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وطنية 

األمين العام األخ نور الدين الطبوبي

مؤسسات الدولة مفككة وبعيدة 
بعضها عن بعض

تّم يوم االحد 25 جويلية 2021 إحياء الذكرى الثامنة الغتيال الشهيد محمد الرباهمي 
بحضور األمني العام األخ نور الدين الطبويب وثلة من أعضاء املكتب التنفيذي الوطني 

و عائلة الشهيد وعدد من ممثيل األحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية.
ودعا األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب، إىل الضغط 
اإليجايب لتعديل البوصلة حول بعض الخيارات الوطنية وحول استحقاقات ثورة الحرية 

والكرامة.
املجلس  عضو  الغتيال  الثامنة  الذكرى  إحياء  يف  مشاركته  عقب  الطبويب  األخ  وقال 
كورونا  جائحة  بسبب  يستطيع  ال  ›االتحاد  إن  الرباهمي،  محمد  التأسييس  الوطني 
التحرك بشكل كبري، والتوقيت انتهى ومل يعد من املمكن بعد اليوم أن ننتظر أكرث‹، 

معتربا ان األمر ال يعّد تهديدا بل ضغطا ايجابيا.
عن  بعضها  وبعيدة  مفككة  تونس  يف  الدولة  »مؤسسات  أن  الطبويب  األخ  وبنّي 
بعض« وانتقد يف هذا الصدد »نرش مراسالت رسمية حكومية عىل صفحات التواصل 
االجتامعي. كام انتقد ما اعتربه »تهافتا وتسابقا ألخذ صور فوتوغرافية مبناسبة منح 
»ما  السياق  هذا  يف  وقال  كورونا«.  فريوس  ازمة  ملواجهة  رمزية  مساعدات  وتقديم 

هكذا تدار الدولة«.
حقيقة  إظهار  عىل  املستقل  القضاء  يعمل  أن  رضورة  عىل  الطبويب،  األخ  وشّدد 
االغتياالت السياسية يف تونس ومنها جرمية اغتيال الشهيد محمد الرباهمي التي جدت 

يوم 25 جويلية 2013.
العمليات.كام  إنه من الرضوري الكشف عّمن خطّط ودبّر لهذه  الطبويب  وقال األخ 
تلتقي  ما  كثريا  التي  واملدنية  السياسية  القوى  تتوّحد صفوف  ان  شّدد عىل رضورة 

إلحياء ذكرى وفاة الرباهمي أو من قبله ذكرى شكري بلعيد. ثّم ينتهي كّل يشء.

الرتفيع يف األجور األساسية واملنح التعاقدية 
ملوظفي البنوك واملؤسسات املالية

الجامعة  وقعت 
للبنوك  العامة 
املالية  واملؤسسات 
العام  لالتحاد  التابعة 
للشغل  التونيس 
املهنية  والجمعية 
للمؤسسات  التونسية 
املالية يوم 26 جويلية 
اتفاق  محرض  الجاري 

يقيض بالرتفيع يف األجور األساسية واملنح التعاقدية ملوظفي البنوك واملؤسسات املالية بنسبة 5.3 باملائة من كتلة األجور بعنوان سنة 
2020 و6.7 باملائة بعنوان 2021.

واتفق الطرفان عىل تطبيق الزيادة لسنة 2020 بصفة استثنائية بداية من غرة سبتمرب 2020 إىل 30 أفريل 2022. كام تم مبوجب هذا 
االتفاق تعديل جرايات املتقاعدين من موظفي املؤسسات البنكية واملالية املنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية 

عىل قاعدة 17.5 شهرا.
كام تم االتفاق عىل الرتفيع يف قيمة قرض السكن املمنوح من الصندوق االجتامعي من 70 ألف إىل 90 ألف دينار عىل أن يقع تطبيق 

هذا االتفاق بداية من 31 ماي 2021، هذا فضال عن الرتفيع يف منحة اإلحالة عىل التقاعد من 6 رواتب شهرية إىل 12 راتبا شهريا.
كام نّص محرض االتفاق عىل تسوية وضعية العاملني باملناولة يف النشاط األصيل للبنوك واملؤسسات املالية عرب انتدابهم عىل مراحل 
يف أجل أقصاه 31 ديسمرب 2023 وذلك بالنسبة إىل املؤسسات التي تشغل عددا كبريا من العاملني باملناولة يف النشاط األصيل للبنوك 

واملؤسسات املالية.
وسيتّم مبقتىض املحرض تكوين لجنة فنية مشرتكة بني الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية والجمعية املهنية التونسية للمؤسسات 

املالية ملراجعة االتفاقية القطاعية عىل أن تختتم أعاملها يف 31 ديسمرب 2021.
وعربت الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية والجمعية املهنية التونسية للمؤسسات املالية خالل نص االتفاق املوقع يوم االثنني 

26 جويلية 2021 عن عزمهام تطوير العالقة الشغلية بينهام مبا يساهم يف الرفع من مردودية ونجاعة البنوك واملؤسسات املالية.
ويأيت هذا االتفاق بعد أن لوحت الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية بشن احتجاجات جديدة مبا يف ذلك الدخول يف إرضاب يف 
القطاع البنك واملايل إذا مل تستجب الجمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية والجامعة التونسية لرشكات التأمني ملطالبها.

وكان املكتب التنفيذي للجامعة قد قرر عقد مجلس وطني قطاعي حدد موعد أمس األربعاء 28 جويلية الجاري لتحديد أشكال 
االحتجاج التي سيتم اتخاذها مبا يف ذلك إرضاب قطاعي جديد.

كام يذكر أن البنوك واملؤسسات املالية يف تونس كانت قد شهدت يومي 5 و6 جويلية الجاري إرضابا شّل جميع خدمات القطاع إثر 
فشل املفاوضات بني الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية والجمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية.

إثر التّدابري االستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 
العادي  الداهم وسعيا إىل إرجاع السري  الّدستور توقّيا من الخطر  من 
لدواليب الدولة ويف ظّل تفّش الكوفيد، فإّن املكتب التنفيذي الوطني 

لالتّحاد العام التونيس للشغل املجتمع بصفة طارئة:
االتّحاد  إليها  نبّه  أن  البالد قد سبق  فيها  ترّدت  التي  األزمة  بأّن  يذكّر 
عديد املرّات وثبّت تقييمه لها يف ديباجة املبادرة الوطنية، ويسّجل أنّها 
قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إىل حّد تعطّل دواليب الدولة وتفّكك 
وتعّمق  واالقتصادي  االجتامعي  الوضعني  وترّدي  وأجهزتها  أوارصها 
الفساد  وتفش  والجهات  الفئات  بني  الفوارق  وتزايد  الشعب  معاناة 
ونهب املال العام واسترشاء مظاهر املروق عىل القانون وخرقه بالغلبة 
لصالح  آخر  طورا  القضاء  ومنها  واألجهزة  الترشيعات  وبتطويع  طورا 
لوبيات متنّفذة وأطراف استباحت الحقوق والبالد ورهنتها يف سياسة 
الوقت لتحميل  الوطنية، وقد حان  السيادة  تداينيّة خطرية فرّطت يف 
املسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس عىل صفيح من نار.

يف  انطلقت  التي  السلمية  والشعبية  االجتامعية  التحرّكات  يحيّي 
العديد من الجهات وشّكلت حلقة يف سلسلة مراكمة النضال الشعبي 
واالجتامعي يف تونس ويدين األسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات 
النشطاء  من  العديد  واعتقال  الحّريات  انتهاك  إىل  وأفضت  تجاهها 

وكادت تعود بالبالد إىل مربّع االستبداد.
أّي  يف  الدستورية  بالرشعية  التمّسك  عىل  الحرص  رضورة  عىل  يشّدد 
إجراء يُتّخذ يف هذه املرحلة الدقيقة التي متّر بها البالد حتّى نؤّمن إىل 
البالد  إىل  ونعيد  الدميقراطي  املسار  واستمرار  الدستور  احرتام  النهاية 

استقرارها ونسرتجع طاقتها يف البناء والتقّدم.
الرئيس  اتّخذها  التي  االستثنائية  التدابري  مرافقة  وجوب  عىل  يؤكّد 
أهداف  ضبط  مقّدمتها رضورة  ويف  الدستورية  الضامنات  من  بجملة 
املفرطة  واملَرْكزة  واالجتهاد  التوّسع  عن  بعيدا  االستثنائية  التدابري 
حتّى  بإنهائها  واإلرساع  االستثنائية  اإلجراءات  تطبيق  مّدة  وتحديد 
وإىل  العادي  السري  إىل  اآلجال  يف  والعودة  دائم  إجراء  إىل  تتحّول  ال 

فيها  مبا  والحريات  الحقوق  احرتام  ضامن  وكذلك  الدولة  مؤّسسات 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية دون تجزئة مع االحتكام إىل اآلليات 
طريق  خارطة  إطار  يف  سيايس  تغيري  أّي  يف  والتشاركية  الدميقراطية 
تشاركية واضحة تسطّر األهداف والوسائل والرزنامة وتطمنئ الشعب 

وتبّدد املخاوف.
بها  النأي  وجوب  إىل  األطراف  كّل  ويدعو  العسكرية  املؤّسسة  يحيّي 
ووطنيّتها  املؤّسسة  هذه  بعراقة  منه  إميانًا  السياسية،  التجاذبات  عن 
عىل  يشّدد  كام  والعباد.  البالد  أمن  بحامية  املرشوط  غري  ومتّسكها 

مراجعة التدابري الخاصة بالقضاء لضامن استقالليّته.
يرفض لجوء أّي طرف مهام كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إىل العنف 
ويعرّب يف الوقت نفسه عن رفضه القطعّي لسياسة التشّفي أو تصفية 

الحسابات وضامن خروج سلمّي من هذه املرحلة الدقيقة والصعبة.
* األمني العام
نورالدين الطبويب

بيان املكتب التنفيذي لالتحاد بعد التّطورات األخرية التي تعرفها البالد
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يوسف الوسالتي

اتخذها  التي  االجراءات  من  واملواقف  التوجهات  وتباينت  اختلفت 
الرئيس قيس سعيد بني رافض ومؤيّد ومساند بصورة نقدية، ومن املؤكد انه 
يف ظل غياب املحكمة الدستورية يصبح من باب الرياضة الفكرية محاولة 
حتمية  ونتيجة  الثورة  ملسار  تعديال  او  انقالبا  كان  ان  حدث  ما  تصنيف 
من  كاملة  بعد عرشية  البالد  اليها  وصلت  التي  االختناق  لحالة  ومنتظرة 

حكم النهضة وحلفائها املتجددين يف كل انتخابات.
يف  فارقا  كان  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  موقف  ان  والحقيقة 
الذي  البيان  يف  الدعوة  من خالل  التباين  حدة  وتخفيف  الصورة  توضيح 
التدابري منها عدم  التنفيذي للمنظمة اىل اتخاذ جملة من  اصدره املكتب 
اللجوء إىل التشفي والعنف اضافة اىل رضورة توفري الضامنات الدستورية 
الالزمة وتأمني مواصلة االنتقال الدميقراطي والحفاظ عىل الحريات العامة 

والفردية.
ومبارشة بعد صدور البيان كان لألمني العام لقاء مع رئيس الجمهورية 
نظر  وجهة  لطرح  مناسبة  وكانت  الوطنية  املنظامت  من  عدد  صحبة 
الضامنات  ولتوفري  البيان  نّص  روح  مع  ومتاشيا  السياق٬  املنظمة. يف هذا 
بوصفه  االتحاد   يسعى  والدقيقة  االستثنائية  املرحلة  هذه  الدارة  الالزمة 

قوة اقرتاح دامئة اىل صياغة خارطة طريق تكون منطلقا للنقاش والتشاور.
ولنئ انطلقت منذ صباح امس لقاءات اولية بالخرباء والكفاءات فان 

مالمح خارطة الطريق تصّب يف اتجاه.
تدار  ال  الدول  الن  التونسيني  امام  السياسية  الرؤية  توضيح  أّوال:  ـ 
القادمة  بالقرارات االرتجالية يف غياب تصّور اسرتاتيجي متكامل للمرحلة 

ولكل متطلباتها.
ـ ثانيا: رضورة اإلرساع يف مبارشة تنفيذ هذه الخطة خاصة أن الزمن 
السيايس للبالد ال يحتمل أي تأخري، إضافة إىل أن املدة التي حّددها الرئيس 
لهذا الظرف االستثنايئ ستدوم شهرا فقط ورمبا متّدد ملرّة واحدة وهو ما 
تأمله كل األطراف ويعترب السقف الزمني عامل طأمنة للبالد وقد يجّنبها 

متاهات كربى.
ـ ثالثا: إن إعداد خارطة الطريق يعّد أفضل ضامنة لعدم ارتداد البالد 
اىل الخلف ويحفز كل االطراف السياسية املرتّددة والنافذة لقرارات الرئيس 

عىل االنخراط يف التميش الجديد.
أن  يبدو  الوثيقة  هذه  إلعداد  النقاشات  إليه  ستفيض  ما  انتظار  ويف 
املحاور العامة لخارطة الطريق ستقوم عىل محورين محور أول ذي طابع 

استعجايل يهّم الجوانب االقتصادية 
وكذلك  واالجتامعية  والصحية 
خالل  من  وهذا  والقضائية  األمنية 
واعالن  العالقة  امللفات  معالجة 
حرب واضحة عىل الفساد باالستناد 

تفقدية  او  املحاسبات  محكمة  تقارير  يف  خصوصا  املوثقة  التجاوزات  إىل 
وزارة العدل وغريها من املصادر االخرى.

بتعيني  االرساع  ايضا  االستعجايل  الطابع  ذات  االجراءات  هذه  ومن 
رئيس حكومة واعادة هيبة الدولة ودفع مؤسساتها اىل العمل لحامية البالد 

من االرهاب والتهريب وغالء االسعار... إلخ 
عىل  محور  وهو  الطريق  خارطة  ستعالجه  الذي  الثاين  املحور  اما 
السيايس  االستقرار  وضامن  القوانني  هيكلة  فسيشمل  املتوسط  املدى 
بالبالد والتأكيد عىل احرتام الحريات العامة والفردية والحريات السياسية 

والنقابية.

أي سيناريو تنتظره بالدنا:

االحتاد يعّد خارطة طريق للمرحلة القادمة

وطنية

والرباهمي  بلعيد  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  أمس  نظمت 
الثامنة الغتيال الشهيد  الذكرى  ندوة صحافية وذلك يف اطار احياء 
بالتأكيد  الباجي  أنور  األستاذ  الندوة  افتتح  وقد  الرباهمي  محمد 
االخرية  الثالث  السنوات  خالل  امللّف  شهدها  التي  التطورات  عىل 
قامئة  وإدراجه ضمن  العكرمي  بشري  القايض  ابعاد  إىل  أدت  والتي 
إىل  مشريا  األدلة  وطمس  السياسية  االغتيالت  قضية  يف  املتهمني 

ومحاكمته  الحصانة  رفع  اجل  من  الضغط  رضورة 
واكد املحامي الباجي بان عمل هيئة الدفاع مل يكن 
مقترصا عىل املحامني وامنا هو عمل مشرتك مبساهمة 
صحافيني ومثقفني وحقوقيني كانوا سندا للهيئة مربزا 
رضورة مواصلة الضغط لفّك شفرة الجهاز الرسي مبا 

سيكشف الحقا قضية االغتياالت السياسية.
* رسالة إىل برملانات العامل

يف  برملانا   120 من  اكرث  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  راسلت 
مختلف أنحاء العامل وتضمنت الرسالة اتهاما مبارشا لراشد الغنويش 
وتتبع  تجسس  عمليات  يف  وضلوعه  للنهضة  الرسي  الجهاز  برئاسة 
إىل  الرسالة  ودعت  أجنبية  وسفارات  تونسيني  وسياسيني  لحقوقيني 
إيقاف التعامل مع الغنويش وإدانته دوليا كام تضمن ملف الرسالة 

اكرث من 120 وثيقة قرأتها ابنة الشهيد سارة الرباهمي.

أكد  فقد  جهته  ومن 
الهيئة  بأن  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  عضو  الرداوي  رضا  األستاذ 
ودفعها  العالقة  األبحاث  لحلحلة  سعيد  قيس  الرئيس  دعم  تنتظر 
وذلك بالتوازي مع دعوته املجلَس القطاعي العديل باإلرساع يف رفع 

الحصانة عن القايض بشري العكرمي ومحاكمته.

* نرص الدين سايس

هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والرباهمي

رسالة إىل برملانات العالم إلدانة راشد الغنوشي

ننتظر دعم الرئيس سعيد 
لدفع االبحاث يف ملف 

االغتياالت والجهاز السري

مل تبزغ شمس يوم 26 جويلية إال وتونس قد رشعت يف طّي ورقة مهّمة 
من تاريخها وهي ورقة حكم االسالم السيايس. يوم قائظ مناخيا وسياسيا، 
كان فيه املدخل الخلفي للربملان مركزًا لعدسات وسائل إعالم العامل يف انتظار 

ما سيحدث.
الرئيس السابق للربملان يحرض قبل الفجر اىل املبنى الترشيعي الذي اعلن 
الرئيس منذ ساعات تعطيل مهامه ونزع الحصانة الربملانية عن نوابه حرض 

ليقول »ما زلنا هنا« ولينّدد صحبة االئتالف الحاكم مبا أسامه انقالبا.
عىل  بظاللها  تخّيم  تزال  ال  مرص  يف  رابعة«  »اعتصام  تجربة  ان  رغم 
حركات االسالم السيايس فانه يبدو ان راشد الغنويش الذي مل يكن مستعدا 
الذي  االعتصام هو  فإن سيناريو  لذلك  السلطة  للتنازل عن  االحوال  يف كل 

غلب عىل تفكريه وحدد طبيعة سلوكه السيايس يف املرحلة القادمة.
منذ ان اعلن الرئيس عن جملة التدابري االستثنائية التي اتخذها طّوع 
مأجورة  صفحات  االخواين...  واللويب  اإلعالمية  االمكانيات  كل  الغنويش 
تغريدات  والرشق  مبارش  والجزيرة  الجزيرة  قنايت  يف  مبارشة  وتدخالت 
بباردو  الحركة عىل االعتصام  التونسيني وابناء  عىل تويرت 5 تغريدات تحث 

الستعادة الرشعية والحفاظ عىل مكتسبات الثورة.
ترصيحات متشنجة تؤكد عىل رضورة افشال ما سّموه انقالبا وخطابات 
نارية تحث التونسيني عىل االستجابة لنداء االعتصام بالتوازي مع ذلك رشعت 
والحضور  الدعم  وطلب  بالجهات  باالتصال  االشتغال  يف  االخوانية  املاكينة 
إلفشال مخطط سعيد يف االثناء حول راشد الغنويش سيارته السوداء الفارهة 
واجنبية  وطنية  االطراف  بكل  اتصاالت  تهدأ.  ال  نشيطة  عمليات  غرفة  إىل 
اتصال باألحزاب واملنظامت الستاملتها إىل موققف النهضة ودفعها إىل اعتبار 
األوىل  الّساعات  منذ  بدأت  كثرية  دولية  بأطراف  اتصاالت  انقالبا  ما حصل 

إلعالن قيس سعيد عن قرارته.
مل تكن كلمة ذلك الضابط العسكري الذي ذكّر رئيس الربملان ونائبته بأنه 

أقسم عىل حامية الوطن مل تكن تلك الكلمة رغم عفويتها وارتجاليتها سوى 
مرآة عكست مهجة التونسيني الذي تعنيهم حامية الوطن من ائتالف سيايّس 
حاكم عبث بالبالد كام شاء واشتهى ائتالف دفع بها إىل الرحيق األسفل من 

بؤرة املرض والفقر.
مل  النهضة  حركة  أبناء  من  عرشات  بضعة  تقاطر  الفجر  طلع  حينام 
الغنويش خصوصا مع تقدم  لراشد  بعد ذلك كثريا كان واضحا  يزد عددهم 
الساعات أن شمس ذلك اليوم لن تغرب قبل أن يكتسح اآلالف من أنصار 
قيس سعيد الساحة خصوصا أن أعدادهم بدأ يف االرتفاع وارتفعت اصوات 
مخلوف  الدين  لسيف  الرموز وخصوصا  لبعض  بالويل  املهّددة  شعاراتعهم 

والبحريي والغنويش ذاته.
العواصم  مختلف  لدى  صدى  الهاتفية  االتصاالت  تجد  مل  املقابل  يف 
العاملية وكأن هناك نوعا من املباركة الضمنية ملا قام به سعّيد وعىل امليدان 

ويف ساحة باردو كانت نداءات الغنويش مجرّد صيحة يف واٍد ال ماء فيه.
يف لحظة تاريخية فارقة تفقد الحركة كل يشء تقريبا، قواعدها وهياكلها 
التي كانت يف زمن العّز قادرة عىل حشد عرشات اآلالف حافالت من الجهات 
وسيارات وإعالم... يف تلك اللحظة أصاب السّم أطراف النهضة فباتت عاجزة 
عن تحريك أطرافها وحتى أياديها الطويلة مل تعد قادرة عىل مجرّد حّك الرأس 

بعد فشل كل اتصال هاتفي.
فقدت الحركة مع الساعات الصباحية االوىل قدرتها عىل الحشد بشكل 
ال يصّدق حتى بدت مجرد مجموعة صغرية مكّونة من بضعة أنفار... تعرّت 

فجأة حقيقتها بعد عرشية كاملة من الحكم غري الرشيد.
فقدت الحركة أيضا السند الرئييس ألي تحرك أو اعتصام وهو املجتمع 
املدين ومن الطبيعي أالّ تجد النهضة تلك الجمعيات واملنظامت إىل جانبها 
وهي التي عبثت بها واستثمرت آالف املليارات من أجل خلق مجتمع مدين 
وجمعيات  مرحمة  وجمعية  والدميقراطية  اإلسالم  جمعية  غرار  عىل  مواٍز 

أخرى نكرة ال يعرف لها أصال أو فصال.
كيف ميكن أن ينظّم اإلخوان اعتصاما بال سند جامهريي وبالد مساندة 
من األحزاب واملنظامت وبال مباركة من االطراف الدولية بدأ حلم االعتصام 
بتاليش مع طلوع النهار وتقدم الساعات وبدأت لغة التهديد والوعيد تخفت 
البحريي  وتحريض  مخلوف  لسيف  »املتصعلكة«  النارية  الخطابات  فبعد 
ويشكر  ويزبد  ويرعد  الحركة  قواعد  يف  يخطب  جعلته  التي  وسفسطائيته 
ابناء الحركة عىل حضورهم )بضعة عرشات أو لنقل مئات( بعد ذلك حصل 
دعم  وفشل  الجامهريي  الحشد  فشل  آخر  لطور  املجال  ليفسح  االنسحاب 
الحركة من الداخل والخارج ومل يبَق للغنويش سوى االنسحاب وطي فكرة 
االعتصام واعادة سيناريو »رابعة« من الواضح ايضا أن أهم رسالة وصلت 
إىل الغنويش من الخارج من كل األطراف مبا فيه أصدقاؤه االتراك والقطريون 

»احذروا من جّر البالد اىل العنف«.
فشل  وهو  السيناريو  هذا  اسقاط  يف  كبري  بشكل  ساهم  آخر  معطى 
االنسياق وراء  املقال هشام املشييش والذي رفض  الحكومة  استاملة رئيس 

دعوته العالن العصيان ورفض قرارات رئيس الجمهورية.
جلساته  عقد  الربملان  عمل  مواصلة  عىل  تقوم  السيناريو  هذا  وركيزة   
العام  الشأن  وادارة  الجمهورية  رئيس  اقالة  ومنها  الفصول  بعض  وتفعيل 
من باردو بالتوازي مع قرطاج وهكذا ستنقسم تونس اىل سلطتني االوىل يف 
باردو وستسميے نفسها السلطة الرشعية عىل غرار ما حصل يف ليبيا ويرأسها 

الغنويش وسلطة ثانية سيعتربها الربملان انقالبية يرأسها قيس سعيد.
عموما٬ ومن مفارقات األزمنة أن تسقط النهضة بالطريقة نفسها التي 
سقط بها التجمع والقاسم املشرتك بني االثنني ان كليهام مل يفهام الشعب اال 

متأخرا وبعد فوات االوان.

هكـذا سقـط سيناريـو »رابعـة« فـي بــاردو
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يف محاولة منها الحتواء األزمة...

النهضة تراوغ وتريد انتخابات مبكرة وحوارا وطنيا النهضة وسنوات طواحني الريح
* بقلم لطفي املاكني

السيناريو  ذلك  الغنويش  راشد  النهضة  ورئيس حركة  الربملان  رئيس  يتوقع  مل 
وهو يقف أمامه منذ أن عاد إىل البالد تحت هتافات أنصاره مريدية التي شبهته 
بالبدر الذي أقبل عىل تونس وشعبها لينعموا مبا مل  تحققه لهم دولة االستقالل 

عىل مدى ستة عقود.
وقد تكون جالت بخاطره ما جالت بذاكرة بطل »مائة عام من العزلة« رغم 
الدعوية  انطلقت خطواته  منذ  املايض  احداث  الفكرية  مراجعه  من  ليست  أنها 
يف مجموعة ضيقة ضد املتداول يف املجتمع من منط يراه الزعيم الحبيب بورقيبة 
األفضل واالنسب لتكون االجيال القادمة متشبعة باالفكار املستنرية والرهان عىل 
العقل لنحت املستقبل بعيدا عن الغيبيات والتمسك بتالبيب ماض به الكثري من 

التعويم يف الطرح ملعالجة الحارض بكل متغرياته ومتقلباته.
اليومي مقدمات  الواقع  لتطفو عىل  الحسنة« طويال  ومل تدم مرحلة »النوايا 
بحكم  محدودة  كانت  وإن  حاضنة  وجدت  مختلفة  أساليب  النمط  ذلك  لتغيري 
قبضة الدولة القوية حينها وعدم استعداد الزعيم للمقايضة بأي شكل يف النمط 
املجتمعي الذي كان محفزه األول لتحمل عقود من النضال والسجون واملنايف اال 
ان كل ذلك مل يفل من شكيمة شيخ النهضة وطول نفسه يف انتظار وقت تتغري 
الشباب  انتفاضة  ان تحقق تحت وطأة  اىل  اليوم  االيام وظل مسكونا بذلك  فيه 
الذي خرج يف ليايل شتوية دافئة ليضع حدا ملنظومة حكمت البالد لعقود وتوقف 
مقاربتها يف لحظة من الزمن لعدم قدرتها عىل تفعيل شعارات الخطاب الرسمي 
املنحرصة حينها يف العدالة االجتامعية والرهان عىل الشباب باعتباره عامد املستقبل 
وأساس منجزاته اال ان استحواذ فئة معينة منحرصة يف عائلة الرئيس حينها عىل 
أغلب مقدرات وثروات الشعب مل تغفر له ما تحقق من تنمية واستقرار ودولة 
الشبابية  مؤسساتها مهابة واشعاع خارجي وصوت مسموع لتخرج تلك الحشود 
والغنب  التهميش  بعيدا عن  التنمية  التشغيل وحق جهاتهم يف  بحقها يف  مطالبة 
من  تعرب  التي  الواجهة  حينها  الحاكم  الحزب  مقرات  وقد وجدت يف  االجتامعي 

خاللها عن رفضها للنظام املهيمن عىل مقاليد السلطة.
وشكر شيخ النهضة يومها سعي ذلك الشباب الثائر عىل منظومة الحكم حينها 
واملنايف  والسجون  واملنع  املحارصة  سنوات  من  املظلومية  صورة  عىل  واالعتامد 
تطرحه  ما  مع  تعاطفه  عن  الترصيح  دون  ملن غري ضمنيّا  دائرتها حتى  اتسعت 
من  وكسبت  للصالح«  »السلف  مبآثر  واالقتداء  االصول  اىل  العودة  من  الحركة 
التعبري االخري انتخابات 2011 لتجمع مقاليد سلطة اكتوت عقودا بسطها من خالل 
مختلف اوجه رموزها وقد تكون الحركة حينها غري مهيّأة لتلك اللحظة وهذا ما 
ال تنفيه بعض قياداتها من الذين دخلوا الحقا يف خالف مع رئيس الحركة وشيخها 
اال ان »الفرصة« ال ميكن التفريط فيها تحت اي مسّمى ووزعت الحقائب الوزارية 
واملناصب العليا وكانت بداية الفراق بني إخوة املحن واستأثرت مجموعة بالقرار 
ومغانم السلطة عىل حساب مجموعة اخرى شعرت بأنها غبنت رغم انها تحملت 

اكرث من غريها عقود السجون واملنايف.
ومل يعد من املمكن رأب التصدع خاصة ان الذين تذوقوا حالة السلطة ونفوذها 
وانحرفوا عن الدور املفروض القيام به الن حزب الحكم يختلف عن حركة رسية 
اال ان الطبع غلب التطبع بهيمنة السعي إىل التمكن من مفاصل الدولة والتشبث 
بأن تكون يف أغلب الحكومات منذ 2011 ويف الوقت نفسه الرتويج لعدم الرغبة يف 
السلطة وعدم تحمل املسؤولية وحصلت الهوة املتزايدة يوما بعد آخر مع مطالب 
الشارع  إىل  عارية  بصدور  خرج  التي  الثورة  اهداف  تحقيق  يف  ورغبته  الشعب 
لوحده دون ان يكون أحد من قيادات النهضة اىل جانبه بل التاريخ يحفظ ما كان 

يجرى حينها من مشاورات ال عالقة بها مبآل الثورة ومطالبها.
وعىل شيخ الحركة ان ال يستغرب خروج تلك الحشود يوم 25 جويلية واالكيد 
انه استحرض صورة ما جرى فرتة ديسمرب 2010 وجانفي 2011 الن التاريخ اعاد 
التي اصبحت تحتلها  االرقام  نفسه واالعادة تكون دامئا يف شكل مهزلة تعكسها 
البالد يف كل مؤرشات التنمية وإىل ذلك الكارثة الصحية بفقدان آالف التونسيني 
ما  كل  وتنصلت من  والغنائم  املناصب  الرصاعات عىل  الحركة يف  انغمست  بعد 
وعدت به املقربني منها الذين اكتشفوا ان مآثر السلطة تغيري النفوس التي تخفت 
الشعب  ان  الرثاء يف حني  لتظهر أوجه  النفس  التعفف وااليثار عىل  لعقود حول 
ومن ضمنهم من صدقوا تلك الشعارات من قواعد الحركة يكابدون غالء األسعار 
وتستعمل  بالسلطة  التمسك  عىل  النهضة  قيادات  ترص  حني  يف  الوباء  وتفيش 
النجاحات حققت  بأنها  خطابهم  يصدق  زال  ما  من  لتوهم  الوسائل   مختلف 
وأن املشككني واملرتبصني بالحركة هم من يوهمون الشعب بعكس ذلك وباملحصلة 
فان الفرصة الحقيقية أُهدرْت لتقديم ولو القليل لهذه البالد حتى ملن كانوا عىل 
سجيتهم يف تصديقهم لخطاب مل يتخلص من مفردات املظلومية وإلصاق السلبية 
وأسباب الفشل باآلخر املرتبصة »بنجاحات الحركة« التي باتت تحتاج إىل الكثري 

من املراجعات.

