كل 
الذي يكون مجانيا لذوي الدخل املحدود وفاقدي السند، إال 

أن األمر ال يعدو أن يكون حربا عىل ورق.

وما فتئ قطاع الصحة يف تونس يعاين من مظاهر فساد مسترش 
اختالس  أظهرته عدة قضايا  ما  القطاعات، وهو  أكرث من غريه من 
املأساة  وتعترب  األخرية.  السنوات  يف  صالحة  غري  وأدوية  وتزوير 
التي نعيشها اليوم يف تونس، انعكاسا لحالة االنهيار الكبري للصحة 
العمومية. فهذا القطاع الحساس، يعاين من تدين الخدمات وتقادم 

البنية التحتية وهجرة مكثفة لألطباء إىل الخارج.
أن  إالّ  الهّشة،  بالفئات  للتكفل  اجتامعية  اعتامد سياسة  ورغم 
االنتظار  بطيئة ومعقدة عىل  بريوقراطية  يجربون يف ظّل  الكثريين 

طويال يك يحصلوا عىل »دفرت عالج مجاين«.
االجتامعي،  الضامن  لصناديق  املعلن  باإلفالس  األزمة  وتتعمق 
تسديد  عن  عجزها  عرب  العمومية«  »املالية  عىل  عبئا  باتت  إذ 
التعويضات لألجراء الذي يذهبون للتداوي يف القطاع الطبي الخاص.
كام باتت أزمة نقص توفر الدواء يف تونس مشكلة تشغل الرأي 
العام وتؤرق املواطن التونيس بعد أن فُقدت أصناف بعض األدوية 
ما  تفاقم  من  املواطنني  مخاوف  أثار  الذي  األمر  الصيدليات.  من 

أصبح يهّدد حياتهم يف ظل انتشار فريوس كوفيد 19.
الداخلية  املناطق  يف  خاصة  التونسيني  من  العديد  يزال  وال 
صحية  رعاية  عىل  الحصول  يف  حقوقهم  أبسط  من  محرومني 
الصحي  القطاع  أن  خاصة  حاجياتهم،  وتلبي  لتطلعاتهم  تستجيب 

مركّز أساسا يف املدن الكربى. 
وكان عدد من األطباء، قد أطلقوا حملة عىل شبكات التواصل 
االجتامعي تحت شعار »افضح املستشفى الذي تعمل به«، يف محاولة 
إلطالع الرأي العام عىل الظروف التي يعملون بها. وأوضحت صوٌر 
وتراجع  صحية  مراكز  يف  النظافة  النعدام  صادمًة  مظاهَر  للحملة 

مستوى سالمة املعّدات.
إىل  متواتر  واملمرضون بشكل  األطباء  يقدمها  مراسالت عديدة 
الصحي  القطاع  إلنقاذ  يطلقونها  فزع  وصيحات  املسؤولة  الهياكل 
بها مل تكن ذات  قاموا  التي  التحرّكات االحتجاجية  املرتدي. وحتى 
جدوى. ولعل ما زاد من حدة التوتر يف صفوف األطباء واملمرضني 
التخيل عن دورها  الحكومة يف  تنتهجها  التي  العامة  السياسة  هي 
االجتامعي تجاه املواطنني ورضب كل املرافق العمومية وعىل رأسها 

قطاع الصحة العمومية.

الدكتورة أحالم بالحاج: املنظومة الصحية مهّددة 
املرفق  ان  بالحاج  أحالم  الدكتورة  قالت  املوضوع  هذا  حول 

الصحي العمومي ميّر بأسوإ فرتاته. واعتربت أن تحرك األطباء األخري 
خالل الشهر املنقيض يأيت من أجل توفري خدمات صحية للمواطن 
يف حجم حاجياته وانتظاراته. وقالت إن املشكل هو تهديد سالمة 
املرىض وخاصة الحاالت االستعجالية التي مل تعد املرافق العمومية 
قادرة عىل توفري الحل العالجي لهم. وينتج هذا العجز عن تعطل 
غياب  إن  بالحاج  الدكتور  وأضافت  باملستشفيات.  التجهيزات 
عىل  بالرضورة  ينعكس  السكانار  كاالت  رضورية  صحية  تجهيزات 
عىل  ايضا  ينعكس  كام  املقدمة.  الخدمات  ناحية  من  االقسام  كل 
مدى وجود اإلطار الطبي وشبه الطبي باملستشفيات باعتبار رفض 
هؤالء العمل يف وحدات تفتقر للتجهيزات. وبيّنت أنه حتى املقيمني 
أصبحوا يرفضون االلتحاق باملستشفيات التي ال تطّور أداءهم. وترى 
الدكتورة أحالم بالحاج أنه ال بّد من التحرك والتعبري عن االحتجاج 
وعن رفض الوضع الذي تعيشه مستشفياتنا لتتحرك سلطة اإلرشاف 

وتهتم مبدى أهمية توفري تجهيزات وخاصة الرضورية منها.
ومصري  العمومية  املستشفيات  مصري  عن  محدثتنا  وتساءلت 
املرىض الذين ال قدرة لهم عىل مجابهة تكاليف العالج باملصحات 
مخيفا  أصبح  تونس  يف  للصحة  العام  الوضع  أن  معتربة  الخاصة. 
وصادما. ومن موقع املسؤولية لدى األطباء يجب التحرك من أجل 
مطلب  هو  التجهيزات  بتوفري  املطالبة  أن  باعتبار  املرىض.  مصلحة 
بزيادات  مطالبة  او  وضعيات  تسوية  اجل  من  ماديا  وليس  مهنّي 
نوعية  ان  بالحاج  الدكتورة  وأكدت  املادية.  املطلبية  من  غريه  او 
الخدمات املسداة للمرىض ليست يف املستوى املطلوب وانه ال بد 
املرفق  يف  نفس  اخر  النقاذ  وفعالة  وعاجلة  رسيعة  اجراءات  من 

الصحي العمومي.
أما عن الوضع الصحي يف تونس، فتعتربه الدكتورة أحالم بالحاج 
مزمنة.  أصبحت  التي  املديونية  ارتفاع  إىل  بالنظر  للغاية  صعب 
التجهيزات  غرار  عىل  قولها  حسب  مفقودة  الرضوريات  فأبسط 
البسيطة كاإلبر واألوراق باإلضافة إىل افتقاد األدوية من الصيدليات 
االجتامعية  الصناديق  ازمة  ان  وبيّنت  املستشفيات.  يف  املوجودة 
أصبحت هيكلية وأثرت بشكل كبري عىل أداء املستشفيات العمومية. 
وقالت محدثتنا إن األطباء واإلطارات واألعوان ينتظرون اإلجراءات 
التي أعلن عنها سابقا واملتمثلة أساسا يف ضخ األموال باملستشفيات 
سيام وان هذه االخرية ليست فقط مراكز ووحدات للعالج وامنا هي 
لتكوين االطباء والتقنيني .وبالتايل فإن املنظومة الصحية يف تونس 
أن  عىل  وشددت  عليه.  هو  ما  عىل  الوضع  تواصل  ما  إذا  مهّددة 

ايقاف االنتدابات يف املستشفيات العمومية تسبب يف نقص فادح 
يف األطباء واألعوان وانعكس سلبيا عىل الخدمات الصحية املسداة 

للمرىض يف جميع األقسام. 

الدكتور سهيل العلويني: ال بّد من مراجعة شاملة 
الربملان  يف  الصحة  للجنة  السابق  الرئيس  اعترب  جهته  من 
والطبيب سهيل العلويني إّن »الصحة يف تونس ما بعد كورونا لن 
إىل  تحتاج  »تونس  أّن  مضيفاً  اختباره،  قبل  ما  نفسها  هي  تكون 
مراجعة شاملة ملنظومة الصحة بفرَعيها العمومي والخاص«. مضيفا 
أّن »كورونا أثبتت أّن االستثامر يف الصحة هو األساس لكّل شعوب 
العامل، وال بّد من أن تعيد تونس النظر يف سياستها الصحية والطبية 
كان،  العمومي  »القطاع  أّن  العلويني  الدكتور  ويرى  املستقبلية«. 
شبه  واإلطارات  األطباء  لتكوين  املرجعي  القطاع  يظّل،  أن  ويجب 
الطبية عىل درجة عالية من الكفاءة، باإلضافة إىل تطوير البحوث 
العلمية. ويوضح العلويني أّن ضعف امليزانية املخّصصة للصحة مل 
يسمح بتطوير املستشفيات والهياكل الصحية التي فقدت جزءاً من 
إمكانياتها املادية والبرشية، مشّدداً عىل أّن الوقت قد حان لزيادة 

ميزانية الصحة.

عثامن الجلويل: نتيجة تخيل الدولة عن مهاّمها
أكد كاتب عام الجامعة العامة للصحة األخ عثامن الجلويل أن 
قطاع الصحة ومنذ عام ونصف يخوض ملحمة بأتّم معنى الكلمة 
باعتبار تزامن الوباء مع واقع صّحي يشبه االنهيار، ورغم ذلك تجّند 

الجميع يف مجال الصحة لتجنيب البالد نتائج كارثية. 
ِسَمتُها  كام أكد أن اعوان وإطارات الصحة يعملون يف ظروف 
اإلنهاك واإلرهاق يف غياب التحفيز واملرافقة التي مبقتضاها يكون 
هناك رّد اعتبار حقيقي. وقال إن الجامعة كانت قد نبّهت إىل مخاطر 
التخيل التدريجي للدولة عن هذا القطاع الحيوي الذي ميّس مبسألة 
أساسية وانسانية وجوهرية يف حياة البرش وهي صّحته. واعترب األخ 
الجلويل أن املرفق العام مل يعد قادرا عىل تقديم الخدمة واملواطن 
غري مقتنع بالخدمات التي يتلقاها. وأكد أن اإلطارات الطبية وشبه 
الطبية ليست الّسبب يف تردي الخدمات وسوئها، فهم أيضا ضحايا 
السياسات الخاطئة. وقال إنه من املؤمل أن ترى الوحدات الصحية بال  
موارد مالية وال برشية وال بنية تحتية وال غريه من األمور اإليجابية.

* حياة الغامني  

سهيل العلويني األخ عثامن الجلويل أحالم بالحاج 
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بإرشاف األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد وبرئاسة األخ صالح 
الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن قسم القطاع العام انطلق 
املؤمتر العادي للجامعة العامة ملجمع اتصاالت تونس تحت شعار »صمود 
املساعد  العام  االمني  الساملي  الدين  أكد األخ صالح  وحدة وثبات« وقد 
القطاع  مؤسسات  يف  حاليا  املطروح  أن  االفتتاحية  كلمته  يف  لالتحاد 
صعوبة  مع  بالتوازي  التوجه  بخطورة  ويتعلق  املطالب  من  أكرب  العام 
أجور عاملها  اجل خالص  تقرتض من  املؤسسات  اصبحت  املرحلة حيث 
وأعوانها لتتجه بذلك تدريجيا نحو املجهول أو يكون املصري هو التفويت 
يف  والتحكم  املؤسسات  عىل  يدها  لوضع  تنتظر  للوبيات  املؤسسات  يف 
وتجريم  االتحاد  عىل  الهجوم  ان  الساملي  االخ  وأبرز  الوطني.  االقتصاد 
العمل النقايب وتشويه التحركات النضالية تصّب يف خانة التمهيد للتفويت 
يف مكتسبات البالد وبيع مؤسساتها وشّدد األخ الساملي عىل ان الحكومات 
القطاع  مؤسسات  اصالح  حول  االتفاق  تفعيل  أجل  من  ساكنا  تحرك  مل 
قطع  تجاوزات  أما  والتجاهل  الالمباالة  يف  أمعنت  بل  بحالة  حالة  العام 
الطرق وغلق السكك وتعطيل االنتاج وعدم التدخل لضامن حصول بعض 
املؤسسات عىل قروض لتعصري وسائل اإلنتاج عىل غرار رشكة الفوالذ أو 
تكرير النفط أو عجني الحلفاء زيادة عىل ارتهان القرار السيايس والسيادي 
األخ  وأبرز  والخارج  الداخل  من  ولوبيات  حزبية  وكتل  سياسية  ألطراف 
توفر  والتدارك رشيطة  لإلصالح  قابلة  الوضعية  أن  املساعد  العام  األمني 

اإلرادة السياسية وتجنب املغالطات والالمباالة 
القطاع  من  الجبائية  املوارد  تعبئة  عرب  وذلك 
الخاص وخالص الدولة لديونها لدى مؤسسات 
القطاع العام واملقدرة بـ 6 االف مليون دينار. 
القطاع  مؤسسات  إصالح  مسار  أن  وأوضح 
العام ال يفرض اإلصالح املايل لكافة املؤسسات 
عىل  إصالحا  تتطلب  مؤسسات  هناك  وإمنا 
بربطها  والتعينات  الداخلية  الحوْكمة  مستوى 
قبل  الكفاءة  مقاييس  واعتامد  أهداف  بعقود 
لدى  اإلصالح  مفهوم  أن  إىل  مشريا  يشء   كل 
الحكومة الحالية وسابقاتها يقترص عىل التطهري 
املايل واالجتامعي وتخيل الدولة عن مساهامتها 
املبارشة وغري املبارشة وفتح رأس املال  وإدماج 
مقنعا  تفويتا  يعترب  مبا  االسرتاتيجيني  الرشكاء 
األخ  وشّدد   2018 اتفاق  عن  واضحا  وتراجعا 

رئيس الهيئة اإلدارية عىل مسؤولية الحكومات املتعاقبة ملا وصلت اليه 

إنقاذ  الحكم يف  ببيعها مؤكدا فشل نظام  العمومية واملرافق  املؤسسات 
البالد وتنفيذ استحقاقات الشعب ومطالبه بل عىل العكس متاما أصبحت 
عنارص  من  والتنفيذية  الترشيعية  السياسية  السلطة 
وعوامل العرقلة لكل مبادرات اإلصالح والحوار زيادة 
عىل عدم احرتام التعهدات وااللتزامات وعدم الوعي 
بصعوبة املرحلة عىل مختلف املستويات ال سيام يف 
مواجهة وباء كوفيد 19 الذي واجهه العامل يف القطاع 
الخاص ويف الصحة والصحة العمومية لكن الحكومات 
الذي  العام  القطاع  لدور  والنكران  بالجحود  متيزت 
كان وسيظل حبل نجاة التونسيني والتونسيات. وشّدد 
الصف  بوحدة  التمسك  رضورة  عىل  الساملي  األخ 
القطاع  تطوير  حلقات  من  حلقة  املؤمتر  يكون  وأن 

وتحقيق مطالبه.

الطبوبي: وحدة  الدين  نور  األخ 
الصف هي أساس النجاح

بداية  يف  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  توجه 
أن االختالفات والرصاعات  النواب  مشددا عىل  بالتحية إىل كافة  كلمته 

داخل الجسم النقايب تبقى دوما ظاهرة صحية ل سيام إذا ما كانت حول 
املضامني والرؤى التي تدفع بالعمل النقايب وترتقي به مشددا عىل رضورة 
االتحاد  عن  للدفاع  واالستعداد  الصامء  النقابية  الوحدة  بشعار  التمسك 

والبالد.
ونبّه األخ األمني العام إىل رضورة عدم االنزالق باالختالفات إىل بؤر الشتم 
والقذف عرب الوسائط الرقمية مبا رفع منسوب التوتر وألقي بظالله عىل 
وحدة القطاع وشدد عىل رضورة ان يكون املؤمتر مناسبة لتقوية التضامن 

واالبتعاد عن املهاترات والخالفات خارج أسوار املنظمة النقابية.

تكريم خاص 
من شيم النقابيني االعرتاف بالجميل لكل من قّدم للقطاع من تضحيات 

وقد تّم خالل املؤمتر تكريم األخوين نور الدين ميالد وحسونة حبيل.
 

المكتب التنفيذي الجديد للجامعة 
التومي  وادة ومنرية  بن  واألختان حبيبة  عاما  كاتبا  بن نرص  األخ مختار 
واإلخوة وليد الخرضواي ومحسن اليحياوي واملنجي ذرايعية وفخر الدين 

العويتي وقيس عبيد ورجب بربوش )أعضاء(.
* نرص الدين سايس

في المؤتمر العادي للجامعة العامة لمجمع اتصاالت تونس:

الوحدة هي طريق النجاح واملطروح يف مؤسسات القطاع 
العام أكرب من املطالب 

 األخ 
مختار بن 
نصر كاتبا 

عاما
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زهري  الشعب  لحركة  العام  األمني  أكد 
واضح  الحركة  موقف  أن  املغزاوي 

املعارضة  يف  وهي  البداية،  منذ 
الحكم  إىل  العودة  تريد  وال 

قوله.  وفق  املشييش  مع 
رضورة  عىل  وشّدد 
حكومة  تتحمل  أن 
مسؤوليتها  املشييش 
السيايس  حزامها  مع 
التي  األوضاع  يف 
أن  أو  البالد  تعيشها 

تقدم حلوال.
عام  أمني  وقال 
إّن  الشعب  حركة 
ضّد  ليست  الحركة 

اليوم  فالبالد  الحوار 
حوار،  إىل  حاجة  يف 

السؤال أي  لكن  مستدركا: 
حوار مطلوب اليوم؟

الحوار  أن  املغزاوي  وأوضح 
مستويات،   3 عىل  يقوم  املطلوب 

وأن  الحكومة  هذه  ذهاب  عن  اإلعالن  أّولها 

الغنائم  يكون حوار مضامني وليس حوار تقاسم 
القضايا  وذلك من خالل االنكباب عىل 
الوضعان  منها  للبالد  الرئيسية 
االقتصادي والصحي، املديونية، 
القضايا،  من  وغريها  الفقر 
كام يجب أن يكون الحوار 
بإرشاف رئاسة الجمهورية 
رئيس  ميثله  ملا 
رصيد  من  الجمهورية 
ذلك  دون  وما  انتخايب، 
لن  الشعب  حركة  فإن 
الحوار  هذا  يف  تشارك 

وفق املغزاوي.
عىل  تعليقه  ويف 
املنتظر بني رئيس  اللّقاء 
الجمهورية ورئيس الربملان 
بوساطة من لطفي زيتون، 
ليس  الحّل  إن  املغزاوي  قال 
وراشد  الجمهورية  رئيس  بيد 
الغنويش فقط، بل هو يف حوار بني 
الجميع وال ميكن ألي طرف أن يستفرد 

بالرأي وأن يأخذ البالد حيث يريد.

هيئة إدارية للصناديق االجتماعية
االدارية  الهيئة  عقد  تقرر  انه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 
االربعاء  يوم  وذلك  االجتامعية  للصناديق  العامة  للجامعة  القطاعية 
ـ   الهدى  بنزل  صباحا   )09( التاسعة  الساعة  من  بداية   2021 جوان   30
العامة  الجامعة  مكتب  ترميم  خالل  سيتم  والتي  الجنوبية،  بالحاممات 

للصناديق االجتامعية بثالثة أعضاء.
فتح باب الرتشح بداية من يوم االربعاء 16 جوان 2021.

فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص 
االخ  باسم  ترشحهم  مطالب  يقدموا  العامةان  الجامعة  مؤمتر  ببالغ  عليها 
املتحدة  الواليات  13شارع  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني 
االمريكية تونس بلفيدير 1002،  أو عرب الربيد الرسيع او مبارشة الی مكتب 

الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
* مالحظة:

ـ يجب أن يتضمن املطلب:
1 ـ الرقم اآليل للمرتشح

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2021
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحّملها املرتشح وتواريخ تحملها.

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجّوال.

تأجيل مؤتمرات نقابة تونس الطرقات السيارة
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل انه تقّرر تأجيل مؤمتر نقابة تونس للطرقات السيارة الذي 

كان مقررا عقده يوم الخميس 24 جوان 2021 إىل موعد الحق، وذلك الستكامل بعض الرتاتيب واإلجراءات املنصوص 
عليها باحكام القانون األسايس والنظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل.

زهير المغزاوي: 

نريد حوار مضامني وليس حوار تقاسم 
غنائم ووساطة »زيتون« بني سعيّد 

والغنوشي ليست حل

التقاه : محمد .ع

قانون  على  املصادقة  أجل  من  نداء 
حقوق املرضى واملسؤولية الطبية

تعلن نقابات القطاع الصحي املنضوية باالتحاد العام التونيس للشغل واملمثلة 

الجامعيني،  االستشفائيني  والصيادلة  االسنان  واطباء  لالطباء  العامة  النقابة  يف 

والصيادلة  االسنان  واطباء  لالطباء  العامة  والنقابة  للصحة،  العامة  والجامعة 

للصحة العمومية عن دعمها ومساندتها ملرشوع قانون حقوق املرىض واملسؤولية 

الطبية بالصبغة املعدلة التي اقرتحتها اللجنة املكلفة بصياغته.

إن النقابات املذكورة تعترب هذا املرشوع مكسبا هاما ملا فيه من:

ـ تقنني لحقوق املرىض وضامنها

ـ تحديد للمسؤولية الطبية

ـ ايجاد آليات واضحة وآجال محددة لتعويض املترضرين من االخطاء والحوادث 

الطبية تعفيهم من تعقيد االجراءات وطول مدتها.

ـ ارساء عدالة يف التعويض بني املترضرين يف القطاعني العام والخاص.

ـ إحداث صندوق وطني للتعويض تضمنه الدولة يساهم فيه كل املتدخلني يف 

الخاصة ومصنعو االدوية  الصحية  الدولة، واملؤسسات  الصحي، مبا فيهم  القطاع 

واملستلزمات الطبية.

وتدعو النقابات إىل عرض مرشوع القانون يف أقرب اآلجال عىل الجلسة العامة 

ملجلس نواب الشعب واملصادقة عليه.

ويذكر ان هذا النداء امضاه عن النقابة العامة لالطباء واطباء االسنان والصيادلة 

االستشفائيني والجامعيني الكاتبة العامة أحالم بالحاج وعن الجامعة العامة للصحة 

االسنان  واطباء  لالطباء  العامة  النقابة  وعن  الجلويل  عثامن  العام  الكاتب  أمىض 

والصيادلية للصحة العمومية الكاتب العام نورالدين بن عبد الله.

إمضاء وعد بيع إلذاعة شمس آف آم  

تّم يوم الثالثاء 22 جوان 2021 رسميا، إمضاء وعد بيع إلذاعة »شمس أف 

أم«، وفق ما أكّدته رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني باإلذاعة 

خولة السليتي.

العليا  الهيئة  يتّم إمضاؤه مع  النهايئ  التفويت  أّن عقد  السليتي  وأوضحت 

املستقلة لالتصال السمعي والبرصي.

من جانبها أعلنت الكرامة القابضة عن التفويت يف مساهامت الدولة يف رأس مال رشكة »تونيزيا برودكاستنغ، 

إذاعة شمس أف أم«، لفائدة »مجمع ماكسوال« ممثال يف رؤوف عوادي، مدير عام مؤسسة »ماكسوال للترصف«.

وأوضحت يف بالغ أن التوقيع عىل العقد يعّد املرحلة األوىل من عملية التفويت، مضيفة أن انتقال امللكية 

ستتّم بعد »رفع بعض الرشوط التوقيفية« املضمنة يف عقد التفويت وبعد الحصول عىل موافقة الهيئة العليا 

املستقلة للسمعي البرصي )الهايكا( وفقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011.
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توقيع اتفاقية شراكة بني الكريديف 
والنقابة الوطنية للصّحافيني   

والتوثيق  والدراسات  البحوث  مركز  دور  اعتبار  عىل 
املساواة  ثقافة  ترسيخ  يف  -كريديف-  املرأة  حول  واإلعالم 
اإلعالم  دور  وأهمية  والرجال  النساء  بني  الفرص  وتكافؤ 

وتحديدا
النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني يف الدفاع عن حقوق 
اإلنسان عامة والنساء خاصة، أمىض الطرفان يوم الثالثاء 22 

جوان 2021 اتفاقية رشاكة تهدف إىل املساهمة يف:
- إدراج مقاربة النوع االجتامعي يف املضامني االعالمية،

يف  النساء  عىل  املسلط  العنف  أشكال  كل  مناهضة   -
مختلف الفضاءات وخاصة الصحافيات منهن،

- دعم قدرات الصحافيات والصحافيني يف قطاع اإلعالم يف 
املجاالت ذات العالقة مبحاور اشتغال الكريديف.

لطفي زيتون يلتقي األخ األمني العام
الوزير  التقى 
التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  زيتون  لطفي  السابق 
للشغل األخ نور الدين الطبويب لتداول الرأي حول األوضاع 

التي متّر بها بالدنا يف هذه املرحلة الصعبة من تاريخها.
وقد أبدى األخ الطبويب انشغاله لتدهور األوضاع املعيشية 

وتواصل األزمة السياسية وتعطل مبادرة الحوار الوطني يف 
الوقت الذي أكد فيه عىل عزم االتحاد مواصلة العمل عىل 
تقريب وجهات النظر بني مختلف الفرقاء وإخراج البالد من 
أزمتها يف وفاء للتقاليد النضالية والرصيد الوطني للمنظمة 
الشغيلة الذي يسمح لها بالتعايل فوق الخالفات واملناكفات.

بدر الدين القمودي: 
وزارة الداخلية خمرتقة وإطارات 
عليا سّهلت دخول إرهايب إىل تونس

أن  القمودي،  الدين  بدر  الفساد  ومكافحة  اإلداري  اإلصالح  لجنة  رئيس  اعترب 
وزارة الداخلية ُمخرتقة، متهام أطرافا ُعليا يف الوزارة بتسهيل عملية دخول إرهايب 

إىل تونس قادما من تركيا عرب مطار تونس قرطاج الدويل يوم 17 جوان الجاري.
الداخلية  لوزير  املسؤولية  القمودي،  وحّمل 
بالنيابة هشام املشييش ولإلطارات العليا يف الوزارة.

أّي  الداخلية  وزارة  تقديم  عدم  النائب  وانتقد 
مستنكرا  املوضوع،  هذا  بخصوص  توضيحات 
من  عدد  بإقالة  فداء  أكباش  تقديم  عىل  اقتصارها 

أعوان التنفيذ.

ودعا القمودي رئيس الجمهورية قيس سعيد إىل 

يف  املتدخلة  السلطات  طالب  كام  التحرك،  رضورة 

األمن القومي بالتدخل.

