
1
6
5
2

ت 
كا

را
شت

ال
ا

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات 
ماذا بقي »للجمهوريّة«
 يف عيد الجمهورية؟

زيادة بـ 6,5 باملائة يف األجر 
األساسي وصرفها يف آخر جويلية 

املجلس الوطني سيحدّد
 األشكال النضالية 

في المساحات التجارية الكبرى المشهد العام في تونس

تونس تسجل رقما 

قياسيا يف وزراء الصحة

سوسة 
يف إضراب 
عام يوم 27 

جويلية

 الحبيب عاشور 
لم يسلم 

من افرتاءات 
الطيب البكوش

في سابقة هي األولى من نوعها

وزير الصّحّة المُقاُل 

في الذكرى الثانية والعشرين لرحيله

سمعت بخرب إقالتي
 عرب وسائل اإلعالم

دعوة الناس إىل التلقيح يف يوم عيد قرار شعبويّ فيه إجرامالمشيشي يكشف:

رحالت عشوائية, تهرب ضريبي 
وشبهات يف تهريب العُملة

شركات سياحية تتجاوز القانون:

التعليم العالي والبحث العلمي
رفض للمشاركة الصورية

 يف العناوين الكربى
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

سياسة  مواصلة  عىل  بناء 
الغرفة  بني  املنتهجة  الحوار 
التجارية  للمساحات  الوطنية 
التونيس  لالتحاد  التابعة  الكربى 
والصناعات  والتجارة  للصناعة 
التقليدية واالتحاد العام التونيس 
توفري  اىل  والهادفة  الشغل 
للعامل  املمكنة  الظروف  افضل 
وعامالت القطاع انعقدت جلسة 
جويلية   15 الخميس  يوم  عمل 

2021
وقد تم االتفاق عىل ما ييل

املساحات  اجراء  يتمتع  1ـ  
واملتوسطة  الكربى  التجارية 
والصغرى التي يغلب عليها عرض 

حددت   االجر  يف  بزيادة  الغذائية  املواد 
باملائة(  ونصف  )ستة   6,5% بنسبة 
منحة  عىل  و7%  االسايس  االجر   عىل 
احتساب  ويقع  الحضور  ومنحة  النقل 
زيادة  يف  معتاد  هو   كام  الزيادة  هذه 
ويرسي  السابقة  االجتامعية  املفاوضات 
غرة  من  بداية  الزيادة  هذه  مفعول 
بداية  يقع رصفها  ان  2021 عىل  جانفي 

من اجرة شهر جويلية 2021.
2 ـ  اصدار  ونرش محرض اتفاق  05  
ميدان  عىل  التنصيص  مع   2016 جانفي 

التجارية  املساحات  ليشمل  التطبيق 
والتي  والصغرى  واملتوسطة  الكربى 
يغلب عليها عرض املواد  الغذائية بالرائد 
اجل  يف  التونسية  للجمهورية  الرسمي 

اقصاه 15 سبتمرب 2021.
3ـ إحداث اتفاقية خاصة يقع تطبيقها 
الكربى  التجارية  املساحات  اجراء  عىل 
عليها  يغلب  والتي  والصغرى  واملتوسطة 
تضمني  فيها  ويقع  الغذائية  املواد  عرض 
القطاعية  املشرتكة  االتفاقية  يف  ورد  ما 
لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل 
جانفي   05 اتفاق  يف  ورد  ما  وتضمني 

2016 عىل ان تبدأ صياغتها بني الطرفني 
انطالقا من غرة اكتوبر 2021 وأال يتجاوز 
الرسمي  بالرائد  ونرشها   إمضائها  تاريخ 
ديسمرب   15 يوم  التونسية  للجمهورية 

.2021
4ـ يتم االنطالق يف التفاوض لتعديل 
سيتم  التي  الخاصة  االتفاقية  فصول 

احداثها بداية من جانفي  2022.
5ـ  يلتزم جميع االطراف بالحفاظ عىل 
حسن  وضامن  السليم  االجتامعي  املناخ 
املؤسسات  داخل  للعمل  العادي  السري 

خالل مدة التفاوض.

زيادة بـ 6،5٪ يف االجر األساسي وصرفها يف آخر شهر جويلية

في الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات

كل عيد جمهورية وتونس بخير
والنرش  االعالم  قسم  يتقدم  الجمهورية  عيد  مبناسبة 

لجريدة  املوسعة  واألرسة  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد 

كافة  وإىل   والساعد  بالفكر  الشغالني  كافة  إىل  الشعب 

والعملة  واالعوان  والتقنيني  والصحفيات  الصحفيني 

بأخلص  والتونسيات  والتونسيني  االعالمية  باملؤسسات 

التهاين راجني من الله أن يعيد علينا االعياد بوافر الصحة 

والسالمة وأن يرفع علينا الوباء.

الصحي  بالربوتوكول  االلتزام  إىل  الجميع  يدعون  كام 
واحرتام اإلجراءات الوقائية.

توصلت الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي يوم االثنني 
السيدة  ديوان  رئيس  وجهها  مراسلة  من  بنسخة   2021 جويلية    12
اىل  بتاريخ 09 جويلية 2021  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزيرة  
االخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل موضوعها تعيني ممثلني 
نقابيني عن قطاع التعليم العايل والبحث العلمي للمشاركة يف اشغال 
اعداد املخطط القطاعي للتعليم العايل والبحث العلمي 2021-2021 ) 

هكذا وردت ( ايام 13 و 14 و15 جويلية الجاري.
املطروحة  املواضيع  تكتسيه  ما  وأمام    

يف  وورودها  قصوى   اهمية  من  للدراسة 
املتكررة  التجاوزات  وامام  دقيقة  ظرفية 
للتعليم  العامة  الجامعة  يهم  للوزارة 
الرأي  تعلم  ان  العلمي  البحث  و  العايل 

العام الجامعي و النقايب والوطني بأنه: 
الطرف  وهي  تغييبها  وقع  1 ـ 

خالل  االستاذية  للقاعدة  املمثل  النقايب 
وزيرة  السيدة  عليها  ارشفت  التي  الورشة 

التعليم العايل والبحث العلمي يوم االثنني 12 
جويلية 2021 مبدينة العلوم و التي وقع فيها تقديم 

عرضني مؤطرين الشغال ايام 13 و 14 و15 جويلية املشار 

املخطط  اعداد  منهجية  و  الحكومة  توجهات  االول  تضمن  اعاله  اليه 
القطاعي وطرح الثاين الرؤية االسرتاتيجية  لوزارة االرشاف. 

2 ـ مل تتم مراسلة الجامعة العامة  للتعليم العايل و البحث العلمي 
من طرف مسؤويل وزارة التعليم العايل و البحث العلمي بشكل مبارش 
و رسمي يحفظ اصول التواصل االداري ويف  اجال متكن الجامعة العامة  
اللجان  عىل  املعروضة  املحاور  مختلف  يف  للخوض  الجيد  االعداد  من 
فالحضور  والناجحة،  الفعالة  واملشاركة  الحضور  من  خرباءها  ومتكن 

واملشاركة الصوريني ال يعنيان الجامعة العامة يف يشء
3 ـ وردت يف مراسلة الوزارة هفوات شكلية قد تنم عن 
عدم جدية واستخفاف باملهام املوكولة لهذه االيام يف وزارة 

شيدت اساسا للعلم واملعرفة والبحث واالبتكار.
الجامعي  العام  الرأي  العامة  الجامعة  تعلم  وعليه 
ومضمونا  شكال  الدعوة  رفضت  بأنها  والوطني  والنقايب 
وبأنها قاطعت االشغال املذكورة كام تعلن انها يف حل من 
وتنبه  املعتمدة  اللجان  عن  ستصدر  التي  املخرجات  كافة 
سلطة االشىراف اىل عدم تكرار ما اقدمت عليه من تغييب 
ودعوة صورية واىل رضورة احرتام مبدأ التشاركية الحقيقية مع 
الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي يف كل ما يتعلق 

بشؤون الجامعة والجامعيني حارضا ومستقبال.

رفض املشاركة الصورية

بعد إرضابنا يوم 05 جويلية 
دفاعا عن  والذي جاء   2021

وحقنا  املرشوعة  مطالبنا 
واليوم  الكريم  العيش  يف 
الطرف  تواصل  امام 
تجاهله  يف  املقابل 
كافة  وانتظارات  ملطالب 

موظفي القطاع
التنفيذي  املكتب  فإن 

للبنوك  العامة  للجامعة 
وبالتنسيق  املالية  واملؤسسات 

واالتفاق مع األخ االمني العام لالتحاد 
يوم  قطاعي  وطني  مجلس  سيعقد  للشغل  التونيس  العام 
االربعاء 28 جويلية 2021 سيقع من خالله تحديد كل االشكال 
النضالية املناسبة يف الفرتة القادمة مبا يف ذلك اإلرضاب القطاعي.

إذ بات من اليقني اليوم ان املفاوضات الجامعية يف قطاعنا مل 
تعد تخضع لألعراف والنواميس التي دأبت عليها منذ تأسيسها 
حيث تجىل ذلك يف تراجع الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات 
بينها وبيننا كجامعة  2021 املمىض  افريل   30 اتفاق  املالية عن 

وهو ما يعدو سابقة خطرية يف تاريخ مفاوضات القطاع.
اىل  اضافة  مسؤول  غري  سلوكا  ايضا  الجميع  اعتربه  ما  وهو 
حيث  واستقالليتها  ملصداقيتها  للبنوك  املهنية  الجمعية  فقدان 
اصبحت مرتهنة لدى بعض املجموعات املالية واللوبيات النافذة 
يف القطاع والتي عملت عىل تأزيم الوضع وعىل تأجيجه والضغط 
عرب بعض أدواتها يف مراكز صنع القرار إلفشال كل املساعي الرامية 
لحل هاته األزمة واصبحت الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات 
املالية ادات بيدهم ملزيد بسط نفوذهم وهيمنتهم عىل القطاع 
وتكديس مزيد من االرباح عىل حساب تطبيق القانون وحقوق 

كافة العاملني به.
إن اليوم ويف أكرث من كل وقت مىض نهيب بكم جميعا بنات 
وابناء هذا القطاع ملزيد رص الصف العاميل ومزيد االلتفاف حول 
نقاباتكم االساسية وجامعتكم وكل هياكل االتحاد العام التونيس 
املساس  نفسه  له  تسول  من  لكل  جميعنا  نتصدى  يك  للشغل 
التعبئة واالنخراط  بحقوقنا ولتحصني مكاسبنا عرب رفع مستوى 
الكامل والفاعل كام عهدناكم يف كل التحركات النضالية القادمة 

والتي سيقع تحديدها يف املجلس القطاعي يوم 2021/07/28.

املجلس الوطني سيحدد األشكال النضالية

في المساحات التجارية الكبرى

المخطط القطاعي للتعليم العالي والبحث العلمي 
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ماذا عن حكومة  املشيشي زمن الوباء؟

 عاش بورقيبة مهيمنا مهددا الشعب بخطر اليوسفية واليسار والشيوعية 
وبن عيل سيطر سيطرة مطلقة إلقناع الشعب مبخاطر االتجاه اإلسالمي وكارثة 
وفية  تلميذة  فهي  النهضة  أما  بتونس٬  السيايس  اإلسالم  جره  الذي  اإلرهاب 
للحزب الدستوري والتجمع لكنها أكرث دعاء اذ هي تعيش ببكائية كاذبة تتمثل 
يف خطر االنقالبيني ضد الرشعية وضد الدميقراطية؟ ونحن نعرف أن االنقالب 
وهم كبري ال وجود له اال يف األدبيات التشويهية التي تصنعها الغرف السوداء 

املكلفة مبهمة مالحقة كل املواقف واآلراء ملن يختلف معها..
أخفي  وال  الرحيل.  اعتصام  منذ  النهضة  غرف  تستعمله  االنقالب  وخطر 
عليكم أين صدقت بوجود هذا الخطر.. ومع االيام اكتشفت أن النهضة أقنعت 
الناس بأن االنقالبينب هم ضد الثورة وهم صناع الثورة املضادة والحقيقة انها 
هي التي تعاونت معهم خفية منذ بداية الثورة وهي التي توافقت معهم يف 
الحكم.. وتحالفت معهم يف الربملان ووافقت عىل ما صدر من قرارات وقوانني 
ابتكرها املرحوم الباجي قائد السبيس إليقاف الثورة وإنهاء استحقاقاتها و تتفيه 
صناع  كبار  من  واحد  أنه  واملعروف  الثورة  أقرتها  التي  الدستورية  املؤسسات 
تنترش  مل  كام  البالد  يف  انترشت  التي  الفساد  ثقافة  عىل  التوكل  مع  االستبداد 

من قبل.
األغرب أّن راشد الغنويش قال مرة بأن الباجي رجل الثورة.. متاما كام قال 
بأن نبيل القروي من أرشف رجال تونس وبرأه من كل التهم التي تالحقه من 

قبل الثورة.

كلهم اذن منذ سبعني سنة يتالعبون بالسياسةللهيمنة عىل مشاعر الناس 
لفرض نظام ال يخدم إال أصحاب األعامل وأصحاب املال تحت أسامء مغلوطة، 

فأين الجمهورية واستحقاقاتها الدستورية؟
تكن دولة وطتية  أنها مل  ثبت  التي  الوطنية  الدولة  باسم  فبورقيبة حكم 

كام تصورناها.
باختالق  عليه  يقضون  الله  كاد جامعة  نظام  إنقاذ  باسم  وبن عيل حكم 
أكذوبة انقالب يوم 8 نوفمرب فتحرك يوم السابع من نوفمرب والحقيقة أنه تحرك 

بها مع  قام  التي  أول والحركة  الصباح وزيرا  بورقيبة عني محمد  برسعة ألن 
أبناء مسقط رأسه مثل الهادي البكوش والحبيب عامر وحامد القروي أنقذته 
هو أوال فتعيني محمد الصياح ال ميكن اال أن يعقبه برسعة محاكمة بن عيل 
وانصاره الذين كشفتهم االستعالمات الفرنسية يف آخر لحظة وثانيا كان ميكن 
لهذا التعيني أن يطيل حياة بورقيبة يف حكم منتهى من الصالحية إذ كاد أن 

يتسبب يف دراما قد ال تخرج تونس منها متاما. 
النهضة تحكم باسم اإلسالم 

وال   اإلسالم  ليس  يهمها  ما  أن  الثورة  بداية  منذ  النهضة  حركة  أظهرت 
واألعامل.  املال  رجال  مع  والتعاون  والغنائم  الكريس  بل  العروبة  وال  الرتاث 

والفساد ليس مشكال إطالقا بالنسبة إليها٬ ولذا اشتغلت معهم جميعا.
وأمامنا أكرب مثال وهومحمد الغرياين األمني العام للتجمع ونبيل القروي 
قناته  يف  الوصف  هذه  قال  وقد  الحنني«  »بوه  هو  عيل  بن  بأن  املعروف 
»نسمة«٬ وطبعا مع الباجي قائد السييس وكامل رؤساء الحكومات الذين أىت 

بهم إىل رئاسة الحكومة بداية من الحبيب الصيد و يوسف الشاهد.
أي  تحقق  مل   2011 منذ  تعاقبت  التي  الحكومات  كل  أّن  ثبت  وقد  اآلن 
يشء للجمهورية فإنّنا بأعىل صوت نقول إّن عيد الجمهورية مع الحكام الجدد 
أصبح ميّر هكذا شأنه األيّام العادية لذلك نقول إّن الجمهورية مع سنوات ما 
بعد الثورة فقد نقاوتها ومتيزها لتصبح جمهورية عادية ان مل نقل أنّها يف تراجع 

مستمّر!

ماذا بقي يف الجمهورية يف عيد الجمهورية؟  
محمد بن رجبالمشهد العام في تونس 

و3  وزارة   25 املشييش  هشام  حكومة  تضّم 
كتابات دولة منهم 9 وزراء بالنيابة، بعد اقالة وزير 
الشؤون  بوزير  الصحة فوزي مهدي وتعويضه مؤقتا 

االجتامعية محمد الطرابليس.
املشييش أدخل تحويرا وزاريا عميقا عىل حكومته 
الدولة  رئيس  عىل  املحسوبني  الوزراء  خالله  أقال 
التحوير عىل  التصعيد ومترير  اىل  النهضة  به  ودفعت 
رغم   2021 جانفي   26 يوم  النواب  مجلس  مصادقة 
املاء  يف  سقطت  حساباته  ولكن  سعيّد  قيس  اعرتاض 
دعوة  قطعيا  رفضا  الجمهورية  رئيس  رفض  حيث 
الوزراء الجدد إىل أداء اليمني الدستورية وتعيينهم يف 

الرائد الرسمي.
لقد وجد رئيس الحكومة نفسه يف ورطة يصعب 
إن مل أقل يستحيل الخروج منها فاضطر اىل تعيني وزراء 
بالنيابة يف سابقة هي األوىل يف تاريخ تونس ووصل اىل 
أزمة  كاتبة دولة عىل رأس وزارتني يف ظل  تعيني  حد 

متعّددة االبعاد زادتها جائحة الكرورنا تعقيدا.
الكفاءة  تنقصهم  الذين  الوزراء  ومع وجود بعض 
من  تعيينهم.  منذ  شيئا  يقدموا  مل  أنّهم  كام  والخربة 
يطالب  الذي  ورئيسها  الحكومة  تصمد  أن  الصعب 
التنازالت  لكل  ومستعد  برأسه  الجمهورية.  رئيس 

لإلطاحة به.
والوزارات بالنيابة هي : الداخلية، العدل، الصحة، 
الشؤون  الفالحة،  العقارية،  والشوؤن  الدولة  أمالك 
الطاقة  املهني،  اإلدماج  والرياضة،  الشباب  الثقافية، 

واملناجم

فوزي مهدي الوزير المُقال من وزارة الصحة 

سمعت بخرب إقالتي عرب وسائل اإلعالم 
قال فوزي مهدي وزير الصحة السابق تلقيت خرب إعفايئ مثلكم عرب 
وسائل اإلعالم بعد أن نبهني إليه صديق بالهاتف. علمتني عقود الجندية 
موقعي  أغادر  أو  سالحي  ألقي  وأال  ونهاية  بداية  مهمة  لكل  أن  الثالثة 
بعقل  الصحة  وزارة  يف  عملت  بعدي.  سيتحملها  ملن  العهدة  بتسليم  إال 
أن  وتقلباتها  للسياسة  أسمح  ومل  الجندي  ورشف  الطبيب  وأخالق  الوزير 
تستدرجني، وكيف لها أن تستدرجني وأنا أرى يوميا رمالها املتحركة تبتلع 

معاش الناس وحياتهم! 
شكرا لكل أفراد فريقي يف الوزارة واإلدارة الذي عمل معي عرشة أشهر 
يف مواجهة ثالث موجات من الوباء. شكرا لزمياليت وزماليئ مهنيي الصحة 
يف كل الخطوط عىل حفاظهم عىل منظومتنا الصحية للحفاظ عىل حياة التونسيات والتونسيني. شكرا 

للمتطوعات واملتطوعني الذين لوالهم ما كانت الحملة الوطنية للتلقيح. 
شكرا لكم جميعا. إن كان من نجاح فهو بفضلكم. وإن كان من تقصري فهو مني. 

تواصل تونس تسجيل األرقام القياسية ال عىل مستوى عدد الوفيات واالصابات بفريوس كورورنا 
فحسب بل وأيضا عىل مستوى تغيري وزراء الصحة يف زمن تجتاح فيه الجائحة كامل البالد...

إقالة وزير الصحة فوزي مهدي املحسوب عىل رئيس الجمهورية كانت منتظرة بعد تحميله 
من طرف حركة النهضة مسؤولية تفيّش الوباء ومطالبة رئيس الحكومة بتعويضه... وقد سبق 
عملية االقالة متهيد العادة عبد اللطيف املّك إالّ أّن كل الجهود والحسابات سقطت يف املاء )!(
وبقطع النظر عن وجاهة األسباب التي أدت إىل إقالته من عدمها وهو املقال بطبيعته إثر 
التحوير الوزاري الذي أجراه هشام املشييش يف 26 جانفي الفارط فإن هذه اإلقالة أو التغيري 
عىل رأس وزارة الصحة هو السادس منذ بداية الجائحة التي تعاقب عىل رأسها كل من سنية 
الكشو  بالحبيب  وعّوضه  الفخفاخ  الياس  اقاله  الذي  املك  اللطيف  عبد  ثم  بالنيابة  بالشيخ 
بالنيابة ثم فوزي مهدي الذي عوضه املشييش بالهادي خريي الذي مل يبارش مهامه بسبب رفض 
رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد ألداء اليمني الدستورية تعيينهم يف الرائد الرسمي وبداية 
االجتامعية  الشؤون  الطرابليس وزير  يتوىل محمد  االربعاء 21 جويلية 2021  من يوم أمس 

مسؤولية وزارة الصحة بالنيابة... إىل حني...
* ابراهيم الوساليت

في سابقة هي األولى:

تونس تسجل رقما قياسيا يف وزراء الصحة 

تعزية إلى 
عائلة الميموني

بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن 
املشمول  وفاة  نبأ  واألىس 
األخ  الله  بإذن  برحمته 
الكاتب  امليموين  املنصف 
العام السابق للجامعة العامة 

يتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر  الحديدية،  للسكك 
مكتب جامعة السكة الحديدية وأرسة جريدة الشعب 
سائلني  العائلة  أفراد  كافة  إىل  واملواساة  التعازي  بأحر 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  ان  القدير  العيل  الله 
وأن ينزله منزلة الطيبني وأن يرزق اهله جميل الصرب 
ويسكنه  والرضوان  باملغفرة  الفقيد  ويشمل  والسلوان 

فسيح الجنان. 
إنا لله وانا اليه راجعون.
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* حاورها: لطفي املاكني
ملفات عديدة هيمنت عىل أحداث االيام املاضية متصلة بحالة 
العطالة التي يعيشها الربملان بعد مقاطعة عدد من الكتل والنواب 
عىل  الحاكم  التحالف  فيه  يرص  الذي  الوقت  يف  العامة  للجلسات 
مترير جملة من القوانني التي ال تحظى باالتفاق حولها يف ظل تطبيق 
االجراءات االستثنائية التي تتوجس منها كتل املعارضة التي ترى ان 
االنعاش  قانون  امر واقع من ذلك  هناك غايات غري معلنة لفرض 
االقتصادي الذي أثريت حول فصوله الكثري من االستفهامات اضافة 
لتقديم  واالستعداد  الدستورية  الهيئات  تركيز  تعطل  تواصل  اىل 
كانت  ملفات  العامة وهي  الجلسة  الصحية عىل  الطوارئ  مرشوع 
أحمد  الدميقراطية  والكتلة  التيار  عن  النائب  مع  الحديث  محور 

بونني املختص يف العلوم القانونية والسياسية.
* كيف تقبلتم دعوة النهضة لتشكيل حكومة سياسية؟

كان عضوا يف حكومة  الذي  الحكومة  رئيس  مآخذ عىل  لدّي  ـ 
ولو   2011 منذ  الحكومات  احسن  من  تعترب  التي  الفخفاخ  إلياس 
املحافظة عىل  لتمت  البعض  يقول  البالد كام  نفكر يف مصلحة  كنا 
تلك الحكومة وهي سياسية بامتياز واستمر وجودها حتى بنصف 
والتجربة  بالكفاءة  لها  قيادات حزبية مشهود  تركيبتها وقد ضمت 
لفكرة  يروجون  جعلتهم  الضيقة  وحساباتهم  البعض  ترسع  ان  اال 
البالد  وصلتها  التي  الرتدي  حالة  ى  نر  واليوم  التكنوقراط  حكومة 
حكومة  تشكيل  هو  الربملاين  النظام  اصل  الن  التناقضات  بسبب 
سياسية اي القاعدة االساسية الي استقرار سيايس هو ان تكون من 
االحزاب وهذا ما تم تجاهله كام ارشت سابقا يف حني ان املتعارف 
مرحلة  االن  نعيش  ونحن  وكفاءاتها  رجالها  مرحلة  لكل  ان  عليه 

معقدة وصعبة ودقيقة.