املرات  كل  عكس  وعىل  املرة  هذه 
السابقة، مل تنجح حركة النهضة يف تحشيد 
توجهت  التي  دعوتها  ان  حيث  أنصارها. 
بها اىل قواعدها لاللتحاق بباردو والدفاع 
عام اسمته »الرشعية« مل يستجب لها غري 

عدد قليل ال يتجاوز بعض العرشات.
شعبي  تجمع  إىل  دعوتها  فشل  وإثر 
النهضة  حركة  غريت  الربملان،  أمام  واسع 
خطابها كليا وأصدرت يوم الثالثاء املايض، 
والتضامن  الحوار  عىل  فيه  حثت  بيانا 
وتجنب االقتتال الداخيل، يف موقف يظهر 
الداخلية والخارجية جاءت  التطورات  أن 

صادمة للحركة.
للتطورات  املتابعون  سجل  وقد 

األخرية، تغريا يف لهجة خطاب حركة النهضة بعد يوم واحد من 
فشل الدعوة اىل االعتصام أمام مقر مجلس النواب.

إىل  النهضة  حركة  دعت  املأزق،  هذا  لتجاوز  مناورة  ففي 
حوار وطني إلخراج البالد من األزمة، ورفضت يف الوقت ذاته 
التدابري االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ووصفتها 
باالنقالب عىل الدستور، كام دعت إىل استئناف أعامل الربملان.

أرشف  التنفيذي،  للمكتب  اجتامع  عقب  الحزب،  وأوضح 
االستثنائية  اإلجراءات  أن  الغنويش  راشد  الحركة  رئيس  عليه 
الربملاين  النشاط  بتجميد  منها  يتعلّق  ما  خاصة  دستورية،  غري 

واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستوريّة.
وطالبت النهضة رئيس الدولة بالرتاجع عن قراراته وبرضورة 
منتخبة  أصلية  كسلطة  الشعب  نواب  مجلس  أعامل  استئناف 
دميقراطيا. كام طالبت بالعودة، يف أقرب األوقات، إىل األوضاع 
الدستورية والسري العادي والقانوين ملؤسسات ودواليب الدولة.

انتخابات مبكرة
األوان،  فوات  قبل  املتأزم  الوضع  الحتواء  مسعى  ويف 
انتخابات  إىل  الذهاب  الثالثاء،  يوم  النهضة  حركة  اقرتحت 
املسار  حامية  ضامن  أجل  من  مبكرة،  ورئاسية  ترشيعية 
نظام  فرض  إىل  تأخري  كل  يقود  أن  وتفادي  الدميقراطي 

»سلطوي«.
أزماتها  من  البالد  إلخراج  وطني  حوار  إىل  دعت  كام 

املتعددة سياسية واجتامعية واقتصادية وصحية.
وتجدر اإلشارة اىل ان بيان الحركة األخري وما جاء فيه 

يعكس تناقض الحركة مع نفسها يف اقل من 24 ساعة. إذ أنها 
وبعد أن اعتربت قيادات يف النهضة االثنني أن ال حوار قبل عودة 
مصلحة  أجل  من  أنها  للحركة  بيان  يف  الثالثاء  جاء  املؤسسات، 
الحياة الدميقراطية مستعدة النتخابات ترشيعية ورئاسية مبكرة 
من أجل ضامن حامية املسار الدميقراطي وتجنب كل تأخري من 

شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي.
إىل  التصعيد  من  النهضة  موقف  يف  الرتاجع  هذا  ويعود 
أخرى  سياسية  متغريات  إىل  البيانات  بإصدار  واالكتفاء  التهدئة 
أن رئيس الحكومة املعفى هشام املشييش أعلن من خالل بيان 
التي  الشخصيّة  إىل  العهدة  لتسليم  استعداد  عىل  أنه  أصدره 
يختارها الرئيس قيس سعيّد لتشكيل الحكومة الجديدة، يف وقت 
النهضة تراهن عىل أن املشييش سيتمسك مبنصبه  كانت حركة 

ويكون إحدى أوراقها يف املواجهة مع قيس سعيد.
الحزام  وحّمل  الرصاع  عن  بنفسه  نأى  األخري  هذا  لكن 
يف  شأنه  األزمة،  مسؤولية  حكومته  يساند  كان  الذي  السيايس 
ذلك شأن حزب قلب تونس الذي اعترب الناطق الرسمي باسمه 
الربملان  بتجميد  الرئيس  قرار  يتفهم  الحزب  ان  الخليفي  أسامة 
ورفع الحصانة عن النواب. واألمر نفسه بالنسبة إىل بيان حزب 
تحيا تونس. مام جعل النهضة تشعر ان كل املحيطني بها تنصلوا 

من مسؤولياتهم لتربز انها هي من جر البالد اىل هذا املأزق.
وباإلضافة اىل كل ذلك فإن تسارع األحداث التي أعقبت قرار 
سعيّد حيث أعلن رئيس الحكومة هشام املشييش االنسحاب من 
املشهد دون تصعيد، وصدرت قرارات مبنع السفر عىل كل من 
رؤساء األندية الرياضية ورجال األعامل وكبار املسؤولني والوزراء 

السابقني والنواب املجمدين والوالة ورؤساء البلديات خالل هذه 
الفرتة، ومنع التجمع وحظر تجول لييل وتعليق العمل باإلدارات 
واملؤسسات  املحلية  والجامعات  الخارجية  واملصالح  املركزية 
العمومية ذات الصبغة اإلدارية ليومني، وغري ذلك من القرارات، 
دعمت  دولية  مواقف  هناك  أن  سيام  ال  النهضة  حركة  اربكت 

مطالب الشعب ودعمت اإلجراءات التي اتخذها قيس سعيد.
مواقف خارجية صادمة

الرئييس  السبب  فإن  السيايس،  للشأن  املتابعني  حسب 
لرتاجع النهضة عن خيار التصعيد هو فشل رهانها عىل الضغوط 
الرئيس سعيد إىل مراجعة موقفه، لكن مواقف  الخارجية لدفع 
الواليات املتحدة واالتحاد األورويب صدمت رئيس حركة النهضة 

راشد الغنويش.
وقد بدا جليا من خالل ترصيحات دبلوماسيني غربيني تفّهم 
رضورة  عىل  خفيف  حّث  مع  التونيس  الرئيس  لقرارات  واضح 

عودة املؤسسات إىل عملها االعتيادي بعد املهلة املحددة بشهر.
وفشلت مساعي النهضة وأنصارها واألحزاب الرافضة ملا أقدم 
عليه قيس سعيّد يف اللعب بورقة الحريات والحقوق. وقد سعى 
الرئيس التونيس إىل قطع الطرق عن هذه املحاولة بلقائه بأبرز 
املنظامت الوطنية وعىل رأسها االتحاد العام التونيس للشغل، كام 
ممثلني عن املجتمع املدين، مؤكدا لهم أنه يتعهد بحامية »املسار 

الدميقراطي وحامية الحقوق والحريات«.
وأبلغ سعيد املنظامت أن اإلجراءات االستثنائية مؤقتة بسبب 
تعمق األزمة وأن الحريات والحقوق لن ُتّس بأي شكل. وقالت 
إعالنها ستستمر مدة  التي جرى  االستثنائية  التدابري  إن  الرئاسة 

30 يوما.
الربملان  مقّر  محيط  عىل  الثالثاء  صباح  منذ  الهدوء  وخيّم 
القرارات  دخول  مع  تونس،  العاصمة  يف  الرئيسية  والشوارع 
املرتبطة بإعالن التدابري االستثنائية يف البالد يومها الثاين.  وينتظر 
يف أي لحظة تعيني الرئيس قيس سعيد، رئيَس حكومة وأعضاَءها.
ولعل الهدوء املخيم عىل البالد خالل اليومني األخريين، هو 
وأن  واقعا،  أمرا  قيس سعيد صارت  قرارات  أن  دليل عىل  أقوى 
القرارات  تلك  مع  تتفاعل  أن  سوى  أمامها  ليس  النهضة  حركة 
حتى ال تجد نفسها يف عزلة تامة عن املشهد، خاصة أن الطبقة 
التي  السابقة  الحكومة  فشل  بأن  اعرتفت  اغلبها،  يف  السياسية 
كانت تتحكم فيها النهضة هي املسؤولة عن األزمة الحادة التي 
كانا  الحكومة  عمل  ووقف  الربملان  تجميد  وأن  البالد،  تعيشها 

نتيجة الفوىض العارمة يف إدارة شؤون البالد.
* حياة الغامني

 فشل »اعتصام باردو« 
دفعها إىل الرتاجع 

وانتظار عديد القرارات
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* حاوره: لطفي املاكني
 25 يوم  الشوارع  إىل  اآلالف  خروج  منذ  األحداث  تسارعت 
الحكم  منظومة  ضد  لالحتجاج  البالد  جهات  مبختلف  جويلية 
للفشل  برحيلها  واملطالبة  النهضة  حركة  تقوده  الذي  والتحالف 
املؤرشات  ان كل  اال  الحكومات  تعاقب  رافقها رغم  الذي  الذريع 
تدنت إىل ارقام غري مسبوقة وبات الوضع ينذر بانفجار اجتامعي 
الوضع  التحكم يف  الوطنية منذ مدة وقد حتم  القوى  اليه  نبهت 
العام للبالد من أي انفالت غري محسوب اتخاذ رئيس الجمهورية 
قيس سعيد جملة من القرارات كانت محور الحديث مع االستاذ 
مختلف  لتقديم  الدستوري  القانون  يف  الباحث  الخرايفي  رابح 

التفسريات لدواعي اتخاذها واالوضاع املرتتبة عنها مستقبال.

* هل توفرت األسباب املوجبة لتطبيق الفصل 80 من الدستور 
من قبل الرئيس قيس سعيد؟

ـ يف عالقة بهذه األسباب التي قيل بخصوصها الكثري من الكالم 
اقالة رئيس الحكومة بعد الفشل  انها تتمثل أوال يف  والجدل اقول 
بالنيابة  الذي عرفه أداء هذه الحكومة يف ظل وجود تسعة وزراء 
وهنا نتوقف عند استحالة ادارة وزارات السيادة بالنيابة ونعني هنا 
بعد  مهامهم  لتسلم  وزيرا   11 انتظار  إىل  اضافة  والعدل  الداخلية 

التحوير الوزاري االخري وتعطل عملية أداء اليمني الدستورية.
كام ان استفحال االزمة الصحية بارتفاع أعداد املوىت واملصابني 
وعجز الحكومة عن إدارة االزمة واحتالل بالدنا مراتب اوىل يف أرقام 
تفيش الجائحة عىل مستوى العامل وهذا سبب آخر استعد له قيس 

سعيد التخاذ تلك االجراءات.
أما من الجانب الربملاين مثّة مشكالن كبريان اولهام تحصن عدد 

من النواب بالحصانة الربملانية رغم ارتكابهم لجرائم كانت اغلبها يف 
حالة تلبس ويصل عدد النواب املثار حولهم جدل رفع الحصانة 54 
نائبا وهو رقم معترب مقارنة بالعدد الجميل للنواب وبالتايل اصبحت 
الحصانة وهي امتياز دستوري توفر للنائب القيام بدوره بكل أريحية 
اىل آلية من آليات االفالت من العقاب خاصة ان الجرائم املنسوبة 
واالعتداء  الرضيبي  والتهرب  والرشوة  باإلرهاب  متعلقة  النواب  إىل 
تتحرك  مل  الربملان  رئاسة  فإن  ذلك  املايل رغم كل  والفساد  بالعنف 
باتجاه أن يأخذ القانون مجراه ملحاسبتهم عىل تلك الجرائم وبالتايل 
اعترب رئيس الجمهورية ان كل تلك االسباب اصبحت موجبة لتطبيق 

الفصل 80 من الدستور إلنقاذ مؤسسات الدولة من العطالة.
* وماذا عن تجميد نشاط مجلس نواب الشعب؟

انه مخالف  النيايب ورغم من  العمل  بالنسبة إىل قرار تعليق  ـ 
مجلس  أن  عىل  ينص  الذي  الدستور  من   80 الفصل  فقرات  ألحد 
نواب الشعب يظل يف حالة انعقاد فإن قرار التجميد هو من  النقاط 
التي صمت عنها دستور 2014 اي مل مينعها ومل ينظّمها رصاحة ومن 
هنا فان ما يحصل داخل املجلس من احداث تعطيل الشغاله بشكل 
رئاسة  قدرة  نفسه عدم  الوقت  الكتل ويف  قبل عديد  مستمّر من 
املجلس عىل التحكم وضبط سري اشغاله كانت من التقديرات التي 
الربملان  نشاط  تعليق  قرار  اتخاذ  الجمهورية يف  رئيس  اليها  استند 
الن ما يحصل داخله أثّر بشكل سلبي عىل بقية مؤسسات الدولة 
لتمثل  تجمعت  سابقا  املذكورة  االسباب  تلك  العادي وكل  وسريها 

رئيس  عىل  والتي   80 الفصل  عليه  ينص  ما  بحسب  داهاماً  خطرا 
الجمهورية وفق الفصل 72 مقاومتها والتصدي لها وهو ما قام به 

يوم 25 جويلية من خالل تلك القرارات املعلنة.
اعامل  بعد الستمرار  التواصل عن  آليات  اعتامد  يجوز  * هل 

الربملان؟
ـ هنا يجب االشارة إىل أنه اذا أرص رئيس الربملان استنادا عىل 
الفصل 51 من الدستور عىل التصعيد إىل اقصاه بتغيري مكان نشاط 
مجلس نواب الشعب عىل أساس انه يبقى يف حالة انعقاد هنا قد 
توظف القوة العامة من قبل رئيس الجمهورية ضّد خطوات رئيس 

الربملان وكل من يحرض االجتامعات من النواب.
عالقة  يف  يوما   30 مرور  بعدم  املتوقعة  الفرضيات  هي  ما   *

بنشاط الربملان؟
ـ لقد تّم يف بداية شهر جويلية الجاري التمديد يف حالة الطوارئ 
بستة أشهر وهذا يحدث ألول مرة حيث كان االمر يقترص عىل شهر 
واحد بحسب ماهو جاِر به العمل منذ سنة 2011 وبالتايل فان حالة 
الطوارئ ستمتد إىل شهر جانفي 2022 وميكن ان متدد اذا مل تقع 
تطورات اخرى وبالتايل فان تعاطي قيس سعيد مع هذه الظرفية مل 

يكن وليد اللحظة كام يعتقد البعض.
* وماهي التطورات التي قد تحدث؟

يالحظ  الشعب  نواب  مجلس  مقر  أمام  لالحداث  املتابع  إن  ـ 
حالة االحتقان بني املساند والرافض لتلك القرارات وصلت إىل تبادل 
العنف وهذا ما يشتم منه إمكانية وقوع سيناريو رابع عىل شاكلة 
ما حصل يف مرص منذ سنوات وقتها ميكن ان يعلن رئيس الجمهورية 
املحافظة  دواعي  ان  اال  قانوين  غري  قرار  أنه  رغم  الربملان  عن حل 
عىل االستقرار وتجنب الفوىض ستكون حجة الرئيس يف ذلك باعتبار 
ايجايب عىل  له وقع  كان  يوم 25 جويلية  اعلنه قيس سعيد  ما  ان 
الغضب الشعبي مبختلف جهات البالد تجاه حركة النهضة املهيمنة 
عىل الحكومة والدليل أن الهدوء عاد إىل تلك الجهات مبارشة بعد 
اىل مظاهر  الغضب  تحولت مظاهر  بل  القرارات  تلك  اإلعالن عن 

احتفالية عارمة.
* هل ميكن التمديد يف تلك اإلجراءات؟

ـ ميكن التمديد يف تلك االجراءات بشهر اال ان االمر ال يتوقف 
عىل املدة الزمنية بل كذلك عىل رشوط اتخاذها اي االسباب املرتبة 
لها ونعني الخطر الداهم مع التذكري ان حالة الطوارئ متواصلة إىل 

غاية جانفي القادم كام أرشنا اىل ذلك سابقا.
* كيف ستسري السلطة التنفيذية يف املرحلة القادمة؟

ـ وفق ما تّم اتخاذه من قرارات فإن رئيس الجمهورية سيكون 
هو املرّشع وقد يعتمد يف ذلك عىل األوامر  الرئاسية.

كام ان الحكومة ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وليس 
أمام الربملان ونالحظ هنا ان الرئيس يعتمد آلية دستور 2014 ويف 

الوقت نفسه روح دستور 1959.

يف  أخبار  تواترت   *
هناك  ان  األحداث  بداية 
نوايا التخاذ اجراءات لعزل 
االمر  كان  فهل  الرئيس 

ممكنا؟
ـ  حتى لو متكن رئيس 
النواب  من  وغريه  الربملان 
فإنهم  املجلس  دخول  من 
لن يفعلوا شيئا ألن إصدار 
لن  الرئيس  عزل  الئحة 
يف  مفعول  أي  لها  يكون 
الدستورية  املحكمة  غياب 
وهذا ما غاب عن الكثريين 
ان  اعتقدوا  الذين  من 

االلتحاق مبقر الربملان النجاح يف مساعيهم بطرح الئحة عزل صدر 
رئيس الجمهورية.

النيابة  الرئيس قيس سعيد من توليه رئاسة  * ما هي مقاصد 
العمومية؟

وقد  االعضاء  وبقية  الحكومة  رئيس  بإقالة  املتخذ  قراره  بعد  ـ 
صدر االمر الرئايس يف ذلك فإن جميع الصالحيات تعود إليه ومن 

ضمنها رئاسة النيابة العمومية.
ملحاسبة  مدخل  النواب  عن  الحصانة  رفع  أن  تعتقد  هل   *

املتورطني منهم يف قضايا مثار حولها الجدل؟
ليقوم  القضاء  سيحرر  النواب  جميع  عن  الحصانة  رفع  قرار  ـ 

القضائية  البطاقات  واتخاذ  سامعه  ينبغي  ملن  باالستامع  بدوره 
القرار  ذلك  فإن  وبالتايل  بالسجن  االيداع  بطاقات  ومنها  الالزمة 
سيكون مدخال للقيام بالعديد من التتبعات وفتح امللفات وبالتايل 

مل تعد هناك موانع أمام القضاء إلنجاز مهاّمه كام كان االمر سابقا.
* هل يتمتع الغنويش بحصانة خاصة باعتباره رئيس الربملان؟

استثناء  دون  النواب  جميع  عىل  ينطبق  الحصانة  رفع  قرار  ـ 
وبالتايل فإن ما ينطبق عليهم ينطبق عىل راشد الغنويش ألنه نائب 

مثل بقية النواب.
* هناك إثارة برضورة تقديم قيس سعيد لضامنات حتى ال يقع 

االنحراف بتلك القرارات فكيف تنظر إىل هذه املسألة؟
املطالبة  تكن  مل  جويلية   25 يوم  وقعت  التي  االحتجاجات  ـ 
بالحقوق والحريات بل كانت ضّد ترصفات النهضة وقياداتها وبالتايل 
ال ميكن تقديم صورة مغايرة لحقيقة خروج اآلالف إىل الشارع هذا 

من ناحية.
واإلقليمية  الداخلية  الظروف  ان  أعتقد  ال  اخرى  ناحية  ومن 
الذي  االطار  خارج  ليترصف  بياض  عىل  صّكا  سعيد  لقيس  تعطي 
يجب ان يتحرك داخله بل سيترصّف ضمن التعهدات املتعارف عليها 
الن املطلعني عىل حقائق ما حدث ال يتصورون ان الرئيس أقدم عىل 
تلك الخطوة دون القيام باملشاورات املفرتضة نظرا إىل أهمية تلك 

ا. الخطوة عىل مسار البالد عموماً

األستاذ رابح الخرايفي لـ »الشعب«

هذه األسباب التي استند إليها رئيس اجلمهورية لتطبيق الفصل 80 من الدستور 
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رفع الحصانة سيحرر 
القضاء للقيام بدوره 
والغنوشي ليست له 

حصانة خاصة

التمسك بالفصل 51 
ليواصل الربملان أشغاله قد 
يؤدي إىل استعمال القوة 

العامة ملنعه

حالة الطوارئ تمتد على 
ستة أشهر وهي مرتبطة 

بأسباب إقرارها 

الفصل 72يفرض على 
رئيس الجمهورية التصدي 

لكل مظاهر الفوضى 
واألخطار املحدقة
 باستقرار البالد
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* بقلم لطفي املاكني

متواصلة  التونيس  املجتمع  مكونات  مختلف  تفاعالت  زالت  ما 
بعد ان اتخذ الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية جملة من االجراءات 
كانت الحدث وطنيا وإقليميا ودوليا اثر خروج اآلالف من املحتجني ضّد 
فشل  من  رافقها  وما   2011 منذ  النهضة  تنزعها  التي  الحكم  منظومة 
وترّدي مختلف مؤرشات التنمية وتدهور أوضاع أغلب رشائح املجتمع 
مجلس  لدور  وتصورهم  املتعطالت  لتجاوز  مواقف  الشعب  ورصدت 

نواب الشعب يف املرحلة القادمة واالولويات املطروحة عليه.

* انقاذ البالد
امليك  هيكل  النائب  اعترب 
)رئيس لجنة املالية( ان ما اتخذه 
قرارات  من  سعيد  قيس  الرئيس 
اجل  من  كان  جويلية   25 ليلة 
ملطالب  واستجابة  البالد  انقاذ 
الشباب  النابض  وقلبه  الشعب 
وهذا عكس ما يرّدده اإلخوان من 
وهو  الرشعية  عىل  انقالبًا  كونه 
يعد  مل  معنى  وبال  ممجوج  كالم 
الذي  التونيس  املواطن  يصّدقه 
ترصفوا  من  حكم  حقيقة  عاين 
حساب  عىل  الجامعة  مبنطق 
مطالبا  الشارع  اىل  وخرج  الشعب  لفظهم  لذلك  ومؤسساتها  الدولة 
برحيلهم وقد نفذ الرئيس سعيد ما ميليه عليه قسمه عىل الدستور إذ ال 

ميكن ان يرى الدولة تنهار وال يقوم بتلك الخطوة الرضورية.
التي أبدتها بعض االحزاب والشخصيات من  التخوفات  وبخصوص 
الحقيقية  الضامنات  ان  امليك  هيكل  اكد  االجراءات  بهذه  االنحراف 
االسعار  يف  والتحكم  املواطنني  تلقيح  يف  تتمثل  القادمة  للمرحلة 
الفاسدين  والتخفيف من عبء املعيشة ومحارصة املضاربني ومحاسبة 
وقد وجه الرئيس سعيد رسالة طأمنة إىل الجميع بالحرص عىل احرتام 

الدستور واملحافظة عىل املسار الدميقراطي وصون الحريات.
رئيس  يرى  الشعب  نواب  مجلس  نشاط  تجميد  بقرار  عالقة  ويف 
لجنة املالية انه علينا انتظار ما ستحمله األيام القادمة من  تطورات عىل 
ان دعوة الربملان ال تكون بالصورة القدمية التي كان عليها واملتمثلة يف 
خدمة اجندات النهضة الداخلية والخارجية بل البد من ان يكون الربملان 
يف املرحلة القادمة متصالحا مع الشعب وخدمة مصالحه بالدرجة االوىل.

* فرز حقيقي للقوى السياسية
من جهته توقف النائب عبد 
رئيس  )نائب  عويدات  الرزاق 
أهمية  عند  الدميقراطية(  الكتلة 
إذ  البالد  يف  الذي حصل  الحدث 
يرى انه كان فرزا حقيقيا للقوى 
ان  باعتبار  تونس  يف  السياسية 
قبل  من  املتخذة  االجراءات 
يف  جاءت  سعيد  قيس  الرئيس 
البالد  منه  تعاين  معني  سياق 
منظومة  فشل  بعد  والشعب 
األصعدة  جميع  عىل  الحكم 
واجتامعية  واقتصادية  سياسية 

وصحية وتربوية.
بفرزه  االنتخايب  النظام  يف  هيكيل  خلل  اىل  ذلك  عويدات  وأرجع   
التونيس لهذا يجب  الشعب  لنخبة لألسف ليست يف مستوى تطلعات 
تغيريه برمته حتى يعطينا انتخابات نزيهة وشفافة ويخلصنا من النظام 
السيايس الهجني ـ ال رئاسة وال برملان وبالتايل افرز هذا التشتت تعطال 

يف دواليب الدولة.

* حوار واستفتاء
وواصل النائب عبد الرزاق عويدات حديثه بالقول إّن تجاوز مثل 
هذا الوضع يتطلب حوارا حقيقيا لتغيري النظام السيايس من خالل آلية 
مراقبة  تتّم  برنامج  أساس  عىل  الحكم  يكون  حتى  الشعبي  االستفتاء 
الواقع اي تحمل املسؤولية كاملة وبالنسبة إىل دور  تنفيذه عىل أرض 
من  بّد  ال  انه  عويدات  يرى  القادمة  املرحلة  الشعب يف  نواب  مجلس 
خدمة تطلعات الشعب مبعالجة امللفات العالقة التي مل تجد االهتامم 
واملتابعة خالل الفرتة املاضية التي تّم فيها االنحراف عن أهداف الثورة.

* مشهد برلماني سيء
احد  تونس  عرفت  لقد 
العرشيّة  يف  االزمات  أكرب 
متعددة  أزمة  بسبب  االخرية 
احتقان  عنها  ترتب  االوجه 
إضافة  مسبوق  غري  اجتامعي 
اىل  حصدت  صحية  ازمة  إىل 
عن  يزيد  ما  أرواح  اآلن  حّد 
18 ألف تونيس بهذا التوصيف 
الزعمي  رضا  النائب  انطلق 
يف  االنتخابية(  اللجنة  )عضو 
بني  حيث  للشعب  ترصيحه 
طيلة  للبالد  النهضة  حكم  ان 
االزمة  من  جزًءا  اصبحت  انها  حتى  مختلفة  بأشكال  املاضية  العرشية 
وغذت االحتقان االجتامعي بعد ان افرز القانون االنتخايب الحايّل مشهًدا 
املواطنني عن  املتداولة لدى عموم  الصورة  برملانيّا سيئا جدا وأصبحت 
املجلس سيئة يف ظل وجود اطراف رذلت دوره وانغمست يف الخالفات 
والرصاعات واملشاحنات وتجاهلوا مشاغل املواطنني ومن هذا املنطلق 
مقتضيات  تفعيل  خالل  من  املسار  بتصحيح  الجمهورية  رئيس  بادر 
للتأويل يف ظل غياب  الوحيد املؤهل  الدستور باعتباره  الفصل 80 من 

املحكمة الدستورية حتى وان اختلف معه البعض يف ذلك التأويل.

* خريطة تشاركية
الفصل 80 ميكن ان يكون  الزعمي ان اعتامد  النائب رضا  وأضاف 
اي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مع  فيه  أتقاطع  ما  مؤقتا وهذا  حال 

رضورة وضع خارطة تشاركية واضحة للمرحلة القادمة من ذلك شكل 
الحكومة التي أرى ان تكون حكومة انقاذ وطني تضم كفاءات مستقلة 
التي كانت  السابقة  الحكومات  املرتاكمة من  امللفات  تفتح  او سياسية 
أوضاع  الفشل وتدهور  عنه  ترتب  ما  دامئا  فيها  النهضة  مشاركة حركة 

التونسيني.