بيان االتحاد الجهوي للشغل بسليانة بعد ارتفاع الحاالت اإليجابية لكورونا
الجهات  من  كالعديد  االيام  هذه  جهةسليانة  تعيش 
الحالة  تفاقم  جراء  املقاييس  بكل  مأساويا  وضعا  املجاورة 
للـ٪70  القاربة  االيجابية  الحاالت  نسبة  وارتفاع  الوبائية 
فحالة  كاريث  صحي  وضع  ظل  يف  الوفيات  عدد  وتصاعد 
عىل  متاما  عاجزة  املحلية  واملستشفيات  الجهوي  املستشفى 
مجابهةالوضع ملحدودية االمكانيات املادية الرضورية والنقص 
اصنافها واختصاصاتها من  البرشية مبختلف  املوارد  الفادح يف 
إطار طبي وشبه طبي وعملة وهو وضع معلوم لدى جميع 
ظلت  بل  لتداركه  الجدي  بالشكل  تسع  مل  انها  غري  املكونات 
الوعود  عرب  العيون  عىل  الرماد  بذر  وتلتف  وتسوف  متاطل 
الزائفة او بعض الفتات من اجهزة ومواد طبية ال تفي بابسط 
القطاع  لتأهيل  جذرية  حلول  طرح  عن  بعيدا  الحاجيات 
الشعب  ابناء  تطلعات  مستوى  يف  وجعله  العمومي  الصحي 
الجهوي  االتحاد  يعربرّ  هذا  كل  وأمام  العالج  يف  لحقهم  تلبية 

للشغل بسليانة عن:

1 ـ ترحمه عىل كل ضحايا هذا الوباء اللعني متمنيا الهلهم 
وذويهم جميل الصرب والسلوان.

2 ـ متنياته لكل املرىض بالشفاء العاجل.
متكني  اىل  املعنية  السلط  وكل  الصحة  وزارة   دعوته  ـ   3

الجهة من كل مستلزمات انقاذ االرواح البرشية املهددة بـ:
الجهوي  املستشفى  ملعاضدة  ميداين  مستشفى  بعث  ـ  أ 
الذي تجاوز طاقة استيعابه للمرىض يف مختلف مراحل مرضهم.
فورا  البرشية  املوارد  يف  الحاصل  النقض  معالجة  ـ  ب 

وانتداب االطار املطلوب وخاصة االطار شبه الطبي.
بجميع  بسليانة  للشغل  الجهوي  االتحاد  يهيب  كام 
املواطنني االمتثال للقرارات املتخذة يف إطار اللجنة  الجهوية 
ملجابهة الكوارث والحرص عىل تطبيق الربوتوكول الوقايئ من 

تباعد وارتداء الكاممات وااللتزام بالحجر الذايت.
* الكاتب العام
أحمد الشافعي

األخ نورالدين 
الطبوبي يف املنستري

لالتحاد  التنفيذي  املكتب  وجه 
دعوات  باملنستري  للشغل  الجهوي 
االتحاد  مقر  توسعة  تدشني  لحضور 
يوم  وذلك  باملنستري  للشغل  الجهوي 
الساعة  عىل  جوان2021   26 السبت 
هذه  عىل  وسيرشف  النهار  منتصف 
االحتفالية االخ نورالدين الطبويب األمني 

العام لالتحاد العام التونيس للشغل.

محمد  الشعب  حركة  يف  القيادي  اعترب 
الحكومة هشام  استقالة رئيس  أن  املسليني، 
املشييش قد تكون الحل األسلم لألزمة التي 

تعيشها تونس.
بكالمه  متوجها  املسليني  محمد  وقال 
إىل املشييش، »ال يوجد يشء اسمه »ال« يف 

السياسة«، وذلك يف تعليقه عىل موقف رئيس 
الحكومة الرافض لالستقالة.

تقليدي  غري  وضع  أمام  تونس  أن  املسليني  وتابع 
أجل  من  األجواء  لتوتري  مستمر  دفع  هناك  إن   بالحوار;  إال  لألزمة  حّل  ال  وأنه 

استمرار األزمة التي تعيشها تونس والتي وصلت إىل أفق مسدود.
وتحدث املسليني عن وجود دفع للرصاع بني قرص قرطاج والقصبة من أطراف 

سياسية أساسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنويش.
واعترب  أن اللخبطة الدستورية والوضع العجيب للدستور كان مقصودا لتعطيل 

الدولة.
وأكد أن اإلسالم السيايس بقيادة الغنويش يريد السيطرة عىل كل مفاصل الدولة.

محمد املسليني: 

استقالة املشيشي قد تكون 
الحل األسلم لألزمة
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* لطفي املاكني

تغيري  إىل  سعيد  قيسد  الجمهورية  رئيس  دعوة  أثارت 
الدستورية  املعتمد حاليا يف غياب املحكمة  السيايس  النظام 
جدال واسعا مازال متواصال من قبل مختلف مكونات املشهد 
العام بالبالد التي اعتربته »رجوعا« الی اسلوب هيمنة مؤسسة 
الرئاسة عىل آليات تسيري بشأن البالد وبالتايل انتكاسة مسار 
العمل  املسعى سيلغي  ان هذا  باعتبار  الدميقراطي  االنتقال 
للتطورات  مواكبا  هناته  علی  يبقی  الذي   2014 بدستور 

الحاصلة يف االنظمة الدميقراطية يف العامل.
من  جملة  اخری  جهة  من  الدعوة  هذه  أثارت  كام 
االستفهامات بخصوص الكيفية التي تدار بها دواليب الدولة يف 
ظل هذا التباعد بني رؤوس السلطة واختالف الرؤية للمرحلة 
الدستورية  املؤسسات  عليها  التي  التشتت  وحالة  القادمة 

التي  الخلفيات  أو اطراف بتسيريها كل حسب  وغريها و»انفراد« طرف 
تدفعه إىل ذلك.

اعترب النائب املستقل حاتم امللييك يف بداية حديثه عن وجود رغبة 
النظام  اعتامد  مواصلة  عدم  يف  السيايس  املشهد  مكونات  اغلبية  لدى 
منذ  حاصل  وهذا  الرشعيات  تناحر  تطبيقه  افرز  الذي  الحايل  السيايس 
مدة ليست بالقصرية اضافة اىل وجود مفارقة انتخاب رئيس الجمهورية 
مهامه  الحكومة  رئيس  توىل  حني  يف  الشعب  قبل  من  مبارشة  بطريقة 
بصورة غري مبارشة ومبا ان سيناريو االنتخابات يف مثل هذه الوضعية غري 
مضمونة النتائج يف عالقة بتحقيق االستقرار والتنسيق بني الرئاسات فإن 
التفكري انصّب بجدية عىل تغيري النظام السيايس وهذا لن يكون اال من 

خالل اجراء استفتاء تعود فيه الكلمة إىل الشعب 
ليقول كلمته النه صاحب السيادة يف اختيار من 

سيقود البالد.
إىل  يحتاج  االستفتاء  هذا  مثل  اجراء  ان  اال 
واولها  املوضوعية  املعطيات  من  جملة  توفّر 
الذي  الوطني  الشأن  يف  الفاعلني  جميع  اتفاق 
يحتم الذهاب إىل حوار تناقش فيه كل املسائل 
تركيز  وأولها  الوطنية  الساحة  عىل  املطروحة 
املحكمة  مقدمتها  ويف  الدستورية  الهيئات 
الفصل  من  الخامسة  النقطة  الدستورية حسب 
148 من دستور 2014 وكذلك انتخاب املجالس 
الجهوية وبتوفر رشوط تعديل الدستور نتجه اىل 
حتى  تفرعاته  مبختلف  االنتخايب  النظام  تعديل 
السنوات  أتعبتنا خالل  التي  الرتكة  هذه  نصفي 
االخرية الن النظام االنتخايب هو املتسبب يف افراز 

املشهد السيايس الحايل.
بالحوار  مرتبطا  سيكون  السيايس  والحوار 
لجملة  الحلول  لتقديم  واالقتصادي  االجتامعي 
النقدية  السياسة  مثل  بهام  املرتبطة  امللفات 
واالستثامر العمومي والرشاكة مع القطاع الخاص 
املواطنني  لعموم  االجتامعية  والظروف  والتأجري 
وتأكيد تالزم كافة هذه األبعاد ميكننا من تجنب 

منزلقات عديدة اخطرها تحويل هذه االختالفات اىل رصاع مفتوح فضاؤه 
الشارع وما يعني ذلك من تداعيات غري محسوبة.

* المحكمة الدستورية أوال
)املقرر  الشعب  العيادي عن حركة  النائب لطفي  من جهته تساءل 
الربملانية والقوانني  الداخيل والحصانة والقوانني  النظام  املساعد يف لجنة 
إىل  الدعوة  هذه  من  بالضبط  الجمهورية  رئيس  يريد  عاّم  االنتخابية( 
تغيري النظام السيايس وهنا  اكد العيادي ان ذلك مسألة سياسية قبل ان 
تكون دستورية وواصل قوله هل ان النظام السيايس وفق دستور  2014 

يلبي الحاجة ويقوم باملهمة املنتظرة منه يف تسيري شؤون الحكم ومصالح 
املواطنني التي ال تتحقق اال بتحسني سري دواليب الدولة مبا يوجب توفر 
تناغم بني مؤسساتها وهذا بدوره يتطلب وجود آليات دستورية واضحة 
تحدد الصالحيات تقابل تحديد املسؤوليات وهذا غري متوفر حاليا والدليل 

التضاّد الحاصل داخل السلطة التنفيذية.
ويضيف محدثنا ان النظام السيايس الحايل قائم عىل صيغة برملانية 
الصالحيات فيه موزعة دون تحديد املسؤوليات وتساءل هل من الرضوري 
القيام بتعديالت عىل محتوى الصالحيات باتجاه تدعيم صالحيات رئيس 
التعديالت اي وجود رقابة من  الرقابة عىل هذه  الجمهورية مع تدعيم 
خالل بالربملان باعتباره السلطة االصلية وهذا بدوره يوجب تركيز املحكمة 
الدستورية التي تبقى الحكم عند حصول االختالفات وبقدر االقرار بوجود 
نقائص يف دستور 2014 فإن السياق يتطلب 
تكفي  وهل  التعديل  بها  يتم  التي  الكيفية 
مجرد مبادرة  من رئيس الجمهورية لتحقيق 
ذلك. هنا يؤكد النائب لطفي العيادي ان ذلك 
ال يكفي بل االمر يستوجب ان يكون ضمن 
يفيض  الذي  الوطني  الحوار  هو  كامل  سياق 
يف خطوطه الكربى إىل التعديالت الدستورية 
لرسم  بخصوصها  توافق  توفر  رضورة  عىل 

مستقبل البالد.

القانون  تنقيح   *
االنتخابي

النظام  لجنة  يف  املساعد  املقرر  وأكد 
الربملانية  والقوانني  وللحصانة  الداخيل 
انه ال معنى الي تعديل  والقوانني االنتخابية 
القانون  تنقيح  مع  يتزامن  مل  اذا  دستوري 
يف  اللجنة  أعامل  عند  توقف  وهنا  االنتخايب 
االيام االخرية والخطوات املتقدمة التي قامت 
املتداخلة مثل  بها باالستامع ألغلب االطراف 
املستقلة  العليا  والهيئة  املحاسبات  محكمة 
لالتصال  املستقلة  العليا  والهيئة  لالنتخابات 

السمعي والبرصي واملنظامت الوطنية األخرى.
واضاف أن تنقيح القانون االنتخايب هو الذي سيمكن من إفراز مشهد 
وبرغبة  بحق  الشعب  سيمثلون  ملن  معينة  رشوط  بفرض  جديد  برملاين 
من  االنتخايب  القانون  مّكن  حاليا حيث  االمر  هو  كام  وليس  يف خدمته 
للمرتشح  العديل  السجل  نقاوة  الكثري من الرشوط وأولها  تتوفر فيهم  ال 
وبالتايل فإن العملية برمتها تتطلب وقتا وال ميكن الترسع باجراء انتخابات 
القانون االنتخايب املعتمد حاليا النه سيفرز املشهد نفسه داخل  يف ظل 

مجلس نواب الشعب.
وشدد النائب لطفي العيادي عىل ان ما يدعو اليه رئيس الجمهورية 
يستدعي عدة توضيحات وكذلك توفر مراحل رضورية لالنجاز وقبل ذلك 

التوافق بني الجميع وهذا ال يكون اال بالحوار الوطني ما سيفرز مآالت 
ملزمة لتحقيق النقل املنتظرة من اي تغيري.

* دستور 2014 انتكاسة
الخرايفي ان دعوة  الدستوري االستاذ رابح  القانون  الباحث يف  يرى 
عىل  وعرضه  وتنقيحه   1959 دستور  إىل  العودة  اىل  الجمهورية  رئيس 
االستفتاء يقتيض تعليق العمل بدستور 27 جانفي 2014 مبا يعني انتكاسة 
وتراجًعا للمكاسب الدستورية الن الثورة هي التي الغت العمل بدستور 
القضاء  يضع  القضائية ومل  السلطة  يكن ضامنا الستقالل  مل  الذي   1959

الدستوري ومنع النظام املجالس الدستورية.
كام انه مل يضمن الحريات بل كرّس الفردانية والسلطة املطلقة لرئيس 
ان دستور 2014 كان ضامنا  املحلية يف حني  السلطة  الجمهورية وغيّب 
من منطلق أوسع وادق واشمل للحريات  وحّدد دور السلطات خاصة 
أن الفصل 49 منه يدرس يف جامعات عاملية مرموقة وبالتايل فالدعوة إىل 

التخيل عن كل هذه املكاسب هي انتكاسة حقيقية.
رئيس  ان  الدستورية  بالتنقيحات  عالقة  يف  الخرايفي  االستاذ  وبنّي 
الجهورية ال يستطيع امليّض يف هذا الخيار باعتبار غياب اآللية الدستورية 
لتحقيق ذلك الن الفصل 3 من الدستور خّول ان يكون الترشيع اما عرب 
الجمهورية  مشاريع  رئيس  بعرض  يكون  الذي  االستفتاء  او عرب  الربملان 
قوانني وبانتفاء املبادرة الترشيعية تطرح داخل الربملان فانه ال ميكن القيام 
بتعليق  اال يف حالة واحدة تكون مرتبطة  او مبارش   استشاري  باستفتاء 
العمل بالدستور الحايل مبا يجرّنا إىل القول ان الرئيس يناقض نفسه النه 
العمل  إىل  العودة  اآلن  يريد  وهو  الدستور  مؤمتن عىل  انه  سابقا  اعلن 

بوثيقة أوقفتها الثورة.

* الحوار الوطني
الجمهورية  الحاصل بخصوص دعوة رئيس  الجدل  لهذا  ويف تفسريه 
إىل تغيري النظام السيايس والعودة اىل دستور 1959 يرى املحلل السيايس 
الدكتور عبد اللطيف الحنايش ان االولوية املطلقة يف هذه املرحلة هي 
وأكد  واضحة  ومضامن  محددة  بأهداف  منه  والخروج  الوطني  للحوار 
هنا عىل أهمية ادخال تنقيحات عىل القانون االنتخايب اساسا يف الرشوط 
الواجب توفره ملن يريد متثيل الشعب والتنصيص عىل مواصفات ال ميكن 
التغايض عنها واولها نقاوة السجل العديل واملستوى التعليمي املحرتم مبا 
يساعد عىل فرز نخبة قادرة عىل اعادة النظر يف النظام السيايس املعتمد.

وبنّي من جهة اخرى ان االستفتاء لن يغري شيئا ألن رأس املال الفاسد 
هو من يحرك اللعبة السياسية لذلك فإن خيار الحوار الوطني هو الذي 
ليست  العام  الشأن  يديرون  من  الن  السلوكات  هذه  ملثل  حدا  سيضع 
قطاع  من  بأكرث  املتصلة  للبالد  االساسية  القضايا  ملعالجة  القدرة  لديهم 
ومجال ومن هنا فإنني أدعم رؤية وتصور االتحاد العام التونيس للشغل 
الرامية بصدق  الوطني  الحوار  للنظر فيها حالة بحالة من خالل مبادرة 

الخراج البالد من أزمتها وأوضاعها الصعبة التي تعيشها منذ مدة.

بعد الدعوة إلى تغيير النظام السياسي

ـ ال يمكن تنقيح الدستور إال بوجود املحكمة الدستورية

ـ ال معنى ألي 
تعديل دستوري 

دون تنقيح 
القانون االنتخابي

ـ االستفتاء 
يتطلب اتفاق 
جميع الفاعلين 
في المشهد 

العام
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مختلف  وعمل  السياسية  األزمة  الستمرار  رفضنا  عن  التعبري  نجّدد   .1
والرتاشق  والتجاذبات  املناورات  مبواصلة  تعميقها  عىل  الحاكمة  األطراف 
الهاوية، وندعو  البالد ومينع عنها السقوط يف  بالتهم وتعطيل أي حّل ينقذ 
إىل اإلرساع بتخطّي األزمة السياسية والدستورية يف أقرب اآلجال أو املرور إىل 
انتخابات مبكّرة ونؤكّد أّن االتحاد العام التونيس للشغل، مثلام قاد وباقتدار 
الحوار الوطني سنة 2013 وأنقذ البالد من حاّمم دم كان البعض يخطّط له 
والبعض اآلخر يكتفي مبوقف املتفّرج منه، سيواصل القيام بدوره الوطني يف 
الّذْود عن وحدة الدولة ومؤّسساتها و حامية مصالح وحقوق جميع فئات 
يوّزعون  بالذين  االكرتاث  الرنانة ودون  الخطب  بعيدا عن  التونيس  الشعب 
الشعب رشعيته  التاريخ مرشوعيته ومن  الوطنية جزافا، مستمّدا من  صفة 

ومن تضحيات زعامئه وقادته عرب األجيال واالنتامء األصيل للوطن املفّدى.
الحوار  الذي شكّك يف  األخري  الجمهورية  لترصيح رئيس  إدانتنا  نعرّب عن   .2
التونيس  االتحاد  صحبة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  قاده  الذي  الوطني 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان والهيئة الوطنية للمحامني التونسيني سنة 2013 والذي لواله ملا متكّّنا 
من تجنيب بالدنا حربا أهلّية كانت ستعصف بها بعد االغتياالت التي طالت 
رموزا سياسية وأمنيني وعسكريني ومواطنني ونعترب أّن ما عرّب عنه هو تشكيك 
متواصل يف املؤّسسات واملنظامت الوطنية واألحزاب السياسية وتراجع منه 
عن التزامه مببادرة الحوار الوطني التي اقرتحها االتحاد العام التونيس للشغل 
من أجل إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي دفعت إليه األطراف الحاكمة 

وأصبح يهّدد كيان الدولة.
الحكومة  بها  تعاملت  التي  األمنية  واملعالجة  القمع  سياسة  بشّدة  3.ندين 

حّد  وصلت  والتي  والحزبية  واملدنية  الشعبية  االحتجاجية  التحّركات  مع 
بفتح  ونطالب  ثيابه  من  وتجريده  حسني  سيدي  منطقة  شباب  أحد  سحل 
بلدية  رئيس  نظّمه  الذي  الهجوم  وندين  األمنية  التجاوزات  كّل  يف  تحقيق 
الكرم عىل إذاعة شمس أف أم ملحاولة تكميم األفواه عرب الرتهيب والعنف 
والتهديد ونطالب بتأمني الحق يف االحتجاج وضامن حرية التعبري والتصّدي 
ال  حتى  موقعهم  كان  أيّا  فاعليها  عىل  القانون  وتطبيق  االنتهاكات  لكّل 
االستبداد ونؤكّد عىل  أيّام  القاعدة كام كان  العقاب هو  اإلفالت من  يكون 
أّن النقابيات والنقابيني سيكونون يف الصفوف األمامية للدفاع عن الحّريات 
السلمي والتعبري عرب كّل  التظاهر واالحتجاج  والحقوق والتجّند لفرض حّق 

األشكال السلمية.
4. ندين بشّدة الترصيحات األخرية لرئيس حركة النهضة الذي أوهم بالدفاع 
أكرث  يعملون  ال  التونسيني  واملوظّفني  العاّمل  أن  مّدعيا  العمل  قيمة  عن 
من ربع ساعة يف اليوم محاوال بذلك التغطية عىل عجز حكوماته املتعاقبة 
لعاّمل  وتشويه  مجاين  تهّجم  ذلك  ويف  األجراء،  كاهل  عىل  فشلها  وتعليق 
تونس واإلساءة من حيث ال يدري إىل اقتصاد البالد وإىل االستثامر فيها. كام 
ندين سعيه بوصفه رئيس مجلس نّواب الشعب لتشجيع العمل املوازي الذي 
والهياكل  التنسيقيات  استقبال  للشغل عرب  التونيس  العام  االتحاد  يستهدف 

املتطّفلة عىل العمل النقايب وإقحام نفسه يف النزاعات الشغلية.
5. نثّمن ما تّم التوّصل إليه من اتفاق يحّدد روزنامة واضحة لتنفيذ اتفاقّيتي 
20 أكتوبر 2020 و6 فيفري 2021، وندعو الحكومة إىل االلتزام بتعّهداتها يف 
األدىن  األجر  املعوزة ويف  العائالت  بالرتفيع يف منحة  آجالها ونجّدد مطالبتنا 
ندعو  كام  العام،  والقطاع  العمومية  الوظيفة  يف  مفاوضات  وفتح  املضمون 
فتح  إىل  االجتامعية  األطراف 
بجانبيها  عاجلة  مفاوضات 
القطاع  يف  والرتتيبي  املايل 
ترّدي  ملجابهة  وذلك  الخاص 
كّل  يف  لألجراء  املاّدية  األوضاع 
مقدرتهم  وتدهور  القطاعات 
املهول  االرتفاع  نتيجة  الرشائية 
لألسعار والتوّجه إىل رفع الدعم 
األساسية  املواد  أسعار  عن 
والتهريب  االحتكار  وتنامي 
الرتاجع  إىل  الحكومة  وندعو 
استهدفت  التي  اإلجراءات  عن 
املواد  أسعار  ورفع  الدعم 

األساسية.

إنقاذ  والعمل عىل  الجائحة  بواجبها يف مجابهة  بالقيام  الحكومة  نطالب   .6
املستشفيات  ظروف  وتحسني  العمومية  الّصّحة  ومهنيي  املواطنني  أرواح 
التداعيات  اللقاحات والعمل عىل معالجة  وتطوير خدماتها واإلرساع بتوفري 
االجتامعية للوباء عىل املؤّسسات وعىل األجراء وأغلب فئات الشعب وخاصة 

منهم الفئات الهّشة.
وذلك  بإنقاذها  ومتّسكنا  العمومية  املؤّسسات  يف  التفويت  رفضنا  نجّدد   .7
بحوْكمتها وإصالح تسيريها ودعم متويلها وسداد ديونها املستحّقة لدى الدولة 
اإلقالع  إىل  الحكومة  وندعو  والريادة  واملنافسة  النجاعة  رشوط  كّل  وتوفري 
عن متلّصها من اإليفاء بتعّهداتها الواردة يف اتّفاق 22 أكتوبر 2018 والبيان 

املشرتك الصادر يوم 31 مارس 2021.
املمنهج  الّتدمري  إزاء  الحكومة  تبديه  الذي  العجز  تنديدنا مبوقف  نجّدد   .8
الكيمياوي  واملجمع  قفصة  فسفاط  لرشكة  اللوبيات  بعض  به  تقوم  الذي 
التونيس اللتني تتعرّضان للتعطيل واملنع من العمل وهام مهّددتان باالنهيار 
التخريب  مسؤولية  الحكومة  ونحّمل  األجور  خالص  عن  العجز  عن  فضال 
الّضامنات  لتوفري  حان  قد  الوقت  أّن  ونعترب  املؤّسسات  هذه  عىل  املسلّط 

الكاملة لعودة املؤّسستني إىل سالف نشاطهام.
 GMT 9. نجّدد تنديدنا بالعمل اإلجرامي الذي اقرتفه مدير إيطايل مبصنع
لعامالت  وتعنيفه  للعمل  صده  خالل  من  القريوان  بجهة  بالباطن  للخياطة 
لبعض  االستعامرية  العقلية  يرتجم  مشهد  يف  األساسية  النقابة  من  وأعضاء 
يف  التامدي  من  املؤّسسات  أصحاب  بعض  نحّذر  كام  األجانب.  املستثمرين 
عاّمل  وندعو  وكرامتهم  العاّمل  حقوق  وانتهاك  النقايب  الحّق  عىل  االعتداء 
القطاع الخاص وهياكلهم النقابية للتصّدي إىل هذه االنتهاكات والتبليغ عنها 

وفضحها.
10. نؤكّد مجّددا وقوفنا إىل جانب شعبنا يف فلسطني يف تصّديه البطويل آللة 
الباسلة  الغاصب ونحّيي صمود املقاومة يف مواقفها  القمع والتقتيل للكيان 
آللة الدمار الصهيونية ونعترب الحرب األخرية عىل الشعب األعزل جرمية حرب 
سّن  إىل  دعوتنا  ونجّدد  مقرتفيها  محاكمة  تستوجب  اإلنسانية  ضّد  جديدة 

قانون تجريم التطبيع.
وعن  الّشّغالني  مطالب  عن  للدفاع  املرشوط  غري  استعدادنا  عن  نعرّب   .11
االقتصادية  الحقوق  مقّدمتها  والتونسيني وحقوقهم ويف  التونسيات  حّريات 
املجلس  توصيات  تنفيذ  نقّرر  كام  املرشوعة.  األشكال  بكّل  واالجتامعية 
املؤمتر  بتاريخ 24 و25 و26 أوت 2020 والّدعوة إىل عقد  املنعقد  الوطني 

االستثنايئ غري االنتخايب يومي 8 و9 جويلية 2021 مبدينة سوسة.
* األمني العام
نور الدين الطبويب

بيان الهيئة اإلدارية ليوم 17 جوان 2021

إدانة لتصريح رئيس الدولة ولسياسة القمع وللمعالجة األمنيّة ولرئيس حركة النهضة
نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية 
للّشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
 2021 جوان   17 يوم  املجتمعني 
نورالدين  األخ  العام  األمني  برئاسة 
الطبويب، وبعد تدارسنا للوضع العام 
ومتابعتنا للمستجّدات وآخرها قرار 
األساسية  املواد  أسعار  يف  الزيادة 
االجتامعي  الوضع  عىل  وتأثرياته 

لرشائح اجتامعية كثرية، فإنّنا:

الملف  السياسي

لكنها  السالم  إىل  النهضة  الحاممة وهي شعار حركة  ترمز 
هذه  انسحبت  وقد  املوت  عىل  دليال  صارت  الواقع  يف 
صابة  أكلت  التي  فهي  عامة  بصفة  الطيور  عىل  الداللة 
القمح وهي التي قطعت الكهرباء عن القريوان. والحاممة 
التونسيني بال  منذ االنتفاضة تحّولت إىل طائر ينقر عيون 
الثقافة الشعبية فإن الحامم بهديله  هوادة. ولو عدنا إىل 
»تغريده« رديف للخراب، ونذير شؤم ما إن يستوطن بيتا 
الحاممة قد عّمرت تونس  اللّعنة. وها هي  حّتى تحّل به 

وصندوق  الربملان  وصندوق  الّدولة  لصناديق  باستيطانها 
بعد عني.  أثرا  البالد  الّدمار حتى صارت  فكان  الجامعة... 
الدستورية فحاد عن داللته  للحركة  أّما املشعل وهو رمز 
ليكون  التقدم  ومسرية  الكفاح  درب  مواصلة  يف  املتمثلة 
االستقالل  منذ  تتشكل  مالمحها  بدأت  خراب  عالمة 
اشتعاال  أكرث  تعود  ثم   2011 انتفاضة  مع  حينا  لتنطفئ 
البالد  يف  الحرائق  تواصلت  لذلك  مغاير  بلهيب  ولكن 
اجتامعيا واقتصاديا وسياسيا، وهكذا اجتمع عىل التونيس 
شؤم كّل من الحاممة والنار. واكتمل مشهد الخراب حني 
يكون  أن  نأمل يف  كنا  الذي  املنجل واملطرقة  تحول شعار 
البديل، إىل مجرد أداة للطّرق وحصد األحالم أي إىل أداتني 
الدراجة  وأضافت  غري،  ال  الواهمة  والّتحالفات  للّتموقع 
التي ظّن بها خريا عدد من التونسيني فرأوا أنها رمز ملقاومة 
املفرغة  الحركة  دليال عىل  فأضحت  الفساد، خيبة جديدة 
وتكرير اإلنسان لذاته. وهكذا صارت كل الرموز تدور يف 

فلك الرمز الشؤم الحاممة. وبلغت الكارثة منتهاها برمزية 
الكابوسان والسيجارة الرخيصة التي جعلت الطريق سالكة 

نحو قرص قرطاج، فكان وهم الطريان كام يدعون دون 
الشعب  ليختنق  الدائرة  واستدارت  أجنحة. 