*يعترب البعض هذه الدعوة مناورة من النهضة ما صحة ذلك؟
النهضة بعد ان اصبحت مبتذلة واستمرار  ـ تعبنا من مناورات 
وان  خاصة  حالها  من  التغيري  النهضة  عىل  واليوم  املواطن  استباله 
هناك يف داخلها من يرفض هذا االسلوب يف تسيريها والهيمنة عليها.

* هل تم االتصال بقيادات التيار بدعوتها إىل مشاورات بخصوص 
الحكومة الجديدة؟

رسمية  ملسائل  وجود  ال  وبالتايل  ذلك  يتم  مل  علمي  حد  عىل  ـ 
وجدية.

* وماهو توجه التيار بخصوص املشاركة من عدمها؟
الوطني وقد يعقد اجتامع  النهايئ يكون خالل املجلس  القرار  ـ 
استثنايئ للحسم يف املسألة مع االشارة اىل ان هناك توجه مل تعد لديه 
الرغبة يف املشاركة يف اي حكومة يف حني أن هناك من ال يرى مانعا 
اذا كانت الظروف مناسبة وعىل أسس وثوابت ال يتم االنقالب عليها 

الحقا.
استعداد  ما مدى  سابقة ألوانها  النتخابات  الدعوات  * يف ظل 

املعارضة لتغيري املعطيات الحالية؟
السابقة  االنتخابات  واذا متت  امر صعب  فرضيات  البناء عىل  ـ 
يستوجب  هنا  ومن  قادمة  أشهر   6 مدى  فهذا سيكون عىل  الوانها 
ومن  املعارضة  مكونات  بني  والتنسيق  للتحضري  وجهدا  عمال  االمر 
الربملاين  النظام  عىل  لالبقاء  رغبة  هناك  كانت  اذا  الخاص  منظوري 
الحايل فذلك يتطلب تشكيل حزب قوي قادر عىل الحكم لوحده من 
منطلق املعارضة او االغلبية الن ما يحصل اليوم عبث بالنظام الربملاين 
لاللتزام  االرادة  لغياب  متوفرة  غري  هي  معينة  مواصفات  له  الذي 

بتلك املواصفات.

* هل تعتقد يف امكانية تشكيل هذا  الحزب القوي؟
ـ هذا يتوقف عىل توفر املجهودات الذاتية والنظرة املستقبلية 
وتشكل  السيايس  العمل  نجاعة  من خالل  الربملاين  بالنظام  وااللتزام 
وفق  متقاربة  وتوجهات  وتنازالت  تضحيات  يتطلب  الحزب  هذا 
برؤية  يكون  ال  حتى  مختلفة  تيارات  كذلك  ويضم  مشرتك  برنامج 
املصلحة  حديث  إىل  سنحتاج  وهنا  البقية  عىل  مفروضة  واحدة 
السابقة  التجارب  بكل  ارضت  التي  الزعامات  عن  بعيدا  والواقعية 
وبالتايل تكون هوية هذا الحزب وسطي اشرتايك دميقراطي مثل ماهو 

حاصل بالبلدان االوروبية.
* لكن الخروج من عطالة الوضع الحايل يستدعي تركيز املحكمة 

الدستورية فام هي رؤيتك ملا يحصل اآلن؟
القادمة  الربملانية  للدورة  األولويات  اولوية  تكون  ان  يفرتض  ـ 
2021ـ  2022 هي تركيز الهيئات الدستورية الننا نريد دولة مؤسسات 
وليست أشخاص ولنا يف تجارب عديد الدول امثلة عىل ذلك اذ تستمر 
الحكومات وتغيري  بالرغم من سقوط  القيام بأدوارها  املؤسسات يف 
الحالية  العقليات  التي تقودها وكل هذا يتطلب تغيري  الشخصيات 

التي تراهن بالدرجة األوىل عىل اسامء معينة.
* هل ميكن تجاوز االختالفات االيديولوجية املكبلة لرتكيز هذه 

املؤسسات؟
االيديولوجيات مل تعد مهيمنة كام كان االمر يف وقت سابق حيث 
كانت هي الوسيلة الوحيدة الستقطاب االفراد اليوم املواطن اصبح 
مييل اىل االشياء امللموسة والواقعية وبالتايل البد من وجود قناعة لدى 

السياسيني كون الحكم يتوجه للمواطن بالدرجة االوىل.
* ما مدى نجاعة التنسيق مع الكتل االخرى يف حال وجوده؟

ـ هناك شبه تنسيق ولعلك تالحظ شبه عطالة يف عمل املجلس 
من ذلك مقاطعتنا للتصويت داخل الجلسة العامة بسبب مطالبتنا 
منذ مدة بقدوم رئيس الحكومة الذي مل يحرض منذ ان تم منحه الثقة 
اذ اكتفى بارسال اعضاء الحكومة بصفة منفردة السبب  ولحكومته 
الداخيل  القانون  احرتم  عدم  هو  املجلس  الشغال  ملقاطعتنا  الثاين 
حيث تتخذ القرارات باملغالبة ودون وجود لجدول اعامل والدليل ان 
هناك مشاريع قوانني ال تخضع لرضورة مرورها عىل خلية االزمة كام 
ينص عىل ذلك العمل بالتدابري االستثنائية رغم ان الجدل اتجه اىل 

شتى االتجاهات وتجاهل ازمة الكورونا التي تعيشها البالد.
* عادت هذه االيام إىل واجهة االحداث مسألة سحب الثقة من 

رئيس الربملان فهل ستنجحون يف متريرها؟
ـ أعتقد ان هناك بوادر ايجابية لتمرير الئحة سحب الثقة من 
يف  تغيري  اىل  استنادا  الغنويش  راشد  الشعب  نواب  مجلس  رئيس 
الذين اصبحت لديهم شبه قناعة ان مصلحة  النواب  مواقف بعض 
البالد تتطلب االمضاء عىل هذه الالئحة التي باتت تحتاج اىل عدد 
قليل من االصوات )106 إمضاء حاليا( لتصبح فاعلة خاصة وان بعض 
نواب التحالف الحاكم اساسا من قلب تونس يساندون هذه الالئحة 
العطلة  قبل  العريضة  هذه  لتمرير  حثيثة  مساع  هناك  ان  ويبدو 

الربملانية.
داخل  الكراهية  وخطاب  لعنف  ا  دائرة  لتوسع  تفسريك  ما   *

الربملان؟
يترصف  ان  طبيعي  ـ 
الطريقة  بتلك  بعضهم 
وذلك االسلوب ألن بعضهم 
القانون  فوق  نفسه  يجد 
وبالتايل  محاسبة  ودون 
ضوابط  دون  يترصف 
ويتسرت  الحصانة  ويستغل 
خلفها لالفالت من العقاب 
يف  االن  يحصل  ما  ا  وهذ 
تعطل  ال  الحصانة  ان  حني 
القانون وال تحمي من هم 
يف حالة تلبس واشري اىل ان 
االنفالت داخل املجلس هو 

صورة ملا يجري داخل املجتمع.
* كيف السبيل الخراج الربملان من هذه الوضعية؟

ـ العطالة غري متوقفة عىل الربملان بل هي مست الجميع ويكفي 
معاينة العمل الحكومي ملالحظة ذلك فهي تعاين من غياب التضامن 
الحكومي يف ظل عدد الوزارات التي تسري بالنيابة مع تعدد املشاكل 
بالنظام  لحايل  ا  الوضع  ارتباط  مدى  اىل  يعيدنا  وهذا  والصعوبات 
الربملاين املعدل كام يروج له، يف حني ان االصل يف االشياء هو عدم 
اذ  الربملاين  النظام  بأهم اسس  العمل  نظام معدل مع غياب  وجود 

كيف ينتخب الرئيس مبارشة من قبل الشعب وهذا ال يستقيم.
* ما املطلوب لتجاوز هذه االشكالية؟

ـ البد من تحوير يف الدستور حتى يصبح رئيس الحكومة منتخبا 
من طرف الربملان وهنا نعود اىل اهمية املؤسسات يف تسري دواليب 
الدولة حيث يفرتض ان يكون رئيس الحكومة ينتمي للحزب الفائز يف 
االنتخابات كام هو معمول به لدينا حيث ينتخب رئيس الجمهورية 
مبارشة من قبل املواطنني وال تسند له صالحيات واسعة يف حني ال 

ينتخب رئيس الحكومة ولكنه يتمتع بصالحيات واسعة.
سعيد  لقاء  يف  حصلت  تكون  قد  اتفاقات  هناك  ان  يرتدد   *

الغنويش فام مدى صحة ذلك؟
يسعى  التي  والتوقعات  للنوايا  تخضع  ال  السياسة  مامرسة  ـ 
البعض لتوجيهها ملا ير بديل السياسة هي الواقع املعاش من خالل 
ما يتم االفصاح عنه وطاملا مل يصدر ما يفيد ذلك فانني ال اعترب انه 

موضوع للتحليل.
مطروحة يف هذه  اولويات  هناك  التجاذبات  * يف خضم هذه 
املرحلة ومنها تقديم مرشوع قانون املالية التكمييل للربملان من قبل 

الحكومة فام الجديد يف هذا املوضوع؟
منذ  التكمييل  املالية  قانون  تقديم مرشوع  املفروض  كان من  ـ 
اشهر كام وعدت بذلك الحكومة عند املصادقة عىل امليزانية االصلية 
وهذا مل يحصل كام اعتقد ان االجال اصبحت ضاغطة اي انه يصعب 
قبل  من  تخوف  هناك  ان  ويبدو  الحايل  الشهر  مويف  قبل  تقدميه 
ومدى  واملعطيات  االرقام  خالل  من  بتشخيصه  عالقة  يف  الحكومة 

متاشيه مع الواقع ومتغرياته.
* وماذا عن مرشوع قانون الطوارئ الصحية؟

لخصوصية  فيه  النظر  ترسيع  بأولوية  يحظى  املرشوع  هذا  ـ 
ميكن  فانه  الجهات  اسبوع  الغاء  تم  ما  وإذا  للبالد  الصحي  الوضع 
عرضه عىل الجلسة العامة قبل العطلة الربملانية وبالتايل نحن سرنى 

كيف سيتم التعاطي مع هذا املرشوع الهام والحساس.
هي  فام  االقتصادي  االنعاش  قانون  بخصوص  قائم  الجدل   *

مؤاخذاتكم بشأنه؟
حساب  عىل  معينة  اطرافا  يخدم  االقتصادي  االنعاش  قانون  ـ 
العمق  يف  لالصالح  اليوم  يحتاج  اقتصادنا  الن  الوطنية  االولويات 
الن االقتصاد تصور ومعطيات اي معرفة مقدراته ومتى متاشيها مع 
خصوصيات البالد خاصة وان االقتصاد مر بأزمات عديدة ناتجة عن 
سياسات مغلوطة واستثامرات يف غري محلها وهذا ما تسبب يف فشل 

املنوال التنموي للنهوض بالجهات والفئات.

أحمد بونني النائب عن التيار والكتلة الدميقراطية لـ »الشعب«

تعبنا من مناورات النهضة املبتذلة واملعارضة حتتاج حلزب قوي جيمعها 

 الربملان شبه معطل 
واملحكمة الدستورية البد ان 
تكون أولوية الدورة القادمة

هناك امكانية كبرية 
لتمرير الئحة سحب الثقة

 من الغنوشي

 قانون االنعاش االقتصادي 
يخدم اطرافا معينة على 
حساب األولويات الوطنية
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* لطفي املاكني

عقد  يف  الشعب  نواب  مجلس  فشل  متوقعا  كان  ما  عكس 
الجلسات العامة التي كانت مقررة االيام املاضية الجراء انتخابات 
اعضاء الهيئات الدستورية واولها املحكمة الدستورية اضافة اىل 
هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتجديد النيص العضاء 

هيئة النفاذ إىل املعلومة.
الكتل  اغلب  اىل مواقف  األوىل  بالدرجة  الفشل  ويعود هذا 
من االحداث  التي عرفها مجلس نواب الشعب واملتصلة اساسا 
والقيام  محاسبتهم  يف  املجلس  رئاسة  وتراخي  العنف  بأحداث 
اضافة  االوضاع  هذه  مثل  يف  الالزمة  القانونية  باالجراءات 
الذي  ذاته  الوقت  يف  القطرية  االتفاقية  مترير  عىل  االرصار  اىل 
ما  وهذا  قوية  سياسية  حكومة  تشكيل  إىل  النهضة  فيه  دعت 
أربك حسابات بقية الكتل بعد ان حصل توافق اثناء انتخابات 
التجديد النصفي لرتكيبة هيئة التوقي من التعذيب إذ ساد نوع 
الكتل الستكامل تركيبة  من االعتقاد يف وجود رغبة لدى اغلب 
الهيئات الدستورية لتجاوز حالة العطالة التي تعيشها البالد من 

خالل الرصاع عىل الصالحيات بني رؤوس السلطة.

* تعديالت ومعطالت
الجلسات  الشعب  نواب  مجلس  مكتب  الغاء  وكشف 
مدى  الدستورية  الهيئات  تركيبة  الستكامل  املربمجة  العامة 
الفكرية  املرجعيات  عىل  املرتكزة  والتباينات  االختالفات  احرتام 
تركيز هذه  االن يف  اىل حد  االول  املتسبب  وااليديولوجية وهي 

الهيئات اذ تسعى مختلف االطراف إىل الهيمنة عليها باالرصار عىل 
النزاهة وعدم  لديهم رشوط  تتوفر  الذين  املرتشحني  غريهم من 
االرتباط باي محور داخيل او خارجي الن افكارهم ومرجعياتهم 
ال تلتقي مع البعض دون استثناء اي منها الن العطالة التي يعرفها 
التعالت  الدستورية سببه االول واالخري هو تلك  مسار املحكمة 
التي مترتست خلفها الكتل منذ ان انطلقت علمية فرز الرتشحات 

املقدمة للربملان.

كل  رؤية  والتباينات  االختالفات  هذه  حدة  من  زادت  وقد 
طرف آلليات تغيري النظام السيايس إذ تعددت املقرتحات بني من 
الكلمة إىل الشعب ليقرر ما يراه  يطالب باجراء استفتاء لتعود 
مناسبا للمرحلة القادمة وبني من يساند دعوة الرئيس للرجوع إىل 
دستور 1959 رغم انه يكرس هيمنة مؤسسة الرئاسة وتجميعها 
لقانون  بإصالحات جذرية  يطالب  السلطات وهناك من  ألغلب 
االنتخابات يراه األفضل لتغيري املشهد السيايس ألن الذهاب اىل 
سيعيد  االنتخايب  القانون  تنقيح  دون  ألوانها  سابقة  انتخابات 
املشهد الحايل نفسه مع اهدار مزيد الوقت عىل حساب معالجة 

أوضاع البالد املرتدية يف جّل القطاعات.
التوتر  هذا  يستمر  ان  الربملاين  للشأن  املتابعون  ويتوقع 
أرشنا  التي  لألحداث  منها  كل  لرؤية  استنادا  الرملانية  الكتل  بني 
والقدرة  االختالفات  تجاوز  اىل  الجنوح  عىل  قدرتها  ومدى  إليها 
وتخيل  البالد  عليه  الذي  الحايل  للوضع  املوضوعية  القراءة  عىل 
مفاصل  عىل  الهيمنة  يف  املتزايدة  رغبته  عن  الحاكم  التحالف 
والقوى  اللوبيات  اجندات  لخدمة  مؤسساتها  وتوظيف  الدولة 
يكابده  وما  الشعب  اولويات  حساب  عىل  والدولية  االقليمية  

يوميا من صعوبات اقتصادية واجتامعية وصحية.

قبل أيام من العطلة البرلمانية

إخفاق جديد الستكمال تركيبة املحكمة الدستورية

تعزية

ببالغ الحزن واألىس وبقلوب 
مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا 
نبأ وفاة املغفور له  سامل عامري  
 »sys app ltn1 ب»  العامل 

بعد رصاع طويل مع املرض  
النقابة  تتقدم  ذلك  إثر 
بأحر  سوسة  بليوين  األساسية 
عائلة  أفراد  كافة  إىل  التعازي 
أن  الله  من  ،راجني  الفقيد 

يتقبله يف جنات الخلد  
إنا لله و إنا إليه راجعون

نعي وتعزية
نتقّدم نحن يف »الشعب« زيادة عن اإلخوة أعضاء النقابة 
األساسية للمياه بجربة بربقية تعزية ومواساة إىل األخت 
للمياه  األساسية  للنقابة  العامة  الكاتبة  املدين  بسمة 

بتطاوين إثر وفاة والدتها وأخيها.
وإثر هذا املصاب الجلل نتقّدم لها بخالص عبارات التعازي 
وإىل عائلة الفقيدين وذويهام راجني من العيّل القدير أن 
يتغمدهام بواسع رحمته وأن يسكنهام فراديس جنانه وأن 

يرزق أهلهام وذويهام جميل الصرب والسلوان. 
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

* النقابة األساسية للمياه بجربة

اهلل أكرب 
األرسة  تنعى  الفراق  ووجع  الحرقة  وبدموع  والحرسة  األىس  ببالغ 
باالتحاد  العياري املوظف  الشعب وفاة األخ فوزي  املوسعة لجريدة 
الجهوي للشغل بنب عروس الذي وافاه األجل بعد أن أصيب بالوباء 

اللعني »كورونا«.
الصغرية  عائلته  ولكل  ولنا  جنانه  فسيح  وأسكنه  فقيدنا  الله  رحم 

واملوسعة الصرب والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية

التنفيذي  املكتب  تلقى 
لعملة  العامة  للجامعة 
والبحث  العايل  التعليم 
األىس  من  مبزيد  العلمي 
املغفور  وفاة  نبأ  والحرسة 
محسن  األخ  الله  بإذن  له 
للنقابة  العام  الكاتب  دجبي 
الجامعي  بالحي  االساسية 
العام  والكاتب  سابقا  املروج 

للفرع الجامعي بنب عروس سابقا. 
التنفيذي  املكتب  يتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
للجامعة العامة بأحّر التعازي اىل كافة عائلة الفقيد وذويه 

وأن يرزقهم جميل الصرب والسلوان.
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وأكد  الصحة  وزارة  إطارات  مع  الحكومة  رئيس  اجتمع 
التسيري  عاينت سوء  أن  بعد  اتُّخذ  الصحة  وزير  إقالة  قرار  أن 
العلمية  بالكفاءات واملراجع  تزخر  التي  الوزارة  قيادة هذه  يف 

واإلدارية. 
تهدد  صارت  والتي  تتواىل  أصبحت  التي  الكارثية  األخطاء 
فيه.  تأخرنا  والذي  اإلقالة  قرار  نتّخذ  جعلتنا  التونسيني،  صحة 
مل أكن اتصور يوما أن تصل وزارة الصحة إىل مرحلة تصبح فيها 

عاجزة عن توفري األوكسجني يف املستشفيات العمومية. 
استباق  رضورة  إىل  أوىل  مرحلة  يف  السابق  الوزير  نبّهت 
القرارات  اتخاذ  يتّم  مل  ولكن  األوكسجني  مادة  نقص  إمكانية 
املناسبة، ثم قدمت يف مرحلة ثانية ألقوم باتخاذ قرارات بنفيس. 
عيد  يوم  التالقيح  تلقي  إىل  التونسيني  كل  استدعاء  قرار 
فيه  أن  خاصة  باإلجرامي،  وصفه  ميكن  شعبوي،  قرار  االضحى 
تهديد لصحة التونسيني والسلم األهيل. هو قرار مسقط ومل تتم 
الرجوع  أو  األمنية  والقيادات  والوالة  الحكومة  رئيس  استشارة 
إىل اللجنة العلمية أو الهيئة الوطنية ملجابهة كورونا قبل اتخاذه. 
كل  إىل  والتوجه  التونسيني  كل  تلقيح  إىل  نسعى  نحن 
هذه  تنظيم  يجب  ولكن  منازلهم  يف  التلقيح  لتلقي  املواطنني 

العملية وليس بالطريقة االرتجالية هذه. 
النتائج  تحوير وزاري ولكن  بإجراء  قمنا  املايض  يف جانفي 
كشفت أن تعطيل التحوير تسبب يف كوارث خاصة يف القطاع 

الصحي. 
اللقاح  لتلقي  العيد  يوم  قدموا  الذين  للتونسيني  نعتذر 
ولكنهم اصطدموا بسوء تنظيم كبري وصل إىل حّد تهديد الّسلم 

األهيل وتهديد صحة التونسيني. 
اسرتجاع  وعليكم  الوزارة  إطارات  تهميش  إيقاف  يجب 
وزارتكم خاصة أن كفاءات الصحة أعطت الدروس خالل هذه 
لتوفري  التجند  إىل  الصحة  وزارة  إطارات  كل  أدعو  الجائحة. 
األوكسيجني للتونسيني والتكفل باملرىض وإنجاح حملة التلقيح.
محمد/ ع

إقالة  أسباب  يكشف  املشييش 
وزير الصحة فوزي املهدي 

دعوة الناس للتلقيح 
يف يوم عيد قرار 

شعبوي فيه »إجرام«!
أ. عادل بن يوسف )جامعي(

نقل  -إن مل  املتواضع  األداء  النظر عن  بقطع 
الكاريث أحيانا- لوزير الصحة منذ تعيينه عىل رأس 
الوزارة يوم االثنني 24 أوت 2020، جراء اإلخالالت 
»إيفاكس«  منظومة  مستوى  عىل  العديدة 
مكثّفات  غياب  التالقيح،  غياب   :)Evax(
األوكسيجني واملعدات الطبية األساسية لإلسعاف، 
استخدام  املرّوجة حول سوء  الترسيبات  الشكوك 
للمساعدات الطبية الضخمة الواردة من املنظامت 
والدول   )OMS الدولية الصحة  )منظمة  الدولية 
الشقيقة والصديقة )كانت آخرها تلك التي وردت 
وال تزال ترد منذ بداية شهر جوان الحايل من ِقبَِل 
أكرث من 10 دول يف شكل أموال ومساعدات طبية: 
 - إنعاش - مكثّفات أوكسيجني  آلية - أرسّة  أرسّة 
حملة  فإّن  تالقيح...(،   - ميدانية  مستشفيات 
»األبواب املفتوحة للتلقيح«، كانت مرسحية سيّئة 
ِقبَِل رئيس الحكومة هشام املشييش  اإلخراج من 
رئيسية  أسباب  ألربعة  بالذات  األضحى  عيد  يوم 

عىل األقّل وهي:
الصّحة  وزارة  داخيل صلب  - وجود رصاع   1
جائحة  وإدارة  القرار  مستوى  عىل  العمومية 
الكورونا بني املوالني لحزب حركة النهضة واألحزاب 
الحليفة لها يف الحكم من جهة، وبني خصومها من 
اإلدارة  لتدّخل  املؤيدين  بني  وكذلك  أخرى.  جهة 
الدكتور  يديرها  التي  العسكري  للطب  العامة 
كفاءته  أثبت  )الذي  الفرجاين  مصطفى  القدير 
ونجاحه مع األطباء والضباط العسكريني العاملني 
بتونس  العسكري  للطب  العامة  باإلدارة  معه 
الكورونا  لجائحة  التصدي  البالد يف  وسائر جهات 
تطاوين  من  بكل  التلقيح  حملة  يف  والنجاح 
يف  قيايس...(  زمني  ظرف  يف  وباجة...  وسليانة 
شؤون الوزارة من جهة، وبني املعارضني لذلك من 

جهة أخرى.
2 - رغبة حركة النهضة يف إعادة الدكتور عبد 
اللطيف امليك عىل رأس وزارة الصحة التي غادرها 
تابعني  آخرين  وزراء   05 مع   2020 جانفي  يف 
للحركة بحّجة »تكوين حكومة غري سياسية« بعد 
الجميل...،  الحبيب  حكومة  عىل  املصادقة  فشل 
اإلعالم  وسائل  يف  وحضوره  اسمه  ترّدد  بدليل 
األخرية  الفرتة  خالل  االجتامعي  التواصل  ومواقع 

مؤخرا.
وحلفائها  النهضة  حركة  قيادة  رغبة   -  3
عن  املفروضة  العزلة  فّك  يف  الحاكم  االئتالف  يف 
حكومة هشام املشييش من قبل رئاسة الجمهورية 
لرئيس  الرسمي  الدبلومايس  والتحرّك  أشهر  منذ 
الفارط  جوان  شهر  منذ  سعيّد  قيس  الجمهورية 
وملوك  برؤساء  باتصاله  كورونا  بجائحة  عالقة  يف 
عديد الدول طلبا ملساعدة تونس طبيا عىل تجاوز 
األخرية   )Delta( الهندية  »دلتا«  ساللة  مخلفات 

لفريوس كورونا...