* رفع الحصانة إجراء سليم
وبالنسبة إىل قرار رئيس الجمهورية يرفع الحصانة الربملانية اعتربه 
محدثنا اجراًء سلياًم ومن يعارضه اال املتورطون يف القضايا والفساد اذ 

حان الوقت ملحاسبتهم.
ان  الزعمي  رضا  النائب  يرى  الربملان  نشاط  بتجميد  عالقة  ويف 
فرتة توقفه تحتم عودته وفق مبادئ جديدة وتوجه وطني بعيدا عن 
الحسابات واملصالح وإال فإن الحل االنسب يكون التوجه إىل انتخابات 
االنتخايب  القانون  مراجعة  بعد  وذلك  ورئاسية  ترشيعية  ألوانها  سابقة 
حتى ال نعيد املنظومة نفسها التي انتفض ضّدها الشعب التونيس وحتى 
ال نبقى يف الدائرة ذاتها وهو ما يحتم عىل الجميع الحذر واليقظة لكن 

ال نحل ازمة حالية بأزمة مستقبلية.

* عدم اإلفالت من المحاسبة
حاتم  النائب  ويذهب 
االمن  لجنة  )عضو  البوبكري 
الحصانة  رفع  أن  إىل  والدفاع( 
ان  بعد  شعبيا  مطلبا  كان 
ألغراض  النواب  بعض  استغله 
اخرى غري القيام بدورهم النيايب 
لذلك فان الوقت يتطلب وضع 
بالغاية  االنحراف  لهذا  حد 
الحقيقية للحصانة وعدم افالت 
وأضاف  املحاسبة،  من  كان  اي 
يف  مدة  منذ  اصبح  الربملان  ان 
مامرسات  بفعل  عطالة  حالة 
وهم  التونسيني  لدى  متدنية  صورة  عنه  ترتب  ما  داخله  الكتل  بعض 
الذين نزلوا إىل الشارع مطالبني بحله ومبا ان الدستور ال يتيح ذلك فقد 
حالة  تستمر  ال  حتى  شهر  ملدة  تجميده  قرار  الجمهورية  رئيس  اتخذ 
الهيمنة واالحتواء التي مارسها رئيس الربملان راشد الغنويش وكأن املجلس 
مزرعته الخاصة حيث اصبح مسلطا عىل الشعب بتمرير قوانني ال شعبية 
اخالالت  من  يشوبها  ما  رغم  القوانني  عديد  إىل  بالنسبة  بقوة  واملرور 

انتقدها الجميع.

* ضعف الدولة وابتزازها
اعتربه  الجدل  من  الكثري  اثار  الذي  الربملان  نشاط  تجميد  قرار 

النواب والقرارات الرئاسية ليلة 25 جويلية 2021

إنقاذ البالد من هيمنة النهضة واملتحالفني معها 
على مؤسسات الدولة وابتزازها

عودة البرلمان يجب أن تكون على أساس 
رؤية تعطي األولوية لمشاريع القوانين 

التي تخدم مصلحة البالد والشعب
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* بقلم االستاذ املحامي صالح الربقاوي  

عنيف  فجئي  تغيري  بأنه  عادة  االنقالب  يعرّف 
تقوم به قوة من داخل مؤسسات الدولة لنزع 
املعنى  بهذا  وميثل  الدولة،  رأس  من  السلطة 
اعتداء عىل الدميوقراطية. فهل أن التدابري التي 
عليها هذا  ينطبق  الرئيس قيس سعيد  اتخذها 

التعريف؟
انقالب عىل ماذا؟ عىل الدميوقراطية؟ 

بها  يكتسب  انتخابات،  الدميوقراطية  وهل 
يتخذون  الدولة،  يف  ومواقع  صفات  املرتشحون 
ويتنكرون  مواردها،  من  لإلفادة  وسائل  منها 
حقوق  ليهدروا  قضاءها  ويوظفون  لقوانينها، 
بني  التمييز  وميارسون  وحرياتهم،  الناس 
مل  بالدنا  االنتخابات يف  أن  مواطنيها. فضال عن 
تراع يوما مبادئ النزاهة والشفافية والحرية، ومل 

تسلم من املال الفاسد والبلطجة والتزوير.
تنشط  أن  الدميوقراطية  من  وهل  ال.  قطعا 
الهايكا  وتصري  رَُخص،  دون  وإذاعات  تلفزات 

متهمة باالنتهاك ألنها حاولت تطبيق القانون؟
من  نائب  يهرب  أن  الدميوقراطية  من  وهل 

العدالة وتحميه أجهزة الربملان والحكومة؟
آخر  نائب  يتطاول  أن  الدميوقراطية  من  وهل 
القضاء، ويكتب فيه قاض مدائَح وأذكارا؟  عىل 
وهل من الدميوقراطية أن يداس الناس والقانون 

كل يوم وال تتخذ الحكومة قرارا؟
عىل  انقالب  عن  للحديث  مجال  ال  إذن، 

الدميوقراطية...!
صناع  من  اليوم  حكام  كان  وهل  الثورة؟  عىل 

الثورة الحريصني عىل تحقيق أهدافها؟
وهل املقرونيون والعفاسيون ومن قبلهم قناصة 
فعال  لهم  رأيتم  هل  الثوار؟  من  التعويضات 
ثوريا عدا لغو الخطاب؟ قطعا ال. إذن، ال مجال 

للحديث عىل انقالب عىل الثورة...!
مجلس  حولوا  بلطجية  عىل  من؟  عىل  انقالب 
لألفكار  فيه  مكان  ال  رصاع  حلبة  إىل  الشعب 
وأخذتهم العزة باإلثم فام عادوا يحرتمون قيمة 

وال رأي؟
دماء  عىل  يقتاتون  ومتمعشني  كناترية  عىل 

الناس ويحتمون بالحصانة من التهم والعار؟
عىل رئيس حكومة عاجز يختبئ يف جحر حزامه 

الربملاين؟
عىل الفقر الذي يحمله الناس كاألوزار؟

عىل اليأس الذي يلتهم أرواحهم مثل النار؟
عىل سوس الفساد الذي ينخر البلد ليال نهارا؟

عىل املوت املرتبص يف املشايف ويف الديار؟
إذا كان هذا انقالبا، فنعم االنقالب...!

انقالب من؟
هل ينقلب رأس الدولة عىل رأسها؟ 

وهل يجب أن يرتك الرباُن السفينَة تغرق ليقال 

كان دميوقراطيا ال يُشق له غبار...!
وها ما تقرر كان مبعزل عن الصدور املشحونة 
يتحول  أن  من  الخشية  وعن  التغيري  مبطالب 

الهدير اىل معاول دمار؟
وهل ما زال مسموحا أن نكتفي ويكتفي الرئيس 

بالفرجة أمام كل هذه األخطار؟
وهل الفرح العفوي الغامر يف الشارع وزغاريد 

النسوة مبا تقرر أسلحة انقالب...!
أنا ال أؤمن بالزعيم وال باملنقذ وال بقاهر األرشار. 
لكنني أقدر الفعل. وأرى أن ما قام به الرئيس 
هو استجابة وانعكاس وتأطري لهبة شعب مقهور 

مّل املامطلة والعبث واالنتظار...
متى  لكم،  تبا   ..80 الفصل  عىل  البعض  يتباىك 
كانت فصول وضعها الحبيب خذر ونور الدين 
حياة  من  أهم  وغريهم  تومية  وبن  البحريي 

الناس.
عىل  الشعب  ينقلب  هل  أمهاتكم،  ثكلتكم 
نفسه؟ لذلك ها إين أعلن أنه إذا كان هذا انقالبا 
ضد  وسأكون  انقالبا،  سيكون  انقالب.  مع  فأنا 
 25 يوم  خرج  ملن  الرئيس  تنكر  إذا  االنقالب، 
جويلية 2021 دفاعا عن الحياة، وخان أهازيج 
العربات،  ومنبهات  النسوة  وزغاريد  األطفال 
غد  يف  البالد  حق  عن  بديال  بنفسه  واكتفى 
أجمل، وتأخر عن إعالن خطوات لبقية املشوار 

تكفل تحقيق آمالنا يف إصالح أحوال البالد.

كان على رئيس 
الدولة استغالل 

مبادرة االتحاد
* بقلم األستاذ ناجي البكوش    

صحيح أنّه منذ فرتة وضع الدستور سلك االسالميون سلوك 
الدستور  وفخخوا  للعقل  االحتكام  ورفضوا  االستقواء  
بصياغة  و  متجانسة  وغري  متناقضة  معاين  بأحكام حاملة 
ال ترتقي إىل صناعة النص الدستوري رغم املجهودات التي 

بذلت إبان الحوار الوطني والتي قلّصت من العيوب. 
صحيح أنهم أرادوا السطو عىل املحكمة الدستورية خالل 
املدة النيابية الفارطة وعطلوا تركيزها ورفضوا اإلصغاء إىل 
الداخيل  النظام  توظيف  وأرادو  االنتخايب  القانون  إصالح 
مثن  يدفعون  بهم  فإذا  دميقراطية  غري  ألغراض  للمجلس 

ذلك السلوك. 
مرسحا  الربملان  أصبح   2019 انتخابات  منذ  أنّه  وصحيح 
فلم  والخانق.  الالئق  غري  والتبوريب  والعنف  للعبث 
بتعلّة تضارب مصالح تخّص  يرتّددوا يف اإلطاحة بحكومة 
البعد عن هذا السبب  أّن األمر بعيد كل  رئيسها والحال 
وصوتوا عىل قانون انتداب يعلمون أنّه غري قابل للتطبيق 

بسبب العجز املايل للدولة. 
اإلصالحات  عىل  اعرتضت  اجتامعية  أطرافا  أن  وصحيح 
عىل  وأرصت  العمومية  املالية  إلنقاذ  العاجلة  الهيكلية 
زيادات يف األجور تضاف إىل انتدابات »سياسية« عشوائية 
وإىل مطالب تعويض ال تنتهي وضغطت عىل مهن كربى 
بكل  أعضائها  رواتب  يف  استثنايئ  ترفيع  عىل  للحصول 
الوسائل مبا فيها املخالفة ألبسط قواعد الشفافية والرشعية. 
أّن  إذ  إىل وضع غري مسبوق  البالد  أوصلوا  أنّهم  وصحيح 
غياب التعّقل من قبل أطراف عديدة وتصلّبها واالستقواء 

مبرشوعية انتخابية أصبحت تتبّخر برسعة كبرية
العواقب  مضمونة  غري  مغامرة  دخلت  البالد  ولكن   

دخلناها يف يوم عيد الجمهورية. 
تهور  أنهكها  عريضة  رشائح  بفرح  نغرتّ  أن  يجب  وال 

السياسني مبا حدث. 
إدارة  سياسة  املنتظرة  الحكومة  ستمّول  كيف  نعرف  ال 
ينتظرون  يعربون عن فرحتهم  الذين  الناس. هؤالء  أمور 
حلوال عاجلة ملشاكلهم وسيكتشفون برسعة غياب الحلول 
الفساد  ومقاومة  اسطورة  املنهوبة  األموال  السحرية. 
معطالت  من  معطال  أصبحت  بل  تجاريا  أصال  أصبحت 

التنمية االقتصادية وتخفي حقدا مدّمرا للبالد.
وكيف سيتعامل رشكاء تونس مع هذا الوضع الجديد؟   

ما حدث يوم 25 جويلية 2021 استباحة فظيعة للدستور. 
العام  االتحاد  مبادرة  استغالل  الدولة  رئيس  عىل  كان 
تعديل  إىل  يؤول  سيايس  بحّل  للخروج  للشغل  التونيس 

الدستور وتعديل القانون االنتخايب. 
وما حدث هو مبثابة قفز نحو املجهول. البالد تحتاج إىل 
إصالحات أكرث وجعا ماّم حصل جراء تأجيلها. اإلصالحات 
استثامر يف املستقبل وأما االستجابة لطلبات بطريقة غري 
السياسوية  االعتبارات  أو  العاطفة  متليها  والتي  مدروسة 

فهي تزيد من تعميق لألزمة.
حفظ الله البالد من تهّور الذين يبيعون األوهام.

االنقالب، ديمقراطية الساس وضياع حقوق الناس 

المرحلة القادمة تتطلب وضع 
وتشكيل  تشاركية  خارطة 
تفتح  وطني  إنقاذ  حكومة 

الملفات الكبرى

رئيس  )نائب  عون  بن  عيل  النائب 
لجنة  تنظيم االدارة وشؤون القوات 
خاصة  محله  يف  للسالح(  الحاملة 
أن الربملان دخل يف عطلته السنوية 
منذ منتصف شهر جويلية ستواصل 
ملدة شهرين كام هو متعارف عليه 
يف حني أن النهضة واملتحالفني معها 
استغلوا غياب عديد الكتل الربملانية 
عديد  لتمرير  العامة  الجلسات  عن 
االختصاص  ان  حني  يف  القوانني 
الربملانية  العطلة  خالل  الترشيعي 
يعود إىل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإصدار املراسيم التي تعرض 
عىل الربملان بعد العطلة للمصادقة عليها يف شكل قوانني واملرسوم الذي ال 
يعترب سطوا  العطلة  املجلس خالل  عمل  فان  وبالتايل  يلغى  عليه  يصادق 
عىل اختصاصات السلطة التنفيذية وهذا ما تم يف الفرتة املاضية من قبل 
رئاسة الربملان واألحزاب املتحالفة معها إذ استغلوا ضعف الدولة والحكومة 
مستثمرين  لفائدة  بأزمات  متعلقة  كلها  قوانني  مشاريع  بتمرير  البتزازها 

اجانب.
وبالتايل فإن قرار تجميد عمل مجلس النواب الشعب ال يتعارض مع 
احكام الفصل 80 من الدستور الذي ينّص عىل ان املجلس يبقى يف حالة 
انعقاد دائم هي لرضورة التكامل مع رئيس الجمهورية ملجابهة الوضع الذي 

يستوجب اتخاذ التدابري االستثنائية.
وبالنسبة إىل رفع الحصانة ساند النائب عيل بن عون ذلك القرار حتى 

تتم محاسبة الفاسدين الذين تخفوا خلف ذلك االمتياز الذي ُجعل ملامرسة 
املهاّم النيابية فقط وليس للهروب من القانون.

* االنتصار إلرادة الشعب
ترصيحات  يف  الرحوي  ومنجي  امللييك  حاتم  النائبات  من  كّل  واعترب 
هي  الجمهورية  رئيس  قبل  من  املتخذة  االجراءات  ان  متعددة  اعالمية 
تهيمن  حكم  منظومة  من  لسنوات  معاناتهم  بعد  الشعب  الرادة  انتصار 
ووظفتها  الدولة  مفاصل  مختلف  من  متكنت  التي  النهضة  حركة  عليها 
لخدمة اجنداتها الداخلية والخارجية وكان النائب منجي الرحوي من أول 
املساندين للحراك الشعبي يوم 25 جويلية والشعارات التي رفعت خالله 
وكان اول الداعمني للخطوة التي قام بها الرئيس قيس سعيد وما ترتب عنها 
من إجراءات ومنها تجميد عمل الربملان الذي يرى الرحوي أنّه أصبح رهينة 

لدى النهضة والغنويش.
قبل  من  املتخذة  الخطوة  هذه  ساند  امللييك  حاتم  النائب  ان  كام 
رئيس الجمهورية باعتبارها وضعت حدا النحراف منظومة حكم مل تحقق 
امكانية  يف  االمل  وافقدتم  وجوعتهم  همشتهم  بل  يشء  اي  للتونسيني 
تحسني اوضاعهم وإىل ذلك ستكون املرحلة  القادمة سانحة العادة ترتيب 
األولويات املتصلة اساسا بتطلعات عموم الشعب التونيس الذي انتفض يوم 

25 جويلية من اجل تغيري اوضاعه املعيشية املرتدية.
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املختّصون يف القانون الدستوري عىل حّق عندما يصفون ما حدث 
القانون  فقهاء  من  كثريا  ولكّن  باالنقالب.   2021 الجمهورية  عيد  يف 
يخطئون حني يرجعون الظواهر السياسية إىل مقوالت قانونية شكلّية 
أدواتها،  من  أداة  إال  القانون  ليس  التي  السياسة  جوهر  وينسون 
أن  إما  ميزان قوى  تربير  األغلب من دور سوى  للقانون يف  ليس  إذ 
تستفيد منه فئة مخصوصة وإما أن يكون يف صالح املجموعة الوطنية 
الذي وضع سنة 2014  الدستور  فإّن  الحال  بكل أطيافها. ويف قضية 
كان من الصنف الذي ال يخدم إال حركة النهضة وَمن يف فلَكها، ألنها 
كانت تعرف حق املعرفة أنّها ال متّثل أغلبية أفراد الشعب التونيس، 
بكل بساطة  ينفّك يرتاجع. ومعنى ذلك  االنتخايب مل  إّن رصيدها  بل 
املصلحة  تّم عىل  الذي  االنقالب  انقالب عىل  االنقالب األخري هو  أّن 

الوطنية العاّمة. وكان ذلك عىل مراحل:
املجلس  انتخابات  إثر  النهضة  حركة  اعتربت  حني  االنقالب  بدأ   -
التأسييس أن التزامها بوضع دستور جديد يف غضون سنة واحدة كان 
التزاما أخالقيا وليس قانونيا، وهو اعرتاف منذ تلك اللحظة بأنّها عدمية 

األخالق.
- وتواصل االنقالب حني اتّفق زعيم النهضة ورئيس نداء تونس يف 
باريس عىل صفقة يسمح مبوجبها للباجي قائد السبيس بتويل رئاسة 
الجمهورية رغم تقّدمه يف السّن، يف مقابل إرشاك النهضة يف الحكم، 

تنكّرا للمواقف املعلنة من الطرفني.
الخارج  من  الطائلة  لألموال  النهضة  تلّقي  انقالب  أخطر  وكان   -
وتوظيفها لرشاء الذمم يف االنتخابات، ويف تسفري الشباب التونيس إىل 
املحرقة السورية، ويف التشجيع عىل نرش الفكر الظالمي الذي أىت به 

شيوخ البدو والبرتول.
بالحصول عىل  الوطنية  - وتواصل االنقالب عىل مصلحة املجموعة 
الحرية  قيم  ينايف  ما  يف  يصّب  نضال  عن  مرشوعة  غري  تعويضات 
عن  النظر  برصف  الحركة،  أبناء  وبتوظيف  والعدل،  واملساواة 
العمومية ويف  الرشكات  الحكومية وعىل رأس  املناصب  كفاءاتهم، يف 
الوظيفة العمومية، وبّثهم يف مختلف أجهزة الدولة ليكونوا َعْينا لها 

وأداة لتجسيم أغراضها.
- جانفي 2011  ثورة ديسمرب 2010  االنقالب عىل  - ومن مظاهر 
مع  الطرق  بشّتى  النهضة  تحالف  اإلسالمويون  فيها  يشارك  مل  التي 
والتهريب  الفساد  لوبيات  ومع  والبرتول،  الفسفاط  إلنتاج  املعطّلني 
جرامئها  عىل  للتغطية  القضاء  وتدجني  املوازي،  املافيوزي  واالقتصاد 

وليكون يف خدمة مصالحها هي دون مصالح الفئات الضعيفة.
قادته  الذي  االنقالب  أو  املضاّدة  الثورة  مظاهر  بعض  هي  تلك 
نظام  وتعادي  الخالفة  متّجد  قروسطية  مبقوالت  متسلّحة  النهضة 
ف. وكلّها بعيدة كل البعد  الدولة الوطنية ذات القوانني الوضعية الرصرِّ

مل  التي  الدميقراطية  الثقافة  عن 
الفكر  ويف  أصحابها  عند  تعرّف 
مجرّد  بأنّها  الحديث  السيايس 
وإقامة  وانتخابات  أحزاب  تنظيم 
نذكّر  أن  بنا  يجدر  ولذا  برملانات. 
دستور  فيها  ليس  بريطانيا  بأّن 

ونظامها دميقراطي، وبأّن الجمهورية اإليرانية ليست دميقراطية رغم 
تنظيمها النتخابات دورية، وكذلك األمر بالنسبة إىل الكيان الصهيوين 
رغم اّدعائه الدميقراطية وهو القائم عىل امليز العنرصي واإليديولوجيا 

الدينية.
إىل  باألمور  َعْوٌد  االنقالب  عىل  االنقالب  فإّن  األساس  هذا  وعىل 
نصابها، رشَط أن ال يكون مدخال لحكم العسكر ولحكم املستبّد ولو 
كان عادال. وسرتينا األيام القادمة إن كّنا عىل الطريق الصحيح املؤدي 
إىل االستقرار االجتامعي والطأمنينة النفسية والرفاه االقتصادي والرقّي 
ليست  الجمهورية  رئيس  اتخذها  التي  اإلجراءات  إّن  أم  الحضاري، 
الشعبي  الوعي  تُنضج  التي  النكسات  إىل  تضاف  أخرى  نكسة  سوى 
ال محالة. وهي لنئ كانت يف حال فشلها تؤّخر الحلول الناجعة، فإنّها 
ال تقيض عىل توق الشعب إىل الحرية والكرامة وإىل إزاحة املتاجرين 

بالدين بكّل صلف واملصطّفني وراء القوى الرجعية.

* بقلم: عبد املجيد الرشيفعَوْدٌ باألمور إىل نصابها
)جامعي ورئيس بيت الحكمة سابقا(

تعزية 
بأحّر  العياري  الجهوي وعىل رأسه األخ فاروق  التنفيذي  يتقدم املكتب 

التعازي إىل األخ حسونة الفطنايس عضو االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان 

إثر وفاة زوجته، راجيا من الله أن يشملها بالرحمة واملغفرة وأن يرزق أهلها 

وذويها جميل الصرب والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صراع السلطات 
وإخفاق ذريع للحكومة 

وفوضى برملانية 
* بقلم املنجي مرزوق 

بني  رصاع  من  السياسية  االزمة  من  الخروج 
ومنتظرة،  قصوى  رضورة  كانت  برملانية،  وفوىض  للحكومة  ذريع  واخفاق  السلطات 

وعجلت بها التحركات االجتامعية.
مشاغل  عن  بعيدا  وخارجه  الحكم  داخل  والفوىض  العبثي  السيايس  فالرصاع 
املواطنني ومصلحة البالد، أضاع حارض البالد ورهن مستقبلها. وفقدت الطبقة السياسة 
ثقة املواطنني بل كرهوها. وقتلت آمالهم يف االصالح، يف العدل، يف حياة كرمية وآمنة، يف 

بناء مستقبل افضل لكل ابناء تونس.
الحلول السياسية الحقيقية للخروج من هذه االزمات بأقل التكاليف كانت تتطلب 
حدا ادىن من التعاون بني االطراف السياسية الوطنية وحّد ادىن من املسؤولية والتضحية، 

لو كانوا يعقلون.
أن يبادر بذلك رئيس الجمهورية املنتَخب انتخابا واسعا أمر إيجايب جدا، واالسلم ان 
يكون السند الدستوري محكام، وان تصاحبه اجراءات وبرامج اصالح تعيد ثقة املواطن 
وأمله يف دولته. القرارات الرئاسية اعتمدت عىل الفصل 80 للدستور بترصف كبري يف نصه 
ورشوطه وخرق للدستور. واملسار الجديد لن يكون كله »مجهوال« فرئيس الجمهورية 

يحكم منذ سنتني تقريبا ونعرف أداءه.
املسار  اىل  رسيعا  العودة  من  بّد  ال  واملالية،  الصحية  االزمة  مجابهة  اولوية  مع 
الدميقراطي وانتخابات مبكرة يختار فيها الشعب من سيحكمه يف اطار قانون انتخايب 

جديد يوفر النزاهة وحسن متثيل ارادة املواطنني ومقومات الحكم ملن يختاروه.
واالهم من كل ذلك هو الحفاظ عىل السلم االجتامعية وأمن املواطنني وحقوقهم.

* وزير سابق

أن  السعيداين  منري  االجتامع  علم  يف  الباحث  اعترب 
والتجّرؤ  للجرأة  دفعا  أعطت  الجمهورية  عيد  احتجاجات 
رموز  استهدفت  والتي  الحالية  الحاكمة  املنظومة  عىل 

السلطة وبالتحديد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنويش.
استمرار  أن  لـ»الشعب«  لألحداث  له  قراءة  يف  وبنّي 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  واملشاكل  األزمات 
الطبقة  يف  الثقة  وفقدان  بالبالد  تعصف  التي  والصحية 
لفئات  الكبريين  والغضب  والسخط  الحاكمة  السياسية 
واسعة من الشعب املقتنعة بأن أهداف الثورة مل تتحقق، 

كلها أسباب دفعت إىل هذه االحتجاجات.
ما  نوعا  كانت  االحتجاجات  بأن هذه  استطرد  محدثنا 
يف قطيعة مع االحتجاجات التي حدثت يف جانفي الفارط 
والقيادة  التنظيم  مستوى  عىل  وضوحا  أكرث  كانت  التي 

والشعارات واالنتامء السيايس وموقع التحركات.
وأوضح أن ردود فعل السلطة واستعاملها للقوة أكدت 

رفضها لهذه االحتجاجات واستعدادها ملجابهتها.
ويرى محدثنا أن تحركات 25 جويلية قد تعطي أشكاال 
االعتقاد  إىل  مييل  كام  مستقبال،  واالحتجاج  للتنظيم  أخرى 
بأنها ستبقى يف منطق الهبات املتتالية فقط دون أي تواصل 
منسجم لها بسبب غياب القيادة الواضحة والشعارات، رغم 

أن عديد الجهات السياسية ستستثمر يف هذه التحركات.

* صربي الزغيدي

الباحث يف علم االجتامع منري السعيداين لـ»الشعب«:

االحتجاجات األخرية أعطت دفعا للتجرؤ
عىل املنظومة احلاكمة

األخ سامي الطاهري 

العمومية  للاملية  شامل  تدقيق  إلجراء  الوقت  حان 
وديون الّدولة

للاملية  شامل  تدقيق  إلجراء  حان  قد  الوقت  »إن  الطاهري:  سامي  األخ  الشغل  اتحاد  باسم  الرسمي  الناطق  قال 

العمومية وديون الّدولة. وطالب لجنة التحاليل املالية بالبنك املركزي بالكشف عن التحويالت املالية لألحزاب والجمعيات 

وعرضها عىل القضاء«.
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* كتبها رمزي الجّباري

بعد 10 سنوات 
الشعب »فدّ« من الساسة الجدد!..

األخ سامي الطاهري يتحدث عن قرارات قيس سعيد   نقطة ضوء
اعترب األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل 
عنها  أعلن  التي  القرارات  مجمل  أن  الطاهري  سامي  األخ 

رئيس الدولة قيس سعيد دستورية.
وكان رئيس الجمهورية قرر أمس إعفاء رئيس الحكومة 
نشاط  وتجميد  النواب  عن  الحصانة  ورفع  املشييش  هشام 

الربملان ملدة شهر.
وأوضح األخ الطاهري بعد اجتامع املكتب التنفيذي، أن 
أن  وتابع  الدستوري  القانون  أساتذة  بعض  استشار  االتحاد 
اإلجراءات االستثنائية املعلن عنها ليس هناك الكثري ما يُعاب 

عليها.
والدولة  تعفنت  األوضاع  إن  الطاهري  سامي  وقال 
وأجهزتها غائبة يف مجابهة جائحة كورونا، مؤكدا أن االتحاد 
كان اعترب يف أكرث من مناسبة أنه من الرضوري التوصل إىل 

حل. وأوضح أن االتحاد سعى إىل أن يكون الحل بالحوار.
وجّدد األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل 
األخ سامي الطاهري، متسك املنظمة النقابية بكشف حقيقة 

االغتياالت يف تونس.
الثامنة  الذكرى  إحياء  هامش  عىل  الطاهري  األخ  وقال 
كشف  إن  الجالز،  مبقربة  الرباهمي  محمد  الشهيد  الغتيال 
أهم  من  هو  بها،  املتعلقة  القضايا  وحل  االغتياالت  حقيقة 

عنارص التأسيس لدميقراطية حقيقية.

وتحدث األخ سامي الطاهري عن رضورة أن يكون مللف 
تقرير  بعد  خاصة  العمومية  النيابة  لدى  صدى  االغتياالت 

التفقدية العامة لوزارة العدل.
أن  عىل  الشغيلة،  للمنظمة  املساعد  العام  األمني  وشّدد 
وسيؤِمن  جديدة  اغتياالت  منع  يف  سيساهم  الحقيقة  فضح 

انتقاال دميقراطيا جديدا.