مّثلت  وقد  منه.  فكاك  ال  بحصار  التونيس 
بل  األخرى  للرموز  جذب  طاقة  الحاممة 
طاقة سلب لهويتها وداللتها. إن الرمزيات 
الواقع  يف  تعرب  هزلية  بطريقة  ذكرُت  التي 

استبطن  الذي  التونيس  الشعب  مأساة  عن 
اليأس وتحقق من أنه يُقاد إىل حتفه غصبا عنه 

وبات ينتظر حالّ من السامء أو من األعداء يف مشهدية 
بائسة. لذلك عىل نخبه وعنارصه الفاعلة أن يجرتحوا رموزا 
الوطن  هذا  يف  األمل  نور  تقذف  أن  شأنها  من  جديدة 
املخطوف لعّل الحياة تدّب فيه من جديد أعرف ان هذه 
السيايس  بالتحليل  لها  صلة  ال  واملجّنحة  املوجزة  القراءة 

العلمي لكن يف واقع رسيايل كالذي نعيشه تصبح كل قراءة 
ممكنة ومفيدة للتقليص من حجم الكارثة. إنه لعار كبري 
أن يعّشش يف ُدورنا املوت ونحن خانعون نلتّذ بالدماء 
يف  نغرق  أن  لعار  إنه  عروقنا،  يف  تتجمد  وهي 
يف  نرصخ  أن  علينا  الذي  الوقت  يف  الصمت 
نتحرك  أن  علينا  واللّصوص.  القتلة  وجوه 
الجدران، عىل  نكتب عىل  فرادى وجامعات 
الشوارع  يف  نركض  أن  الفايسبوك،  صفحات 
ونقول »ال« واضحة ال غبار عليها، »ال« ولنلّونها 
وستنجيل  الثورة.  شعارات  الحقيقية  بالشعارات 
املرسحيات  وتُقوَّض  الكاذبة  الرمزيات  وستموت  الغّمة 
الزّائفة وستنبعث من الرماد الّضامئر الحّية لتقف جنبا إىل 

جنب مع الّشعب ويرسام معا مسرية الّنرص.

* د. السيد التوي

يف رمزية الحمامة 
والخراب امُلؤَسَّس
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الدستورية  الهيئات  استكامل  »أزمة«  تحلحلت  هل 
انتخابات  ان جرت  بعد   2014 بدستور  عليها  املنصوص 
التجديد النصفي لهيئة الوقاية من التعذيب قبل دخول 
النواب يف أسبوع الجهات الذي يتواصل اىل يوم السبت 

26 جوان الجاري.
الربملاين  للشأن  املتابعون  عنده  توقف  ما  وأهم 
الكتل  بني  الحاصل  التوافق  هو  تلك  التجديد  عملية  يف 
الربملانية بخصوص املرتشحني النتخابات التجديد النصفي 
من شتى االختصاصات بحيث اعتربوه مؤرشا ايجابيا ميكن 
الدستورية  الهيئات  بقية  تركيز  الستكامل  عليه  البناء 
واالختالفات  الخالفات  بسبب  سنوات  منذ  املعطّلة 
بني  العالقات  عىل  مهيمنة  زالت  ما  التي  االيديولوجية 
اي  مسار  يف  تقدم  أي  اعاق  حاجزا  وشكلت  النواب 

انتخابات الختيار تلك الهيئات.
قرر  ان  بعد  الحلحلة  باتجاه  القراءات  تلك  وتعززت 
مجلس نواب الشعب عقد سلسلة من الجلسات العامة 
وهيئة  للمعلومة  النفاذ  هيئة  من  كل  اعضاء  النتخاب 
الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد واملحكمة الدستورية 
بعد  مبارشة  اي  القادم  جويلية  شهر  بداية  يف  وذلك 

ما  بقدر  انه  متابع  من  اكرث  ويعترب  الجهات  أسبوع  من  العودة 
توجد صعوبات يف طريق انجاح هذا املسار اال ان ما يجري من 
تجاذبات بني رؤوس السلطة بالبالد قد يكون دق ناقوس الخطر 
املرتتبة عن مثل هذه  للتداعيات  االنتباه  الجميع برضورة   لدى 
العطالة الهم املؤسسات الدستورية الضامنة لالنتقال الدميقراطي 

انطالقا من دستور 2014.
يف املقابل فإن هناك من املتابعني من يرى ان هذه االستفاقة 
دامئا  تكون  التي  الربملانية  العطلة  يف  الدخول  وقبل  الربملان  من 
)ونعني  ارتباطها  عىل  تأكيدا  اال  ليست  جويلية  شهر  نهاية  مع 
الفاعلة  االطراف  بني  ومناورات  رصاع  من  يجري  مبا  االستفاقة( 
يف املشهد العام إذ يسعى كل طرف اىل التموقع من خالل هذه 

الحاصل  التمرتس  والدليل  البقية  عىل  واقع  امر  لفرض  الهيئات 
منذ سنوات خلف مواقف مل تتزحزح من أسامء ترشحت الغلب 
تلك الهيئات وخاصة يف عالقة باملحكمة الدستورية اذا عملت كل 
كتلة برملانية عىل مترير مرشحيها حتى وان كانت تعوزهم الكفاءة 
وصول  ان  العتقادهم  املرتشحني  من  بغريهم  مقارنة  والخربة 
ضامن  خري  هو  الدستورية  الهيئات  تلك  تركيبة  إىل  »مرشحيهم 
وسند لهم يف املراحل القادمة التي ستحمل الكثري من التطورات 
وبذلك فشلت مختلف املراحل االنتخابية يف تجاوز تلك العوائق.

* الحسابات االنتخابية
كام يربط أصحاب هذه القراءة تلك االستفاقة من قبل الربملان 
سعيّد  قيس  الجمهورية  رئيس  ترصيحات  بعد  الحاصل  بالجدل 

الداعية إىل العودة إىل دستور 1959 وإجراء استفتاء لتغيري 
النظام السيايس برمته أي التخيل عن دستور 2014 ومسار 
عودة  إىل  متجه  منحى  وهو  برمته  الدميقراطي  االنتقال 
حكم الرجل الواحد الذي يجمع كل السلطات ويلغي كل 
رأي مخالف له ويغيب املؤسسات الدستورية التي تجربه 
الدستورية  املحكمة  وأولها  الدستور  بإحرتام  االلتزام  عىل 
التي تجربه عىل االلتزام باحرتام الدستور وأولها املحكمة 
الدستورية التي أعلن رئيس الدولة منذ مدة انها يف حكم 
منتهية صلوحية بعد ان تّم تجاوز آجال تركيزها وهذا ما 
استشعرت من خالله اغلب الكتل الربملانية وأحزابها زيغا 
آلياته  ترسيخ  عىل  العمل  الجاري  الديقراطي  املنهج  عن 
وان  حتى   2014 جانفي   27 دستور  عىل  املصادقة  منذ 

كانت خطواته متعرثة.
يف  الخوض  بعد  تعزز  البعض  توجس  فإن  ذلك  وإىل 
يف  الرتفيع  ان  باعتبار  االنتخايب  القانون  تنقيح  تفاصيل 
العتبة من 3 إىل 5٪ هو إقصاء ألغلب االحزاب السياسية 
وترشيع لعدد محدود من االحزاب للهيمنة عىل املشهد 
السيايس يف االستحقاقات االنتخابية املقبلة وهو ما تفرسه 
يراها  الوانها  سابقة  انتخابات  الجراء  املتضادة  الدعوات 
وفق  متت  ما  اذا  الفاعلة  الوجوه  نفس  انتاج  اعادة  معارضوها 
الحايل وبالتايل البّد من تغيريه حتى ميكن من  القانون االنتخايب 
حقيقي  تجسيد  عىل  قادرة  »نخبة«  بصعود  يسمح  فرز  حصول 
ان  بعد  لها  مخارج  عن  تبحث  زالت  ما  التي  االنتقالية  ملرحلة 
االطراف  قبل  من  توظيفها  جراء  املعتمدة  اآلليات  تشعبت 
اآلليات  خالل  من  بالسلطة  التمسك  أجندا  لتنفيذ  املتصارعة 
الدميقراطية ذاتها ومن هنا كان هذا التوجس من أي خطوة نحو 
حلحلة ازمة تعطل مسار استكامل تركيبة الهيئات الدستورية وقد 
تكون املتغريات اآلنية والقادمة ضاغطة عىل الجميع دون استثناء 
االيديولوجية بخصوص  االختالفات  تتجاوز  توافقات  للبحث عن 

االسامء املرتشحة يف شتى االختصاصات.

بعد التجديد النصفي لهيئة الوقاية من التعذيب

هل هي بداية حلحلة  أزمة تعطل استكمال الهيئات الدستورية؟

الملف  السياسي

السيبرياين؟«  الفضاء  إىل  املسلمون  ارتحل  كيف  الرقمي:  اإلسالم  »يف  كتاب  تيعّد 
للدكتور محمد سويلمي أّول بحث أكادميي تونيس شمويل يتطّرق إىل قضّية »اإلسالم 
املعارصة،  البحثّية  الكتابات  يف  والّتعميم  التشّتت  يحكمها  قضية  بوصفها  الرقمي« 
 ،2021 سنة  مارس  شهر  يف  للكتاب«  التونسية  »الدار  عن  الكتاب  هذا  صدر  وقد 
هذا  ويطرح  العادل خرض.  الدكتور  يُديرها  التي  »وشوم«  سلسله  وتحديدا ضمن 
الفضاء  إىل  االرتحال  من  املسلمون  يستفيد  أْن  مُيكن  »بَم  كربى:  إشكالّية  الكتاب 
منه  يخرج  ومل  الفعيّل  الواقع  يف  متجّذرا  بقي  الدين  أّن  املؤلّف  فأثبت  الرقمي؟« 
رغم ارتحاله إىل الفضاء الرّقمي، ماّم جعل عديد األنشطة تّتصف بصفة الرّقمنة مثل 
الواقع،  التغلغل يف  »اإلفتاء« و«الّتكفري« و«الجهاد«... فالرقمّي أصبح طريقا ملزيد 
داخل  التموقع  أّن  ذلك  الباحث،  تعبري  حّد  عىل  جديدة«  دينّية  »سوقا  ميّثل  فهو 

الصفحات الدينّية يزيد من فاعلّية التموقع يف الفضاء الواقعي.
يقول هربرت ماركوز: »اآللة عبارة عن عبد يُستغّل يف صنع عبيد آخرين«، والفضاء 
الرقمّي يف تصّور الدكتور محمد سويلمي هو تلك اآللة التي اكتسبت صفة الرقمنة 
ومل تنحن عن وظيفة صناعة العبيد، وليس من باب املبالغة القول عن هذا الفضاء: 
»إنّه آلة عجيبة«، مبا أنّه أعطى فاعليّة كبرية يف تعبئة األفراد وتحشيدهم يف الفضاء 
الفعيّل للقيام باملهاّمت التي كلّفوا بها بإخالص وحامس، وقد أصبح يتفّوق يف هذه 
الوظيفة عىل املساجد والخيام الدعويّة... ومعنى ذلك أّن الخطاب الدينّي فرض نفسه 
يف الفضاء الرقمّي وأنتج خطابا رقميّا خاصا به، وليس عمال اعتباطيّا أو مجرّد مصادفة، 
فهو ناتج عن انخراط الفاعلني الدينيّني بكّل إرادتهم إلثبات هويّتهم الرقميّة وفرض 

وجودهم يف هذا الفضاء، فكأنّهم عىل ثقة أنّه: »من امتلك امليدان الرقمّي، امتلك امليدان 
الفعيّل«.

وإّن هذه الفاعليّة الكبرية للفضاء العمومي الرقمّي يف العمليّة التعبويّة الدينيّة تبدأ من 
مع  العمليّات  هذه  بكل  القيام  أو  واملشاركة  والتعليق  اإلعجاب  زّر  عىل  الضغط  خالل 
بعض، وهي عمليّات متثّل مفتتح مراحل قادمة يف سريورة العمليّة التعبويّة التي يقوم بها 
»املناضل الدينّي« عىل مواقع التواصل االجتامعي، فتلك العمليّات هي مبثابة مساندة لذلك 
»املناضل«، وهذه املساندة ال تبقى حبيسة الفضاء الرقمّي بل تنقل إىل املساندة يف الفضاء 
الفعيّل عرب الفعل والتغيري. ويبنّي مؤلِّف الكتاب أّن ارتحال املسلمني إىل الفضاء الرقمّي 
قد أُلبس لبوس الذكاء، فهو ال يتّم اعتباطيّا وإّنا يتّم عن طريق اسرتاتيجيّات مدروسة عىل 
أصحاب الّصفحات الدينيّة اتّباعها مثل اسرتاتيجيا التعميم واملامثلة، واسرتاتيجيا التحشيد 

والتجييش، واسرتاتيجيا التشهري والتهويل...
غري أن عمق الكتاب يتخطّى الشموليّة إىل تنّوع املقاربات التي استأنَس بها الباحث يف 
فّك شفرات اإلسالم الرقمي وتفّهم ُمعضالته. فمقاالت »اإلسالم الرقمي« مجتمعة تعرّب عن 
قدرة هائلة عىل التّفكيك والّنقد والتّنقيب، وهي قدرة كفيلة بالتّحّرر من كّل إيديولوجية 

وبتقديم قراءة موضوعية قومية.
إْن مل تكن نهائية، فهي عىل قدر كبري من  النتائج  الجاّد بجملة من  العمل  وانتهى هذا 

األهّميّة العلميّة، ال ميكن ألي باحث يف »الخطاب اإللكرتوين« أْن يتجاوزها.
وليست هذه سوى جملة من الفوائد التي ميكن أْن يجنيها َمْن يقرأ الكتاب.

بقلم: األستاذ فؤاد عامري

* لطفي املاكني

كيف ارتحل املسلمون إىل الفضاء السيبرياني؟في اإلسالم الرقمي: 
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  * د. محمد سويلمي   

هل نحتاج إىل هذا التسونامي من الّصور 
لنتحّدث عن أنفسنا وعن العامل بتفاصيله 
وأشيائه؟ هل علينا أن نعرض صورنا عىل 
ليشاهدوها؟  العامل  عىل  أنواعها  اختالف 
هل تعّب عّنا هذه الّصور حّقا؟ هل صورنا 
صادقة وعفويّة أم هي أالعيب ومخادعات 
للتّمويه؟ هل تتطابق ذواتنا يف الواقع مع 

ذواتنا يف الّصور؟ 
علينا  االفرتايّض وتزحف  العامل  الّصور متأل 
كالبضائع  الّصور  لحظة.  كّل  يف  وتداهمنا 
وألوانها  وأشكالها  ماركاتها  يف  االستهالكيّة 
رصنا  وعقولنا.  وجداننا  وتسكن  تحارصنا 
ونأكل  قهوة،  نرشب  ونحن  صورنا  نعرض 
نلتقي  ونحن  مكانا،  نزور  ونحن  طعاما، 
األفراح  يف  ونحن  نحتفل،  ونحن  شخصا، 
ومناسباتنا.  أعيادنا  يف  ونحن  واألتراح، 
غرفة  يف  ونحن  صورنا  نعرض  أصبحنا 

اللّحظات  ويف  الجنازات،  ويف  العمليّات، 
الحميميّة. هل نحتاج أن نخب العامل بكّل 

هذه التفاصيل؟
السياسيّون والحزبيّون يتحفوننا بصورهم 
أنشطة  أو  إنسانيّة  بأعامل  يقومون  وهم 
خرييّة ليخبوا األرض والّسامء أنّهم يبذلون 

أنفسهم لفائدة الّشعب والوطن.
علينا  تتهاطل  والفّنانون  والرياضيّون 
يتبّجحون  وهم  واملعّدلة  الفاتنة  صورهم 
لبضائع  يسّوقون  أو  وجاملهم  بأناقتهم 
بوهم  البسطاء  مقنعني  تجاريّة  وعالمات 

االستهالك.
أنفسهم  يعرضون  العاديّون  واملواطنون 
إىل  الّشخصيّة  غرفهم  من  ونهارا  ليال 
عالية  متابعة  لتحصيل  العاّمة  الفضاءات 

يتفاخرون بها.
ولكن ماذا نعرض حّقا يف صورنا؟ هل فتنة 
املأكوالت  وفخامة  املالبس  وأناقة  الوجوه 
وطبيعّي  أصيل  جزء  هي  األماكن  ورقّي 

من  نوعا  منارس  ألسنا  حّقا؟  حياتنا  يف 
التّصعيد والتّعويض عن افتقارنا واحتياجنا 
إىل كّل هذه األشياء التي عرضناها؟ ألسنا 
نعرض أنفسنا للعامل بعد أن أدخلنا عليها 

املساحيق وعمليّات تنّكريّة ضخمة؟ 
نحن  الّصورة:  ويف  بالّصورة  نعيش  نحن 
بني  ومتزّقا  الّشخصيّة  يف  انفصاما  نعيش 
عن  نتخىّل  نحن  والواقعّي.  االفرتايّض 
إىل  ونتحّول  الطّبيعّي  وواقعنا  حقيقتنا 
واقعها  عن  ومغرتبة  ممسوخة  كائنات 

ونكاد نصّدق أكاذيبنا عن أنفسنا.
نحن نعيش بالّصورة ويف الّصورة: بالّصور 
الحقد  رسائل  نبّث  ونتواجه،  نتحارب 
منارس  بالّصور،  واالستفزاز  والّسخرية 
ونشّوه  ونحرّض  وننتقم  والغيبة  الّنميمة 
اآلخرين ونجني مغانم شخصيّة وسياسيّة 

واجتامعيّة بالّصور.
وعي  ألّن  املذنبون  نحن  بريئة.  الّصورة 

التّواصل عندنا مغلوط ومشّوه.

الصورة االفتراضيّة:

تخمة املعروض ووهم املعنى

من يدفع إلى االنفجار االجتماعي

القرارات الحكومية الالشعبية زادت من منسوب الفقر والتهميش
الحزام السياسي الداعم للحكومة بال رؤية وال برنامج 

 لطفي املاكني    
هل توجد نوايا مضمرة من بعض االطراف لتأجيج االحتقان 
مثل  ويستند  بالبالد؟  العام  الوضع  تأزيم  اتجاه  يف  االجتامعي 
وهناك  هنا  من  املعلنة  واالقوال  االحداث  تواتر  إىل  السؤال  هذا 
والتي ال تبحث عىل التهدئة والركون اىل حلول الواقعية وتفادي 
مزيد تغذية الرصاع عىل مفاصل الدولة ومواقعها الحساسة حيث 
يسعى الحزام السيايس الداعم للحكومة اىل التمكن منها واظهار 

»سيطرته« عليها طاملا انه »يتحكم« يف مصري استمرارها.
وذلك التحكم يف مصريها هو ما يسميه املختصون واملتابعون 
االتجاهات  مختلف  من  تطويقها  اي  بااللتفاف  الوطني  للشأن 
وال ترى اال ما يراه ذلك الحزام او الوسادة السياسية املسندة إىل 
لتنفيذ ممنهج لخيارت ال شعبية تجلت  الحكومة وجعلها مطية 
املواد  بعض  أسعار  يف  زيادات  بإقرار  االخرية  الفرتة  يف  بوضوح 
االساسية إلظهار »حسن النوايا« ملا يتطلبه صندوق النقد الدويل 
ملساعدة  طلبا  الحكومة  هذه  بزمام  املاسكون  اليه  هرول  الذي 

بدت استجداًء واستعدادا للقبول بالرشوط التي يفرضها.
رشائح  أغلب  حق  يف  املجحفة  الزيادات  لقطار  ميكن  وكان 
النقابية  املجتمع ان يواصل فرضها لوال الوقفة الحازمة للمركزية 
تحركت  التي  والجهات  القطاعات  ومختلف  القاعدية  وهياكلها 
مسميات  تحت  املتسرت  األسلوب  وفضحت  املناسب  الوقت  يف 

مخادعة لحقيقة ما يخطط له يف مرحلة الحقة.
وعكست تلك الزيادات يف أسعار بعض املواد األساسية )كانت 
السيايس  الحزام  غاية  اوال  الحقا(  ستفرض  أخرى  زيادات  هناك 
بأشكال  استفادت  التي  املحظوظة  الفئات  لخدمة  للحكومة 
مختلفة من قوانني تّم سنها لخدمة »مشاريعها« التي جنت منها 
بغالء  املثقل  التونيس  الشعب  مقدرات  عىل حساب  الوفري  املال 
املعيشة والرضائب يف حني ال يساهم من ينهبون خريات البالد اال 
بالنزر القليل ويف غالب االحيان تغيب تلك املساهامت طاملا ان 
تلك الفئة لها ارتباطات مل تعد خافية خاصة يف املواعيد االنتخابية 
لتظل ماسكة مبقاليد السلطة والهيمنة عىل بوابات الحل والربط 

عند وضع مشاريع القوانني ولعل ما حصل عند مترير قانون املالية 
للسنة الحالية 2021 خري دليل عىل ذلك حني أسقطت فصول تدعم 
الفئات الهشة واملترضرة من االوضاع الصحية التي تعيشها البالد 
مقابل مترير فصول تخدم مصالح اللوبيات املتحكمة يف الدواليب 
االقتصادية كام توضحت كذلك يف القرارات املتخذة تحت غطاء 
عىل  والتضييق  الغلق  يفرض  حيث  الكورونا  جائحة  من  التوقي 
حني  يف  املفتوح  العام  الفضاء  يف  تنتصب  التي  الشعبية  األسواق 
يسمح للمساحات املنتصبة يف إطار مغلق من العمل طيلة مدة 

الحجر الصحي.

* تعكير األجواء
لذلك  بالسلطة  التمسك  إال  الحاكم  التحالف  غاية  تكن  مل 
البالد  عرفتها  التي  األحداث  تسلسل  مع  املتواترة  بياناته  كانت 
بال موقف واضح يقر باألخطاء ويتحمل املسؤولية طاملا انه يقود 
أن  اال  الحاكمة  النظم  يف  عليه  املتعارف  وهذا  السيايس  الحزام 
السلطة  بامتيازات  االنتفاع  من  متكن  عندنا  الفريدة«  »التجربة 
واسع من  الدخول يف مجال  إىل  إضافة  تبعاتها  تحمل  لكن دون 
املناورة والتمرتس خلف شعارات عرتها االيام من أي كانت تتخفى 
بها منذ 2011 وغنم اصحابها الكثري من »جرة السمن والعسل« 
دون االلتفات إىل معاناة عموم الشعب التونيس الذي ازداد فقرا 
ان  اال  االفضل  نحو  أوضاعه  تحسني  اىل  طمح  ان  بعد  وتهميشا 
بأشكال  املتخفية  اللوبيات  حسابات  بني  تاهت  االمنيات  تلك 
الحساسة  مواقعها  وباتت جامثة عىل  السلطة  واجهة  مختلفة يف 
وما االنفالتات الحاصلة يف الفرتة االخرية من خالل احداث هزت 
مختلف مكونات املجتمع بينت ان اجهزة الدولة ليست عىل قلب 
التي اصبحت املقياس االول  الوالءات واملحاباة  رجل واحد« وان 
للدولة ظهرت  السيادية  االدارات  التعيينات عىل رأس  واالخري يف 
هناتها وارتباطها اوال مبن كان له الفضل يف ذلك التعيني وهذا ما 
دفع البعض للترصف بعيدا عن منطق مؤسسات الدولة وااللتزام 
السيادية  املؤسسات  ان  االخطر  بل  عليها  املتعارف  بنواميسها 

أصبحت يف واجهة الرصاع بني القيادات العليا للبالد.

كلمة حق       

فاض الكأس                                              
بقلم النفطي حولة                                 

السيل  وبلغ  فعال،  الكيل  طفح  لقد 
انقضاء  بعد  الكأس  وفاض  الزىب. 
وظاملة.  مظلمة  سوداوية  عرشية 
غري  التونيس  الشعب  فيها  يحصد  مل 
والخصاصة  والفقر  الجوع  من  مزيد 
ومل  والحرمان،  واإلقصاء  والتهميش 
يجن غري استفحال األزمات االجتامعية 
البنيوية والهيكلية والدورية، والبؤس 

االجتامعي، وكّل مظاهر التعاسة والشقاء. حتى أن األيام املتوالية كادت 
يف  البعض  بعضها  لتشبه  املتعاقبة،  الفاشلة  الحكومات  كتناسخ  تتناسخ 
الزحمة ويف أوقات الفراغ واالحتجاج، ويف التوتر واالحتقان، بل حتى يف 
طريقة الحزن وما أكرثها، ويف طريقة الّضحك من البلوى والباليا والرزايا 
عىل معنى املثال الشعبي »كرث الهم يضحك« يف هذا الزمن الصعب وما 

أقلها. 

لقد »وصلت الزنقة بالهارب« فعال، كام يقول املثل الشعبي، وبلغ كل يشء 
كرث  طويل،  ليل  يف  والكبيسة،  الحبيسة  التعيسة  ونهايته  ومنتهاه  أقصاه 
فيه وجع الشعب والعويل، وعّم فيه الفساد والتبذير والتعذيب والّسحل 

والتنكيل.

بلغت األزمة يف بالدي حّدا ال يطاق، وبدا كل يشء فيها مّر املذاق، وانتهى 
بلعبة  يتشدقون  امليامني  وحكامنا  والوشاية،  الوصاية  عهد  إىل  الحال  بنا 

حوار املهزلة والهواية.