إقناع  يف  وحلفائها  النهضة  حركة  رغبة   -  4
تشكيل  نحو  التوّجه  برضورة  الجمهورية  رئيس 
حكومة سياسية تكون فيها الحركة ممثلة بوزارات 
يف  مكانتها  لها  مهّمة  تقنية...  ووزارات  سيادة 
االجتامعية  واالقتصادية-  الصحية  الظروف  هذه 
الدقيقة... من تاريخ تونس تؤّمن لها املصالحة مع 
قواعدها يف ظّل امللفات الكربى التي تّم الكشف 
عنها مؤخرا من ِقبَِل التفقدية العامة للقضاء: ملف 
الرباهمي  بلعيد والحاج محّمد  الشهيدين شكري 

و6228 ملف عىل صلة باإلرهابيّني... إلخ.
فوزي  بالدكتور  »التضحية«  أّن  يف  غرو  وال 
الشؤون  وزير  وتكليف  العيد  يوم  عشية  املهدي 
الطرابليس  محّمد  األستاذ  بالنيابة،  االجتامعية 
رسميا  اعتذر  أن  بعد  اليوم  صباح  قبل  )الذي 
الصّحة  وزارة  إدارة  أزمة  يحّل  لن  أمس(،  ليلة 
مصالح  صلب  عميقة  اعتقادنا  يف  ألنّها  للجائحة 
رسعة  بسبب  وخارجها  سعدون  بباب  الوزارة 
بكامل  كورونا  فريوس  من  الجديد  الساللة  تفيش 
ثم  تطاوين  نحو  مدنني  بوالية  بدءا  البالد:  أنحاء 
نحو قبيل يف اتجاه والية القريوان ومنها إىل واليات 
الساحل الثالث ووالية نابل يف الوطن القبيل وأخريا 
نتيجة  وذلك  الكربى(  لتونس  األريع  الواليات  إىل 
فتح الحدود مع الشقيقة ليبيا يوم 22 ماي 2021 
 )PCR( دون اشرتاط دفرت تلقيح أو تحليل مخربي
للتأكد من سالمة الوافدين عىل تونس من الجار 
العدوى  انتشار  ورسعة  الفريوس...  من  الجنويب 
بدليل كرثة اإلصابات وارتفاع عدد الوفيات )194 
الخميس 15 جويلية و205 حالة  يوم  حالة وفاة 
وكان   )2021 جويلية   19 يوم  العيد  ليلة  وفاة 
إجاميل اإلصابات بفريوس كورونا يف تونس قد بلغ 
عشية عيد األضحى: 548.753 و 17.644 وفاة، و 
الّصحة(  وزارة  أرقام  وفق  تعاف  حالة   438.356
وهي أرقام مرجحة لالرتفاع إثر »مهزلة« األبواب 
مراكز  أمام  األضحى  عيد  يوم  للتلقيح  املفتوحة 
التلقيح مبختلف املدن التونسية من فوىض وتدافع 
للراغبني  ولفيض...  مادي  وعنف  واقرتاب جسدي 
يف اللقاح من الشباب والكهول )بني 18 و 50 سنة 
وصدام مع قوات األمن وأعوان الرشكات املكلفة 
بالتنظيم، استوجب إيقافها رسميا عشية العيد من 
قبل وزارة الصحة(، وهي حصيلة مرشحة لالرتفاع 

يف األيام القليلة القادمة. 
ضخمة  جائحة  إدارة  طريقة  أّن  ويقيننا 
يف  العامل  دول  كربى  فشلت  كورونا  جائحة  مبثل 
وإسبانيا...  وإيطاليا  املتحدة  كالواليات  مواجهتها 
إبّان موجتها األوىل سنة 2020 ال يكون بقرار إقالة 
لوزير الصحة العمومية، بل يستوجب رؤية شاملة 
البالد  حاجيات  كل  االعتبار  بعني  تأخذ  وثاقبة 
املرتدي  والنفيس  واالجتامعي  االقتصادي  وواقعها 
مارس  شهر  مطلع  تونس  يف  الجائحة  اندالع  منذ 
2020 والتي ميكن تلخيصها يف النقطتني التاليتني:

الصّحة  وزارة  األطراف:  كل  إرشاك   -  1
العمومية  للصحة  العامة  )اإلدارة  العمومية 
ووزارة  العمومية(  للصحة  الجهويني  واملديرين 
االجتامعية  الشؤون  ووزارة  الوطني  الدفاع 
ووزارة الداخلية )اإلدارة العامة لألمن العمومي - 
اإلدارة العامة للشؤون املحلية - الديوان الوطني 
)االتحاد  الوطنية  واملنظامت  املدنية...(  للحامية 
والتجارة  الصناعة  اتحاد   - للشغل  التونيس  العام 
والصيد  الفالحة  اتحاد   - التقليدية  والصناعة 
البحري - االتحاد الوطني للمرأة التونسية - الهالل 
األحمر التونيس - البنك الوطني للدم...( والسادة 
والجهوية  العمومة  املستشفيات  ومديري  الوالة 
األطباء  وعامدة  امليدانية  املستشفيات  ومديري 
املدين  املجتمع  وجمعيات  الصيادلة...  وعامدة 
والجهوي  املركزي  الصعيدين  عىل  أنواعها  بكل 
واملحيل... لتدارس واقع الجائحة بأرقام ومعطيات 
دقيقة عن الحالة الوبائية والتجهيزات واإلطارات 
الطبية وشبه الطبية املتوفرة يف كل شرب من الرتاب 

الوطني.
2 - الخروج بخريطة طريق متصلة بالجائحة 
عىل املدى القريب واملتوسط تتضّمن خطة عمل 
عىل الصعيد املركزي فالصعيدين الجهوي واملحيل 
وطواقم  سيارات  خرضاء-  )أرقام  إسعاف  من: 
إسعاف طبي...( وأدوية ومستلزمات طبية لإلقامة 
وامليدانية  العمومية  املسشفيات  يف  والعالج 
إنعاش  وأرسّة  )أرسّة   19 بكوفيد-  الخاصة 
لألوكسيجني  قيس  وآالت  أوكسيجني  ومكثفات 
والسكري وضغط الدم...( وأخريا وهو األهّم توفري 
التالقيح، بدءا باملتقدمني يف السن مرورا بالكهول 
وصوال إىل الشبان واليافعني واألخذ بعني االعتبار 
مراكز  التكثيف من  واألولويات...  املزمة  األمراض 
التلقيح يف الصيدليات الخاصة مقابل تكّفل الوزارة 
مبعاليم الجرعات والحقن وأجهزة التخزين.... إلخ.
هذه  انتشار  عىل  السيطرة  عدم  تواصل  ولو 
املدرسية  العودة  من  واقرتبنا  الجديدة  الساللة 
والجامعية يوم 15 سبتمرب 2021 - علام أّن هذه 
الساللة تصيب األطفال والرّضع والكهول واملسنني 
عىل حّد سواء يف ظرف وجيز - فإّن حصيلة الوفيات 
سرتّجح لالرتفاع خاّصة يف صفوف أطفال والشبان 
واإلطار الرتبوي وتحّل الكارثة العظمى يف كل أرسة 
من األرس التونسية ألنّه يوجد بتونس أكرث من 03 
واألساتذة  واملدرّسني  والطلبة  التالميذ  من  ماليني 
واملرشدين  املهني  التكوين  مبراكز  واملدربني 
البيداغوجيني ومتفقدي التعليم االبتدايئ والثانوي 
واملوظفني والعاملني يف مؤسسات التعليم مبراحله 

الثالث. 
يقيننا أّن كل األطراف ستغلّب مصلحة الوطن 
عن مصالحها السياسية والشخصيّة نداء للواجب 
الوطني وإنقاذ ما ميكن إنقاذه من البالد والعباد 

وإن شاء الله القادم أفضل.

تونس عشيّة عيد األضحى: 

بوزير  التضحية  إىل  الدينية  بالشعرية  القيام  من 
الصحة العمومية، قراءة يف القرار والدالالت !

زواج سعيد
والغريب  القراري  عائلتا  احتفلت 
من  القراري  رمزي  األخ  قران  بعقد 
املناسبة  وبهذه  »مهى«  املهذبة  اآلنسة 
بفرع  زمالؤه  له  يتقدم  السعيدة 
بنابل  للنقل  الجهوية  للرشكة  الهوارية 
بأحّر التهاين متمّنني له السعادة والهناء 

والربكة.

ألف مربوك 
اللطيفي  نجد  التلميذ  تألق 
الكاتب  اللطيفي  لطفي  االخ  ابن 
للصناديق   العامة  للجامعة  العام 
امتحان  يف  باهر  بنجاح  االجتامعيه 
نجد  يا  مربوك  فألف  البكالوريا 

ومزيدا من النجاح والتألق.

مبناسبة نجاحه بتفوق 
الباكالوريا  امتحان  يف 
والعائلة  األصدقاء  يتقدم 

بأحّر التهاين للشاب
محمد عزيز العوين

الشاعر  صديقنا  ابن 
الدين  شمس  واإلعالمي 
مزيدا  له  متمّنني  العوين 

التألق والنجاحات. 

تهنئة بالنجاح يف الباكالوريا
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بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الجمهورية 
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية لمواد التزييت
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد 

راجني للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار  ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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بالحاج  أحالم  الدكتورة  حّملت   
الكاتبة العامة للنقابة العامة لألطباء 
حّملت  الجامعيني،  االستشفائيني 
كاملة  املسؤولية  الثالث  السلطات  
الوطنية  الحملة  نتائج  فشل  يف 
للتلقيح نتيجة تقصريهم يف استجالب 
الجرعات  من  الالزمة  الكميات 
والهروب  الزائفة  الوعود  واعتامدها 
املواطنني  جعل  مام  املسؤولية  من 
يواجهون هذه املوجة الجديدة دون 
املهول  االرتفاع  إىل  أدى  ما  حامية 
هذا  جراء  اليومية  الوفيات  ألعداد 

الوباء.
»الشعب  مع  حديث  يف  واعتربت   
من  الصحي  القطاع  به  مير  ما  أن   «
املرتدي  للوضع  نتيجة  حادة  أزمة 
هو  العمومية  الصحية  للمنظومة 
اإلرادة  لغياب  منطقية  حصيلة 

جذري  إصالح  يف  للبدء  السياسية 
للمنظومة الصحية وتنصل الحكومة من 
إىل  الفتة  لذلك،  الالزمة  التمويالت  رصد 
تنكر رئيس الحكومة لتعهداته يف الرشوع 
العليا  الهيئة  وبعث  اإلصالح  يف  الفوري 
التي  العمومية  الصحية  املنظومة  إلنقاذ 
التزم بها إبان يوم الغضب الوطني الذي 
الشهيد  وفاة  إثر  القطاع  نقابات  نظمته 
املصعد  حادثة  يف  العلوي  الدين  بدر 

مبستشفى جندوبة.
الصحة  مهنيي  دور  مثّنت  محدثتنا 
الوباء  مواجهة  يف  الجسام  وتضحياتهم 
نقص  من  القطاع  يعانيه  ما  رغم 
ويف  واملادية  البرشية  املوارد  يف  فادح 
الجسدي  العنف  ورغم  الحامية  وسائل 
يوم يف  له كل  يتعرضون  الذي  واملعنوي 
املجتمع  هبّة  حيّت  كام  عملهم،  أماكن 
لكافة  العامة  التعبئة  إىل  ودعت  املدين 
يف  للمساهمة  والتونسيات  التونسيني 

مع  والتضامن  الصحة  مهنيي  معاضدة 
كافة املرىض.

العامة  النقابة  أن  إىل  اإلشارة  تُجدر 
والنقابة  الجامعيني  االستشفائيني  لألطباء 
أصدرتا  العمومية  الصحة  ألطباء  العامة 
الذي  الكاريث  الوضع  حول  مشرتكا  بيانا 
العمومية  الصحية  املنظومة  إليه  تردت 
كورونا  لجائحة  املهول  التفيش  نتيجة 
استيعاب  عىل  الصحية  الهياكل  وعجز 
إضافة  املرىض  من  املسبوقة  غري  األعداد 
واالستنزاف  الشديد  اإلنهاك  حالة  إىل 
الذي يعاين منها مهنيو الصحة، كام دقّتا 
يف بيانهام  ناقوس الخطر من الرضر الذي 
جراء  العمومية،  الصحية  املنظومة  لحق 
االستنزاف الحاد للموارد البرشية، والعجز 
املايل الكبري للمستشفيات العمومية التي 
راكمت الديون وباتت عاجزة عىل توفري 
اإلمكانيات الالزمة ملواجهة الوباء. حيث 
العمومي  القطاع  مستحقات  بلغت 
للتأمني  الوطني  الصندوق  لدى  للصحة 
مبلغا   ،2021 ماي  مويف  إىل  املرض  عىل 
موزعة  املليامت  من  مليارا   1407 قدره 
العمومية  للمستشفيات  مليارا   980 بني 
و427 مليارا للصيدلية املركزية، ما يؤكد 
تقصري الحكومة وفشلها يف دعم القطاع 

الصحي يف مواجهة الكارثة.
صربي الزغيدي

الدكتورة أحالم بالحاج:

 السلطات الثالث اعتمدت 

الوعود الزائفة

العام  الكاتب  بلغيث  كريم  األخ  كشف 
كرسى_  مبكرث_  للشغل  املحيل  لالتحاد 

مبعتمدية  الوبائية  الحالة  أن  الروحية 
عدد  ارتفاع  ظل  ويف  خطرية  مكرث 
االستيعاب  طاقة  وتجاوز  املرىض  
للمستشفى املحيل مبكرث، والنقص 
البرشية  املوارد  يف  الفادح 
واملستلزمات الطبية وخاصة مادة 

األكسيجني.
وأبرز بلغيث يف ترصيح ل«الشعب 

إىل  أدت  الظروف  هذه  أن    «
اإلطار  وإنهاك  الوفيات  عدد  ارتفاع 

مذكّرا   والعملة،  الطبي  وشبه  الطبي 
من  املحيل  لالتحاد  السابقة  بالتحذيرات 

هذا الوضع.
الجهوية  للسلط  كاملة   املسؤولية  حّمل  محدثنا 

ودعاها إىل رضورة تركيز وحدة أكسجني باملستشفى املحيل 

مبكرث وتوفري اإلطار الالزم وعدد من األرسة 
بسيارة  املستشفى  ودعم  الطبية 
إسعاف، مؤكدا أن كل تأخري يف ذلك 

هو إزهاق ألرواح األهايل.
وباسم  باسمه  بلغيث  دعا  كام 
املحيل  لإلتحاد  التنفيذي  املكتب 
الجهة  نقابيي  وباسم  للشغل 
العام  لالتحاد  العام  األمني 
التونيس للشغل األخ  نور الدين 
املستشفى املحيل  الطبويب لدعم 
وإنقاذه، متقدما إىل كافة اإلطارات 
الطبية وشبه طبية والعملة بجزيل 
الشكر والتقدير ملا يبذلونه من جهد 
يف ومقاومة انتشار وباء واىل األخ احمد 
الجهوي  لإلتحاد  العام  الكاتب  الشافعي 

للشغل بسليانة ملا يقدمه من دعم.
صربي الزغيدي

املستشفى املحلي بمكثر يشكو نقصا فادحا 
يف املوارد البشرية واملستلزمات الطبية

سوسة ستدخل يف إضراب 
عام يف قطاع الصحة يوم 27 

جويلية...واملدير الجهوي 
للصحة خارج التاريخ

املجلس  أن   « »الشعب  علمت 
سوسة  لجهة  للصحة  القطاعي 
عام يف  الدخول يف إرضاب  قرر 
القطاع يوم 27 جويلية الجاري 
الوضع  استفحال  عىل  احتجاجا 
من  الوالية  واستثناء  الصحي 
االستثنائية  االنتدابات  يف  حقها 
مستشفى  تركيز  ويف  األخرية 
ميداين رغم الوباء الكاريث الذي 
الصحية  املؤسسات  كل  تعيشه 

واالستشفائية بالجهة .
األخ قاسم الزمني الكاتب العام 

لالتحاد الجهوي للشغل 
بأن  »الشعب«  أفاد  بسوسة 

الرأي العام يف الجهة 
يف  وإسنادها  الجهة  دعم  يف  دورها  عن  والجهوية  املركزية  السلطة  تخيل  يستنكر 
الضغط  لرفع  عاجلة  وبصفة  ميداين  مستشفى  برتكيز  وطالب  الجائحة،  هذه  ظل 
عملة  من  الصحية  لإلطارات  والعاجل  الفوري  وباالنتداب  الجهة  مستشفيات  عن 

وممرضني وتوفري كل مستلزمات الحامئية للعاملني يف مواجهة هذا الوباء.
كام أن املدير الجهوي للصحة ظهر جليا عاجزا عن تسيري األوضاع الوبائية االستثنائية، 

بل إنه دفع لتوتري واحتقان املناخ يف وضع صحي دقيق تعيشه الجهة .
ولّوح األخ قاسم الزمني باعتامد كل األشكال النضالية املتاحة والقانونية للدفاع عن 
حقوق الجهة، والدخول يف تحركات احتجاجية متنوعة قبل تنفيذ اإلرضاب العام يف 

قطاع الصحة.
صربي الزغيدي

الف مبروك يا حنان
حققت التلميذة املتألقة حنان الرشيف ابنة االخ 

محمد الرشيف الكاتب العام للجامعة العامة 
لألشغال العمومية واإلسكان  والبيئة  التألق يف 

نجاحها الباهر يف امتحان البكالوريا 
فالف مربوك يا حنان ومزيدا من النجاح والعاقبة 

الف مبروك جاسر نعمان
بكل تألق تحصل الجميل جارس نعامن عىل شهادة الباكالوريا اختصاص اعالمية .

وبهذه املناسبة السعيدة يتقدم له قسم االعالم والنرش باالتحاد العام التونيس 
للشغل واالرسة املوسعة لجريدة الشعب ولوالدها فتحي نعامن عضو النقابة 

االساسية لبنك تونس العريب الدويل سابقا  ووالدته حياة  بأحر التهاين راجني  لجارس 
نعامن  مزيدا من النجاح عىل درب العلم واملعرفة.

الف مبروك اية قربوج
شهادة  عىل  قربوج  اية  الجميلة  تحصلت  تألق  بكل 

املناسبة  وبهذه  تجريبية.  علوم  اختصاص  الباكالوريا 
السعيدة يتقدم لها قسم االعالم والنرش باالتحاد العام 
الشعب  لجريدة  املوسعة  واالرسة  للشغل  التونيس 
ولوالدها سفيان ووالدتها شيامء بأحر التهاين راجني  آلية 

قربوج مزيدا من النجاح عىل درب العلم واملعرفة.
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تدارست الّشبكة اإلقليمية للنقابات »بأنديتكس« املنعقدة من 14 إىل 16 
وخاصة  املشرتكة  والعاملية  النقابية  القضايا  عديد  بتونس   2021 جويلية 
العامل. وقد  العاميل وحامية  والتّضامن  األقاليم    الّشغليّة يف  الترّشيعات 
شهدت الندوة التي افتتحها األخ كامل سعد األمني العام املساعد لالتحاد 
العام التونيس للّشغل بحضور األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة 
من  كّل  من  نقابات  مبشاركة  واألحذية  والجلود  واملالبس  للّنسيج  العاّمة 
تونس واملغرب واألردن والعراق. وقد أدار أعامل الّندوة األخ أحمد كامل 
وقد  للصناعات  الّدويل  االتحاد  يف  افريقيا  وشامل  األوسط  الرّشق  سكرتري 
شارك يف اليوم الختامي ألعامل الندوة السيد أحمد أوزكان نائب األمني العام 

لالتحاد الدويل للصناعات.
مثّن األخ كامل سعد خالل افتتاح الشبكة اإلقليمية للنقابات »بأنديتكس« 
جهد الجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واألحذية يف تأطري القطاع 
والعامل  الهياكل  الدائم مبختلف  واالتصال  التأطري  يف  دورها  وتحّدث عن 
يف مؤّسساتهم وهو ما أضفى الكثري من النجاعة عىل العمل النقايب. وأشاد 
بدور االتحاد الدويل للصناعات يف دعم النضال العاميل مؤكدا ارتباط القضايا 
العاملية يف كل مكان. وشّدد األخ األمني العام املساعد عىل أهّمية التضامن 
أسس  أحد  ميثّل  الذي  الّنقايب  العمل  حرية  لحامية  ضامنا  الدويل  العاميل 
العمل الّنقايب. وقال إن التّدّخل لدى الرّشكات متعّددة الجنسيّات مهّم من 

العاّمل  تستغّل  التي  العامليّة  الرّشكات  تلك  إىل  مشريا  عليها  الّضغط  أجل 
وتبتّز الحاجة إىل العمل خاّصة يف البلدان التي يضعف فيها العمل النقايّب 
وتحّدث األخ كامل سعد عن أن االنتامء إىل االتّحاد عقيدة ال متليها املصلحة 
ثّم  والوطن  العامل  خدمة  يف  النقايب  العمل  بدور  اإلميان  بل  الّشخصيّة، 
أضاف إن تاريخ االتّحاد بُنَي عىل نضال أجيال من الّنقابيني الّصادقني الذي 
ضّحوا من أجل مناعة واستقاللية االتحاد ومن أجل وحدة الصّف العاميل. 

وأكد األخ األمني العام املساعد عىل أنه من حّق العاّمل يف القطاع الخاّص 
الدخول يف مفاوضات اجتامعية من أجل تعديل املقدرة الرّشائية وذلك بعد 
تحّمل  عن  فضال  الجائحة  اإلنتاج خالل  استمرار  تأمني  يف  الكبري  جهدهم 

عبء من نتائج الجائحة اجتامعيا واقتصاديا.