جلنة عمل مشرتكة ملتابعة تطورات الوضع السيايس
التدابري  من  لجملة  الجمهورية  رئيس  إعالن  بعد 
مببادئ  والتزاما   ،2021 جويلية   25 االحد  يوم  االستثنائية 
عن  ودفاعا  مؤسساتها  وسيادة  الدولة  ومدنية  الجمهورية 
والفردية،  العامة  الحريات  وعن  التونسية  الثورة  مكتسبات 
والحريات  الحقوق  وملنظومة  الدميقراطي  للمسار  وحامية 
يهم  عنها،  الرتاجع  أو  بها  االنحراف  محاوالت  كل  ضّد 
املنظامت والنقابات املمضية أسفله، والتي متت دعوتها إىل 
يوم  للصحافيني  الوطنية  النقابة  مبقر  عاجل  تشاوري  لقاء 

االثنني 26 جويلية 2021، أن تعرّب عن: 
- تبّنيها للمطالب املرشوعة للشعب التونيس والتي عرب 
عنها خالل تحركاته السلمية، كام تحيي تحركاته االحتجاجية 
الصحية  لالزمة  حلول  إيجاد  يف  الحكم  منظومة  فشل  بعد 
واالقتصادية واالجتامعية والسياسية التي استنزفت املواطن 
تغيري  رضورة  عىل  تؤكد  كام  الوطني،  القرار  وصادرت 
السياسات ومراجعة الخيارات االقتصادية واالجتامعية لعدم 
خلق االزمة نفسها التي تواصلت لسنوات نتيجة لسياسات 

الشعبية. 
وضبط  بالهدوء  التحيل  إىل  املواطنني  جميع  دعوتها   -
مؤسسات  عىل  والحفاظ  العنف  إىل  االنجرار  وعدم  النفس 
القوى  كل  تدعو  والخاصة.  العامة  الشعب  ومصالح  بالدنا 
القضايا  ومعالجة  العامة  املصلحة  تغليب  إىل  السياسية 
الحوار  قاعدة  عىل  وذلك  املخصصة  أطرها  يف  الخالفية 
منطق  عن  بعيدا  وسلمى  مدين  بشكل  وترصيفها  والنقاش 
التحريض والتهييج تشّدد عىل رضورة احرتام الحريات العامة 
والفردية والطابع املدين للدولة التونسية واحرتام دستور البالد 
والصحافة  واالعالم  التعبري  حرية  واحرتام  القضاء  واستقالل 

وعدم االنزالق نحو التفرد بالسلطة. 
- متسكها بكل مكتسبات الثورة التونسية التي عرّبت عنها 
باملساواة  االلتزام  رضورة  عىل  تؤكد  والكرامة.  الحرية  ثورة 
والتناصف والتشاركية كمبادئ رضورية لضامن رؤية شاملة 

مرتبطة بتطلعات الشعب التونيس ووفية ملكتسباتنا.  
أي متديد غري مرشوع ومرّبر يف تعطيل  - تحذيرها من 

الشهر  مبدة  االلتزام  رضورة  عىل  وتشدد  الدولة  مؤّسسات 
بالتدابري  العمل  إلنهاء  بالدستور  عليها  واملنصوص  املعلنة 

االستثنائية وتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية. 
مستقلة  كسلطة  القضائية  السلطة  احرتام  إىل  -دعوتها 
من  لتتمكن  والترشيعية  التنفيذية  السلطتني  عن  متاما 
يف  الترسيع  عىل  استقاللية  بكل  والعمل  دورها  اسرتجاع 
فتح كل امللفات خاصة الجتامع عاجل املتعلقة باالغتياالت 

واإلرهاب والفساد.  
- دعوتها رئيس الجمهورية إىل ضبط خارطة طريق وفق 
تشاركية  وبصفة  يوما  الثالثني  تتجاوز  ال  واضحة  روزنامة 
املستعجلة كمحاربة  بالقضايا  تتعلق  املدنية  القوى  كل  مع 
فريوس كورونا والرشوع يف مراجعة القانون االنتخايب والنظام 

السيايس ومكافحة الفساد.  
مؤسسات  عمل  استمرارية  ضامن  رضورة  تأكيدها   -
الدولة وهيئاتها الوطنية وحاميتها من االنهيار وعدم االرتداد 

عن مسار الالمركزية. 
هذا وتعلن املنظامت والنقابات املمضية أسفله االتفاق 
الوضع  تطورات  ملتابعة  مشرتكة  عمل  لجنة  تكوين  عىل 
السيايس يف البالد وإلعداد تصور لخارطة طريق تضّم املحاور 
املدين  املجتمع  منظامت  مع  مشاركتها  يتم  املستعجلة 

وتقدميها للرأي العام ولرئيس الجمهورية.

ـ 1 ـ
كان البّد من اتخاذ قرارات موجعة بعد خروج »التوانسة« يف يوم عيد الجمهورية 
)25 جويلية 2021( يف أوىل أيام اوسو الحارقة، نعم كان البد من التعبري عن الغضب وعن 
بلوغ الظلم مداه والفساد حّدا ال ميكن السكوت عنه، كان البد من تحرك تاريخي لرئيس 
الدولة قيس سعيد والتحرك عىل أهميته تلته قرارات صادمة خرج بعدها املواطنون اىل 
الشارع يف ليلة كان يفرتض فيها أن يكون تطبيق الحجر الصحي أولوية االولويات ولكن!

ـ 2 ـ
بعد 10 سنوات عجاف لنظام سيايس اعرج زاد من التفرقة بني القطاعات والجهات 
والعباد كان البد من وقف للنزيف، كان البد من تدخل حازم من رئيس الدولة قيس سعيد 
الجمهوري  الحكم  امتداد سنوات  اذ  مل تعرف تونس عىل  الدولة متفككة  وكل هياكل 
مأساة كالتي حصلت بعد الثورة وتتاىل الحكومات ما بعد الثورة ومثالنا عىل ذلك اعتامد 
املشييش عىل وزراء ما يسّمى بالنيابة وبالتايل غاب منطق الحساب واملحاسبة ليتواصل 

مبدأ االفالت من الحساب لكن اىل متى؟
ـ 3 ـ

واالستثامرات  واألموال  الوقت  من  الكثري  كاملة  امتداد عرشية  تونس عىل  خرست 
من  املؤسسات  تحتاجه  ما  بإصالح  كفيال  كان  الوقت  وهذا  واملساعدات  والهجامت 
اصالحات رضورية وإصدار تراتيب ومذكرات عمل وقوانني ثورية تلغي ما سبق اال ان 
الذي حصل ان مجلس النواب تحول اىل ساحة باردو تصّفى فيه الخالفات االيديولوجية 

والسياسية وتقرب فيه الحقيقة عىل اهميتها بدعوى أنه مجلس انتخبه الشعب.
ـ 4 ـ

دواء«  »حقنات  فيه  واستخرسوا  اذلوه  الذي  الشعب  هذا  »املفّقر«،  الشعب  هذا 
ملجابهة كورونا وتركوه يواجهها اعزل »انتفض« اذ ان االرقام تؤكد اّن أكرث من 19 ألف 
تونيس كانوا ضحية جائحة كورونا دون ذنب ارتكبوه والحال أن ذنبهم عند حكومة هشام 
ان مثن  كام  عليه  الحصول  الدواء عىل سهولة  وتوفري  إىل رشاء  تسارع  مل  التي  املشييش 

الحقنة الواحدة ال يتجاوز 30 دينارا!
ـ 5 ـ

تتجه نحو  ان تونس ال  ايضا  قراراته، كام اعرتف  بتأخر  الرئيس قيس سعيد  اعرتف 
الطريق الصحيح  كام اعرتف اّن تونس يف سنواتها االخرية كانت ضحية ساساتها وخاصة 
الجامعة التي تعودت ادارة الشأن العام! وهي التي مل تسع إىل تغيري االوضاع وكأنها كانت 
الناس يف ظل مناكفات االحزاب وتذمر مختلف الطبقات االجتامعية  تستمتع بعذابات 
اكرث  تحمل  عىل  قادرة  تعد  مل  ألنها  جراحها  من  زاد  الذي  االقتصادي  الوضع  لصعوبة 

القرارات التي يستفاد منها اصحاب رؤوس االموال.
ـ 6 ـ

التي  القرارات  الجمهورية أسأل ماهي  ِقبل رئيس  املتخذة من  القرارات  بعيدا عن 
الزواولة«  صالح  يف  »وكانت  كاملة  عرشية  امتداد  عىل  الشعب  نواب  مجلس  اتخذها 
وماهي الربامج التي قدمها رؤساء الحكومات لتصّب يف خانة تغيري أحوال الشعب؟ انا 

أسأل اليوم حتى ال يخرج علينا بعضهم ليقول اي كالم.
ـ 7 ـ

حان الوقت ملحاسبة من تصدروا املشهد العام ألّن تونس مل تعرف عىل امتداد سنوات 
اليوم عىل  تعيشها  التي  احلك من  وبالدكتاتوريات« فرتة  »بالجبابرة  حكم من سّموهم 
جميع االصعدة وان اردتم امثلة نحن هنا طبعا نقول هذا ليس دفاعا عن فرتيت حكم 
الذين مل يجوعوا كام جاعوا  التوانسة«  بورقيبة او بن عيل امنا من باب انصاف »تاريخ 
زمن ما بعد الثورة يف غياب منوال تنمية حقيقي، كام مرضوا كام مل ميرضوا سابقا لتكون 
النهايات مأسوية أمام عجز هياكل الدولة عن توفري اللقاحات يف وقتها ليكون الكالم عن 
الكالم مرا... لكن االمر منه عدم اعرتاف هذه »الطغمة من ساسة الصدفة والهواة بكون 
البالد يف طريقها للضياع والتاليش واالندثار وان الجامعة باعوا ما تبقى من خالل تعديد 
البنك  رفضه  الذي  االقتصاد  انعاش  قانون  إىل  وصوال  قطر  اتفاقية  اهمها  عّل  القوانني 

املركزي من خالل بيانه الصادر هذه األيام!
ـ 8 ـ

حني نقول هذا ونذكر به، فلتأكيد اننا لسنا ضّد ان تأيت إىل الحكم »حكومات ائتالفية« 
او حكومات تكنوكراط، او حكومات انقاذ وطني او حتى حكومات حزبية لكن الذي ثبت 
للعيان ان نظام الحكم القائم منذ عرشية ال يصلح ليكون للتوانسة فلامذا ال يعرتف هؤالء 
انهم اخطؤوا وان املرحلة تقتيض ارساء نظام حكم جديد يجد فيه كل التوانسة أنفسهم!

ـ 9 ـ
عرفوا  النهم  عيل  بن  العابدين  زين  نظام  عىل  التونسيون  قام  ملاذا  عليكم،  باللّه 
تخلت  اليوم هل  أسأل  للجميع!  عمل  فرص  يوفر  وال  التونسيني«  بني  »يفرق  نظام  انه 
الحكومات املتتالية والقامئة منذ الثورة عن ذلك وهل وفرت للجميع شكال من األشكال 
اعني غري  املحاسبة ومن  مثال عىل عدم  ذلك  اسأل ويل يف  الفرص  »املنصفة« وتساوي 
وزير الخارجية يف حكومة حامدي الجبايل لن اذهب بعيدا يف تقديم النامذج السيئة التي 
اكدت ان التوانسة »فّدوا« من كل اشكال انتصاب الحكومات التي تتشابه لكنها ال تغري 

من واقع التوانسة املرير.
ـ 10 ـ

أن تقصد احد االسواق سواء منها الشعبية او ان تذهب إىل املساحات الكربى فلن 
املنزل دون توفري ما كان متوفرا  اقتناء كل حاجياتك وانك ستعود إىل  تكون قادرا عىل 
أزمان  يقارنوا بني ما عاشوه يف  ان  التونسيني  اللوم من حق  بعيدا عن  نلوم  سابقا، من 
سابقة وبني واقعهم اليوم ـ ليتأكد الجميع ان البون الشاسع بني االمس واليوم ـ واّن قيس 
سعيّد مل يظلم اي طرف وامنا انحاز إىل ما يريده الشعب، والشعب خرج إىل الشارع يف 
يوم عيد الجمهورية وكان حاسام لتحديد افق رواه ويف مستقبله وواقعه وعىل الجميع ان 

ميتثل الرادة هذا الشعب!

اإلمضاءات:

-النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني

- االتحاد العام التونيس للشغل

- الهيئة الوطنية للمحامني بتونس

- الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات

- جمعية القضاة التونسيني

- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

- املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
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صدق أو ال تصدق 

أجانب األوملبي الباجي 
عجزوا عن توفري »معلوم« 

وصولهم إىل امللعب 
وإفريقيا،  عربيا  األوىل  املصنفة  كرتنا  يف  غريبة  أشياء  سنويا  تحدث 
ولكن ما وصل إىل مسامعنا مؤّخرا يجعلنا نتأكّد أننا سائرون إىل الوراء 
لفريق  األجنبي  الثاليث  ان  مسامعنا  إىل  بلغ  فقد  القصوى.  بالرسعة 
كلويس  والطوغويل  بيسان  جاك  البينيني  الباجي  األوملبي  أي  اللقلق 
أغبوزو واملايل محمدو تراوري غاب عن الحصة التدريبية  التي شهدت 
الشيحي  وعزيز  الجبايل  وزياد  العمدوين  قيس  الحارسني  غياب  أيضا 
ألسباب صّحية. أّما عن سبب الغياب فيعود إىل عدم متّكنهم من التنّقل 
املسافة ولعدم  لبعد  الكميتي  بوجمعة  إىل ملعب  السكنى  من مقر 
إنّه ألمر عجيب وغريب. أمل  التاكيس... رصاحة  امتالكهم مثن معلوم 
يكن باإلمكان أن يتكّفل أحد املسؤولني بنقلهم عىل سيارته؟ أ ال ميلك 

أحد الالعبني سيارة ليتطّوع وينقلهم؟ عشنا وشفنا.
* محمد حسني

يف متابعة منها للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
ليلة 25 جويلية فان املتحدثة باسم البيت االبيض »جني سايك« اكدت ان 
واشنطن ترفض تسمية ما حصل يف تونس باالنقالب، أما االتحاد االورويب 
وتجنب  الدستور  احرتام  عىل  الفاعلة  السياسية  االطراف  حّث  فإنه 

االنزالق نحو العنف.
إىل ضبط  األطراف  دعا كل  فإنه  املتحدة  األمم  باسم  املتحدث  أّما 

النفس مع مواصلة الحوار.

في فسفاط قفصة
منتوج  لتوفري  عادي  بشكل  قفصة  فسفاط  برشكة  العمل  يتواصل 
السوق  جعل  ما  وهو  طويلة  ملدة  تعطله  بعد  خاصة  للتصدير  قابل 

التونسية تخرس أبرز حرفائها.

قطاع 
الخدمات
سجلت 
االستثامرات 

املعلنة يف قطاع 
الخدمات زيادة 
بلغت  بنسبة 
خالل   ٪22٫9
االول  النصف 
 2021 سنة  من 
جائحة  رغم 

كورونا أي مبداخيل كانت يف حدود 542٫4 مليون دينار مقابل 441٫4 
مليون دينار خالل نفس الفرتة من سنة 2020.

تأجيل قضية
أجلت الدائرة الجنائية مبحكمة االستئناف بسوسة النظر يف عملية 

قتل القيادي السابق 
باالتحاد العام لطلبة 
بن  فاروق  تونس 
تعرض  الذي  خالد 
براكاج  عملية  اىل 
جوان  شهر  يف 
2015 انتهت مبقتله 
الجناة  فإن  وللذكر 
 20 بـ  عقوبة  نالوا 

سنة سجنا.

تجاوزات 
في القصر

تونس يف ملف ترصف مايل  الجنائية مبحكمة  الدائرة  نظرت هيئة 
يف القرص الرئايس ايام حكم بن عيل تورط فيه 6 متهمني مل يحرض منهم  
سوى واحد وقد كانوا جميعا يف حالة رساح. هيئة املحكمة ارتأت تأجيل 

املحاكمة إىل شهر اكتوبر 2021 لتمكني هيئة الدفاع من اعداد ملفاتها.

48 سنة سجنا لداعشي
تونس  االرهاب مبحكمة  املختصة يف قضايا  الجنائية  الدائرة  قضت 
بتدريب  مكلف  أنه  بحكم  سجنا  سنة   48 مدة  داعيش  قيادي  بسجن 

املقاتلني عىل استعامل األسلحة وإعداد املتفجرات.

االستيالء على مليارين
َمثُل أمام الدائرة املختصة يف النظر يف قضايا 
إليهام تهم  الفساد املايل موظفان ببنك وجهت 
املليارين  حدود  يف  مايل  مبلغ  عىل  االستيالء 
خارجية  مع  ينسقان  كانا  املتهمني  ان  ويذكر 
التالعب  خالل  من  البنك  أموال  عىل  لالستيالء 

باملنظومة االعالمية.

توتر في الجمهوري
عيد  ليلة  الجمهورية  رئيس  اتخذها  التي  بالقرارات  عالقة  يف 
الجمهورية اصدر عصام الشايب بيانا وصف فيه القرارات باالنقالب فيام 
وترحابهم  مساندتهم  فيه  أكدوا  ثانيا  بيانا  الحزب  اعضاء  بعض  أصدر 

بقرارات قيس سعيّد...

بعد بيان االتحاد
قال رياض الشعيبي القيادي يف حركة النهضة.. وهو مستشار راشد 
كل  ان  ام«  اف  »شمس  أمواج  عىل  له  كان  إذاعي  تدخل  يف  الغنويش 
هياكل النهضة تنتظر صدور بيان االتحاد العام التونيس للشغل. كان هذا 

يوم االثنني تحديدا مع الساعة منتصف النهار.

30 يوما
أكد سامي الجلويل املستشار الدويل يف األنظمة السياسية أّن الرئيس 
لتقديره  يخضع  وهذا  يوما   30 مدة  تجاوز  بإمكانه  كان  سعيّد  قيس 

الخاص يف عالقة بالقرارات التي اتخذها ليلة 25 جويلية 2021.

مكالمة هاتفية...
جويلية   26 االثنني  صبيحة  الجمهورية  رئيس  سعيد  لقيس  كانت 
2021 مكاملة هاتفية مطولة مع الرئيس الجزائري عبد املجيد تبّون ولنئ 
مل ترش إليها هياكل االتصال يف رئاسة الجمهورية التونسية فإن األجهزة 

الرسمية الجزائرية تحدثت عنها مطوال.

مكتب الجزيرة بتونس...
الجزيرة  ملكتب  االمنية  االجهزة  لغلق  املفاجئ  القرار  أغضب  لنئ 
 26 االثنني  صبيحة  بتونس 
بعضهم   .2021 جويلية 
رغم أنه يشغل 22 تونسيا 
اال ان بعض املصادر قالت 
وما  العملية  اّن  للشعب 
مخابراتية  اجهزة  ان  فيها 
ستزيد  مكاملة  رصدت 
كان  الفتنة  نار  إشعال  من 
الحكومة  رئيس  به  سيديل 
ويذكر  ـ  املشييش  هشام 
الجزيرة  قناة  مكتب  ان 
اىل  الحضور  يف  سباقا  كان 
مجلس نواب الشعب لحظة منع رئيسه راشد الغنويش والنائب الثاين له 

سمرية الشوايش وبعض نواب النهضة من الدخول.

ديلو يعترف...
قال القيادي يف حركة النهضة سمري ديلو بعد قرارات رئيس الدولة 
قيس سعيد ليلة االحد 25 جوان 
من  كبري  جزء  خروج  ان   2021
للتعبري  الشارع  اىل  التونسيني 
مجلس  اداء  من  غضبهم  عن 
ذلك  حقهم  ومن  رشعي  النواب 
حركة  ارتكبتها  التي  األخطاء  بعد 

النهضة.

فتح القباضات 
ليال

رصدت مصادرنا عمليات فتح 
امللكية  وإدارة  القباضات  بعض 
العقارية ليال وقد حرضت بعض الفرق األمنية وسّجلت بعض املخالفات 

يف عالقة بالقرار الصادر حول تعطّل هذه املؤسسات ملدة يومني.

خارج دائرة الضوء

واشنطن ترفض، االتحاد االوروبي 
يدفع واالمم املتحدة تتابع...
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إلغاء اضراب الصحة يف سوسة 
انعقدت بوزارة الصحة جلسة صلحية بني وفد من االتحاد العام التونيس للشغل يرأسه األخ منعم عمرية 
التنفيذي لالتحاد  املكتب  العمومية مرفوقا ببعض أعضاء  الوظيفة  املساعد املسؤول عن  العام  االمني 
الجهوي للشغل بسوسة يتقدمهم األخوان الكاتب العام قاسم الزمني ونجيبة الحويجي وبحضور الفرع 
الجامعي للصحة والكتاب العامني لنقابات مستشفيات حشاد سهلول ومساكن من جهة والسيد محمد 
الطرابليس وزير الصحة بالنيابة مرفوقا ببعض مساعديه من جهة ثانية وذلك للنظر يف محتوى برقية 
االرضاب الصادرة عن االتحاد الجهوي للشغل بسوسة والذي كان مربمجا تنفيذه يف قطاع الصحة بجهة 

سوسة يوم 27 جويلية 2021. 
وبعد النقاش والتفاوض حول النقاط الواردة بربقية اإلرضاب تم إمضاء محرض اتفاق يف الغرض كام تّم 

إثره إلغاء اإلرضاب املذكور.

اضراب أعوان الشركة 
املغاربية للنقل الربي
نفذ أعوان الرشكة املغاربية للنقل الربي )نقل املحروقات واملواد 

الخطرة( إرضابا عن العمل ايام 26 و الـ27 و28 من جويلية الحايل 
احتجاجا عىل ظروف العمل. 

و قال الكاتب العام للنقابة االساسية للرشكة ناجح ذياب إن 
اإلرضاب يستثني الشاحنات التي تؤمن نقل االكسيجني للمؤسسات 

االستشفائية.

ألف مبروك
يتقدم صديقنا العزيز كامل الزنايدي 

بالتهاين إىل ابنته بعد حصولها عىل الجائزة 

األوىل للباكالوريا باملعهد الصادقي كام 

يتوجه بالشكر إىل كافة االطار الرتبوي 

واالساتذة االكفاء الذين وضعوا بصمتهم 

يف هذا النجاح وساهموا يف تحقيقه. 

مثاالً  واملنستري  االيام  هذه  الساحل  جهة  تعيشه  غاضب  صيٌْف 
بعد ان استفحل فيها الوباء وسقطت فيها كل مقومات التنمية نتيجة 
خيارات بائسة دأبت عليها الحكومات املتعاقبة التي اغرقت الجهة يف يّم 
الوعود الكاذبة والربامج الوهمية التي اطلقها املسؤولون يف الحكومات 
الكذب  من  الكثري  سادها  التي  االخرية  العرشية  امتداد  عىل  املتعاقبة 
اقليم  حول  والذي  الذكر  االيجايب يسء  التمييز  ظاهرة  زادتها  والبهتان 
محروم  صقع  اىل  واملهدية(  واملنستري  )سوسة  الثالث  بوالياته  الساحل 
املجاالت  التنمية تحت عناوين مختلفة ويف مختلف  من كل مقومات 
والقطاعات ومنها الصحة التي اضحت عليلة بل محترضة متاما بعد أّن 
عّم الوباء كل االرجاء وعمت املآتم كل املدن والقرى  واملدارش... وهو 
ما كان محور اجتامع املجلس الجهوي للصحة يف مقر االتحاد الجهوي 
للشغل باملنستري برئاسة االخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي 
الذي نظر )أي املجلس( يف االوضاع التي آلت اليها ومنها النقص الفادح 
والنقص  الرضورية  التجهيزات  وغياب  الطبي  وشبه  الطبي  االطار  يف 

قلعة شفاء  املنستري من  تحولت معه جهة  االوكسيجني مام  الفادح يف 
إىل  باملجلس  ما دفع  اآلالف وهو  ويتهدد  املئات  وباء حصد  إىل خربة 
الصحة سيحّدد موعده الحقا من  لتنظيم يوم غضب يف قطاع  الدعوة 
قبل املكتب التنفيذي حسب ما افاد به االخ سعيد يوسف كاتب عام 
عن هذا  الدفاع  يف  تتواىن  لن  املنظمة  ان  اكد  الذي  الجهوي  االتحاتلد 
عنه  عجز  ما  والصرب  التضحيات  من  يدفع  زال  وما  دفع  الذي  املرفق 

الباقون يف مختلف مواقعهم.

* رجل واحد...
االتحاد  سارع  بالخصوص  وقطاعيا  عموما  البائس  الظرف  هذا  يف 
الجهوي للشغل إىل عقد اجتامع طارئ دعا إليه كل املنظامت الوطنية 
واملهنية بالوالية فضال عن جهتي سوسة واملهدية واعضاء مجلس النواب 
والذين اكد جميعهم يف بيان مشرتك عىل ان مختلف الفاعلني االقتصاديني 
واملجتمع املدين فقدوا الثقة يف الحكومات املتعاقبة نتيجة الوعود التي 
مل تنفذ والتي بقيت حربا عىل ورق لعل اهمها عىل سبيل الذكر اكاذيب 
يوسف الشاهد خالل زيارته للوالية يوم 1 مارس 2019 والتي اعلن فيها 
عن 74 قراًرا تنمويّا وهو خرب زائف رضب مصداقية الحكومات يف مقتل.

وتحرك  حراك  كل  مع  املجتمعون  تضامن  واحد  رجل  قلب  وعىل 
تناٍس  من  املنستري  تعانيه  ما  تعانيان  اللتني  واملهدية  سوسة  جهتي  يف 
وتجاهل واستخفاف باستحقاقات الجهة جراء سياسة التهميش واالقصاء 
ودفع االقليم بأرسه )سوسة، املنستري واملهدية( فاتورة يسء الذكر املدعّو 
التمييز االيجايب الذي كان عنوانا للفساد واالفساد واذكاء النعرات ليس 

أكرث.

* المصداقية الكاذبة
اكاذيب  هو  الدولة  بناء  ينخر  ما  ان  عىل  الحارضين  كل  أجمع 
وخاصة يف  الحكومة  سلبا عىل مصداقية  اثرت  التي  السلطة  واراجيف 
املنتصبة  االجنبية  االقتصادية  املؤسسات  واصحاب  املستثمرين  نظر 

باالقليم وكانت له تداعيات سلبية عىل صورة بالدنا بالخارج وخاصة يف 
املنستري كجهة مستقطبة لالستثامر ودفع التشغيل والتصدير وهو ما كان 
محور املكتوب املشرتك من ِقبل اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة 
والفرع الجهوي للمحامني اىل رئاسة الحكومة التي مازالت تحت طائلة 

الصمم!

* تحذير...
يف خامتة لقائهم َخلُص الحارضون اىل رضورة عقد لقاء مع الحكومة 
التحركات  فإن  االستجابة  عدم  صورة  ويف  االوضاع  هذه  مثل  لتدارك 
ستعرف منحى آخر وهو االعتصام يف مقّر الحكومة بالتنسيق والتشاور 
بني الواليات الثالث املدعوة يوم الجمعة املقبل االجتامع يضم املنظامت 

الوطنية واملهنية والنواب.
* حمدة الزبادي

حرمان ممنهج ومصداقية غائبة يف املنستري

مبروك »دنيا«
مبالحظة حسن جدا نجحت الشابة النبيهة

دنيا بشير
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو  بشري  فوزي  االخ  كرمية 
للشغل باملنستري وذلك بحصولها عىل االجازة يف االعالمية مبلحظة حسن 

جدا.
الجهة  ونقابيو  التنفيذي  املكتب  اعضاء  يتقدم  املناسبة  وبهذه 
بخالص التهاين لألخ فوزي وحرمه متمنني لدنيا مزيد التألق عىل مدارج 

العلم والعرفان مع تهاين الزميل حمدة الزبادي وأرسة جريدة الشعب.
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تهنـئــة
بمناسبة  احتفال تونس بالذكرى 64 إلعالن الجمهورية 

يسعد الرئيس المدير العام
 للشركة الوطنيّة العقاريّة للبالد التونسيّة 

 السيّد فوزي الفريقي وجميع الموظفين واألعوان 
أن يتقدّموا بأحر التهاني إلى كافة الشعب التونسي 
راجين من المولى عز وجل أن يرفع عن بالدنا الوباء وأن 

تنعم باالستقرار والنماء.
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الجديد  القانون  بتقديم  سابقا  عودتكم  كام  »الشعب«  تنفرد 
للتقاعد خاّصة أنّه يهّم رشيحة كبرية من التونسيني ويهّمنا كذلك 
أن نقدمه كوثيقة حتى يطلع الجميع عىل فحواها وبالتايل حصول 

الفائدة واالفادة للجميع.
 8 الفصل  من   2 والفقرة   3 الفصل  أحكام  تُلغى  األول:  الفصل 
والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتني 2 و3 من الفصل 29 مكرر 
والفصلني 33 و37 والفقرة األوىل من الفصل 61 والفصلني 64 و67 
من القانون عدد 12 لسنة 1985 املؤرخ يف 5 مارس 1985 املتعلق 
قيد  عىل  وللباقني  للتقاعد  والعسكرية  املدنية  الجرايات  بنظام 

الحياة يف القطاع العمومي وتعوض باألحكام التالية:
الفصل 3 )جديد(: الحق يف جراية التقاعد وجراية الباقني عىل قيد 

الحياة غري قابل لإلحالة وال للسقوط.
ال يتّم رصف مخلفات الجراية وتوابعها التي مل يتم تسديدها إال يف 
حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ االستحقاق مع مراعاة 
الدولية للضامن  باالتفاقيات  امتيازا املنصوص عليها  األحكام األكرث 

االجتامعي املصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
باثنني وستني  التقاعد  اإلحالة عىل  الفصل 24 )جديد(: تحدد سن 
)62( سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 )جديد( و28)جديد( و29 

)جديد( و29 مكرر والعنوان الثاين مكرر من هذا القانون.
الفصل 27 )جديد(: تحدد سن اإلحالة عىل التقاعد بسبع وخمسني 
)57( سنة بالنسبة إىل العملة الذين يقومون بأعامل منهكة ومخلة 

بالصحة.
تضبط مبقتىض أمر حكومي قامئة هذه األعامل بعد استشارة الهياكل 

واملصالح املختصة.
وتتّم مراجعة هذه القامئة بصفة دورية وطبقا لإلجراءات املنصوص 

عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
األعوان  إىل  بالنسبة  التقاعد  اإلحالة عىل  تتم  الفصل 28 )جديد(: 
الذين ميارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثالثني )35( سنة 

عامل وبلوغ سن السابعة والخمسني )57( عىل األقل.
تضبط مبقتىض أمر حكومي قامئة الوظائف املرهقة وتتم مراجعتها 
بصفة دورية وفقا لإلجراءات نفسها املنصوص عليها بالفصل 27 من 

هذا القانون.
الفصل 29 )جديد(: تحدد سن اإلحالة عىل التقاعد بسبع وخمسني 

)57( سنة بالنسبة إىل أعوان السلك النشيط.
تضبط مبقتىض أمر حكومي قامئة هذا الصنف من األعوان.

الفصل 33 )جديد(: يسند تنفيل مبدة تساوي املدة املتبقية لبلوغ 
سن الثانية والستني لفائدة:

املصالح  وأعوان  الداخيل  األمن  قوات  وأعوان  -العسكريني   1
الشغل  أثناء  لها  تعرضوا  بجروح  أصيبوا  الذين  للديوانة  النشيطة 

والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن مامرسة نشاطهم.
2 -األعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 باملائة 
عمليات  مبناسبة  أو  لها خالل  تعرضوا  عن جروح  ناتج  األقل  عىل 
الدفاع عن الوطن أو ساملته أو النجدة يف صورة الكوارث الطبيعية.

يتجاوز  ال  أن  عىل  الوجويب  التقاعد  عىل  أحيلوا  الذين  -األعوان   3
عىل  يقع  الذي  املرتب  من  باملائة   20 نسبة  التنفيل  هذا  مردود 

أساسه تصفية الجراية.
إطار  يف  دورية  بصفة  الجرايات  تعديل  يتم  )جديد(:   37 الفصل 
إىل  باالستناد  العمومي  القطاع  يف  باألجور  املتعلقة  املفاوضات 
القطاع  يف  األجور  يف  والزيادة  االقتصادي  للنمو  السنوية  النسب 

العمومي والتضخم.
تضبط صيغ وإجراءات تعديل الجرايات مبقتىض أمر حكومي.

الفصل 61 )فقرة أوىل جديدة(: مع مراعاة أحكام الفصلني 62 و63 

من هذا القانون، يكتسب الحق يف الجراية العسكرية للتقاعد كام 

ييل:

1 -عند بلوغ السن القانونية عىل النحو التايل:

52- سنة بالنسبة إىل رجال الجيش،

57- سنة بالنسبة إىل ضباط الصف،

60- سنة بالنسبة إىل الضباط األعوان،

62- سنة بالنسبة إىل الضباط القادة والضباط السامني.

السامون  والضباط  القادة  الضباط  يكتسب  )جديد(:   64 الفصل 

الحّق يف اإلحالة عىل التقاعد بعد قضاء سبعة وثالثني )37( سنة يف 

العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسني )57( سنة.

الفصل 67 )جديد(: يضاف إىل مدة الخدمات املحتسبة يف تصفية 

جراية التقاعد تنفيل يساوي املدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية 

والستني )62( سنة بالنسبة إىل العسكريني:

-املحالني عىل التقاعد وجوبا.

-البالغني السن القانونية للتقاعد املتعلقة برتبهم واملكتسبني الحق 

يف جراية حسب الرشوط املنصوص عليها بالفصل 61) جديد(2-أ-

ب-ج من هذا القانون.

الفصل 2 : تعوض عبارة »سن الستني« الواردة بالفقرتني 2 و3 من 

الفصل 32 من هذا القانون بعبارة »سن الثانية والستني«.

الفصل 3 : تضاف إىل القانون عدد 12 لسنة 1985 املؤرخ يف 5 مارس 

1985 املتعلق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية للتقاعد وللباقني 

األول  الفصل  إىل  العمومي، فقرة »ج«  القطاع  الحياة يف  قيد  عىل 

االختياري  »الرتفيع  عنوانه  )مكرر(  ثانيا  وعنوانا  مكرر   9 والفصل 

يف سن اإلحالة عىل التقاعد« يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا 

و71 رابعا وعنوانا ثانيا )ثالثا( عنوانه »مواكبة الحياة املهنية ومسك 

الحسابات الفردية« ويتضمن الفصلني 71 خامسا و71 سادسا، هذا 

نصهم:

الفصل األول: فقرة »ج«

تضبط  التي  العمومية  والهيئات  املستقلة  الدستورية  ج-الهيئات 

قامئتها بأمر حكومي.

الفصل 9 مكرر: تسلط عىل الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات 

ال  التي  العمومية  واملؤسسات  اإلدارية  الصبغة  ذات  العمومية 

الدستورية  والهيئات  الوطنية  والرشكات  إدارية  صبغة  تكتيس 

بالفقرتني »ب« و »ج« من  املحددة  العمومية  والهيئات  املستقلة 

قيام  عدم  صورة  يف  تأخري  خطايا  القانون،  هذا  من  األول  الفصل 

إىل  وتحويلها  شهريا  العون  مرتب  من  املساهمة  بخصم  املشغل 

للتقاعد والحيطة االجتامعية يف أجل ال يتجاوز  الوطني  الصندوق 

اليوم الخامس من الشهر املوايل.

تساوي خطايا التأخري نسبة 1,5 باملائة )1,5 %( عن كل شهر تأخري 

أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ املساهامت املستوجبة أو 

جزء منها.

طبقا  الخطايا  هذه  بعنوان  املستوجبة  املبالغ  استخالص  ويتّم 

للترشيع والرتاتيب الجاري بها العمل.

العنوان الثاين )مكرر(:

الرتفيع االختياري يف سن اإلحالة عىل التقاعد

 24 الفصول  ألحكام  الخاضعني  لألعوان  ميكن  مكرر:   71 الفصل 

)جديد( و27 )جديد( و28 )جديد( و29 )جديد( ومن هذا القانون 

اختيار الرتفيع يف سن إحالتهم عىل التقاعد بسنة أو بسنتني أو بثالث 

سنوات.

هذا  من  مكرر   29 بالفصل  عليهم  املنصوص  لألشخاص  ميكن  كام 

القانون اختيار الرتفيع يف سّن إحالتهم عىل التقاعد بسنة أو بسنتني 

أو بثالث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وإىل حدود 70 

سنة.

عىل  يجب  التقاعد  عىل  اإلحالة  سن  يف  الرتفيع  اختيار  صورة  يف 

 )6( ستة  وذلك  املشغل  اىل  كتايب  مطلب  تقديم  املعنيني  األعوان 

أشهر قبل تاريخ بلوغ سن اإلحالة عىل التقاعد املضبوطة يف الفصول 

24 )جديد( و27 )جديد( و28 )جديد( و29 )جديد( و29 )مكرر( 

من هذا القانون.

عىل  اإلحالة  سن  يف  الرتفيع  اختيار  مطالب  إحالة  املشغل  يتوىل 

حال  االجتامعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  إىل  التقاعد 

توصله بها.

ويعترب االختيار الذي تم اعتامده من قبل العون املعني نهائيا وغري 

قابل للرجوع فيه.

األشخاص  إىل  بالنسبة  التقاعد  سن  يف  االختياري  الرتفيع  يتم 

املنصوص عليهم بالفصل 61 )جديد( من هذا القانون وفقا للصيغ 

وبعد  الفصل  الثالثة من هذا  بالفقرة  عليها  املنصوص  واإلجراءات 

يف وثيقة تنفرد »الشعب« بنرشها

هذا جديد قانون التقاعد وكّل تفاصيله
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موافقة املشغل.

 38 الفصل  من  الثانية  املطة  أحكام  مراعاة  مع  ثالثا:   71 الفصل 
الرتفيع  بعنوان  السنوية  األقساط  مردود  يحدد  القانون،  هذا  من 
االختياري يف سن التقاعد بـ 2 باملائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 
باملائة عن كل ثالثة أشهر، من املرتب الذي تقع عىل أساسه تصفية 

الجراية.
القانون  هذا  من   32 الفصل  أحكام  مراعاة  مع  رابعا:   71 الفصل 
مينح التنفيل لألعوان الخاضعني ألحكام الفصول 27 )جديد( و28 
املتبقية  املدة  حدود  يف  القانون  هذا  من  )جديد(  و29  )جديد( 

لبلوغ سن الثانية والستني )62( سنة.
العنوان الثاين )ثالثا(:

مواكبة الحياة املهنية ومسك الحسابات الفردية
الفصل 71 خامسا: يتعني عىل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
الحياة  مبواكبة  خاصة  معلوماتية  منظومة  اعتامد  االجتامعية 
التبادل  عىل  تقوم  الفردية  حساباتهم  ومبسك  للمنخرطني  املهنية 
اآليل والفوري للمعلومات بينه وبني املشغل عند قيامه بالترصيح 

باملساهامت وباملحجوزات الراجعة إىل الصندوق.
الوطني  الصندوق  بني  املعلومات  تبادل  عملية  تكون  أن  يجب 
للتقاعد والحيطة االجتامعية واملشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند 

رصف األجور واملرتبات وذلك بواسطة سجالت إعالمية.
الفصل 71 سادسا: يتعني عىل املشغل التثبت، قبل توجيه السجالت 
مبختلف أنواعها والكشوفات االجاملية إىل الصندوق، من التطابق 
التام بني املبالغ الجملية املضمنة بالكشوفات االجاملية للمساهامت 
وذلك  السجالت  بهذه  املضمنة  املبالغ  ومجموع  واملحجوزات 
املعلومات  الصندوق ومصداقية  قبل  استغاللها من  لضامن حسن 

املضمنة بها وقابليتها
لالستعامل والسناد الحقوق واملنافع املخولة للمنخرطني.

كام يتوىل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية يف موىف 
بكشف  املنخرطني  موافاة  الجراية،  تصفية  وعند  سنوات   5 كل 
مفصل يتضمن البيانات املسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها 

وفرتات النشاط املعتربة ضمن األقدمية املكتسبة بعنوان التقاعد.
يتم ضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق الفصلني 71 خامسا و 

71 سادسا مبقتىض أمر حكومي.
التقاعد  بعنوان  املستوجبة  املساهامت  يف  الرتفيع  :يتم   4 الفصل 
واملضبوطة بالفصلني 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 املشار 

إليه أعاله، بنسبة 3 باملائة )3(% توزع كام ييل:
بداية من الشهر املوايل لتاريخ نرش هذا القانون:

1- باملائة )1 %( عىل كاهل املشغل
0,5- باملائة )0.5 %( عىل كاهل العون

بداية من أول جانفي 2019:
– 1 باملائة )1 %( عىل كاهل املشغل

0,5- باملائة )0,5 %( عىل كاهل العون
الفصل 5 : بصفة انتقالية وخالفا ألحكام الفصول 24) جديد( و27) 
جديد( و28) جديد( و29 )جديد( و61 

)جديد( من هذا القانون، يتّم الرتفيع يف سن التقاعد الجاري بها 
العمل يف تاريخ نرش هذا القانون وفقا للنحو التايل:

األعوان  إىل  بالنسبة  أول جانفي 2019  بداية من  بسنة واحدة   –
الذين ستتم إحالتهم عىل التقاعد طيلة سنة 2019

– بسنتني بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة إىل األعوان الذين 
سيحالون عىل التقاعد طيلة سنة 2020.

اختيار  الفصل  هذا  من  األوىل  باملطة  إليهم  املشار  لألعوان  ميكن 
بثالث  أو  بسنتني  أو  بسنة  التقاعد  عىل  إحالتهم  سن  يف  الرتفيع 
باملطة  إليهم  املشار  لألعوان  ميكن  كام  سنوات.  بأربع  أو  سنوات 
الثانية من هذا الفصل اختيار الرتفيع يف سن إحالتهم عىل التقاعد 

بسنة أو بسنتني أو بثالث سنوات.
عىل  يجب  التقاعد  عىل  اإلحالة  سن  يف  الرتفيع  اختيار  صورة  يف 
األعوان املعنيني كل فيام يخّصه تقديم مطلب كتايب معرف باإلمضاء 
إىل املشغل وذلك ستة )6( أشهر قبل تاريخ بلوغ سن اإلحالة عىل 

التقاعد املضبوطة باملطة األوىل أو الثانية من هذا الفصل.
عىل  اإلحالة  سن  يف  الرتفيع  اختيار  مطالب  إحالة  املشغل  يتوىل 
حال  االجتامعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  إىل  التقاعد 
توصله بها. ويعترب االختيار الذي تّم اعتامده من قبل العون املعني 

نهائيا وغري قابل للرجوع فيه.
الفصل 6: ميكن لألعوان الخاضعني ألحكام القانون عدد 12 لسنة 
1985 املشار إليه أعاله والذين هم يف وضعية إبقاء بحالة مبارشة 
التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  القانون  هذا  نرش  تاريخ  يف 
أن ميارسوا حق االختيار املنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا 
القانون يف أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نرشه وذلك وفق الصيغ 
واالجراءات املشار إليها بذات الفصل ويف حدود املدة املتبقية التي 

تفصلهم عن سن الخامسة والستني )65 سنة(.
اعداد املنصف الكرميي

متابعات

 تُحدّد سن اإلحالة 
للذي يقوم بأعمال 

منهكة ومخّلة بالصحة

مجلس إدارة البنك املركزي التونيس

قانون االنعاش االقتصادي اجراءاته خاطئة
عقد مجلس إدارة البنك املركزي التونيس يوم 23 جويلية 2021 اجتامعا استثنائيا عن بعد ُخّصص للنظر يف مرشوع القانون 

عدد 104 لسنة 2020 املتعلق بإنعاش االقتصاد وتسوية مخالفات الرصف والذي متّت املصادقة عليه من قبل مجلس نواب 

الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021. 

القانون  هذا  مرشوع  أحكام  يف  املعّمق  التباحث  بعد  فإنّه  لالقتصاد،  إنعاش  سياسة  اعتامد  رضورة  املجلس  يثّمن  وإذ 

التونيس  املركزي  البنك  عمل  وآليات  مبادئ  مبارشة  بصفة  ميّس  أنّه  املجلس  سجل  إعداده،  ومراحل  حيثيات  واستعراض 

واألهداف التي يتحّمل هذا األخري املسؤولية املبارشة يف تحقيقها، وفقا للترشيع الجاري به العمل. 

ويف هذا السياق، تبنّي أّن مرشوع القانون تضّمن إجراءات تؤّدى إىل عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر يف بعض االلتزامات 

الدولية لتونس وقدرة البالد عىل مواصلة تعبئة التمويالت الخارجية الرضورية فضال عن كونه يثري إشكاليات تطبيقية من 

شأنها أن تعوق حسن تنفيذه. 

ويدعو املجلس إىل رضورة مزيد التنسيق بني مختلف األطراف املعنية يف خصوص اإلجراءات عىل الصعيد االقتصادي واملايل، 

نظرا لحساسية هذا املجال يف الوقت الراهن، وذلك يف إطار مقاربة شاملة تتالءم مع السياقات االقتصادية واملالية التي تعيشها 

بالدنا. 

ونظرا إىل أهمية املسألة فقد قرر املجلس البقاء يف حالة انعقاد يف انتظار مآل اإلجراءات الدستورية والقانونية الجارية 

بشأن مرشوع هذا القانون.

تعزية إىل عائلة سيالة
بأحّر  والبيئة  واإلسكان  العمومية  لألشغال  الجامعي  املكتب  يتقدم 

التعازي واملواساة إىل أخينا محمد سيالة عضو املكتب الجامعي وكاتب عام 

نقابة afh إثر وفاة والدته تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم العائلة 

جميل الصرب والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة والد عضو الجامعة العامة 
للسكك الحديدية 

ببالغ الحزن واألىس بلغنا نبأ وفاة املشمول برحمته بإذن 

للسكك  العامة  الجامعة  عضو  الجاليص  نجيب  والد  الله 

جريدة  ارسة  تتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر  الحديدية، 

الشعب بأحّر التعازي واملواساة إليه وإىل كافة أفراد العائلة 

بواسع رحمته  الفقيد  يتغمد  أن  القدير  العيل  الله  سائلني 

الصرب  جميل  اهله  يرزق  وأن  الطيبني  منزلة  ينزله  وأن 

باملغفرة  الفقيد  ويشمل  الجلل  املصاب  هذا  يف  والسلوان 

والرضوان ويسكنه فسيح الجنان 

إنا لله وانا اليه راجعون.
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كلمة حق:

نسخة مني
 ومن شعبي

 
* النفطي حولة  

تحية إىل السيد الرئيس قيس سعيد يف عيد الجمهورية. يوم األحد 
حقيقة  ألنه  الوطنية  بالذاكرة  مرتبطا  سيظّل   2021 جويلية   25
األبعاد  مستوى  وعىل  املقاييس،  بكل  متميز  ونوعي  تاريخي  يوم 
ملرشوع  استرشافية  نظرة  الرجل  فيها  يحمل  التي  االسرتاتيجية 
هواجس  كل  طياته  يف  يحمل  كان  والعباد.  للبالد  منقذا  إصالحي 
الشعب الذي ذاق الويالت وتجرع فيها السم يف السنوات العرش 
والبطالة  الجوع  من  مزيد  غري  فيها  ير  مل  التي  العجفاء،  الجدباء 
والحقرة واإلقصاء والتهميش. وزاد عليه يف السنتني األخريتني وباء 
بالء.  مثله  ليس  وبالء  سوء،  عىل  سوءا  العاملي   19 كوفيد  فريوس 
والقاتلة  والعاجزة  الفاشلة  املشييش  حكومة  مع  األمر  وصل  بل 
واملجرمة، حدا انترشت فيه رائحة املوت يف كل بيت ونهج وزقاق، 
ووصل استهتارها بحياة املواطنني يف عدم توفري األوكسيجني إىل حّد 
التالعب والكذب والدجل، والحال أن جميع الدول يف العامل تقريبا 
قدموا الكثري من املساعدات، سواء يف توفري قوارير األوكسيجني، أو 
التجهيزات الطبية، أو التالقيح. وللتذكري باالستهتار الذي تعاملت به 
حكومة املشييش مع الشعب يف الوقت الذي كانت فيه كل دول 
القطيع  التالقيح لحامية  الزمن من أجل استرياد  العامل تسارع فيه 
كام يُقال يف علم األوبئة، فإن حكومتنا املوقّرة فّوتت عىل الّشعب 
حتى فرصة التسجيل يف املساعدات الدولية املجانية. ما فتح الباب 
للتسول عىل أعتاب الدول بحثا عن خمس مائة جرعة هنا، أو عن 
ألفي جرعة هناك، وهكذا. ويف حملة املوجة الرابعة الجديدة التي 
انترش فيها فريوس دلتا املتحور الهندي الخطري للغاية حيث تصل 
درجة العدوى بسببه إىل حدود السبعني يف املائة، يف تلك الحملة 
وجب عىل رئاسة الجمهورية التدخل لدى الدول الصديقة والشقيقة 
لتوفري األوكسيجني والتالقيح لشعب أصبحت كل مدنه خاضعة كلها 
سواء للحجر الصحي املوجه، أو الحجر الصحي الشامل. ما زاد من 
كوابيس وهواجس الشعب الذي ال يكاد يسمع بني يوم وآخر إال 
أربعة وعرشين  اليوم يف  يف  وفاة  حالة   300 بلغت  قياسية  أرقاما 
ساعة. باإلضافة إىل معاناته اليومية من التخبط العشوايئ دون رؤية 
اسرتاتيجية وال حتى تكتيكية للقامئني عىل شؤون الدولة الذين مل 
يولدوا غري األزمات الدورية والهيكلية.حتى أصبحت أزمات تتوالد 
من بعضها بعضا وتتناسل. ومبا أن الوضع عىل ما هو عليه فقد قرر 
يكون  بأن  وصمم  وعزم  القرى  يف  وحتى  الجهات  كل  يف  الشباب 
يوم 25 جويلية 2021 يوما حاسام يف تاريخ الجمهورية. وقد كانت 
لحركة  الرسمي  الناطق  الهاروين  عبدالكريم  ملوقف  تحديا  دعوته 

النهضة الداعي للنزول إىل الشارع للمطالبة بالتعويضات.
وكان ما كان يوم 25 جويلية 2021 من انتفاضة شعبية جامهريية 
غّصت بها شوارع املدن والعاصمة أو قل هي هبّة شعبية شبابية 
عفوية. كان شعارها املركزي حّل الربملان وسقوط حكومة املشييش. 
وعاشت تونس من شاملها إىل جنوبها يوما ثوريا وزحفا جامهرييا 
مقّدسا، طال غضبه الهجوم عىل مقرات النهضة وإتالف ما فيها من 

وثائق، بل وحرق بعض مقراتها يف توزر مثال.
واستجابة منه لنداء الواجب الوطني كان خطاب الرئيس مساء األحد 
25 جويلية 2021 يف مستوى انتظارات الشباب املنتفض وآماله، إذ 
خرج مبارشة بعد سامع كلمته املعربة عن آماله وطموحاته إىل كل 

الساحات معربا عن بهجته وفرحته.
فلذلك تحية لك مني أيها الرئيس الذي أعتربه حقيقة نسخة مني 

ومن شعبي. 

رغم كل املراسالت والنداءات املتكررة اال 
زال  ما  الدخان  قمرق  متقاعدي  ان وضع 
دون انتظاراتهم  وقد خرينا تسليط الضوء 
عىل ما يريدونه إذ قال لنا احد املتقاعدين 
نحن متقاعدو وكالة التبغ والوقيد نتقدم 
االضحى  عيد  مبناسبة  التهاين  بكل  اليكم 
املبارك راجني من اللّه عز وجل ان يعيده 
ونستسمحكم  والربكة  بالخري  الجميع  عىل 

يف إيصال صوتنا إىل هيئة التعاون.
لكل  الشايف  البلسم  هي  التعاونية  ان 
اعوان قمرق الدخان سواًء كانوا مبارشين 
أو متقاعدين أو أرامل أو أيتاما فال بّد من 
املراتب  اىل  بها  والتقدم  عليها  املحافظة 
يعمل  ان  الخربة  له  من  كل  وعىل  االوىل 
اموالها  واستثامر  ونجاعتها  ازدهارها  عىل 
املنخرطني سواء  بالنفع عىل جميع  لتعود 

من املبارشين او املتقاعدين ومد يد املساعد بالتضحية او بأخذ العضوية 
وسادة  سيدات  القمرق  وشباب  كهول  يف  امل  وكلنا  الجديدة  الهيئة  يف 
ذوي خربة ودراية علمية وعىل درجة عالية من الوعي بهذا الزمن الصعب 
مستلزمات  من  وغريها  االخرى  الطبية  والخدمات  االدوية  غالء  ظل  يف 
نتقدم  ان  الزجاجة ولن ننىس  الخروج من عنق  لنا  يتسنى  الحياة حتى 
بالشكر لكل من ساهم يف املحافظة عىل هذه املنظمة االجتامعية العتيدة 
وعىل ممتلكاتها واموالها سواء من الهيئة الحالية او ممن سبقها ونخّص 
املتقاعدين  بآبائهم  خريا  يتواصو  ان  بهم  ونهيب  النواب  االخوة  بالذكر 
ونذكر  التعاون  جمعية  لخدمات  احتياجا  االكرث  باعتبارهم  واملتقاعدات 
الهيئة برضورة توضيح كل البالغات الصادرة عنها حتى تكون عىل بينة من 

كل التغريات باعتبار ان االنسان مبني عىل الخطأ.
وأخريا نحن عىل علم بكثري من االنشطة التي تقوم بها بعض التعاونيات 
يف مؤسسات أخرى سواء يف البنوك او تعاونية الرشكة التونسية للكهرباء 
الوطنية  الرشكة  او  املياه  وتوزيع  الستغالل  التونسية  الرشكة  او  والغاز 
للسكك الحديدية او تعاونية االمن ونخص بالذكر احداث مصحات خاصة 
بها كل االختصاصات يتداوى بها أعوانهم إذ ال فرق بني مبارش ومتقاعد 

فلامذا ال ننسج عىل منوالهم؟!
* مقرتحات بديلة

ال بّد من رفع سقف االنتفاع اىل مستوى 1000د واسناد كل عائلة متوىف لها 
منخرط مبلغ 1000د من جمعية التعاون و500د من الشؤون االجتامعية.

أما يف ما يخّص العمليات الجراحية فال بّد من اقتسام املبلغ بني املنخرط 
وجمعية التعاون والكنام بالتساوي.

- طب األسنان ال بّد من إلغاء منظومة 22د متاما واسناد 80٪ لكل عملية 
اصالح او تغيري او تركيب او تقليع باعتبارهم مداوات مثلهم مثل االدوية.

 - إلغاء هذا التصنيف العنرصي 1 ـ 2 بني املبارش واملتقاعد.
- إلغاء مساهامت املنخرط يف التحاليل الطبية مثلها مثل التصوير باألشعة 

)ملاذا هذا التعقيد(.
وال  تأخري  دون  آجالها  يف  املتعاقدين  االطباء  أتعاب  سداد  يف  اإلرساع   -
تسويف وال ننىس ان عديد االطباء تخلّوا عن التعامل مع جمعية التعاون 

لالسباب املذكورة نذكر منهم:
سامح بو معيزة )طب نساء( وعصام فريحة )طب العيون( ومحمد رشاد 
السكوري  ونور  عام(  )طب  منيف  وعواطف  حساسية(  )طب  حليوي 
وشهاب  عام(  )طب  عامرة  وآمال  غدد(  )طب  فوريت  ويامينة  )تحاليل( 
حمزة )طب أمراض القلب( ودليلة رحاين )طب نساء( ونادية منيف )طب 

أمراض سكري والغدد( وفاتحة بلعيد )تحاليل(.
أخريا ال بد من أحداث مكتب اتصال منسق مع الكنام لتفادي االكتظاظ 
والفوىض ليكون خري معني عىل حسن التنظيم وتبادل املعلومات والخربات.

متقاعدو الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
ينتظرون احلصول عىل حقوقهم

 ارتفاع املوجودات  من العملة 
األجنبية إىل 130 يوم توريد

ارتفعت املوجودات الصافية من العملة األجنبية إىل غاية 28 جويلية 2021 إىل 20566 مليون 
دينار أي ما يعادل 130 يوم توريد مقارنة بـ20490.7 مليون دينار يوم أول أمس االثنني اي ما 

يعادل 129 يوم توريد.
وقد بلغت مداخيل السياحية املرتاكمة 1000 مليون دينار بتاريخ 20 جويلية الجاري مقارنة 
الشغل املرتاكمة من 3435 مليون دينار اىل 3771  بـ847.2 مليون دينار فيام مرت مداخيل 

مليون دينار.
الدولة  خلفية خالص  توريد عىل  أيام  بـ9  هبوطا  الفارط شهد  االسبوع  أواخر  أن  إىل  ويشار 
التونسية يوم الجمعة املنقيض ضامنا أمريكيا بقيمة 500 مليون دينار ليتم إثر ذلك اسرتجاع 

النسق الطبيعي مع بداية األسبوع الجاري.

إلـى قـرائـنا 
أينمـا كانـوا

 ال لإلطالة والتمطيط!
الكثافة..  بتلك  االسبوعي  بريدكم  وصول  يسعدنا 
من  ننرشه  ما  خالل  نتواصل  ان  أكرث  ويسعدنا 
مثّة  انه  القول  من  مينع  ال  هذا  كل  لكن  مساهامت.. 
مساهامت طويلة جدا تحرجنا نحن يف التحرير ـ لذلك 
نطلب منكم مساهامت خاصة يف االدب والثقافة فيها 
لزوم ما يلزم بعيدا عن اإلطالة وكتابة وصياغة نصوص 
فيها الكثري من اإلطالة وسعيا منا إىل الترسيع يف نرش 
ما يصلنا فإننا نطلب من أعزّائنا القراء مدنا بنصوص ال 
تتجاوز 500 كلمة ما عدا ذلك فإننا ال ننرش ما يصلنا 

كام أننا ال نعيد ما وصلنا إىل اصحابها وشكرا.

* إدارة التحرير
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البنك الدولي  

تونس استفادت سنة 2021 بـ400 مليون دينار
كشف البنك الدويل أن تونس استفادت خالل العام املايل 2021، من زهاء 400 مليون دينار من بينها 100 مليون 
لدعم برنامج التلقيح يف وقت بلغت اجاميل ارتباطات البنك املالية مبنطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا اكرث 

من 4 مليارات دوالر.
لجائحة فريوس كورونا  للتصدي  العاملية  استجابته  ان  الثالثاء27جويلية 2021،  يوم  له  البنك يف بالغ  وأضاف 

إنقاذ  يف  للمساعدة  )كوفيد19-( صممت 
األرواح وتوفري سبل العيش للفئات األشد 
نفسه  الوقت  ويف  احتياجاً،  واألكرث  فقراً 
البلدان  يف  املستدام  النمو  آفاق  حامية 

النامية.
الرشق  منطقة  يف  يساعد  انه  البنك  وأكد 
االستجابة  عىل  أفريقيا  وشامل  األوسط 
عن  الناشئة  الفورية  لالحتياجات 
مع  اللقاحات،  تأمني  ذلك  يف  مبا  الجائحة 
والحامية  والتعليم  الصحة  أنظمة  تعزيز 

االجتامعية يف الوقت ذاته اىل جانب املساندة مالية والفنية.
وبنينّ أن إجاميل االرتباطات الجديدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف السنة املالية املنتهية يف 30 
جوان 2021 ناهزت 3.98 مليار دوالر مقدمة من البنك الدويل لإلنشاء والتعمري اىل جانب مبلغ 658 مليون 

دوالر مقدمة من املؤسسة الدولية للتنمية.
دوالر  مليون   300 مبلغ  لتونس،  الدويل  البنك  وقدم 
مخصصة للتحويالت النقدية ملساعدة ما يقرب من مليون 
من  ألف   100 من  وأكرث  احتياجاً  األكرث  األرس  من  أرسة 
اللقاحات  وتوفري  طلبات رشاء  لتمويل  واستجاب  األطفال 

املضادة لفريوس كورونا بنحو 100 مليون دوالر.
ووافق البنك الدويل سنة 2021 عىل 35 عملية من عملياته 
مبا  افريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  مبنطقة  الجديدة 
عرب   - كورونا  لجائحة  االستجابة  عىل  تركز  التي  تلك  فيها 
الضامن  وشبكات  األعامل  وقطاع  الصحية  الرعاية  أنظمة 

االجتامعي.

تداعيات قرارات قيس سعيد 
على االقتصاد التونسي   

قال الخبري االقتصادي، فتحي النوري، إن عدم االستقرار السيايس يف أي بلد مهام كان، من 
شأنه أن يؤثر عىل األوضاع االقتصادية.

مناخ  عىل  سلبي  انعكاس  سعيد،  قيس  الجمهورية،  رئيس  لقرارات  سيكون  أنه  وأضاف 
األعامل يف تونس وتراجع أو تأخر نوايا االستثامر.

وأوضح النوري أن »تونس مترنّ بصعوبات اقتصادية كربى لكن الوضعية ليست كارثية« وأن 
األسواق املالية ستعود إىل حالتها الطبيعية بعد استقرار األوضاع السياسية«، وفق قوله.

من جهته، أشار الخبري االقتصادي، عز الدين سعيدان إىل أنه »إذا صارت األمور بطريقة 
سلمية سيتغري وضع تونس بالنسبة إىل الدول الصديقة والشقيقة والجهات املانحة ورمبا 
تكون القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية هي التي ستضع تونس عىل سكة اإلصالح 

وسكة اإلنقاذ«.
، ألن الهمنّ األسايس للرشكاء  واعترب أن »هذه القرارات رمبا تشكنّل بداية االنفراج وبداية الحلنّ

األجانب واملانحيني الدوليني هو أن يكون هناك استقرار يف البالد ورجوع إىل التنمية«.
يذكر أن السندات الصادرة عن البنك املركزي التونيس بالعملة الصعبة، قد سجلت، انخفاضا 
حادا، وذلك بعد قرارات الرئيس قيس سعيد تجميد عمل الربملان وإعفاء رئيس الحكومة.

سنتا   2.6 مبقدار   2025 يف  أجلها  ينتهي  التي  بالدوالر  املقومة  السندات  إصدار  وتراجع 
ليتداول عند 86.005 سنتا يف الدوالر، وهو أدىن مستوى منذ منتصف مارس املايض.

* حاتم النقاطي 

من  العام  املرفق  إدارة  الحوكمة وسوء  وأزمة  الكوفيد  أزمة 
لقد  الوضوح.  جلية  أصبحت  املتعاقبة  الحكومات  مسؤويل 
العايل  التعليم  خرسنا جراء ذلك االالف يف وطننا ويف وزارة 
واالهامل  الحوكمة  سوء  ضحايا  ذهبوا  االساتذة  عرشات 
والغريب أن االستهتار بالحقوق يتواصل داخل وزارتنا فيوم 
يف  اننا  بعد  تعلم  مل  العايل  التعليم  وزارة  الجمهورية  عيد 
االستبداد  عىل  السكوت  وان  املدنية  والحقوق  الثورة  عهد 
والتغطية عليه وعدم محاسبة الفاسدين الذين تحيلوا عىل 
احكام املحاكم االدارية ومل ينفذوها بل وصل بهم االستهتار 
لغياب الرقابة عليهم لتزييف محرض مقدم للجنة الدكتوراه 
بغية تضليل اعضاء اللجنة ملنع مناقشة اطروحتنا الصادر يف 

تنفيذه  عدم  عىل  الوزارة  أرصت  بات...  قضاىئ  حكم  شانها 
الحكم...  تطبيق  عىل  للمساعدة  لها  القضاء  دعوة  رغم 
لتتواصل املعاناة يف نقل الجامعيني ويف ترقياتهم ويف تشغيل 

حملة الدكتوراه ويف غريها...
عىل الدولة التونسية ان تنتبه إىل خطورة ما يحدث للنخب 
حتى  التيار  هذا  توقف  وأن  الوزارة  هذه  يف  مظامل  من 
ومحاسبة  القانون  علوية  واساسها  هيبتها  للجمهورية  تبقى 
تحيا  الحقوق...  الفساد وتغييب  من عمل عىل نرش منطق 
الجمهورية والدميقراطية لبناء دولة الحقوق بديلة عن سلطة 
املكفولة  الجامعيني  حقوق  عن  والصمت  واالستبداد  القهر 

بالقانون والدستور...
* جامعي وكاتب

السكوت على املظالم يف يوم عيد 
الجمهورية يف وزارة التعليم العالي 

ملاذا تراجعت عائدات نقل الخطوط الجوية؟   
الجوية  الخطوط  نقل  عائدات  تراجعت 
خالل  باملائة  3ر29  بنسبة  التونسية 
لتناهز   ،2021 سنة  من  األول  السدايس 
نشاط  مؤرشات  وفق  دينار،  مليون   183
الناقلة الجوية الوطنية الصادرة عىل موقع 

بورصة األوراق املالية بتونس.
مؤرشات  بحسب  الرتاجع،  هذا  ويعزى 
عدد  انخفاض  إىل  الوطنية،  الناقلة 
املسافرين بنسبة 42 باملائة، من 579 ألف 

مسافر نهاية جوان 2020، إىل 338 ألف مسافر نهاية جوان 2021.
وتقهقر بالتوازي، عدد ساعات الطريان وتحديدا الرحالت غري املنتظمة »شارتر«، من 675 ساعة خالل السدايس من سنة 2020، 

إىل 39 ساعة خالل جوان 2021، فيام بلغ معدل االمتالء يف جوان 2021، 2ر66 باملائة مقابل 1ر72 باملائة، يف جوان 2020.
يف املقابل شهد معدل االلتزام باملواعيد تحسنا بـ 13 نقطة، ليبلغ 54 باملائة خالل السدايس األول من سنة 2021، مقابل 46 

باملائة مع موىف جوان 2020.
وأشارت الخطوط التونسية من جهة أخرى، اىل تقلص اعبائها وخاصة تلك التي تهم األجور بنسبة 12 باملائة، والتأمني بنسبة 

20 باملائة.
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شيء من الوجدان

حتى تحت األرض.. 
تحاك ضدنا املكائد

* بقلم: أحالم مستغامني 

جميعا  معنيون  مسكناً،  الكوكب  هذا  غري  نعرف  ال  ألننا 
التي نقيم فوقها، عىل اختالف  الكرة األرضية  بقَدر هذه 
لغاتنا وألواننا وثقافاتنا، وفقرنا أو ثرائنا، وجهلنا أو علمنا. 
سندفعها  الفاتورة  بيننا.  تفاضل  لن  غضبها  يف  فالطبيعة 

جميعا، فام من تَعدٍّ عىل ناموس الكون يظل بال عقاب.
والبحار  والصحاري  الغابات،  حق  يف  جرامئنا  هي  طويلة 

واألنهار والهواء الذي نتنفسه. 
النصف اآلخر،  الكرة األرضية، وجهل  جشع نصف سكان 
لو  متنيت  طبيعية.  كوارث  من  عليه  نحن  ما  إىل  أوصلنا 
أن اليوم العاملي للبيئة، كان يوم إنصاتنا إىل األرض، بدل 
إقامة املؤمترات لالستامع لبعضنا البعض، فاملوعظة تأتينا 

من الطبيعة نفسها ال من خطبنا. 
ونصادق  للسباحة،  والبحر  للسياحة  الصحراء  نقصد 
تقوله  ما  إىل  نُنصت  أن  دون  من  لوننا،  لتغيري  الشمس 
أمام  لذا  الشمسية.  واألشعة  والرياح  والرمال  األمواج  لنا 
الزالزل والفيضانات والكوارث الطبيعية، تنجو الحيوانات، 
قربها  بحكم  األرض  ذبذبات  إىل  تصغي  زالت  ما  لكونها 
منها، ويدفع اإلنسان آالف األرواح مثنا لتمّدنه وغطرسته.

سؤال اليوم 

ملاذا أصدر سعيد قرار إقالة الربتاجي وزير الدفاع؟
لنئ فهم املهتمون بالشأن السيايس خلفية إصدار قرارات إقالة يف شأن رئيس الحكومة املقالة هشام املشييش وحسناء بن سليامن 
الوزيرة املكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة فإن قرار إقالة ابراهيم الربتاجي وزير الدفاع وهو القريب من قيس 
سعيد وهو من اقرتحه يف حكومة املشييش أثار الكثري من التساؤالت خاصة يف عالقته بالتوقيت وهو الذي يتزامن مع القرارات التي 
أصدرها قيس سعيد ليلة االحتفال بعيد الجمهورية وما تخلله من أحداث عنف يف مختلف مدن جهات الجمهورية كام ان الربتاجي 
مل يصدر عنه ما من شأنه أن يدفع سعيد إىل إفراده بربقية إقالة بعض املهتمني بالشأن القانوين قالوا إن قرار إقالة الربتاجي يأيت يف 
سياق أن سعيد مل يعد يحتاج اىل وزير واسطة بينه وبني الجيش الذي مسك بزمام األمور يف تونس وألن سعيد هو القائد األعىل 

للقوات املسلحة فإن الرضورة تتيح له مبدأ التخيل عن وزير الدفاع ابراهيم الربتاجي.
* محمد يوسف

معلومات مغلوطة 
ملن يدفع فقط!

* حسني عبد الرحيم

هناك مليارات من الحسابات ألشخاص عىل وسائل االتصال 
وإشهارات  ومعلومات  رسائل  ويبثون  يتبادلون  االجتامعي 
كانوا  كثريون  أناس  الدوالرات،  مليارات  قيمتها  تجاوزت 
يظنون بأن هذا بداية لخروج الدعاية واإلعالم من النطاق 
االحرتايف والنخبوي لتصبح يف متناول كل شخص لديه جهاز 
تليفون ذيك، لكن واقع األمر يبدو غري ذلك فشبكات املصالح 
مصالحها  ليخدم  أيضا  االخرتاع  ذلك  تكييف  استطاعت 
وجود  ال  وهميني  ألشخاص  هي  الحسابات  من  فاملاليني 
تضم  اليكرتونية  خاليا  تشكلت  لقد  الحياة،  واقع  يف  لهم 
أشخاصا مأجورين يقومون بفتح حسابات ونرش معلومات 
الوبائية  املعلومات  وحتى  لهم،  يدفع  من  لصالح  مغلوطة 
حول  املخاوف  برتويج  اإلجرامي  االستخدام  لهذا  تعرضت 
عن  لالمتناع  الناس  من  بكثري  حدا  مام  وتأثريها  اللقاحات 
ألنهم صدقوا  املوت  لخطر  للتعرض  وحتى  حامية صحتهم 
ولكنه  محرتمة  صفة  له  لشخص  قرؤوها  مغلوطة  معلومة 
إدارة  رقابة من  الحياة. ورغم فرض  واقع  ليس موجودا يف 
املواقع لحجب مثل هذه املعلومات املضللة وأحيانا تقييد 
الحسابات لكن هذا مستحيل يف ظل إمكانية بث كثري من 
تبدو  رسائل  وتضمينها يف  معقدة  تكييفات  املعلومات عرب 

محايدة.
املعلومة  نرش  أمام  عائقا  اللغوية  الحواجز  حتى  تعد  مل 
وثقافات  أمم  من  املاليني  ليقرأها  املغلوطة  أو  الحقيقية 
مختلفة فلقد تكفلت الرتجمة اآللية بتحويل الكالم املكتوب 
للعديد من اللغات الحية ويتعرف الناس عىل مضامينه يف 

التّو واللحظة تقريبا .
الحمالت السياسية هي من أخطر ما ميكن يف هذا املجال 

حيث ميكن يف أوقات حرجة إلصاق اتهامات بخصوم ويتّم 
نتيجتها  مثال وتكون من  انتخابية  إجراءات  ترويجها عشية 
إسقاط مرشح متّهم زورا ونجاح خصم له ال يستحّق النجاح. 
بأحدث  املجهزة  األمريكية  االنتخابات  أن  نتصور  وعندما 
وسائل التأمني االلكرتوين والتي تنفق عليها الدولة األمريكية 
خاليا  بواسطة  فيها  التدخل  من  تسلم  مل  فلكية  أمواال 
ونجاح  أشخاص.  من  وحتى  دول وحكومات  من  الكرتونية 
بفاعلية  فيه  ساهمت  املتحدة  للواليات  السابق  الرئيس 
ولتضليل  منافسيه  لتلطيخ  مشبوهة  الكرتونية  حمالت 
االتصال  وسائل  عىل  قرؤوه  ما  صدقوا  بسطاء  مواطنني 
التايل  االنتخابات والهجوم  االجتامعي وحتى أكذوبة تزوير 
عىل الكنغرس تم بواسطة حمالت الكرتونية، ولجوء الرشكات 
ترامب  بإلغاء حسابات  بعد  فيام  وتويرت  لفايسبوك  املديرة 
وآخرين مل مينع من حدوث هجوم أساسه أكاذيب الكرتونية 
كاد أن يطيح بالدميوقراطية األمريكية العتيدة ويُدخل العامل 
يف أزمة ال يعرف أحد مداها وال خسائرها ورمبا تتسبب يف 

حروب ضحاياها باملاليني!
الكثري من االكتشافات العلمية كانت لصالح التقدم اإلنساين 
معاكسة  ألغراض  واستخدامها  ها  احتكار  لكن  ورفاهيته 
ولقد  والنفوذ.  الرثوات  أصحاب  قبل  من  ممكنا  دامئا  كان 
منذ  لذلك  النووية  الطاقة  اكتشفوا  الذين  العلامء  نبّه 
قنابل  صنع  يف  التيواستُخدمت  الطاقة  وهي  األربعينات... 
استخدمت دون داٍع لتدمري مدينتني يابانيتني هام هريوشيام 
ونغازايك، لكن التكنولوجيا الجديدة جعلت كثريا من وسائل 

التدمري يف متناول شبكات وحتى أشخاص.
عىل  دولية  رقابة  تشكل  حاليا  مينع  الدول  بني  التنافس 
استخدامات التكنولوجيا الحديثة ولكن كام تشكلت يف يوم 
املتحدة  كاألمم  هيئة  مميتة  عاملية  األيام عشية حرب  من 
عىل  االتفاق  تّم  وكام  وغريها  وللثقافة  للصحة  ومنظامتها 
سيكون  املستقبل  ففي  الحراري  لالنبعاث  دولية  معاهدة 
دولية  ومعاهدات  قوانني  لها  مامثلة  لهيئات  هناك رضورة 
للفضاء  املقبول والرشعي  االستخدام  لتنظيم  وحتى محاكم 
االفرتايض وإال دخلت البرشية يف فوىض معلوماتية معّممة 
قد تؤدي إىل فوىض عىل األرض ورمبا يف السامء وكام قال الله 

يف ُمحَكم آياته: »وهديناُه النجدين.«

* أبو جرير 
أوجعني  وعتابا.  شوقا  طفولتي  إىل  الحنني  أوجعني 
األصحاب  وتناقض  الدمع.  ارتواء  رغم  الغياب 
وفجأة  أتت  حني  الّشمس  حلم  أوطاين  واألصحاب. 

غاب موعد ديوانها.
الحروف.  يف صخب  متيض  أعامرنا  القلب  أيا صخب 
الرفاق  أيها  أيا  عطور.  دون  والورود  األزهار  أيها  أيا 
الذكرى أسألكم عن الخمر املر يف عصاب  يف صفحة 

القلب.
كل حروف الوصل والفصل بني قلبي وقلبي دامئا يف 

خصام.
تفوح  كواكب  من  كائنات  واألمهات  حروف  الكتابة 
الذي ميدنا مباء  التاريخ  الكتابة عشق  بالضياء املبني. 
الطهارة. الكتابة كلامت وَضوء الله متيش عىل األرض. 

ورنني  األيام  عافية  قلبك  عىل  أقدامها  نبضات  تثري 
بكائنا وضحكاتنا. الكتابة عند عبد الوهاب بلحاج هي 
رصاط الحب والوفاء واإلميان يك ال يغضب الرحامن. 
االفرتايض ب  العامل  يف  املعروف  بلحاج  الوهاب  عبد 
األيام  حامل  األبرز(.  شكري  صديق  بالحاج.  )عبدو 
الليل  كتابه صوف  االشواق.  وكنوز من جمر  الثقيلة 
وقد  اآلفاق  يف  أراه  حرفه  النهارات.  وأوجاع  والظالم 

أراه رصيفا من حريق. 
عبد الوهاب بلحاج. حاولت قدر اإلمكان أن أتجنب 
الخطوات وأرشعتي  أوىل  أمامك يف  وأنا  الكتابة عنك 
شقيا  سأبقى  استنفار.  حالة  يف  دامئا  وكلامتك  حاملة 
ال تهمه السهام أقرأ وأنام وأصحو عىل حرفك األثري... 

سأترك طريق الكالم شوقا كشوقي الذي ال يخون.
ماذا أقول لو أتاكم عبد الوهاب بلحاج مييش ويحبو 

خلفيات  وخطاه 
رصاخ  واللغة 
والصدى  وجراح 

ثواب.
وال  اقرأ  اقرأ. 
القارئ  أيها  تكن 

مفعام باالغرتاب. فارتعاش الحروف والقلب والشفتان 
والكلامت. هي هذه الكلامت...

كالم في السياسة

لم يكن انقالبا على الشرعية!
يف ساعة مبكرة من صبيحة االثنني 26 جويلية 2021 سارع رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنويش 
بالتواجد امام الباب الذي تعود الولوج منه إىل الداخل اال انه وجده مغلقا هذه املرة وعىل غري العادة رغم 
علمه املسبق بتجميد عمل املجلس ملدة 30 يوما اىل حد هنا يبدو االمر  عاديا لكن الذي يدعو إىل االستغراب 
ان الغنويش اطلق طلبا ليلتحق به االنصار ودعاة الفتنة اىل حيث هو متواجد امام باب مجلس النواب! بعيدا 
عن كل تأويل لطلب االستغاثة أمل يكن حريّا براشد الغنويش ان يكون أول املتتبعني ملا اتخذ من قرارات طالب 
بها الشعب التونيس يف يوم خروجه إىل الشارع يف يوم كان من املفرتض أن يكون يوم احتفالية »بالقطع مع 
الفردية ومع الحكم املليك قطعا ما اراده الغنويش هو السقوط بأنصاره لبث البلبلة امام مجلس نواب الشعب 
ودعوة مبطنة إىل« الثورة عىل »الحاكم الجائر« بعيدا عن احكام وتأويالت الفصل 80 مل أر موجبا لكالم راشد 
الغنويش وإىل دعوة انصاره لاللتحاق مبجلس النواب وهو الذي ذكرين بحجة الوداع للرسول محمد صىل اللّه 
عليه وسلم وهو الذي توفته املنيّة وخرج ابو بكر ليقول اّن من كان يعبد محمًدا فمحمد قد مات ومن كان 

يعبد الله فاللّه حي ال ميوت!
التافهة اقول بأعىل الصوت انه كان عىل راشد الغنويش ان  بعيدا عن الشخصنة والحسابات السياسوية 
يحتكم إىل ضمريه أوال واىل بصريته وتبرصه ليكون عقالنيا وهو رجل الفلسفة الذي كان ال بد أن يكون حكيام 
وينأى بنفسه عن دعوات »الفتنة« ألننا يف النهاية شعب مسلم حتى وان مل ننخرط يف حركة النهضة صاحبة 
االصل التجاري وليس هي من ال بد من تواجدها يف الحكم عىل تعدد أخطاء توجهاتها واختياراتها وحني اقول 
الدميقراطي واّن  الدستوري  التجمع  الذي كان ينتهجه  الطريق  النهضة سارت عىل  اّن  الواقع ثبت  هذا فألن 
أيادي قيادييها موجودة يف كل مكان ويف كل منصب ويف كل خطة وظيفية يف مختلف ادارات الدولة وحتى 
اكون منصفا ممن يتكون ديوان راشد الغنويش يف مجلس النواب هذا من باب التلميح وليس الترصيح لذا عودا 
عىل بدء اقول ان املرحلة تقتيض الهدوء بعيدا عن تعكري املشهد العام وبعيدا عن تصفية حسابات ليس اليوم 
مجال طرحها عىل أرض »الرصاع« الن االرضية تعفنت إىل درجة مل يعد فيها مجال تواصل حكومات استفادت 
من طرق الحكم فيها وظل الشعب ينئ تحت وطأة الديون واالعباء الجبائية الكثرية املفروضة عليه هكذا الن 
الحكام الجدد عجزوا عن توفري ما نحتاجه ويريده الشعب التونيس الذي عاىن كثريا من عرشية سوداء كانت 
لتواجد حركة  األوىل  السنوات  ان يحصل منذ  ليلة 25 جويلية 2021 كان البد  »العلقم« ما حصل يف  مبثابة 
»النهضة« يف السلطة بعد ان عجزت عن توفري ما يريده التونسيون بعد اسقاطهم لنظام بن عيل بعيدا عن 
الذين قالوا انه انقالب اقول وهذه شهادة للتاريخ انه تصحيح مسار خاطئ وان قرارات سعيّد كان البد منها!.
* رمزي الجبّاري

عبد الوهاب بلحاج )عبدو بلحاج(

الكاتب األخرس املتكلم بحنني الوجع
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* الشاعر خالد الهداجي مرحبا بك. وأنا أحاورك أحاول قدر اإلمكان أن 
أكون حذرا يف طرح األسئلة. من يكون خالد الهداجي؟

يف  األستاذية  عىل  حاصل   1978 القريوان  مواليد  من  الهداجي  خالد   -
الفلسفة كاتب وشاعر تونيس إن أمكن قول ذلك... صدر يل كتاب »مجرّد 
رائحة ال غري« عن دار زينب 2014 وعدة كتابات باالشرتاك مثل »املرشب 
الجامعي« عن الرّشكة التونسيّة للنرش وتنمية فنون الرّسم 2004 وحركة 
يل  أنه نرشت  إىل  إضافة   .2015 رسالن  دار  عن  1و2  مزدوج  كتاب  نص 

نصوص ومقاالت يف الّصحف واملجالّت التونسيّة والعربيّة والّدوليّة.
* أنت من الّشعراء القالئل الذي نستطيع أن نطلق عليه اسم الّشنفرى 

القرن الواحد والعرشين يف تونس؟ 
- ال أفضل التشبه باآلخرين، لكن كل شاعر يف داخله صعلوك وإن مل يكن 
له ذلك فهو شاعر مزيف... نعم منذ الصغر كنت متأثرا بشعر الّصعاليك 
كانت  الصعاليك  الّشعراء  تجربة  الورد...  بن  عروة  أفضل  وكنت  العرب 
التي  الصالحة  املبادئ  إن  القول  وميكن  القديم  تاريخنا  يف  ثورية  حركة 
وضعوها وعملوا عىل مامرستها هي من أعىل وأنبل القيم اإلنسانية... وإذا 
الّشعر مل يكن مدافعا عن القيم واملبادئ بطريقة جاملية فهو ليس شعرا... 

وعليه، أعترب الصعاليك العرب قدويت.
بالصالبة  كذلك  عرفت  واملسّيس  املثقف  الشاعر  الهداجي  خالد   *

واملواجهة والغلّو يف املواقف السياسية والثقافية كيف ترد؟
- أصبح مفهوم املثّقف اليوَم ملتبسا، أما عن الّسياسة فقد مارستها عن 
حب حبا يف وطني ويف شعبي وأنا أعترب السياسة مامرسة عاطفية وعقلية 
وليست لعبة قذرة كام يرّوج البعض لألسف حتى اليسار انخرط يف اللعبة 
التسلق  احرتفوا  أغلبهم  اليوم تجدهم صادقني  اليسار  مناضيل  فقلة من 
عامة  مبادئ  أنها  عىل  إظهارها  محاولني  الّشخصية  واملصالح  واالنتهازية 
ولصالح املجموعة. الصالبة عندما تكون عىل حّق فإن أكرث قوة يف العامل 
كأنك  أو  الغلّو  يأيت  مواقفك وهنا  ثقتك يف  أو هّز  تستطيع زعزعتك  لن 
تقصد التطرّف طبعا ليس باملفهوم الديني املتعارف عليه، فأنا متطرف يف 
الحب... متطرّف يف حب بالدي يف حّب شعبي يف حّب حبيبتي... دامئا ما 
أستحرض قولة غيفارا »إن الثوري الحقيقي هو الذي تقوده مشاعر حب 
كبرية« اليوم فقد كّل يشء معناه... لقد متّت سلْعنة كل يشء وترذيل كل 
يف  املتطرّفني  نحن  كثريا  يؤملنا  وهذا  حّقا  التفاهة  زمن  نعيش  إننا  يشء. 

الحب، الباحثني عن إقامة شعرية وجاملية يف العامل... 
عىل  يجلس  مل  مطمنئ  غري  جيل  من  أنت  الشاعر،  الهداجي  خالد   *  
يف  تحفر  إبداعية  ملشاريع  الحامل  التسعينات  جيل  الباردة.  الكفوف 
األعامق والوجدان والوجود ما هي أهّم كيف تقيم هذه الّتجربة خاصة 

أنك تنتمي إىل »حركة نص«؟
أنا  التسمية...  هذه  أفهم رس  وال  التسعينات  شعراء  جيل  من  لست    -
باملنطق  لحن  وجوده  يفرض  وحده  فالنّص  التصنيف  خارج  الشعر  أرى 
التاريخي ميكن القول إنني بدأت تجربتي الشعرية من سنة 2003 تلك 

امللتزم  بني  الشعري  والتجريب  والحلم  الضياع  تشبه  كانت  السنوات 
والجاميل ملجموعة من الشعراء الشباب فقد كنا نحلم بالثورة وكنا نربط 
الكتابة الشعرية بانخراطنا النضايل ضّد الديكتاتورية... وأمام القمع واملنع 
من النرش كنا نتحرك خارج األطر ويف الهامش الضيق الذي حفرناه ليكون 
عاملنا الشعري يف تلك الظّروف... بعد الثّورة أسسنا »حركة نص« وتبلور 
النّص  هو  بينها  املشرتك  وجدت  كمجموعة   ،2011 مارس  يف  املرشوع 
متوقّع  غري  بواقع  اصطدمت  املعارص حركة  والعريب  التونيس  الشعر  ويف 
وبصدمة خاصة أن سنوات ما بعد الثورة التي كنا نعتربها حلام تحقق... 
علينا  خيّم  لهذا  انتظاراتنا...  صدم  حدث  فام  كابوس.  إىل  الحلم  تحول 
الذي  ما  اإلجابة عن سؤال:  كّل يشء. محاولة  النظر يف  وإعادة  االرتباك 

حدث، أو ما الذي يحدث؟
* أنت شاعر لك متامئك الخاصة. يف الكتابة ويف أسلوب الحياة هل من 

املمكن رسم بياين بتجربتك الخاصة؟
- أحاول العيش يف سالم وحب يف هذا العامل، لكن كل ما يحدث حولك 
يجعلك تحارب من أجل تحقيق هذا الهدف. ستجد نفسك تصارع عىل 
تبدأ من جديد... هكذا  تنتهي حتى  الرصاعات ال  االتجاهات وهذه  كّل 
أكتب الشعر أيضا، وعىل النص أن يصارع عىل عدة واجهات لريتقي إىل 
النمط الشعري السائد والذي يغلب  مستوى شعرية تكون مختلفة عن 
عليه التصّنع والبناء الذي يُفقده الحساسية الشعرية أو الصورة الشعرية 
وتَظَلُّ  يتحقق...  أالّ  ممكن  كتابة  كمرشوع  الشعر  أكتب  أنا  املعارصة... 

القصيدة دوما يف إطار اإلمكان وغري مكتملة... إنها ما ليس بعد...
حزب  وإىل  الشيوعي  الشباب  اتحاد  إىل  البارزين  املنتمني  من  كنت   *
العامل ومنذ مدة تم طردك مع مجموعة من رفاقك. هل يطرد الشاعر 

من عرينه وما هي األسباب؟ 
تشبه  التي  القدمية  األطر  خاصة  األطر  خارج  دامئا  الشاعر  يكون   -
تجربة  خاصة  كل يشء  رغم  جميلة  كانت  التجربة  لكن  القبيلة،  قوانني 
والرصاع  املواجهة  سنوات  كانت  الشيوعي...  الشباب  واتحاد  الجامعة 
معّوقات  من  تخُل  مل  لكنها  النضايل  بدورنا  فيها  قمنا  الديكتاتورية  ضد 
الذين  الرفاق  بعض  اإلقصاء من طرق  الحزبية ومحاوالت  كالبريوقراطية 
أكرث  يناضل  ومن  منهم  أفضل  يفكر  ومن  عليهم  يتفوق  من  يحبون  ال 
الجارحة...  منهم... حاولوا كثريا عرقلتنا وتشويهنا وغريها من املامرسات 
أن  إال  النوفمربي...  البوليس  من  واالعتداءات  واإليقافات  القمع  رغم 
النظام  مامرسات  من  وجعا  أكرث  كانت  تجاهنا  الرفاق  بعض  مامرسات 
الديكتاتوري... فقط معلومة مل يقع طردي من الحزب مع مجموعة الرفاق 
خالل مؤمتر 2018 بل قدمت استقالتي قبل ذلك بسنتني ألنني تأكدت أنه 
من املستحيل تغيري أي يشء من الداخل يف مواجهة بريوقراطية تغّولت وال 
تقبل النقد وال االنتقاد بل أكرث من ذلك تقف ضّد سريورة التاريخ وحتى 
ضّد املادية التاريخية التي جوهرها جدلية التجّدد... إنهم أوقفوا التاريخ 
القبيلة...  يشبه  ما  إىل  الحزب  وتحول  املؤسسني.  الشيوخ  مجموعة  عىل 

وعملية طرد الرفاق كنت أتوقّعها.
* يعاين املشهد الثقايف التونيس من التهميش واإلقصاء واملحاباة والجوائز 

الكاذبة كيف تقيم واقع الحال؟
وامليادين  القطاعات  كل  يف  تونس  يف  الفساد  استفحل  الثورة،  بعد   -
ينتج  الجديد  النظام  العام... إن  الثقايف ليس مبعزل عن املشهد  واملشهد 
الحقيقيني  الثقافتني  الفاعلني  كّل  إقصاء  يتّم  اإلطار  هذا  ويف  أشباهه 
وكعكعة  غنيمة  تونس  يرى  الجميع  ألن  واملتسلّقني...  التّابعني  وتكليف 
الفاعلني الثقافيني الحقيقيني وتكليف التابعني واملتسلقني... الجميع يرى 
تونس غنيمة وكعكعة وعليه أن يأخذ نصيبه... مشهد ثقايف متعّفن يحتاج 
إىل ثورة ثقافية لتغيريه أو تغيري املشهد السيايس برّمته... إن الوضع العام 

متعّفن لألسف...
 * املثقف الذي ال يتحسس آالم شعبه ال يستحق لقب املثقف واإلبداع 
التزام بقضايا املجتمع والوطن والتزام بجامليات اإلبداع مام يقتيض عىل 
املبدع الثوري العمل عىل تحصني العقول واألنفس واإلرادات واألذواق. 

هل أنت مع هذا الخيار؟
-  طبعا املثقف الحقيقي هو الذي ينترص للعدالة وللحّق وهو الذي يدعو 
ما عدا  للشعب  والكرامة  العدالة والحرية  الواقع نحو تحقيق  تغيري  إىل 
ذلك فهو مثّقف مزيّف أو كام يسّميه »بول نيزان« كلب حراسة للسلطة.

الكيان  مع  الثقايف  التطبيع  موجة  عن  الحديث  األخرية  املدة  يف  كرث   *
االرسائييل الغاصب وهناك موجة من املبدعني يف جميع املجاالت اتهموا 

بالتطبيع هل من تعليق؟
- لألسف موجة التطبيع التي تخرتق العامل العريب هي موجة قوية يوظف 
وخاصة  العربية  الدول  يف  لتحريرها  إمكانياته  كافة  الصهيوين  الكيان 
التطبيع الثقايف فالعديد ممن يسّمون أنفسهم مثقفني قد انخرطوا يف هذه 
التونسيني يحيون حفالت يف مدن  الفنانني  املوجة، وها نحن نرى عديد 
الكيان الصهيوين... وكام رأينا الفرتة املاضية مرشوع الرتجمة الذي صاغه 
مدير بيت الرواية مع مؤسسات صهيونية... لكن هناك بصيص من األمل 
يف مقاومة التطبيع فاملعركة التي ُخضناها ضّد مدير بيت الرواية أثبتت أن 

هناك الكثري من املثقفني األحرار الذين اختاروا املقاومة.
* هل تعتقد أن اليسار التونيس أضاع فرصة الدفاع عن الدولة الدميقراطية 

االجتامعية. كيف ذلك؟
مجرّد  موجود  هو  ما  فكل  تونيس،  يسار  وجود  يف  أعتقد  ال  لألسف    -
زالوا  ما  شيوخ  عليها  ويسيطر  الذاتية  الرصاعات  تحكمها  ُحزيْبات 
يحتفظون بعقلية السبعينات والثامنيات ال يستطيعون أن يكونوا مبستوى 
تسمية يسار... نعم، هناك مناضلون يساريون لكنهم ما زالوا يتخبطون 
يف  ممكن  البالية...  التجارب  مع  يقطع  جديد  يساري  مرشوع  عن  بحثا 
السنوات القادمة أو مع الجيل الجديد أن يتبلور مرشوع يساري قادر عىل 

تغيري الواقع... يبقى األمل ممكنا...

الحوار األدبي

الشّاعر خالد الهداجي لـ »الشعب«:

املعركة التي خُضناها ضدّ التّطبيع
 أثبتت أن هناك الكثري من املثّقفني األحرار

حاوره: أبو جرير
يقول عنه الّشاعر والّناقد فتحي النرصّي: »إن الوعي الفنّي املهندس هو الذي 
يوّجه عملّية البناء يف قصائد »مجرد رائحة ال غري«، بل يعلّق الهداجي اسرتاتيجّية 
اللغويّة واإليقاعية  كاّفة مكوناتها  الشكلّية بحيث تسّخر  ببنيتها  الفنية  القصيدة 
والتخييلّية لخدمة البناء الشكيّل بل هي تتشكّل ضمن سريورته ووفق مقتضياته. 
فتنصهر بذلك املاّدة يف الّشكل وتنسجم عنارص النّص وتتناغم مستوياته. فال مكان 
املعارصة  القصيدة  قد يالحظ يف  الزوائد مام  أو  للمحّسنات  الهداجي  يف قصيدة 
التدّفق  أو  الفكري  االستطراد  أو  اللغويّة  الحذلقة  قبيل  من  منظومة  أو  نرثيّة 
االنفعايل أو االنسياب الغنايّئ«. ويقول الشاعر عبد الفتاح بن حمودة عن كتاب 
»مجرّد رائحة ال غري«: »قصائد نرثيّة كتبت يف سنوات الجمر ضّد التهويم والهذيان 
والزيف واملجاملة وضّد الحذلقة اللغويّة والّشقشقة اللفظية التي سادت يف شعرنا 
التونيس منذ الشايب إىل اليوم. لقد عشت هذه القصائد قارئا وهي تولد أول مرة 
بتوّهجها وتوتّرها الشعريني. كتاب شعرّي مدهش وأّخاذ يضع خالد الهّداجي يف 
الّسائد واملألوف وهو  الّشعراء املجّددين من أجل نّص شعرّي يقطع مع  مصاّف 
يردم الهّوة ويدفع إىل آفاق تقّبل تكمل مرشوع ومسرية قصيدة الّنرث العربية التي 

رّسخها محمد املاغوط وأنيس الحاج ورسكون بولص وصالح فائق ووديع سعادة 
ومبارك وّساط وغريهم من شعراء الحداثة الشعريّة العربية«.

يعترب خالد الهّداجي من جيل الّشعراء املارقني حاصل عىل األستاذية يف الفلسفة 
من كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس ناشط نقايب وسيايس... كاتب وشاعر 
حاصل عىل جائزة بيت الحكمة ملائويّة »أبو القاسم الشايب 2009« وعدة جوائز 
أخرى صدر له كتاب شعري بعنوان »مجرد رائحة ال غري« وعدة كتب باالشرتاك 
الوطنية  واملجالت  الصحف  يف  واملقاالت  الّنصوص  عديد  نرش  آخرين  مع شعراء 

والعربية والدولية. وهو عضو مؤّسس لنقابة كتاب تونس ولحركة نص...
الصامتة  الثقافية  للمؤسسات  هتكا  الشعراء  أكرث  من  الهّداجي  خالد  يعترب 
والساكنة والباهتة. هو شاعر فريد ال شبيه له .رمبا نجد  له أصدقاء من جامعة 

الشعراء الصعاليك. شاعر »معاريك« متشّبث بقناعة صلبة مبا آمن بها.
مربك احيانا طفل أحيانا أخرى. صعلوك يف الكتابة والحياة. خجول مثل الحامم 
يف الحب. طفل يحمل بوصلة الشنفرى وحسني مروة وتراتيل كمنجات رضا الشمك 
وآهات نبيل الربكايت وصرب نجوى الرزقي. خالد الهّداجي شاعر من بلّور... التقت 

به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

استفحل الفساد يف تونس يف كّل القطاعات وامليادين واملشهد الثقايف ليس بمعزل عن ذلك
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قـراءات

* د. نعيمة الرياحي
)أستاذة الفلسفة املعارصة/ جامعة تونس(

بكّل  الّشمس  عىل  تنفتح  التي  العني  *هذه  باتاي:  جورج  يقول 
مجدها يك تتأمل، يف عرائها ويف وحدتها، ليست واقعة عقلّية: إنّها 
صيحة تنفلت مّني إذ يف اللّحظة التي يعميني اللّمعان أكون ومضة 
الالّمتحّدد  الفراغ  عىل  تنفتح  عندما  الحياة  هذه  املنكرسة.  الحياة 
تصبح مقلقة وتصيب بالدوران، وهي أيضا تتمزّق وتستنفد يف هذا 

الفراغ يف آن واحد .*  
مّم ال شك فيه أّن حياتنا رواية، والرواية ليست مجرّد نص يرسخ 
الكتابة، بل إّن مراميها وأبعادها تتجاوز ذلك بكثري، فالقصص  عرب 
تعبري عن الواقع وعن الحضارة برّمتها، والقصص فّن للحياة، والحيك 
تحّوز عىل  الحيك  اللغويّة.  دائرتنا  إىل  اآلخر  القدرة عىل جلب  هو 

اآلخر عرب ممرسة كالمّية متمّيزة.
رسد  ودون  قصص؟  دون  يحيا  وأن  يوجد  أن  لإلنسان  كان  هل 

ورواية؟
يكن  ومل  األمر،  آخر  يف  رسدية  وهو  رواية،  هو  البرش  تاريخ 
يف  السينمئّية   - املرسحّية  والصورة  األمثولة  لوال  ممكنا  التفلسف 
أمثولة الكهف من الكتاب السابع من الجمهورية ألفالطون. وليس 
ووالدة  الرتاجيديا  مولد  بني  نيتشة  الفيلسوف  لدى  انفصال  مثّة 
الفلسفة، يف حضن املرسح اإلغريقي القديم، كم ال نجد أّي انفصال 
بني الفكر الجنيالوجي واملرسح والقصة والشعر يف كتاب هكذا تكلم 
واملرسح  األصيلة  الوجودية  فكرة  بني  انفصاال  نجد  وال  زرادشت 
الذهني يف رواية حدث أبو هريرة قال والّسّد، ملحمود املسعدي أو 

يف روايات سارتر من قبله.
كم  نيتشة،  مع  ومرسح  وشعر  قّص  إىل  الفلسفة  تحّولت  لقد 
وشاهدنا  املسعدي،  محمود  مع  فلسفة  إىل  والرواية  األدب  تحّول 
قودار، كم  لوك  الفرنيس جان  املخرج  أفالم  الوجودية يف  الفلسفة 
الثورية من خالل األفالم األوىل للمخرج  بالفكرة املاركسية  تشبعنا 

السوفيايت سريغي أيزنشتاين.
الكتابة  من  األديب  الفلسفي/  الجنس  وهذا  التقليد  هذا  داخل 
تنخرط رواية *طوفان من الحلوى... يف معبد الجمجم* ألم الزين 
بن شيخة: بعض ملعان يف ضوضاء املوت ويشء من الربيق يسمح 
باخرتاق عتمة الرؤية صلب عاصفة املأساة. صيحة منفلتة واخرتاق 
باتاي.  العبث إلبداع املعنى كم أعلن جورج  للفراغ واقتحام لعامل 
هكذا ارتأت أم الزين بنشيخة أن تتكلّم رمزا وأيّة رموز تلك التي 
استخرجتها من الواقع الحي: جمجم أثثت معبدا لكوشمر وقطع 
حلوى كربيق من األمل يف عامل مل يعد فيه ما ينتظر من فرط فظاعته 

ورشاسته.
ال تروي أم الزين بن شيخة أحداثا تاريخية *مبوضوعية* املؤّرخني 
بكل  يبدع  الذي  الفنان  بهدوء  تكتب  وال  الّصحافيني*  *بنزاهة  أو 
مشاعرها  بكّل  تنخرط  ولكنها  وحده  للجمل  طلبا  وحرية  ارتياح 
كل  عن  يخرج  غاضب  نص  كتابة  يف  والفكرية  النفسية  وتجاربها 

تقاليد الكتابة الفلسفية والروائية.
مع  وااللتقاء  والّرسم  واألدب  الفن  بأّن  كبرية  قناعة  وللروائية 
الوجه  وحده  هو  *فاألدب  يحدث  ملا  الوحيد  العالج  هو  األلوان 
قولها.*.  نفسه يف  املوقف  ويتكّرر  الكارثة* )ص 118(  من  املرشق 
بني اليأس واألمل قّررت أن تختار األدب طريقا ثالثة لالنتصار عىل 

الزّمان ولنفض الغبار املكّدس عىل هذا املكان.* )ص 133(.
الرواية: رسدية املوت يف زمن الفظاعة

الذين  أولئك  تجاه  عميقة  مرارة  شيخة  بن  الزين  أم  للروائية 
قطعت رؤوسهم ذات مغرب رمضاين يف أقايص القرصين هناك يف 
تونس األخرى يف جبال مغيلة والتلة... والرواية يف ذاتها شعورنا كلنا 
شيخة  بن  الزين  أم  ولكّن  بها  أحسسنا  التي  نفسها  املرارات  بتلك 
انفردت بالّتعبري عنها بكّل مسؤولية املثّقف العضوي. ذلك هو ما 
ألعرّب  الوجيز  النّص  بهذا  أساهم  أن  ترّدد  ودون  قّوة  بكل  دفعني 

للكاتبة أم الزين بن شيخة أن الّرسالة قد وصلت...
*طوفان من الحلوى... يف معبد الجمجم* نّص مل نجد فيه الحلوى 

الوصفّي  وأسلوبه  النّص  كتابة  ولكن  الجمجم...  بني  منترثة  إالّ 
الّدقيق ويف اعتمده الّصور الخيالّية الخالّقة يسعى يف كل جملة يك 
يحّررنا من الجمجم ويهدينا الحلوى فقط. يف تلك الصور الجميلة 
حتى  صورة  تلتقط  تكاد  ال  الرواية  كامل  بها  عّجت  التي  الفريدة 

تهديك الكاتبة صورا أبلغ وأكرث نفاذا...
عندما تقرأ الرواية تكتشف أّن الروائية تعتقد أّن واقعا غري معقول 
ال بّد من مقاربته بشكل غري معتاد/ غري منطقي وغري معقول. ارتأت 
كّل  نّص ساخر من  عبارة عن  الرواية وهي  إىل  تذهب  أن  الكاتبة 
قصة  فالّرواية  خاللنا،  ومن  وحولنا  فينا  يحصل  الذي  العبث  هذا 
تُحىك لألطفال وتتداولها األجيال. ويف األصل هي حكاية غريبة تظّل 
يف  تروى  وهي  فاجعة  كانت  ما  لفرط  ألحفادهّن  تقّصها  الجّدات 
اللّيل.  تُقرب يف غياهب  أن  لها  يُراد  الباردة وكأنّه  الّشتاء  ليايل  سهر 
الذاكرة  تظّل راسخة يف  ما  بقدر  تبهر  ما  بقدر  الرواية  ولكّن هذه 
الّتكرار تتناقلها األجيال جيال بعد جيل فيحفظ املعنى عرب  وبفعل 
الزّمن. وهو ما يذكّرنا نوعا ما بالقراءة الّتأويلية التي قام بها املرحوم 
الكاتب الكبري مصطفى كمل فرحات لقصة ألف ليلة وليلة حيث 
ملعرفة  شوقا  يقتلها  لن  مللك  تنتهي  ال  قصصا  تروي  شهرزاد  تظّل 
النهاية فتتحّرر من املوت بأعجوبة القصص.  مسار الحكاية وبلوغ 

إن الزمن يتكّرر يف الرسد. 
رواية »طوفان من الحلوى يف معبد الجمجم« ال نجد فيها حوارات 
متسلسلة فكريا من نسيج الروائية، بل نعرث عىل تبادل لألحاديث 
عىل الطريقة البدوية املعتادة عندما تلتقي دادة زعرة مع جارتها 
أو عندما يلتقي كوشمر/ عبد الباقي مع خازوق ابن خاله * هكذا 
أرّس كوشمر البن خاله خازوق هذا الصباح وهم يجلسان معا تحت 
الخبز  بعض  كأسيهم  يف  ويغمسان  الّشاي  يرشبان  الزيتون  شجرة 

القديم... )ص 197(
الذين عانوا ويالت  أبناء القرصين وسيدي بوزيد هم  البدويون 
الّذبح وليس لهم قدرة غري مواصلة العيش الّرعوي وأحيانا يتحولون 
عنهم...  غصبا  املساعدة  يد  لهم  ميّدون  للقتلة  وشاة  إىل  أنفسهم 
أيديهم  ويقّبلون  أسيادهم  الذين ميّجدون  العبيد  أخالق  تلك هي 
ويرمتون يف أحضان قتلتهم... هم أطياف برش ال يعرفون من الواقع 
غري األشباح وال ميّيزون بني ظالم اللّيل وضوء الّنهار يف تلك الكهوف 
البدويون  أولئك  للقتلة...  خّصيصا  أُعّدت  التي  الجبلية  واملغارات 
لهم رسديات أخرى هم ال يتبادلون املعاين وال يتحاورون بل يحكون 

قصصهم كم عاشوها وال يستبقون لها نهاية... هم يروونها فقط... 
فقد اخرتقتهم األحداث وفجعتهم ونفذت يف أعمقهم حني فقدوا 
لذلك هم  الّرعي...  يرتزقون من  كانوا  الذين  أكبادهم  فلذات  أعّز 
ال يتحاورون وال يفكرون يف ما ميكن أن يؤول إليه واقعهم. يروون 
ويروون وال يرتوون... كأنّهم يبحثون، من خالل الكالم، عن صورة 
شناعة  قبل  ما  الحياة  إىل  العودة  يريدون  هم  أو  حدث  ملا  حّية 
رغبة  تتملّكهم  لذلك  حصل،  ما  حقيقة  يستوعبوا  مل  هم  املوت. 
جامحة يف الكالم فيتكلّمون ويتكلّمون إىل أن يصبح الكالم عندهم 

رضبا من الهذيان...
يتكّرر ذبح اإلخوة وتتكّرر الرواية وأهل القرية يف دوار ودهشة 
ذلك  لكّل  حولهم...  يدور  ما  يفقهون  ال  يعتربون،  ال  يحدث،  مم 
كتبت أم الزين بن شيخة روايتها... هي رواية عفوية بكل املقاييس 
أرادت من خاللها أن تعيش ما عاشته دادة زعرة، تقول ما شعرت 
به وما شعرت به شخصياتها بعيدا عن كّل منطق نظمي أو تنظيمي 

عقيل... لذلك هي رواية بالغة وبليغة أقّل ما يقال فيها.
*طوفان من الحلوى* رواية فلسفية كرث الحديث عنها وكرث السؤال 
الجمعة  وخاض  بالرواية  والفلسفة  بالفلسفة  الرواية  عالقة  حول 
جدال كبريا حول املوضوع. وقد وضحت الكاتبة يف بعض مداخالتها 
فقد  الفلسفي  التقليد  ليس جديدا يف  الكتابة  الجنس من  أن هذا 
كتب سارتر وكامو واملسعدي وتوفيق الحكيم وعّدة مفكرين بهذه 
الطريقة. ونحن نقول يف الحقيقة إنه عندما تتعطل لغة الجدل تبدأ 
لغة الرمز. وحني تضيق العبارة املنطقية ال بّد من الّصورة الرّمزية 
وما دام الواقع الذي نعيشه اليوم ال تستوعبه لغة املنطق فال أسباب 
وال مسببات بل ما يوجد هو فقط العبث والالّمعنى ال بّد من قوله 
عىل نحو آخر. تقول أم الزين بن شيخة: *وأطبقت اللغة كل أبواب 

النحو يف وجوه املتطفلني* ص 265  
الرواية /الرؤية /السخرية 

أّم من قبيلة سالطنية *دادة زعرة* تستقبل رأس ابنها يأتيها به 
الثاين  ابنها  يذبح  متكّرر،  بشكل  مقطوعة  أخرى  رؤوس  عمه،  ابن 
بعد مّدة... ثم تصمت األم املسكينة زعرة بغّصتها تحت اللّحود إىل 
الحياة  ما دامت  ابنيها  للقاء  أمل  أّي  لن يكون هنالك  األبد حيث 
من  بقي  مبا  صمته  شؤون  يدير  الّصمت  *بقي  حيث  انقطعت... 

صلوات القّراء يف معبد الجمجم...* ص 265
مائدة  عىل  اجتمعوا  وقد  املعبد  قّداس  قبل  من  يذبحون  جنود 
الله ترتكب أبشع  إفطار ذات شهر مقدس لدى *الذابحني*. باسم 
الجرائم أَليست هذه مفارقة؟ باسم الله يجّوع اآلالف وتكرب بطون 
املصّدقني أليست هذه مفارقة؟ باسم الله يباع الوطن علنا أليست 

هذه مفارقة؟ 
الّسخرية.  الوحيد غري  املمكن  الرّد  الوطن وما  الكل يسخر من   
وسيالن  دوران  يف  نحن  بل  الزّمان  يف  ولسنا  املكان  يف  لسنا  نحن 
إىل  الّساعة...  وإىل  األرض  إىل  يشّدنا  أن  ميكن  ما  لكّل  وغياب 
اإلحداثيات... تقول أم الزين: *نعم مل يعد لنا عامل*... أجابها صوت 

آت من املستقبل* )ص.22(
*عبد  زمن  آخر...  زمن  اىل  سيحملنا  الحلوى  من  الطوفان  لعّل 
كقطعة  وميارى*  *خديجة  بجسدْي  يستمتع  سيظّل  الذي  الباقي* 
حلوى واحدة وسيظّل يحلم بلوحاته التي أودع فيها جمجم إخوته 
لوحاته تلك التي ضاعت إثر حادث أليم انتهى به إىل فقدان الذاكرة 
وأيّة حلم مع  أخرية.  مرة  ميارى  التقى  الرازي حيث  يف مستشفى 
فقدان الذاكرة إذ ما هي الصور التي ستحفظها الذاكرة؟ إنّها الدراما 
بأتّم معنى الكلمة. لكن أّم الزين بن شيخة ال ترتك قارئها يف يأس 
وظلمة مطبقة، بل تتحدث يف األثناء عن إمكانية قصة أخرى ستأيت...

سيستوعبه  العادية  اللغة  تستوعبه  ال  الذي  الواقع  إّن  حقيقة، 
األمل... الزمن اآليت/ املستقبل. فكأّنا انسداد األفق الحارض سيجعلنا 
أقدر عىل الحلم وعىل أن نعيش جملية أخرى ستأيت ال محالة وال 
ريب يف ذلك... هذه هي أم الزين بن شيخة يف كّل ما تكتب هي 
اآلن يف  أن ال عيش  الثقة  واثقة متام  وكأنّها  األمل  إىل  عاملنا  تحيل 
هذا الحارض املنغلق املسدود الذي تدافعت فيه الجمجم وانترشت 

رائحة املوت يف كّل مكان.

صيحة منفلتة إزاء فاجعة املوت
»طوفان من الحلوى... يف معبد الجامجم« ألم الزين بن شيخة )الجزء 1(
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الشاعرة  ترأسها  التي  واإلبداع  للفنون  العربية  الرابطة  تنظّم 
والروائية فتحية الهاشمي وبدعم من والية منوبة واملندوبية الجهوية 
للشؤون الثقافية مبنوبة وبلدية وادي الليل من 16 اىل 18 أوت القادم 
وبفضاء املركّب الّريايّض بربج السدرية بتونس فعاليات الدورة الثانية 
للمهرجان الدويل ألدب الومضة والتي ستّتخذ من محور »فّن االقتصاد 
باألدب  سيحتفي  الذي  املهرجان  لهذا  رئيسيا  محورا  األدب«  يف 
الفلسطيني من خالل تكريم القاّص الفلسطيني زياد خّداش كضيف 

رشف النسخة الثانية من هذا املهرجان. 
من  عدد  استقبال  بعد  االفتتاح  يكون  املهرجان  هذا  برنامج  ويف 
التونيس  العلمني  رفع  خالل  من  أوت   16 يوم  مساء  العرب  ضيوفه 
ناجي  اإلعالمي  ليرشف  موسيقية  معزوفات  ايقاع  والفلسطيني عىل 
بن جنات )إذاعة تونس الثقافّية( عىل تنشيط الربنامج االفتتاحي الذي 
يتضمن كلمة رئيسة الرابطة املنظّمة وكلمة مديرة املهرجان الشاعرة 
برئاسة  املهرجان  لندوة  األوىل  الجلسة  تنطلق  ثم  الرسايري  ُسلَيمى 
محمد  الدكتور  األستاذ  يقّدم  حيث  القايض  محمد  الدكتور  األستاذ 
أدب  نقد  »آليات  بعنوان  أوىل  مداخلة  الكويت  من  البغييل  حمود 
القراءات  من  مجموعة  تقّدم  املداخلة  هذه  نقاش  وإثر   « الومضة 
القصصية والشعرية لكل من نور الدين بالطيب )تونس( وفاطمة نزال 
)العراق(  )فلسطني( وأيوب سعد  الغني سالمة ومحمد فروخ  وعبد 

وازدهار الطيار )األردن( والبشري قذيفة )الجزائر(.  
ومعرض  األمازيغّي  التشكييل  الفن  معرض  افتتاح  يتم  ذلك  وإثر 
يديره  الذي  الكتب  ومعرض  منري  محمد  املغريب  التشكييل  الفنان 
الروايئ محمد بليغ الرتيك والقاصة نورا الورتاين ثم يقّدم األستاذ سعيد 
بوعيطة من املغرب مداخلة ثانية تحت عنوان »هاجس التجريب يف 
ذلك  إثر  لتنتظم  أمنوذجا«  لغتريي  مصطفى  قصص  الومضة:  القصة 
أمسية شعرية وقصصية يرشف عىل رئاسة برنامجها  الشاعر املغريب 
محمد منري ويقّدم خاللها أحمد الشايب وماجدة الظاهري )تونس( 
الطّيب  وعامر  )فلسطني(  الطّري  أبو  ووليد  )ليبيا(  الّناجح  وأسامة 
وايهاب شغيدل )العراق( مقتطفات من إنتاجهم الشعري والقصيص 
الغرباء« وهو عن  السهرة مع عرض فيلم »الهجرة إىل معبد  لتكون 

نص ملحمد بليغ الرتيك ومن إخراج رفيعة السعيدي. 

أوىل  نقدية  مع  جلسة  املوعد  يكون  املهرجان  من  الثاين  اليوم  يف 
برئاسة الشاعر إيهاب شغيدل )العراق( ويقّدم خاللها الناقد األستاذ 
قصص  يف  القدس  »صورة  بعنوان  مداخلة  تونس  من  صالح  بن  رضا 
زياد خداش« تليها حصة مسائية للقراءات الشعرية والقصصية يؤثثها 
وعطوف  )تونس(  البحري  وسلوى  سليامن  وصفّية  الّسلطاين  يونس 
الحسيني )العراق( والفيتوري الصادق )ليبيا( والطّّيب صالح الطّهوري 
مداخلة  )الجزائر(  لعريط  مسعودة  الدكتورة   تقّدم  ثّم  )الجزائر( 
نزال  فاطمة  تنّشط  ثم  الومضة«  لقصيدة  نظرية  »دراسة  بعنوان 
)فلسطني( أمسية للقراءات القصصية والشعرية يؤثثها القاص التونيس 
ومدير بيت الرواية لسعد بن حسني وياسمني خدومة )تونس( وآية 
ضياء )العراق( وفوزي املصباحي )ليبيا( ونصرية باشا وعبد القادر بن 
الثاين من  اليوم  برنامج  اختتام  ليكون  )الجزائر(  رقية وحبيب صيام 
املهرجان مع حفل توقيع كتب الناقد البشري الجلجيل وهام »هكذا.... 
تكلّمت الّسّيدة »ك« لغات العامل« الصادر عن دار سوتيميديا لسنة 
عن  والصادر  الّروائية«  الكوين  إبراهيم  أعامل  و«العجائبي يف   2021
القصصية  املجموعة  توقيع  جانب  اىل   2020 سنة  وذلك  سوتيميديا 
»نصوص مهّربة« ليونس الّسلطاين ورواية »شقائق الشيطان« لنعامن 
الحبايس الصادرة سنة 2021 عن دار مّيارة للنرش بتونس واملجموعة 
الشعرية »حني اشتهانا الغرق« للشاعرة سليمى الرّسايري واملجموعة 
العراقي إيهاب شغيدل وتكون السهرة  الشعرية« 144 م2« للشاعر 
مع عرض فيلم »عرض مرسحي« للفنانني املغربيني محمد منري وفطيمة 

بصور. 
الناقد  القادم حيث يرشف  أوت  يوم  18  املهرجان مساء  ويختتم 
معمر  بن  فتحي  األستاذ  خاللها  يقّدم  جلسة  عىل  الجلجيل  البشري 
مداخلة تحت عنوان »القص الوجيز عند زياد خداش ولحظات االنعتاق 
يؤثثها  والقصصية  الشعرية  للقراءات  أمسية  تنتظم  ثم  واالنفالت« 
بوترعة  بالفالح وضحى  البوعبيدي وجليلة  وبسمة  بن حسني  هندة 
)تونس( وفالح الشهبندر )العراق( ومحمد عبد الله الظفري وعبد املنعم 
اللمويش )ليبيا( ليقّدم إثر ذلك الدكتور خلف الخالدي من الكويت 
الجزيرة  شبه  يف  الّشعبي  الّشعر  يف  الومضة  »أدب  بعنوان  مداخلة 
البوغديري  لكل من طارق  قراءات قصصية وشعرية  تليها  العربّية« 

وسامح  الحاجي  والحبيب 
الورتاين  ونورا  داود  بني 
منري  ومحمد  )تونس( 
)املغرب(  بصور  وفطيمة 
ليتّم إثر ذلك تكريم ضيف 
القاص  الدورة  هذه  رشف 
خّداش  زياد  الفلسطيني 
ككاتب  تقدميه  خالل  من 
القدس  مواليد  من  للقصة 
يف  مقيم  وهو   1964 سنة 
رام الله حيث يعمل معلام 
اإلبداعية وله عدد  للكتابة 
القصصية  املجموعات  من 
قبل  من  إنتاجاته  وتقديم 
الجلجي  البشري  الناقد 

فكلمة املحتفى به الذي سيقّدم قراءات قصصية من إنتاجه فتقديم 
الجوائز للفائزين يف املسابقة األدبية الخاصة بقصيدة وقصة الومضة 
تنظيمها  عن  اإلعالن  واإلبداع  للفنون  العربية  للرابطة  سبق  والتي 
فروج  املولدي  املبدعني:  من  عدد  تكريم  ثّم  املبدع  الشباب  لفائدة 
ومحمد البدوي وسليمى الرسايري فاالختتام مع حفل موسيقي تؤّمنه 
فرقة العودة امللتزمة بقيادة الفنان منصف الهومييل ويتخلله تكريم 
العريب  الصيت  األدبية ذات  التظاهرة  إنجاح هذه  املساهمني يف  كل 
والتي أرشفت عىل إعداد مختلف ترتيبات تنظيمها لجنة علمية تكّونت 
من األساتذة محمد القايض ورضا بن صالح  فتحي بن معمر والبشري 
الجلجيل ولجنة تنظيمية تكّونت من فتحّية الهاشمي والبشري الجلجيل 
وعبري علوي ومحمد نجيب املسعودي وحميدة بن عمر ومتارا سيف 
ومحمد منري وملياء بن قبيل ونورا الورتاين وسليمى الرسايري ورفيعة 
البشري  الناقد  املهرجان  أشغال هذا  ونّسق  السعيدي  بوذينة ورفيعة 

الجلجيل. 

* منصف كرميي 

الدورة الثانية للمهرجان الدويل ألدب الومضة

ضيوف من دول عربية شقيقة وتكريم للقاص الفلسطيني زياد خداش

فتحّية الهاشمي

فضاء »كادنس« بسوسة:

الفضاء مفتوح على 
العديد من اإلبداعات

* شمس الدين العوين

بفضاء  الدورية  والربامج  والفعاليات  األنشطة  تتنوع 
الفنية  للمعارض  مجال  هناك  حيث  بسوسة  »كادنس« 

والفنون  للثقافة  مجال  الفضاء  حيث  النوادي   أنشطة  عن  فضال  والفنون  والثقافة  والتكوين  والندوات 
واللقاءات الفكرية والثقافية ويف هذا السياق نذكر االحتفاء الذي تّم بالكاتبة هند الزيادي وهي روائية 
تونسية من مؤلفاتها الصمت والفايات وغالية )روايات( وغرفة األكاذيب )مجموعه قصصية(... وغالية 
التي  البنت  املايض.غالية:  القرن  أربعينات  الفرنيس، يف  االحتالل  أيام  الصامدة  الريفية  املرأة  رواية  هي 
: األم  الروحي وللتعلم وتجاوز املعوقات غالية  للنمّو  تخلق من جهلها وفقرها ويتمها ووحدتها حوافز 
الصغرية ...فضاء كادنس شهد حصة تقديم رواية »غالية« وتوقيعها بفضاء »إيقاعات للفنون والثقافات«. 
ويف نشاط سابق افتتح املعرض الجامعي لعدد من الفنانني وفق تنوع يف التقنيات واملواضيع وذلك بفضاء 
املجمع الثقايف »كادنس« بسهلول من والية سوسة وذلك مبشاركة عدد من الفنانني وحضور ضيوف منهم 
الفنان واملمثل الكبري ناجي ناجح املقيم بأنقلرتا منذ سنوات وكضيف رشف للتظاهرة التي تأيت يف سياق 
أنشطة سابقة لهذا املركز للثقافات والفنون الذي تتعدد فيه األنشطة بني الفنون املوسيقية واملرسحية 

والتشكيلية واملوجهة إىل الطفل اىل جانب املجال املفتوح للمهارات والرتفيه ...
من الفنانني والضيوف يف هذا املعرض نذكر نجوى بالفقيه الغنويش واعتدال القايض وعلياء املهري ورحمة 
الزاوية  بوقشة وهادي  فاخت وحلمي  بن صالح وعيل  ولطفي  الرتيك  علية وحسن  بن  الخذري وسمري 

وأحمد التلييل هداوي وأحمد الباروين ومصطفى دنقزيل وفراس بن علية وكريم كريم.
منحها  مناسبة  التشكييل يف  الفني  االبداع  مع  والتعاطي  التجارب  يف  تنوع  تشكيلية عربت عن  لوحات 
الفضاء بادارة األستاذ لطفي بالعابد باعثه ومؤسسه ألحباء الفن التشكييل ورواد الفضاء للتفاعل واالطالع 
املعارض  من خالل  تجارب  لهم  كانت  الذين  الفنانني  من  عدد  لدى  التشكيلية  املامرسة  من  حيز  عىل 

الفردية واملشاركات الجامعية.

* شمس الدين العوين
محجوب  محمد  واملوسيقي  الفنان 
الصيفية  باملهرجانات  فنية  ملشاركات  يعد 
موسيقي  فني  عمل  خالل  من  والثقافية 
يف  تجوال  وهو  التونيس«  جونا   « بعنوان 
وكذلك  الخاصة  أغانيه  فيها  فنية  مساحة 
عدد من األغاين الشهرية التونسية وغريها إذ 
اختار ابراز الجو املوسيقي التونيس األصيل.

عنارص   6 مبشاركة  ساعتني  يدوم  العرض 
من العازفني املميزين وفيه املالوف واألغاين 
التونيس  جونا  من  رضوب  يف  الخاصة 
موسيقيا وفنيا ومن جديد الفنان املحجوب 

وعمل  النبيء..«  »عىل  بعنوان  للتعليلة  جديدة  تخريجة 
عليها يف شكل كليب

هذا ويف اطار عمله واشتغاله عىل أغنيات وأعامل فنية 
جديدة وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية سبق وأن أنهى 
الفنان محمد محجوب إنجاز غنية بطريقة الكليب الفني 
اخراج  يف  وأدائه  ألحانه  من  وهي  البحر«  »موجة  بعنوان 
منري  وتوزيع  الصمعي  فيصل  الشاعر  وكلامت  زيد  للبشري 
الغضاب وكورال هندة البجاوي وسلوى بن يونس وكمنجات 
حمزة أوبة وعطيل معاوي وسيف الله عبد الرزاق ومتثيل 
مبشاهد  خفيفة  أغنية  محجوب..  ومحمد  الصانع  جيهان 

خالبة فيها البحر وأماكن أخرى وبشاعرية عالية.
ويعدُّ الفنان األصيل محمد محجوب منذ مدة لعدد من 
الحضور يف  إىل  فني ويسعى  الجديدة ضمن كليب  األغاين 
عدد من املهرجانات الصيفية لهذه السنة.. هو فنان يعمل 

ضمن خانة التجديد والطرب األصيل.

هكذا ويف سياق التجارب الجادة ضمن 
تحديدا  الطربية  واألغنية  األصيل  الفن 
منيض مع صوت آمن بهذا التوجه الفني 
وعمل عىل االسهام فيه من خالل عمله 
محمد  الفنان  ونعني  والفني  املوسيقي 
للمستقبل  برنامجا  يعد  الذي  محجوب 

فيه األغنية التونسية األصيلة..
الفنان  يقول  التجربة  هذه  وعن 
عمر  األستاذ  درسني   ..« محجوب 
ومشجعا  يب  معجبا  كان  الذي  السهييل 
يل وقد اخرتت آلة الكمنجة وذلك خالل 
دراستي املوسيقية ثم انقطعت عن ذلك 
ألعود سنة 2013 ومتكنت من العزف عىل آلة العود إذ تّم 
األستاذ  بقيادة  الوطنية  الفرقة  لكورال  لالنضامم  اقرتاحي 
ولشغفي  سنوات  ثالث  لفرتة  انضممت  وقد  األسود  محمد 
غنيت  ثم  أيضا  وأغني  مبفردي  الحن  أصبحت  بالتلحني 
للشيخ العفريت خالل برنامج ملعز الغريب باالذاعة الوطنية 
كلامته  خالل  من  الصمعي  فيصل  الشاعر  مع  تعاملت  ثم 
منها  وجهوية  وطنية  اذاعات  يف  األغاين  من  عددا  وقدمت 
قائال  بالرشيدية...«. ويضيف  أين مررت  املنستري كام  اذاعة 
كام  فنان  لشاب  ولحنت  الرشيدية  غادرت  أشهر  وبعد   ..«
لحنت كلامت يل كتبتها خصيصا وقدمت عرضا خاصا بعنوان 
»شيشخان« خالل سهرات شهر رمضان الكريم الفارط وذلك 
بالرشيدية وكانت معي مجموعة من العازفني منهم شكري 
البهلول وسليم الجزيري وغريهم من عازيف الفرقة الوطنية... 
ومن انتاجايت عدة أغان منها »يا موج البحر« والتي ساشارك 

بها يف مهرجان األغنية القادم.. 

الفنان محمد محجوب يف املهرجانات:

العرض فيه املالوف واألغاني الخاصة
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راضي الجعايدي مدربا 
جديدا للرتجي الرياضي 

 حسم الرتجي الريايض  أمر مدربه للموسم املقبل، واتفق مع “رايض الجعايدي”، ليكون 
بذلك الجعايدي مدربا لفريق باب سويقة للموسم الريايض الجديد.

اإلفريقي يمضي عقود 4 العبني
أعلن النادي االفريقي عن امضاء عقود 4 العبني. وهم كّل من ريان العيادي، فراس مهدواين، ياسني الدريدي و ضياء الدين الشيحي. ويواصل 

فريق باب الجديد فتح ملف تجديد عقود الالعبني استعداد للموسم الريايض القادم، وسط ترقب األحباء لرفع عقوبة املنع من االنتداب املسلطة 
عىل النادي من الفيفا.

فتح باب الرتشحات 
للجلسة العامة 

االنتخابية للنجم 
الساحلي 

فتحت آجال الرتشح لرئاسة وعضوية الهيئة املديرة 
للنجم الساحيل وستبقى مفتوحة إىل غاية يوم 
االربعاء 4 أوت املقبل عىل الساعة الثانية بعد 

الظهر.
وللتذكري، يعقد النجم الساحيل جلسته العامة 

االنتخابية يوم األحد 8 أوت انطالقا من الرابعة بعد 
الزوال فيام ستكون الجلسة العامة التقييمية قبلها 

بأسبوع أي يوم األحد 1 إوت املقبل.
ولإلشارة فأن عملية بيع اإلنخراطات انطلقت مبغازة 

النادي وتتواصل اىل غاية 6 أوت املقبل.

تحركات يف صفاقس السقاط املنصف 
خماخم

نرشت مجموعة من األحباء عريضة لسحب الثقة 
من منصف خامخم هذا نصها :

العبني،  أحباء،  جامهري،  أسفله  املمضون  نحن 
مسؤولني وكل عشاق النادي الصفاقيس الغيورين، 
أمام ما يشهده نادينا منذ ترؤس السيد املنصف 
يف  الكروية  نتائجها  يف  تدهور  من  لها  خامخم 
األزمة  تفاقم  وأمام  السواء،  عىل  الفروع  جميع 
النادي  تاريخ  مثيل يف  لها  يسبق  التي مل  املادية 

العريق حيث أن الديون والخطايا فاقت جميع الخطوط الحمر والتي تنذر باندثار النادي جراء 
السيد شكري شيخ روحو ومن  به مثل  النادي مبباركة ممن يحيط  ينتهجها رئيس  التي  السياسة 
لف لفهام، فإن الواجب يحتم إيقاف هذا النزيف وعزل الجميع من يف إدارة النادي لفشلهم يف 
التسيري ووضع خطة لإلصالح واإلنقاذ، الوضع ال يحتمل ال التسويف وال االنتظار عىل الجميع توقيع 
العريضة، العبني ناشطني، قدماء ،مسؤولني،مدربني،صحفيني، وبالطبع املالك الحقيقي الجمهور وكل 

محب، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

النادي الصفاقسي 
يشكو لجنة نزاعات 

الفيفا اىل التاس 
علمت الشعب من مصادر مطلعة ان  هيئة 

التحكيم الريايض الدويل )التاس( مقرّها مدينة 
لوزان السويرسية حددت  يوم 02 سبتمرب 2021 

موعدا للنظر يف الطعن الذي تقدم به النادي 
الصفاقيس ضد قرار غرفة فض النزاعات بالفيفا 
والتي ألزمته عىل دفع قرابة نصف مليار لالعبه 

الجزائري موهوب نايت مرابط وحرمان الفريق من 
االنتدابات لثالث فرتات متتالية. 

مع العلم وأن نايت مرابط من مواليد 09 مارس 
1993 اقترصت تجربته مع فريق عاصمة الجنوب 
عىل موسم وحيد مل يخض خالله أي مباراة رسمية.

رغم مرور 4اشهر 

لجنة  تحقيقات  نتائج  اين 
اخالقيات جامعة الكرة؟

مرّت 4 أشهر عىل فتح لجنة األخالقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم 
مستقبل  مقابلتي  يف  بالنتيجة«  »التالعب  مسألة  بخصوص  تحقيقا 
قران  بن  واتحاد  القريوان  الراديس من جهة وشبيبة  والنجم  املحمدية 
من جهة أخرى وذلك بطلب عاجل من املكتب الجامعي ثم جاء قرار 
ثالث ليدفع نحو فتح تحقيق يف نتائج مقابالت الجولة األخرية لبطولة 
التونيس. ولكن إىل حد  التي تقدم بها امللعب  الرابطة 1 إثر الشكوى 
هذه الساعة مل يصدر أي بيان من الجامعة بخصوص نتيجة التحقيق 
ويبقى الرأي العام الريايض الذي صدموه بهذه الحكاية حينها وكأنهم 

أتوا باألسد من أذنه يبقى خايل الذهن وال تقع إنارته؟
فهل هناك  تالعب؟ إن تأكّد ذلك, ملاذا مل يقع اتخاذ القرار املناسب؟ 
وإن كانت الحكاية مجرّد تخمينات, ملاذا ال يعلنون ذلك بعد التشكيك 

يف مصداقية مختلف األطراف؟
رمزي / ج

خرجت اللجنة الوطنية لالستئناف اىل الرأي العام الريايض 
بالنصوص  الحائط  عرض  ضاربة  عجيب  غريب  بقرار 
القانونية الواضحة والجلية. ضمن  قرار يتناقض مع قرار 
سابق بخصوص نفس الحالة. أي أن اللجنة اصدرت حكمني 

مختلفني  لحالة واحدة  
الفقرة »ب«  يف  التأديبية  املجلة  من   42 الفصل  ينص  إذ 
املطة الثانية أنه يف حال اعتداء العب عىل الرسميني٬ تتم 
معاقبته بالشطب 24 شهرا مع خطية مالية بـ3 آالف دينار 
يف  إذ  التأديبية  املجلة  من   55 الفصل  تطبيق  إىل  إضافة 
التحكيم  ورقة  كان عىل  أي شخص مسجال  اعتداء  صورة 
أو ال٬ عىل الحكم أو مساعديه٬ يجب عىل الحكم إيقاف 

اللقاء فورا٬ وتنجر عن ذلك العقوبات التالية :
* خسارة اللقاء بالنسبة للفريق املذنب جزائيا )2-0(

تختاره  محايد  مبلعب  جمهور  دون  مقابالت   3 إجراء   *
الرابطة وال ميكن االعرتاض عليه

* خطية مالية للفريق املذنب قدرها 20 ألف دينار               

الهواة  رابطة  طبّقته  وقد  فيه  لبس  وال  واضح  القانون 
التي  األحداث  بعد  شنني  واحة  عىل  الثاين  املستوى 
الوطنية  اللجنة  أمل بوشمة وأكّدت  لقائها ضد  جّدت يف 
لالستئناف القرار بتاريخ 30 مارس 2021. لكن فجأة٬ غرّيت 
نفس اللجنة قرارها وذلك يوم 29 جوان املايض وأصدرت 
حكام مخالفا يف ملفي مقابلتي نهضة جامل ونجم الجم 
الكريب من جهة أخرى  الرقاب وترجي  من جهة وبعث 
عىل  االعتداء  وهو  السبب  بنفس  يتّعلق  األمر  أن  رغم 

الحكم ما أّدى إىل إيقاف املقابلة.
اللجنة املوقّرة قررت يف ملف الرقاب والكريب »إقرار قرار 
الرابطة من حيث مبدأ اإلدانة وتعديله وذلك بالنسبة إىل 
العبي ترجي الكريب عيل الجاليص وشادي الجبايل وأسامة 
البوبكري ويوسف العبايس والنزول بالعقاب من 24 شهرا 
املسئولني  إىل  وبالنسبة  منهم  واحد  لكل  مقابالت   8 إىل 
 12 من  بالعقاب  النزول  البوبكري  وسامي  رحومة  غازي 
للخطية  شهرا إىل 8 مقابالت لكل واحد منهام. وبالنسبة 

بها  النزول  تّم  فقد  الكريب٬  ترجي  املسلطة عىل   املالية 
من 20 ألف دينار إىل 3 آالف دينار. ويف ملف نهضة جامل 
ونجم الجم٬ أنزلت اللجنة املوقرة عقوبة العبي نجم الجم 
أنور رويد ووسام بّكار من 24 شهرا إىل 8 مقابالت وخّفضت 
يف مبلغ الخطية املالية املسلط عىل العبي نجم الجم من 
20 ألف دينار إىل 3 آالف دينار. إنها فضيحة كربى يف تاريخ  
لجنة االستئناف الحالية٬ هنا رئيس الجامعة وديع الجريء 
مطالب بالتّدخل لتعديل قرار لجنة االستئناف خصوصا أنه 
القيام باليشء نفسه يف مناسبات سابقة وتدخل  سبق له 
رئيس  ندعو  كام  االستئناف.  لجنة  قرارات  بعض  إلبطال 
الجامعة إلقالة هذه اللجنة املارقة عن القانون والتي تطبق 
الفرنسيون  يقول  كام  الحرفاء«  »رؤوس  حسب  النصوص 
واحة  هيئة  دفعت  فلامذا  اللحم(.  وفرّق  الوجوه  )اخزر 
ترجي  ارتكبه  الذي  الذنب  لنفس  غاليا  الثمن  شنني 
الكريب ونهضة جامل. فهل هذه هي العدالة يف تونس؟ 
* ع/م

فتحي جبال أين العدالة يف تونس عندما تصدر لجنة االستئناف قرارين لحالة واحدة؟
يدرب 

الكويت 
الكويتي

تعاقد نادي 
الكويت 

الكويتي مع 
املدرب فتحي 

جبال ملدة 
موسم واحد 
وسيساعده 

كل من كريم الشاذيل، مدرب 
الحراس وأنيس بن مقداد 

واملوعد البدين ناجح الصغري.
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هيئة هالل الشابة 

هل ينتهي وديع بعد 
انتهاء هشام املشيشي؟

كل  فيه  إجتمعت  رمزا  باالٕجامع  تحفظ  الجمعيّة  الذاكرة  التكاد 

مرتادفات الفساد مثل إجامعها عىل شخص رئيس الجامعة التونسية 

الحايل وديع الجريء ...فهذا الشخص يعترب لوحده منظومة فساد كاملة 

و متكاملة حّولت مجتمع الكرة اىٕل مستنقع كبري تصّب فيه كّل روافد 

الفساد املايل و السيايس و االٕداري والقضايئ حيث نسج من حوله شبكة 

معّقدة من العالقات  جعلت منه مركزا من مراكز النفوذ الفوضويّة 

الدولة ال  أعىل من  أصبح يضع نفسه يف مرتبة  أنّه  الدولة بل  داخل 

يتواىن يف االٕستقواء عليها بسياط لوبيّاته حينا و بسوط الفيفا أحيانا 

... يغرّي الوزراء مثلام يغرّي 

يعرتف  ..ال  الحذاء  فردة 

يرفض  و  الّدولة  بسلطة 

القضاء... أحكام  تنفيذ 

ظهرت عليه و عىل بعض 

أفراد عائلته عالمات الرثاء 

الذي مل ميتهن مهنة  وهو 

و مل ميارس البيع و الرشاء 

إلحاقه  تّم  عندما  ...حتى 

علوم  و  الطب  مبركز 

الرياضة بنابل سنة 2011 

عليه  أقسم  خانها  فإنّه 

ولهف مئات املاليني أجور 

5 سنوات عمل وهمي مل 

ينجز خاللها سوى 3 عيادات ...تقرير هيئة الرقابة املاليّة وحده مجلّد 

من االٕحتيال و الّنصب و الّسقات ...املال العام ال يعني له شيئا وهو 

الذي أهدر منه بالعملة الصعبة مئات االٓالف بالعملتني السويسيّة و 

االوروبية من الفرنكات واالٔوروات فقط من أجل تدمري كيان جمعيّة 

رياضيّة تونسية و بتواطؤ مفضوح من رئيس الحكومة هشام املشييش 

الذي مل تكن تعنيه رصخات جهة أو أنّات جزء من هذا الّشعب مثلام 

مل يكن يعنيه إستنزاف رصيدنا من العملة االٔجنبيّة من أجل نزوات غري 

طبيعيّة... والزال عبث هذا الجريء متواصال اىٕل حد اليوم حيث أجرب 

هالل الشابة عىل ضّخ 300 ألف دينار جديدة بالعملة الصعبة بعنوان 

ارٕصاره  و  املريض  تعّنت هذا  بسبب  »التّاس«  أمام  تقاض  مصاريف 

عىل »صّحة الرّاس » ...كّل هذا الزّخم من الفساد مل يكن بإمكان أي 

تتمتّع  التي  الكبرية  الحصانة  بسبب  أمامه  الوقوف  أو  مواجهته  كان 

بها هذه االٔفعى من بعض قيادات االٔحزاب الحاكمة و بفضل الغطاء 

التي كانت توفّره له مبنطق تقاطع املصالح زمرة فاسدة من السياسيني 

والربملانيني و االٔمنيني و القضاة و بعض رجال االٔعامل الفاسدين ...

ولكن اليوم غري االٔمس ...الواقع تغرّي... و االٕشارة اىٕل الفسدة والفاسدين 

مل تعد بالهمس ...مثلام مل تعد للفاسد الحصانة التي جعلت منه سيّدا 

باالٔمس..

حانت ساعة املكاشفة ...حان وقت الحساب...

ال شيء صدر رسميا  بشأن تحجري السفر عن رئيس 
جامعة الكرة و رؤساء النوادي 

خالفا ملا تم تتداوله عىل بعض الصفحات الرياضية و غري الرياضية فان ال يشء صدر رسميا بشأن تحجري السفر عن بعض الوجوه 
الرياضية سواءا كانوا رؤساء جامعات او رؤساء نواد و هو ما اكده »للشعب« طرف مسؤول يف امن املطار و بالتايل ميكن القول ان 
كل ما صدر اىل حد اللحظة او اىل حد اليوم الخميس 29 جويلية 2021 امنا يدخل يف خانة االشاعات املغرضة و حتى حكاية ايقاف و 
منع املنصف خامخم رئيس النادي الصفاقيس من السفر و هي املتداولة بكرثة فهي حكاية غري  صحيحة و مل يحصل حسب مصادرنا 
الخاصة ان تم اصدار برقية ايقاف بشأنه لذلك  نعود لنقول اتقوا الله يف اعراض الناس و االمور تسري بشكل عادي يف انتظار صدور 

احكام من القضاء التونيس .
* محمد حسني

سامي شوشان يف  برايتون االنقليزي
علمت »الشعب« من مصادر مطلعة أّن متوسط امليدان التونيس الفرنيس سامي شوشان وهو من 

مواليد 2003 أمىض عقد احرتافه األول مع ناديه برايتون االنقليزي.

الرقيعي يف البكريية السعودي 
انتقل شاكر الرڤيعي اىل نادي البكريية يف تجربة جديدة يف الدوري السعودي، بعد خوض 

مواسم مميزة للغاية يف صفوف نادي الكوكب
الرڤيعي إختار عرض البكريية رغم توفر الكثري من العروض االٔخرى يف دوري الدرجة االٔوىل 
امٕيانا منه مبرشوع النادي الريايض الطموح و الساعي للوصول للدوري املمتاز يف ارٔسع وقت 

ممكن مع شغل كبري يقوم به مجلس إدارة النادي املحرتم و املحرتف  
الرڨيعي و بعد مواسم من التألق يف الرتجي الجرجييس و النادي االٕفريقي والرتجي التونيس 

و تجربة خليجية أكرث من رائعة بقميص نادي كاظمة الكويتي.

السيلية القطري يف طربقة
 

تدريبه  عىل  يرشف  الذي  القطري  السيلية  دخل 
املدرب سامي الطرابليس بداية من يوم  24 جويلية 
اىل  يتواصل  طربقة  مبدينة  مغلق  تربص  يف   2021
غاية يوم 19 اوت القادم استعدادا للموسم الكروي 

الجديد 2021-2022.
واكد النادي القطري   ان الفريق سيجري خالل هذا 
الرتبص االعدادي 5 مقابالت ودية مع نواد تونسية 

وجزائرية.

األوملبي للنقل الحمزاوي ترشح بقائمته 
واشكاليات قانونية   

كان من املفرتض أن تنعقد الجلسة العامة االنتخابية لألوملبي للنقل الصاعد للرابطة 2 يوم 12 جويلية 2021 .اال انه تم تأجيلها بعد 
البالغ الصادر بتاريخ 10 جويلية املايض إىل موعد الحق بعد قرار وزارة الرياضة منع التظاهرات الرياضية والجلسات العامة. وقد 
كان مقررا قبول الرتشحات حتى يوم 11 جويلية وهو ما جعل البعض يتساءل هل ميكن ملن يرغب يف رئاسة النادي الرتشح قبل عقد 
الجلسة القادمة أم أن باب الرتشحات تم غلقه. وقد تقدمت قامئة وحيدة برتشحها يوم 8 جويلية وهو ما يعني مبدئيا أنها ستتوىل 
القامئة كذلك كل  من جامل  الحمزاوي وهو رجل أعامل وتضم  الدين  نور  القامئة  للنقل. ويرتأس  اإلرشاف عىل دواليب  األوملبي 
الهاممي )محام( ومحمد فضيلة )مترصف عام بوزارة النقل( ومحرز املناعي )رئيس قسم باملغازة العامة( وأسامة الربهومي )محام( 

ومهدي الزنايدي )رجل أعامل بالخارج( وحسن بلحاج )مراقب حسابات(.
محمد يوسف

علي العابدي 
يتعاقد مع  

نادي كان
أكّد نادي »كان« والناشط يف 

الدرجة الثانية الفرنسية تعاقده 
مع الدويل عيل العابدي بعد 

تجربة سابقة يف نفس البطولة 
خالل املوسم الفارط مع نادي 

باريس اف يس.
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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.