 لقد بلغت األزمة السياسية واالقتصادية واالجتامعية أقىص مداها، بل ها 
هي تقرتب من نقطة الالّعودة يف ظل حالة شبه إفالس للاملية العمومية 
املنهوكة واملنهوبة نحو جيوب الفاسدين واملفسدين من املرتفني وعصابات 
التي  الناعمة  املايل  الكوميسيون  لجنة  فحتى  واملهربني.  الكناترية  املافيا 
تسارعت وتريتها هذه األيام مع حكومة املشييش ذراع االئتالف السيايس 
عليها  يرشف  والتي  الصالحية،  منتهية  املسلمني  اإلخوان  بزعامة  الحاكم 
خباء صندوق النقد الدويل، ها هي أي لجنة الكوميسيون تفرض أجندتها 
وثانيها  الدعم،  صندوق  رفع  وأولها  العاجلة،  الرئيسية  الثالثة  ورشوطها 
تخفيض كتلة األجور، وثالثها التقليص إىل حّد التحجيم من نسبة انتداب 

العاملني واملوظفني يف الوظيفة العمومية. 

 لقد بدأ ينفد صب الفقراء واملحرومني من شعبنا املنهك أصال، واملتعب 
قرسا، واملظلوم دوما، والذي يعاين »الحقرة« كال، بل ها هم أبناؤه يسحلون 
القمعية  للمامرسة  شكل  أرقى  يف  النهار  واضحة  يف  الطريق  قارعة  عىل 
القمع  بعصا  التعذيب  تحت  مات  من  ومنهم  والوحشية،  املتوحشة 
العيش  يف  بحقهم  طالبوا  ألنهم  إال  ليشء،  ال  البولييس يف سيدي حسني. 
بكرامة وحرية يف وطن أصبحت ثالثة أرباعه مظلمة، وربعه اآلخر مزرعة 
ومضحكة الرئاسات الثالث الذين يتداولون عىل تعذيبه وتجويعه وتفقريه، 
وتأوهاتهم  ملعاناتهم  صلة  بأي  ميت  ال  الذي  الديكة  رصاع  حلبة  وسط 

وتأففهم وأوجاعهم وفجائعهم.

 لقد باتت تونس تقرتب من لحظة انفجار ثانية، ال تشبه األوىل البوعزيزية 
املخطوفة واملغدورة إال شكليا، وعىل مستوى الصورة. فها هي االحتجاجات 
التضامن إىل  الثوري متتد من حي  الطعم والغضب والتمرد  الليلية ذات 
اللّحظة  تلك  لتشبه  واملالسني،  ودوار هيرش  واملنيهلة  حي سيدي حسني 

التي تسبق العاصفة والزلزال الثوري الشعبي الذي لن يبقي ولن يذر.
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إن كان رد السيد عيل التومي قد جاء ردا  عىل تحقيقاتنا 

للتعاونية  العام  املال  إهدار  مسلسل  حول  أنجزناها  التي 

املقال شعارات شعبوية  إتبع كاتب  الظالم و قد  تحت جنح 

إنحرصت يف إتهام التحقيق الذي أنجزناه باإلفرتاء و الثلب و 

هتك األعراض إال انه غابت عن كاتب املقال مقاصدنا الوطنية 

باألموال  تتالعب  التي  الفساد  بؤر  وكشف  املستور  فضح  يف 

العمومية و تخرب اإلقتصاد الوطني.

املخالف  للرأي  اإلستامع  مببادئ  تشبعنا  من  إنطالقا  و 

بعيدا عن ضوضاء التالسن والشتائم وإميانا منا مبواصلة نهج 

الفاسدين و من أذنب يف ثروتنا  املبدئية يف تعرية  مقاصدنا 

العمومية.

تفاصيله  بكل  ونرشناه  تفاصيله  كل  يف  املقال  قرأنا  فقد 

كذلك وبكل إهتامم و خالصنا إىل تضمني هذه املالحظات التي 

تكون برشى سارة ملنخرطي التعاونية املترضرين و تضع مادة 

العمومية  والنيابة  الفساد  مكافحة  لهيئة  قانونية  ذات حجة 

إلرجاع الحقوق إىل مستحقيها ورفع املظامل و تقديم من أجرم 

يف وطننا الحبيب ملنرب العدالة املؤسسة لدولة القانون 

 1(جاء يف املقال الرد مدويا و حامال يف محتواه و بلسان 

كاتبه إىل صدوع الحق و زهوق الباطل حيث شهد شاهد منهم 

مشهد  جسدت  التي  اإلقتصادية  و  املالية  الجرائم  ملجموع 

األموال  مآل  يعرف  ال  أراض  بيع  منها  و  التعاونية  إغتصاب 

الراجعة من عملية البيع و منها أيضا تسويغ معدات التعاونية 

بأموال زهيدة يف تجاهل تام للقوانني املانعة إلنتهازية تضارب 

املصالح.

للفساد  دامغة  بشهادات  الرد  املقال  كاتب  علينا  مّن  لقد 

املسترشي داخل التعاونية وإصطف اىل نتائج تحقيقنا و دون 

رغبته رغم إنطالقه بنعت مقالنا التحقيقي باالفرتاء واألكاذيب.

عدد  يف  الحاصل  للتالعب  مؤكدا  الرد  املقال  2(جاء 

العامل املرتبطني بالتعاونية حيث انطلق بتعدادهم بنحو 60 

فردا وأردف يف مقاله بأن العديد منهم وقع ترسيحهم و نحن 

نتساءل هل يعقل أن تتحمل التعاونية أجرة ما يفوق 70 فردا 

يف الوقت الحايل )اي سنة 2021( يف حني أن شهادة من حرر 

املقال تتحدث عن 60 فردا وقع ترسيح الكثري منهم.

التعاونية و  التي تدفعها  الزائدة  املستفيد من األجرة  من 

التي زادت الطني بلّة لوضعها املادي التعيس.

3(لقد تحدث كاتب املقال الرد عن تكوين رشكات أوكلت 

لهم ستحاستغالل معدات التعاونية وجاء بالتفصيل للمساهمني 

بأسامئهم يف هاته الرشكات املحدثة وتجاهل ذكر املسؤوليات 

التي تحملوها سابقا بالتعاونية و القضايا التي رفعوها و أثقلوا 

ذهب  بل  تعويضات  بعنوان  طائلة  بأموال  التعاونية  كاهل 

فيهم  التفريط  و  للتعاونية  معدات  عقلة  حد  اىل  ببعضهم 

بأموال زاهدة الستخالص دينهم أو تعويضاتهم.

هل هو تسرت عىل تضارب املصالح التي أقيم عليه تكوين 

هاته رشكات, هل هو جزاء من أذنب يف حق التعاونية؟

4(يذكر املقال الرد أن بعض املنخرطني يف التعاونية قد وقع 

استبدالهم بالورثة الغائبني, فامذا عن القرارات التي تؤخذ يف 

بإرادة خبيثة يف تغييب من  الظالم و  العامة تحت  الجلسات 

لهم الحق يف التصويت و أخذ القرار.

هل تعترب قرارات جلساتكم قانونية للترصف يف ممتلكات 

املنخرطني؟

5(لقد جاء يف املقال الرد مؤكدا الفشل الذريع الذي واكب 

قرارات مجالس االدارة و التي زاد يف إهدار مال التعاونية حيث 

أخذت الكثري من املبادرات و القرارات التي ال نريد أن نبحث 

لدراسة  تام  غياب  يف  بالتأكيد  لكن  و  املصلحية  خلفيتها  يف 

الجدوى فانه حكم عليهم بالفشل و اإلجهاض عند والدتهم.

6(املقال الرد حّمل املسؤولية ملراقب الحسابات و هو ما 

يحمل يف طياته إحرتازات جوهرية عىل األرقام املالية املقدمة 

للمصادقة و قد يخفي تواطؤا ال ميكن لنا من موقعنا الحكم 

عليه و نرتك للهيئات املختصة يف فتح تحقيق حول هذا امللف 

لتكوين استنتاجاتهم و حكمهم النهايئ.

7(كاتب املقال الرد إقترص عن الفرتة الثانية لتوليه مقاليد 

التسيري و كنا نفضل أن يتحدث لنا عن كل املدة التي تداولت 

عىل تسيريها مجالس ادارة التعاونية حتى يتضح الحق كله و 

تنكشف الحقيقة كلها و يتعرى الفاسدون كلهم.

رضبت  التي  القضائية  التسوية  املقال  كاتب  8(ذكر 

بأن قرار  اإلقرار  السبيل و كان عليه  التعاونية يف صيغة عابر 

التسوية القضائية باطل و خلفياته شيطانية و أثاره مدمرة عىل 

التعاونية, حيث وقع مبوجبه التفريط يف قطعة األرض الراجعة 

للتعاونية و تبخرت األموال دون معرفة مآلها كام جاء التأكيد 

بقلمه يف هذا املجال.

الدسمة  املادة  لكم  نشكر  وإذ  الرد  املقال  كاتب  سيدي 

التي تفضلتم بتضمينها يف مقالكم و هي متثل شهادة تؤسس 

حجة قانونية لدفع الهياكل املختصة يف اجتثاث الفساد، فاننا 

نعرب لكم أن حكمكم علينا بالثلب و الكذب تبخر مبحتوى 

شهادتكم و إن كان إتهامكم لنا رشف نرفعه يف وجه الفاسدين 

إن كان ذلك رضيبة وطنيتنا و إسهامنا يف تعرية الفاسدين و 

باألموال  العابثني  عن  إبالغكم  عدم  نستغرب  و  سايرهم  من 

العمومية للتعاونية يف عالقة بعلمكم بالكم الهائل من الجرائم 

املالية, و ندعو هيئة مكافحة الفساد و النيابة العمومية للتحرك 

عىل أساس املادة التي تضمنها مقالكم الرد والتي مثلت شهادة 

ذات حجة قانونية مؤسسة لجرائم مالية و إقتصادية. 

      

    ملف الشركة التعاونية األساسية للخدمات 
الفالحية للزيتونة نفض عنه الغبار و صدع

عندما يتواصل الحبر

رد وتوضيح السيد الطيب بن عمر 
بن خميس رويس يف عدد الحق

تلّقت أرسة تحرير جريدة »الشعب« ردا وتوضيحا من السيّد الطيب 
بن عمر بن خميس رويس حول طبيعة توليه مهّمة رئاسة مجلس إدارة 
الرشكة التعاونية التونسية إلنتاج الزيتونة بسوسة٬ وهو رد فيه توضيح 
الربيد  عرب  الرّد  هذا  وصلنا  وقد  املسؤولية.  فيها  تحّمل  التي  للمرحلة 
االلكرتويّن وقد طلبنا من خالل مراسلة الكرتونية أن ميكننا من الرّد عىل 
طريقة »الوورد« word لكن يبدو أن يس الطيب مل ينتبه إىل املراسلة 
وهو ما جعلنا نرجُئ نرش رّده إىل عدد الحق ثّم نقول له أهال وسهال 
بك قارئا دامئا لجريدة »الشعب« ونحن نحرتم دامئا وأبدا الرأي والرأي 

اآلخر.
وملن يريد توضيح مسألة وذكر اسمه يف واحدة من مقاالتنا املتواصلة 

نقول إن صفحات »الشعب« مفتوحة واملهّم احرتام األشخاص.
* املحّرر

* رمزي الجبّاري

تنظيم املجمع التونسي 
»بيت الحكمة« واألكاديميّة 

الفرنسيّة للطب
 

نظّم املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة« 
تطبيقة  عرب  للطب  الفرنسيّة  الوطنيّة  األكادمييّة  مع  بالتعاون 
زووم جلسة نقاش حول موضوع مرض السكري، وذلك يوم أمس 

األربعاء 23 جوان 2021.

نشاط علمي 
حول مرض السكري

15



 1648 العدد   -  2021 جوان   24 الخميس  16
اقتصاد

* كتبها رمزي الجّباري

االستثمارات  تهوي
والتهرب الضريبي يزيد  من الحرية!

)1 من 5(

أي وضع لالستثمارات يف القطاع الصناعي  ؟نقطة ضوء

زيادة  الصناعي  القطاع  يف  بها  املرّصح  االستثامرات  سّجلت 
بنسبة 25،6 باملائة خالل األشهر الخمسة األوىل من 2021 لتبلغ 
قيمتها 987،7 مليون دينار، حسب ما أظهرته اإلحصاءات األخرية 
املشاريع  عدد  ارتفع  كام  والتجديد.  بالصناعة  النهوض  لوكالة 

املرّصح بها بنسبة 25،8 باملائة لتبلغ 1424 مرشوعا.
ويتوقع أن متّكن هذه االستثامرات من إحداث 19،731 موطن 

شغل جديد.
وللتذكري فإّن 58 باملائة من االستثامرات املرّصح بها كانت إىل 

موىف ماي 2021، بعمليّات توسعة وتجديد التجهيزات.
املخّصصة إلحداث مشاريع  االستثامرات  الواقع،  وسّجلت، يف 
جديدة انخفاضا بنسبة 40 باملائة ومل تتخط قيمتها 416،5 مليون 

دينار.
وسّجلت، من جهة أخرى، االستثامرات املرّصح بها يف الصناعات 
األنشطة  يف  وخاّصة  باملائة،   39،9 بنسبة  زيادة  كليّا  املصّدرة 

املتعلّقة بالصناعات الغذائيّة وامليكانيكيّة والكهربائيّة والصناعات 
الكيميائية والنسيج واملالبس.

وتقلّصت يف املقابل االستثامرات املوّجهة للصناعات املخّصص 
الخمسة  األشهر  خالل  باملائة   44 بنسبة  املحليّة  للسوق  إنتاجها 

األوىل من سنة 2021.
أّن  أيضا،  والتجديد،  باالستثامر  النهوض  وكالة  والحظت 
 29 بنسبة  تقلّصت  بالرشاكة  أو  األجنبيّة  الصناعيّة  االستثامرات 
 19،7 بنسبة  الجهويّة  التنمية  مناطق  إىل  املوّجهة  وتلك  باملائة 

باملائة.
التنمية  وارتفع عدد املشاريع املنتفعة مبنح االستثامر بعنوان 
الجهويّة، إىل موىف ماي 2021، إىل 106 مشاريع باستثامرات جمليّة 

تقّدر بـ285،2 مليون دينار.
دينار.  مليون   38،7 بقيمة  استثامر  منح  عىل  واستحوذت 

وستمّكن هذه املشاريع من إحداث 4422 موطن شغل.

بعد العجز التجاري الكبري 

تراجع املبادالت التجارية إىل أقل من 6 %  
تراجعت املبادالت التجارية لتونس خالل ماي 2021 وللشهر 

الثاين عىل التوايل، مسجلة مستويات أقل بنسبة 6 % من تلك 

العجز  زاد  حني  يف   19  - كوفيد  بداية  قبل  عليها  كانت  التي 

التجاري بنحو 2ر378 مليون دينار وفق املعهد الوطني لإلحصاء.

باألسعار  الخارجية  التجارة  حول  بيان  يف  املعهد،  وكشف 

الجارية لشهر ماي2021، أن العجز التجاري لتونس تفاقم بشكل 

مقابل  دينار  مليون  1ر1554  ليبلغ   2021 ماي  خالل  طفيف 

9ر1175 مليون دينار خالل شهر أفريل 2021.

بيانات  وفق  بالصادرات،  الواردات  تغطية  نسبة  وسجلت 

افريل  بشهر  مقارنة   2021 ماي  يف  نقطة  3ر7  تراجعا  املعهد، 

2021 إذ بلغت نسبة 8ر69 %. وتراجعت الصادرات بنسبة 5ر9 

منذ  انخفاض مسجل  أكرب  أفريل 2021، وهو  بشهر  مقارنة   %

بداية 2021 بينام ظلت الواردات يف حدود 5000 مليون دينار 

للشهر الثالث عىل التوايل.

خالل   % 8ر1  بنسبة  إنخفاضها  بعد  الصادرات،  واستمرت 

شهر أفريل 2021، يف الرتاجع بنسق أرسع من خالل االنخفاض 

بنسبة 4ر9 % خالل شهر ماي 2021. وأسهمت جميع القطاعات 

الغذائية  والصناعات  الفالحة  قطاع  باستثناء  االنخفاض  هذا  يف 

التي سجلت تحسنا بنسبة 4ر9 % خالل شهر ماي يف ظّل تراجع 

صادرات قطاع الصناعات امليكانيكية والكهربائية بنسبة 14 % 

وقطاع النسيج واملالبس 4ر12 % األكرث مساهمة يف االنخفاض 

اإلجاميل للصادرات.

 %  10 بنسبة  تونس،  يف  الطاقة  قطاع  صادرات  وانخفضت 

نفسها.  البيانات  بنسبة 7ر4 % وفق  الفسفاط ومشتقاته  وقطاع 

وحافظت الواردات السلعية، عىل املستوى نفسه للشهر الثاين عىل 

التوايل، علام أن واردات النظام التصدير الكيل ارتفعت بنسبة 9 % 

مقابل انخفاض يف النظام العام بنسبة 4ر4 %

ويعود هذا االستقرار عىل املستوى العام للواردات إىل اقرتان 

ديناميكية مسجلة عىل مستوى رشاءات املواد الخام وشبه املصنعة 

النصف مصنعة  السلع  من خالل زيادة بنسبة 9ر8 % ومنتجات 

8ر10 % مقابل انخفاض حاد يف مشرتيات املنتجات الغذائية بنسبة 

الواردات  وسجلت   .% 7ر11  بنسبة  الطاقة  ومنتجات   % 4ر26 

التونسية، دون اعتبار الطاقة، ارتفاعا طفيفا بنسبة 8ر1 %.

بنسبة  هاما  تراجعا  األورويب  االتحاد  مع  الصادرات  وشهدت 

الرشكاء  مع  تونس  مبيعات  يف  املسجل  االنخفاض  نتيجة   % 9ر7 

وإسبانيا   % 9ر12  بنسبة  وأملانيا  6ر4  فرنسا  غرار  عىل  االوروبني 

تحسنا  إيطاليا  إىل  صادراتنا  شهدت  املقابل  ويف   % 4ر11  بنسبة 

التونسية مع كل من الصني  الصادرات  بنسبة 2ر5 %. وتراجعت 

بنسبة 4ر58 % وتركيا بنسبة 6ر65 % وروسيا بنسبة 5ر19 %.

وسجلت الواردات استقرارا مع دول االتحاد األورويب لتبلغ 4ر0 

تراجع  تركيا 3ر10 % مقابل  الصني 5ر2 % ومع  وارتفاعا مع   %

بنسبة 5ر10 % وروسيا  العرىب  املغرب  املشرتيات من منطقة  يف 

بنسبة 1ر45 %.

رغم اتخاذ ما يزيد عن 500 اجراء رضيبي جديد منذ سنة 

ان  إالّ  تونس،  يف  واملستثمرين  االعامل  رجال  لفائدة   2011

 ٪25 عن  يزيد  ما  إىل   2020 نهاية  مع  الجبايئ  الضغط  ارتفاع 

اثر بشكل مبارش عىل نسق االستثامرات التي تراجعت بوضوح 

بعد ان كانت يف حدود 24٫6٪ سنة 2010 وهو ما كلف خزينة 

الدولة خسائر مالية يف حدود 6 مليارات دينار يف ظّل التهرب 

الرضيبي لالفراد واملؤسسات وملن ال يعرف فإّن هذه الرضائب 

كانت تساهم بشكل من االشكال يف متويل ميزانية الدولة بنسبة 

تتجاوز 60٪، نعم يحصل هذا بعد ارتفاع الواردات التي بلغت 

30 مليار دينار سنة 2019، مقابل 12٫5 مليار دينار سنة 2010، 

كام اّن الضغط الجبايئ سنة 2019 كان يف حدد 25٫3٪ والعودة 

بـ  ارتفاعا  اّن سنة 2016 عرفت  لنا  يتبني  التاريخ  اىل يشء من 

20٫8٪ كام اّن نسبة االرتفاع كانت يف حدود 21٫5٪ سنة 2017 

يف  تونس  وضعت  انها  عنها  املعلن  االرقام  هذه  يف  الغريب  ـ 

ال تعّد  مرتبة  وهي  الجبايئ  الضغط  مستوى  عىل  اوىل   مرتبة 
األعىل يف القارة االفريقية.

مع  الجبايئ  الضغط  نسبة  تكون  ان  ينتظر  اخرى  من جهة 

نهاية سنة 2021 يف حدود 35٪ فيام تأيت مقدرات الرثوات املهربة 

إىل الخارج يف حدود 2٫2 مليار دوالر اي بحوايل 6 مليارات من 

االقتصاديني  الخرباء  بعض  تقديرات  وحسب  التونسية،  العملة 

الجبائية  العدالة  فاّن هذا الضغط يأيت نتيجة حتمية لنقص يف 

اليوم مراجعة مجلة الرصف واضفاء  لذلك يكون من الرضوري 

مرونة اكرب عىل مراقبة ومسك العملة الصعبة...!

املنظومة  اّن  لنا  يتبني  ارقام  من  قدمناه  ما  خالل  من  إذ 

الجبائية يف تونس تشكو عديد النقائص، هذا يف عالقة »مبنظمة 

اّن  لها  تقرير  آخر  يؤكد  الذي  االقتصادية«  والتنمية  التعاون 

ارتفاع نسبة الرضيبة من الناتج املحيل كان يف حدود 1٫6٪ بني 

سنتي 2016 و2017 كام انه ال ميثل حال لتمويل ميزانية الدولة 

الضغط  درجة  عىل  افريقيا  بلدا   26 محافظة  امام  التونسية 

الجبايئ خالل نفس الفرتة أي ما بني 2016 و2017 وهي نسب 

عالية يف تونس باعتبار أّن هناك اداءات اخرى غري معتمدة يف 

طريقة االحتساب ـ وحتى يتوضح الخيط األبيض من االسود فإّن 

نسبة الضغط الجبايئ يف تونس هي االعىل معدال مقارنة بدول 

اّن معدلها مل  االقتصادي والتنمية متجمعة مبا  التعاون  منظمة 

يتجاوز 15٫4٪ وهو اعىل كذلك من معدل دول االتحاد االورويب 

الذي بلغ 20٫2٪ يف سنة 2020 فمن سيأيت لالستثامر يف تونس؟ 

نحن نسأل ومنر!.

لكّن  سؤال  من  اكرث  تطرح  املقدمة  االرقام  هذه  أّن  األكيد 

االهم عندنا كيف ميكن تعديل البوصلة إذا عرفنا اّن الحكومات 

ان  دون  انفاقها  لتمويل  الداخلية  مواردها  كل  املتتالية حّولت 

ننىس ان العائدات الرضيبية مّولت امليزانيات العامة مبعدل ٪60 

ما بني 1986 و2017...

)يتبع(
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والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية 
للمرة األوىل

يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرأة األوىل لتسويغ محالت بلدية يوم الثالثاء املوافق لـ: 2021/07/06 بداية من الساعة العارشة

السعر بيان املحلع/ر املساحة 
االفتتاحي السنوي

الضامن 
الوقتي

وتوقيت  مكان 
اجراء البتة

مدة التسويغ

عدد01 01 دكان 
بساحة 02مارس

عىل 258د2٫580د السند  بلدية 
العارشة  الساعة 

صباحا

قابلة  واحدة  سنة 
للتجديد

عدد08 01 محل 
بالسوق  و10  و09 

املركزية

للمحل 720د للمحل الواحد 72د 
الواحد

عىل  السند  بلدية 
العارشة  الساعة 

والنصف صباحا

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

ـ أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة العارشة 
صباحا ليوم 2021/07/06 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املحلية
ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي مسلم من السيد قابض املالية 

بالسند.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام اللزمة عند االقتضاء.

وزارة الشؤون املحلية والبيئة
والية قفصة 
بلدية السند

إعالن طلب عروض عدد 2021/02 للمرة الثالثة بإجراءات
مبسطة عرب منظومة الشراء العمومي على الخط خاص 

بالقيام بأشغال تجميل املدخل الغربي ملدينة السند 
الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة  عرب  مبسطة  بإجراءات  عروض  بطلب  القيام  السند  بلدية  تعتزم 
»tuneps« للقيام بأشغال تهيئة املدخل الغريب ملدينة السند فعىل املقاولني الحاصلني عىل ترخيص نشاط 

مقاوالت:
ـ طرق وشبكات مختلفة صنف 01 فام أكرث

ـ بنايات صنف 01فام أكرث.
.»tuneps« والراغبني يف املشاركة تحميل وجوبا طلب العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

tuneps« www.tuneps. يتم ارسال العروض الفنية واملالية وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
tn« وفقا لدليل االجراءات املصادق عليه مبقتىض قرار رئيس الحكومة املؤرخ يف 31 أوت 2018.

املادية يف ظرف خارجي  التجاري حسب االجراءات  البنيك ونظري من السجل  انه يتم ارسال الضامن  غري 
يكتب عليه بوضوح موضوع طلب العروض »طلب عروض عدد 02/2021 بإجراءات مبسطة عرب منظومة 
الرشاء عىل الخط خاص بالقيام بأشغال تجميل املدخل الغريب ملدينة السند« عن طريق الربيد مضمون 
الوصول او عن طريق الربيد الرسيع او يسلم اىل مكتب الضبط بالبلدية باسم السيد رئيس بلدية السند 

حي النجاح السند 2190.
ُحّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم االربعاء 13 جويلية 2021 عىل الساعة العارشة صباحا »10h00« ويغلق 
الخط »tuneps« وكذلك  العمومي عىل  الرشاء  آليا عرب منظومة  الرتشحات  باب  اليوم نفسه والساعة  يف 
بالنسبة إىل الوثائق التي يتّم إرسالها حسب االجراءات املادية ويعتمد يف ذلك ختم مكتب الضبط للبلدية.
يتّم فتح العروض يف جلسة علنية بصفة آلية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« يوم 
االثنني 19 أفريل 2021 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا وتقوم لجنة الفتح باإلعالن عن نتائج فتح العروض 

عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط.
تقىص العروض آليا يف الحاالت التالية:

العروض التي مل تتضمن وثيقة الضامن الوقتي.
العروض التي مل تتضمن وثيقة االلتزام.

يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 120 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

وزارة املرأة واالرسة والطفولة وكبار السن
املندوبية الجهوية للمرأة واالرسة والطفولة بجندوبة

املركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم

استشارة عدد 05 / 2021
القتناء املالبس واالحذية واللوازم اليومية الطفال املكفولني 

باملركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم
يعتزم املركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم إجراء استشارة للتزود باملالبس واالحذية واللوازم اليومية 

لالطفال املكفولني باملركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم.
لسحب  دراهم  عني  والطفولة  للشباب  املندمج  للمركز  يتقدموا  ان  املشاركة  يف  الراغبني  املزودين  فعىل 
cije- :كراس الرشوط وذلك اثناء التوقيت االداري كام ميكن سحب نص االستشارة عرب بوابة املركز املندمج

aindrahem@cije.tn
1/ الوثائق اإلدارية هي:

* شهادة انخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
* الضامن الوقتي مبلغه 150د صالح ملدة 90 يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول العروض.