مكاسب
أهمية  عن  الحزامي  الحبيب  األخ  تحّدث 
العامل  حقوق  دعم  يف  اإلقليمية  الشبكة 
إقليميا  العاميل  للتضامن  فضاء  إنها  وقال 
النقابني  بني  للتنسيق  مكان  أنّها  كام  ودوليا 
القطاعية  االتفاقية  الصدد إىل  وأشار يف هذا 
من  العامل  ستمّكن  التي  »أنديتكس«  ِل 
االتفاقيات  احرتام  وخاصة  املكاسب  عديد 
الدولية ورشوط العمل الالئق. وشكر الجهد 
للصناعات  الدويل  االتحاد  بذله  الذي  الكبري 
واألخ أحمد كامل عىل وجه الخصوص وقال 
األخ الحبيب الحزامي إن العامالت يف مصنع 
»ديامون« يواصلن اعتصامهن منذ شهرين يف 
ظّل ظروف صعبة صحيا واجتامعيا. وأشار إىل 
أّن الجامعة طرحت قضيّتهم يف لجنة الخرباء 
يف االتحاد الدويل للصناعات الذي ضغط عىل 
صعيد دويّل عىل املاركات العاملية التي تتعامل مع صاحب الرّشكة من أجل 

تبيان املظلمة التي تتعرض لها العامالت ومطالبهّن املرشوعة.
تحّديات كربى

الشبكة  اجتامع  إن  كامل  أحمد  األخ  قال    
اإلقليمية ِل »أنديتكس« التي تأسست منذ 2014، 

مهّم من أجل تبادل الخربات من ناحية وتقييم العمل للفرتة املنقضية من 
واالستامع  املطروحة  العاملية  القضايا  أهّم  تدارس  عن  فضال  أخرى  ناحية 
يف  املشاركني  بني  دارت  التي  للنقاشات  ملّخصا  وقّدم  فيها.  اإلقليم  لرأي 
االجتامع مؤكّدا عىل أن أهّم ما طُرح يف االجتامع هي الترّشيعات الّشغلية 
واختالفها من بلد اىل آخر، واملفاوضات االجتامعية ومختلف سبلها وظروفها 
أبرزها  ولعّل  املطروحة  التّحّديات  مختلف  عن  فضال  العاّملية  واملكاسب 
دعم االنتساب ومختلف اإلشكاليات املطروحة لتطوير التفاف العاّمل حول 
نقاباتهم مؤكدا أهمية االستامع للتّجارب امليدانية واالستلهام منها لتطوير 

األداء يف كّل إقليم.

بيان تضامنيّ
مثّل اجتامع الشبكة فرصة لعرض الواقع الترشيعي والتي تضّمنت مكاسب 
عاملية وخاصة االتفاقيات اإلطارية واالتفاقيات املشرتكة التي متثل مدخال 
النقابيون ملحة عن واقع  اإلخوة  قّدم  للعاّمل. كام  لتحقيق مكاسب  مهاّم 
وقّدم  اإلقليم  بلدان  مختلف  يف  واجتامعيّا  واقتصاديّا  نقابيّا  القطاعات 
عدٌد من املشاركني بسطة عن نشاطاتهم يف مجال دعم االنتساب وتطوير 
الترشيعات الّشغلية وذلك بهدف تبادل الخربات وتغذية التجارب العاّملية. 
مصنع  لعامالت  مساندة  بيان  اإلقليمية  اللجنة  اجتامع  عن  صدر  وقد 
»ديامون« املعتصامت منذ حوايل شهرين بعد أن تعرضن للعنف من قبل 
العرف الذي عمد بعد ذلك إىل صّدهّن عن العمل. وعرّب البيان عن التّضامن 
ملطالبهم  ومساندتهم  االعتداء  ضّد  العامالت  مع  الشبكة  ألعضاء  الكامل 
املرشعة وخاّصة إرجاع املطرودين واحرتام الحّق النقايب ومتكني العاّمل من 
أجورهم طيلة فرتة الّصّد عن العمل. كام دعا املشاركون إىل تنظيم تحرّكات 

تضامنية يف كافة دول اإلقليم تضامنا مع العامالت ودعام لهّن. 

تبادل الخربات وبيان تضامني مع عامالت »ديامون«
طارق السعيدي

يف الوقت الذي تنكب فيه 
ملقاومة  الجهود  جميع 
بالجهة  املنترش  الوباء 
العدوى  حلقات  وكرس 
ميكن  ما  أكرث  الحفاظ  مع 
النقل  مرفق  وخاصة  العمومية  للمرافق  العادي  السري  عىل 
أبدى  وقد  الحديدي  الخط  الرئييس  ورشيانه  العمومي 
الشغل  التونيس  العام  االتحاد  بهيكيل  االجتامعي  الطرفان 
يف  الجهد  قصارى  جامعي  وفرع  أساسية  نقابة  من  هناك 
ورئاسة  الجهوية  االدارة  ان  غري  الجميع  بشهادة  ذلك  سبيل 
العمل  مناخ  تعكري  تعمد  سوى  يسعهام  مل  بقعفور  الدائرة 
منذ حلولهام مربكني املؤسسة عالوة عىل تقصريهام الواضح 
يف التسيري واملواضبة وامعانا يف ذلك عمدا اىل استهداف الحق 

النقايب ومسؤوليه فتمت نقلة الكاتب العام للفرع الجامعي 
بكل تعسف وتشف من بوعرادة اىل الرسس دون ادىن موجب 

لذلك.
وعليه فإن االتحاد الحهوي للشغل بسليانة بقدر حرصه عىل 
هذه املنشأة العمومية التي تعترب مكسبا تاريخيا وسعيه اىل 
انجاح دورها املحوري يف التنمية الجهوية فال ميكن بأي حال 
بهذه  تدمريها  ومحاولة  بها  بالعبث  يسمح  ان  األحوال  من 
ويدعو جميع  العام  القطاع  يف  واملتكررة  املعلومة  االساليب 
السلط املعنية إىل التدخل فورا لتنقية مناخ العمل بالرتاجع 
إليه  آلت  عام  املسؤولني  ومحاسبة  التعسفية  النقلة  عن 

األوضاع هناك.
* الكاتب العام
أحمد الشافعي

االتحاد الجهوي للشغل بسليانة          
الفرع الجامعي للصحة بنابل

متى يتمّ تصحيح املسار وتوفري كّل االحتياجات
تنذر  أصبحت  والتي  بالجهة  الصحية  األوضاع  يتابع  بنابل وهو  للصحة  الجامعي  الفرع  ان 
التي  الالزمة  التدابري  اخذ  برضورة  املتكررة  تحذيراته  ورغم  املقاييس  بكل  إنسانية  بكارثة 
من شأنها الحد من تداعيات األزمة الصحية مبا يحفظ صحة أبناء شعبنا وذلك بتوفري الحد 
األدىن من التجهيزات و املعدات الصحية و توفري العنرص البرشي الالزم ملجابهة الكارثة ورغم 
تضحيات أبناء و بنات القطاع الصحي بالجهة فإن األمور خرجت عن السيطرة مع عدم ايالء 
الجهة ما تستحق من لدن وزارة اإلرشاف أو رئاسة الحكومة يف ابسط التدابري الوقائية وخاصة 
توفري جرعات التلقيح التي التفي بحاجيات الجهة املبوبة اصال منطقة خطرة للغاية وأمام 
هذا الوضع شديد الخطورة فإن الفرع الجامعي للصحة بنابل يندد بشّدة بسياسة الالمباالة 
هذه  مجابهة  متطلبات  بتوفري  القرار  سلطات  يطالب  و  شعبنا  وأبناء  القطاع  تجاه  املتبعة 
عنه  التنازل  ميكن  ال  دستوري  كحق  البناء شعبنا  واملجزية  الالزمة  التالقيح  وخاصة  الكارثة 
ويحتفظ بحقه يف الدفاع عن منظومة صحية عمومية ترتقي بصحة املواطن وال تهز ثقته فيها 
وذلك بكل السبل القانونية املتاحة مبا يف ذلك االرضاب حتى يتم تصحيح املسار وحفظ 

صحة أبناء الشعب.
*الكاتب العام/ عامد العريبي

نقابة

اجتماع الشبكة اإلقليمية للنقابات »بأنديتكس«:

ضرب الحق النقابي والعبث باملكاسب
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صادف ان تابعت حوارا للسيد الطيب البكوش 
التاسعة مع برهان بسيْس مبناسبة صدور  عىل قناة 

كتابة حول ذكرياته مع الرئيس بورقيبة.
وابال  ليسلط  لسانه  زّل  األلسنية«  »علم  استاذ 
من الدم والشتائم يف حق السيد الحبيب عاشور يف 
تناغم كامل مع املحاور الذي لّخص سرية الزعيم يف 
بجّو  الكاتب  ليغمر  ثقافة«،  له وال  فكر  »ال  كلمتني 
من البهجة واالنرشاح حيث زعم وأفاد حرفيا مبا ييل:

راين   ،16 مؤمتر  يف  عام  أمني  نويل  حبّيت  »كان 
نافْستو« وأضاف »هو صوتولو بالتصفيق«.

ـ »قايل بورقيبة إن عاشور كان ياخذ يف الفلوس 
من عند املصمودي والقذايف«.

الخالفة  يف  طموحاْت  عندو  كانت  انه  »أعتقد 
اىل  يكونوا  االسالميني  حب  عاشور  الحبيب  ولهذا 

جانب مرشوعه«.
يْقبل  ال  بورقيبة  ـ  عاميل  حزب  يعمل  »حْب 

بحزب عاميل ـ إنه إعالن حزب لهذا عارضته«
السيد  والن  االّدعاء  يف  أطنب  »بسيّس«  وألّن 
الزعيم  ذاكرة  تشويه  عىل  تجرأ  البكوش  الطبيب 

والتطاول عليه أسمح لنفيس بالرد عليه مبا يستحق:
ـ ال يوجد عاقل يف تونس ليصّدق قدرة األستاذ 
الحبيب عاشور داخل االتحاد  البكوش عىل منافسة 
وحاجته إىل التصفيق والتدليس للفوز باألمانة العامة.

عن  عجزت  قريبة،  أيام  منذ  الكريم،  سيدي 
كنف  يف  تعيش  والبالد  البسييس  حافظ  مواجهة 
عىل  بالقدرة  االدعاء  عىل  تتجرأ  فكيف  الحّرية 

االنتصار يف منافسة مع الزعيم عاشور يف عقر داره.
تعرف  انت  والقذايف  املصمودي  فلوس  حول  ـ 
و»ْمتاع  املرتزقة  طينة  من  ليس  عاشور  ان  جيدا 
الفلوس« وتعلم انه كان اثناء عودته إىل تونس بعد 
ما  االتحاد  ماليّة  إىل  يرجع  الخارج  يف  مهامه  أداء 

الخارج، وهذا موثّق  السفر اىل  يتبّقى له من منحة 
يف أرشيف االتحاد.

وأمام السقوط األخالقي والرّداءة التي تعّم البالد 
ال يسعني اال ان اديل بالشهادة التالية:

فرنسا  عىل  يرتدد  عاشور  الحبيب  السيد  كان 
بعد خروجه من السجن للتداوي، يقيم يف نزل من 
2« وأحيانا يخّصص له السيد »الحبيب  ـ  صنف »1 
سيارة  باريس  بضواحي  قنصال  كان  الذي  الشغال«، 

وسائًقا دون علم السلطات.
نزل  يف  الحبيب  يس  صحبة  كنت  أن  صادف 
حني   »Saint - Lazavre« قطارات  محطة  مقابل 
مبعوثا  القذايف  معمر  الشهيد  املرحوم  إليه  أرسل 
ليس  سلمها  ورد  باقة  يحمل  النزل  اىل  قدم  خاصا 
ظروفه  حول  الحديث  اطراف  معه  تبادل  الحبيب، 
الصحيّة، أخرج من حقيبته اليدوية ظرفا يحتوي عىل 
يعتربك  »العقيد  قائال  القذايف  الشهيد  بإمضاء  صك 
املعاناة  جراء  الصحية  بظروفك  يعلم  األب،  مبثابة 
والسجون ويعرف ان هناك الكثري من اخوانك الذين 
النك  ليبيا  مع  بالتعامل  يتهمونك  بهم،  التنكيل  تم 
تراه  الذي  املبلغ  الّصك، ضع  تعادينا، تفّضل هذا  ال 
من  الحبيب  يس  طلب  وللتداوي.  لحاجياتك  مفيًدا 

املبعوث الخاص شكر القذايف وقال له حرفيا: 
»مانديال وشعبه يف جنوب افريقيا أحوج منا بهذا 
املال، اخواننا يف فلسطني يف أشّد الحاجة إىل ذلك اما 
نحن يف االتحاد فلنا تقاليد عريقة يف التآزر والتضامن، 

ويف ما يخّصني وصحتي فاألعامر بيد الله«.
لديه  كانت  عاشور  ان  البكوش  ادعاء  وحول 
االتحاد واالصطفاف  الخالفة وتوظيف  طموحات يف 
اىل  يكونوا  أن  االسالميني  وراء »وسيلة« ولهذا أحب 
ان  البكوش  الطيب  السيد  أجيب  مرشوعه،  جانب 
الفقيد مل يخض اية معركة بالوكالة، سواء كان ذلك 

سنة  1947 او 1963 او 1978 او 1985.
وسيلة  مع  بالتحالف   1978 جانفي  يف  اتهموه 
واملصمودي والقذايف ـ جاءت احداث جانفي 1984، 
كل  سقطت  لحسابه،  عاشور  يعمل  طرفًا  يجدوا  مل 
االدعاءات واتضح نهائيا ان االتحاد كان يقوم بدوره 

يف مقاومة الفساد واالستبداد.
أما عن اإلسالميني، فال نجد اثرا لهذه الحساسية 
املفرطة لدى االستاذ يف مشواره مع املرحوم الباجي 
الغنويش  راشد  بفضل  فضله،  صاحب  السبيس  قائد 
رئيسا  ليصبح  املقاس  عىل  قانونا  له  سن  الذي 
للجمهورية حيث أكرم السيد البكوش مبنصب وزير 

الخارجية ورئاسة االتحاد املغاريب فيام بعُد.
مع  البكوش  الطيب  السيد  معارضة  ـ بخصوص 
مجموعة من اليساريني ملرشوع الحزب العاميل وقوله 

»بورقيبة ال يقبل ذلك ـ إنه إعالن حرب«.
لقد كان بورقيبة فعال عىل حق النه يعرف جيدا 
قادر عىل  وانه  لطيفا«  يكون »حزبيا  لن  عاشور  ان 

منافسة الحزب الواحد بكل جدارة نظرا إىل جذوره 
التاريخية وامتداده الشعبي ويا ليت مناضيل اليسار 
حزب  لبعث  عاشور  الحبيب  السيد  مع  اصطفوا 

جامهريي لالنتصار وتوديع مشاريع الهزائم.
الجديدة  االجيال  إلنارة  املجال،  هذا  يف  أريد 
كان عاجزا عن  اليسار  أن  أؤكد  أن  والشباب خاصة 
التواصل مع الحركة العاملية واالستفادة منها تحت 
إن  يتبناها.  كان  التي  االيديولوجية  املفاهيم  تأثري 
)وكنت  اليسار  داخلها  نشأ  التي  الطالبية  الحركة 
بذكرى  واحدا  يوما  تحتفل  مل  كوادرها(  بني  من 
اغتيال الشهيد فرحات حشاد، رمز الحرية والعدالة 
الزعيم  التفافها حول  االجتامعية، وال غرابة يف عدم 
1952 يف  ديسمرب   5« تاريخ  يكن  مل  عاشور يف حني 
داخل  للشهيد  واحدة  صورة  تعلّق  ومل  اجنداتها« 
نتائج  اليوم  يدفع  اليسار  هو  وها  الجامعات  أروقة 

هذا االغرتاب.
* ال فكر له وال ثقافة

بفكرك  أتحفتنا  لقد  برافو  لربهان  أقول  أخريا 
الثاقب وثقافتك الواسعة، انت وأمثالك، دفعتم بنب 
التملق  يف  سبقوكم  من  فعل  كام  الهاوية  اىل  عيل 

واالرتزاق مع بورقيبة الذي ترفعون رايته.
بطاقة  ملجرد  أثرا  تجد  أن  برهان  يس  أتحداك 
بربرية بعث بها أحد الهاتفني لورقيبة سنوات االرس 
خالفا لذلك، زعيمي الحبيب عاشور ال فكر وال ثقافة 
كان له اثناء كل املحن شعب يحميه رب يحميه النه 
البسطاء والفقراء  الحق شعب عاشور من  اهل  من 
الغطرسة  زمن  جانبه  اىل  ظلّوا  أبدا  عنه  يتخلوا  مل 

البورقيبة كام كانوا وفعلوا أيام االستعامر.
قاقي،  سعيد  العظيم،  حشاد  أوت،   5 شهداء 
حسني الكويك وغريهم كثري رحمكم الله رحمة واسعة 

ورحمك الله يس الحبيب وسنظل عىل العهد باقني.

الذكرى الثانية لوفاة المرحومة  منيرة بورقيبة

سنتان مرت عىل وفاة املغفورة لها  منرية  بورقيبة رزق الله كّل أفراد عائلتها 
قلوبنا  يف  راسخا  سنة  كّل  من  اليوم  هذا  وسيبقى  والسلوان  الصرب  جميل 
وأذهاننا ما حيينا. رحلت عّنا جسدا وتركت يف قلوبنا لوعة ويف العني دمعة 

لن متحوها األيّام والزمان. 
يتلو  أن  وعرفك  أحبّك  من  نسأل  سواك.  أحدا  ميلؤه  ال  فراغا  تركت  لقد 
الفاتحة عىل روحك الطاهرة يف هذه الذكرى األليمة. إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.
*عائلتا بن يحمد وبورقيبة

اهلل أكبر
له  املغفور  بوفاة  علمنا  والحزن  األىس  ببالغ 

شقيق امين حبيب الكاتب العام للنقابة الجهوية 

بن  بوالية  ية  التجار  املحالت  ت  وعامال  لعامل 

عروس واثر ذلك يتقدم املكتب التنفيذي لالتحاد 

الجهوي للشغل بنب عروس بأحر التعازي وأصدقها 

إىل عائلة الفقيد رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح 

جناته. ووهب الله الصرب إىل أهله وذويه.

وإنا لله وإنا اليه راجعون.

تعزية إلى صابر الخاليفي
بأحر  بباجة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتقدم 
التعازي و أصدق عبارات املواساة إىل األخ صابر الخاليفي الكاتب 
العام املساعد لنقابة التبغ و الوقيد بنفزة يف وفاة املغفور له بإذن 

الله والده  
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته و رزق األهل 

جميل الصرب و السلوان.
                         إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية
بلغنا نبأ وفاة زميلنا رابح القروي 
رئيس مكتب رافعي العدادات بإقليم 
منزل بورقيبة و عىل إثر ذلك تتقدم 
رأسها  وعىل  للمياه  العامة  الجامعة 
التعازي  بأحر  الشارين  حسني  األخ 
أن  الله  من  متمنني  عائلته  كافة  إىل 

يلهمهم جميل الصرب و السلوان.
إن  القدير  العيل  الله  نسأل  كام 
ويسكنه   ، رحمته  بواسع  يتغمده 

فسيح جناته.

تعزية
تتقّدم األرسة املوّسعة لجريدة الشعب 
بأحّر التعازي إىل زميلنا يف جريدة الشعب 
وعائلته  وزوجته  املاكني  الدين  عز  األخ 
إثر  واملتقاربة  املتصاهرة  العائالت  وكاّفة 

وفاة املغفور لها 
أم الزين الجويني

بواسع  يتقّبلها  أن  الله  من  راجني 
وأن  فراديس جنانه.  يسكنها  وأن  الرحمة 
الصرب  جميل  العائلة  أفراد  جميع  يرزق 

والسلوان. 

تحية إلى روح الحبيب عاشور في الذكرى الثانية والعشرين لرحيله

إنصافا للزعيم من افرتاءات »الطيب البكوش« 
* بقلم: الهادي جيالين ـ باريس ـ

اهلل أكبر
بنب  للشغل  الجهوي  االتحاد  يتّقدم 
عروس اىل األخ خالد ام هاين الكاتب العام 
املساعد للنقابة األساسية بالرشكة التونسية 
التّعازي وأصدق  للبسكويت سيدة بأخلص 
عبارات املواساة يف وفاة املغفور له والده . 
رحم الله الفقيد واسكنه فراديس جنانه 

ورزق كل العائلة جميل الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الجمهورية 

يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

شركة فسفاط قفصة
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب

ولكّل العاملني بالفكر والّساعد 

راجني للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار 
ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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اعالنات

مبناسبة الذكرى الرابعة والستني لعيد الجمهورية

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
والمدير العام وكافة إطارات وموظفي وأعوان

تعاونية التأمني للتعليم

بأحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد

وإىل جميع أبناء الشعب التونيس 

متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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إن االقرار بعدم وجاهة هذه الدعوة ويف 
يشء  يف  يعني  ال  الصعبة  الظرفية  هذه  مثل 
ُمورست  الذين  الضحايا  وأحقية  مرشوعية 
عليهم يف حقب متواصلة اصنافا من التعذيب 
والّضيم واملحارصة والحرمان من أبسط الحقوق 
األساسية املضمونة يف االعراف واملواثيق الدولية 
وهؤالء الضحايا من أطياف فكرية وايديولوجية 
الصفوف  تلك  آثار  اليوم  اىل  زالت  ما  متعّددة 
والوجدان  املخيلة  يف  مرتسمة  االنتهاكات  من 
حياتهم  مسار  عىل  السلبية  آثارها  اىل  اضافة 
العائلية واملهنية وهذا ما ال ينكره اي كان إال أن 
االشكالية تكمن يف توظيف الصندوق وضحايا 
االنتهاكات يف حسابات حزبية وانتخابية قادمة 
هذا  وكأن  الجمعي  املخيال  يف  ارتسم  بحيث 
الصندوق هو باالساس ملنتسبي التيار االسالمي 
بالدرجة االوىل استنادا إىل أن طرح التعويضات 
رغم  النهضة  قيادات  قبل  من  يكون  ما  غالبا 
أن ضحايا االستبداد وكام أرشنا سابقا هم من 

تعرض  تلويناته  اليساري مبختلف  التيار  ان  بل  مشارب سياسية مختلفة 
لشتى انواع املحارصة واملنع واملالحقة واالنتهاك قبل التيار االسالمي بعقود 
وهذا موثق تاريخيا لكن دون ان تطغى عىل خطاباته وأولوياته يف الطرح 
والربنامج بل هناك من رموز التيار من تنازل عن املطالبة بهذه التعويضات 
وهنا نستحرض مثال حمة الهاممي وغريه من االمثلة التي اعتربت تبنيها 
أفكارا تتحّمل تبعاتها يف مسألة مرتبطة بالقناعات بالدرجة األوىل وليست 
وتحملوا  أفكارا  من حملوا  أغلب  ألن  والخسارة  الربح  مبنطق  عالقة  لها 
يتهاوى  او  العتيد سيسقط  النظام  تبعاتها مل يدر يف خلدهم يوما ما أن 
من خالل ذلك السيناريو لينالوا الحقا مثنا لتلك النضاالت وما رافقها من 
سجون ومنايف لكل ذلك اهتزت أركان البالد وهي ال تصدق أن هناك من 
ينظر إىل صندوق الكرامة وجرب الرضر كغنيمة حان وقت اقتسامها حتى 
وإن مل يبَق يشء بعد عرشية التفقري والتجويع والتهميش ميكن اقتسامه 
إذ كيف ومن اين ستوفر الدولة ما قيمته 10 ماليني دينار كمساهمة منها 
املواطنني  ملاليني  اللقاح  توفري  عليها  يتوجب  وقت  يف  الصندوق  هذا  يف 

املهّددين باملوت بسبب تفيش كورونا.
* عقلية الغنيمة واالبتزاز

وتلك املساهمة من الدولة هي جزء من اعتامدات يتوجب توفريها 
العدالة  قانون  من   41 الفصل  بحسب  مختلفة  مصادر  من  للصندوق 
االنتقالية واالمر الرتتيبي الصادر يف 28 فيفري 2018 فإن موارد صندوق 
الكرامة متأتية من نسبة من االموال الراجعة إىل ميزانية الدولة استنادا 
لتنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم واملصالحة وكذلك 
من الهبات والتربعات ومن هنا يكون السؤال من أين سترصف ما قيمته 
3 آالف مليار دينار ملن تحصلوا عىل مقررات جرب الرضر وعددهم 29950 

قبل تاريخ 25 جويلية اي بعد ايام قليلة وهو تاريخ مرتبط بذكرى عيد 
الجمهورية الذي ضحت من أجله أجيال متعاقبة دون ان يدور يف خلدها 
يف لحظة ما أنه ميكن مقايضة االنعتاق والحرية مبقابل مادي لن يعّوض 

مهام كان حجم القيمة الرمزية لتلك املعاين.
وكذبت أطراف عديدة وجهود جهات »أجنبية مختصة« يف متويل مثل 
التعويض سيكون محموال عىل  مبلغ  أن  أي  الصناديق  النوعية من  هذه 
الدولة وهذا ما يتخّوف منه الرافضون لهذه الدعوة وما شابها من مفردات 
اإللزام والفرض وما تحديد تاريخ 25 جويلية إال تأكيد عىل اإلرصار عىل 
االشارة  مع  بالديون  مكبلة  البالد  كانت  وإن  التعويضات حتى  تلك  نيل 
االنتهاكات  أن جرب رضر ضحايا  أكد عىل  االنتقالية  العدالة  أن مسار  اىل 
الجسيمة لحقوق االنسان يف املايض حق يكفله القانون والدولة مسؤولة 
عن توفري أشكال الجرب الكايف والفّعال مبا يتناسب مع جسامة االنتهاكات 
ووضعية كّل ضحيّة عىل أن يُؤخذ بعني االعتابار االمكانيات املتوفرة للدولة 
مقاصد  االطراف وجهت  لبعض  السياسية  الحسابات  ان  اال  التنفيذ  عند 
هذا الصندوق لكسب النقاط وضامن التموقع يف املرحلة القادمة وهذا 
ما يُفهم من الترصيحات االعالمية لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة اي انه 
ال يوجد إكراه من قبل الهيئة عىل توفري ذلك املبلغ املُروَّج له بل من له 

مصالح حزبية هو من يشوه ما قامت به الهيئة لفائدة ضحايا االستبداد.
كام أن هناك حديثا عن وجود شبهات تالعب يف إسناد مقّررات جرب 
الرضر بالرتفيع يف النقاط املسندة حتى يكون املبلغ املقبوض كبريا وبالتايل 
تحّول األمر إىل مزايدة ومراكنة كام يحصل يف عمليات البيع والرشاء وهذا 
ان هيمنة  اال  اجيال عىل مدى عقود  ال يستقيم مع نضاالت وتضحيات 
توظيف  للبعض  أباحت  العام  واملال  الدولة  موارد  عىل  الغنيمة  عقلية 
مثل هذه الصناديق للمتاجرة بآالم الضحايا ألن أعدادا منهم تغيب عنهم 

أنهم  الناس  اإلعالم إليهام  يتصّدرون وسائل  املضمرة ملن  والنوايا  الخفايا 
يضّحون من أجل مصلحة البالد والعباد لكن مثل هذا الكالم مل يعد ينطيل 
عليه  باتت  الذي  الوهن  حجم  لهم  تبنّي  أن  بعد  التونسيني  عموم  عىل 
الحيوية  القطاعات  أهّم  رضبت  التي  اإلفالس  وحالة  الدولة  مؤسسات 
الدولة بعد أن  الطائلة لخزينة  األموال  التي كانت إىل وقت قصري تضّخ 
أدار دواليبها الهواة واملتشبثون بالسلطة وجامعو الغنائم واملبتزون بشتى 
الطرق والوسائل وهذا ما جاء يف ترصيحات عدد من القيادات السياسية 
الحكومة من  رئيس  تبتّز  النهضة  أن  املغزاوي عىل  تأكيد زهري  ذلك  من 
عدم  إىل  الحكومة  رئيس  ودعا  ألنصارها  تعويضات  عىل  الحصول  خالل 
الخضوع لهذه االبتزازات وتوجيه الجهود إلنقاذ التونسيني من وباء كورونا 
الهدف  لذلك  الالزمة  االعتامدات  ورصد  املستشفيات  أوضاع  وتحسني 

وليس لتقدميها لالّهثني خلف املغانم.
كام عرّب النائب مصطفى بن أحمد عن استغرابه من مثل هذه الدعوة 
يف وقت يعاين فيه الشعب من صعوبات ومعاناة وهذا أمر غري أخالقي ويف 
االتجاه ذاته جاء بيان الحزب الجمهوري إذ اشار إىل أن االقتصار عىل جرب 
الرضر هو مزيد من الرتذيل للعدالة االنتقالية وما شابها من إخالالت من 
حيث املسار منذ بدايته وأكد أن جرب الرضر يجب أن ال يقوم عىل عقلية 
الغنيمة السياسية ألصحاب الحق وذلك بإقرار جزء من العدالة االنتقالية 
ونسف أجزاء اخرى وان تقوم عىل طّي صفحة املايض دون أحقاد وعىل 
أساس قوانني واضحة تحفظ الكرامة وتعيد الحقوق إىل أصحابها وتقطع 
مع ثقافة اإلفالت من العقاب مع رفض البيان حملة تجريم املنتفعني بجرب 

الرضر أو ترذيل تضحيات أجيال من املناضلني.
* التوظيف والتموقع الحزيب

وتذهب أكرث من قراءة للمحلّلني واملتابعني إىل أن هذه الدعوة متثل 
خطوة استباقية من قيادات النهضة »لوصل الود« مع من مل ينالوا شيئا من 
»ثورة الحرية والكرامة« مقارنة بغريهم من الذين لعقوا السمن والعسل 
لذلك هي تتجنب ما قد يرتتب عن شعورهم بالغنب والتجاهل وهي تريد 
معاكسة  باتجاهات  يذهبوا  ال  احتواء هم حتى  الدعوة  من خالل هذه 
أطراف  كثرية مع  القادمة وهي  معاركها  توظيفهم يف  ويف مرحلة الحقة 
تراجع  مزيد  من  تتوجس  وهي  االنتخابية  االستحقاقات  يف  ستنافسها 
مخزوها االنتخايب خاصة أن مختلف عمليات سرب اآلراء ال متنحها املراتب 

األوىل.
مللفات  الحركة  من  اختبار  بالونة  الدعوة  يف  يرى  من  هناك  أن  كام 
اخرى قد ال يكون الوقت مناسبا لطرحها وهذا ما تبنّي لها من خالل الرفض 
الشعبي الواسع مع دعوات الخروج إىل الشارع يوم 25 جويلية احتجاجا 
املدين  املجتمع  منظامت  عن  صادرة  وهي  بالتعويضات  املطالبة  عىل 
ومخطّطها  الحاكمة  للمنظومة  للتصدي  املواطنني  من  وحتى  واألحزاب 
ملزيد الهيمنة عىل مقدرات البالد واملطالبة يف الوقت نفسه بفتح ملفات 

الفساد املسترشية يف السنوات االخرية.
عنها  يرتتب  قد  وما  واالستهجان  الرفض  دائرة  التساع  منها  وتطويقا 
من تداعيات غري محسوبة سارعت النهضة بعقد ندوة صحافية »رفضت 
من خاللها ما أُلصق بها وبقياداتها من اتهامات هي أقرب إىل اإلشاعات 
لتشويه الحركة وقياداتها« لغايات غري خافية يف ظرف يتطلب توحد كل 

الجهود لتجاوز األوضاع الصعبة التي تعيشها البالد.
إال أن هذه التربيرات املعلنة من قبل النهضة مل يكن لها صدى لدى 
غالبية التونسيني مبا أن نربة الرفض واالستهجان ما زالت مرتفعة وتواصل 
النهضة  قبل  من  والتوظيف  االبتزاز  هذا  مثل  ضّد  بالوقوف  الدعوات 
وقياداتها واملطالبة مبراجعة ما جاء به من نصوص العدالة االنتقالية حتى 
مغانم  وجني  الحزيب  للتّموقع  اآلخرين  بآالم  للمتاجرين  مطيّة  تكون  ال 
والتهميش  والتفقري  والتجويع  الفشل  بها رغم عرشية  املتشبثني  السلطة 

ألغلب رشائح املجتمع.

توظيف الصندوق واملتاجرة به للتموقع احلزيب
* لطفي املاكنيالمطالبة بتعويضات بالمليارات

استمرت عىل مدى االيام املاضية ردود االفعال بخصوص دعوة رئيس مجلس شورى النهضة اىل تفعيل التعويضات املخصصة لضحايا 
االنتهاكات عىل مدى العقود املاضية يف إطار صندوق الكرامة وجرب الرضر وهي دعوة وجدت الصد والرفض من اغلب مكونات املشهد 

السيايس واملجتمع املدين باعتبار الظرفية التي متر بها البالد واملتّسمة بالصعوبات االقتصادية املتفاقمة من سنة إىل اخرى.
إذ بلغت املديونية 18٫5 مليار دينار مع نسبة منّو تحت الصفر 8٫3-٪ وبطالة قاربت 20٪ يعاين منها صاحب الشهادة العليا كام 
تنزل  إذ مل  البسيط وتهميش وتفقري مس أغلب رشائح املجتمع ويف خضّم كل هذه االوضاع وخاصة مع تفيش وباء كورونا  العامل 
نسبة الوفيات اليومية املعلنة من قبل الجهات الرسمية مع تزايد اعداد املصابني ومعاناتهم يف الحصول عىل الخدمات الصحية وأولها 
األوكسجني تأيت تلك الدعوة وكأنها ضد املسار الطبيعي ملا يعيشه الشعب التونيس٬ لذلك كانت محّل استهجان وبدت معاكسة لحقيقة 
الواقع املعيش عىل مدى عرشية كاملة من تراجع املؤرشات االيجابية يف التنمية واالستثامر وانجاز املشاريع وانفالت مل يسلم منه اي 

قطاع وتطاول عىل الدولة ومؤسساتها وهيمنة للوبيات املتخفية وراء أحزاب تنفذ يف أجندات داخلية وخارجية.
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 « انه  املجلة  نفس  261 من  الفصل  نفسه، نص  السياق   ويف 
ان يسجله يف أجل ال  انتدب عامال اجنبيا  يتعني عىل كل مؤجر 
يتجاوز 48 ساعة بدفرت خاص مطابق للمثال املضبوط من طرف 

الوزير املكلف بالتشغيل«..
ومن خالل ما هو موجود اليوم عىل ارض الواقع، فانه أحد من 
الرشكات الكربى األجنبية تحرتم هذه القوانني و تلتزم باالجراءات 

املعمول بها.
يف  ساهمت  التي  العوامل  من  فانه  ظاهرن  هو  ما  وحسب 
االخالالت هو ضعف  تلك  تزايد  اىل  وادت  الظاهرة  تفيش هذه 

آليات املراقبة.
ولنئ تعلل تسلطة اإلرشاف بنقص املوارد البرشية، فان اغلب 

من  بعلم  و  الوزارة  بناية  تحت  من  تنطلق  العشوائية  الرحالت 
املندوبيات السياحية املكلفة باملراقبة.

املرات  من  العديد  يف  املعنية  السلط  مراسلة  متت  حيث 

بخصوص التجاوزات التي كانت موثقة بالصوت و 
الصورة لكنها مل تحرك ساكنا مام يوحي انها تشجع 
و  العقاب  من  االفالت  عىل  مبارشة  غري  بطريقة 
احيانا تتواطئ مع بعض املخالفني وهو ما أدى اىل 

انفالت كبري يف العمل السياحي.
 شبهات تحويل عملة

 وحسب املنسق العام لالتحاد الوطني للمرشدين 
هناك  فان  الصفاقيس،  شادي  املستقلني  السياحيني 
طريق  عن  عملة  تهريب  و  تحويل  يف  شبهات 
بصفة  يدخلون  هؤالء  ان  وبني  األجانب.  املنتدبني 
سائح ثم يتحولون عن طريق الرشكة إىل ممثلني لها، 
و أدالء مرافقني للسياح، و هو انتحال صفة و تحيل 

واضح، عىل حد تعبريه.
ان  اذ  التجاوزات،  هذه  مراقبة  ميكن  انه  الصفاقيس  اكد  و   
عىل  يتحصلون  و  بنكية  حسابات  ميتلكون  ال  االجانب  املرافقني 
عموالتهم بالعملة الصعبة و هذ ا معلوم و متعامل به منذ عقود 

.
الوطني  اإلتحاد  مع  الحوار  من  التنصل  املتحدث  واستنكر   
للمرشدين السياحيني املستقلني رغم املراسالت املضمونة الوصول 
و الدعوات املودعة مبكتب الضبط املركزي للوزارة و اإلرصار عىل 
التهميش و التعاطي مع هياكل فاقدة للرشعية و تجاهل هيكل 

السياحيني  االدالء  اغلب  يضم  و  قانوين  و  رشعي  مستقل  نقايب 
املحرتفني ..

اعتبار  عىل  السياحيني  للمرشدين  الوطني  االتحاد  ويرص   
عديد  خالل  من  سياحي،  لويب  و  ضغط  قوة  األجنبية  الرشكات 
عملة  مسك  و  الجبايئ  التهرب  منها  و  االخالالت  و  التجاوزات 
صعبة بطريقة غري قانونية. كام يرص عىل ان وزارة السياحة عىل 
علم بكل التجاوزات الخطرية التي ترتكبها تلك الرشكات، مشريا 
اىل انه متت مراسلة هيئة مكافحة الفساد ومدها مبلف متكامل 

ولكن مل يتلقى إجابة اىل حد االن.

 رحالت عشوائية، هترب رضيبي وشبهات يف هتريب العملةشركات سياحية تتجاوز  القانون...
حياة الغامني 

تواترت االخالالت والتجاوزات صلب الرشكات السياحية خاصة يف الفرتة األخرية، وتجلت باألساس يف تشغيل العاملة األجنبية بالبالد التونسية رغم توفر الكفاءات التونسية 

خالفا للصيغ القانونية التالية. حيث ينص الفصل 258 مكرر من مجلة الشغل الذي أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 املؤرخ يف 15 جويلية 1996، و الذي جاء فيه انه 

يتعني عىل كل أجنبي ان يتعاطى عمال مأجورا مهام كان نوعه بالبالد التونسية، أن يكون حامال لعقد شغل و بطاقة إقامة تحمل عبارة » يسمح له بتعاطي عمل مأجور بالبالد 

التونسية«.، كام أنه ال ميكن انتداب أجانب عند توفر كفاءات تونسية يف االختصاصات املعنية باإلنتداب.

هل تتعمد وزارة السياحة غض 
الطرف على تجاوزات 

بعض الشركات السياحية؟
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عقد حزب الوطنيّني الدميقراطيّني املوّحد لجنته املركزيّة يف دورتها الثانية 
والعرشين يومي 17 و18 جويلية 2021 عن بعد استعدادا لعقد مؤمتره 

العاّم. وبعد التداول يف جدول األعامل املعروض عليها، فإنّها تسّجل:
الخيارات  نتيجة  بالدنا  تعيشها  التي  الحقيقيّة  الصّحية  الكارثة   -1
اعتمد يف مواجهتها إجراءات  الذي  الحاكم  الفاشلة لالئتالف  الّسياسيّة 
عشوائيّة ومرتجلة وال مسؤولة أّدت إىل نسب إصابات ووفيّات قياسيّة.

2- تخّل التحالف الربملايّن وحكومة املوت عن شعبنا األعزل واملفّقر وتركه 
يواجه مصريه أمام هذه الجائحة نتيجة السياسات املمنهجة للحكومات 
ونقل  تعليم  من  ومؤّسساته  العاّم  القطاع  تدمري  يف  املوغلة  املتعاقبة 
الّنهب،  وعصابات  وباروناته  الفاسد  املال  رأس  لوبيّات  لصالح  وصّحة 
واكتفاء الحكومة برهن املواطنني وتكبيلهم بإجراءات اعتباطيّة عّمقت 
البالد عرب  الذي غطّى كامل  الوباء  لهذا  املميتة  والفقر واآلثار  البطالة 
فرض إجراءات حجر صّحّي مرتبكة وغري ناجعة عّمقت األزمة وأفقدت 
الثقة يف قرارات الحكومة واللّجنة العلميّة. إذ أتت مختلف اإلجراءات 
ترجمة للّصاع السيايّس املحموم الدائر يف مختلف مؤّسسات الدولة من 
الحكم عىل  النافذة يف  األطراف  والتّموقع خدمة ملصالح  التمّكن  أجل 

حساب أرواح املواطنني وقوتهم وسيادة وطنهم وقرارهم. 
3-  السعي املحموم لحكومة التحالف الربملايّن القائم املكوَّن من النهضة 
وحليفيها قلب تونس وائتالف الكرامة، إىل انتهاز الفرصة ملواصلة مترير 
صندوق  اتفاقيّة  غرار  عىل  والالوطنيّة  الالشعبيّة  واالتفاقيّات  القوانني 
التنمية القطرّي وقانون اإلنعاش االقتصادّي ومجلّة املياه واإلرصار عىل 

مترير اتفاقيّة اآلليكا التي يتّم تنفيذها تدريجيّا يف خضّم هذه الكارثة 
البالد  رهن  يعّمق  ما  وهو  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  وتبعاتها  الصّحيّة 
والتهميش  والبطالة  الفقر  من  ويفاقم  العاملّي  االحتكارّي  املال  لرأس 

لدى فئات الشعب.
4-  خطورة التجاوزات التي أقرّها تقرير التفقديّة العاّمة لوزارة العدل 
والتي تؤكّد جسامة االخرتاقات التي يتعرّض لها القضاء من طرف داعمي 
الحكومات  كّل  بتواطؤ  الفساد  ولوبيّات  السيايّس  واالغتيال  اإلرهاب 
املتعاقبة للتغطية عىل جرامئهم املتعلّقة باالغتياالت والتهريب والتهرّب 

الجبايّئ ونهب املال العاّم.
الحاكم  الربملايّن  االئتالف  أزمة  حّل  إىل  الهادفة  السياسيّة  املناورات   -5
وفّك عزلته عرب طرحه ملسألة التعويضات والسيطرة عىل املجلس النيايّب 
تنفيذ  خاللها  من  يواصلون  سياسيّة  حكومة  تشكيل  مبقرتح  والتلويح 

أجندتهم للسيطرة عىل مفاصل الدولة.
وتجريم  والفرديّة  العاّمة  الحّريّات  عىل  االعتداء  نسق  تواصل   -6

االحتجاج واالعتداء عىل الحرمة الجسديّة للمواطنني بهدف ترهبيهم.
الّدميقراطيّني  الوطنينّي  لحزب  املركزيّة  اللجنة  فإّن  الّسياق،  هذا  ويف 

املوّحد: 
أ- ترتّحم عىل أرواح من قضوا من أبناء شعبنا نتيجة هذا الوباء وترجو 
تنظيم  إىل  والتونسيّات  التونسيّني  تدعو  كام  للمصابني  العاجل  الشفاء 

صفوفهم وإعالء قيم التعاون والتضامن بينهم يف هذا الظرف الخطري. 
ب- تدعو أبناء شعبنا ومناضل حزبنا ومنارصيه وأصدقائه إىل التجّند 

للمساهمة يف انقاذ حياة املواطنني من هذا الوباء بكّل األشكال املمكنة. 
ج- تجّدد التزام حزبنا بالنضال مع شعبنا من أجل توفري مقّومات صّحة 
عموميّة مّجانيّة قادرة عىل مجابهة الوباء بشكل فّعال عرب توفري التاّلقيح 
ومستلزمات التكّفل باملصابني وعالجهم وتوفري املوارد البرشيّة بانتداب 
اإلطار الطبّّي وشبه الطبّي املختّص. وتدعو أطبّائنا بالخارج واملتقاعدين 

لالنخراط يف هذا املجهود وتطالب بتيسري ذلك لهم.
الخاّصة ووضعها عىل  واملخابر  املصّحات  تؤكّد عىل رضورة تسخري  د- 
واملستشفيات  واملتنّقلة  القارّة  التلقيح  مراكز  وتعميم  املرىض  ذّمة 

امليدانيّة لتقريب الخدمات من مستحقيها بكامل القطر.
ه- تطالب بفرض رضيبة خصوصيّة عىل املؤّسسات ذات الربحيّة العالية 
كالبنوك ورشكات التأمني واملساحات التجاريّة الكربى ورشكات االتّصال. 

وتخّصص مداخيلها لدعم إجراءات مكافحة الجائحة.
العاّمة  الحريّات  عن  الّدفاع  معركة  يف  الحزب  انخراط  عن  تعرّب  و- 
والفرديّة وتخليص القضاء من هيمنة لوبيّات الفساد واإلرهاب، ويف هذا 
الصدد فإنّها تثّمن عاليا عمل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد 
ومحّمد الرباهمي ومجهوداتها واستامتتها يف كشف الحقيقة كام تحيّي 
كّل القضاة الرشفاء الذين مل يرضخوا للتهديدات ومارسوا مهاّمهم مبهنيّة.

الكرامة  والتجويع.  القتل  حكومة  تسقط  أرباحــكم.  قبـــل  أرواحنا 
للشعب والعزّة لتونس.