* ترصيح عىل الرشف بعدم االفالس
* ترصيح عىل الرشف بعدم تقديم هدايا وعطايا وعدم التأثري عىل سري مختلف اجراءات الصفقة.

* كراس الرشوط االدارية والفنية ممضاة من طرف العارض يف جميع صفحاتها وتحمل طابع املؤسسة.
* ترصيح عىل الرشف يقدمه  العارض بانه مل يكن عونا عموميا باملؤسسة املعنية وانه مىض عن انقطاعه عن 

العمل بها مدة خمس سنوات عىل األقل.
2/ العرض الفني ويحتوي عىل:

* قامئة يف العينات املسلمة ملغازة  املركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم
3/ امللف املايل ويحتوي عىل:

* التعهد موضوع املشاركة ومطابق لالمنوذج املصاحب يكون ممىض ومختوم  
* جدول األسعار والقامئة التقديرية ممضاة ومختومة.

يرسل العرض الفني واملايل يف ظرفني منفصلني ومختومني يدرجان يف ظرف ثالث خارجي مع وثيقة الضامن 
ـ استشارة عدد 05/2021 خاصة  يفتح  االدارية يف ظرف مغلق ويختم ويكتب عليه »ال  الوقتي والوثائق 

باملالبس واألحذية واللوازم اليومية«.
إىل العنوان التايل: املركز املندمج للشباب والطفولة عني دراهم ص ب 141 عني دراهم 8130 عن طريق الربيد 

مضمون الوصول أو تودع مبارشة مبكتب الضبط مقابل وصل يف الغرض.
حدد آخر اجل لقبول العروض يوم 13 جويلية 2021.

ملزيد املعلومات ميكن االتصال خالل ساعات العمل عىل الرقم التايل: 78655029.
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    هذا الّنّص ملسة وفاء لكّل من أىب أن يعرض نضاله يف بورصة املزاد العلنّي 
للتّباهي واملفاخرة الفّجة، ومىض تاركا للمغرمني بحيثيّات التّفاصيل ما به يدبّجون 
مرايَث تصلح لكّل آن وحني، مراث تقتل كّل خصوصيّة، هي إىل الواجب الثّقيل أقرب، 
املكانة  املريّث  تنزيل  وليس  املنتفخة،  نرجسيّته  وإشباع  الرّايث  ذات  بإعالء  مسكونة 

التي هو بها جدير.  
أّول وليس له آخر،  له  أليل،  ليل عريّب  العجاف من  العرب  أيّام  ذات يوم من 
ترّسب -كام يترّسب أّي محظور- نبأ وفاة الّشيخ إمام عيىس. املكان: حّي شعبّي )حّي 
الغوريّة( يف أرض مرص »أّم العجائب«، الزّمان: ذات مساء أو ذات صباح، ورّبا يف 
غبش اللّيل، من زمن عريّب ضنني، الخرب: كام تناقلته وسائل اإلعالم اليعروبيّة يف تناسخ 
مريب عجيب: » ذكر الّشاعر أحمد فؤاد نجم ، صديق الّشيخ إمام ورفيقه لسنوات 
الوفاة ]كام  78 عاما«. سبب  1995 عن  06 جوان  الّشيخ إمام تويّف يوم  أّن  طويلة 
ال ميكن أن يرّصح به مصدر مأذون[: حّب شبقّي فاض عن حّده وتوّحد يف وحدة 
الذي  هو  كبري ضجيج،  بدون  الّشيخ  رحل  الجارف.  الخراب  ملجابهة  أّخاذة  دراميّة 
مأل دنيا العرب صخبا وشغل الّناس ردحا من الزّمن. هتك حرمات سالطني »الفول 
والّزيت«، وكان عليهم نقمة. فهل لذلك تجاهلهته أبواقهم الّصدئة؟ فلم ينشغل به 
أحد. دليل إثبات عىل أّن التّاريخ -تاريخنا نحن باألخّص- مل ينضب من املساخر منذ 

فُرِض علينا أن نتصالح مع شنيع الهزائم.                          
يوم 06 جوان، قبل 28 سنة من رحيلك ُمني العرب بأكرب هزمية يف تاريخهم. 
فهل أردت يا شيخ باختيار تاريخ موتك أن تضحك مّنا وعلينا وعىل تاريخ مل نتمثّله 
قّط؟ هل أردت أن تذكّرنا- أنت الذي مل يغّن لغري الفرح أّن شعبا ال يتمثّل هزامئه 
أليُق مكان به كهوف التّاريخ؟ كم يف مرص من املضحكات أيّها الّضير املبرص وسط 
مبرصين ُعمي؟ ال تجب ، ال تطرد عىل الجرح الّذباب. فعزاؤك أّن دنيانا كلّها خليط 
سائر  يف  بل  فقط  مرص  يف  ليست  املبكيات  واملضحكات  والغريب،  العجيب  من 
األمصار. أرض يباب َموات ليس للحياة فيها معنى. دفنْت موتاها وباللّعنات شيّعتْهم 
واسرتاحْت إىل األبد. أّمة قتلوا فيها الذاكرة وقربوها منذ صار للعرب تاريخ هزائم. 
ُذِبحت  إماما.  فيها  الخطوب، صار كّل خيّص  أنهكتها  الهذيان،  قتلها  العاربة  العرب 
فيها القيم من الوريد إىل الوريد، وما تبّقى عرضه أوالد الحالل يف بورصة املقايضة، 
والتّسليم  واالستسالم  الّسالم  الّسلم:  برتسانة من مشتّقات  الّرعناء  البالغة  وزّودتهم 
حيث  مّمن  تعجب  ال  والطّباعة.  والطّبع  والتّطبع  التّطبيع  واستتباعاته:   ، والّسالمل 
مالت الّريح مييل . فكرث هم الذين سيتباهون بأنّه كان لهم بك يوما وصال، وبزهو 
سيعلنون أنّهم حازوا عىل تسجيالت لك ِبكر مل يحزها غريهم. كرثٌ هم الذين سيعلنون 
يف كثري من املكابرة أنهم هّربوا أرشطتك تهريبا. حملوا بني ظهرانيهم أغانيك »متائم« 
هم اليوم بها يتسلّون يف بورصة القيم املنقولة. فال تغضب يا شيخ. فبعد كّل حرب 
املالهي  الذين سيتربّؤون منك. فعن حياة  املآيس. كرث هم  الّروائيّون  يكتب  خارسة 
شغلتهم برتنيامت بها حقنتهم فأّخرت توبتهم. بيادق نحن يف رقع شطرنج، أيتام يف 
مآدب أبخل اللّئام ـ مهرّجون فاشلون يف أرذل مزابل التّاريخ.                                           

فنتلّذذ،  جراحنا  تنكأ  وننصت،  تغّني  ونصمت،  تتكلّم  األدوار؟  تبادلنا  لو  ماذا 
تلهبنا بسياط وقاحتك وعن الكالم نصوم، وهل لنا ما فيه نتكلّم؟ تبيك أنت األحياء 
و نندب نحن األموات، تنشد أنت الفرح، نلوك نحن املرارة، تضّمد أنت الجراح، ننكأ 
نحن الجراح، تسرت عوراتنا، نهتك أعراضكم ، تضحك من حالنا، من حلّنا وترحالنا إىل 
الغابر من األزمنة، ننتيش بعرينا وعارنا. وإليه نصّل وبه نتسىّل. ما كّل املرايث تليق 
الرّثاء واجبا ثقيال  كالجبال  ملّا يكون  باملوت؟ فامذا  تليق  املرايث  . وهل كّل  باملوىت 
الّروايس أوكِل لشاعر مخيّص يغالب الّشوق إىل ما يف الكأس من فضل فيغلبه الّشوق؟ 
أّن  يا بهيّة- فامت شاهدا عىل  وماذا إذا كان املريّث قد أنهكه العشق -عشق مرص 
العشق يف بلدان القحط مهزلة؟ فأيّنا أحّق بالرّثاء يا أيّها الشيخ الجليل؟ كم شيّعك 
يوم رحيلك؟ ال تجب، ال تعّمق الجراح، دع قلق الّسؤال يسحق بليد األجوبة ويحلّق 
يف عامل »املحال«. تسلّلت أغانيك يا صاحبي إىل مضاجهم جميعا فبخلوا عليك حتى 
أما  مشحون.  بالحقد  شامت  رسمّي  نعي  مجرّد  عليك  استكرثوا   ، والشتم  بالّسّب 
كان بإمكانهم أن يقولوا عنك: غبيّا كان ذلك املسكني، قتله حلم أرعن يف زمن علّب 
سادته كّل األحالم وباعوها يف سوق الّنّخاسني؟ نحّت الفرحة نحتا واغتصبتها اغتصابا 
التّصميم.  غري  ذلك  زادك  فام  لعنتهم،  عليك  فحلّت  مضاجعهم  يقّض  با  وشدوت 
هتكت  أنّك  شيخ  يا  عيبك  املّداحني.  ونّواح  الّضفادع  نقيق  وسط  ألحانك  عزفت 
مقّدساتهم. ما يوما مّجدت وال يوما عىل باب سلطان وقفت وال قصيدة مدح دبّجت. 

هل تدري أّن ِشيعا كانت باألمس تّدعي بك -بكم- وصال باتت اليوم منكم تتربّأ. من 
يتنّدر  وبك  منك  ولج سوحا عصيّة صار  وبها  يتباهى  وبحفظها  يلهج  بأغانيك  كان 
لتوبة  وإيّاك يلعن يف رسّه وإعالنه، ومن مجرّد ذكرك يجفل كمن به رصع مدخال 
بليدة باهتة؟ من كانوا ينافسونك مجدك ويف املزايدة يوغلون ويغالون تدبّروا صّك 
غفران وتوبة نصوح وحّج مربور إىل بيت الطّاعة بختم نبّي من أنبياء هذا الّزمان، 
نبّي امتلك كّل مؤّهالت تأهيل املفاهيم وتطويعها لتطبّع مع موجبات العرص. هل 
تدري أنّنا خاتلنا عقول األعداء، وبها تالعبنا، وانخرطنا يف الّسباق طائعني، وتركانهم 
من رسعة تفاعلنا يف بهتة ووجوم مشدوهني إىل يوم الّدين؟ رايتك يف ما يرى الرّايئ مع 
رفاق سوف تعجب أّن لهم أن يعرفوك: غيفارا/ عبد الودود/ ماركس/ لويز ميشال/ 
كومونتْي  ثّوار  العرجاء/  روزا  كنفاين/  غّسان  الّشافعي/  عطيّة  شهدي  براغ/  عاّمل 
باريس وكرونشطاط/ شهداء »أرض الربتقال الحزين«/ أبو ذّر الغّفاري إمام الفقراء/ 
طالّب القاهرة قبل أن يرسقوا منها الّذاكرة يعزفون معك: أفكارنا يف كّل مكان ونحن 
أم  يقتله  الوجد  قلُت،  مهموما.  مطرقا  الرّايئ  يرى  ما  يف  رأيتك  مكان.  أّي  يف  لسنا 
القصيدة تسكنه أم عرس والدة األغنيّة ينهشه. طال انتظاري وقّل اصطباري. يف لحظة 
ما رأيتك تستجدي مالئكة الرحامن أن يتوّسطوا لك عند رّب رحيم إىل مرص زورة 

خاطفة. قلُت، الّشيخ سيصعق من هول الفاجعة.            
كم كنُت بك ضنينا؟ يف شوارع مرص أبرصتك تغّني: سالم عىل من هرب/ سالم 
عىل من صمد/ سالم عىل من بالغ يف الّشطط/ سالم عىل من أوغل يف الغلط/ سالم 
عىل من بالحلم سافر ويف الحلم سافر وإىل الحلم دوما يعود/ سالم عىل من اغتالوا 
منه الحلم. انتفض الحلم وأنجب حلام. هل تدري كم كان املوت بك رحيام ملّا خلّصك 
من زمن صارت فيه التّوبة عودة عن الغي؟ ألنّك أقسمت أن ال تصافح يدك يدا كان 
سيفها يوما أثكلك اسكرثوا عليك خربا باهتا يف ركن من أركان جرائدهم الّصفراء. تعال 
نغّن سويّا: ما أصغرنا/ ما أكربك/ ما أتفهنا/ ما أعظمك/ أحقر من بعوضة نحن وأبهى 

من كّل األحالم أنت. أنتم كّل املسألة وسواكم مسوخ ومهزلة املهزلة.                 
لسنا نرثيك يا شيخ، وبعض من الرّثاء مذلة. ولسنا نبكيك. فام نحن أهل ألن 

نبكيك. ما إيّاك نريث وإمنا شؤمنا نبيك.                                              
واحذر  عنده شفيعا.  لنا  تكن  فال  كّل رجس.  من  الرّّب طاهرا  ستقابل  وحيدا 
أن تحّدثك نفسك بعضا من رحمة التّاريخ ، فتكون لنا عنده وسيطا جريا عىل سّنة 
أسالفنا يف الوساطة بني الخصوم. وال تجفل عندما ينرش الرّّب اللوح املحفوظ ويفتح 
سجالّت الحساب فتكتشف كم فينا من الوشاة عيانا مجانا جهارا نهارا. رتّل: من ال 
القبور ويجفلون بال سبب ال يجدر بهم  القامءة وميوتون شبقا لرؤية  يبرصون غري 
طبل  طربا  يهزّهم  األبعاد،  يجهلون  املوت،  لعبة  يدركون  ال  من  الجيفة.  رثاء  غري 
ويجّمع شتاتهم طبل ومزمار، ويفرّقهم بال عناء شبح رشطّي متكّور يف آخر الشارع 
لفظهم التّاريخ وأحالهم إىل غرفة اإلنعاش، ومنهم تربّأ، ولعنهم الرّّب وحلّت عليهم 
القرن  استقبال  هّم-  له  كان  -إن  هّمه  كان  من  الساموات.  ومّجتهم  األرض  نقمة 
تاريخ. مدينة  املزمار والّرباب سيظّل يتيام يف مآدب كّل  الواحد والعرشين بعقليّة 
برجس  وتخّمرت  بها  املتيّمني  أفواه  كّممت  ذاكرتها/  وارت  للغزاة/  أبوابها  رشّعت 
شطحات بهلوانيّة. مدينة قتلها العّي/ تبّولت عىل أسوارها الكالب الّسائبة/ بوتاها 
تتنّدر وعهرها ترّشع/ مدينة ركبها الخصيان واستسلمت للبليد من سالفات ألحاجي 
وخّضها الّذعر من رؤية لهيب منبعث من مكان ما، مدينة موبوءة. مدينة ال تورِث 
متدلّية  مدينة  وإشهارا،  تبّجحا  والوشاية  التعاويذ  وحفظ  املرايث  باهت  ترتيل  غري 
كحبل يف غرفة املشنوق. مدينة يؤّمن أمنها رشطّي يغالبه الّنعاس ويجفل من ظلّه، 
مدينة  موبوءة.  مدينة  عتّوا  عنها  والرّاغبني  حنّوا  فيها  الرّاغبني  بني  تفرّق  ال  مدينة 
من قّش ومن قصب بنت عرشها وأقامت سلطانها، أّن لها أن تواجه عاتيّات الّرياح 
وعاديّات الزّمان. مدينة يفرحها زهو ملغوم ويبّدد شمل أهلها ببّغاء يف زّي رشطّي 

بارك يف ركن رّث ال تصلح حتّى أن تكون مقربة.                                      
ما كّل املرايث تليق باملوىت، وقد رحلوا جامعات وعواصم. هل ستغّني يف لحظة 
وْجد، ملّا بك -بكم- تحتفي مالئكة الرحامن؟ هل ستغني، اصِح يا مرص؟ ما ذا ستقول 
لغيفارا لو سألك عن مآل ما إليه دعا ويف سبيله استشهد؟ هل تصدقه القول بإجابة 
صادمة؟ فتخربه بأّن القوم يف ما دعا إليه مختلفون، ومن أحالمه جميعا يسخرون؟ 
هل ستخربه بأّن الجامعة ال يرون كبري فرق بينه وبني أبطال الوستارن يف آخر طبعة 
أمريكيّة منّقحة ومدّعمة باكتشافات ثوريّي آخر زمان؟ هل شتبرّشه بدخولنا أفواجا 
أفواجا يف دين الّسلم والّسالم األمرييّك املطّل بالّنفط املبني بنفس راضيّة مرضيّة؟ هل 
ستخربه بتسابقنا الحتالل أليق مكان بنا يف ذيل التّاريخ؟ لست أدري، لِم ال أتخيّلك 
إالّ وأنت تغرّد : ال تصالح، فام قبلت الياممة يوما صلحا رغم سخاء ما عرضته الوفود. 
ظلّت ترّدد: »أنا ال أصالح حتّى يقوم والدي وأراه راكبا يريد لقاكم«. املهلهل، أخو 
كليب، ملّا أعلمته بنت أخيه الياممة وصيّة أبيها، قال قوله الفصل »أنا ال أصالح إىل 

األبد ما دامت روحي يف هذا الجسد«.                                            
بلد أهلها  الهوى تسبح، يف  لّج  يا شيخ؟ بحر من األحالم، يف  تبّقى منك  ما ذا 
مغرمون بالّسفر ليال تعّقبا ألثر من خطى الّسالم، دفاتر عشق صويّف يف مدينة ال تفرّق 
بني مريديها واملدبرين عنها، بعض من الحياء يف عرص سمته األساسيّة قلّة الحياء.                       
فصول  ستكتمل  يُبعثون؟  دوما  الّشهداء  كام  شيخ  يا  حيّا  بيننا  بُعثت  لو  ماذا 

املرسحيّة. أغلب الّداعني إليك -قبل أعدائك- سيعيدونك إىل حتفك بشبق أّن لك أن 
تعرف رسه. لو سألت عبد الودود، هل مازال رابضا عىل الحدود لجفل منك الجميع؟ 
ومن مازال به بعض الخجل سيقول يف رسه، الّضير املسكني، ما زال يعيش عىل قرع 
طبول الحرب. قلّة مّمن يعني لهم التّاريخ شيئا سيقولون، عفوا يا شيخ. ال تحزن. لو 
غّنيت »اصح يا بهيّة« لبكت مرص واحتضنتك بحنّو واشتهاء عجيب عجيب، وغّنت 
اّمحت ووجه  العناوين  العناوين يضعون؟ وكّل  أّي  لو راسل األموات األحياء؟  ماذا 
املدينة أكلته فرئان سائبة ، وكّل الّسبل انسّدت، وكّل األسامء اختلط حابلها بنابلها؟ 
بعض من بني جلدتك سيصلّون صباح مساء وأيّام األعياد واآلحاد، وسيقيمون صالة 
البعض اآلخر مّمن طلّقوا قناعات لبسوها يوما ما  االستسقاء يك ال تتعرّف عليهم. 
نِصفا قناعة ونِصفا تبّجحا سيطالبون برجمك ألنّك ستكون عليهم لعنة تّذكّرهم دوما 
با منه متلّصوا يف موسم الهجرة إىل عامل الّدعارة الّسياسية واالنفالت املريّض. من بك 
كان رحيام سيبيك بحرقة كطفل صغري تاه فأضاع الّسبيل. من كان بك أرحم سريكع 

تحت قدميك يستحلفك بأقدس مقّدساتك أن تتربّأ مّنا.  
وأنت. ماذا تراك فاعال يا شيخ؟ أغلب الظّن أنّك بعد أن تزول البهتة سيهزّك 
الحنني هزّا إىل عبد الودود مرتاسا عىل الحدود، سريحل بك الّشوق إىل بهيّة )مرص 
للفقراء  للطّلبة، ستغّني  للفرح، ستغّني  الغناء، ستغّني  القضيّة(، لن تجد مفرّا من 
والحاملني وملن الزال يسكنهم الحياء. بصوت شجّي تعلوه مسحة من الحزن تزيده 
رونقا وبهاء ستغّني، »اصحي يا مرص ]يا أمصار[/ اصحي يا مرص/ هزّي هاللك/ هايت 
الّنرص/ اصحي وكونـي وعييش يا مرص«. ويأتيك الجواب، منوت ألف مرّة وال نسامل/ 
مع العفونة أبدا لن نتصالح / يساوم الجميع وال نساوم/ يعلن الجميع التّوبة ونظّل 
نحن -عنادا- يف منعة من كّل توبة/ أنا وإيّاك ال نصالح إىل أن ينغرس الرّمح يف العدم .                
إذا صّدقت أّن الّشهداء يتاموتون وال ميوتون كام جزم بكّل يقني شاعر »الّداخل« 
الفلسطينّي  العرس  فعاليّات  يؤثّث  غريهم  ومن  تصّدقه؟  ال  ]ولِم  القاسم  سميح 
الّدامي[ وخطر لك أن تسامر فرسان الكالم وشهداء الحقيقة فتوّسل بحكيم املعرّة، 
رجل سبق عقله زمانه، فله يف« لزوم ما ال يلزم« باع طويل، مدخله إىل ذلك »رسالة 
الغفران« .أمل ميّكن ابن القارح من صّك غفران، جواز عبور إىل ثنايا الجّنة؟ وليكن 
بيانكم شعرا ال نرثا، بيان إدانة يف قالب مرثيّة. وبعُد، فبعد كّل حرب خارسة ]ولنا يف 
ذلك فضل الّسبق[ يكتب الّروائيّون املآيس ويحرّب الّشعراء ]شعراؤنا بالّذات[ املرايث 
.أليس الّشعر ديوان العرب، ِسجّل أيّامهم ]إذا بقيت لهم أيّام[؟ مضمون البيان أسهل 
من تعريف املاء بأنّه ماء خاّصة وواقعنا اآلن أردأ ماّم كان عليه يف سالف األزمان. 
أليس هو  التّكثيف.  إىل  أْميل  املعّري  العالء  أبو  الّشعراء  الفالسفة وفيلسوف  شاعر 
القائل« ال تقيّد عّل لفظي فإيّن// مثل غريي تكلّمي باملجاز«. لن يزيد عن التّذكري 
با كان جزم به منذ عرشة قرون »كذب يقال عىل املنابر دامئا// أفال مييد ملا يقال 
الذي  الّشاعر  الغرباء،  أغرب  والرّتحال،  الرّحلة  شاعر  البيّايت  الوّهاب  عبد  املنرب؟«. 
بغداد  ليل  تصوير  يف  يضاهيه  أحد  ال  لذلك-  -ورّبا  ذلك  ومع  املنايف،  به  طّوحت 
الكئيب، عن مساره لن يحيد، فاألحياء مجازا -األموات فعال- يف قاموسه أوىل بالرّثاء 
من األموات األحياء، سيحيلك إىل قصيدة ألقاها يف تأبني زيك األسوزي )1969( »آه يا 
قرب حكيم نام بني الفقراء/ قم تحّدث.../ نحن جيل املوىت باملجان جيل الصدقات/ 
اسرتجاع  يزيد عن  لن  درويش  الكلامت«. محمود  الرّشق حرب  مقاهي  هزمتنا يف 
رصخته التي أطلقها خالل حصار بريوت أوائل الثاّمنيات« يا وحدنا«. وقد يرتّجاكم 
أن يكون نّص البيان ما ورد يف اإلهداء الذي به صّدر الّشهيد غّسان كنفاين ]قال عنه 
درويش »آه من يريث بركانا؟«[ روايته »ما تبّقى لكم« 1966 »إىل خالد العائد األّول 
الذي ما يزال يسري«، وسيظّل يسري إىل أن يستعيد »أرض الربتقال الحزين« فيعود 
إليها. أمري الكالم، متنبّي ذاك الزّمان الـ»غريب كصالح يف مثود« سيكفيكم عناء جرد 
بؤس الحاكم العريّب، من املليك إىل األمري إىل العقيد إىل الرّئيس ، ومن عضد الّدولة 
إىل صدر الّدولة إىل املعتصم بالّدولة، بؤس وذّل متأّصالن، بهام يتميّز عاّم سواه من 

الحّكام:                                      
»وليــس جميـــال عرضـــه فيصونـــه // وليـــس جميـــال أن يكـــون جميـــال              
ويكــــذب مـــا أذللتـــه بهجـــائــه // لقــد كــان مــن قبْــل الهجــاء ذليـال«.   

وبعُد يا شيخ، لهم املايض ومايض املايض وجزء من الحارض وبعض مام صادروه 
ليتأبّطوا رّشا، وليبحروا يف بحر غري بحرنا وحزن غري حزننا  لهم.  من مستقبل ليس 
وحقد غري حقدنا. لنا ما ليس لهم. لنا الرّقم غري املدرج يف ما راكموا من خسائر. لنا 
الّربح الباقي يف ما ينتظرنا من حاسم املعارك. لنا العناد، به نجابه ]وبه جابهت أنت 
ورفاقك[ ما قد )قد( يتزعزع من قناعات. به نبرص الّنور يف قلب العتمة، به نرعى 
نقمة  من  نرتعب  ألنّنا  متوت.  أن  تأىب  االنبعاث  إىل  توقا  ولكّنها  تخبو  التي  الّرغبة 
التّاريخ ومن دموع الفرح الحزين يف عني أّم الّشهيد ال نخون، أبدا لن نخون.                                     

رضير يبرص، مبرصون ُعْمٌي
* الطايع الهراغي الشّيخ إمام في ذكرى رحيله السّادسة والعشرين         

 »إمّنا أريد فقط أن أقول أّن أكرب املؤرّخني وأكرثهم احرتاما 
قد حافظوا عىل احرتام بعض األشياء، بينام التّاريخ الذي هو 

قايض هذا العامل واجبه األّول نبذ االحرتام«. 
)جول ميشل/ مؤّرخ فرنيّس 1798/ 1874(

يتّسع  زورقا  تحمل  أن  تستطيع  ال  األرض  دموع  »كّل 
ألبوين يبحثان عن طفلهام املفقود« )غّسان كنفاين )1936 / 

1972(/ عائد إىل حيفا(        
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الحوار األدبي

الّشاعر والقاّص  السويح  الواحد  * أستاذ عبد   
واملرتجم والباحث. لو تعود بك الّذاكرة وترسم 

لنا لوحة باأللوان ملرحلة البدايات؟
- تلك املرحلة مل تكن عفويّة أبدا. مثّة إرهاصات 
غريبة حدثت حتّى ليلة مخاض أّمي يب. يرتاءى 
أليب يف املنام أّن قلماً ينبثق من خنرصه. وفّس 
العرّاف ذلك مبا يحدث معي حاليّا. كنت األصغر 
إيّل.  موّجهة  كلّها  الحكايات  وكانت  العائلة  يف 
لها  صلة  ال  كتب  مع  قّضيتها  التّلمذيّة  حيايت 
بصعوبة  يف  أنجح  كنت  لذلك  الوزارة  مبقّررات 
من سنة إىل أخرى. وكتبت نّص األّول يف الثّانية 
لقد بىك عّمي حني سمع  رثاء جّديت.  عرشة يف 
القصيدة. دموع عّمى »السويّح« كانت شهادة 

ميالدي الّشعريّة.
يف  توّهجها  أوج  وبلغت  القصائد  وتتالت 
التّسعينات ومل أتوقّع مطلقا أن يكون إصداري 
وتحتي  بحر  »فوقي  قصصيّة  مجموعة  األّول 
إىل  كانت  رمّبا  أنّها  اآلن  أدركت  والّتي  بحر« 

قصيدة النّث أقرب.
يف تلك الفرتة كنت مدينا لرجلني: محّمد البدوي 
بن  الفتّاح  وعبد  ونقديّا  إعالميّا  آزرين  الّذي 
الّذي آمن يب شاعرا قادرا عىل اإلضافة  حّمودة 
وكانت الكتب الّتي يرسلها إيّل إيكاروس كفيلة 
بتغيري رؤيتي للكتابة واتّخاذ ما يسّمى بقصيدة 
ا يل. فتتالت اإلصدارات الّشعريّة الّتي  الّنث نهجاً
أزعم أنّها أجزاء من مكّونات مرشوع يف الكتابة 
أحرص عىل إمتامه بعيدا عن الّضجيج والتّّسع 

واللّهفة.