* رئيس اللّجنة املركزيّة محّمد جمور

البيان الختامي للّجنة املركزيّة الثانية والعرشين

حلزب الوطنّيني الديمقراطّيني املوّحد

املبادالت التجارية تسجل انتعاشة ملحوظة 
يف جوان   2021

سجلت املبادالت التجارية انتعاشة ملحوظة يف جوان 2021، بعد شهرين متتالني من الرتاجع، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل 
الجائحة، فيفري 2020. وتجىل هذا االنتعاش بنسق أرسع بالنسبة إىل الصادرات 1, 17 باملائة مقارنة بالواردات 10 باملائة، 

وفق بيانات نرشها املعهد الوطني لإلحصاء، االثنني، حول املبادالت التجارية الخارجية لتونس باألسعار الجارية.
وشهدت املبادالت التجارية الخارجية لتونس، خالل السدايس األول 2021 مقارنة بالفرتة نفسها عام 2020، زيادة ملحوظة 
يف الصادرات بنسبة 27 باملائة للصادرات فيام زادت الواردات بنسبة 3, 23 باملائة مع البقاء يف مستويات متقاربة من التي 

سجلت سنة 2019.
وقد تراجع العجز التجاري خالل شهر جوان 2021 بقيمة 4ر102 مليون دينار م د، ليبلغ 7, 1451 م د. وعرفت نسبة تغطية 

الواردات بالصادرات تحسنا بـ5, 4 نقاط، مقارنة بشهر ماي 2021 لتبلغ 4, 74 باملائة.
باملائة يف جوان 2021، لتصل اىل قيمة 1, 4215 م د، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل  الصادرات، بنسبة 1, 17  ارتفعت 

الجائحة، اي فيفري 2020، بنسبة 10 باملائة منهية السدايس عىل منحى إيجايب.
ويتجىل من خالل معطيات املعهد الوطني لإلحصاء، أنه باستثناء صادرات قطاع الفالحة والصناعات الغذائية تحت نظام 
التصدير الكل التي سجلت انخفاًضا بنسبة 8, 33 باملائة، فقد شهدت جميع القطاعات تحت النظامني تطورا إيجابيا عىل 
غرار الفسفاط ومشتقاته مبا قدره 4, 55 باملائة والطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 7, 38 باملائة واملنسوجات واملالبس والجلود 

مبا يعادل 4, 18 باملائة.
كام شملت زيادة الصادرات قطاع الصناعات امليكانيكية والكهربائية بنسبة 1, 15 باملائة، الذي ساهم بأكرب نسبة يف التحسن 

العام للصادرات، مدفوعة بشكل أسايس بتصدير األسالك والكوابل الكهربائية.
وبنّي املعهد الوطني لإلحصاء أن الواردات استأنفت هي األخرى، بعد شهرين من الركود، نشاطها لتتخذ منحى تصاعديا، إذ 

سجلت زيادة بنسبة 10 باملائة وتبلغ 8, 5666 م د، يف شهر جوان 2021.
وتعزى هذه الزيادة إىل عديد املجموعات السلعية، مثل منتجات الطاقة، التي زادت بنسبة 3, 27 باملائة، أهمها النفط الخام 
واملواد الخام واملنتجات نصف املصنعة 1, 8 باملائة وأبرزها املنتجات املعدنية. كام ارتفعت واردات املنتجات الغذائية بنسبة 

6, 37 باملائة والسلع االستهالكية عىل غرار السيارات وقطع الغيار.
شهدت الصادرات مع بلدان االتحاد األورويب تحسنا بنسبة 9, 12 باملائة نتيجة االنتعاش املسجل مع جل البلدان عىل غرار 

فرنسا، 2 باملائة، وأملانيا، 1, 41 باملائة، وإسبانيا، 4, 5 باملائة وبلجيكيا، 1, 55 باملائة.
وعرفت الصادرات، يف التوجه نفسه، ارتفاعا مع الصني بنسبة 18 باملائة وروسيا، 5,5 باملائة، بينام تراجعت مبيعاتنا مع إيطاليا 

مبا قدره 3, 2 باملائة.
من ناحية أخرى سجلت الواردات ارتفاعا مع معظم الدول، إذ ارتفعت املشرتيات من منطقة االتحاد األورويب، 5, 2 باملائة، 
ومع الصني، 7, 4 باملائة، وتركيا، 3, 24 باملائة، واملغرب العريب، 8, 60 باملائة، ومع تركيا 2, 86 باملائة. وارتفعت الصادرات خالل 

الثاليث الثاين من سنة 2021، بنسبة 8 باملائة مقارنة بالثاليث األول من سنة 2021.
كام ارتفعت الواردات بنسبة 9, 8 باملائة باملقارنة بالثاليث األول من سنة 2021.

وتفاقم العجز التجاري خالل الثاليث الثاين لسنة 2021 ليبلغ 6, 4181 م د.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ7, 0 نقطة يف الثاليث األول لسنة 2021 مقارنة الثاليث الثاين 2021 إذ 

بلغت نسبة 8, 73 باملائة.

وضعية مستشفى جامل  

رغم انتهاء األشغال يف سنة 2014 
إال أنه ال شيء حصل !

كل استغراب مام أقدمت عليه وزارة الصحة املوقرة التي تنوي ببساطة استثناء مستشفى جامل 
من انتداب اإلطارات الطبية وشبه الطيبة والتي وقع إقرارها مؤخرا ملجابهة الضغط الذي افرزته 
ازمة كوفيد- 19 التي رضبت البالد من شاملها إىل جنوبها رغم األرقام املفزعة التي افرزتها الجائحة 
ورغم الضغط املسلط عىل املستشفى ونذكركم أن رجال جامل ونساءها فتحوا أياديهم منذ انطالق 
االزمة ملد يد العون إىل مستشفى جامل رغم الضغط االقتصادي واالجتامعي الذي مروا به جراء 

هذه الجائحة وتضافرت جهود أبناء الجهة واملجتمع املدين. 
وما يثري التعجب هو إرصار السيد الوزير عىل تجاهل كل نداءات االستغاثة التي وجهها املسؤولون 
هذا  حّد  اىل  يبدو  ما  عىل  فيها  النظر  يتّم  مل  لألسف  النداءات  هذه  ولكن  واملحليون  الجهويون 
اليوم إذ مل يقع متتيع املستشفى املحل بجامل بأي امتياز ولكن هذه املجهودات وقعت مجابهتها 
بالجحود ومل تقع االنتدابات وتّم حرمان املستشفى من تعزيزه باإلطار الطبي وشبه الطبي دون 

أي تفسري.
سيدي وزير الصحة مستشفى جامل يتوافد عليه العديد من املواطنني من جامل واملدن املجاورة 

وعدد الخدمات املسداة مرتفعة جدا رغم ضعف نسبة التأطري داخله.
سيدي وزير الصحة أشغال بناء وتجهيز قسم الجراحة يف مستسفى جامل انتهت منذ سنة 2014 
نحن  جهويا.  املستشفى  وتصنيف  الطبي  وشبه  الطبي  اإلطار  انتداب  يتّم  مل  ذلك  ورغم  تقريبا 

مواطنون متساوون يف الحقوق والحريات فلامذا يتّم حرماننا من حقنا املرشوع يف الصحة.
مدينة  ما حصل يف حق  فداحة  لتتبيّنوا  والوفيات  لإلصابات  اليومية  األرقام  مراجعة  إىل  أدعوكم 

جامل. 
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األناقة  باذخ  شاعر  الفتك،  درجة  إىل  متسامح  الوجع  حّد  مربك  الّسايف  شاهني 
وجامل اللغة، خجول مثل وردة الصباحات. وما بني الوردة والكلامت. يحلم حلُم 
التاّم  الحياد  تأبط  الشعب  به جريدة  التقت  امليناء. عندما  الّشمس عىل رصيف 

وخرج من أسوار النقابة. ورتّل معنا هذا الحوار.. .

*حاوره أبو جرير     

معبد  في  الذاكرة  الذاكرة،  هو  الزّمن  السافي،  شاهين  *الشاعر 
الشاعر. من مناضل طالبي بالجامعة إلى مناضل نقابي إلى الشعر. لو 

ترسم لنا لوحة باأللوان لولوجك إلى هذه العوالم؟
Auto� )  بدايًة شكرا عىل هذه االستضافة. ليس من الّسهل أن يرُسَم الواحُد ذاته 

portrait( دون أن يكون للـ«ـتّْخِييل« نصيٌب ما يف هذه العمليّة املركّبة. املشكلة 
أين ال أعرُف إْن كنُت حّكاًء جيّدا أم ال، رغم أين ميّاٌل إىل الّسِد �حتّى يف الّشعر� وال 
يَها فيقتنص منها »لّذة« ما، ولكن  أعرُف إن كانت حكايتي ستجد هوى يف نفس ُمتَلَقِّ

يبدو أالّ مناَص من أن أحيك.
َر يل �مثال� أن أكون فّنانا تشكيليّا وطُلَِب مّني أْن أرسَم لوَحًة باأللواِن أعّب فيها  لو قدِّ
عْن ذايت يف مختلِف مساراتها وتوّجهاتها وتعرّجاتها وتوّهجاتها، سأختار األلوان التي 
تعّب عن »الّصدفة« �طبعا ال أعرف ما تكون هذه األلوان ألين لست تشكيليّا� فكّل 
مساٍر مهّم يف حيايت كانت تقف وراءه »صدفٌة« ما. لسُت من عائلٍة لها ولٌع باآلداب 
والفنون والسياسة، ما عدا تلك التجربة النقابيّة القصرية جّدا لوالدي �رحمه الله� 
وقد كلّفتنا الكثري وكذا هي أغلب التّجارب النقابيّة يف القطاع الخاّص يف ذلك الزمان، 
وال أذكر أنّها أثّرت يفَّ، فجريدة »الّشعب« التي كان يتأبّطها وهو يدخل البيت ملْ 
يكْن يعنيني من أمرها غري ذلك »البوستري« املوجود طيََّها والذي قد يحمل صورة 
لـ«بَلَْها« )املرحوم الهادي بالرخيصة( أو اسكندر السويّح أو املنتخب الوطني إلخ... 
الذين  الالعبني  بصور  املزيّنة  غرفتي  جدران  ما عىل  مكان  يف  إلصاقها  إىل  فأرسع 

أحبّهم. كنُت صبيّا وقتها، وكنُت كَُكّل الّصبيان مولًعا بكرة القدم.
اكتشفُت »صدفًة« خالل حّصة »الَعُروِض« يف القسم أنني قادر عىل صياغة كالٍم 
و«صدفًة«  شعرا،  بالّضورة  ليس  املوزون  الكالم  أّن  اكتشفُت  و«صدفًَة«  موزوٍن، 
اكتشفُت أن الشعر »لغٌة« مختلفة عن مألوِف اللّغة. و«صدفًة« التقيُت بجمعٍ من 
الّشباب الطاّليّب �وأنا تلميذ� فاكتشفُت »الحركة الطاّلبيّة« و«االتحاد العام لطلبة 
الطالّبيّة  الحركة  هذه  يف  ناشطا  طالب�  �وأنا  نفيس  وجدُت  و«صدفًة«  تونس«، 
وضمن ذراعها التّنظيمي )االتحاد(، وصدفة اكتشفُت »اليسار« وأدبه، حتّى بعد أن 
التحقُت بالحياة املهنيّة وجدُت نفيس �ُصدفًة� دون تخطيٍط مسبٍق نقابيّا يتأبّط 
جريدة »الّشعب« وهو يدخل إىل البيت، ولكن دون ذلك »البوستري« الذي كان من 

املمكن أن يجد هوى يف نفس ابني »ُجوالَن«...
عىل  ولكّنها  »الّصدفة«،  حكاية  ال،  أم  مسليّة  الحكاية  هذه  كانت  إن  أعرُف  ال 
ولعّل  اآلن،  سؤالك  عن  اإلجابة  أحاول  وأنا  ببايل  خطرت  التي  الحكاية  حاٍل  كّل 
أحمل يف داخل حكاياٍت أخرى سأحكيها لو شاءت األقداُر مستقبالً أن أجيب عن 
ًنا ضّد  السؤال نفسه يف حواٍر مامثٍل، فأن ترسم ذاتك لن تكون �كام أسلفُت� ُمَحصَّ

»التّخِييل« وهو يعلن مترّده عىل سلطة »املرجع«.

بقوّتنا  تقوى  األرض  هذه  على  الشّعوب  أغلب  قصائد  إّن  *يقال 
وتضعف بضعفنا وتزداد غِنًى بغنانا ونموّنا وتضعف وتصاب بالجمود 
التونسي  الشعري  المشهد  تقيم  كيف  الظالم.  زمن  والتقهقر 

والعربي؟
� »القصائد تقوى بقّوتنا وتضعُف بضعفنا«. هذا القول يشعرنا بنوٍع من االرتياح، 
وطاملا هو كذلك فثّمة خطٌب َما. من املفيد أن نكون »عىل قلٍق« كام يقول املتنبّي، 
هي  القصائد  نرتاَح.  أالّ  ينبغي  أخرى  بعبارة  االرتياح.  يبعث  ماّم  »نقلق«  أن  أي 
أنّها تُْدَرُج ضمن الثقافة وهي ظاهرة مركّبة َستُخاتلنا  �بشكل ما� نتاج ثقايّف، أي 
ال محالة إن نحن استسهلنا الولوج إليها دون االنتباه إىل كونها بالغة الرتكيب. فقد 
تقوى القصيدة بقّوتنا وقد تضعف بضعفنا، ولكن يف املقابل قد تضعف يف لحظة 

قّوتنا وقد تقوى يف لحظة ضعفنا.
تقوى  فقد  النسبيّة«،  »االستقالليّة  من  حالة  أمام  العبارة�  جازت  �إن  إنّنا  لنقْل 
القصيدة يف لحظات هزمية يعيشها شعٌب ما، والشهيد غّسان كنفاين يف كتابه »األدب 
القصيدة  عرفته  الذي  التطّور  عن  يتحّدث  االحتالل«  تحت  املقاوم  الفلسطيني 
الفلسطينيّة يف الشكل واملضمون بعد هزمية 1967، ولنئ كانت الهزمية أمرا كريها 
بشكل عاّم فإنّها مل تحدث رَضًرا بالقصيدة بشكل خاّص، بل كانت حافزا لتطّورها. 
ويشري روالن بارط يف كتابه »الكتابة يف الدرجة الّصفر« إىل أّن األدب الفرنيس قد 
شهد نقلة نوعيّة بعد ربيع أوروبا )1848( أي عندما كانت الثورة الفرنسيّة يف لحظة 

»أزمة« وليس يف لحظة انتصارها عىل املَملَكيّة واإلقطاع أواخَر القرن الثامن عرش.
لسُت قادرا عىل تقييم املشهد الّشعري التونيس والعريب ألن األمر يتطلّب معرفة 
دقيقة ال أزعم امتالكها، ولكن عىل ضوء ما ذكرته آنًفا حوَل الرّتكيب الذي تعرفة 
إّن  القول  ميكن  خاّص،  بشكل  والّشعريّة  واألدبيّة  عاّم  بشكل  الثقافيّة  الظّاهرة 
والكتّاب  الّشعراء  لدى  »صدمة«  من  خلّفته  وما  »الثّورة«  تعيشها  التي  »األزمة« 
وعموم املثّقفني، باتت تثري فينا أسئلة عميقة حول الواقع واإلنسان والفّن و«الثورة« 
نفسها )ماهيّتها، منجزها، حدودها، دورنا فيها إلخ...( ولعّل هذا ينبئ مبيالد أدب 
جديد وشعر جديد، جميٍل وإنسايّن يف آن معا، يخّفف عّنا وطأة الخيبة إْذ يذكّرنا 

بها بشكل موجعٍ ومستمرٍّ ويثري فينا الرغبة يف تخطّيها وطّي 
صفحتها. لعلّه يكون كذلك.

بين  البياض  من  كبير  قدر  على  سيرتك  *تتوفر 
خط  تضع  أين  المُنجَز.  والنصّ  المتخيَّل  النصّ 
الشعر  بين  االتجاهات  عديد  له  لشاعر  المسيرة 

والكتابة والعمل النقابي والجمعياتي؟
�ال  الّصحائف«  »سود  الحب.  غري  يسّوده  ال  البياض  هذا   �
بيض الّصفائح� ولو كان »يف متونهّن جالء الّشّك...«. أنا كائن 
حفّي بالكتابة، أكتُب الّشعر ويل محاوالت متواضعة يف الّسد 
�واآلن  أين  يبدو  والّسيايّس.  والّنقدّي  الفكرّي  املقال  وأكتب 
تفطّنُت إىل هذا� متأثّر بتلك الّصورة الكالسيكيّة عن الكاتب 

الذي ينفلُت من عقال »التّخّصص« ويحرش أنفه يف كّل يشء. كتبُت عن األدب وعن 
التاريخ وعن عالقة األدب بالتاريخ وعن الرتاث وعن الختان وعن املوسيقى إلخ... 

وسأكتُب مستقبال عن مواضيَع أخرى مختلفة.
ليس لدّي الوهم أين سأقّدم إضافة طاملا أيّن منفلت من التخّصص وما يعنيه من 
تعّمق يف البحث ضمن حقل معريّف ما مينحك مرتبة »العالِِم«، وقد يكون هذا ماّم 
�طبًعا�  الكتابة  لّذة   : اللّّذتنْيِ َوَهبتُِني  هنا�  غانٌم  أين  �يبدو  ولكّني   ، علَّ يُحسُب 
وبشكل كبري، ولّذة القراءة أيضا وبشكل أكب ألّن الكتابة تتطلّب مني قراءة أكرث، 
معارشة بالحسنى للكتب واملجالّت والنرشيّات، جديدها وقدميها، ذائعها ونادرها، 
والكتابة  باملعرفة،  التزّود  مطبوعها ومخطوطها، ويف حقول معرفيّة مختلفة قصد 
يكون  أن  دون  و«املنفعة«،  »اللّذة«  بني  التّواشج  ذلك  داخل  فيحصل يف  معرفة. 
لدّي الوهم أّن من يقرأ »خربشايت« قد أصاب من »اللّّذة« نصيبا أو أوصلتُه إىل ذلك 

التّواشج بني اللّذة واملنفعة.
املامرسة  من  تنهل  معرفة  معرفة،  �كالكتابة�  أيضا  هو  والجمعيّايتّ  النقايّب  العمل 
العمليّة ومن الجانب الّنظري الذي هو يف األصل مامرسة استحالت إىل فكر )ضمن 
املعطى  إىل  �إضافة  عدمه  من  املعرفة  هذه  وامتالك  والفكر(،  املامرسة  جدل 
اإلرادي� هو ما يجعل الواحد مّنا منرصفًا إىل العمل الثقايف والجمعيّايت أو منرصفا 
ترفًا  ليس  كذلك  العمل  هذا  تكون.  ال  أو  شاعرا  تكون  أن  بني  هنا  فرق  وال  عنه، 
أنك  تعلم مسبَقا  إن كنت  بل حتّى  انتظار مقابل،  وإمنا هو تضحية وعطاء دون 
لن تلقى غري التّبخيس والجحود. وهو ليس »صفة« تُضاُف إىل اسمك للمفاخرة يف 
املجالس واملنتديات والصالونات واملقاهي والبارات )»فالن نقايب« أو »فالن ناشط 
يلتقي هذا مع  كارثيّا حني  األمر  نبل غايته وقد يصبح  ينال من  جمعيّايت«( فهذا 
أّن من ينرصُف  الحالة نرى  النزاهة أو كليهام، ويف هذه  الكفاءة أو غياب  انعدام 
عن هذا العمل وهو راغٌب عنه برصاحة ووضوح، بشكل مؤقّت أو دائم، خري مّمن 

ينرصف إليه بـ«نهٍم« وبغاية تناقض نبل غاياته فيُساَء إليه.

عن  والمبدعين  والفنانين  المثقفين  ألغلب  واضح  عزوف  *هناك 
االنخراط في العمل السياسي والنقابي وعن الفعل في الشأن العام 

عموما ما هي األسباب في رأيك؟
يف  وجوده  ولكّن  الّناس،  عموم  لدى  اليوم  موجود  وهو  موجوٌد،  العزوف  هذا   �
العقود  يف  سادت  فقد  مختلفة.  دالالت  له  ومبدعني  فّنانني  من  املثقفني  صفوف 
األخرية صورة منطيّة عن املثّقف مفادها أنّه كلاّم ابتعد عن »السياسة« كلاّم ازدادت 
ثقافته بهاًء ونضارًة، وأّن الثقافة يشٌء والّسياسة يشٌء آخر. هذا صحيح وقول سليٌم، 
إالّ أنّه يرتكز عىل تصّور ضبايّب لعالقة السياسة بالثقافة ولعّل الّضبابيّة هنا مقصودة 
الهيمنة  التي تهدف إىل توسيع مجال  والبهتان  الزيّف  إيديولوجيا  وهي جزٌء من 
لثقافة الّسائد. هي كلمة حّق أُريد بها باطل، فالفصل بني الثّقافة والّسياسة موجود 
وميكن �مثال� أن يكون فصال منهجيّا يقتضيه الّدرس والبحث أو تقتضيه املامرسة، 
ولكّنه ليس فصال دقيقا تاّما قاطعا كام يزعم أرباب هذا التّصّور، فالثقافة بشكل ما 
هي سياسة، والسياسة بشكل ما هي ثقافة، ودعاة »جدار الفصل العنرصّي« بينهام 
خلفيّتها  سياسة  وهي  بذلك�  واعني  غري  بعضهم  كان  �ولو  الّسياسة  ميارسون  إمنا 
»إيديولوجيا األمر الواقع« املعادية لكّل تغيري، ومن سامتها إبعاد املثّقف عن دائرة 

الفعل والتأثري.
ثّم جاءت لحظة 14 جانفي، ورشع هذا العزوف يف التّهافت، وشاهدنا كيف هرعت 
جحافل املثّقفني إىل املشاركة يف الحياة العاّمة، ويف العمل السيايس تحديدا، بل يف 
العمل الحزيب أحيانا، والقامئات االنتخابيّة الخاّصة باملجلس التأسييس يف 2011 تقيم 
الّدليل عىل ذلك، ولكن رسعان ما عادت األمور إىل لحظة ما قبل 14 جانفي، لحظة 
العزوف املبني وإن اختلفت أسباب العزوف بني لحظة »ما قبل« ولحظة »ما بعد«.

خالل  من  الواسع  مبعناه  السيايس  العمل  السيايس،  العمل  من  رضبني  أمام  نحن 
وهذا  الثقايف  الفعل  منها  مختلفة  أشكاال  تأخذ  التي  العاّمة  الحياة  يف  املشاركة 
ثّم  يَُقيََّم،  أن  املهّم  من  كان  وإن  املثّقفني  عزوفا يف صفوف  يشهد  ال  �بالّضورة� 
العمل الّسيايس مبعناه املتداول أي العمل الحزيب وهو الذي يشهد عزوفا، وتجربة 
»مثقفني«،  الصفة  بتلك  دامئا  متّهمون  فهم  باألوجاع،  مليئة  األحزاب  يف  املثقفني 
وكلاّم عجز القوم عن فهمهم سارعوا إىل القول بنبة ساخرة »إنهم مثقفون!« )أو 
»ثقفوت«( فال يكلّفون أنفسهم عناء البحث والفهم، يفعلون ذلك وأكرث منه رغم 
أّن املثقف من املمكن أن يضطلع بدور مهّم صلب هذه األحزاب، فهو الذي يلفت 
االنتباه إىل ما ال يلتفت إليه الّناس »عادة« �و«العادة« توضع عىل محّك السؤال 

عند املثقف� ومن الفطنة أن يحظى املثقفون الذين اختاروا 
العمل الحزيب بدرجة عالية من اإلصغاء يف صفوف رفاقهم، إالّ 
أّن رهانات املثّقف تتناقض مع رهانات الّسيايس دون أن ننفي 
التّناقض قد يحتّد أحيانا فيصل  التّقاطع، وهذا  درجة ما من 
إىل درجة يستحيل معها البقاء، فيجد املثقف نفسه مطرودا 

و«بضخامة«.
بجامليات  والتزام  والوطن  املجتمع  بقضايا  التزام  *الكتابة 
القومي  األمن  عن  شأنا  يقل  ال  الثقايف  األمن  وإن  اإلبداع 
عىل  الرتكيز  يقتيض  مام  مجتمع  لكل  واالقتصادي  والغذايئ 
تحصني العقول واألنفس واإلرادات واألذواق ضّد ثقافة امليوعة 

والجمود والخمول وضد ثقافة التطبيع مع الفكر الظالمي...
� سأنطلق �إن سمحتم يل� من حادثة شخصيّة. عندما نرشُت 
زليلة(: »عم خميّس  املولدي  )أو  الّشاعر »عم خميّس«  تجربة  النقدي عن  كتايب 
تبحث عن  كنت  »إنّك  األصدقاء  بعض  قال يل  املرّة«،  العركة  وموىل  الغلبة  شاعر 
صورة ما للمثّقف فوجدتها يف عم خميّس«. أربكني هذا القول ألين كنُت أحسبني 
فقط أنفض غبار النسيان عن تجربة شعريّة فريدة من العيب أن تُنىس وجرٌم كبرٌي 

يف حّق الّشعر أن نرتكها عرضة ملصري مجهوٍل ونكون جزًءا من »مؤامرة الّصمت«.
وإمّنا  لشاعٍر  شعريّة  تجربة  يف  قراءة  أقّدم  فقط  أكن  ملْ  أنني  بعد  فيام  اكتشفُت 
أبحث عن صورة  كنُت  لنقْل  قراءة شعره.  من خالل  أكتُب سريته  �مرَغاًم�  كنُت 
ما للمثّقف �كام قيل يل� فوجدتها يف عم خميّس الّشاعر املبدع الذي كتب شعرا 
مفعام بالجامل وقاوم فرنسا وشارك يف حرب فلسطني )1948( ووقف ضّد استبداد 
الّشجاعة  مثاال يف  العادلة، وكان  القضايا  بن عل وساند كل  بورقيبة ونظام  نظام 

والكرم والعطاء والتّضحية والزّهد الذي يالمس التصّوف. نحن أمام أيقونة.
هذا هو املثّقف الذي نريده، املثّقف الذي يقف عىل نقيض مثّقف »ثقافة الّسائد« 
أو »كلب الحراسة« كام يقول »نيزان«. قد يكون لهذا املثّقف الذي نريده أسامء 
عّدة )مثقف ثوري، مثّقف عضوي، مثّقف تقّدمي، مثّقف احتجاجي، مثقف ملتزم 
إلخ...( وقد يكون مثة فروق أو فَُويْرِقاٌت بني هذه األسامء يف معانيها. ولكْن، من 
الظّلم  قالُع  وتُدّك  األوطاُن  تُبنى  املثّقف  فبمثل هذا  كذا صورته،  تكون  أن  املهّم 

والظاّلم.