من  ينجز  واإلبداع  املتعّدد  املبدع  أنت   *
الّضلوع الّنازفة ومييش عىل جمر العمر ويروي 
األعامق  يف  والحفر  واالنكسارات  الّنجاحات 

حّتى يستفيق الّصباح؟
- لن أذيع رّسا إذا قلت لك وخارج دائرة املجاز 
إيّن أنزف أواَن الكتابة. كّل كلمة أخطّها تساوي 
يف  الخارجّي.  مظهري  يغرنّك  فال  دم،  قطرة 
الّنّص عندي  جسدي ندوب شتّى إذ ال يستوي 
إاّل بنزف القليل من الدماء، ولذلك فأنا أتجّنب 
قدر املستطاع االختالء بنفيس ألين أحّب الحياة 

وأوّد أن أحيا.
الّشعراء.  يحياها  أن  فرتة ميكن  أسوإ  عشت يف 
املوروث  ظلمة  ظلمتني:  من  نعاين  وجييل  فأنا 
عقول  من  رشعيّته  متّخذا  بنا  يستبّد  الّذي 
وبني  بالهزائم.  املثقل  الرّاهن  وظلمة  غابرة، 
هاتني الظّلمتني نحاول أن نرسم قبسا نواجه به 
عدّونا األكرب: العبث، محاولني قدر اإلمكان خلق 

معنى لوجودنا. من هذا املنطلق يتحّول الّسعر 
نقاوم  الّتي  الوحيدة  األوكسيجني  زجاجة  إىل 
العبث  بها املوت ونسخر ما أمكن من رضوب 

املحيطة بنا من كّل جانب.
يرتبّص  الّذي  للعدم  الّناسف  الحزام  الّشعر هو 
جميع  يف  حاولت  بالتّحديد  الّسبب  لهذا  بنا. 
نصويص االشتغال عىل املعنى وأدركت أن مقولة 
سخيفة  مقولة  الطّريق«  يف  مطروحة  »املعاين 
جّدا فمثلم نجد ترّهات يف تفاسري الفقهاء فإّن 
نقدنا القديم ال يخلو كذلك من ترّهات ال ميكنها 

الّصمود اليوم.
بدفاعك  عرفت  السويح  الواحد  عبد  املبدع   *
أنّنا  رغم  وخارجها  تونس  يف  الّنرث  قصيدة  عن 
فهل  املوزونة  القصيدة  كتابة  تتقن  أنّك  نعلم 

من توضيح؟
- يل ديوان كامل يف الّشعر املوزون والحّر لكّني 
لن أغامر بنرشه طبعا بعد أن أيقنت اليقني كلّه 
املشهد  يف  الّشعر  من  الّنوع  لهذا  مجال  ال  أن 
اليوَم. الّشعر هو الحّريّة أّما الوزن فهو قيد ومن 
الّذي  املخيف  الّسؤال  ولعّل  املفارقة.  تأيت  هنا 
بنظام  االلتزام  بإمكان  هل  اآليت:  هو  يربكني 
التّفعيلة أن يحّول الكالم إىل شعر؟ طبعا ال.. إّن 
معيار شعريّة نّص ما لن يرتاءى لك إالّ إذا نقلت 
حينئذ  أخرى،  لغة  إىل  العربيّة  من  الّنّص  ذلك 
فقط بإمكانك أن تدرك هل ما كتبته هو شعر 

أم ال.
نحن نحاول أن نقطع مع الفكر القديم والفقه 
الّسلفي  العقل  املستطاع  قدر  ونقاوم  القديم 
أّن  نعترب  املثّقفني حني  بعض  ثائرة  تثور  فلمذا 
كتابة الّشعر باملعايري القدمية رضب من الّسلفيّة 
الّشعريّة. إّن وعينا العميق بتبّدل الزَّمن يجعلنا 
نبحث عن إيقاعات جديدة ولغة جديدة وصور 
أخرى ال عهد الّشعر القديم بها. ودون الخوض 
يف إشكاليات مصطلحيّة حول الّشعر يف عالقته 
النث(  )قصيدة  التّسمية  بالّنث ومدى مرشوعيّة 
األخطر  هو  الكتابة  يف  الجنس  هذا  أعترب  فإيّن 
عىل  شاهد  حاليّا  تونس  يف  يحدث  ما  ولعّل 
الحراك  هذا  ويشهد  الّشعر  يتطّور  مل  إذ  ذلك 
من التّنّوع إالّ مع شعراء قصيدة الّنث وأستثني 
حلّقوا  لشعراء  مهّمة  تجارب  الحال  بطبيعة 
خارج الّسب يف مشاريعهم الّشعريّة عىل غرار 

املنصف الوهايبي ومحمد الغزي وآخرين.

* يُقال إّن املثّقف الّذي ال يتحّسس آالم شعبه 
هذه  مع  أنت  هل  املثّقف  لقب  يستحّق  ال 

املقولة القرامشّية؟

- سؤال ذيكّ جّدا لكّنه مؤمل إىل حّد كبري. لقد 
الّذي  العضوّي  املثّقف  عن  قراميش  تحّدث 
ينخرط يف آالم شعبه ساعيا إىل الّنهوض به 
وإنارة الّسبل له. نظريّا هذا جيّد، لكّني أرى 
حدثت  وإن  حتّى  الّسياسيّة  املتغرّيات  أّن 
االجتمعيّة ال تحدث رسيعا  املتغرّيات  فإن 
فيجد املثّقف العضوي نفسه يف مواجهة مع 

مجموعة من »مثّقفي« الّسلطة ورجال الّدين 
املسنودين من أعىل الهرم ومن وسائل اإلعالم 

ليظلّوا فاعلني ومؤثّرين ومن هنا يتأّت اإلحساس 
باالغرتاب.

بسبب  اجتمعيّة  غربة  يعيش  التّونيّس  الّشاعر 
نحن  الّسلطة.  قبل  من  له  املتعّمد  التّهميش 
نحلم بالقضاء عىل الّنظام الّرأسميّل لكّن الواقع 
اليوَم يف أشّد توّحش ليربايّل له ومل يبق لدينا من 

سالح لنواجهه سوى املقاومة.
ومن  بالدنا  يف  العضويني  املثّقفني  عديد  هناك 
من  بهم  تحيط  املعّوقات  لكّن  الّشعراء  بينهم 
الزّائفني  للمثّقفني  الكّفة  وترّجح  جانب  كّل 
ومع ذلك ال بّد من الّصمود ألن التّغيري يتطلب 

عقودا عديدة من السنوات.

* الكتابة التزام بقضايا املجتمع والوطن والتزام 
الّثقايفّ  املشهد  تقّيم  كيف  اإلبداع.  بجامليات 

عموما؟
حزب  وراء  التّخندق  ليس  نظري  يف  االلتزام   -
الواقع.  عىل  مسقطة  مقوالت  عن  الّدفاع  أو 
الرّهيب  التّقديس  ذلك  أيضا  يتجاوز  وااللتزام 
يف  تعلّمناها  الّتي  اإلبداعيّة  الكتابة  ملّقومات 
املدارس والجامعات. االلتزام هو الرّفض املطلق 
من  واقعنا  تكبّل  الّتي  االضطهاد  أشكال  لكّل 
ثانية،  الّسائد فيه من جهة  العقل  جهة وتكبّل 
يف  باإلنسان  يدفع  أن  يف  يتمثّل  املثّقف  ودور 
مجتمعه إىل الّدفاع عن عقله بالطّريقة نفسها 

الّتي يدافع بها عن حدود وطنه.
إّن غياب الوعي هو الّذي يسود املشهَد الثّقايف 
املشاريع  غياب  يف  خاّصة  ذلك  ويتجىّل  عموما 

الثّقافيّة.
وينرشون  يكتبون  تونس  يف  الّشعراء  مجمل 
نصوصهم ويصدرون الّدواوين لكن حاملا تسأل 
ينبس  ال  فإنّه  الّشعرّي  مرشوعه  عن  أحدهم 
أنا  إذن  أكتب  أنا  ذلك،  يف  شعاره  شفة  ببنت 

شاعر.
إّن غياب الّنقد العلمّي ونوم الجامعات التّونسيّة 
عّم يحدث يف املشهد الّشعرّي أّدى إىل اختالط 

األسمء  من  جملة  تكريس  وإىل  بالّنابل  الحابل 
الحديث.  الّشعر  دائرة  خارج  أنّها  جازما  أعتقد 
ولن  مقيتة  إخوانيات  تحكمه  تونس  يف  فاملشهد 
واملجاملة  التّزلّف  يتقن  ال  شاعر  أّي  حاليا  ينجح 
ولن  يرحم  ال  التّاريخ  ألّن  حاليّا  أقول  والكذب، 
كم   2050 سنة  تونس  يف  الّشعرّي  املشهد  يكون 
الحقيقيّة  املكانة  شاعر  كّل  سيأخذ  اآلن.  يرتاءى 
الّتي يستحّقها ولكن لألسف بعد أن منوت جميعا.
وأنتجت  وبرزت  توّهجت  نص  حركة  تجربة   *
مرشوعها  استمرار  نلحظ  مل  لكن  األعامل  عديد 

املتحرّك؟
- حركة نّص هي اختزال لسريورة الّشعر يف تونس 
وهي نافذة متّكن القارئ من االطاّلع عىل جمليات 

الشعر الحديث.
وحركة نّص ال تزعم الّريادة بل هي حركة متواضعة 
معتربة  الّشعراء  لجميع  ذراعيها  تفتح  أن  حاولت 
وعديد  األشجار  لعديد  تتّسع  غابة  مبثابة  الّشعر 
دفعت  مجملها  يف  ذاتيّة  أسبابا  أّن  إالّ  الّنباتات، 
هذه  يف  يبَق  ومل  االنسحاب  إىل  أعضائها  ببعض 
الشعر  بجدوى  آمنوا  الذين  الّشعراء  إالّ  الحركة 
وقد  الّسائد.  وبجدوى حركة شعريّة مختلفة عن 
كتابني  قريبا  وتُصدر   )2/1( كتابني  الحركة  قّدمت 
آخرين جاهزين للطّبع )4/3(. ومل تنغلق الحركة 
إىل  بل سعت  األعضاء  ينتجه  ما  أعدادها عىل  يف 
العامل برمتّه.  أينم كان ويف  الخالص  الّشعر  تقّص 
شعرية  ملرحلة  وثّقت  أنّها  نّص  حركة  وفضل 
ودفعت  التّجارب  من  عددا  واحتضنت  تونسية 
إىل  تونس  خارج  ومن  تونس  من  عديدين  بنّقاد 
االلتفات إىل أعضائها فتعّددت الّدراسات النقدية 

التي ظهر بعضها وبعضها اآلخر بصدد االكتمل.
* ختاما ما هي مشاريعك القادمة؟

- لقد عطّلت »كورونا« جميع مشاريعي الثّقافيّة 
وحرمتني من دعوات ذات مستوى راق يف شتّى 

أنحاء العامل رغم أين أنجزت بعضها افرتاضيّا.
لدّي كتابان شعريّان جاهزان للطّبع وهناك ترجمة 
األستاذ  أنجزها  نصويص  من  ملجموعة  أمازيغيّة 
وهناك  املغرب.  يف  ستصدر  بوشخار  َحّمو  الرائع 

أيضا مرشوع ترجمة بيني وبني شاعر صينّي.
النّقاد  األساتذة  كل  الحوار  هذا  خامتة  يف  أحيّي 
هم  الّذين  أو  نصويص  عىل  اشتغلوا  الّذين  سواء 
بصدد االشتغال عليها حاليا فاملدّونة الّشعريّة تظّل 

منقوصة إذا مل يعضدها الّنقد.

كل كلمة أخطها تساوي قطرة دم 
األستاذ عبد الواحد السويح شاعر وقاص ومرتجم وباحث تجول يف أغلب الفعاليات الثقافية 

الوطنية. وسافر إىل عديد امللتقيات يف الخارج زاُده البحث يف تجديد قصيدة النرث التي أسكنها 
ضلوعه. 

مدّونته اإلبداعية متنّوعة تراوح بني الّشعر والقّصة والرّتجمة والبحث.
عبد الواحد السويح التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

* حاوره: أبو جرير  الشاعر والمترجم عبد الواحد السويح ل«الشعب«:

 الشّاعر 
التّونسيّ 

يعيش غربة 
اجتماعيّة 
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 • أبو جرير        

من أحالم مثقف مؤمن بأن الثورة الحقيقية هي تثوير وتنوير األفكار واإلرادات 
واألذواق والعقول .من فكرة ووفاء صادق للفنانة الفلسطينية الراحلة ريم البنا 
كانت دعوة السيد خالد الحمروين. ملن أراد املشاركة من املبدعني واإلعالميني 
حبا وطواعية فكان التجاوب وأنجزت الدورة األوىل سنة 2019 وتلتها الدورة 
الثانية تحت عنوان نلتقي لرنتقي وهذه الدورة الثالثة عىل عتبة اإلنجاز بعنوان 
الحب والوفاء وااللتزام وسؤال خالد الحمروين ورفيقاته ورفاقه هو هل اإلبداع 

يف الفعل الثقايف تحّدده قوة املال واإلمكانات.
أم قوة الفكرة وجامليتها ودورها يف إثراء املشهد الثقايف؟

هنالك دامئا من يحاول إقناعنا إما بالفرضية األوىل وإما برضورة تالزم اإلثنني 
معا.

أنا عن نفيس أؤمن إميانا قاطعا وراسخا بقّوة الفكرة والطّرح أّوال وأخريا.
الفعل  وقوع  يف  واملحّدد  الرّضورة  هو  وليس  إنجازها  لتسهيل  إالّ  املال  وما 
اإلبداعي من عدمه. وحني حلموا بإنجاز تظاهرة أثر الفراشة مل يبحثوا عن املال 

لتجسيد ما حلموا به 
فتجاوب  للمثقف دور  بأن  آمنوا  األحرار  الصادقني  املبدعني  قلة من  أجمعت 

العديد فأنجزت 
 تظاهرة أثر الفراشة سيدة الفكرة.

املنطلق كالعادة كانت تدوينة استجاب لها حبا وطواعية جمع من املبدعني بني 
آمنوا  الطّقس ألنهم  الطريق وحرارة  تكبدوا مشاق  شعراء وفنانني وإعالميني. 

بحجم الفكرة وصدقيتها. ال بإغراءات الكاشيات واإلقامات الفاخرة.
الفكرة عند خالد الحمروين ولدت كبرية تحتاج قبل املال أناسا صادقني آمنوا بها 
وتجّندوا إلنجازها وجّندوا أنفسهم ووقتهم له ومعه صديقه كامل البوشاّموي 

املنّسق العاّم للتّظاهرة.
حني طّوع إمكاناته الذاتية والفكرية وحتى املادية.

ذلك وهو  يحتاج  أظّنه  )وال  التّموقع  أو  الظّهور  يف  حبّا  أو  مجاملة  يفعلها  مل 

ومدير  والريايض  الثقايف  الجامعي  املركز  مدير 
عدة مهرجانات وأمني مال مهرجان قابس الدويل 
وأخريا  أوال  آمن  ألنّه  فعلها  طوال(.  لسنوات 

بفكرة التّظاهرة وخطّها الثقايف الهادف.
وقتهم  جّندوا  مجموعة  الفراشة  أثر  تظاهرة 
لنجاح الدورة األوىل والثانية وهذه األيام مجّددا 

تجّندوا بتحّد من أجل إنجاح الدورة الثالثة.
الربنامج 

حوش  بفضاء   2021 جويلية   01 األول  اليوم 
خريف

لعازف  موسيقية  بوصالت  الفعاليات  انطالق 
الساكسوفون الفنان منذر الفيتوري.

كلمة املندوب الجهوي للشؤون الثقافية
قبل  من  الثالثة  الدورة  فعاليات  افتتاح  إعالن 

مديرة املركب الثقايف.
الشعراء  فيها  يشارك  األوىل  الشعرية  األمسية 

ماجدة الظاهري وكامل غايل وليىل نسيمي ومحمد الهادي الوساليت، ويديرها 
الشاعر والفنان أبو شادي.

ويقوم  مقداد  وزياد  شامم  نرباس  الفنانان  فيها  يشارك  امللتزم  الفن  سهرة 
بتنشيطها اعتصام محجويب. 

اليوم الثاين 02 جويلية 2021 بفضاء حوش خريف
ونجالء  هالل  ومنري  البحري  سلوى  الشعراء  ويؤثثها  الثانية  الشعرية  األمسية 

عطية وسامي السنويس وهدى كريد. يدير األمسية الروايئ عثامن لطرش
ثم سهرة فنية تحييها املجموعة املوسيقية إكس  )×(

يشارك فيها العازفون: محمد عبيد وفراس بودبوس ورمزي القالب وعزيز الكاليب
أداء الفنانتني هاجر سعادة وحنان الفرجاين. وينشط السهرة إقبال قفراش.

اليوم الثالث 03 جويلية 2021

الباردي  محمد  الثقايف  باملركب  الصباحية  الفرتة 
قابس 

للروايئ  األدبية  باملسرية  لالحتفاء  علمية  ندوة 
واملحارض لسعد حسني وأعامله.

القاسمي  الصادق  الناقد  األستاذ  الندوة  يدير 
وعفيفة  حمودة  مالك  للروائيّنينْ  قراءات  ثّم 

السميطي.
الفرتة املسائية: بفضاء سوق الحنة )جارة(

سامية  الشعراء  يؤثثها  الثالثة  الشعرية  األمسية 
وسمري  األحويل  ونورا  فضيلة  بن  وعيل  فطوم 

فرحاين ويديرها الروايئ سفيان عون.
سهرة سينامئية لألفالم القصرية تديرها السينامئية 
إلهام الحمروين وتعرض فيها األفالم التالية: توجان 
للمخرجة  الصمت  وقانون  حميد  كامو  للمخرج 
مطامطي.  فاتن  للمخرجة  وخفايا  فرجاين  مريم 

وينشط السهرة إلعالمي أمين الدغسني.
اليوم الرابع 04 جويلية 2021 بفضاء حوش خريف

كلمة املندوب الجهوي للشؤون الثقافية ثّم توزيع شهائد املشاركة للضيوف
الرثيا رمضان رحيم جامعي وفوزية  الرابعة يؤثثها الشعراء:  األمسية الشعرية 

العكرمي وزبري بالطيب وتدير األمسية اإلعالمية سامح قصد الله.
سهرة االختتام

بقيادة  نعامن ومجموعة حس  لبنى  للفنانة  كان«  ما  يا  »كان  الفني  العرض   
الفنان وامللحن مهدي شقرون وينشط السهرة سميحة عبد الناجي.

إعالن اختتام الدورة
فالدورة  للنرش  دار وشمة  إصدارات  التظاهرة معرض آلخر  يقام عىل هامش 
تخصيص  إىل  إضافة  الجديدة  األدبية  باإلصدارات  االحتفاء  دورة  هي  الثالثة 

حافلة لتنقالت الّضيوف وجوالت استكشافية لبعض املناطق يف قابس.

الدورة الثالثة لتظاهرة أثر الفراشة بقابس 

الحلم مثل الورد يكرب 

جندوبة:

كاتب يف ضيافة نادي أدب الطفل
القول  وفنون  الثقافة  عىل  تأسيسها  منذ  لالسرتاتيجيات«  »فريقيا  جمعية  راهنت 
واألدب واختارت أدب الطفل كأول نادي ضمن نشاطها. وبعد حلقات مطالعة حرة 
وتحبري تلقايئ وموجه ونقاش عديداإلشكاليات املرتبطة بهذا الفن اإلبداعي الخاص، 
برمجت هيئة النادي لروادها لقاء أسبوعيا مع كتاب القصة املوجهة إىل الطفل. وكان 
أول لقاء مع شيخ األدباء الكاتب عبد الحق الدرييس من جندوبة. وصبيحة يوم األحد 
الكاتب املرصي  الزوم مع  النادي لقاء مثمر عرب تطبيقة  20 جوان 2021 كان لرواد 
الورقي ويف عديد دور  الّنرش  التي تقاطعت مع  الرثيّة  السيد شليل صاحب املدّونة 
و«فارس«  الندى«  »قطر  كمجلة  العربية  املجالت  أهّم  ويف  والعربية  املرصية  الّنرش 
الكاتب  قدم  األطفال-الكتّاب  إىل  التعرف  وبعد  املغربية«  و«واز  الصغري«  و«الهالل 
مسريته اإلبداعية منذ طفولته وأهمية املطالعة والتي أثرتها أسئلة األطفال وتفاعل 
االحتياجات  كذوي  عليها  اشتغل  التي  املواضيع  بعض  ذاكرا  إيجابيا  الكاتب  معها 
السكينة  »محاكمة  قصته  يف  كام  األشياء  استنطاق  عىل  إبداعيا  والعمل  الخصوصية 
الورشات  إن  قائال  الكاتب فعلّق  إىل  ُوّجه  الورشات كأهّم سؤال  أما عن  املسكينة«. 
فرصة تغمرها املصداقية وتوفر الطاقات اإليجابية واألفكار املدهشة. ثم قرأ الكاتب 
الكاتبات  من  لكل  تحرير  لفقرات  واستمع  رمضان«  عم  »فانوس  قصته  من  مقاطع 
ومتّكنهّن  السلسة  لغتهّن  عىل  وعلق  سوييس  وسجى  اينوبيل  وأناغيم  شعايب  مريم 
من أساسيات الكتابة كعامل الزمن واملكان والعمل عىل تعميق األفكار والتصورات 
والتخيّل. أما عن إشكالية الحيك واملسائل الرتبوية واألخالقية فإن الكاتب يرى أهمية 
الحيك عىل التوجيه وفرض الرأي ألنه يرى أن الطفل قادر عىل التمييز والتفكري، وهو 
الذي يراهن عىل الطفولة املبدعة واملدهشة وقدم تجربة متميّزة مع الطفلة املوهوبة 
قامت  والتي  ألوان«  بدون  قزح  »قوس  نّصه  فريدة محمود يف  العرش سنوات  ذات 

برسومات الغالف والصور الداخلية للقصة.
وللنادي لقاءات أخرى مع كتاب تونسيني وعرب ومحطات ثقافية أخرى لكتاب 

جندوبة الصغار.
* طارق العمراوي  

املهرجان  عروس  بنب  الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  تنظم 
الجهوي للمرسح بدور الثقافة ودور الشباب بوالية بن عروس وذلك 
ور  الدُّ واألربعاء 30 جوان 2021 مبختلف مقرات  الثالثاء 29  يومي 
دور  نوادي  مختلف  إىل  التحكيم  لجنة  ستتنقل  حيث  املشاركة. 
الثقافة والشباب املشاركة وذلك تفاديا لالكتظاظ وتطبيقا ملقتضيات 

الربوتوكول الصحي والتوقي من فريوس كورونا.
واملروج  والخليدية  الشط  بحامم  الثقافة  دور  من  كّل  وستتبارى 
فوشانة  الشباب  وداري  ومرناق،  واملحمدية  عروس  وبن  ومقرين 
مسابقة  وهي  مسابقات  خمس  ضمن  بالخليدية  العنايب  وفرش 
األعامل الجامعية للشباب والكهول )أربعة عروض( ومسابقة األعامل 
الجامعية لألطفال )ثالثة عروض( ومسابقة مرسح الشارع )عرضان( 
العرائس )عرض  ومسابقة املونولوغ )ستة عروض( ومسابقة مرسح 

واحد( وهي كالتايل:
مسابقة األعامل الجامعية للشباب والكهول: مرسحية جوجمة لنادي 
بدار  املرسح  لنادي  وترهويجة  الشط  بحامم  الثقافة  بدار  املرسح 

الثقافة باملحمدية ومملكة الخوف لنادي املرسح بدار الثقافة مبرناق 
ورصاع ذايت لنادي املرسح بدار الشباب بفوشانة.

لنادي  البحر  هبة  مرسحية  لألطفال:  الجامعية  األعامل  مسابقة 
لنادي  الحرية  صاحب  والقرصان  عروس  بنب  الثقافة  بدار  املرسح 
املرسح  لنادي  السحرية  والزهرة  باملحمدية  الثقافة  بدار  املرسح 
بدار الثقافة مبرناق. مسابقة مرسح الشارع: مرسحية كارت بوستال 
لنادي املرسح بدار الثقافة بنب عروس وكريس 217 لنادي املرسح بدار 
الشباب بفوشانة. مسابقة املونولوغ: العشق الهمجي لنادي املرسح 
بدار الثقافة بنب عروس وممكلة السواد لنادي املرسح بدار الثقافة 
وتاء  بالخليدية  الثقافة  بدار  املرسح  لنادي  سارة  وخسوف  مبقرين 
املرسح  لنادي  واخترص  باملروج  الثقافة  بدار  املرسح  لنادي  التأنيث 
بدار الثقافة باملحمدية وبيبلومانيا لنادي املرسح بدار الشباب فرش 
ماريونيست  مرسحية  العرائس:  مرسح  مسابقة  بالخليدية.  العنايب 

لنادي املرسح بدار الثقافة باملروج
* سلمى الجاليص

املهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب 
بوالية بن عروس يومي 29 و30 جوان 2021 

الرّئيس الجديد للمجمع التونسي للعلوم 
واآلداب والفنون »بيت الحكمة«  يتسّلم مهامّه

تسلّم األستاذ محمود بن رمضان يوم اإلثنني 21 جوان 2021 مهاّم رئاسة املجمع التونيس »بيت 
الحكمة« من األستاذ عبد املجيد الرشيف، الذي أرشف عىل رئاسة املجمع عىل امتداد خمس سنوات.