* يعاني المشهد الّثقافي التونسي عموما من التّهميش واإلقصاء 
الشّاعر  وأنت  والتّوزيع،  النّشر  وصعوبة  الكاذبة  والجوائز  والمحاباة 
واقع  تقيّم  كيف  الثقافية.  الشؤون  وزارة  في  الموظف  النّقابي 

المبدع التونسي خاصة اجتماعيا؟
� عندما نتحّدث عن الواقع الثقايف يف تونس وصعوباته قد يتّفق الجميع يف عمليّة 
التّوصيف، فهذا الواقع فيه ما فيه من عقبات قد تكون حجر عرثة أمام املثّقف سواًء 

كان فّنانا أو كاتبا أو مفّكرا وإن بدرجات.
بالّضبط؟ هل  يطرحه  الذي  ما  نفُسه.  املثّقف  عادة هو  فيه  نخوض  ال  ما  ولكْن، 
مرتبطا  يكون  أن  يعقل  فهل  »مرشوع«  صاحب  كان  إن  »مرشوع«؟  صاحب  هو 
بـ«اإلدارة« ال بـ«اإلرادة« فإن أدارت له ظهرها »اإلدارة« تهافتت »اإلرادة«؟ الكّل 
اإلدارة  املثّقف  أال مينح  املفيد  »اإلدارة«، وهذا مطلوب ومن  يلعن  والكّل  يشتيك 
ُه إىل اإلدارة هي بغاية  صّكا عىل بياٍض، ولكن �مع األسف� جّل »الّنقود« التي تَُوجَّ

الحصول عىل »النقود«.
لسنا ضّد هذا يف املطلق، فمن واجب اإلدارة أن تذلّل صعوبات الواقع الثقايف ومن 
حّق املثّقف أن يطالب بذلك، ولكّن القضيّة ليست يف جوهرها »قضيّة حقوقيّة« 
فإن اعرتفنا بهذا الحّق قيُض األمر، وَحرْصُها يف هذا الجانب خطأ جسيم ولعّل هذا 
ما يريده البعض. القضيّة أعمق من ذلك وهي تتعلق بنوعيّة املثقف الذي يطالُب: 
هل هو صاحب »مرشوع« حقا أم صاحب »برنامج ثقايف« )خطاطة عمل أو إنتاج 
ثقايف(؟ يف الواقع أغلب ما يُقّدم عىل أنه »مشاريع« هو يف الحقيقة »برامج«، وقد 
تكون كلّها جديرة بالّدعم ولكّنها ليست »مشاريع«، وهذه التعمية عىل االختالف 

بني هذين األمرين أكب مستفيد منه هو »اإلدارة«.
إرادته  )ثقايف فكري سيايس مجتمعي جامع( ستكون  من كان صاحب »مرشوع« 
فوق كّل إدارة، وسيتعاطى مع اإلدارة مبنطق النّديّة ال التبعيّة أو »التسّول« وهذا 
يحرجها ويجبها عىل التعاطي معه عىل هذا األساس مكرهًة صاغرًة. أما صاحب 
ناجزا، وهذا  برنامجه  يكون  الحصول عىل متويل حتى  إىل  يسعى  فهو  »البنامج« 
ليس عيبا، ولكن هذا ما تريده اإلدارة بالّضبط ألنه يفتح لها الباب أمام التعاطي 
ما  وهذا  العمليّة  يف  واملتحّكمة  »املانحة«  الجهة  فهي  »فوقي«،  مبنطق  األمر  مع 
يؤّدي إىل كل ما نراه من مامرسات وظواهر غري سويّة يف الواقع الثقايف )الرتضيات، 
املحاباة، اإلقصاءات، التسّول إلخ...( إذ يستحيل الدعم العمومي �وهو حّق دون 
ريب� إىل مدخل للتّدجني والرتكيع و«رشوة« املثّقف وإدخالِه »بيَت الطّاعة« ولو 
بشكل تدريجّي ودون وعي منه، بل أكرث من ذلك أحيانا يحسُب نفسه املتحّكم يف 
العمليّة ولكّنه ينّفذ �دون وعي� ما تريده اإلدارة بالضبط، حتى يف طريقة حنقه 

عليها وغضبه منها...
كلاّم تخطّى املثّقف عتبة »البنامج« واتجه نحو »املرشوع« صارت إرادته أكرث قّوة 
أنظر إىل  الّشكل  بهذا  الكثريين ولكن  القول قد يغضب  اإلدارة، وهذا  يف مواجهة 

املوضوع وهذا ما أراه.

شاهين السّافي لـ »الشعب«:

كّلما تخّطى املثّقف عتبة »الربنامج« واتجه نحو »املشروع« صارت إرادته أكثر قوّة
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كلمة حق:

تحية إىل هيئة الدفاع 
عن الشهداء                        

 
* النفطي حولة  

لنئ اندثرت الجبهة الشعبية لتحقيق 
بني  من  كان  التي  الثورة،  أهداف 
مؤّسسيها البارزين الشهيدان شكري 
يف  الرباهمي،  محمد  والحاج  بلعيد 
مصطنعة  واختالفات  تجاذبات  ظّل 

طابع  عليها  يغلب  كان  األحيان  أغلب  يف  مفتعلة  بل  ومركّبة، 
ولعل  واالسرتاتيجية.  الرؤية  وضوح  وعدم  الحزبية  املحاصصات 
السبب املبارش لسقوطها املؤثر من املشهد السيايس، بعد أن كانت 
هي الطرف الثالث الذي يُقرأ له ألف حساب كان الرصاع الوهمي 
وقتها عىل كسب املعركة الرئاسية. والحال أن القايص والداين يعلم 
غري  يف  للوقت  مضيعة  هو  الرئاسة  عىل  السباق  بأن  اليقني  علم 
مكانه وزمانه يف ظّل انخرام مدوٍّ لنظام القوى املختل بصفة كلية 

لصالح االئتالف الطّبقّي الرجعّي الحاكم.
ولنئ كانت هي املؤمتن الحقيقي عىل دماء الّشهيدين بوصفها األداة 
وافتعالها  املحاصصة  لعبة  يف  بدخولها  لكن  السياسية،  التنظيمية 
معارك هامشية كانت من نتائجها كام قلنا سابقا خروجها من دائرة 

الرصاع. 
إىل  االغتياالت  حقيقة  كشف  أجل  من  النضال  يف  الفضل  ويعود 
تصّدوا من  الذين  الحقوقيني  واملناضالت من  املناضلني  كوكبة من 
أول وهلة ليكونوا يف خّط الدفاع األول عن الشهداء، الذين هم أكرم 
مّنا جميعا. تلك الكوكبة من املحامني واملحاميات الرشفاء مل يدخروا 
أي جهد يف سبيل كشف الحقيقة، أولئك الذين صاروا يعرفون بهيئة 
واملضني  الشاّق  نضالهم  خالل  تعرضوا  فقد  الشهداء.  عن  الدفاع 
من  ممنهجة  حملة  إىل  بل  والتشويهات،  الضغوطات  انواع  لكّل 

التكذيب والقذف والشتم. 
كشفت  الشهداء  عن  الدفاع  كتيبة  أن  هو  الرئييس  السبب  ولعل 
باملعطيات وباملعلومات وبالبيانات وبالتقارير ويف محارض البحث، 
ملّف  سيام  وال  تونس  يف  اإلرهاب  ملف  رافقت  إخالالت  أخطر 
الّشهيدين. فمن العثور عىل الغرفة الّسوداء التي كانت من حبك 
وصنع حركة النهضة الطرف الرئييس الّضالع يف إنشاء الغرف الّسوداء 
يف الظلمة متاهيا منهم لظالميتهم من جهة، ومن جهة أخرى ليبتلع 
الشعب التونيس غصبا عنه عرشيتهم السوداوية الظاملة واملظلمة. 
ناهيك عن عدة اخرتاقات اعرتفت بها وزارة الداخلية بصفة رسمية 
وذلك بسبب تسلل عنارص من األمن تابعة لحركة النهضة. وما زلنا 
والرشطة  املوازي  األمن  ظاهرة   2012-2013-2014 سنوات  نذكر 
املوازية وظاهرة التسفري إىل سوريا للجهاد ضّد دولة الكفر التي أول 
من نادى بها هو يوسف القرضاوي عضو التنظيم الدويل لإلخوان 
الوقت نفسه  إمارة سجنان يف  املسلمني. كام ال ننىس اإلعالن عن 
غري  والرشطة  »الجيش  بأن  النهضة  حركة  زعيم  فيه  يرصح  الذي 

مضمونني… وأن الشباب السلفي يذكرين بشبايب«.
 وها هي كتيبة الّدفاع عن الّشهداء الّصامدة يف وجه أعتى فساد 
شّل املؤّسسة القضائيّة يف هذه العرشية املرّة أثبتت أنها عىل حق، 
ولن تساوم قيد أمنلة يف سبيل االنتصار للحق وتحرير القضاء. وأخريا 
ها هو الله يحّق الحق ويبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. وذلك 
ميسك  كان  الذي  العكرمي  بشري  بطرد  القايض  القرار  صدور  بعد 
ستبدأ  هنا  ومن  الشهيدين.  قضيّة  خاصة  اإلرهاب  قضايا  مبلّف 
معركة استقالل القضاء وتطهريه من الفساد الذي عّكر صفوه قضاء 

البحريي.
فألف تحية، وألف قبلة عىل جبني كل عضو كتيبة هيئة الدفاع عن 

الشهداء.  والنرص قادم بحول الله ولو بعد حني.

حسني عبد الرحيم   

قضت  )املدافع  بأن  بونابرت«  »نابليون  عندما رصح 
الحديث(  املجتمع  عىل  سيقيض  والحرب  االقطاع  عىل 
ولكنه  املدافع  امرباطور  كان  من  فهو  يهذي  يكن  مل 
عارص بزوغ عرص الكلامت والذي متخض عن الصحافة 
الجامهريية، مل يكن »بونابرت« يستطيع ان يتخيل ما 
الجمعي ويف موازين  الوعي  الصوره يف  سوف تفعله 
ورشوط الهيمنة، كان امللوك واالمراء يكلفون رسامني 
منعتهم  لتؤكد  ومتاثيل  لهم  زيتية  صورا  ليصنعوا 
ويراها  القصور  يف  محصورة  كانت  لكنها  وقوتهم 
الفوتوغرافيا  اخرتاع  وزوارهم.  االخص حاشيتهم  عىل 
تنرش  املستنسخة  الصورة  فاصبحت  قليال  االمر  بدل 
بالصحف وتوزع عىل العامة وكان لكل حاكم مصوره 
ظلت  ولكنها  صوره  ابدع  ويف  كعظيم  يظهر  الخاص 
ضمن املجال املحدود للتوثيق العامل معينة كافتتاح 
منشاة او استسالم عدّو او ميالد ويّل العهد او زيارة 

السيد املتّوج لبياع مقدسة للتربك.
املجال  الكربى يف هذا  الثورة  املتحركة« هي  »الصور 
الفعيل  الحدوث  تسجل  والتي  السينام  نشأت  فبها 
مجمل  بل  املاليه  فقط  ليست  الوقائع  بناء  وتعيد 
التاريخ ومل يكن هذا بعيدا جدا عن الهيمنة الغربية 
عىل العامل والذي اعادت السينام انتاجه بتصوير حروب 
الرومان -ارثهم الثقايف- وحياة االنبياء وعمليات الغزو 
كله  ذلك  كان  لو  االصليني كام  السكان  وابادة  للعامل 
عملية اخالقية، ومل ميتنع امللوك والحكام يف استغالل 
السينام يف بالد عدة كانت الجريدة السينامئية تسبق 
عرض االفالم الخياليه، وهي بالطبع تحيك عن انجازات 
أساسها  التي يضع حجر  واملشاريع  الزعيم ومقابالته 
واحيانا رحلته للحج وزواج ابنه! كل هذا كان يُعرض 
يف دار للسينام تعرض االحداث واالفالم بعد تصويرها 
وعمل الرتكيب لها وينبغي الذهاب اليها ورشاء تذكرة 

والدخول والخروج يف وقت محدد.
التلفزة  باخرتاع  حدث  املتحركة«  الصور  »تسونامي 
من  سواء  ذاته  الوقت  يف  املتحركة  الصور  تبّث  التي 
الصندوق  ودخل  الحدث  مواقع  يف  او  االستوديو 
لكل  الرضورية  املاكينه  واصبح  بيت  كل  السحري 
معبّأة  الصحف  تحرير  واصبحت صاالت  وناٍد  مقهى 
بأجهزة التلفزة تستقي منها االنباء والتي تتكون من 

صور أكرث من الكلامت.

عىل  والسيطرة  القوى  ملراكز  هائل  تحول  هذا  كان 
العقول فالقوى املتصارعة تختار ماتبثه عىل القنوات، 
احتكار حكومي  االمر  اول  التلفزي  البث  وبينام كان 
تبث به ما تشاء تحول مع الوقت للعديد من محطات 
البّث التي متلكها رشكات وبينام كان االمر يف اوله بّث 
داخل الحدود الوطنية تحول مع »الساتايليت« لبث 
عاملية  اداة  التليفزيون  واصبح  االرضية  الكرة  عرب 
االغاين  إىل  الرياضة  من  اغراضه  وتعددت  للسيطرة 
االنسان  حياة  يهم  ما  كل  حول  والسجال  واالخبار 
التليفزيون  كبريتني ساهم سالح  عارصنا حربني  ولقد 
سالح  من  اكرث  رمبا  ونتائجها  طبيعتها  تحديد  يف 
العراق(  )غزو  الثانية  الخليج  حرب  وهام  املدفعية 
وحرب افغانستان )قناة يس .ان .ان( وحتى الثورات 
انطالقها  يف  حاسم  عامل  التلفزة  كان  واالنقالبات 
تفريغها  يف  بعد  فيام  ورمبا  توسعها  يف  ثم  وافرازاتها 
الحوارات  والعربية(،  الجزيرة  )قنوات  محتواها  من 
التليفزيونية ساهمت يف صنع قادة وزعامء والتنكيل 
بآخرين وشيطنتهم وتصوير رجعيني كثوريني والعكس. 
وحتى يف انتخابات الواليات املتحدة االمريكية حيث 
اسقاط  باالمكان  كان  وتتنازع  القوى  مراكز  تتكاثر 
محطات  بواسطة  االبيض  البيت  يف  جالس  رئيس 
التلفزة املناوئة له، ومل ينتظر الرأي العام اعالن انتصار 
منافسه من قبل هيئة حكومية دستورية. فقد اعلنت 

ذلك املحطات التلفزية الرئيسية وكفى.
لكل  واصبح  باآلالف  تصبح  يك  الفضائيات  تتكاثر 
جامعة عرقية ومجموعة مالية وحركة سياسية وتجمع 

املواطنون  واصبح  فضائية،  قنوات  ريايض  وناٍد  ديني 
يف  سواء  التلفزة  امام  يومهم  ساعات  غالبية  يقضون 
إىل  التلفزي  البث  وصل  املقهى حتى  او  النوم  غرف 
اجهزة التليفون الذكية تُشاهد يف امليرتو واثناء حصص 
الدرس وقضاء الحاجة، وصار البث طوال الليل والنهار.

هذا التسونامي من الصور ال يحدث تلقائيا كام ترشق 
الشمس كل صباح بل يستثمر أُناس اغنياء وحكومات 
فيه امواال هائلة وميتلكون ادواته ويحققون من خالله 
والحكومات  العقول  عىل  ويسيطرون  ونفوذا  ارباحا 
لألحداث  اللحظي  والبث  ومآالتها.  االحداث  واتجاه 
املستمر  والسيل  متناقضة  ومصالح  مواقع  من 
تنقطع حول  ال  التي  والنقاشات  واملعلومات  لألخبار 
موضوعات سياسية وثقافية وعلمية وصحية وخرافية 
التفكري  عىل  االنسان  قدرة  يهدد  هذا  كل  وأصبح 
والوقت  التأمل  يستدعي  والذي  السليم  املوضوعي 
الغث والسمني  للتدبر واملراجعة والتمييز بني  الكايف 

والرابح والخارس والنافع واملرض والطيب والخبيث.
صناعة  اكرب  اصبحا  العقول  عىل  والسيطرة  التضليل 
يف العامل واكرب من صناعة السالح وكام عرب بتهكمية 
»جاك  الفرنيس  البيولوجي  وعامل  الفيلسوف  مريرة 
عنوانه  لـ»ليرباسيون«  مشهور  مقال  يف  بورديار« 
ان  يحّب  وكان  تحدث قط(،  مل  )هجامت 11سبتمرب 
يضيف طاملا حدثت يف التلفزيون فقد حدثت بغّض 
تحولت  لقد  الدمار،  وآثار  الضحايا  سجل  عن  النظر 
ميكننا  يعد  مل  الذي  الواقع  عن  صورة  إىل  الحياة 

التعرف عليه يف موضوعيته وال الُحكم عليه.

التلفزه وحروبها

   

الكاتب وُفرصَة العُمر
• محمد فطومي )قاّص ومرتجم(

   ال شّك يف أّن الحياة قد متنح الُفرََص الّنفيسة للُكتّاب. وأريد التحّدث هنا عىل وجه الخصوص عن »ُمرتكبي« الفنون األدبيّة بأنواِعها )شعرا وقّصة ورواية(. أقول 
»ُمرتكبي« ألّن عىل األدب أن يكون كاملُغامرة الخِطرَة التي ال تُرجى من ورائها مكافأة ما عدا نشوة القيام بها. إالّ أّن من بني الُفرَص التي تَنُقل الكاتب من بؤِسه إىل 
ُحلِمه ما هو راسخ وحقيقي وُمخلِص لصاحبه. وهي الُفرَُص التي اختارت الكاتب ألنّه األجَدُر بها وألنّه مل يكن يبيعها خدماته. إنّها تتشّكل من ُصلب العمل املنذور 
فقط للعطاء اإلنساين الّنبيل والذي ال يُراُد به غري صنع القيمة املُطلقة الخالية من األطامع، أي العمل املُنَشِغَل بطبيعته وِوحدته املؤملة وإكراهاته وإبداعيّته الرّصف، 
ذاك املَُكرَّس إلشباع رغبة الخلق وتحرير الّذات من داء املكافأة. ألّن الُفرَص ال تسِبُق العمل، لكن أيَّ نوع من األعامل هو املقصود؟ متلّق املوجة العالية؟ بل العمل 
الذي ال يشحذ شيئا من اآلخرين، وال يكِسُ الباب للّسقة بل لالنعتاق من الّضيق الوجودي وعذابه، العمل غري القابل للبيع أو التفاوض أو املساومة. وألّن الُفرََص 
تُشبه التّطّور. أتساءل: هل يجوز التّحّدث عن تطّور دون بداية منسجمة مع ضعفها ومع اعرتافها بضعفها؟ كالّ بالتأكيد. إًذا كيف يجوز الحديث عن سعادة تأيت 
من وراء فرصة أُلِقَي عليها القبُض بواسطة مكيدة؟ أسوق، هنا، ما دمُت يف ضّفة األشقياء بعَض األمثلة التي يجب أن تُخجل انتهازينّي كثريين يف »الّساحة« الثقافية 
التونسيّة مّمن جعلوا من مسريتهم طُعام للُفرَص، فأذكُر كافكا الذي مل يكتب ألحد وال لغاية فنال الخلود وصفة ُمعلّم األجيال وُملهَمهم، ولوركا الذي كتب من أجل 
لحظة موته فداء لوطنه، وأبو القاسم الشايب الذي كتب يك يُصِبح زهرة بّرية، والّسيّاب الذي مل يطَمع يف أكرث من بطاقة تكّفل بالعالج، ودوستويفسيك الذي كتب 

ليتصالح مع حياته...
يف املُقابل مثّة بني الُفرَص ما هو كسيٌح ويَنّء وهي فُرٌَص أقرب إىل األوضاع املعروضة للُحلم كاملناصب والكرايس يف القنوات والّشهرة واملال ومورد الّرزق إلخ... إذ يُحّول 
صائدوها وجَهتها بالكذب عليها، سالكني يف ذلك شتّى السبل إلغوائها، فتجدهم ينرثون للجوائز وملواطئ القدم املرموقة واملرُتَفة الطّعم تلو الطّعم ضاربني باألمانة 
عرض الحائط، زاهدين يف العمل الّشاق والّصادق. ومبكر وُجنب ال ينفّكون ينتهجون يف العمل أشّده خبثا فرتاهم ُمنشغلني عن »الفّن الّسخّي« بنصب الرّشاك والكامئن 
للُفرَص بنفعيّة مقيتة ومفضوحة، ُمؤّجلني العمل فقط للحفاظ عليها أو اإليهام باستحقاقها يف حال وقعت يف شباكهم. وألنّها فُرص غبيّة تنطيل عليها الِحيل، فإنّها غالبا 

ما تكون هّشة ورسيعة التبّخر. يجرُّها الصيّاد إليه ُعنوة ثمَّ رُسعان ما تكتشف أنّها يف القفص الخطإ فتموت تاركة إيّاه فريسًة للتاّليش والّنسيان.
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اعالنات

بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الجمهورية
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية للشحن والترصيف
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني 

للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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ثقافة