وتّم انتخاب األستاذ محمود بن رمضان رئيسا جديدا لبيت الحكمة يف جلسة عاّمة انتخابيّة انعقدت 
بتاريخ 27 مارس 2021.
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* عبد الله املتقي )املغرب(   

متهيد
عمل   ))*1( الحب  عن  تحّدثينني  كنت  )حني 
شعرّي للشاعر التونيس محمد العريب، صدر عن 
دار ميارة للنرش والتوزيع 2018، وال ميكن أن متّر 
العني بحياد دون أن تثمن هذه الباقة الشعرية 
فبقدر  الجيب،  كتاب  شكل  عىل  جاءت  التي 
سقوف  إىل  للدخول  تصطادك  شهيتك،  تفتح  ما 

مجازاتها.
إنه الكتاب الشعري الثالث يف مسرية هذا الشاعر 
والعربية،  الوطنية  الجوائز  عديد  عىل  الحاصل 
املطر(  يجرحك  ال  )حتى  الشعريني  كتابيه  بعد 
الصادر عن منشورات بيت الشعر التونيس 2041، 
و)القتلة ما زالوا هنا(، الصادر عن مؤسسة أروقة 

للنرش والتوزيع القاهرة 2016.
التونيس  الشعر  لحركيّة  املتتبعون  يختلف  وال 
املعارص عىل متيز تجربة محمد العريب. وقصيدته 
األسامء  من  أخرى  فسيفساء  رفقة  متيزه،  التي 
بعضا  بعضها  عن  وتتاميز  حينا،  تتشابه  التي 
أحيانا كثرية، بيْد أن جميع طرقها الشعرية تؤدي 
الشعري  النص  كتابة  تقاليد  عن  الخروج  إىل 

املعارص تخييال وكاليغرافيا ورؤية.
الشعري  العمل  هذا  يف  االنتباه  يلفت  ما  ولعّل 
الحب«،  عن  تحّدثينني  كنت  ب«حني  املوسوم 
sciteopa� للميتا�شعرية الالفت  الحضور   وو 

tem«، وهو مصطلح يشري إىل التنظري أو الوصف 
أو الكالم عىل الشعر ضمن إطار العمل الشعري 
يف  »القصيدة  أو  الشعر«  عىل  »الشعر  نفسه. 
الناقد )جون  تقنياته حسب  القصيدة««2، ومن 
ريتشارد(، استعامل الشاعر مفردات تيش بعملية 
املنجز  مكّونات  عىل  وتنطوي  الشعري  القول 
يستوطن  أنه  عىل  الّشاعر  توكيد  مع  الشعري، 
ملكوت الشعر وأن الواقع املعيش نقطة انطالقه، 

وإشارات إىل أثر القصيدة يف نفوس متلّقيها.
أول  منذ  يجد  الشعرية،  الباقة  لهذه  والقارئ 
وهلة اعتداَد الشاعر بالكلمة الشعرية، واحتفاءه 
بها إىل درجة التقديس أحياناً، ألنها الحقيقة من 
وجهة نظره، أو ألنها املركبة التي تنطلق به إىل 

أراضيه الشعرية.

الكتاب  هذا  يف  العريب  محمد  يكون  وعليه، 
وعن  قصيدته  عن  بالحديث  مشغوال  الشعري 
آخر  مبعنى  وهو  الشعر،  بهذا  عالقته  يف  نفسه 
قلق  ويعيش  الشعرية،  ذاته  عن  البحث  دائم 
تكتب  مل  التي  القصيدة  عن  والبحث  الشعر 
تحتشد  التي  املهيمنة  الشعر  دوال  ولعّل  بعُد. 
األخرى  التعبريية  السياقات  عن  فضال  احتشادا، 

تزيك وتعزز هذا الحضور الشعري يف الشعري.
تنطوي  مبفردات  الكتاب  نصوص  تحفل  هكذا 
عىل القول الشعري وتيش به، ولو وضعنا معجام 
للشعر لأللفاظ املشغولة بتشكيل الّشعر لحصلنا 
القصيدة،  الشاعر،  »الشعر،  ملفتة:  نتيجة  عىل 
إيكاروس � عبد الفتاح حمودة، خالد الهداجي، 
لغة،  مخيلتي،  حجار،  بسام  يوسف،  سعدي 

يكتب، يشطبه، البياض، املعنى، كلامت....«.

تجليات امليتا شعري
محمد العريب شاعر، وأعظم بها من لعنة جميلة، 
بلغ به هذا الجنون بها أنه مل يكتب غري القصيدة 
هيبة،  »فللشعر  بالشعر  الشعر  عن  والكتابة 
وليس ألي متخرص أن يلوي لسانه به«3، فسيّد 
عن  مبسافات  وينأى  بل  هذا،  عن  يُنزّه  الكالم 
حفاة الشعر وعراته، ألن القصيدة حرقة وجمرة 

من نار، وليست مكيفا للهواء:
»عاش بغابات وأنهار يف قلبه

لكن حريقا هائال نشب يف كلامته
يجوب الطرقات كل مساء

كومة من رماد« ص 24
هكذا يبدو الشاعر وريثا لربوميثيوس الذي رسق 
قبس النار من جبل األوملب، بقصد إسعاد الناس، 
ناره  تشكيل  يف  بارعا  كان  العريب  محمد  لكن 
وإىل  لغته،  تلهب  نار  إىل  حّولها  التي  الشعرية 
حريق يأكل داخله، وبذلك يكون شاهدا وشهيدا 
وحارق،  واخز  واقع  عىل  شاهدا  نفسه،  اآلن  يف 
لريسم  دواخله  وأحرق  لغته  ألهب  ألنه  وشهيدا 

ويكشف عن كومة من الرّماد.
الشعرية  بالكلمة  الشاعر  اعتداِد  سياق  ويف 
وعن  الشعر  عن  والحديث  بها،  واحتفائه 
املحو  مكابدة  تأيت  به،  وعالقته  وأرساره  طبيعته 

والتّشطيب التي تفرضها طبيعة القصيدة:

»مييش بغصة يف صدره
بها يكتب الطريق ويشطبه« ص 34

سيجد  الشعريني  السطرين  هذا  يف  املتأمل  إن 
مكابدة  ثم  القصيدة،  غصة  مكابدة  مكابدتني، 
إنها لذة االكتشاف املركب،  التشطيب أو املحو، 
يك  تهدم  امليالد،  تعلن  يك  متسح  القصائد  حيث 
إنه  تشيّد، تنىس يك تتذكر، وتنفي يك تثبت، ثم 
»ال عمل يَِصلُنا بدم الوالدة، فالجنني، حني يغادر 
رحم أمه، ال تَُسلَِّمه القابلة لها إال بعد أن تُنظِّفه، 
التي  صورته  يف  ليبدو  كاملة،  أطرافه  وتغسَل 
ُخلَِق عليها.« كام يذهب إىل ذلك الشاعر والناقد 
األكادميي املغريب صالح بورسيف، وكذلك قصيدة 
بل  رحمها،  بدم  ملطّخة  تصلنا  مل  العريب  محمد 

خضعت لعملية الوضوء األكرب. 
الذات  الّشاعر  تحفر  أن  بدعا،  األمر  وليس 

الّشاعرة، مسارات شاقّة للوصول إىل الضوء:
»أكتب كمن يفتح ثقبا يف جدار

ليعرب منه الضوء« ص 14
القتامة  من  للخروج  املسافات  تتسع  ما  وبقدر 
والعتمة بغاية القبض عىل النور، وال يشء سوى 
شاعر يصطاد الضوء كام األطفال، وكام الفراشات 

تنجذب إليه:
� »أكتب كمن يفتح ثقبا يف جدار

  ليعرب منه الضوء« ص 14
� »أكتب مثل سجني يحفر فراره مبلعقة

وهو يفكر يف الضوء نفسه« ص 14
يف قصيدته »الحب« ينتقل الشاعر محمد العريب 

إىل أسباب نزول قصيدته، والدافع إىل كتابة هذه 
الطاقة الربكانية بشكل جنوين، ومل تجد لها طريقا 

سوى الحب:
»نحتاج حبا مربكا يك نكتب خيبتنا

انحناَءنا أمام رياحه
طقطقَة عظامنا حني يعرب مزهّوا ببذلته الجديدة

تعرث الكلامت بالكلامت
الحكاية« ص  برد  من  املرتعشة  أرواحنا  التهامه 

19
الّشعراء، بعيد عن الجانب االستهاليك،  إنه حّب 
مختلف،  هو  مبا  ومحاط  لغة،  من  بأكرث  يتكلّم 
والخضوع  االستالم  بالخرسان،  يرتبط  فهو 
اندهاشا  )طقطقة(  عظامنا  وتكريُر  لعواصفه، 

بِكربه ونضارته، إنه تعطيل للغة الكالم.
هواء  حاجة  بحّق،  يبقى  فرادته،  رغم  لكنه 
داخله،  يف  تحلّق  وفضاء  القصيدة،  تتنّفسها 
ال  قصيدة  تصور  ويصعب  منها.  بّد  ال  وحاجة 

يتّوجها حب مختلف.
الفلسطيني  الشاعر  يف قصيدته »أرشف فياض«، 
قصيدته  تكفري  بتهمة  السعودية،  معتقالت  يف 

وخنق روحه ورئته الشعرية: 
»يقودك الشعر خلف قضبان سجنت أرواحنا

لقرون متتالية
ها أنت تهلك أيضا

تقع بني أنيابهم
بني براثن إله جديد« ص 38

اعتقال  الشاعر  يختزل  النّص  الشاهد  هذا  يف 
الغائط  أكياس  حال  ظّل  يف  والقصيدة،  الشاعر 
والجدوى،  للمعنى  الفاقدون  الله،  بحب  تتطهر 
بعد أن تكلّس شعورهم وتساوت لديهم األضداد 

وتواترت عليهم تعاسة الفكر.
أما يف قصيدة »الشعر«، فتغدو كتابة الشعر فعَل 
مقاومٍة، تسندها طاقة نفسية وقومية متجددة:

ال  التي  املنحدرات  يف  طريقنا  الشعر  زال  »ما 
تنتهي

كم منزال سكناه بني نابلس وتونس
كم حضنا وّدعناه يف الجزائر

كم رصاصة أطلقنا أيها الشاعر
ونحن منسك الكلامت كمن ميسك بزناد« ص10

وبعد، لقد قدم شهادة من داخل اللحظة، تلّمح 

وتشري، إذ ما يهّمه أساسا ليس سوى أن الكلمة 
والرصاصة سيّان.

ويف موضع آخر من القصيدة ترى الذات الشاعرة 
مكتوب  الشعراء  من  فياض«  »أرشف  أمثال  أن 
عليهم أن يتعرضوا لألذى من كل الجهات، ويلقى 
يصابوا  أن  غرابة يف  وال  الحبس،  دهاليز  بهم يف 

باللعنة التي تشبه لعنة الفراعنة:
»التعليامت بالداخل

التعليامت بالخارج
التي  أرواحنا مسجونة خلف قضبانهم  تبقى  أن 

ال تنتهي« ص 38
الكتاب  يف  نجده  امليتا�شعرية  من  آخر  منط 
إىل  الشاعر  إشارة  عىل  يتأّسس  منط  الشعري، 

نفسه ليقول أنا أكتب القصيدة:
»كل عام أنت بخري أيها القلب العنيد

محمد العريب ليس سعيدا أو حزينا
ال يتحرس

محمد جرح غائر 
يتذكر سكاكينه

62 ويحاول أن يبتسم« ص 
من  طبقة  والحفر يف  الشاعرة،  الذات  نزوع  إنه 
ومن  وصوته،  الشاعر  أنا  يربز  شعار  طبقاتها، 
املهملة  طبيعته  من  الكتابة  فعل  تحويل   ، ثَمَّ

واملرموزة إىل الوجود املرآوّي والواضح.
خامتة:

كنت  »حني  الشعري  العمل  القول،  مجمل 
فضاء  العريب،  ملحمد  الحب«  عن  تحدثينني 
لطرح أسئلة نقدية تتعلق بتعريف الشعر ودوره 
شعرية  لغة  نحو  سعيه  يف  الشاعر  يكابده  وما 

متجددة يحملها معه إىل رسير القصيدة. 
������

إحاالت:
عن  تحّدثينني  كنت  حني  العريب،  محمد   �  1

الحب، دار ميارة للنرش والتوزيع٬ تونس 2018.
مشاريع  شعرية:  امليتا  الدين،  فخر  هدى   �  2
سبتمرب،   26 ع  نزوى،  مجلة  العربية،  الحداثة 

2014
3 � عادل حد جامي، شمم تطرزه محنه، خاطف 
الحمري،  عنيبة  محمد  بالشاعر  احتفاء  ظلّه، 

ص46، منشورات االتحاد االشرتايك.

تجليات الميتا شعرية

يف مجموعة »حني كنت تحدثينني عن الحب« للشاعر محمد العربي

عرض »تطريز« 

لسميح املحجوبي ضمن املهرجان الوطني آللة العود
تتواصل بالنادي الثقايف الطاهر الحداد باملدينة العتيقة لتونس فعاليات املهرجان الوطني 
آللة العود )من 17 اىل 23 جوان الجاري( حيث كان الجمهور عىل موعد يوم الخميس 
مع عرض »تطريز« لسميح محجويب الذي جمع بني التقاسيم واالرتجاالت عىل آلة العود 

واالغاين التونسية والرشقية.
مبصاحبة  »بية«  بعنوان  تأليفه  من  مبعزوفة  الفني  عرضه  محجويب  سميح  افتتح  وقد 
للفنان  »نزهة«  يردفها مبعزوفة  أن  قبل  قاسم  الحاج  القادر  عبد  اإليقاع محمد  عازف 
الكثري  فيها  ألوان موسيقية  الحارض عىل  الجمهور  الرشايبي حيث تعرف  املغريب سعيد 
التجديد يف  من البحث يف الرتاث املوسيقي املغاريب مع إضفاء ملسات عرصية يف إطار 

املوسيقى واألنغام.
كام قدم سميح محجويب بعض األغاين بصوته مبصاحبة آلة العود من ذلك أغنية الفنانة 
التونسية نجاة عطية »نفس املكان« وأيضا أغنية محمد عبد الوهاب »حبيبي يا خويا« 

كهدية لروح شقيقه عازف القانون الراحل سهيل محجويب.
ومن برنامج عرض »تطريز« استمتع الجمهور مبا يعرف بـ»اللونغة« وهي قالب موسيقي 
يتطلب العزف فيه تقنيات عالية ورسعة حيث قدم »لونغة« فضال عن »لونغة تطريز« 
من  مستوحاة  موزونة  تقاسيم  تخللتها  والتي  الرشايبي  سعيد  الراحل  املغريب  ألستاذه 

مناخات املوسيقى األندلسية إىل جانب تقديم أغنية »يا صباح الخري يايل معانا« ألم كلثوم برؤية موسيقية فيها الكثري من التجديد.
* سلمى الجاليص

»Point Doc« تظاهرة
 

الوثائقي موجه أساسا ملهنيي  الفيلم  لقاء سنويا حول   »Point Doc« تعترب تظاهرة
ومحرتيف السينام وخاصة املشتغلني عىل األفالم الوثائقية.

ينتظم هذا الحدث مببادرة من منظمة »DOC HOUSE«، وهي منظمة تعمل منذ 
2018 عىل تطوير إنتاج وتوزيع األفالم الوثائقية يف تونس وشامل إفريقيا.

وستقام هذه التظاهرة عىل امتداد 3 أيام )23، 24 و25 جوان 2021( مبدينة الثقافة، 
أين سيلتقي مهنيو السينام والطلبة واملنظامت واملؤسسات املهتمة بالفيلم الوثائقي، 
السيناميئ:  النوع  بهذا  يتعلق  ما  كل  يف  والخربات  التجارب  وتبادل  التفكري  بهدف 

خصائصه، مدى تأثريه وكيفية تطويره...
ويسلط الضوء يف هذه الدورة األوىل عىل 3 محاور: �تشبيك العالقات بني الفاعيل

� إبداع طرق جديدة لإلنتاج 
� التعرف عىل الصعوبات التي يواجهها طلبة السينام والسينامئيني الهواة.

الورشات  عن  فضال  األفالم  من  مجموعة  عرض  أمام  أيضا  مفتوحا  املجال  وسيكون 
واللقاء، يجمع بني خرباء  للتفكري  الحدث فضاء  ما يجعل من هذا  الرثية،  واللقاءات 

ومختصني يف مجال الوثائقي من منتجني ومخرجني وموزعي أفالم.
»هّكة  غرار  عىل  وخارجها  تونس  من  املهنيني  من  العديد  امللتقى  هذا  يف  سيشارك 

للتوزيع«، JCC، منصة Artify، املورد الثقايف...
* سلمى الجاليص
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مباراة األهلي والرتجي يف القاهرة دون جمهور
أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثالثية التي تدير شؤون االتحاد 

املرصي لكرة القدم  أن مباراة إياب نصف نهايئ كأس رابطة األبطال 
االفريقية التي ستجمع األهيل بضيفه الرتجي الريايض التونيس يوم 
السبت 26 جوان الجاري بداية من الساعة الثامنة ليال عىل ملعب 

السالم ستقام دون حضور الجمهور بقرار من السلطات األمنية 
والصحية وقد تّم إعالم إدارة النادي األهيل بالقرار. 

يُذكر أن مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقني السبت املايض يف 
امللعب األوملبي برادس قد انتهت بانتصار األهيل املرصي بنتيجة 

هدف دون رد سّجله محمد رشيف يف الدقيقة 67. 

نهائي كأس رائع بني االفريقي والصفاقسي   يف جربة
االتحاد  إزاحتة  بعد  القدم  لكرة  تونس  نهايئ كأس  إىل  ترشحه  االفريقي  النادي  ضمن 
املنستريي بركالت الرتجيح )0-3( بعد أن انتهت املواجهة عىل نتيجة التعادل السلبي يف 
وقتيها األصيل واإلضايف. بدوره متكن النادي الصفاقيس من بلوغ املباراة النهائية وذلك 
عىل حساب األوملبي للنقل بنتيجة 0-2 يف مباراة توقفت عند الدقيقة 69 بسبب شغب 
الجامهري. وسيلتقي اإلفريقي والصفاقيس يف نهايئ كأس تونس للمرة الثانية يف تاريخ 
املسابقة بعد نهايئ موسم 2000-1999. وكان فريق باب الجديد قد حسم آنذاك لقب 
الكأس بركالت الرتجيح )2-4( بعد انتهاء املباراة التي دارت يوم 22 أكتوبر 2000 عىل 
نتيجة التعادل السلبي )0-0(. مباراة نهايئ الكأس لنسخة 2021 سيحتضنها ملعب جربة 

ميدون وذلك يوم األحد 27 جوان 2021.

بعد تدخل لجنة نزاعات الفيفا

نادي الوحدات األردني 
مطالب بدفع 56 ألف 
دوالر لهشام السيفي

أكد محامي نادي الوحدات األردين محمد دغمش أن ادارة 
التابعة  النزاعات  لجنة  من  رسميا  قرارا  تلقت  قد  النادي 
لالتحاد الدويل لكرة القدم تلزم فيه نادي الوحدات بدفع 

دوالر   56400 مبلغ 
السابق  التونيس  ملهاجمه 
وهي  السيفي  هشام 
الالعب  مستحقات  قيمة 
إدارة  بذمة  املتخلدة 
للفريق  النادي بعد متثيله 

املوسم املايض.
هشام  السيفي أكد الخرب 
عىل  تحصل  أنه  مضيفا 
املبلغ الذي كان قد طالب 

به يف الشكوى التي تقدم بها إىل لجنة النزاعات عن طريق 
عىل  باملناسبة  يشكره  الذي  عباس  عيل  السيد  محاميه 
التعامل مع امللف وحرصه عىل ضامن حقوقه  حرفيته يف 
مضيفا أن لجنة النزاعات أمهلت إدارة نادي الوحدات 45 

يوما إليفائها مبا يفيد الخالص وبالتايل غلق امللّف نهائيا.

- متكن املنتخب التونيس من تحقيق إنجاز رائع بالفوز بكأس أمم إفريقيا 
تُوج  إذ  املغريب،  األوملبي عىل حساب نظريه  أرضه يف ملعب  رادس  عىل 
بلقبه األول والوحيد سنة 2004، بقيادة املدرب الفرنيس روجيه لومري الذي 
جاء لتدريب تونس بعد مسرية تدريبية رائعة مع منتخب فرنسا وتتويجه 
بكأس األمم األوروبية عام 2002، يف مباراة مثرية أمام إيطاليا انتهت بفوز 

الديوك بهدف دافيد تريزيغيه الذهبي.
كان جياًل ذهبيًا للمنتخب التونيس الذي مل يكتف بالفوز باللقب القاري، 
بل كان موجودا يف كأس العامل عام 2006 يف أملانيا وقبلها يف دورة األلعاب 
األوملبية يف أثينا، وبصم عىل مشاركة متميزة يف كأس القارات عام 2005، 
وحقق نتائج طيبة يف نهائيات كأس األمم اإلفريقية 2006 يف مرص، و2008 
يف غانا، وخرج من الربع النهايئ بعد تقديم مستويات كبرية أمام نيجرييا 

والكامريون عىل التوايل.
 - ليكون السؤال :  أين ذهب  العبو منتخب 2004  ؟

 
- علي بومنيجل

اللعب عام 2007  اعتزل أكرب حارس يف مونديال أملانيا 2006 )41 عاما(، 
بعد نهاية عقده مع النادي اإلفريقي، واتجه بعدها ملجال التدريب حيث عمل ضمن 
ثم عمل يف  بريان ملدة 3 سنوات،  آالن  املدرب  الصيني مع  للمنتخب  الفني  الجهاز 
دوري  يف  داف  عمر  السنيغايل  للمدرب  مساعدا  يعمل  حاليا  وهو  الساحيل،  النجم 

الدرجة الثالثة الفرنسية مع نادي سوشو.
- خالد بدرة

من  العديد  وحقق  وأجاد  لعب  والرتجي  التونيس  للمنتخب  الصلب  الدفاع  قلب 
األلقاب حتى اعتزل كرة القدم عام 2006، وقد عمل يف عدة مناصب إدارية يف األهيل 
السعودي كإداري يف الفريق، ثم اشتغل يف ميدان وكالء الالعبني قبل أن يبتعد كليا عن 

كرة القدم، ويستثمر حاليا يف مجال التجارة والعقارات.
- رياض البوعزيزي

اعتزل نجم الوسط كرة القدم عام 2010، بعدما ما ختم مسريته الرائعة مع النادي 
البنزريت بعد تجارب ناجحة يف تركيا ومع النجم الساحيل. ابتعد عن كرة القدم متاًما، 

ويعمل حاليا يف مجال الفالحة.
- خوزي كاليتون

الربازييل صاحب الجنسية التونسية هو من أبطال إفريقيا 2004، أعلن اعتزاله كرة 
الساحيل،  والنجم  الرتجي  مع  النجاحات  من  الكثري  حقق  بعدما   2008 عام  القدم 
باإلضافة إىل تجارب مميزة مع السد القطري ويف الدوري الفرنيس. يعيش كاليتون بني 

الربازيل وتونس ويعمل يف مجال وكالة الالعبني.

- أنيس العياري
الظهري األيرس املتميز للملعب التونيس ومنتخب نسور قرطاج تعرض لظروف صعبة 
يف مسريته الكروية، خاصة اإلصابات التي أجربته عىل االعتزال مبكرًا، إذ أعلن اعتزاله 
اللعب عام 2010 عن عمر 28 عاما، ويعمل العياري حاليا يف ميدان تحليل مقابالت 

البطولة التونسية سواءا مع االذاعة او مع التلفزة .
 - أمير الحاج مسعود

لغياب حاتم  األول  املعوض  مناسبات، وكان  لومري يف عدة  تشكيلة روجيه  شارك يف 
الطرابليس النحم السابق لنادي أياكس أمسرتدام، ابتعد عن كرة القدم متاًما، وعمل يف 
عدة وظائف لكسب قوت يومه، قبل أن يعود العام املايض ملجال التدريب مع أحد 

الفرق الهاوية يف تونس.
 - حامد النموشي 

تجارب  بعد   2017 سنة  تألقه حتى  واصل  املمتازة،  القدرات  الوسط صاحب  العب 
مختلفة ومتنوعة يف فرنسا وأملانيا واسكتلندا وبلغاريا، ويف تونس مع النجم الساحيل. 
 US فريق تدريب  الفرنسية، ويرشف عىل  »كان«  مدينة  حاليا يف  النمويش  ويعيش 

Cannes-la-Bocca يف دوري الهواة الفرنيس.
-  شوقي بن سعادة

صاحب الـ37 عاًما هو الالعب الوحيد من الجيل الذهبي ملنتخب تونس 2004-2008 
الذي ما زال يلعب وُيارس كرة القدم، هو أحد العبي فريق باستيا الفرنيس؛ إذ ساهم 

بن  ومدد  الفرنيس،  الثانية  الدرجة  لدوري  معه  الصعود  يف  املايض  املوسم 
سعادة عقده مع الفريق ملوسم آخر.

- مهدي النفطي
الحارضين  لنادي برمينغهام اإلنقليزي، كان أحد  السابق  الوسط  نجم خط 
يف تتويج »النسور« باللقب القاري الوحيد، وقد اعتزل كرة القدم منتصف 
بعض  وحقق  التدريب،  مجال  يف  حاليا  ويشتغل   ،2013-2014 موسم 

النجاحات نهاية عام 2020 مع نادي ديبورتيفو لوغو اإلسباين.
- سيلفا دوس سانطوس

الساحيل  النجم  باالنتقال من  الكروية  الفذ ختم مسريته  الربازييل  املهاجم 
إىل بعض الفرق الفرنسية والسويرسية، قبل أن يُعلن اعتزاله كرة القدم عام 

2016، وهو بعيد عن كرة القدم حاليًا، ويعيش يف الربازيل.
-  زياد الجزيري

هو بكل تأكيد أحد أبرز املهاجمني يف تاريخ تونس، بدوره مر بالكثري من 
اللحظات الصعبة بعد نهاية مشواره الكروي؛ إذ تم سجنه عىل ذمة قضايا 
مالية، وهو بعيد حاليًا عن كرة القدم بعدما كان يف فرتة سابقة املستشار 

الفني ملجلس إدارة فريقه النجم الساحيل.