للفنون  التونسية  الرابطة  ندوة  أعامل  بسوسة  اختتمت 

من  التونيس  التشكييل  الفن  مبجاالت  تتصل  التي  التشكيلية 

األطفال  مكتبة  فضاء  احتضن  ولقاءات حيث  وندوات  معارض 

سوسة  بحامم  الدوعاجي  عيل  الثقافة  بدار  العرض  وفضاءات 

أحباء  تابعها  التي  األنشطة  هذه  قلص  فتحي  األستاذ  بإدارة 

الوطنية  للندوة  العلمية  الجلسات  ذلك  مبا يف  والفنون  الثقافة 

الدكتورة  الفنانة  برئاسة  التشكيليني  للفنانني  التونسية  للرابطة 

بسوسة  الثقايف  املندوب  االفتتاح  وحرض  سليامن  بن  وصال 

املشاركني  واستقبال  املعرض  نسق  وقد  عزابو  الشاذيل  األستاذ 

الرابطة.وأعدت  هيئة  عضو  صالح  بن  لطفي  واألستاذ  الفنان 

املداخالت  فيه  برنامج  الوطنية وفق  لندوتها  الرابطة  منذ مدة 

واللقاءات واملعرض الفني وذلك بحضور ومشاركة أعضاء الرابطة 

وعدد من الفنانني التشكيليني التونسيني كام كان املجال سانحا 

الشاعر  لكتاب  وتوقيع  تقديم  لحفل  الصباحية  املداخالت  بعد 

هذا  محتوى  عن  تحدث  الذي  الخالدي  هاشمي  االعالمي 

الكتاب املهّم الذي يقّدم عددا من التجارب التشكيلية التونسية 

التشكيلية.  الفنية  واألحداث  املعارض  عن  فضال  واألجنبية 

وما  مضامينه  حيث  من  مهّم  كتاب   »mes amis artistes«

التونيس  التشكييل  الفن  يقدمه من ملحة ضافية.. عن حّيز من 

التونسية  للرابطة  الوطنية  الندوة  برنامج  املختلفة.  وأنشطته 

الجهوية  املندوبية  مع  بالرشاكة  وتّم  هذا  التشكيلية  للفنون 

املضمون  بني  املعارص  »الفن  هو  عنوان  تحت  بسوسة  للثقافة 

الربنامج  يف  سوسة.  بحامم  الثقافة  دار  واحتضنته  والتقنيات« 

للندوة من  الرسمي  واالفتتاح  بالضيوف  للرتحيب  املجال  وكان 

طرف املندوب الجهوي للشؤون الثقافية بسوسة وكلمة افتتاح 

التشكيلية  للفنون  التونسية  للرابطة  العامة  ولألمينة  الندوة 

وبعد ذلك انطلقت الحّصة األوىل ورئيس الجلسة: خالد عبيدة، 

جامعة املنستري وفيها مداخالت لعيل الحبيب الفريوي، جامعة 

صفاقس »االنعطاف يف الفن الرقمي وأزمة العمل الفني: تشظّي 

الصورة وجنون الرؤية« وهالة الهذييل، جامعة سوسة »سطوة 

الجديد«  العريب  التشكييل  املشهد  الوسائطية يف  املعارصة وفن 

ومريم بن عاّمر، جامعة سوسة »الرائع يف جامليات ومامرسات 

الفنون املعارصة: الفن الرقمي منوذجا«. يف الحّصة الثانية رئيس 

الجلسة عيل الحبيب الفريوي، جامعة صفاقس مداخالت لفريد 

املعارص: طرح  التشكييل  الفن  »مأزق  تونس  جامعة  العرفاوي، 

فرج، جامعة  بن  الجاميل« وصابرة  الخطاب  باهت وهالمية يف 

ووفاء  الحديثة«  التكنولوجيا  فنون  يف  التلقي  »إشكالية  سوسة 

الرقمي:  الفن  وبراديغم  الفني  »اإلبداع  القريوان  جامعة  عامر، 

قحط أنطولوجي وتدفق اإلفرتايض الرقمي. الحّصة الثالثة رئيس 

الجلسة رمزي الرتيك، جامعة املنستري وأميمة بن حمزة، جامعة 

سوسة »الهوية الفنية يف التجاذب مع الذكاء االصطناعي والحس 

الفني«وصامد مرزوق شوشان، جامعة جندوبة »التكنولوجيات 

الرقمية واإلبداعات الخزفية التشكيلية املعارصة«. الحّصة الرابعة 

رئيس الجلسة: فاتح بن عامر، جامعة صفاقس مداخالت إلميان 

تونس  يف  املعارص  النسوي  »التشكيل  املنستري  جامعة  العلوي، 

واالنبثاق التقني لألثر الفني« وسيف بن حاّمد، جامعة جندوبة 

يف  قراءة  افرتايض:  واقعي/  تنصيبي  حّيز  يف  املتلقي  »تفاعلية 

و»عروض  سوسة  جامعة  عمر،  بن  وسمية  شخصية«  مامرسة 

الثاين  اليوم  جاملية«.  وثورة  فكرية  خلخلة  الحديثة:  الدمى 

للندوة كان املجال للحّصة الخامسة رئيس الجلسة: خالد عبيدة، 

جامعة املنستري ومداخالت لكرمية بن سعد، جامعة سوسة »بهرج 

التشكيلية  التجارب  التقنية وخواء املضمون: قراءة يف عدد من 

»خطاب  تونس  جامعة  العريب،  سليامن  بن  ووصال  املعارصة« 

الفنانة  الفكر واألداة: تجربة  التونيس بني  التشكيل  املعارصة يف 

التونسية نادية الجاليص مثاال« وعبد الكريم كريم، جامعة قابس 

»التثاقف الرقمي يف النحت املعارص بتونس: قراءة يف أعامل منى 

حفيظ عباس«. يف الحّصة الخامسة مداخالت لقمر رقي، جامعة 

 La polémique de l’art contemporain à l’essor« تونس

 »des technologies interactives : penser l’incorporel

املضمون  بني  التشكيلية  »الصورة  جامعة سوسة  الكعيل،  وآسيا 

والتقنيات من خالل عدسة هالة عامر« ونرجس شلّوف، جامعة 

 .La vidéo sélfe comme une matière plastique سوسة

فسح املجال لباحثني وفنانني شبان ومعرض جماعي
* شمس الدين العوينسوسة تختتم فعاليان الندوة الوطنية حول »الفن المعاصر  « 

* شمس الدين العوين

الدراما  تفاصيل  من  وتلوينات  حياة  مدرسة  املرسح 

من  ينابيع  اىل  عميقا  الذهاب  حيث  االنسانية  والكوميديا 

الوجدانيات واألحاسيس وما به يرى الكائن ذاته يف مرآة الوجود 

كل  ويف  والتقلبات  السكون  زمن  اآلرس  هذا  املرسح  والحياة... 

األزمنة... املرسح عنوان براعات منها املمثل والديكور والخطاب 

والنص واإلضاءة وما إىل ذلك من ممكنات الجامل حيث القول 

املرسحي سفر يف ثنايا الذات بأفراحها وأتراحها وشؤونها وشجونها 

كّل ذلك نحتا للقيمة وتأصيال للكيان..

حيث  والعربية  التونسية  حاالتنا  من  السياقات  هذه  يف 

الضجيج والشجن والتداعيات املريبة... مييض فتية املرسح حاملني 

شيئا من أهازيج الروح والفرح ومشتقات الفكاهة والروح املرحة 

والواعية  الناقدة  السخرية  من  وبيشء 

املفجع  الواقع  وطأة  من  للتخفيف 

واملؤمل...

هذا  فكرة  هي  هكذا 

الذي  الكبري  الفني  العمل 

تراثنا  لتثمني  كذلك  جاء 

فننا  رموز  وتكريم 

من  رضب  يف  الفكاهي 

العرض  وجامل  السحر 

يدوم  الفسحة حيث  وبهاء 

وفيه  ونصفها  ساعة  العرض 

لروحه  الجائبية  من  الكثري 

وخربات  الحبكة  ومتانة  املرحة 

املمثلني.

املوسيقي  الفرجوي  الفني  العرض  هنا  نعني 

إخراج  زاهي«  دميا  نضحك  »دميا  الكوميدي 

للملحن  واملوسيقى  العرقي  منري  محمد 

وأداء  الغريب  حكيم  املوسيقى  واملوزع 

فتحي املسلامين جامل مداين، محمد منري 

العرقي إكرام عزوز، كوثر بالحاج، صربي 

الجندويب، حنان الشقراين محمد حسني 

قريع ومساعدة مخرج مروى بوبكر كل 

ذلك يف إنتاج رشكة ماشريا لالنتاج الفني 

ماشريا  وعرفت  السايح.  طارق  لصاحبها 

الثقافية  الفنية  ومشاركاتها  بأعاملها  لالنتاج 

املميزة ومنها هذا العمل الجديد.

مسرحية ساخرة هادفة ملقاومة اإلحباط »ديما نضحك ديما زاهي« من إخراج محمد منير العرقي  
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رضا شرف الدّين يف امتحان 
مساعدة أمل حمّام سوسة 

قيد  ودون  الحوار عىل مرصاعيه  بوعيل  املرحوم  ملعب  م سوسة  فتحت حماّ عندما 
م سوسة مل  أو رشط وبال ترداّد أمام الناّجم عندما أغلق ملعبه مقربة الغزاة فأبناء حماّ
العريقة وانتمء صاٍف وقوياّ  للمدرسة  يفعلوا لذلك أخذا بخاطر أحد ولكناّها محباّة 
احل... املفروض أناّ رئيس الناّجم يقابل املعروف باملعروف... ولكن نتمناّى  لنجمة الساّ
التي اختضنت  ين نفسه... ماذا فعل لريداّ بعض جميل املدينة  الداّ أن يحاسب رشف 
الناّجم بكثري من الحباّ والفخر واالنتمء؟ الناّجم له أكرث من العب متعاقد ومحرتف 
م لها سابقا؟ الناّجم  م سوسة وماذا قداّ م ألمل حماّ يف الفريق األواّل فمذا ميكن أن يقداّ
يخرس مئات املاليني جرايات العبني عاطلني يف الناّجم مل يلعبوا ثانية واحدة ولكن ليس 
م سوسة من خدماتهم... الكرة اآلن عند رضا  ملسؤويل الناّجم استعداد لتمكني أمل حماّ
م سوسة تريد أن تخترب معدن الراّجل فهو الذي يعداّ  ين... وجمهري أمل حماّ رشف الداّ
أناّه يسمح  الناّجم  الفريق ومساعدته... من مصلحة  إىل جانب  بالوقوف  مراّة  كلاّ  يف 
لبعض العبيه باللاّعب لفائدة األمل ومتابعة تطواّر مردودهم ومنحهم فرصة املشاركة 
ألكرث وقت لعب وتعطيل منافسيه املبارشين من خاللهم... ألناّه من مصلحة الناّجم أن 

يكون األمل قوياّا وقادرا عىل إيقاف منافيس الناّجم املبارشين... لننتظر...
* رياض جغام

لسعد الهمامي ملدة موسم 
يف مستقبل الرجيش 

قالت مصادر مطلعة قريبة من هيئة مستقبل رجيش إنه تماّ التعاقد مع الحارس 
لسعد الهممي ملدة موسم واحد.

وقد سبق للهممي )29 سنة( اللعب لعديد الفرق منها امللعب التونيس ومستقبل 
قابس واالوملبي الباجي قبل التعاقد رسميا مع مستقبل رجيش.

بسبب تأخير انطالق مباراة الترجي واألهلي في 
رادس

»الكاف« يعاقب نادي باب سويقة 
بـ180 ألف دينار تونسية و 4 
مقابالت دون حضور الجمهور 

قرر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم تسليط عقوبة مزدوجة عىل الرتجي الريايض، عىل 
خلفية مباراة األهيل يف ذهاب الدور قبل النهايئ من بطولة دوري أبطال أفريقيا 
مكتب »الكاف« عاقب الرتجي الريايض مببلغ مايل يف حدود 60 ألف دوالر زيادة 
عىل حرمانه من لعب مبارياته عىل ملعبه، دون جمهور ملدة 4 مباريات متتالية.

ويذكر أن مباراة الذهاب بني الرتجي واألهيل شهدت أحداث شغب بني الجمهري 
وقوات األمن تسببت يف تأخري انطالقها بنحو ساعة كاملة.

* محمد حسني

النادي االفريقي يجدّد لالعبيه
د النادي اإلفريقي عقود دفعة جديدة من الالعبني وهم: جداّ

- صابر خليفة إىل حدود سنة 2023
- حمزة العقريب إىل حدود سنة 2024

- سيف الدين الرشيف إىل حدود سنة 2024
- آدم قرب إىل حدود سنة 2025

- شهاب العبيدي إىل حدود سنة 2024

رغم حضور وديع الجريء   

املوريتاني ولد يحيى يتابع تفاصيل السوبر ليغ االفريقي 
كلف املكتب التنفيذي للكاف يف اجتمعه يف الرباط، السيد أحمد ولد يحيى بقيادة 
املرشوع الثوري للكرة يف افريقيا إلنشاء السوبر ليغ اإلفريقي وإطالقه يف االشهر 

القادمة وهنا نسأل أين وديع الجريء من هذا املرشوع أمل يقل إن له افكارا 
ومشاريع كروية قابلة للتنفيذ عىل كل حال وديع حرض لكن يبدو أن صوته ال 

يقوى إال عىل هالل الشابة واألندية التونسية وبالتايل ال ميكن للواحد منا أن ينتظر 
تغيريا للكرة التونسية الفاسدة. 

* محمد يوسف

عثمان الشهايبي يدرب الشبيبة القريوانية 
حصل اتفاق رسمياّ بني املدراّب عثمن الشهايبي والهيئة التسيريية للشبيبة القريوانية عىل 

ة تدريب الفريق األول، وأيضا اإلرشاف العام عىل اإلدارة الفنية من أجل  أن يتويلاّ مهماّ

إعداد اسرتاتيجية عمل قاعدي يف أصناف الشبان..

ح الشهايبي أن تحضريات الشبيبة القريوانية للموسم الكروي املقبل ستنطلق مبارشة  ورصاّ

بعد عطلة 3 أو 4 أيام لعيد األضحى املبارك.

 امللولي يرتاجع عن قرار انسحابه من املشاركة
 يف األلعاب األوملبية طوكيو 2020 

استقبل رئيس اللجنة الوطنية األوملبية التونسية محرز بوصيان  اسامة امللويل حيث تماّ 
تبادال التهاين مبناسبة عيد االضحى املبارك وتدارسا جملة املشاكل والعوائق التي يتظلاّم منها 

البطل والحلول املمكنة  لتجاوزها بعيدا عن التشنج والضغوط مع وضع املصلحة الوطنية 
فوق كل اعتبار.

وعىل اثر اللقاء أعلن الريايض التزامه مبواصلة الدفاع عن الراية الوطنية يف األلعاب األوملبية طوكيو 2020 وتكفل اللجنة الوطنية األوملبية 
بالسعي مع باقي األطراف املعنية بحلاّ اإلشكاليات املطروحة  بعد الشكوى التي رفعتها جامعة السباحة ضد امللويل .  و يذكر  ان  أسامة امللويل 

مالي و ايفواري
 يف نادي حمام األنف 

بالعبني  لصفوفه  تعزيزه  األنف  حمم  نادي  أعلن 
وهم مهاجم مايل و متوسط ميدان دفاعي ايفواري 

.
الدفاعي  امليدان  متوسط  بإنتداب  قام  حيث 
اإليفواري شيخ أمني ناهي ملوسمني إىل غاية موىف 

جوان 2023 قادما من نادي تاندا االٕيفواري.
وعزز صفوفه أيضا بقلب هجوم مايل وهو الالعب 
موىف  غاية  إىل  ملوسمني  ميتد  بعقد  كامارا  موىس 

جوان 2023.
و خاض كامارا تجارب سابقة مع فرق عربية عىل 
غرار  االٕسمعييل املرصي ومولدية بجاية الجزائري 

ونادي ُصحار العمين

الخطوي يدرّب نادي 
أحُد السعودي 

تعاقد أُحد السعودي الناشط يف الدرجة األوىل السعودية مع املدرب 
شكري الخطوي ملدة موسم واحد.

يشار إىل أن الفريق السعودي يضماّ يف صفوفه الالعب التونيس عدي 
بالحاج.

*صابر خليفة

* أحمد ولد يحيى

 هنيد يقرتب من السيلية القطري
يقرتب املدافع الدويل  ، نسيم هنيد من خوض تجربة جديدة، بعد أن قراّر مغادرة ناديه آيك أثينا اليوناين واالنضمم إىل دوري نجوم 

قطر، يف فرتة االنتقاالت الحالية.
 ووفقاً لتقارير صحفية يونانية فإن هنيد صار قريباً جداً من االنتقال إىل نادي السيلية بطلب من املدرب ، سامي الطرابليس.  

ويدرس املسؤولون يف نادي السيلية القطري التعاقد مع املدافع املحوري التونيس صاحب الـ 24 عاما، وعىل األرجح سيستقطبه عىل 
سبيل اإلعارة إىل غاية جوان 2022، مع أحقية الرشاء النهايئ.
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13 ميدالية  لتونس 
يف األلعاب األوملبية
) 4 ذهبية ، 2 فضية ، 7 برونزية ( 

* دورة طوكيو 1964: 
- محمد القمودي فضية سباق 10 آالف مرت ، والحبيب قلحية 

برونزية املالكمة للوزن الخفيف الوسط.
* دورة مكسيكو 1968:

- محمد القمودي ذهبية سباق 5 آالف مرت وبرونزية سباق 10 
آالف مرت.

* دورة ميونيخ 1972:
- محمد القمودي فضية سباق 5 آالف مرت.

* دورة أتالنتا 1996:
- فتحي امليساوي برونزية يف وزن تحت 63 يف املالكمة.

*دورة بكني 2008:
- أسامة امللويل ذهبية سباق 1500 مرت حرة يف السباحة.

* دورة لندن 2012:
- أسامة امللويل ذهبية سباق 10 كلم يف املياة الحرة يف السباحة 

وبرونزية سباق 1500 مرت حرة ، وحبيبة الغريبي ذهبية سباق 3 
آالف مرت موانع يف ألعاب القوى.

*دورة ريو دي جانريو 2016:
- مروى العمري برونزية وزن 58 كلغ يف رياضة املصارعة الحرة 

، و إيناس البوبكري برونزية فردي سالح الشيش رياضة 
املبارزة ، أسامة الوساليت برونزية منافسات التايكواندو يف 

وزن تحت 80 كلغ.

رياضة

التحق الدويل التونيس نعيم السليتي بفريق االتفاق السعودي يف تربصه يف مدينة 
أبلغ  وصوله  وفور  الجديد،  املوسم  ملنافسات  استعداًدا  النمساوية  تاتسمندورف 
املنتخب  الدولية مع  للنادي بتعرضه إلصابة خالل مشاركته  اإلداري  الجهاز  السليتي 
النمسا، حاماًل معه تقريرًا طبيًّا صادًرا  الالعب إىل  املاضية. ووصل  الفرتة  التونيس يف 
يف  لها  تعرض  التي  اإلصابة  طبيعة  يوضح  التونيس،  املنتخب  يف  الطبي  الجهاز  عن 
الركبة خالل »أيام الفيفا«. وسيخضع سليتي لفحص طبي لدى أحد املراكز الطبية يف 
املباريات نحو شهرين،  املشاركة يف  لتحديد مدى قوة إصابته. وسيغيب عن  النمسا 
الحقيقة  لكن  السليتي  رواية  طبعا  هذه  الطبيب.  عن  الصادر  املبديئ  للتقرير  وفًقا 
ان السليتي تعرض إلصابة حادة يف مباراة »ْحوم« يف جزيرة جربة وكانت تحديدا يف 
املقابلة التي جمعت مجموعته بقدامى العبي الرتجي الجرجييس عىل كّل حال نحن 
قدمنا املعلومة الصحيحة وللسليتي نقول إن االحرتاف فكر قبل أن يكون أي يشء آخر 

ولكم منا جميعا املحبة والتهاين مبناسبة عيد االضحى املبارك.
* محمد يوسف

بعد تعرضه إلصابة يف مقابالت »الحوم«

راحة بشهرين للسليتي بعد 
أصدرت الكتابة العامة للنجم الريايض الساحيل بالغا، كشفت من خالله عن قامئة أعضاء التحاقه برتبص االتفاق السعودي 

اللجنة املستقلة لالنتخابات التي سترشف عىل الجلسة العامة االنتخابية املزمع عقدها يوم 
األحد 8 أوت القادم وترتكّب الهيئة من:

رئيس اللجنة: األستاذ عبد الجليل بوراوي
عضو: األستاذ حافظ الربيقي

عضو: األستاذ الهادي بن عبد الله.
وستتعهد اللجنة مبهمة اإلعداد للجلسة العامة االنتخابية للفريق، وتسيري أعاملها وقبول 

الرتشحات وضبط قامئة املرتشحني واإلعالن عن النتائج.

الجلسة العامة االنتخابية للنجم الساحلي 
يوم 8 أوت وعبد الجليل بوراوي رئيسها 

الكبري  املرصي  الفريق  الزمالك  مع  سايس  الفرجاين  التونيس  الالعب  مشوار  انتهى 
ماتز  مع  تجربة  من خالل  فرتة شك  بعد  وبروزه  الفرجاين  نجاحات  يف  ساهم  الذي 

الفرنيس.
غادر الفرجاين القلعة البيضاء لكن مسرية الفريق املرصي لن تتوقف عىل الفرجاين. 
وبقية  األصل  فهي  أحد  عىل  تتوقف  لن  صالح  محمد  أنجبت  التي  املرصية  والكرة 

النجوم فروع
ولنئ دخل الفرجاين يف تجربة خليجية مغايرة نتمنى له من خاللها النجاح فإننا نقّر 

بأنه لن يجد الحرارة التي وجدها يف مرص وحب الجامهري له.
قد يقال تلك هي سياسة االحرتاف وتلك هي أحكامها ولكن الفضاءات التي افتحت 

للفرجاين مع القلعة البيضاء سوف لن تفتح له يف أي مكان آخر.
* عبد الرزاق

الفرجاني ساسي يخسر الزمالك

أنباء  على  يردّ  املكشر  توفيق 
سجنه 5 سنوات مع النفاذ العاجل  

وعىل  نفسها  وباالٔقالم  نفسه  التوقيت  يف 
املنّصات نفسها التي اعتادت أن تكون ذممها 
رخيصة انطلق الذباب القذر يف حملة تشويه 
قذرة لشخيص إذ تحرّكت املاكينة بنقرة من 
جامعة  رئيس  هزائم  توايل  بعد  نفسه  الّزر 
كرة القدم ومع اقرتاب بداية أعامل التدقيق 
يف حسابات الجامعة بتداول خرب هو مبثابة 
املريض  الخيال  تداعب  املنال  بعيدة  أمنية 
والٔتباعه  الفاسدة  املنظومة  هذه  لرأس 
أطمنئ  لذلك  الشابّة...  كابوس  من  للتخلّص 

كل أهالينا يف الشابّة وكّل أنصار قضيتنا العادلة أّن ما يتّم تداوله عن أحكام بالسجن صادرة 
يف حّقي وعن وجودي خارج أرض الوطن ال يعدو أن يكون سوى حملة منظّمة غايتها رضب 
وتشويه رئيس هالل الشابّة وأن كل ما ُسّوق يف هذا االٕطار يتعلّق بقضيّة عاديّة موضوعها 

البنزرتي  فوزي  تهنئ  املدربني  ودادية 
بالبطولة مع الوداد 

تتواصل نجاحات املدربني التونسيني يف املغرب الشقيق حيث قاد املدرب املخرضم عميد 
املدربني التونسيني فوزي البنزريت الوداد البيضاوي إىل التتويج بلقب البطولة قبل نهاية 

الدوري بـ 3 جوالت.
إىل  التهاين  بأحّر  القدم  لكرة  التونسيني  املدربني  ودادية  هيئة  تتقدم  املناسبة  وبهذه 

املدرب فوزي البنزريت والطاقم الفني املساعد مع متنياتنا مبزيد النجاح والتألق.
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تهنئة
مبناسبة اإلحتفال بعيد الجمهورية 64 املوافق ليوم 25 جويلية 2021 
يتمنى الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض وكافة إطاراته وأعوانه  
العزة لتونس وموفور الصحة والعافية والرقي لكافة أفراد الشعب 
التونيس داعني للوطن بالنجاح وتحقيق املكاسب عىل درب العزة 

والكرامة من أجل اسرتجاع قيمة العمل ودفع عجلة اإلقتصاد وتطوير 
منظومة التغطية اإلجتامعية والصحية.

عاشت تونس –عاشت الجمهورية.