- عادل الشادلي
لعب مع منتخب تونس يف 47 مناسبة، واعتزل كرة القدم عام 2013 مع آخر تجربة 
يف مشواره الكروي مع الرجاء البيضاوي املغريب بعد تجارب رائعة يف أوروبا، واتجه 
ليون  يف  الهاوية  الفرنسية  الفرق  مع   2019 عام  منذ  التدريب  مجال  اىل  الشاديل 

وباريس، وانضم بداية عام 2021 للجهاز الفني ملنتخب جورجيا.
- راضي الجعايدي

زاخرة  كروية  مبسرية  تونس  ملنتخب  السابق  الدفاع  قلب  الجعايدي  رايض  يتمتع 
بالنجاحات، متكن خاللها من تحقيق العديد من األلقاب واإلنجازات سواء يف تونس 
مع ناديه الرتجي أو يف إنقلرتا ؛ حيث يعد أول محرتف تونيس يف الدوري اإلنقليزي 
املمتاز من بوابة فريق بولتون سنة 2004. اتجه الجعايدي منذ سنوات للتدريب حيث 
عمل مع شباب فريق ساوثهامبتون اإلنقليزي، ثم مع فريق هارتفورد سيتي األمرييك، 

وحاليا مع فريق سريكل بروج البلجييك.
- عالء الدين يحيى

قلب الدفاع الرائع عالء الدين يحيى اعتزل كرة القدم عام 2019 بعد مسرية رائعة 
الحصول عىل رخص  لنيل  أبرزها النس ونيس، ويعمل حاليا  مع عدة فرق فرنسية؛ 

وشهادات التدريب الرضورية لخوض التجربة.

-العبو منتخب تونس من2004 الى 2008

اين ذهبوا و ماذا فعلوا بعد انتهاء مسريتهم الكروية ؟
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صفوف  يف  العبني   10 من  أكرث  يرتقب 
خالل  مصريهم  تقرير  التونيس،  املنتخب 
يأمل  إذ  املقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فرتة 
أكرب  فريق  مع  التوقيع  يف  منهم  العديد 
الكروي  املستويني  عىل  طموحاته  يلبي 
املواسم  خالل  تألقهم  بعد  واملادي، 
السخريي العب  إلياس  املاضية، عىل غرار 
محرتف  العيدوين  وعيىس  األملاين،  كولن 
الدوري املجري، فيام ستبحث أسامء أخرى 
تجربتها  نهاية  بعد  جديدة  تحديات  عن 
 ،  2021 جوان  من  الثالثني  يف  الراهنة 
األمين  املدافع  كرشيدة  وجدي  غرار  عىل 
للنجم الساحيل، ومحرتف أوملبيك مارسيليا 

الفرنيس سيف الدين الخاوي. 
قبل  مهمة  نقطة  يف  جميعهم  ويشرتك 
مريكاتو  يف  الجديدة  للوجهة  اختيارهم 

بالتمتع بوقت  أندية تسمح لهم  التعاقد مع  الصيف، تتمثل يف محاولة 
تونس،  منتخب  مكانهم يف  واملحافظة عىل  إلثبات جدارتهم  كاف  لعب 
كأس  بطولة  أبرزها  ومن  القادمة،  الدولية  االستحقاقات  يف  واملشاركة 
العرب يف ديسمري 2021 يف قطر، وكأس أمم إفريقيا يف الكامرون بداية 
الكبري  منذر  املدرب  قامئة  املشاركة يف  إىل ضامن  باإلضافة  القادم،  العام 

خالل املرحلة الثانية من التصفيات املونديالية قطر 2022.

 - إلياس السخيري 
املغادرين  املدافع، عىل رأس قامئة  الوسط  السخريي، العب  إلياس   يعد 
رحيل  اقرتاب  إىل  أملانية  صحفية  تقارير  أشارت  حيث  األملاين،  لكولن 

السخريي عن كولن، لكن املبلغ املرتفع البالغ 
األملاين  النادي  يطلبه  الذي  يورو  مليون   20
ميثل عقبة يف طريق انضاممه إىل أحد أندية 
الدوري اإلنقليزي أو الفرنيس، إذ قدم أوملبيك 
النتدابه  يورو  ماليني   8 بقيمة  عرضا  ليون 
الذي ميتلك عقد  تم رفضه من طرف كولن 

الالعب حتى نهاية جوان 2023.
الدوري  إىل  الرحيل  من  السخريي  واقرتب 
اإلنقليزي من بوابة نادي ويست هام، ولكن 
اآلن  أنه  ويبدو  اتفاق،  إىل  التوصل  يتم  مل 
فريق  إقناع  أعامله،  وكيل  صحبة  يحاول، 

كولن لتخفيض املطلوب نظري ترسيحه. 

   - منتصر الطالبي 
منترص  التونيس  املحوري  املدافع  بات 
الطالبي قاب قوسني أو أدىن من الرحيل عن 

صفوف فريقه ريزا سبور الرتيك 
خالل موسم االنتقاالت الصيفية 
تقارير  ربطت  حيث  املقبل، 
الطالبي  انتقال  إيطالية  صحفية 
طورينو  بوابة  من  الكالشيو  إىل 
عىل  قدرته  مبدى  أودينيزي  أو 
الذي  املبديئ  االتفاق  تجاوز 
يف  بينيفتو  نادي  مع  وقعه 
، أي قبل خسارة مكانه  جانفي 
بني كبار الدوري اإليطايل املمتاز.

  - وجدي كشريدة 
 25 الـ  صاحب  األمين  املدافع 
رحيله  جداً  املتوقع  من  عاماً، 
هذا الصيف، وذلك بسبب عدم 
الذي  عقده  متديد  يف  رغبته 

عدة  أبدت  وقد  الساحيل،  النجم  مع  الجاري  الشهر  انقضاء  مع  ينتهي 
انتقاله  إعالن  الوارد  ومن  معه.  بالتوقيع  رغبتها  وتركية  فرنسية  أندية 

رسميا صوب نادي سانت إتيان الفرنيس خالل األسابيع القليلة القادمة. 

-  معز حسن 
خارج  املوسم، وظل  نفسه هذا  إلثبات  بفرصة  الشاب  الحارس  يحظ  مل 
حسابات مدربه يف معظم مباريات املوسم مع نادي براست يف الدوري 
إذ  الفريق،  عن  الصيف  هذا  رحيله  املؤكد  من  وأصبح  الفرنيس،  املمتاز 
أكد أنه يبحث عن تجربة جديدة وأن الدوري السعودي ودوري الدرجة 

الثانية الفرنيس من الخيارات املتاحة أمامه. 

- محمد دراغر 
لفريق  األمين  املدافع  قدم 
محمد  اليوناين  أوملبيكوس 
دراغر مستويات جيدة خالل 
لعبها  التي  القليلة  املباريات 
 5( املنقيض  املوسم  خالل 
يف  النادي  ويفكر  مباريات(، 
يف  النهايئ  التفريط  يف  إعارته 
يرغب  أنه  خاصة  خدماته، 
الدوري  إىل  العودة  يف  بشدة 
فريق  مع  تألق  حيث  األملاين 

بدربورن.

- ياسين مرياح 
بات الالعب قريبا من الرحيل 
بعد  الرتيك  الدوري  من 

سبور،  ريزا  فريقه  مع  واملتعرثة  الصعبة  النهاية 
منترص  ملواطنه  بدياًل  نفسه  الالعب  وجد  حيث 
بسبب  مستقبله  حول  تكهنات  وسط  الطالبي، 
انخفاض مستواه ورغبة بطل اليونان أوملبيكوس 

يف التخلص من خدماته. 

- سيف الدين الخاوي 
الحال نفسه ليس ببعيد عن سيف الدين الخاوي 
شهر  بنهاية  مارسيليا  مع  عقده  ينتهي  الذي 
للرحيل  أفضل  الخاوي خيارات  جوان و. وميتلك 
باهتامم  يحظى  حيث  مارسيليا،  أوملبيك  عن 
سانت إتيان، وتروا الصاعد حديثا للدوري املمتاز 
فريق  مع  لقاء   17 الخاوي  وخاض  الفرنيس. 
متريرة  وقدم  هدفني  وأحرز  الفرنيس،  الجنوب 

حاسمة لزمالئه.

- حمزة رفيعة 
برز الالعب املوهوب بشكل مميز، خالل الدقائق القليلة التي خاضها هذا 
املوسم، مع الفريق األول يف مسابقة كأس إيطاليا، ويفكر جوفنتوس يف 

إعارته يك يحصل عىل املزيد من الدقائق ويك يواصل منوه وتطوره.
وأبدت أندية إيطالية عديدة رغبة يف االستفادة من خدماته أبرزها مونزا 

الناشط يف دوري الدرجة الثانية وأيضا فريق ساسولو يف السريي أ.

- سعد بڨير 
بات من الواضح رغبة سعد بقري، محرتف نادي أبها السعودي، يف خوض 
تجربة سعودية أخرى مع أحد كبار الدوري، وذلك بعد نجاحه يف قيادة 
التوايل  عىل  الثاين  للعام  املمتاز  الدوري  يف  البقاء  لضامن  الحايل  فريقه 
غوميز  الفرنيس  النجم  منه صحبة  ملستويات جيدة، جعلت  تقدميه  مع 
مهاجم الهالل، ضمن التشكيلة املثالية للمسابقة 
التوايل. وأبدت فرق كثرية رغبة  الثاين عىل  للعام 
لخرب  صحة  وال  والنرص،  األهيل  أبرزها  ضمه،  يف 

إمكانية انتقاله للعب يف الدوري الفرنيس.

- وهبي الخزري 
الالعبني املحتمل  الخزري من ضمن قامئة  وهبي 
رحيلهم عن فريق سانت إتيان الفرنيس قبل بداية 
رحيل  صحفية  تقارير  وربطت  املقبل.  املوسم 
الخزري وعودته إىل صفوف فريقه السابق نادي 
أو خوض تجربة خليجية، حيث أوضحت  بوردو 
التقارير أن عملية خروج الخزري أسهل نوًعا ما، 
وأيضا  عاًما،   31 يبلغ  حيث  السن،  عامل  بسبب 

بسبب رغبة ناديه يف التخلص من راتبه املرتفع.

انتقاالت أبرز الالعبني التونسيني يف البطوالت األوروبية

عبد الرزاق الشابي 
يغادر ابها السعودي

انتهت العالقة رسميا بني املدرب التونيس 
عبد الرزاق الشايب ونادي ابها السعودي.
وتوىل الشايب املقاليد الفنية للفريق يف 

جوان 2018 ليعرف الفريق معه الصعود 
اىل دوري كاس األمري محمد بن سلامن 

ويقدم أداًء جيدا جعل ادارة النادي 
آنذاك تجدد الثقة فيه ملدة موسم آخر 

يف 2020.

حازم مبارك يف 
مستقبل سليمان

أعلنت الهيئة 
املديرة ملستقبل 

سليامن عن انتداب 
مهاجم قوافل قفصة 

حازم مبارك ملدة 
موسمني لتعزيز 
الرصيد البرشي 

للفريق.

سعيد السايبي يمضي 
لنجران السعودي

 
أمىض املدرب سعيد السايبي 
عقدا ملدة موسم واحد قابل 

للتجديد مع نادي نجران الناشط 
ضمن دوري الدرجة االوىل.

ويذكر أن السايبي كان قد حقق 
نتائج جد إيجابية مع مستقبل 
الرجيش حيث أنهى املوسم يف 

املرتبة السادسة.
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بني الحديقة الفسيحة للّشعر والبيت العايل للّسد القصيص تتجّول 
لغتها  يف  ترفل  وهي  البال  مطمئّنة  القمري  ريم  الّشاعرة/الكاتبة 
املطرزة باملجاز والتكثيف، والتي تيّس لها حركتها/كتابتها بني السياقني، 
الشعري والسدّي، يف مجموعتها القصصية األوىل الصادرة منذ أيام عن 
دار الكتاب التي اختارت لها من العناوين »حياة أخرى لعمر مىض«، 
الكاتبة حضورها الحربّي يف حلّة مغايرة بعد أن   مجموعة تدّشن بها 
وطّنت أفقها الّشعري من خالل مجاميعها الّشعرية السابقة: »النساء 
وشمت  جسدي  و«عىل  الجزائر،  يف   2013 سنة  صدر  الذي  انتظار« 
متامئي« الذي صدر يف العراق سنة 2016، و »ما مل يقله الحلم« الذي 

صدر يف مرص سنة 2018.
وعىل امتداد كامل املجموعة القصصية »حياة أخرى لعمر مىض«، 
التي ضّمنتها الكاتبة 15 قصة قصرية، سيجد القارئ نفسه كأنّه أمام 
مهّب  يف  أجساد  وحكايات  بقصص  مليئة  جواريرها  عتيقة،  خزانة 
الّرغبات أو االنكسارات، وسيتابع القارئ حركات الكاتبة وهي تفتح 
الّشعر والّسد متاما مثلام  العتيقة وتنتقل مبهارة بني  جوارير خزانتها 
الّتنافذ  املاهر. فهذا  الّساحر  القّبعة يف يد  تدخل وتخرج األرنب من 
الالّفت بني الّسياقني هو الّسمة الرئيسّية واملمّيزة ألسلوب ريم القمري 
تستسلم  وال  الّشعر  لواء  عن  تتخىّل  ال  فهي  القصصّية،  كتابتها  يف 
الّشعر  تنقذهام،  دقيقة  كيمياء  يف  متزجهام  هي  بل  الّسد،  لسطوة 
املوهومة  واملواجهة  واألولّية  األفضلّية  »رصاع«  مأزق  من  والّسد، 
-ال  الكالسيكّية  التاريخّية  اليافطة  تحت  بينهام  تُباعد  زالت  ما  التي 
الجاملّية-  »الّشعر ديوان العرب« و«الرواية ديوان العرب الجديد«، 
الجاميّل يف  الجاحد لينترص  الّتباعد  القمري تُسقط هذا  فالكاتبة ريم 
نّصها، وهو أيضا »انتصار« مضموين سيكتشفه القارئ مع كل قّصة من 
مجموع قصص الكتاب، انتصار لألجساد املنتهكة تحت سياط رُهاب 
الحب، وللجميالت األسوأ حظا واللّحم الذي مزّقته الّسكاكني الّصدئة، 
وللحيوات املُنّغصة التي متنحها الكاتبة حيوات أخرى وهي تبّث فيها 

هذا األوكسيجني الشعري/السدّي.
ودون مواربة، تُدخلنا الكاتبة ريم قمري عامل »الجنس املحرّم« منذ 
القصة األوىل، بل تضعنا وجها لوجه أمام أخطر االعتداءات الجنسّية 
التي ميكن أن تحدث، إنّه »زنا املحارم«، فبطلة القّصة األوىل »الجسد 
املاخور« التي تعلن لنا منذ البداية أنها ساديّة ومريضة نفسية، وهي 
تصدمنا بقتل وحرق عصفور كناري ضعيف، هي يف األصل ضحّية أكرث 
مرتعا  التي صارت  الجبل  فحسناء  الكناري،  من  وأكرث هشاشة  ضعفا 
للوحوش اآلدمية »شّبت كزهرة بريّة مهملة وسط حقل شائك« بعد 
أّمها،  الثانية عرشة- زوج  الطفويل -وهي يف  انتهك حرمة جسدها  أن 
فهي مثلام تعلمنا قائلة عن حياتها التي مضت: »ألكرث من مثاين سنوات 
متتالية كنُت ماخورا لزوج أمي«، وعندما ننتبه إىل تركيب عنوان القّصة، 
وخاصة إىل حياديّة مفردة »الجسد«، سنتفّهم أن البطلة/املغتصبة مل 
تفقد فقط براءتها وطفولتها وحّريتها الجسدية زمن اغتصابها وطيلة 
زمن تكّرر الفعل الحقا، سواء من زوج أّمها أو من إرهابيي الجبل، إمنّا 
الجسد  يبدو  ولذلك  وبتفاصيله،  بجسدها  مطلقا عالقتها  فقدت  هي 
الطّاغي يف منت  نقيض حضوره  باردا وجاّفا ومحايدا، عىل  العنوان  يف 
أصبح  أن  »منذ  أنّه  تعلمنا  التي  الّساردة/الّضحية  رواية  يف  القّصة 
جسدي منتهكا أدركت أنه عيّل أن أحّوله إىل حقل ألغام، وأرضم النار 
يف روحي«، بل هي تستبطن نهائيا حياتها الالحقة التي سطّرها العمر 
الذي مىض، فهي »طفلة الخطيئة األبديّة«، وهي ال تحتاج إىل »مغفرة 
فات أوانها«، وهي التي حملت جاملها نقمة وصارت متزّقه بأظفارها 
وتوّزعه عىل الّذئاب الّناهشة: قادة رفيعي املستوى وأجساد عابرة من 
كتائب اإلرهابيني وقد صارت حسناء الجبل تقوم بجهاد النكاح املقّدس 
اآللة  مثل  الطلب  وتحت  دامئا  الجاهز  املاخور  ويأخذ جسدها شكل 
القّصة مثقلة  الجامدة، ولذلك أيضا تبدو مفردة »املاخور« يف عنوان 
بالّدالالت، فاملاخور مل يعد ذاك املكان املحايد الذي تتهالك بني جدران 
غرفه أجساد عامالت الجنس، بل املاخور هو الجسد ذاته، الجسد الذي 

تحّول إىل رماد متاما مثل عصفور الكناري.
ترسم  التي  املُغتصبة  الطّفولة  »رهني«  مىض  الذي  العمر  ويظّل 
األطفال  تشارك  ال  »اآللهة  الّثانية  القّصة  يف  الالّحقة  الحياة  مالمح 

ألعابهم«، لكّنه يأخذ بعدا آخر وشكال آخر، فنحن أمام اغتصاب لذاكرة 
الطفولة، فبطل القصة الذي غادر طفولته وأصبح عىل مشارف الثالثني 
من العمر يستجدي ذاكرته أن تسعفه ببقايا حلُم سكنه قبل ان ينتقل 
إىل »بيت من الطراز العرصي«، حلُم توقف حني فقد براءة طفولته، 
إنّنا أمام  الّصلصال يف دمه.  الطّني وتخلّص من رائحة  حني فقد جسد 
أمام  املحو  عن  العيّص  الوشم  ذاك  الطفولة،  مكان  أو  املكان  طفولة 
الكْشط املستمّر ملمحاة الزّمن، ونحن إذ ننتقل من مكان إىل مكان آخر 
نظّل دامئا نحمل املكان األول يف داخلنا، أو مثلام قال الشاعر أبو متام 
أبدا ألول منزل«، ولكن  الفتى/ وحنــينه  يألفه  األرض  »كم منزل يف 
الكاتبة ريم قمري ال تسد علينا يف هذه القصة حكاية »رومانسية« 
أو نوستالجية لذاكرة أرهقها الالمكان يف حياتها األخرى فاستنجدت مبا 
مىض من عمر املكان األول، بل هي تسد علينا »أنّات« جسد متشّظ، 
جسد جندّي بالجيش الوطني ضمن فرقة مقاومة اإلرهاب، تبحث يف 
أطرافه املمزّقة تحت الوشاح األبيض املرّضج باألحمر عن صورة أّمه/
وطنه، ذاكرة جسد كان يلعب مع الله دون حواجز تحجب عنه وجه 
الله القريب منه يف صحن الدار القدمية »قبل أن ينفجر اللّغم« ويحّول 
جسده إىل أشالء، متاما مثلام أصبح الله »رهينة« يف يد املتكلّمني باسمه 
لهذا  متّهد  والكاتبة  الغفران،  توزيع صكوك  أهلّية  عىل  واملستحوذين 
برّمته من خالل رمز من رموزه دون أن  الوجودّي« لوطن  »االنقالب 
تقول لنا ذلك بشكل مبارش، فالكاتبة تتشّبث بتفاصيل يومّية لبطلها 
يف عالقة بأّمه وجّدته وجّده وأبيه وسجائره وعادته السية... وحياته 
العاديّة -مثل أي طفل- لكّنها تنزاح بنا نحو تأويل ال مناص منه عندما 
باستمرار  يتكّرر  ظّل  »حلم  وطأة  تحت  يسقط  قّصتها  بطل  تجعل 
وبصفة شبه دورية«، ومل تكتب ريم قمري كلمة كابوس أو أضغاث 
أحالم، لكّنها تجعل قارئ القصة يتخّيل سقوط سقف الصالون يف البيت 
الجديد لبطلها، وترتك وجهه باسام نحو السامء ليحتضن الله كام كان 
يراه دامئا، وترتك لقراء القصة حريّة تأويل سقوط هذا الّسقف الوطنّي 
ليحّول األحالم الّشعبية البسيطة إىل حطام وركام تحت أنظار اإلله الذي 
»يجب أن نراه« بأعني زارعي األلغام والفنت ال بقلوبنا الطفولّية، ولذلك 
»تخلّت السامء عن بياضها واختارت األحمر«... إن الكاتبة تضعنا أمام 
املفارقة، والثنائية الضّدية والبساطة اآلرسة ورمزية الغموض... وهذه 

األساليب هي العنوان األبرز للّشعرية السدية.
ويرتفع اإليقاع الشعري يف القصة التي استأثرت بعنوان املجموعة 

-وهي  قمري  ريم  الكاتبة  إن  بل  لعمر مىض«،  أخرى  »حياة  كاملة 
وكأنّها  األول-  عشقها  وتستحرض  القّصة  هذه  يف  الّشعر  تضّمن 
وتعيش  األّول  عشقها  بدورها  تستحرض  التي  بطلتها  مع  تتامهى 
وعادت  الزمن  معها  توّقف  والعشق  بالذكريات  محفوفة  مغامرة 
»الذي  الربيق  ذاك  األول  عشيقها  وعينْي  عينيها  يف  العرشين  صبّية 
يرفض االنصياع لحكم الزمن عىل األجساد«، وكأّن الكاتبة أيضا تعلن 
ولغة  الّشعر  خيانة  جرمية  تقرتف  مل  أنها  القصة  هذه  من خالل  لنا 
املجاز العايل، متاما مثلام هي بطلة قّصتها تنترص لجسدها الذي أصبح 
مستهلكا وقد امتهن »خدمة اآلخر«، وتنترص لزمنها الذي مىض هدرا 
مع »زوج صالح مبقاييس املجتمع« ممعن يف حياد مطلق وغارق يف 
طقوسه اليومّية، لذلك كان ال بّد للكاتبة أن تقّدم لنا مغامرة »امرأة 
شاعرة،  تكون  أن  يف  حلمها  واستعادة  الوقت  رسقة  تريد  متقاعدة 
حلم رسق منها دون أن تحّس وظّل عالقا غّصة يف قلبها«. والكاتبة ال 
تكتفي بإيراد مقاطع شعرية يف هذه القصة، بل تخلق إيقاعا داخليا 
ظاهره  يبدو يف  والذي  العشيقني،  بني  يدور  الذي  الحوار  من خالل 
مقتضبا، يف حني أن الكاتبة تكّثف فيه املعاناة الوجودية للّشخصّيتني، 
ومتنحهام، من خالل الحوار، فسحة ليقتنصا حياة أخرى من عمر مىض 
وقد مكّنت جسديهام من »قدرة غريبة عىل القفز عرب الزمن« إذ »ال 

بدائل يف الحب/العّشاق مجانني/يحتالون عىل الحب بقصيدة«.
العنوان األبرز  العامل، يظّل  والتشّبث بالجسد لغة لإلقامة يف هذا 
الكاتبة  تضعنا  البياض«  قّصة »سباحة يف  ففي  قمري،  ريم  كتابة  يف 
بل  باألحزان واآلالم،  أمام جسد معطوب وذاكرة مرهقة  مرة أخرى 
هي تعمن يف ذلك عندما تطلق اسم »دنيا« عىل بطلة قّصتها، فهذه 
الدنيا مل تعد تحّس بجسدها امللتصق بخشبة النجاة يف عرض البحر، 
بالحزن يف أعامقها بعد أن مات منذ زمن بعيد،  ألنها مل تعد تحّس 
وهي املسحوبة نحو األسفل ال تقوى عىل مقاومة التّيار يجرفها بعيدا 
لدنيا  األم/العائلة/املجتمع  عقاب  سوى  التّيار  هذا  وما  الوطن،  عن 
عىل اقرتافها لجرمية الحب، عقاب لها عىل اإلنجاب خارج إطار الزواج 
ولذلك رسقوا أمومتها وَمَرسوا شهوة جسدها وأفسدوا سكرتها بنشوة 
إيطاليا من  إىل  »الحرقة«  نحو  نفسها مدفوعة  لتجد  والتجربة  الحّب 
أجل ابنتها، ونتقّفى أثر رحلة حياتها األخرى التي أصبحت تدور يف فلك 

االنتقام من الحياة ذاتها بعد أن فقدت حياتها الطبيعّية.
لسان  عىل  قمري  ريم  الكاتبة  تنّبهنا  هكذا  كبرية،  معضلة  الحّب 
بطلة قّصة »هشاشة«، بل رمّبا ريم قمري عىل امتداد كامل مجموعتها 
املسّيجة  واألجساد  للّشقاء  املنذور  الحب  فلك  يف  تدور  القصصّية 
أغلب  تبدو  لذلك  ورمّبا  املشلولة،  والّتجارب  املقموعة  بالّرغبات 
»تصمت  شخصيات  أعامقها،   يف  هشاشة  تحمل  قصصها  شخصّيات 
وداخلها يغيل كمرجل عىل نار ملتهبة«، بل شخصّيات »تقامر بكّل يأسها 
تحّمل هذه  قادرة عىل  عادت  »ما  وهمّي«، شخصيات  ثأر  عن  بحثا 
نعشق«...  فراشة حني  جناح  من  »أهشُّ  حياتهن  الحياة«، شخصيات 
الشخصيات  من  املهزومة  »النامذج«  هذه  لنا  تقدم  وهي  والكاتبة 
يف  الكاتبة  معهّن  تتورّط  ال  واملستباحة  واملغدورة  املقموعة  األنثوية 
تفاصيل  متنحه  الذي  اإلحساس  إن  بل  املستسلم،  أو  اليائس  أفقهن 
حكايات هذه املجموعة يتجاوز إحساس التعاطف مع شخصّيات ريم 
قمري إىل اإلحساس مبنارصتهّن، فهّن وإن تعاهدن عىل حرق خساراتهن 
يف الحب عىل الورق للتشّفي، فإن الكاتبة تذيك نار حكاياتهن للقارئ 
لعبة  إىل  سيفيض  الحب  لعبة  يف  الفشل  أن  من  حْتام  سيتأكّد  الذي 
املوت ومسك معوله الذي يحطّم كل يشء، وأن الجسد ليس فقط هو 
الوجه اآلخر للحب، بل هو الوجه الحقيقي للحب، متاما مثلام الشعر 

هو الوجه الحقيقي للسد.
تستعني  وال  قصصها،  تألّف  وهي  الحب  بلعبة  الكاتبة  تتسىّل  ال   
بفكرة الحب عىل الكتابة، بل تكتب ريم قمري يف مجموعتها القصصّية 
األوىل »حياة أخرى لعمر مىض« معادلتها الّسديّة، فيها رجال من ورق 
يف قصص حبيسة الكتب، ونساء من حرب يرقصن حّريتهن عىل الورق 
املكتوب بخّط اليد، وتظّل الكاتبة تاُلعب حجاب الواقع/الخيال بينهام، 
متاما مثلام تالعب الذاكرة الحجاب بني العمر الذي مييض والحياة التي 

تأيت، وما بينهام نستمّر يف رحلة »ابتكار طريقة جديدة للّنسيان«.

نساٌء من حرٍب... رجاٌل من ورٍق...
                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
»حياة أخرى لعمر مىض« لريم القمري:


