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وطنية

لن يسكت االتحاد العام التونيس للشغل يف حال رضب حرية 
ما  وفق  والحريات،  الحقوق  من  وغريها  التنظم  حرية  أو  التعبري 
صدر عن األمني العام األخ نور الدين الطبويب الذي أكد أن املنظمة 
ال تُعطي ألي كان صكّا عىل بياض ومساندتها لقرارات سعيد ليست 
أي  من  أعىل  الشعب  »إرادة  أن  يف  تتلخص  لقناعة  بل  شخصية 

دستور«.
وقال االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين 
يف  بصفاقس  الجهوي  االتحاد  مقّر  يف  ألقاها  كلمة  خالل  الطبويب، 
سياق إحياء الذكرى 74 ملعركة 5 أوت 1947، أن مساندة املنظمة 
لتحركات 25 جويلية 2021 ودعمها للقرارات التي أعلن عنها رئيس 
الجمهورية سويعات بعد االحتجاجات كان نابعا من قناعة تتمثل يف 
أن الدولة التونسية أصبحت يف مهّب الريح وهو ما يستوجب اتخاذ 
خطوة جريئة إلنقاذها، كام اكد ان االتحاد لن يسكت يف حال رضب 

حرية التعبري أو حرية التنظم وغري ذلك من الحقوق والحريات.
وعاد األخ الطبويب إىل فرتة الثورة والسنوات التي تلتها، واعترب 
أنه يجب التعلم من أخطاء تلك الفرتة ومن أهمها تجاهل االصوات 
التي نادت بتنقيح دستور 1959 يف اتجاه جعله متامشيا مع مطالب 
اىل  والتوجه   2 و   1 القصبة  مسايرة العتصام  ما حصل  لكن  الثورة 
بتوزيعه  أدى  دستورا جديدا  الذي صاغ  التأسييس  الوطني  مجلس 
للسلط والنظام السيايس الذي اقره اىل تفتت الدولة وغياب حاكم 
واضح يف البالد وجعلها »ُجزرا«، وفق تعبري األخ الطبويب الذي عاد 

اىل أحداث 25 جويلية وما تالها من قرارات.
كان  أنه  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  األخ  وذكر 
25 جويلية،  الرباهمي يوم  يُشارك يف إحياء ذكرى استشهاد محمد 

الجهات  عديد  شملت  التي  االحتجاجية  بالتحركات  علم  وحني 
توقيت  وانتهى  الوضع  »تعّفن  معه  ملن  قال  البالد  يف  واملناطق 
املنظومة«، ليستدرك بالتأكيد مرة أخرى انه مل يكن عىل علم بتوجه 
رئيس الجمهورية قيس سعيد لإلعالن عن قراراته مساء 25 جويلية 

عقب احتجاجات الطبقات املفقرة واملهمشة.
االتحاد ال يدعم سعّيد بل يدعم القرارات

الحكومة القادمة، وفق ما تضمنته كلمة األخ األمني العام، يجب 
القطاعية  واالتفاقيات  واالقتصادية  االجتامعية  الحقوق  تحرتم  ان 

املمضاة مع هياكل االتحاد واملحافظة عىل القطاع العمومي.
التونيس للشغل إىل  العام  العام لالتحاد  كام تعرض األخ األمني 
االتهامات املوجهة إىل االتحاد مبسايرة الحكام من بن عيل إىل قيّس 
سعيد والتي يُصاحبها تهديد ممن وصفهم شباب سعيد، ليؤكد األخ 
الطبويب ان االتحاد لن يُعطي صّكا عىل بياض ألّي كان وأنه يتفاعل 
مع الربامج وال مع األشخاص مشريا إىل أن االتحاد ساند قرارات قيس 

سعيد لقناعته بأن إرادة الشعب أعىل من أي دستور.
لتفاعله  بل  الجمهورية  رئيس  لشخص  داعام  ليس  فاالتحاد 
 ،2021 جويلية   25 مساء  قرارات  عرب  التونسيني  ملطالب  وتلبيته 
رئيس  من  طلب  االتحاد  ان  اىل  باالشارة  الطبويب  األخ  ليستدرك 
املسائل  تقديم توضيحات بخصوص عديد  الجمهورية قيس سعيد 
التي تلّخص رؤيته للمرحلة القادمة وضع خارطة الطريق للخروج 
من الوضع الراهن، حتى يتمكن االتحاد من إعالن موقف واضح من 

مسار ما بعد 25 جويلية.
كلمته  يف  تطرّق  الطبويب  الدين  نور  األخ  لالتحاد  العام  األمني 
التي توجه بها اىل النقابيني باالتحاد الجهوي بصفاقس، اىل ما وصفه 
مبلّف يهم االمن القومي، وذكّر بالتحركات االحتجاجية التي دخلتها 
هياكله سنة 2018 حني كان يتوىل أنور معروف وزارة تكنولوجيات 
وتدخله  لإلعالمية  الوطني  املركز  توظيف  دون  للحيلولة  االتصال، 
شخصيّا يف امللف ملنع تركيز هيكل مواز للمركز الوطني لالعالمية 
آنذاك  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ومطالبة 
ان  له من أهمية ُيكن  ملا  الحكومة  برئاسة  املركز  إلحاق  برضورة 

متّس من األمن القومي لتونس.

استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب مبكتبه السيد عبيد الربييك األمني العام لحركة تونس إىل األمام 
الذي كان مرفوقا بكل من السيدين عدنان الحاجي وحسني الهاممي عضوي املكتب السيايس.

وتطرق اللقاء إىل الوضع العام يف البالد وسبل تجاوز الصعوبات الراهنة كام تم تبادل اآلراء حول ما يجري 
عىل الساحة الوطنية.

كام تّم أثناء اللقاء التأكيد عىل تطابق وجهة نظر الحركة مع مواقف املنظمة التي تضمنتها الالئحة الهيئة 
اإلدارية الوطنية وتّم التأكيد عىل رضورة التنسيق بني كافة املكونات حول القضايا الوطنية.

األخ الطبوبي يستقبل السيد عبيد الربيكي   

األخ نور الدين الطبوبي في إحياء الذكرى 74 لمعركة 5 أوت 1947 في صفاقس  

إرادة الشعب أعلى من أي دستور ولن نمنح سعيد صكا على بياض

تنويه:
كنا سعداء بكّم األنشطة التي وصلتنا من صفاقس عىل هامش إحياء 
ذكرى أحداث سنة 1947 كام فرض علينا الظرف إرجاء محارضة األخ عثامن 

الربهومي إىل عدد الحق بعد االنتهاء من إعدادها تقنيا.
* إدارة التحرير
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يوسف الوسالتي

بعد  الكرونولوجي  الزمن  تقدم  كلام  قلًقا  أكرث  التونسيون  بات 
نفسها  بالخطوة  يتقّدم  ال  السيايس  الزمن  الن  ذلك  جويلية،   25
هناك يشء ما جعل العجلة السياسية ال تدور بالقدر الذي انتظره 
بصدد  انها  يستشعرون  بدؤوا  استثنائية  تدابري  من  التونسيون 
التحّول إىل قاعدة حكم، االستثناء يف مفهومه الفلسفي هو اختبار 
الحكم  قاعدة  ان  للتونسيني  أوحى  قيس سعّيد  والسيد  للقاعدة... 
الحالية بربملانها ودستورها ومنظومتها فاسدة ويتطلب االمر اجراًء 
الرئيس  اعتمده  الذي  الخاص  التأويل  كان  االمر.  الصالح  استثنائيا 
انتظر  قاعدة حكم جديدة  مبثابة  الدستور  من   80 الفصل  لتفعيل 

التونسيون ان تفيض عىل االقل إىل:
ـ التفاعل مع ما جاء يف تقارير محكمة املحاسبات وتقرير وزارة 
والتجاوزات وخرق  والنهب  الرسقات  الهائل من  الكّم  العدل حول 

القوانني.
ـ االرساع بتعيني رئيس حكومة وترميم املناصب الوزارية الشاغرة 

او حتى تغيري الحكومة برمتها.
ـ القضاء عىل دابر الفساد وعىل االطراف التي قال الرئيس منذ 
صعوده إنها اطراف فاسدة وال وطنية، وتوّهم التونسيون يف لحظة 
البالد وعىل الدميقراطية وعىل  حلم انهم سريون كل من تجرأ عىل 
العام وعىل إفساد االنتخابات باملال السيايس، يحاسبون لكن  املال 
من الواضح ان الزمن السيايس ال يساير الزمن الكرونولوجي فبعد 

اكرث من اسبوعني كانت النتيجة:
ـ إيقاف النائب التبيني والعّياري ووضع مسؤولني يعّدون عىل 
أصابع اليد الواحدة تحت االقامة الجربية ومنع بعض املديرين ورمبا 
املسؤولني من السفر وإيقاف بعض النّواب واطالق رساحهم برسعة 
التهم  الهائل من  بالكّم  الربق وماذا بعد؟ اي عالقة لكل ما حدث 
التي كان يكيلها سعّيد للفريق الحاكم وهو الذي يعترب ان الفاسدين 
هؤالء  هم  اين  الفساد  عىل  البناء  ميكن  ال  وانه  كرث  والفاسدات 
للتحريض  االموال  ودفعوا  البالد  لتخريب  دبّروا  والذين  الفاسدون 

عىل الفتنة؟ من الواضح ان االمر ال يتعلق بالتبيني والعياري... اذا 
ملاذا ال نرى يف االفق شيئا ينبئ بأن هذا االستثناء الذي فّعله سعّيد 
هو استثناء محمود ورضوري لكرس قاعدة النظام القائم عىل الفساد 

والزبونية واملحسوبية والرشوة والظلم...
اي جدوى لهذا االستثناء اذا مل يكن قاطعا كالسيف يجتّث دابر 

املرض الخبيث الذي استبّد بالبالد.
الريبة،  من  بيشء  االستثناءات  هذه  إىل  ينظرون  الناس  بدأ 
القديم  بدستورها  الحكم  قاعدة  يف  أي  القاعدة  يف  تغرّي  الذي  ما 
ومنظومتها الفاسدة... يكفي ان التونسيني مل يستسيغوا منذ يومني 
تقديم قاضية بحالة رساح رغم أنها كانت متلبسة بنقل ما يقارب 
النصف مليار من االوروات... أمل يعد االستثناء يشبه القاعدة بكل 

الشكوك التي تحوم حولها.
* ملصلحة من؟

حول  يطرح  سؤال  االستثنائّية  الفرتة  هذه  إطالة  من  ملصلحة 
االقل  عىل  سيسمح  ذلك  أن  خاصة  االستثنائية  التدابري  أمد  إطالة 

مبا ييل:
ـ تحّول الوضع يف تونس إىل ملف إقليمي ودويل مبا يعني تهافت 

التدخالت الدولية القحام انف البعض يف شأن تونيس داخيل
التدابري  لهذه  الرافضني  موقف  تدعيم  يف  االطالة  هذه  ستعزز 
مجرّد  هو  حصل  ما  ان  فكرة  الكثريين  لدى  وستعزز  االستثنائية 
والفاسدين  الفساد  عن  الكالم  وان  بالسلطة  االستبداد  محاولة 

واملؤامرات مجرد مطبة لتحقيق غاية يف نفس يعقوب.

ـ ال وجود يف االفق لخارطة 
صياغتها  يف  تساهم  طريق 
القوى الحّية يف البالد وال وجود 
اكرث  يطرح  أمر  وهو  ملشاورات 

قاعدة  اىل  تتحول  بدأت  التي  االستثنائية  التدابري  حول  سؤال  من 
حكم وهو امر فيه قول كثري.

* ماذا وراء صمت القرص عن القادم
لو عدنا قليال اىل املفهوم الفلسفي لالستثناء والقاعدة سنقول ان 
االستثناء قد يدعم القاعدة وقد ينسفها أيضا ونحن ال نعرف تحديدا 
نحو اي اتجاه منهام مييض سعيد فإن مل تحمل الفرتة االستثنائية اي 
جديد للتونسيني فهذا معناه أْن ال فرق بني االستثناء وقاعدة الحكم 
كالهام ينطوي عىل علة هيكلية وبنيويّة تستدعي اعادة النظر فيهام 

معا.
اما ان نجح سعّيد وخرج بهذا الوضع االستثنايئ اىل آفاق واضحة 
اقتصاديا واجتامعيا وقانونيا وسياسيا فإنه سيكون قد كشف لنا أّن 
منظومة الحكم القدمية بدستورها وقوانينها ورشوط اللعبة الساسية 
وال  نلمسه  ال  امر  رصاحة  وهو  الرفوف  اىل  تحال  ان  يجب  فيها 
نستشفه وال نراه ومازلنا ننتظر. لنعد اىل الجانب السيايس املبارش 
االستثنائية  سعّيد  قيس  الجراءات  التونسيني  من  كثري  صفق  لقد 
امال يف تغيري حقيقي ورغبة يف التخلص من النهضة وحلفائها الذين 

جثموا عىل البالد كاالخطبوط الكريه.
ولكن هل يفكّر سعّيد يف صياغة خارطة طريق تعرّب عن ارادة 
التونسيني ام عن ارادته الخاصة؟ نطرح هذاالسؤال لقناعة عندنا بأن 
الذي يتكتم عىل نواياه للفرتة القادمة وال يُرشك أحًدا يف صياغتها امنا 

يؤكد استفراده بالرأي ورغبته يف االستفراد باملستقبل.
هذه الخشية لها ما يربرها فقيس سعيد ال يشاطر كل االحزاب 
عىل  االنتخابات  فكرة  الجميع  يشاطر  وال  السيايس  التنظيم  فكرة 
الطريقة التقليدية يف الدميقراطيات الحديثة واالختالف حول النظام 
)نظام  سياسية  حتى  او  تقنية  مسائل  حول  يكون  ال  قد  السيايس 
رئايس او برملاين او شبه برملاين او بغرفة او بغرفتني( بل قد ميتد اىل 

أكرث من ذلك ليطال جوهر السلطة وليس شكلها فقط.
بني زمن كرونولوجي يلتهم زمنا سياسيا بطيئا ورتيبا وبني قاعدة 
حكم مهرتئة وفاسدة مضت وبني استثناء ال يبدو إىل حّد اآلن عىل 
االقل باعثا لألمل كام هو الشأن يف األيام األوىل بعد 25 جويلية... 
تبدو تونس ظأمى أمام كأس ال تعرف إن كان نصف فارغ أم نصف 

مآلن.

يف انتظار القرارات التي مل تأت بعد

 هل بدأت إجراءات قيس سعّيد االستثنائية تتحّول إىل قاعدة حكم؟

وطنية

»تعّد معظم حرائق الغابات املسجلة خالل الفرتة األخرية من أصل 
برشي«، وفق ما أكّده رئيس مصلحة حامية الغابات وصيانة املعدات 

والتجهيزات الغابية باإلدارة العاّمة للغابات، زهري بن سامل.
شهر  خالل  الغابات  مختلف  يف  حريقا   18 اندالع  سامل  بن  وأفاد 

جويلية 2021 بني الساعة 8 مساء و5 صباحا.
وقال بن سامل، إن الحرائق، التّي تندلع تلقائيا، ال تتجاوز نسبتها 4 
يقدمون  الّذين  األشخاص،  عىل  القانون  تطبيق  مربزا رضورة  باملائة، 

عىل افتعال الحرائق يف املناطق الغابية ومحاسبة الجناة.
ميكن  الحرائق  هذه  اندالع  عن  املسؤولني  االشخاص  بأن  وذكر 
لقانون  إىل 20 سنة، طبقا  لعقوبة سجنية تصل  أنفسهم  يعرضوا  أن 

الغابات والقانون الجزايئ.
كام أشار املسؤول، إىل أن اإلدارة العامة للغابات سجلت خالل الفرتة 
من 23 جويلية إىل 9 أوت 2021، نحو 214 حريقا طالت 3146 هكتارا 
من املساحات الغابية، مقابل 278 حريقا طالت مساحة 1700 هكتار 
الجملية للغابات  الفرتة ذاته من سنة 2020 علام أن املساحة  خالل 

التونسية تقدر بـ1،250 مليون هكتار.
وأضاف أن معظم هذه الحرائق اندلعت يف واليات باجة وجندوبة 

ونابل،  والكاف  وبنزرت  والقريوان  وسليانة 
متت  عامة،  بصفة  الحرائق،  هذه  أن  مبيّنا 

السيطرة عليها.
يذكر أنه طبقا ملقتضيات الباب الرابع من 
الغابات من  واملتعلق بحامية  الغابات  مجلة 
النار  أوقد  أو  يعاقب كل من جلب  الحرائق 
داخل  االستغالل  وبناءات  املساكن  خارج 
الغابات أو باألرايض املغطاة بالنباتات الغابية 

وعىل بعد 200 مرت منها.
ويعاقب كل من أرضم النار وحرق الهشيم 
والنباتات الغابية والنباتات األخرى مهام كان 
نوعها من أول ماي إىل 31 أكتوبر وذلك عىل 

بالنباتات  املكسّوة  األرايض  أو  الغابات  جميع  من  مرت   500 مسافة 
الغابية بخطية يرتاوح مقدارها بني 50 دينارا إىل 150 دينارا وبالسجن 
من 16 يوما إىل 03 أشهر أو إحدى العقوبتني فقط وعند العود يتحتم 

الحكم بالسجن.
وبخصوص حرائق املزارع والضيعات الفالحية، يعاقب بالسجن مدة 

12 سنة من أوقد النار مبارشة أو تعريضا إما بزرع أو غارسات أو بتنب 
أو متحصل صابة معرم أو مكوم.

ويكون العقاب باإلعدام إذا نتج عن الحريق موت، طبقا للفصلني 
307 و308 من املجلة الجزائية.

التي  األماكن،  كانت  إذا  سنة   20 مدة  بالسجن  املعتدي  ويعاقب 
أحرقت، غري مسكونة أو غري معدة للسكن.

رئيس مصلحة حامية الغابات:

الحرائق التي اندلعت يف مختلف جهات الجمهورية وراءها فعل الفاعل

 »الشعب يريد« خارطة 
طريق للبالد وليس خارطة 

طريق لـ »سعيّد«

 اليوم تقف تونس ظمأى أمام 
كأس ال تعرف إن كان نصف 

فارغ أم نصف مآلن
 تكتم الرئيس  على خارطة 

الطريق فيه »إّن«
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القضاة  كبار  من  وعدد  حقوقيون  طالب  كام 
الرئيس  والدستورية  القانونية  العلوم  يف  والخرباء 
التونيس باإلعالن عن تنظيم استفتاء شعبي استشاري 
االنتخايب  القانون  تعديل  عىل  وقت  أقرب  يف 
والفصول الخاصة بالسلطتني التنفيذية والترشيعية.

والتسوية  القانون  يف  الجامعي  الخبري  ودعا 
محفوظ  بن  هيكل  الدكتور  للنزاعات  السياسية 
عدد  حول  استشاري  شعبي  استفتاء  تنظيم  إىل 
يف  أعوام  منذ  تتسبب  التي  الخالفية  القضايا  من 
تجاذبات سياسية خطرية وطنياً بني عدد من الفاعلني 
السياسيني. وطالب هيكل بن محفوظ الرئيس قيس 
أقرب  يف  االستشاري  االستفتاء  هذا  بتنظيم  سعيد 
اآلجال متهيداً لتعديل القانون االنتخايب وبعض بنود 
طالت  التي  الخالفات  مسألة  يف  والبّت  الدستور 
ومعركة  الدستورية  املحكمة  حول  الالزم  من  أكرث 
الجهة  حول  التجاذبات  ذلك  يف  مبا  الصالحيات 
تشكيل  قبل  ما  مرحلة  الدستور يف  بتأويل  املخّولة 

هذه الهيئة الدستورية بكل أعضائها.
حسم الخالفات

أقّر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغامين بأّن 
تونس وصلت إىل الطريق املسدود يوم 25 جويلية 
وأهّمها  الدولة،  دواليب  تعطل  بسبب  املايض 
بني  العالقة  انتفاء  إىل  إضافة  الترشيعية،  املؤسسة 

رأيس السلطة التنفيذية.
وأكد سليم اللغامين أنه ينبغي حسم الخالفات 
الدستورية  الرشعية  احرتام  عرب  املقبلة،  املرحلة  يف 
لحّل  نية  وجود  صورة  يف  ذلك  يف  مبا  والقانونية، 
يعلن  أن  األسلم  أن  اللغامين  وأورد  الحايل.  الربملان 
سعيّد عن حكومته الجديدة، ويعرضها عىل الربملان 
بعد استئناف عمله يوم 26 اوت أو بعد ذلك بقليل. 
وميكنه أن يعرض تشكيلة حكومية ال ميكن للربملان 
الحايل أن يصادق عليها. ويف تلك الحالة، يسمح له 
الدستور بحّل الربملان، والدعوة إىل انتخابات برملانية 

مبّكرة.
ويف السياق نفسه، دعا املرصد الوطني للدفاع 
اإلرساع  إىل  الجمهورية  رئيس  الدولة  مدنية  عن 

إثر  الطريق،  بخارطة  الشعب  بإعالم 
عن  املايض  جويلية   25 يوم  إالعالن 

عدد من اإلجراءات »حتى ال تطول 
يطمنّئ  وحتى  املُؤقتة  الفرتة 
الشعب عىل مستقبله ومستقبل 
البالد دون التخّوف من العرثات 
املؤسسايت  الفراغ  ومن  املمكنة 

ومن إمكانية عودة رموز الفساد 
إىل السلطة تحت أي غطاء.

وطالب يف بيان له، باإلرساع يف 
للرأي  وكشفها  الخطرية  امللفات  فتح 

الرسي  بالجهاز  املتعلقة  منها  العام السيام 
السياسية  واالغتياالت  املوازي  واألمن 

املشبوه،  والتمويل  الشباب  وتسفري 
والتتبع  املحاسبة  يف  الرشوع  مع 

عىل  املرصد  وحث  الجزايئ. 
القضاء  استقالل  مبدإ  »حامية 
وتخليصه من املُشتبه يف تسرّتهم 
عىل قضايا اإلرهاب، واإلرساع يف 
محكمة  تقرير  ُمخرجات  تفعيل 

املجلس  لتخليص  املحاسبات 
انتخابهم  تّم  الذين  من  النيايب 

بواسطة املال الفاسد«.
كام دعا إىل »التصّدي ملحاوالت أعداء 

عىل  األجنبية  الدول  يحثّون  الذين  الوطن 
اإلرضار مبصالح الشعب خدمة للمصالح 

الضيّقة لألحزاب املُترّضرة من مسرية 
بعض  ملصالح  وخدمة  اإلصالح، 

الدول األجنبية يف املنطقة«.
عىل  البيان  ذات  يف  وأكد 

»وجوب 
الجمهورية  رئيس  إحاطة 
بلجنة تضّم حكامء البالد من ذوي 

عىل  ملساعدته  والتجربة  الكفاءة 
تسيري 

يضمن  مبا  االنتقالية  الفرتة  هذه 
واملؤسسات  القانون  دولة  إرساء  يف  نجاحها 

واملبادئ  الجمهورية  مقّومات  بناء عىل 
املدنية«.

مراقبون في الداخل 
والخارج ينتظرون القرارات 

الجديدة 
وتتعّمق الهوة بني السياسيني 
والحقوقيني  القانونيني  والخرباء 
بسبب التزام قيس سعيّد الصمت 

منذ أكرث من أسبوعني.
الداخل  يف  املراقبون  ويتطلع 

والخارج إىل القرارات التي سوف تصدر 

عن 
قرطاج  يف  الرئاسة  قرص 
السياسية،  الطريق  خريطة  أو 
تعمقت االختالفات والتقديرات 
لسيناريوهات الخروج من األزمة 
الفعل  ردود  وتنّوعت  السياسية. 
الخرباء  بني  املقاربات  واختلفت 
سعيد  لقيس  الداعمني  والسياسيني 
وخصومهم بعد املحادثة السياسية التي 
الرئيس  الفرنيس  نظرييه  مع  سعيّد  أجراها 
عبد  والجزائري  ماكرون،  إميانويل 

املجيد تبون.
عن  الكشف  رفض  تبون 
فحوى حديثه مع سعيّد، واكتفى 
باإلعالن عن »احرتام مبدإ عدم 
الداخيل  الشأن  يف  التدخل« 
لتونس، وأورد أن نظريه التونيس 
مهّمة.  مبعطيات  علامً  أحاطه 
ويف املقابل، كشف البالغ الصادر 
بعد محادثة سعيد مع ماكرون أن 
الرئيس التونيس أعلم مخاطبه الفرنيس 
بني  للخلط  املعارض  مبوقفه  يتمسك  بأنه 

»الرشعية واملرشوعية«.
سعيّد  قيس  محادثة  وجاءت 
من  سلسلة  بعد  وماكرون 
الرئيس  أجراها  التي  املحادثات 
عربية  شخصيات  مع  التونيس 
وزير  بينها  من  كان  ودولية، 
بلينكن،  األمرييك  الخارجية 
ومستشار األمن القومي األمرييك 
الرتيك  والرئيس  سوليفان،  جيك 
والرئيس  أردوغان،  طيب  رجب 

املرصي عبد الفتاح السييس.

اإلسراع بتشكيل حكومة
حّث  للشغل عىل  التونيس  العام  االتحاد  سارع 
رئيس  بتعيني  اإلرساع  عىل  سعيد  قيس  الرئيس 
حكومة وتشكيل حكومة ملواجهة التحديات العاجلة 
وقال إنه ال ميكن انتظار 30 يوما لتشكيل الحكومة.

العام  االتحاد  يف  املساعد  العام  األمني  وقال 
له  االتحاد  إن  حفيّظ،  حفيّظ  األخ  للشغل  التونيس 
ثقة كاملة يف قرارات الرّئيس قيس سعيّد االستثنائية، 
لكنهم ينتظرون كشف خارطة طريق واضحة. وأكد 
األخ حفيّظ أن مواقف االتحاد والرّئيس قيس سعيّد 

تقاطعت من أجل مصلحة تونس.
رضوري،  أمر  الّسيايس  الّنظام  تغيري  ان  وتابع 
وأنه يجب استكامل تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد 
ليتمكن االتحاد من متابعة استحقاقاته االجتامعية.

غياب  ظّل  يف  انه  حفيظ  حفيظ  األخ  وأضاف 
االتفاقيات  إنفاذ  متابعة  ميكنهم  ال  فاعلة،  حكومة 
غلية يف االتحاد )تعيينات ومنح ومتابعة ملفات  الشُّ
االستحقاقات  ورغم  أنه  عىل  وشّدد  وظيفية(. 
استكامل  سينتظر  الشغل  اتحاد  أن  إال  العاملية، 
تشكيل الحكومة، ويرفض العودة ملا كانت تجرى به 

األمور قبل 25 جويلية.

تعالت أصوات املنظامت الوطنية والجمعيات الحقوقية يف تونس، خالل الفرتة األخرية مطالبة 
رئيس الجمهورية قيس سعيد باإلعالن عن خارطة طريق واضحة املعامل حتى ال تصبح القرارات 
ويف  دامئة.  إجراءات  جويلية،   25 يوم  الجمهورية  بعيد  االحتفال  مع  تزامنت  التي  االستثنائية 
األثناء، طالبت شخصيات سياسية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتنظيم انتخابات برملانية مبكرة 

وملَ ال إجراء استفتاء شعبي حول تغيري بعض فصول الدستور والقانون االنتخايب.
ومن بني املطالبني باإلرساع بتوضيح األمور أحمد نجيب الشايب، الذي دعا باسم حزبه الجديد 

أمل تونس الذي يضم رجال أعامل ووزراء سابقني مع الباجي قائد السبيس، إىل تنظيم انتخابات 
مبكرة واستفتاء شعبي. وأعلن الشايب أنه ليس معنياً بالدخول إىل أي حكومة، لكنه ناشد الرئيس 
الكفاءات  ينفتح عىل كل  أن  إىل  الحكومي«. ودعاه  »الفراغ  سعيد تجنب سيناريو متديد مدة 
الوطنية وبصفة أخّص عىل األطراف والشخصيات واملجموعات الشبابية التي كانت ناقمة عىل 

املنظومة التي تحكمت يف البالد خالل العرشية املاضية، وبينها قيادات حزب النهضة.

البد من إحترام 
مبدإ عدم 

التدخل
في الشأن
الداخلي

مواجهة التحديات 
العاجلة وضرورة 

الكشف عن خارطة 
طريق المرحلة

القادمة

المطالبة باستفتاء شعبي لحسم القضايا الخالفية
وطنية

 دعوة إىل تشكيل حكومة يف أسرع وقت حتى ال تطول الفرتة امُلؤقتة

* حياة الغامني 
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التساؤالت يوما بعد آخر بخصوص عودة  تتزايد   *
الربملان إىل نشاطه بعدم مرور 30 يوما حسب اإلجراءات 

الرئاسية املعلنة فكيف ترى هذه العودة؟
هذا  عودة  عدم  فرضية  اىل  االشارة  تجدر  بداية  ـ 
توضح  مزيد  انتظار  ويف  مستبعد  غري  امر  وهذا  الربملان 
الحالة  يف  التمديد  أتوقع  فانني  االيام  قادم  يف  الرؤية 
االستثنائية بعد مرور 30 يوما املعلن عنها يف االجراءات 
الرئاسية املتخذة أي شهر آخر الن هناك تطورات مرتقبة 
ال  كام  مختلفة  قضايا  للمتورطني يف  باملحاسبة  عالقة  يف 
يغيب عنا من ناحية اخرى أن الربملان حاليا هو يف عطلة 

يف مثل هذه الفرتة من كل سنة.
* عىل ذكر املحاسبة قيل الكثري عن اإليقافات التي 
طالت عددا من النواب اثر رفع الحصانة عنهم فام هو 

موقفك مام يحصل؟
ـ ما يجب توضيحه ان االيقافات طالت نوابا صادرة 
ضدهم أحكام البد من تنفيذها أو قضايا يف طور البحث 
تفرض سامع مختلف االطراف وضمنهم النواب وبالتايل ال 
وجود لتعسف او إيقافات خارج اطار القانون كام يروج 

البعض لذلك.

التمويل  شبهة  األيام  هذه  تثار  االتجاه  ذات  يف   *
من  بكل  متصلة  وهي  املاضية  االنتخابات  يف  االجنبي 
هي  فام  تونيس  وعيش  تونس  وقلب  النهضة  حركة 

تداعياتها عىل املشهد الربملاين يف حال أثبتها القضاء؟
ـ هذا ما اردت التأكيد عليه يف خضم االخبار املتداولة 
هذه االيام عن عالقة هذه االحزاب مبا يعرف »باللوبينق« 
وأولهم حركة النهضة اذ يجب انتظار ما سيقرره القضاء 
يف  والتي  االحكام  الصدار  املؤهل  الوحيد  يبقى  الذي 
حال اثبتت تورط هذه االحزاب يف التمويل االجنبي فان 

املشهد الربملاين سيعرف تغيريا كبريا.
* كيف ذلك؟

من   163 الفصل  عىل  بناء  ستحصل  املتغريات  ـ 
القانون االنتخايب الذي ينّص عىل ان القامئة التي تتلقى 
هناك  تكون  وبالتايل  اسقاطها  يتم  أجنبية  متويالت 
انتخابات جزئية اال انه يف الغالب ويف مثل هذه الوضعية 
سنتجه إىل انتخابات مبكرة باعتبار ان عدد القامئات التي 

قد تسقط سيكون كبريا.
ثبوتها عىل  الفرضية حال  تداعيات هذه  ما هي   *

املشهد العام للبالد؟
ـ قبل كل يشء يجب تغيري القانون االنتخايب الحايل 
بالقانون نفسه  انتخابات سابقة الوانها  الذهاب إىل  الن 
سيعيدنا اىل املربع ذاته يف حني ان البالد دخلت منذ يوم 
كلمته  الشعب  قال  ان  بعد  جديدة  مرحلة  جويلية   25
ان  السيايس  للمشهد  البد  وبالتايل  الحاكمة  املنظومة  يف 
يتطور وهذا يكون بتطور الترشيعات التي تنظمه وأولها 

القانون االنتخايب.
* وعىل أي أساس سيكون هذا التغيري؟

الفاعلني يف  بني مختلف  الحوار  تستدعي  املرحلة  ـ 
املشهد العام وهذا سيأخذ وقتا قد ميتد من 6 أشهر إىل 
وقت  يف  له  مربر  ال  الذي  الترسع  يحصل  ال  حتى  سنة 
يتطلب الرتوي والثبات لتجنب االنعكاسات السلبية ألي 

خطوة مترسعة.
* لكن هذه املدة التي ارشت إليها تبدو طويلة وقد 
تكون محل انتقاد ورفض من طيف واسع من الفاعلني 

يف املشهد العام؟
عن  بعيدا  بواقعية  املسألة  إىل  النظر  من  بد  ال  ـ 
تريد  لحسابات  االطراف  بعض  رغبات  ومسايرة  الترسع 
انتخابات سابقة الوانها يف يوم  اذ ال ميكن اجراء  فرضها 
للجميع  معلومة  تحضريات  إىل  يحتاج  االمر  الن  وليلة 
أولها تغيري القانون االنتخايب ثّم مرحلة التسجيل للناخبني 
وقبول الرتشحات وفرتة الحملة االنتخابية ثم االقرتاع وكل 

هذا يتطلب فرتة زمنية معقولة.
* وهل ترى الظرفية التي متر بها البالد مواتية ملثل 

هذا السيناريو؟
ـ ما يجب تحقيقه يف هذه الفرتة القريبة هو تعيني 
رئيس للحكومة الن أوضاع البالد االقتصادية واالجتامعية 
والبد  االنتظار  مزيد  تحتمل  تعد  مل  واملالية  والصحية 
الصعوبات  لتلك  الحلول  تقديم  عملية  يف  االنطالق  من 

املرتاكمة منذ مدة.
* وما هي أولويات الحكومة القادمة؟

تفيش  بعد  الصحي  الوضع  االولويات  هذه  أول  ـ 
واعتقد  التونسيني  آالف  أرواح  حصد  الذي  كورونا  وباء 
ان توفر التلقيح واالنطالق يف الحمالت الوطنية سيخفف 
مرحلة  وتطويقها يف  أوىل  مرحلة  الوبائية يف  الحالة  من 
أرض  التي  االسعار  يف  التحكم  رضورة  إىل  إضافة  قادمة 
املوارد  والبحث يف  للمواطنني  الرشائية  باملقدرة  ارتفاعها 
املالية للميزانية التي عادة ما يكون اعدادها خالل شهر 
سبتمرب من كل سنة وغري ذلك من األولويات املستوجبة.

* يف عالقة بجائحة كورونا أين يكمن الخلل يف إدارة 
األزمة الصحية؟

الصحية  األزمة  إدارة  الذي حصل سابقا يف  الخلل  ـ 
كان متصال بغياب االسترشاف ملا يجب القيام به خاصة 
هناك  تكن  مل  اذا  وبالتايل  التالقيح  بتوفري  عالقة  يف 
اسرتاتيجية واضحة املعامل فإن الفشل سيكون هو النتيجة 
الحاصلة ذلك ان الحكومة السابقة كانت تفكر يف تلقي 
لجلب  االولوية  اعطاء  دون  االوىل  بالدرجة  املساعدات 
التالقيح مبا ان االموال التي تم تجميعها بواسطة صندوق 
18 ـ 18 خصصت وفق ما ذكرته الحكومة السابقة لتوفري 

وهي  املعدات  من  وغريها  للمستشفيات  التجهيزات 
املاضية  الفرتة  يف  تداعياتها  ظهرت  خاطئة  اسرتاتيجية 
يجب  كان  ما  الن  العدوى  وتفيش  املوىت  اعداد  بارتفاع 
املواطنني  لعموم  وتوفريها  التالقيح  جلب  هو  به  القيام 
وهذا ما حصل بعد 25 جويلية لضامن الوقاية والحامية.

* باعتبارك عضو لجنة االمن والدفاع ولجنة القوات 
الحاملة للسالح كيف تقبلت قرار تكليف ادارة الصحة 

العسكرية باالرشاف عىل عملية التلقيح؟
ـ قرار تكليف ادارة الصحة العسكرية باالرشاف عىل 
البالد  ان  باعتبار  وصائبة  ايجابية  التلقيح خطوة  عملية 
يف حالة حرب ضد تفيش كورونا الذي يتطلب وضع كل 
املاضية  الفرتة  اثبتت  وقد  والبرشية  املادية  االمكانات 
اهمية هذا القرار الذي جاء ليدعم املجهود الذي تقوم به 
االطارات الصحية منذ ظهور هذه الجائحة ببالدنا ونحن 
دامئا ندعم تكامل االدوار بينهام وال مجال للتفرقة يف كل 

الجهود املتواصلة للتوقي من اخطار الوباء.
رغم  للحكومة  رئيس  تعيني  لعدم  تفسريك  وما   *
ميض كل هذه الفرتة منذ 25 جويلية والذي أصبح مصدر 

قلق للجميع؟
رئيس  قبل  من  للحكومة  رئيس  تعيني  عدم  ـ 
الجمهورية رغم مرور اسابيع عىل إعالنه يوم 25 جويلية 
افرسه بصعوبة وحساسية الفرتة التي متر بها البالد والتي 
تتطلب الرتيث واالبتعاد عن القرارات املترسعة التي قد 
تكون لها عواقب سلبية ويف كل الحاالت فانني عىل قناعة 
وخصوصية  التحديات  بكل  وعي  عىل  الدولة  رئيس  ان 
املرحلة التي  تعيشها البالد وسيكون قراره بتعيني رئيس 
يف  حكومته  لتنطلق  ممكن  وقت  أقرب  يف  الحكومة 

معالجة مختلف امللفات املطروحة عليها.
جبهة  تشكيل  رضورة  عن  متواترا  الحديث  بات   *
داعمة لرئيس الجمهورية ولإلجراءات املتخذة من قبله 

لو تبني لنا تركيبتها واالدوار املنتظرة منها؟
ـ منطلق التفكري يف تشكيل هذه الجبهة انطلق من 
خالل نداءات بعض االحزاب وكذلك من بعض الشخصيات 
بهدف دعم االجراءات املتخذة من قبل رئيس الجمهورية 
وتجسيمها من خالل وضع خارطة طريق واضحة املعامل.

انتخابية  جبهة  ستكون  كونها  يذهب  من  هناك   *
فام حقيقة ذلك؟

ـ هذا غري صحيح هي ليس جبهة انتخابية كام رّوج 
الحزبية  املكونات  من  التقاء مجموعة  بل  البعض  لذلك 
التصورات  من  جملة  لتقديم  الوطنية  والشخصيات 
من  للخروج  السيايس  الدعم  وتوفري  االنتقالية  للمرحلة 

الحالة االستثنائية عىل أسس ثابتة.
تخوفاتها من  املجتمع عن  * عربت عديد مكونات 
حصول انحرافات عن مكتسبات الدميقراطية والحريات 

فكيف ميكن تبديد تلك التخوفات؟
اول  االكادميي  تكوينه  وبحكم  الدولة  رئيس  ـ 
يؤكد  انه  كام  انه سيخرقه  اعتقد  وال  بالدستور  العارفني 
وهذا  والحريات  الحقوق  احرتام  عىل  حرصه  باستمرار 
يعمل  الرئيس  الجميع الن  الوقت  يتفهمه مبرور  بدأ  ما 
عىل تكريس العدل بعيدا عن التشفي ويف الوقت نفسه 

الحالة  من  والخروج  الدميقراطية  املامرسة  اىل  العودة 
االستثنائىية.

االجراءات  بعد  األفعال  ردود  تقبلت  وكيف   *
الرئاسية املتخذة؟

أن  اال  حذرة  أغلبها  يف  الخارجية  االفعال  ردود  ـ 
شأنًا  وتعتربه  حصل  ملا  متفهمة  اخرى  مواقف  هناك 
داخليًا ودامئا يجب االنتباه اىل لعبة املحاور التي تتحكم 
يف مواقف بعض االطراف دون وعيها مبا يريده الشعب 

التونيس بالدرجة االوىل.
* واملواقف الداخلية؟

التي  االطراف  مواقف  يف  حاصل  تطور  هناك  ـ 
خاصة  الرضورية  باملراجعة  وقامت  البداية  يف  تحفظت 
ان االجراءات املعلنة هي مطالب شعبية بالدرجة األوىل.

بحدة  تعاملت  فإنها  النهضة  حركة  إىل  بالنسبة  اما 
وارصت عىل ان ما حصل انقالب وحرضت عىل الفوىض 
يف حني ان الواقع غري ذلك الن من خرج يوم 25 جويلية 
التي  الحكم  منظومة  بفشل  وندد  التونيس  الشعب  هو 
النهضة مل  النهضة وطلب برحيلها لكن قيادات  تتزعمها 

تفهم اللحظة السياسية ومتغرياتها.
وضعها  عىل  تداعيات  ملوقفها  سيكون  هل   *

الداخيل؟
ـ النهضة تعيش رصاًعا داخليا برز للعيان يف ما حصل 
مؤخرا يف اجتامع مجلس الشورى من اختالفات وخالفات 
بني قياداتها مع غياب الوضوح يف البيان الصادر عن هذا 

االجتامع.
* هناك تخوفات من أن يكون للمؤسسة العسكرية 

لتلك  مربر  يوجد  فهل  السيايس  املشهد  عىل  تأثري 
التخوفات؟

دور  أي  لها  ليس  العسكرية  املؤسسة  بالعكس  ـ 
مراحل  من  مرحلة  أي  يف  السيايس  املسار  عىل  تأثري  أو 
الدولة الوطنية بل هي ضامنة لسيادة البالد واستقرارها 
ملختلف  داعم  خري  تكون  ما  دامئا  انها  كام  ووحدتها 

مؤسسات الدولة يف انجاز املشاريع والربامج الوطنية.
البعض  مبساعي  مرتبطة  هواجس  توجد  هل   *
يف  جاء  ما  خالل  من  الداخلية  وزارة  عىل  الهيمنة  إىل 

ترصيحات وزيارات رئيس الدولة املتكررة اليها؟
الدولة  رئيس  يطمنئ  ان  والطبيعي  العادي  من  ـ 
عىل وزارة سيادية لها دور مهّم يف تنفيذ القانون يف هذه 
الظرفية التي متر بها البالد اضافة إىل ان محاوالت اخرتاق 
سيايس  فصيل  بأي  ترتبط  ال  النها  تنجح  مل  الوزارة  هذه 
وبالتايل ستبقى محمية ومحايدة للقيام بدورها الوطني.

يف  مستقر  بالبالد  العام  الوضع  ان  أؤكد  وباملناسبة 
واالمنية  العسكرية  القوات  ملختلف  التامة  اليقظة  ظّل 

للتصدي الي محاوالت ارباك.

حسام موسى عضو لجنة األمن والدفاع بالبرلمان المجمّد

تتجه األنظار خالل هذه االيام منذ اتخاذ جملة من االجراءات الرئاسية يوم 25 جويلية إىل التطورات املرتقبة والتي سيكون تأثريها 
كبريًا عىل املرحلة املقبلة عىل سري مؤسسات الدولة التي خضعت عىل مدى عرشية كاملة ملحاوالت توظيفها من قبل االحزاب املهيمنة 
عىل القرار السيايس وطغيان عقلية »اقتسام« الحقائب الوزارية وتوزيع املناصب بني املتحالفني يف الحكم وهو ما كان منطلقا للحديث 
مع النائب حسام موىس عضو لجنة االمن والدفاع  وكذلك لجنة تنظيم االدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح بالربملان املجّمد إذ تّم 
التوقف عند مسائل عدة متصلة بدور املؤسسة العسكرية يف هذه املرحلة االستثنائية واملتغريات املتوقعة وأولها يف عالقة مبجلس نواب 

الشعب املجّمد والسيناريوهات املطروحة لعودته واألولويات التي ستعمل الحكومة الجديدة عىل تنفيذها.

 ثبوت التمويل 
األجنبي على بعض 

األحزاب سيغير 
المشهد العام 

بالكامل 

  البرلمان قد ال 
يعود إلى نشاطه 
واالنتخابات السابقة 
ألوانها هي أقرب 

الفرضيات

 كل محاوالت اخرتاق وزارة الداخلية فشلت ورئيس الدولة حريص 
على تحييدها عن كل توظيف سياسي

* حوار لطفي املاكني
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اهلل أكبر... اهلل أكبر... اهلل أكبر
نودّع يف هذه اللّحظة األليمة بعيون باكية وقلوب دامعة، املناضل 
النقايب والوطني صالح الحمزاوي، أخا عزيزا علينا ورفيقا مخلصا، 
مشاطرين األملَ مع رفيقة دربه األستاذة املناضلة حسناء الحمزاوي 
وابنيه ياسني وناظم... وكّل الذين أحبّوه وشّدوا أزره عند الّصعاب.

نودّع مناضال تقّدميا فّذا ونقابيّا أصيال وجامعيّا متميّزا، األخ صالح 
مثل  إىل  حاجة  زالت يف  ما  وتونس  املنيّة  وافته  الذي  الحمزاوي 

أفكاره النّية.
صالح  األخ  الجامعي،  الباحث  واملدرّس  االجتامعي  العامل  نودّع 
من  وواحد  تونس،  يف  االجتامعي  التاريخ  رّواد  أحد  الحمزاوي، 
بعدة  ساهم  والنقابية،  العاملية  الحركة  تاريخ  يف  الباحثني  أبرز 

الدراسات  مركز  يف  قاّرا  باحثا  بصفته  اختصاصه  يف  منشورات 
من  وكان  الستينات،  منذ  واالجتامعية  االقتصادية  والبحوث 
املتحمسني للدعوة إىل الربط بني التعليم العايل والبحث العلمي 
القتناعه بأن التدريس الجامعي يبقى منقوصا إذا مل يطّعم بأحدث 
البحوث العلمية وبأن البحث العلمي ال ميكن أن يتطور إذا بقي 
محصورا يف مراكز مختصة دون أن يرتبط مبدارج الكليات وطلبتها.

اهلل أكبر ... اهلل أكبر ... اهلل أكبر
للتعليم  الوطنية  النقابة  مؤسيس  من  الحمزاوي  صالح  كان  لقد 
التونيس  العام  االتحاد  1971 صلب  سنة  العلمي  والبحث  العايل 
للشغل. وشارك بصفة نشيطة وفّعالة يف املؤمترات املتتالية لهذه 
انتخب فيه زميله عامل االجتامع  الذي  النقابة منذ مؤمترها األول 
الوقت  يف  النقابة  لهذه  عام  كاتب  كأّول  الزغل  القادر  عبد  األخ 
الذي كانت تضّم يف صفوفها كافّة أصناف املدرسني والباحثني يف 
الجامعة ويف هذا الصدد مل يتوان عن املساهمة الفعالة يف تأسيس 

علامء  من  ثلة  صحبة   1989 سنة  االجتامع  التونسية  الجمعية 
االجتامع التونسيني لتكون منارة للبحث األكادميي االجتامعي.

وقد لعب الفقيد من موقعه يف النقابة األساسية ملركز الدراسات 
عن  الدفاع  يف  مهاّم  دورا  واالجتامعية  االقتصادية  والبحوث 
زُّج  وعندما  االتحاد.  قيادات  صلب  النقايب  العمل  استقاللية 
بالقيادة الرشعية لالتحاد يف السجن إثر إرضاب 26 جانفي 1978 
صالح  األخ  كان  الحاكم،  للحزب  تابعة  منّصبة  بقيادة  وُعوِّضت 
الحمزاوي ضمن املجموعة الضيقة من الجامعيني النقابيني الذين 
أخذوا عىل عاتقهم تنظيم التضامن النقايب خالل االجتامع الرّسي 
الهادي  محمد  العميد  مبنزل   1978 جانفي   29 يوم  انعقد  الذي 
عريضة  أّول  عنه  صدرت  والذي  الشاملية،  بالّضاحية  الرشيف 
املعتقلني  النقابيني  عن  باإلفراج  املمضون  فيها  يطالب  نقابية 
الرشعية  بالقيادة  متسكهم  عن  ويعّبون 
لالتحاد  عرش  الرابع  املؤمتر  يف  املنتخبة 
العام  األمني  مقدمتهم  ويف   1977 سنة 

األخ الحبيب عاشور.
الهياكل  26 جانفي، وتجديد  أزمة  وبعد 
النقابية  الرشعية  إىل  والعودة  النقابية، 
انتخب   ،1981 سنة  ڨفصة  مؤمتر  إثر 
للنقابة  عاما  كاتبا  الحمزاوي  صالح  األخ 
العامة للتعليم العايل والبحث العلمي يف 
مؤمترها الرابع سنة 1984، وكان حريصا 
عىل املامرسة الدميقراطية داخل هياكلها 
النقابية وهو ما جعله يرّص عىل االستقالة 
من الكتابة العامة للنقابة، رغم معارضة 
اعتبها  التي  املواقف  بعض  يف  أقليا  نفسه  وجد  عندما  زمالئه، 
إىل  النقابية  الحركة  ذلك  بعد  تعرّضت  ما  رسعان  لكن  أساسية. 
1985 وتّم احتالل  هجوم جديد من قبل السلطة يف أواخر سنة 
مقرات االتحاد بالقوة من ِقبَِل ما سّمي يف ذلك الوقت بـ»الرشفاء«، 
وسجن العديد من النقابيني. وكان األخ صالح الحمزاوي ثابتا عىل 
املبدإ ومل يرتّدد صحبة رفاقه يف املكتب الوطني للنقابة يف تنظيم 
الحبيب عاشور  الناجع مع قيادة االتحاد ومع األخوين  التضامن 
السجن  بهام ظلام يف  والزج  اعتقالهام  إثر  بن سليامن  واملنصف 
بيته  يف  استقبل  الحمزاوي  صالح  األخ  أن  ذلك  من  باطلة،  بتهم 
الكاتب العام للجامعة الدولية لنقابات التعليم الذي قدم خّصيًصا 
لحضور محاكمة األخ بن سليامن، ومتّكن من مقابلة وزير العدل 

للمطالبة بإطالق رساحه.
أجل  من   2003-2001 سنوات  يف  أساسيا  وجها  الفقيد  وكان 
ملكانتها  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  العامة  النقابة  اسرتجاع 

املركزية داخل االتحاد العام التونيس للشغل بعد أن ابتعدت عن 
قواعدها وانقطعت عنها القيادة القطاعية.

وتواصل نضال فقيدنا يس صالح الحمزاوي يف قطاع التعليم العايل 
للنقابة  العامة  بالكتابة  مكتفيا  واأللفني  التسعني  السنوات  خالل 
النقايب  األساسية لكليته ومساهام بشكل فّعال يف تصحيح املسار 
للقطاع الذي أفىض إىل مؤمتر 2003 وإىل املؤمتر التوحيدي لكافة 

أسالك الجامعيني لسنة 2006.
اهلل أكبر ... اهلل أكبر ... اهلل أكبر

أيضا  كان  بل  فحسب،  وجامعيا  نقابيا  صالح  فقيدنا يس  يكن  مل 
من  وناضل  والحّريات  الحقوق  عن  دافع  يلني  ال  سياسيا  مناضال 
أجل حّق التعبي والتنظّم وحّرية الرأي والقى بسبب ذلك التضييق 
واملناضلني  للمناضالت  مالذا  بيته  وتحّول  األمني  والرصد  والتتبّع 
مظاهرة  عن  يوما  يتخلّف  ومل  ويقّررون،  ويتناقشون  يجتمعون 
أو مسية أو تجّمع فيتغلّب عىل مرضه وسّنه ويكون من األوائل 

يشارك الناس غضبهم وفرحهم واحتجاجاتهم يف عزم الشباب.
يف  واليسارية  والحقوقية  والجامعية  النقابية  الساحة  فقدت  لقد 
املبادئ  عن  يوما  يحيدوا  مل  الذين  األوفياء  رجاالتها  أحد  تونس 
والقيم التي كرّسوا حياتهم من أجل الدفاع عنها وضحوا يف سبيلها 

بالنفس والنفيس، غي عابئني باملظاهر واملنافع واملناصب.
ستبقى ذكرى األخ صالح الحمزاوي حية يف نفوس كل من أحبه 

وناضل إىل جانبه.
ورزقنا  جنانه  فراديس  وأسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد،  الله  تغّمد 

جميعا الصب عىل فراقه
 إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

تأبين المرحوم صالح الحمزاوي الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي

بعد إيقاف أحد األعوان عن العمل
إضراب بـ3 أيام يف مؤسسة أورونج تونس بصفاقس   

قرر االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اإلرضاب عن العمل مدة 3 أيام يف مؤسسة أورونج تونس بصفاقس احتجاجا عىل 
إيقاف أحد االعوان عن العمل ومحاولة رضب الحق النقايب.

ورصد االتحاد الجهوي يف رسالة وجهها اىل السلط يف صفاقس عديد الخروقات اإلجرائية يف املؤسسة متثلت بشكل 
خاص يف ايقاف العون عيل الرقيق عن العمل والحط من درجته بعد أن وجهت إليه كثٌي من التهم الواهية.

وبنّي االتحاد أن اإلدارة اتخذت اإلجراءات املشار اليها بعد صدور بالغ يعلم بتأسيس نقابة العوان أورونج يف صفاقس. 
النقايب  الرقيق ليس سوى محاولة لرتهيب بقية األعوان ومحاولة مكشوفة لرضب الحق  وال شك يف أن إيقاف عيل 
وانتهاك رصيح للقوانني املحلية واملواثيق واملعاهدات الدولية يف الغرض ومنها عىل سبيل الذكر االتفاقية عدد 135 

واالتفاقية عدد 154.
وطلب االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من األطراف االجتامعية املعنية التدخل لدى إدارة املؤسسة حتى ترتاجع عن 
قراراتها التعسفية التي ستضطّر االتحاد اىل تنفيذ ارضاب يف املؤسسة كامل أيام 23 و24 و25 أوت. ونبه االتحاد إىل ان 

مناضليه سيمنعون أيام االرضاب أي طرف ال عالقة له باملؤسسة من دخولها.

حريق مصنع »فاليو  « ببن عروس
1500 عامل على قارعة الطريق

نشب حريق هائل يف املنطقة الصناعية بن عروس، أىت عىل مصنع »فاليو« 
بالكامل. 

وقال الكاتب العام للنقابة االساسية للمصنع األخ حسام بالضيايف، إن املصنع 
احرتق بالكامل، إذ اتت النيان عىل كل التجهيزات املوجودة فيه. يف املقابل 
مل يتم تسجيل خسائر برشية بالنظر إىل أن يوم الحريق هو يوم عطلة وال 

وجود للعامل يف داخله.
وأضاف أن أسباب الحريق مجهولة موجها اللوم إىل السلط الجهوية بنب 
عروس التي مل تأخذ احتياطاتها يف يوم قائظ ومل تعمل عىل حامية املنطقة 
وهشاشة  فيها  املوجودة  املنشئات  أهمية  اىل  بالنظر  وتأمينها  الصناعية 
تجهيزاتها القابلة للذوبان واالحرتاق بفعل االرتفاع الكبي لدرجات الحرارة 

عىل حّد تعبيه.
كام أكد أن املصنع يشّغل 1500 عامل سيصبحون عاطلني عن العمل.
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إنما املرء حديث بعده...
* رمزي الجّباري5 أوت 2021 سنة مرت على رحيل األخ الحبيب رجب...

سنة مرت عىل رحيل األخ الحبيب رجب الكاتب العام السابق لجامعة السياحة... وهو تزامن مع يوم 25 
أوت 2021... سنة مرت كأنها ملح برص... سنة مرت عىل ذهاب االخ والصديق الحبيب رجب اال انه ظّل 
دون نسيان لعالقته الجيدة والطيبة بكل النقابيني... سنة مرت وكانه البارحة قد غادرنا إىل مثواه االخري ـ 
سنة وجع ما يف ذلك شك لغيابه عنا وعن أهله واصدقائه وابنائه وعن صديق الساس األخ كامل سعد االمني 
العام املساعد املكلف بالنظام الداخيل بحكم اّن عالقتهام كانت متطورة وهي بال تكلف وال تكليف... سنة 
مرت والكل يتذكر »بسمة األخ الحبيب رجب الذي ال يحلو له يوم دون ان يحتيس قهوة الصباح الباكر 
يف »جوكونة« بشارع الحبيب بورقيبة مبعية االخوة كامل سعد وضيوف جامعة السياحة اذ كان للجامعة 
ضيوفها من مختلف جهات الجمهورية بصورة تكاد تكون يومية إذ كان يجالس كذلك نعامن الغريب )جامعة 
املالية( وصالح جالل )املراقبة املالية( والشاذيل البعزاوي )جامعة املالية قبل تقاعده( ومحسن سهل ومحمد 
تقاعده( كانت جلسات صباحية  البناء قبل  تقاعده( وحسن شبيل )جامعة  )التعليم االسايس قبل  حليم 
االدارات  مختلف  مع  القطاعات  مفاوضات  يف  تحصل  تكاد  التي  والنوادر  النكت  من  الكثري  فيها  رائعة 
العمومية... سنة مرت لكّن يس الحبيب األخ الواضح، املهموم بحل قضايا قطاعه لن ينىس النه كان واحدا 
مّنا، كان يتأمل الوجاعنا ويعمل عىل حل كل امللفات واالشكاليات العالقة... سنة مرت لكّن نجم يس الحبيب 

مل ينطفئ ولن ينطفئ أبدا وقدميا قيل »إليّل خلف ماماتش« لذلك سيظل يس الحبيب حديثا بعده...

إفريقيا  شامل  لرشكة  القانوين  املمثل  أن  »الشعب«  علمت   
للخياطة الكائنة بصفاقس عمد يف سابقة خطرية إىل إيقاف نشاط 
املؤسسة وذلك بقطع املاء الصالح للرشب والتكييف يف املؤسسة، كام 

قام بقطع الكهرباء، وذلك بهدف صّد العامل عن مامرسة عملهم.
بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  واعترب 
العمل،  بها  الجاري  الترشيعات  لكل  خرقا  تُعّد  املامرسة  هذه  أن 
للقانون  املنتهكة  العمل والرتاجع عن اإلجراءات  باستئناف  وطالب 
محّمال املشّغل والسلطات املعنية مسؤولية تعّكر املناخ االجتامعي 

باملؤسسة.

النقايب  الحق  انتهاك  بسبب  توترا  مدة  منذ  املصنع  ويشهد 
عون  بن  نادية  األخت  األساسية  للنقابة  العامة  الكاتبة  واستهداف 
وأعضاء النقابة مام دفع االتحاد إىل إقرار إرضاب عن العمل بـ4 أيام 

يف جوان الفارط.
مبراجعة  النقايب،  الحق  احرتام  جانب  اىل  العامل،  طالب  وقد 
طريقة احتساب منحة اإلنتاج وآخر السنة والراحة السنوية خالصة 
األجر واحتساب شهر افريل 2020 ومتتيعهم بزّي الشغل لسنة 2021 

وتسليمهم بطاقات الخالص.
* صربي الزغيدي 

يحدث يف رشكة شامل إفريقيا للخياطة بصفاقس: 

قطعُ الكهرباء وحرماُن العمال من املاء الصالح للشرب والتكييف
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مستعّدون لإلصالح لكن بعيدا عن الفاسدين
أن هذه  باالتحاد  املساعد  العام  األمني  الطاهري  سامي  األخ  بنينّ 
الدورة التدريبية جاءت يف سياق مسار كامل يدلنّ عىل وعي الجامعة 
العمل  من  أساسيا  جزءا  تعترب  التي  والتدريب  التكوين  بأهمية 
االتحاد  به  يهتم  مل  موضوعا  الدورة متسنّ  أن هذه  سيام  ال  النقايب، 
ثانوية، وهو  التونيس للشغل بالشكل املطلوب وكأنها مسألة  العام 
أمر ال بد من تداركه، وأشار إىل أن هذا العمل يف قطاع يتضمن عديد 
االهتامم  املفروض  من  لذلك  الخاص،  القطاع  يف  أغلبها  القطاعات 
بالصحة والسالمة املهنية مثل كل املحاور املهنية واالجتامعية األخرى.

وأكد أهمية وضع الخطط يف املؤسسات ملقاومة األمراض املهنية 
ظل  ويف   19 كوفيد-  جائحة  ظل  يف  خاصة  الحوادث  من  والوقاية 
مواقع عمل ال تتوفر فيها أدىن رشوط الصحة والسالمة املهنية والحد 
تحمل  وجوب  عىل  دا  مشدنّ السليمة،  املهنية  الظروف  من  االدىن 
الدولة  أجهزة  عىل  والضغط  القانون  إلنفاذ  مسؤولياتهم  النقابيني 
املعنية وعىل األعراف لتطبيق القانون دفاعا عن صحة العامل وعن 

كرامتهم.
وحول الوضع العام بالبالد، عاد االخ سامي الطاهري بالتحليل اىل 
جويلية   25 حد  اىل  التاريخ  ذلك  منذ  البالد  حفنّ  وما   2011 سنة 
ونهب  وإرهاب  واغتياالت  السياسية  للمنظومة  انهيار  من  الفارط 
اىل  الفتا  الحاكمة،  السياسية  األحزاب  بتسرت  وذلك  وفساد  واحتكار 
الظواهر  كل  مقاومة  يف  سنوات  عرش  طيلة  الشغيلة  املنظمة  دور 
التي متس من حق التونسيني يف حياة دميقراطية سليمة وحقوقهم 

االقتصادية واالجتامعية.
ولفت األخ الطاهري اىل تقديم االتحاد العام ملبادرته حول الحوار 
الوطنية نحو إيجاد إطار حواري لتقليص التجاذبات وإيقاف نزيفها 
والعمل عىل إيجاد برامج ومشاريع لإلنقاذ االقتصادي واالجتامعي، 
الحكومة  رئيس  بها  التي  التحويرات  اثر  تعقدت  األمور  أن  مربزا 
خاصة مع وجود شبهات فساد يف بعض الوزراء لتصبح أوضاع الدولة 
بروز مشكل  مع  األزمة  لتتعمق  الكربى  امللفات  مشلولة وتجمدت 
املحكمة الدستورية وتواصل املعركة بني الرئاسات الثالث يف وضع غري 
مسبوق تعيشه البالد ويف ظل أوضاع معيشية ال تطاق وتعقيد رئيس 
الجمهورية ملبادرة االتحاد ليصبح مصري البالد خاضعا للمجهول مع 
تنامي ازمة كوفيد- 19 إىل مستويات غري مسبوقة بانهيار املنظومة 

الصحية العمومية وارتفاع عدد ضحايا الوباء بشكل مفزع.
قال  الجمهورية  رئيس  اتخذها  التي  االستثنائية  التدابري  وحول 
الذي  للخور  ا  لتضع حدنّ بها  االتحاد رحنّب  إن  الطاهري  األخ سامي 
ملحاذير  االتحاد  لكن مع طرح  املستويات،  كافة  البالد عىل  تعيشه 
من مغبنّة املسنّ بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والحريات العامة 
والفردية وعىل وجوب االعالن عن خارطة طريق توضح آفاق املشهد 

ومستقبل البالد.
يطلب  بل  بقطرة  قطرة  االصالح  يطلب  ال  االتحاد  ان  وأبرز 
إنهاء  رسعة  أجل  من  مرشوعة  هواجس  وهي  والشفافية  الوضوح 
املرحلة االستثنائية ومتكني الدولة من سبل التعايف بعد تنظيفها راجيا 
مراجعة  نحو  والذهاب  الوراء  اىل  نعود  ال  الصرب حتى  فقدان  عدم 

االحزاب  وقانون  واالنتخايب  السيايس 
التمويالت  وقضية  والجمعيات 
املشبوهة وكل القضايا الحارقة وعىل 
رأسها إقرار حكومة جديدة للتنفيذ.

أن  أكد  الطاهري  سامي  األخ 
لكل  مستعدة  الشغيلة  املنظمة 
تنتظر  التي  املمكنة  السيناريوهات 
بقدر  وأنها  املرحلة،  هذه  يف  البالد 
بقدر  النضاالت  لخوض  استعدادها 
أجل  من  للتعاون  استعدادها 
عملية  أي  أن  مربزا  تونس،  مصلحة 
يجب  للدستور  مراجعة  أو  إصالح 
بعيدا  لكن  الجميع،  فيها  يشارك  أن 
الفساد  شبهات  بهم  تعلقت  ن  عمنّ

املايل والسيايس.
كام كشف أن أعداء العامل والبعض من األعراف يستغلون هذه 
البالد وعمدوا إىل االستفراد بالعامل  التي تعيشها  الفرتة االستثنائية 
وقضم مكاسبهم بالطرد أو بالحطنّ من أجورهم أو بغلق املؤسسات 
العام  االتحاد  أن  مؤكدا  العمل،  بها  الجاري  للتشاريع  احرتام  دون 
التونيس للشغل لن يبقى مكتوف األيدي وسيدافع عن منظوريه بكل 

األشكال النضالية املتاحة.
 معايري العمل الدولية والوطنية

ملفهوم  تعريفا  محارضته  بداية  يف  القاسمي  محمد  االستاذ  م  قدنّ
السالمة والصحة املهنية وبنينّ أن السالمة بوجه عام هي العلم الذي 
ومنع  مجال،  اي  يف  املخاطر  وتجنيبه  االنسان  حامية  إىل  يسعى 
انواع  واستعرض  ذلك،  امكن  كلام  واملمتلكات  االرواح  يف  الخسائر 

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

كمنهج علمي.
وأبرز املحارض أن الغرض من وجود برامج للسالمة والصحة املهنية 
إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لزيادة الوعي بالسالمة والصحة املهنية 

الصحة  مجال  يف  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  أهمنّ  مستعرضا 
والسالمة املهنية.

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

املهنتني باعتبارها ذات أهمية وطنية وأن تشارك فيها بنشاط.
وعدد األستاذ أهمنّ الهياكل ذات العالقة بالصحة والسالمة املهنية 
وهي املجلس الوطني للوقاية من األخطار املهنية وإدارة تفقد طب 
الشغل والسالمة املهنية ومعهد الصحة والسالمة املهنية والصندوق 
عن  واملسؤول  الشغل   طب  ومصلحة  املرض  عىل  للتأمني  الوطني 

السالمة املهنية.
تنظيم وإدارة الصحة والسالمة املهنية

قدمت األستاذة سناء سوييس مداخلة حول تنظيم وإدارة الصحة 
والسالمة املهنية من خالل معايري العمل الدولية والترشيع الوطني، 
وحول ضامن تطبيق عنارص نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية، فإن 
اهم األطراف الضامنة للصحة والسالمة املهنية داخل املؤسسة هام 
والعملة  املؤسسة  إدارة  بني  التعاون  وخلق  الشغلية  العالقة  طريف 

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

مصلحة طب الشغل.
ورشات وتوصيات

اىل  املشاركون  انقسم  التدريبية  للدورة  الثالثة  األيام  امتداد  عىل 
للسالمة  األساسية  باملبادئ  تعلقت  ورشة  وهي  الورشات  من  عدد 
السوييس  سناء  األستاذة  نشطتها  العمل  بيئة  يف  املهنية  والصحة 
وورشة ثانية: درست أهمية إجراءات الصحة والسالمة املهنية داخل 
املؤسسة نشطها األستاذ محمد القاسمي، وورشة جامعية حول واقع 
الصحة والسالمة املهنية يف قطاع الصناعات الغذائية )النقائص وسبل 

الصحة والسالمة المهنية في الصناعات الغذائية:

بيئة عمل آمنة ومالئمة وحميط عمل سليم
العامة  الجامعة  نظّمت  الدامناركية  النقابات  مع  وبالتعاون  الدمناركية  الرشاكة  برنامج  إطار  يف 
الصحة  واقع  حول  تدريبية  دورة  التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات 
والسالمة املهنية يف قطاع الصناعات الغذائية مبدينة الحاممات عىل امتداد أيام 10 و11و12 أوت 

الجاري، وذلك بإرشاف االخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم اإلعالم والنرش.
والكسكيس  الغذايئ  العجني  قطاعات  من  ونقابية  نقايب   25 التدريبية  الدورة  هذه  يف  وشارك 

واملالحات واملطاحن والحوليات والبسكويت والشكالطة.
افتتح الدورة األخ غيث النفطي عضو املكتب التنفيذي للجامعة العامة الذي وضع اللقاء يف إطاره 
العام مستعرضا مدى أهمية ملف حفظ الصحة والسالمة املهنية عىل العامل كحق مكتسب ال ميكن 
التنازل عنه وأيضا عىل املؤسسة كحافز ملردودية العامل ولإلنتاج واإلنتاجية إذا تّم احرتام حق العامل 

يف بيئة مهنية سليمة وصحية.
ضمن كلمته، بنّي األخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة العامة الوضع العام بالبالد وما تعيشه 
اإلجراءات  بعد  الواضحة  الرؤية  غياب  من  حاليا  الفرتة  هذه  تتسمه  وما  جويلية   25 وبعد  قبل 

االستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة، وأكد ان االتحاد متمسك باالرساع بتعيني رئيس حكومة لحلحلة 

امللفات العالقة.

األخ صابر التبيني عّرج عىل الوضع القطاعي العام وتحدث عن االتفاقيات املربمة مؤخرا يف القطاع 

اتفاقيات جديدة يف  انتظار  الكربى، يف  التجارية  اتفاقية قطاعية مشرتكة للمساحات  ومنها احداث 

القريب العاجل ومنها املرشوبات الكحولية واملرشوبات الغازية واملياه املعدنية بعد تدخل االمني 

العام االخ نور الدين الطبويب مع الغرف النقابية املعنية.

ولفت اىل ان جلسة ستنعقد أول االسبوع املقبل مع الغرفة الوطنية للمطاحن والغرفة الوطنية 

للعجني الغذايئ حول إقرار زيادة يف اجور عامل هذين القطاعني.

التواصل  صفحات  يف  الشغيلة  املنظمة  عن  الدفاع  اهمية  عىل  التبيني  صابر  االخ  وشدد  هذا 

االجتامعي ومنها بالخصوص الصفحة الرسمية للجامعة العامة واالجابة عن استفسارات املنظورين 

واملواطنني.

قريبا جلسة مع الغرفة 
الوطنية للمطاحن 

والعجني الغذائي
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الجامعة العامة للصحة تصدر بيانا

كفىتجاهال، كفى تنكرا...

تعرب الجامعة العامة للصحة عن فخرها واعتزازها 
بالقطاع الصحي املناضل الويف ملبادئه وللقيم االنسانية 
آمنوا  الذين  القطاع  ابناء  كل  اىل  اكبار  بتحية  وتتقدم 
كوفيد  للتلقيح ضد فريوس  الوطني  اليوم  اقتدار  بكل 
لكل  والتحية  بالشكر  وتتقدم   ،2021 أوت   8 يوم   19
مكونات املجتمع املدين واملنظامت الوطنية واملؤسسة 
العسكرية واالمنية والوزارات املساهمة وكافة الهيئات 

املتطوعة
وتذكر الرأي العام:

بعد 25  السيايس  املناخ  العام وتغري  السياق  بأن  ـ 
جويلية قد زرع بعض االمل يف صفوف اعوان الصحة 
الرسمية  الترصيحات  اال ان  ابناء الشعب  كغريهم من 
االخرية خلفت خيبة كبرية بحكم تضخيم دور الصحة 
دور  تجاهل  مقابل  تقدمه  ملا  احرتامنا  مع  العسكرية 
تواصل  إىل  يؤثر  امر  وهو  العمومي  الصحي  القطاع 
مكانة  حول  التساؤل  عن  ويبعث  والنكران  التجاهل 
الصحة العمومية والعاملني بها دورهم صلب التصورات 

واملشاريع التي تنتظر القطاع.
بان مهنيي الصحة هم الذين تحملوا اعباء العمل 
وصمدوا يف امليدان من الصباح إىل ساعات متأخرة من 

املساء وهم الذين أمنوا ما يقارب اكرث من 3 ماليني جرعة 
عالج  عىل  يقفون  والذين  الحمالت  بداية  منذ  تالقيح 
املرىض والذين تعرضوا للعدوى باآلالف وقدموا الشهداء 
باملئات وان مثل هذا التجاهل والنكران ان كان سيزيد 
والظلم  بالحيف  والشعور  والغنب  الغضب  منسوب  من 
فإنه لن ينقص شيئا من عزمية أعوان الصحة ومن حسهم 
نفسها  الوطنية  بالروح  عطاءهم  وسيواصلون  الوطني 

ولن يتنازلوا عن حقوقهم بالروح النضالية نفسها.
ان ابناء الجيش االبيض كانوا دامئا يف الصف االول يف 
ابناء الشعب منخرطون. متطوعون. رغم التعب  خدمة 
واالنهاك والعنف رغم النقائص عملوا منذ بداية الجائحة 
سبدا  واقفني  الصعاب  كل  متحّدين  ملل  او  كلل  دون 
العمومي  للمرفق  املمنهج  التدمري  سياسات  امام  منيعا 
التونسيني  بصحة  واملتاجرين  الفساد  لوبيات  قبل  من 
ورغم تجاهل وال مباالة من قبل املسؤولني والسياسيني 

وكل الحكومات املتعاقبة.
إن قطاع الصحة العمومي هو الضامنة االوىل واالخرية 

للحق يف الصحة للجميع.
* الكاتب العام
عثامن الجلويل

إرضاب لتعنت رئيس االقليم!!
تّم توجيه برقية إرضاب إىل السادة:

وزير الفالحة ووايل توزر واملتفقد الجهوي للشغل 
بتوزر والرئيس املدير العام للرشكة الوطنية الستغالل 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  واألخ  املياه  وتوزيع 

للمياه.
الوطنية  إذ أمام تعنت رئيس إقليم توزر للرشكة 
الستغالل وتوزيع املياه وعدم التزامه مبا جاء مبحارض 

الجلسات وادارته للمؤسسة مبنطق فرق تسد وما آلت 
اليه اوضاع الرشكة بالجهة وتأثريات ادارته السلبية عىل 
بتوزر  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلن  املقدمة  الخدمات 
وتوزيع  الستغالل  الوطنية  الرشكة  اعوان  كافة  دخول 
املياه اقليم توزر يف إرضاب كامل يومي الثالثاء واالربعاء 

17 و18 أوت 2021.
* رمزي

أصحاب  التزامات  درست  أخرى  وورشة  القاسمي،  محمد  األستاذ  تنشيط  التجاوز 
العمل والعامل يف مجال الصحة والسالمة املهنية تنشيط األستاذة سناء السوييس، 
النقابة األساسية يف إرساء وتفعيل لجنة الصحة  إىل جانب ورشة أخرى حول دور 
أساليب  حول  جامعية  وورشة  القاسمي  محمد  االستاذ  تنشيط  املهنية:  والسالمة 
الرقابة املستخدمة للوقاية من الحوادث واإلصابات يف العمل تنشيط االستاذ محمد 

القاسمي.
النظام القانوين للجنة الصحة والسالمة املهنية

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

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

الزيوت واالتفاقية املشرتكة القطاعية لصناعة وتجارة املرشوبات الكحولية.
مسؤولية تطبيق معايري الصحة والسالمة املهنية داخل املؤسسة

الصحة  معايري  تطبيق  مسؤولية  حول  مداخلة  السوييس  سناء  األستاذة  قدمت 
والسالمة املهنية داخل املؤسسة وهي مسؤولية مشرتكة من املؤجر والعامل وممثيل 
الذي يتحّمل املسؤولية يف  الصدد  العملة، واستعرضت مسؤوليات املؤجر يف هذا 
النظر للصحة والسالمة املهنية بوصفها جزءا مهاّم من نشاط املؤسسة واملصادقة 
عىل سياسة الصحة والسالمة املهنية واتخاذ التدابري الالزمة واملناسبة لحامية العامل 
والوقاية من املخاطر املهنية وتوفري ظروف وبيئة عمل مالمئة وتوفري وسائل الوقاية 
الفردية والجامعية املناسبة وضامن تدريب للعملة لتفادي مخاطر العمل وإعالم 

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

خطأً فادحا.

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

الحكومية ذات الصلة.
وقدم تفسريات لدليل االجراءات الصحية للتوقي من فريوس كوفيد- 19 لالستئناف 
املوجه إىل العمل يف مؤسسات الصناعات الغذائية، اىل جانب رشوط حفظ الصحة 
الالزمة للتوقي من االصابة يف املخابز وصناعة الحلويات، اىل جانب مضامني األمر 
الجديد  كورونا  بفريوس  اإلصابة  باعتبار  يتعلق   2020 لسنة   152 عدد  الحكومي 
من صنف األمراض السارية املدرجة باملرفق امللحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 

املتعلق باألمراض السارية.
عند  اتباعها  الواجب  الصحية  االجراءات  بروتوكول  املحارض  األستاذ  قدم  كام 
املخالطة اللصيقة لحالة إصابة مؤكدة بالفريوس يف الوسط املهني، إضافة إىل نظام 
التعويض عن األرضار الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض املهنية يف القطاع 

الخاص.
أوضاع الصحة والسالمة املهنية يف مؤسسات قطاع الصناعات الغذائية

قّدم املشاركون يف الدورة التدريبية تقارير مفصلة عن أوضاع الصحة والسالمة 
املهنية يف مؤسساتهم يف قطاع الصناعات الغذائية التي يعملون فيها والتعاطي مع 

جائحة كوفيد- 19.
واستعرضوا تجارب مؤسساتهم يف عالقة بالتعاطي مع الجائحة عىل مستوى مدى 
توفر وسائل الوقاية وتطبيق الربوتوكول الصحي وتوفر طب الشغل ووضع اللجان 
االستشارية ولجان الصحة والسالمة املهنية واالجراءات االجتامعية التي متتعوا بها 

من قبل إداراتهم او من قبل الحكومة خالل فرتات الحجر الصحي.
وأوىص املشاركون برضورة الدفع نحو تطبيق القانون املتعلق ببعث لجان الصحة 
والسالمة املهنية والتقيد بالربوتوكول الصحي وتوفري وسائل الوقاية واتباع اجراءات 

السالمة.
* تغطية صربي الزغيدي

يف توزر
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جويلية 2021 القانون عدد 37 لسنة 2021 املتعلق بتنظيم 
العمل املنزيل والعقوبات املستوجبة يف حال مخالفة أحكامه.

وعامل  عامالت  تشغيل  رشوط  القانون  هذا  ويضبط 
املنازل وحقوق والتزامات كل من املؤجر واألجري. كام يحدد 
آليات املراقبة والتفقد والعقوبات املنطبقة يف صورة مخالفة 

أحكامه.
كانت  مهام  طبيعي  شخص  كل  املنزيل  بالعامل  ويقصد 
جنسيته يقوم بصفة مسرتسلة واعتيادية بإنجاز أعامل مرتبطة 
عدة  أو  واحد  مؤجر  وإدارة  رقابة  تحت  باألرسة  أو  باملنزل 

مؤجرين مقابل أجر كيفام كانت طريقة خالصه ودوريتها.
أما العمل املنزيل فقد عرفه هذا القانون عىل أنه كل 
نشاط يدوي أو خدمايت ينجز يف األرسة أو يف عدة أرس أو 

لفائدة شخص أو أرسة أو عدة أرس.
وعامل  كعامالت  األطفال  تشغيل  القانون  ويحّجر 

عامالت  تشغيل  فارضا  ذلك،  يف  التوسط  أو  منازل 
مكاتب  طريق  عن  أو  مبارشة  املنازل  وعامل 
كام  غريها.  دون  املستقل  والعمل  التشغيل 
منتفع  شخص  تشغيل  وجوبا  القانون  اشرتط 

بجراية تقاعد كعاملة منزلية أو كعامل منزيل 
للضامن  الوطني  الصندوق  إعالم  بعد 

االجتامعي والصندوق الوطني للتقاعد 
املؤّجر  قبل  من  االجتامعية  والحيطة 
يف  العمل  به  الجاري  للترشيع  طبقا 

مجال تشغيل املتقاعدين.
وحّجر القانون عىل كل مؤّجر حجز 
وثائق هوية العاملة املنزلية أو العامل 

العاملة  إلزام  أو  كان،  املنزيل ألي سبب 
املنزلية أو العامل املنزيل بالبقاء يف املنزل 

راحتهم  فرتات  خالل  األرسة  أفراد  مع  أو 
اليومية واألسبوعية أو إجازتهم السنوية.

العمل  القانون مهمة مراقبة ظروف  وأعطى 
املنزيل ورفع املخالفات املتعلقة بتطبيق هذا القانون 

للضامن  الوطني  الصندوق  ومراقبي  الشغل  تفقدية  ألعوان 
االجتامعي املختصني ترابيا، كل حسب حدود اختصاصه.

ثالثة  إىل  واحد  شهر  من  بالسجن  القانون  هذا  ويعاقب 
أشهر وبخطية من ألف دينار إىل ثالثة آالف كل من يتوسط يف 

التشغيل يف العمل املنزيل.
كام، يعاقب بخطية قدرها خمسامئة 500 دينار كل مؤّجر 
مل يقم بإيداع نظري من عقد العمل املنزيل لدى تفقدية الشغل 

ولدى مكتب التشغيل والعمل املستقل املختصني ترابيا.
تشغيل  يتعمد  مؤّجر  كل  عىل  نفُسها  العقوبة  وتسلط 
العود.  صورة  يف  الخطية  وتضاعف  تقاعد.  بجراية  منتفع 
يتعمد  من  كل  دينار  ألف  قدرها  بخطية  القانون  ويعاقب 
الوطني  الصندوق  مراقب  أو  الشغل  متفقد  عمل  تعطيل 
العمل  مامرسة  أماكن  وتفقد  مراقبة  يف  االجتامعي  للضامن 
املنزيل أو منعه من القيام بذلك خالل التوقيت اإلداري دون 
عليها  املنصوص  األشد  بالعقوبات  املتعلقة  باألحكام  املساس 

باملجلة الجزائية.
 30 بتاريخ  التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  صدر 
بتنظيم  املتعلق   2021 37 لسنة  القانون عدد   2021 جويلية 
العمل املنزيل والعقوبات املستوجبة يف حال مخالفة أحكامه. 

وينّص القانون يف بابه الرابع املتعلق باملراقبة والعقوبات 
وتحديدا الفصل 22، عىل أنه تُعهد مهّمة مراقبة ظروف العمل 
املنزيل ورفع املخالفات املتعلقة بتطبيق هذا القانون ألعوان 
تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 
طبقا  وميارسونها  اختصاصه،  حدود  يف  كل  ترابيا،  املختصني 
للترشيع الجاري به العمل، وال مُيكن لهم الدخول إىل مكان 

العمل إالّ مبوافقة املؤجر.
ونّص الفصل 23 عىل أنه تنطبق العقوبات الواردة بالقوانني 
الجزائية الجاري بها العمل وخاصة باملجلة الجزائية وبالقانون 
األسايس عدد 61 لسنة 2016 املؤرخ يف 3 أوت 2016 املتعلق 
مبنع االتّجار باألشخاص ومكافحته والقانون األسايس عدد 58 
بالقضاء عىل  املتعلق   2017 أوت   11 املؤرخ يف   2017 لسنة 
العنف ضد املرأة يف صورة تشغيل األطفال يف العمل املنزيل أو 
التوسط يف ذلك أو عند االعتداء بالعنف عىل العاملة املنزلية 

أو العامل املنزيل أو استغاللهام أو انتهاك حقوقهام.
عقوبة سجنية وخطايا:

وينّص الفصل 24، عىل تسليط عقوبة بالسجن من شهر 
واحد إىل ثالثة أشهر وبخطية من ألف )1000( دينار إىل ثالثة 
آالف )3000( دينار ضّد كل من يتوسط يف التشغيل يف العمل 

من   6 الفصل  مقتضيات  خالف  عىل  املنزيل 
هذا القانون 

)الفصل 6: يتم تشغيل عامالت وعامل 
مكاتب  طريق  عن  أو  مبارشة  املنازل 

التشغيل والعمل املستقل دون غريها(.
وينّص الفصل 25 عىل أنّه برصف النظر 
بنصوص  الواردة  األشد  العقوبات  عن 
خاصة، يُعاقب بخطية قدرها خمسامئة 
بإيداع  يقم  مل  مؤجر  كل  دينار   )500(
لدى  املنزيل  العمل  عقد  من  نظري 
تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل 
املستقل املختصني ترابيا طبق مقتضيات الفصل 10 

من هذا القانون.
يتعمد  مؤّجر  كل  عىل  نفُسها  العقوبة  وتسلط 
تشغيل منتفع بجراية تقاعد خالفا ألحكام الفصل 7 من 
هذا القانون. وتُضاعف الخطية يف صورة العود، كام نّص 
دينار ضّد  ألف  قدرها  تسليط خطية  26، عىل  الفصل 
مراقب  أو  الشغل  متفّقد  تعطيل عمل  يتعّمد  من  كل 
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يف مراقبة وتفقد 
القيام بذلك  املنزيل أو منعه من  العمل  أماكن مامرسة 
املتعلقة  باألحكام  املساس  اإلداري دون  التوقيت  خالل 

بالعقوبات األشّد املنصوص عليها باملجلة الجزائية.
تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد 6 أشهر 

من تاريخ نرشه يف الرائد الرسمي:
ونّص الفصل 27 من القانون عىل »أنّه يجب عىل كل 
شخص إشعار الجهات املختصة حال علمه أو مشاهدته 
لحالة تشغيل عاملة منزلية أو عامل منزيل مهام كانت 
مع  القانون  هذا  ألحكام  مخالفة  يف ظروف  جنسيتهم 
مراعاة مقتضيات القانون األسايس عدد 61 لسنة 2016 
املؤرخ يف 3 أوت 2016 املتعلق مبنع االتجار باألشخاص 
من  جزائيا  شخص  أي  مؤاخذة  ميكن  وال  ومكافحته، 
أجل قيامه عن حسن نية باإلشعار املبني بالفقرة األوىل من 
هذا الفصل،كام مُينع عىل أي شخص اإلفصاح عن هوية من قام 
بواجب اإلشعار إالّ برضاه أو إذا تطلبت اإلجراءات القانونية ذلك، 
وتعرض النزاعات التي تنشأ مبناسبة تنفيذ عقد العمل املنزيل أو 
انتهائه عىل دوائر الشغل املختصة ترابيا وفقا لألحكام واإلجراءات 

املبينة مبجلة الشغل وفق الفصل 28.
ومن املنتظر أن تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بعد 6 
أشهر من تاريخ نرشه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حسب 
الفصل 29، الذي نّص أيضا عىل أنّه يجب عىل كّل شخص يُّشغل 
عاملة منزلية أو عامال منزليا تسوية وضعيته طبقا ملقتضيات هذا 
القانون يف أجل أقصاه شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز 

النفاذ. 

عامالت املنازل وعقود ورشوط التشغيل والعقوبات املستوجبة
نقابة

وفاة والدة األخ عبد الرزاق البرهومي

الرزاق  عبد  األخ  والدة  وفاة  نبأ  واألىس  الحزن  ببالغ  بلغنا 
الربهومي الكاتب العام املساعد للجامعة العامة للصناعات 
الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية وإثر هذا 
املصاب الجلل تتقدم أرسة الشعب بأحّر التعازي إىل العائلة 
رحمته  بواسع  الفقيدة  يتقبل  أن  القدير  العزيز  من  راجني 
جميل  وذويها  أهلها  يرزق  وأن  جنانه  فسيح  يسكنها  وأن 

الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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الغاية ال تربر »اللوبينق«! 
* بقلم: لطفي املاكني

زادت الوثيقة املرسبة عن ابرام عقد »لوبينق« بني حركة النهضة وأحد 
املؤسسات االمريكية من حدة إثارة ملف التمويل االجنبي الذي هو محل 
نظر القطب القضايئ االقتصادي واملايل منذ أيام استنادا إىل ما ورد يف تقرير 
وقلب  النهضة  من  كل  حصول  شبهة  وجود  بخصوص  املحاسبات  محكمة 
تونس وعيش تونيس عىل متويل اجنبي وهذا يتعارض مع القانون االنتخايب 
الذي يجرم مثل هذه التمويالت وكانت حركة النهضة قد نفت اي عالقة لها 
بالوثيقة املرسبة مؤخرا وقبلها ما تضمنه تقرير محكمة املحاسبات ويبقى 
ذلك مرتبطًا مبا سيثبته القضاء الحقا عن وجود هذا التمويل من عدمه دون 
اهامل عديد املعطيات التي يستند إليها كل من يشكك يف مصادر متويل تلك 
البهرج  االنتخابية كانت عىل درجة كبرية من  االحزاب خاصة ان حمالتهم 

إن مل نقل »البذخ« الذي عجزت بقية االحزاب عن  توفريه او ما هو دونه.
سيصدره  مبا  االرتباط  شديد  مرتبطة  القادمة  املرحلة  مالمح  وباتت 
القضاء من احكام بخصوص تلك الشبهات والتي مل تستنث أي طرف شارك يف 
االستحقاق االنتخايب لسنة 2019 حسب تقرير محكمة املحاسبات الذي كان 
اغلب  استغرب  الحاصلة وقد  والتجاوزات  باالدلة عن كل االخالالت  موثقا 
بطرح  الترسيع  عدم  جويلية   25 قبل  ما  فرتة  يف  الوطني  للشأن  املتابعني 
تلك االخالالت عىل القضاء للبّت فيها وهذا من الهنات املوجودة حاليا يف 
امللتزمني  غري  محاسبة  دون  الربملانية  الدورات  متر  حيث  االنتخايب  القانون 
بالقانون وأسس اللعبة الدميقراطية وهو ما يشجع عىل التامدي يف اعتامد 
الحيل والطرق امللتوية للوصول اىل مواقع القرار السيايس ولعل املتمعن يف 
يتبني  ـ 2024  الحالية 2019  الشبابية  للمدة  الشعب  نواب  تركيبة مجلس 
املطالبة  ان  درجة  اىل  امللتوية  الطرق  تلك  منهجية  افرزتهم  من  نوعية  له 
بحّل الربملان أصبح مطلبا شعبيا رفع يف احتجاجات يوم 25 جويلية وهو ما 
استجاب له رئيس الجمهورية بتجميد نشاطه لتنطلق بعد ذلك االجراءات 
التي  الثالثة  االحزاب  قبل  االجنبي من  التمويل  بشبهات  املتصلة  القضائية 

ارشنا اليها سابقا.
العمل  »بأخلقة  عالقة  يف  مفصليا  سيكون   القضية  هذه  يف  والحسم 
السيايس« مستقبال الن اصدار أحكام قضائية )ان رأى القضاء ذلك( يف مثل 
تلك االخالت سينقي الحياة السياسية من الشوائب التي التصقت بها منذ 
البعض  استغل  إذ   2011 سنة  الدميقراطي  االنتقال  مرحلة  البالد يف  دخول 
التموقع  يف  الجامحة  والرغبة  التجربة  والثغرات وهشاشة  القوانني  ضبابية 
الحزيب بأي طريقة اعتامدا عىل مقولة الغاية تربر الوسيلة ليكسبوا »خراج 
صناديق االقرتاع« وبالتايل تكسب تلك املامرسات املرشوعية وتصبح حقيقة 
املجلس  أداء  انعكاسات سلبية عىل  عنها من  ترتب  وما  لها  االذعان  يجب 
اجل  من  ليس  ورصاعات  مشاحنات  مظاهره  ومن  االوىل  بالدرجة  النيايب 
خالل  لها  روجوا  التي  الربامج  وتنفيذ  انتخبوهم  الذين  املواطنني  خدمة 
قوانني  مشاريع  اخرى متظهرت يف  اجندات  لتنفيذ  بل  االنتخابية  الحمالت 
واتفاقيات تكرس ارتباطات مشبوهة مع جهات اجنبية تريد ان يكون لها 
موقع قدم يف سياسة بالدنا الداخلية والخارجية والجميع يتذكر ما يتداول 
كذلك  يتذكر  ومنها  ودولية  اقليمية  مبحاور  وغريه  الحزب  هذا  ارتباط  عن 
الحمالت االنتخابية الضخمة التي ال تعكس حقيقة املرّصح به من اعتامدات 
مالية من قبل املنخرطني واملتعاطفني وهو يناقض ما تضّمنه تقرير محكمة 

املحاسبات من وقائع موثقة ينتظر حسم القضاء فيها.
التي  الترشيعات  لوضع  سانحة  جويلية   25 بعد  ما  ظرفية  تكون  وقد 
تقطع مع كل املامرسات غري النزيهة والطرق امللتوية والتخفي وراء كل ما 
هو مبنّي للمجهول للتهرب من تحمل املسؤولية و»االستحواذ« عىل القرار 
للوبيات  الخدمات  وتقديم  وشخصية  حزبية  الغراض  وتوظيفه  السيايس 
للمشاكل  الحلول  وإيجاد  البالد  مصالح  حساب  عىل  والخارجية  الداخلية 
املرتاكمة والتي عجزت مختلف الحكومات عن تحقيق ذلك بعد ان اصبحت 
رهينة لدى التحالفات الحزبية التي جعلت من الدولة ومؤسساتها غنيمة 
 25 يوم  الشعب  طالب  ضيقة  فئة  قبل  من  ومقدراتها  مواردها  استنزفت 
جويلية برحيلها والقطع مع منظومة حكمها الفاشلة بعد ان فّقرت الشعب 

وجّوعته وهّمشت أغلب فئات وجهاته.

بالتلميح والترصيح

عرفت تونس أحداثا سياسية متتالية منذ يوم 25 جويلية، 
»التدابري  من  عدد  عن  الجمهورية  رئيس  أعلن  أن  وبعد 
سياق  عنها  متخض  إذ  بالغة،  تبعات  لها  كانت  االستثنائية« 
والصحافيون  اإلعالمية  املؤسسات  فيه  تعمل  جديد  سيايس 

والصحافيات.  
ذاتية،  تعديلية  هيئة  باعتباره  الصحافة  مجلس  ويهّم 
املعالجة اإلعالمية لألحداث أن يعرب  تابع تطورات  وبعد أن 

عن التايل:
- تخلفت جّل وسائل اإلعالم املرئية عن مواكبة أحداث 
التلفزة  بالذكر  منها  ونخّص  والتعليق  بالنقل  جويلية   25
الوطنية، مام دفع التونسيني إىل متابعة التغطيات التلفزيونية 
يتناىف مع واجب  ما  أجنبية وهذا  املبارشة عرب وسائل إعالم 

اإلخبار الذي التزمت به هذه القنوات كمرفق عمومي، 
عن  الخاصة  التلفزيونية  القنوات  بعض  تخلفت  كام   -
دورها يف إخبار الجمهور والذي نّصت عليه كراسات الرشوط 

التي حصلت مبوجبها عىل اإلجازة،
مواقف  مختلف  نقل  الصحفية عىل  املعالجة  ارتكزت   -
وترصيحات الفاعلني السياسيني من اإلجراءات االستثنائية عىل 
تتجاوز  ومل  بالنقل  اكتفت  لكنها  والدويل،  الوطني  املستوى 
ذلك إىل التفسري والتحليل والتحري. وقد الحظ املجلس عدة 
خروقات مهنية ومنها نرش األخبار دون التحقق من أصالتها 

وغياب التوازن أحيانا يف نقل مختلف املواقف،
االستقطاب  يف  اإلعالمية  املؤسسات  بعض  انخرطت   -
السيايس واإليديولوجي باالقتصار عىل رواية واحدة لألحداث 
والتعليق عليها من وجهة نظر واحدة، وبإعطاء بعض وسائل 
اإلعالم الفرصة لعدد من املعلقني ملامرسة دور دعايئ لفائدة 

فاعلني سياسيني، 
- تّم املزج بني الرأي والخرب وهو ما يتناىف مع أخالقيات 
املهنة بصفة عامة، وما تنّص عليه مدّونة املجلس ألخالقيات 

املهنة، 
الذايت ووفق  التعديل  التحرير وفق  - مل تشتغل هيئات 
األخطاء  تكاثر  إىل  أدى  ما  التحريرية  واملعايري  املواثيق 
الصحفية واألخبار الزائفة واإلشاعات والترسيبات واملعلومات 

الجاهزة وصحافة البالغات. 
وتبعا لذلك : 

• يدعو مجلس الصحافة إىل فتح تحقيق مستقّل بخصوص 
ما حصل يف التلفزة التونسية يومْي 25 و 26 جويلية 2021 
واجب  عن  الوطنية  التلفزة  تخلف  سبب  معرفة  أجل  من 

اإلخبار الذي التزمت به كمرفق عام، 
• يطالب مجلس الصحافة املؤسسات اإلعالمية السمعية 
عليها  نّصت  التي  الذايت  التعديل  آليات  بتفعيل  البرصية 
من  اإلجازة  عىل  مبقتضاها  والتي حصلت  الرشوط  كراسات 
الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي وهي املوفق 

يتمكن  لن  غيابها،  يف  والتي  التحريرية  واملواثيق  اإلعالمي 
الصحافيون والصحافيات من إدارة غرفة األخبار واإلنتاج وفق 

املعايري املهنية املتعارف عليها 
عىل  والصحافيات  الصحافيني  الصحافة  مجلس  يحّث   •
االلتزام بواجب الحقيقة الذي نص عليه البند األول من ميثاق 
نقابة الصحافيني التونسيني وميثاق االتحاد الدويل للصحافيني 
الشبكات  منصات  عن  بديلة  منظومة  الصحافة  تكون  حتى 

االجتامعية وما تتضمنه من مضامني دعائية وتضليلية، 
السياسيني  الفاعلني  كافة  الصحافة  مجلس  يدعو   •
اخرتاقها  ومحاولة  اإلعالمية  باملؤسسات  التالعب  عن  للكف 
كل  عىل  فإن  اإلطار،  هذا  ويف  عليها.  مامرسة ضغوطات  أو 
مؤسسة  باعتبارها  الصحافة  دور  احرتام  الدولة  مؤسسات 
مستقلة رضورية عىل غرار املجتمع املدين واألحزاب لتفعيل 
االنتقال الدميقراطي... كام يدعو املجلس األحزاب السياسية 
حق  الحرتام  والخاصة  العمومية  واملؤسسات  واملنظامت 
لحق  خدمة  والتحقيق  البحث  يف  والصحافيات  الصحافيني 
خدمة  يف  الصحافة  تكون  ال  وحتى  اإلعالم  يف  الجمهور 

االسرتاتيجيات االتصالية، 
• يرجو مجلس الصحافة من السلطات العمومية وكافة 
سياسات  ووضع  اإلعالم  بإصالح  الترسيع  املعنية،  الهياكل 
القيام  من  والخاص  العمومي  اإلعالم  يتمكن  حتى  عمومية 
بدوره املتمثل يف توفري خدمة إخبارية ذات جودة، وسلطة 
رابعة تراقب السلطات األخرى وفضاء عموميا للنقاش العام 

التعّددي واملتنوع، 
• يدعو مجلس الصحافة السلطات العمومية واملنظامت 
الذي يحتاجه  الدعم  املهنية واملؤسسات اإلعالمية إىل توفري 
الصحافة  حرية  عن  الدفاع  يف  الحيوي  دوره  ألداء  املجلس 
وإرساء آليات التعديل الذايت الضامنة لصحافة الجودة ألداء 

الصحافة لدورها بوصفها سلطة رابعة، 
• ويهّم املجلس أن يؤكد أخريا عىل أنه ال ميكن ملطمح 
ومتعدد  ومتنوع  حّر  دميقراطي  إقامة مجتمع  التونسيني يف 
أن يتحقق دون صحافة قوية. ويبقى املجلس مؤسسة داعمة 
اإلعالمية  واملؤسسات  والجمهور  والصحافيات  للصحافيني 
خدمة  جودة  وذات  قوية  أخالقية  مهنية  صحافة  أجل  من 
للتونسيني ولحقهم يف معرفة إدارة شؤونهم، يف وقت تخلّت 
لتتحول  األصيلة  أدوارها  اإلعالمية عن  املؤسسات  فيه بعض 
إىل خدمة تجارية. كام ويهّم مجلس الصحافة أن يؤكد عىل 
تعمل  التي  الوطنية  للمنظامت  أساسيا  رشيكا  سيكون  أنه 
التفكري والتعبري والصحافة وأنه لن  الدفاع عن حريات  عىل 

يتخلف عن االنخراط يف أية مبادرة تدافع عن الحريات.

* اعتدال مجربي 
)مكتب مجلس الصحافة(

مجلس الصحافة يصدر أول بياناته 

حان وقت إصالح اإلعالم ليقوم بأدواره كمؤسسة 
من مؤسسات الديمقراطية

تعرض الكاتب العامّ لالتّحاد الجهويّ بباجة اىل  وعكة صحيّة
تعرض األخ عبد الحميد الرّشيف الكاتب العاّم لالتّحاد 

الجهوّي للّشغل بباجة إىل وعكة صحيّة جرّاء كثافة نشاطه 

الوطنّي  اليوم  نجاح  لتأمني  الجهة  معتمديّات  بني  متنّقال 

للتّلقيح.

وقد متكن من استعادة عافيته بعد خضوعه لسلسلة من 

الله الباس ودفع  إن شاء  نقول  الحميد  عبد  لألخ  التحاليل. 

الله ما كان أعظم.
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لطفي املاكني
متويالت  تلقيها  بشبهة  أحزاب  ثالثة  شمل  تحقيق  فتح  تّم 
تونس  وقلب  النهضة  االنتخابات وهي حركة  يف  استغلتها  اجنبية 
وعيش تونيس وهذا ما تم إعالنه من قبل الناطق الرسمي باسم 
القطب القضايئ االقتصادي واملايل محسن الدايل ويعترب فتح هذا 
امتدادا ملا كان صدر عن محكمة املحاسبات من وجود  التحقيق 
مبا  االحزاب  بعض  قبل  من  الفاسد  املال  استعامل  أولها  اخالالت 
يف  تقدم  اي  يحصل  مل  لكن  االنتخابات  نتائج  عىل  تأثري  له  كان 
يوم  املتخذة  الرئاسية  االجراءات  بعد  تحرك  الذي  القضايئ  املسار 

25 جويلية والتي قطعت مع املرحلة املاضية.
 »الشعب« سألت عدًدا من نواب الربملان بخصوص املتغريات 
التي قد تحصل يف حال أقر القضاء ثبوت تلك الشبهات عىل تركيبة 
لتجنب  قوانني  إقراره من  املطلوب  الشعب وكذلك  نواب  مجلس 
الدميقراطية  تتطلبه  ما  املتعارضة مع  الخروقات  تكرار مثل هذه 

من شفافية والتزام بضوابطها.
* الدميقراطية واملال الفاسد

متاما  تتعارض  الدميقراطية  ان  العجبوين  هشام  النائب  إعترب 
تشويه  هو  بالدنا  يف  يحصل  ما  فإن  لذلك  السيايس  الفساد  مع 
للدميقراطية من خالل حامية النواب الذين استعملوا املال املشبوه 
لكسب االنتخابات لذلك »زيفت« بطريقة غري املتعارف عليها اي 
برشاء الذمم باملال املتدفق من جهات اجنبية معلومة لدى الجميع 
لكن دون ان تتخذ االجراءات القانونية ضدهم بعد ان تضمن تقرير 

محكمة املحاسبات كل االخالالت الحاصلة يف االنتخابات املاضية.
كان  كام  مختلفة  باسامء  الخريية  الجمعيات  توظيف  تّم  وقد 
الدعاية  إىل  اضافة  تونس  وقلب  النهضة  إىل حركة  بالنسبة  الشأن 
عرب وسائل اعالم االحزاب املتنّفذة أثرت بشكل كبري عىل الناخبني 
وهذا ما يجعل قواعد اللعبة االنتخابية غري واضحة وهو ما حصل 
يف االنتخابات الترشيعية الرئاسية وقبلها االنتخابات البلدية حيث 
معلومة  غري  اخرى  أموال  اىل  اضافة  النهضة  لحركة  املوىت«  »تربع 
منذ  بقضية  نتقدم  الدميقراطي  التيار  يف  جعلنا  ما  وهو  املصدر 
2019 وقد تّم االستامع لنا دون ان يحصل أي تقدم يف مسار هذه 
بإحالة  البالد  التي شهدتها  التطورات االخرية  ان كانت  اىل  القضية 
ملفات كل من النهضة وقلب تونيس وتعيش تونس إىل التدقيق يف 
مصادر متويلها واذكر هنا انه ميكن اسقاط القامئات التي تعاملت 
مع االموال االجنبية وهذا ما سيظهر الربملان من الفساد السيايس 
طالبت  فإنني  الفساد  ملكافحة  الجمهورية  رئيس  مسعى  وباعتبار 
ميثل  ما  وهو  وزوجاتهم  وابنائهم  النواب  كل  ثروات  يف  بالتدقيق 
فرصة العادة نوع من الثقة إىل الربملان بتنقية الحياة السياسية من 

كّل الشوائب وأولها املال الفاسد.
* غياب الكفاءة والتشبث بالحكم

بخصوص أسباب الفشل التي رافقت الحكومات منذ 2011 أشار 
هشام العجبوين إىل ان قيادات حركة النهضة تغيب عنهم الكفاءة 
والخربة وعدم الدراية بكيفية تسيري دواليب الدولة ومن املفارقات 
تعيينه عىل  تّم  لكن  بأي قطاع  يشتغل يف حياته  ان هناك من مل 
رأس إحدى الوزارات والنتيجة كانت معلومة لدى الجميع وبالتايل 
فان غياب الرؤية والتواصل مع الفساد وعدم االعتامد عىل أشخاص 

مختصني ومقتدرين سيؤدي حتام إىل الفشل.
كام ان من اخطاء حركة النهضة إرصارها عىل التشبث بالحكم 
وقامت  التجمع  ونقصد  السابقة  الحكم  منظومة  عوضت  انها  اذ 
بنسخ تجربة حكم بن عيل الذي ادار حكمه باالدارة واالمن والقضاء 
وحزب التجمع ونعتت كل من يخالفها الرأي بأنه كافر وروجت أّن 
االسالم يف خطر لحامية التوافق املغشوش مع نداء تونس وهو ما 
ترتب عنه عطالة كاملة ملؤسسات الدولة ومل نعرف من يومها اي 

وجه من أوجه االصالحات التي طالبنا بإنجازها.
* التعجيل بفصل امللفات

املشار  االخالالت  عند  املغزاوي  النائب زهري  توقف  من جهته 
بعض  استعامل  منها  وخاصة  املحاسبات  محكمة  تقرير  يف  اليها 

وطالب  االجنبي  للامل  االحزاب 
الفصل  يف  بالترسيع  القضاء 
نفسه  الوقت  ويف  العادلة  املحاكامت  خالل  من  امللفات  هذه  يف 
استغرب من عدم التحرك يف املرحلة املاضية ملعاقبة هؤالء الذين 
قاموا بخروقات متعددة لكن دون اخضاعهم للمحاسبة واستشهد 
هنا بأحد املرتشحني للرئاسة الذي تلقى امواال اجنبية وانتهى االمر 
الربملان  يعود  ان  ميكن  ال  انه  واكد  رادعة  قانونية  تتبعات  دون 

بالصورة والرتكيبة التي كان عليها قبل 25 جويلية.
* الرشعية االنتخابية ال تعني االستبداد

املغزاوي  النائب زهري  املتعاقبة يذهب  بالحكومات  ويف عالقة 
اذ  الدولة  مؤسسات  عىل  للهيمنة  النهضة  حركة  بخطة  ربطه  اىل 
عىل  االستبداد  لتامرس  االنتخابية  بالرشعية  تتحّجج  ما  دامئا  انها 
لينتفض  لّقنهم درسا مهاّم يوم 25 جويلية  الذي  التونيس  الشعب 
خدشت  التي  الدولة  مقدرات  من  والتمكن  والتفقري  الفساد  ضد 
عقلية  بهم  بلغت  لديهم  وطني  ال حس  من  قبل  من  كرامتها  يف 
الغنيمة اىل املطالبة بتعويضات يف الوقت الذي يكابد فيه املواطن 
لتأمني أبسط الرضوريات وبالتايل فإن هؤالء غايتهم االوىل البقاء يف 

السلطة واالستحواذ عىل ثروات البالد.
* القطع مع أسباب الفساد

ويف تفسريه ملظاهر الفساد السيايس يقول النائب األزهر الشميل 
أنه يجب االبتعاد عن الشعبوية واصدار االحكام قبل القضاء الذي 
يبقى الوحيد املخّول له املحاسبة وتحميل املسؤولية لكل من تورط 
يف استعامل املال الفاسد من اي حزب كان سواء النهضة او غريها 
اخالالت  من  املحاسبات  محكمة  تقرير  يف  ورد  مام  انطالقا  وذلك 

وتجاوزات.
من ناحية اخرى حان الوقت للقطع مع األسباب التي تؤدي اىل 
هذه االنحرافات ونعني تغيري القانون االنتخايب لسّد الثغرات التي 

يستغلها البعض لكسب االنتخابات.
* الوعي باملرحلة االنتقالية

وواصل النائب األزهر الشميل حديثه بالتأكيد أن تغيري القانون 
حكومة  تكوين  اي  الحكم  من  الفائز  الحزب  سيمكن  االنتخايب 
سياسية والتخيل عن حكومات التكنوقراط وذلك حتى يتحمل كل 
طرف مسؤوليته بعد ان تطبق االحزاب برنامجها الذي عىل اساسه 
تّم انتخابها ليس عىل أساس ما تقدمه من مساعدات نقدية وعينية.
واضاف ان الطبقة السياسية غري واعية ان البالد دخلت مرحلة 
انتقالية وكان يتوّجب تركيز املؤسسات الدستورية عىل أرض الواقع 
وأولها املحكمة الدستورية حتى يكون التنافس عىل بلوغ السلطة 
مبنيا عىل الربامج والتصورات وليس عىل التناحر والعدوانية كام هو 
حاصل اآلن الن التصورات االقتصادية واالجتامعية هي التي التمكن 

بالتجربة  هنا  واستدّل  والصعوبات  للمشاكل  حلول  ايجاد  من 
الربيطانية حيث تكون هناك حكومة ظّل يطرح من خاللها الحزب 
املعارض رؤيته للحكم يف حال فوزه يف االنتخابات وهذا ما يغيب 
لدى أغلب الطبقة السياسية عندنا والتي تعوزها التجربة يف الحكم 
واملعرفة بدواليب مؤسسات الدولة واالطالع عىل الجيد عىل الواقع 

وما يجب توفره من آليات واجراءات للخروج من االزمة.
* تغيري متوقع للمشهد الربملاين

تقرير  إليه  انتهى  ما  ان  العيادي  النائب لطفي  بنّي  من جانبه 
محكمة املحاسبات بخصوص استعامل بعض االحزاب لتمويل غري 
آليات  لها  مؤسسات  بعدة  االستعانة  بعد  وذلك  املصدر  معلوم 
بشبهة  املعنية  االطراف  تّم تحديد  املركزي وقد  البنك  مثل  رقابية 
وقد  تونيس  وتعيش  تونس  وقلب  النهضة  وهي  االجنبي  التمويل 
انطلق املسار القضايئ بالتحقيق يف تلك الشبهات التي تليها مرحلة 

الحكم وما سيرتتب عنه من عقوبات مالية وحتى السجنية منها.
مآلها  يكون  االجنبي  املال  تستعمل  التي  القامئات  ان  وأضاف 
السقوط مبوجب القانون وتحل محلها القامئات التي تليها يف الرتتيب 
وهو ما سيغري املشهد الربملاين بالكامل بخروج وجوه سياسية عديدة 

من تلك االحزاب التي تزعمت القامئات خالل االنتخابات املاضية.
وبخصوص االجراءات املستوجبة لتنفيذ احكام اسقاط القامئات 
يف حال ثبوت تورطها يف التمويل املشبوه دعا النائب لطفي العيادي 
اىل اصدار مرسوم يف هذه املرحلة االستثنائية يتعلق باختصار آجال 
يصعب  النه  الجميع  حقوق  ضامن  مع  امللفات  هذه  يف  البّت 
باالجراءات الحالية تحقيق ذلك لطول مدة التقاض من ابتدايئ إىل 

استئنايف.
وأشار هنا إىل الجانب السيايس الذي كان يعطل سابقا االجراءات 
مثل هذه  نهائيا يف  الحسم  باتجاه  الذهاب  فان  وبالتايل  القضائية 
ما  وهو  والجدية  القوية  السياسية  االرادة  توفر  من  البد  امللفات 

يتوفر اآلن.
* غياب مرشوع لالصالح

ويف ربط مبا ذكره سابقا اكد محدثنا ان غياب الرغبة يف تنقية 
الحياة السياسية من مظاهر الفساد رافقه كذلك غياب اي مرشوع 
لالطالع من قبل  من استحوذوا عىل الحكم منذ 2011 بل عملت 
النهضة عىل االستئثار مبقدرات البالد التي تحولت اىل غنيمة توزعها 
ان  بعد  للبالد  حكمها  الستدامة  معهم  التحالف  ترتيض  من  عىل 
تجاهلت مطالب الشباب الذين انتفضوا منذ 10 سنوات من اجل 
الشغل والحرية والكرامة وقد رافقت ذلك  التجاهل غياب الرؤية 
الذي  املتوحش  الليربايل  االقتصاد  واعتامد  واالجتامعية  االقتصادية 
مل يُراِع الطبقات الشعبية والهّشة بل عمل التحالف الحاكم الذي 
تتزعمه النهضة عىل خدمة مصالح اللوبيات داخل البالد وخارجها.

إسقاط القائامت سيغري املشهد الربملاين بالكامل
األحزاب والتمويالت األجنبية

هناك 
حاجة

 إىل 
مرسوم 
رئاسي 
الختصار 

آجال 
التقاضي
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رامي الصالحي:

ال يمكن ألحد أن يمحو 
األحزاب السياسية

من املشهد 
بجرة قلم  

للشبكة  العريب  املغرب  مكتب  رئيس  قال 
إنه  الصالحي  األورومتوسطية لحقوق اإلنسان رامي 
ال ميكن ألحد أن ميحو األحزاب السياسية من املشهد 

بجرة قلم وال بّد من احرتام القانون.
وأفاد رامي الصالحي »بأن ملفات محاربة الفساد يف 
جدا  إيجابية  القطاعات  من  وغريه  الفسفاط  قطاع 
من الناحية االقتصادية، ولكن عدم احرتامها للجانب 
اإلجرايئ ميثل تجاوزا خطريا للحقوق والحريات معتربا 
إعالم  وعدم  السفر  من  للممنوعني  قامئة  وضع  أن 
الرأي العام أو املعنيني بالتحجري بها واعتامد سياسة 

الرتهيب عرب نرش اإلشاعات وتواصل سياسة الغموض وضبابية املشهد ومحاكمة املدنيني يف 
املحاكم العسكرية متثل كلها انحرافات خطرية باإلجراءات.

وأكد الصالحي أهمية عدم االنحراف بالسلطة والدخول يف سياسة الوالءات والتعامل مبكيالني 
الفساد خاصة يف مجال  أن محاربة  الساحة مشّددا عىل  الناشطة يف  السياسية  األحزاب  مع 
التونسيني تحقيقها، ولكن دون تجاوز  أمنية يرجو كل  السياسة واملال واإلعالم والقضاء هو 

لإلجراءات والقانون. 

نعمان العش: 

ال يمكن العودة إال بعد تنقية املشهد 
الربملاني

أكد عضو املجلس الوطني للتيار الدميقراطي نعامن 
العش، أن املجلس الوطني للحزب يعترب أنه ال ميكن 
العودة إىل الربملان إال بعد تنقية املشهد الربملاين، سواء 
من النواب الذين تتعلق بهم قضايا وأحكام قضائية 
االنتخابية يف  املجلة  الفصل 163 من  تفعيل  وكذلك 
ما يخّص األحزاب التي لها متويل أجنبي ولوبّينغ وما 

يسفر عنها من إسقاط قامئات وحلها.
اإلجراءات  هذه  يف  بالترسيع  العش  نعامن  وطالب 
بآجال ميكن اختصارها يف شكل مرسوم من قبل رئيس 
الجمهورية، مؤكدا أنه من الرضوري دعوة القضاة إىل 
مايل  فساد  مبلفات  املتعهدين  القضاة  خاصة  العمل 

لعدد من األحزاب والنواب.
وبخصوص إمكانية وجود اتصاالت بني التيار الدميقراطي ورئاسة الجمهورية، أوضح املتحدث 

أن الرئاسة ترفض إىل حد اآلن فتح قنوات الحوار والتواصل مع كل األحزاب.
ورّصح يف هذا السياق »يبدو أنه هناك برودا يف تعامل رئاسة الجمهورية مع األحزاب الوطنية«.

كالم في السياسة:

يوم التلقيح يوم االستفتاء 
* رمزي الجّباري

... ربط بعضهم بني يوم 8 أوت 2021 وهو يوم التلقيح ضّد وباء كورونا وبني يوم 

25 جويلية 2021 وهو يوم عيد الجمهورية الذي تزامن مع اعالن الرئيس قيس سعيّد 

عن جملة من القرارات يبقى اهمها اعفاء رئيس الحكومة هشام املشييش من مهامه 

وتجميد عمل مجلس النواب بعيدا عن كل التوصيفات لهذه القرارات التاريخية نقول 

ان تونس كانت محتاجة إىل القطع النهايئ مع 10سنوات التي تلت ما ُسّمي بالثورة 

التفاصيل عىل اهميتها  ألنها عرشية سوداء بشكل من االشكال دون ان نتوقف امام 

اال ان الذي يثري الدهشة ان الدولة متكنت يف يوم واحد اي يوم 8 أوت من التلقيح 

لـ 500 ألف تونيس يف غياب حكومة تدير االمور، يف حني انه ورمبا هذه من النقاط 

كانوا  تونسيّا  ألف  اكرث من 20  تونس  املشييش خرست  ان حكومة  املثرية لالستغراب 

ضحية غياب التالقيح ـ نحن هنا وحني نطرح مثل هذه املسائل فحتى يفهم بعضهم 

وهذا البعض ال يريد ان يفهم اّن الحكومات املتعاقبة كانت عبئا ثقيال عىل الدولة كام 

انها مل تسع إىل خدمة املواطن التونيس بل زادت من توريطه يف ظل ارتفاع االسعار 

وغياب الخدمات االجتامعية والصحية مقابل ذلك فان كل القوانني التي صادق عليها 

مجلس النواب فانها مل تخرج خارج دائرة املصادقة عىل القروض وعىل قوانني اخرى 

 25 ليوم  السيايس  الزلزال  بعد  افضل  اصبحت  االجواء  ان  االكيد  املال«  »رأس  تخدم 

جويلية 2021 ـ الن ال احد شعر أّن »االزمة الداخلية لتونس« لها تداعيات عىل الحياة 

اليومية ـ لذلك ميكن القول ان نجاح اليوم الوطني للتلقيح ضّد وباء كورونا كان مبثابة 

االستفتاء عىل نجاح »التوانسة« يف ادارة شؤونهم بأنفسهم بعيدا عن انتصاب حكومات 

هي أقرب إىل األزمة من انفراج األوضاع وبالتايل فإنه يحق لنا التأكيد اّن يوم التلقيح 

كان مبثابة االستفتاء عىل توجهات التوانسة الذين اكدوا انهم يريدون الحياة وانهم ال 

يرفضون التالقيح كام اراد ان يرّوج لذلك من كانت بيده الحلول اال أنهم مل يوفّرها .

القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني

منع القضاة من السفر دون موجب 
إهانة لهم وللقضاء  

اعترب القيادي بحزب التيار الدميقراطي هشام العجبوين أن منع 
القضاة من الّسفر دون موجب هو إهانة لهم وللقضاء.

املؤسسات  أصحاب  عىل  كذلك  ينسحب  هذا  أن  وأضاف 
والنّواب وكل مواطن تونيس ال تتعلّق به أي قضيّة لدى القضاء 
ميكن  وال  دستوري  هوحق  والتنّقل  الّسفر  حق  أن  مؤكدا 

التعّدي عليه بدون تربير وتعليل.
وكّل  القضاة  كّل  ننعت  أن  ميكن  ال  أنه  العجبوين  وأضاف 
وكّل  األمنيني  وكّل  السياسيني  وكّل  النّواب  وكّل  األحزاب 
وكّل  املحامني  وكّل  املربنّي  وكّل  األعامل  رجال  وكّل  اإلداريني 
هنالك  ومؤسسة  قطاع  كل  يف  أن  مبيّنا  بالفاسدين  األطبّاء 

الّصالح والطّالح.
وأوضح أن التّعميم هو نوع من تعويم الفساد إضافة إىل أنّه 
يف  أمل  كّل  ويقطع  املؤسسات  كل  يف  املواطنني  ثقة  يرضب 

اإلصالح.
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كلمة حق:

نخبة ومنافقون كْثرٌ    
* النفطي حولة   

كنت أستمع آلخر فيديو لألخ »مربوك 
خلفية  ذا  عرفته  الذي  كورشيد« 
األستاذ  وهو  وطنية  عروبية  قومية 
املحامي لدى محكمة التعقيب، ومبا 
أنني دامئا ما كنت، وما زلت أحرص 
والجرأة،  والرصاحة  الصدق  عىل 
سأرّد عليه بقّوة الحجة والحقيقة املوضوعية النسبيّة، محافظا عىل 

العالقات الذاتية التي جمعتني به ألقول له ما ييل:
الدكتاتورية بصفتك أحد  القومي يف سنوات  أنت خنت موقفك   -
الّشس  املدافع  كنت  وقد  الّسبيس،  إىل  وذهبت  القومية.  الوجوه 
انتهازييتك،  انقلبت عليه بسبب  اليوسفيني، ورسعان ما  عن ملّف 
ووصوليتك للحصول عىل موقع يف السلطة، باسم الحكومة الوطنية.

الذي  باريس  لقاء  خالل  من  اإلخوانحية  بتبييض  قام  السبيس   -
الناعمة ومن  األخونة  مّكنها من  بل  الغربية،  الدوائر  فرضته عليه 
يعتربه  الذي  بورقيبة  حتى  وخان  الدولة،  مفاصل  إىل  التسلل  ثّم 
القوميني  إىل  بالنسبة  فكرة  عىل  هذا  وبورقيبة  األعىل  مثاله  كذبا 
والوطنيني عموما هو خشبة العاملة والخيانة الوطنية، منذ تربّعه 
عىل الحركة الوطنية باسم فرنسا. وبالتايل مل تكن حكومة وطنية. بل 

زاد من التفريط يف السيادة الوطنية.

الجمهورية  الجمهورية يف عيد  ثورة شباب  بعد  اآلن  تتطفل  أن   -
سهام  وضد  األحزاب  قانون  وضد  برمير  دستور  ضد  أنّك  وتّدعي 
الدميقراطي،  االنتقال  وضد  الجمعيات،  قانون  وضد  سدرين،  بن 
طبعا  والهدف  الجمهورية،  شباب  ثورة  بعد  ادعاءاتك  كلّها  هذه 
وصويل وهو طلب مسكوت عنه مناشدة قيس سعيد. رجل املرحلة 

االستثنائية التصحيحية بامتياز.
- كنت إىل جانب يوسف الشاهد وقد تورّطت يف ملّف منشور اآلن 
تقنعنا  أن  وتريد  الجمهورية،  عيد  الجمهورية يف  ثورة شباب  بعد 
سدرين،  بن  سهام  مع  مشكلتك  أنها  الخيال  يفوق  الذي  بنفاقك 
البوليس  حلت  كيف  فتذكرت  اآلن،  مواجهتها  يف  حادا  وأصبحت 

السيايس و....
بال مزايدة: أنت دخلت الربملان بسبب دستور برمير، واآلن تريد أن 

تقنعنا بأنّك كنت ضده. هذا نفاق.
برنارد  العرب،  لورانس  التاريخ:  وتروي  تّدعي،  وأنت  ساعة   -
زهري  وحتى  وأنت  الكربى  الكذبة  وكذبت  بيكو،  سايكس  لويس، 
مساندين  البداية  يف  انضّموا  وقوميون  الكرييش  وخالد  املغزاوي 
حركة  مؤمتر  يف  واجهتكم  أنّني  وأشهد  وسوريا.  ليبيا  يف  »للثورة« 
الشعب الوحدوية. هذه حقائق. وأخذت الكلمة ومنعتموين ألعلن 
للزعيم  املساند  العيادي  وحسن  الوساليت  كاظم  ومعي  موقفنا 

القذايف: »نختلف معه وال نختلف عليه، معتربين ما وقع  الشهيد 
ومقاومة  املشبوه  الدميقراطي  االنتقال  باسم  الوطن  عىل  مؤامرة 
هذه  منجز  هو  يكون  وتفكيكها  الدولة  بتخريب  فإذا  االستبداد. 
مع  املسلمني  اإلخوان  بني  الكامل  بعدالتطبيع  املشبوهة،  الثورات 
الخزي  مؤمتر  يف  الجبايل  معانق  ومّكاين  كينتون  وهيالري  أوباما 
»مؤمتر أصدقاء سوريا« كأداة وظيفية يف عملية التخريب والتفكيك 

املمنهج.
يل  حدثت  حولة  النفطي  أنّني  نفيس:  عىل  أشهد  الختام  ويف 
الربيع  مؤامرة  مخّدر  تحت  تقريبا  أشهر  ثالثة  ملدة  »ترهويجة« 
العربي، ثم رسعان ما اسرتجعت املوقف الوطني. وكتبت وقتها يف 
جريدة الكرامة لألستاذ الكرييش وقبل انتخابات 26 أكتوبر 2011 
الشهيد  قالها  التي  الشهرية  الكلمة  أنتم« وهي  »من  بعنوان:  نصا 
املغتال القذايف. فلم يرق لألستاذ خالد نشها. وملّا سألته أجابني ويا 
وأقسم  االنتخابات.  ونخرس  »قذافيني«  يعني  املقال  نزول  للغرابة: 
بالله العيل العظيم هذا ما حصل بالضبط، لكن أشهد أنكم راجعتم 
دامئا  ألنني  ذلك  الدرب،  رفاق  بكم  فمرحبا  بعد:  ما  يف  مواقفكم 

حريص عىل النقد الذايت ولو كان مؤملا لنفيس.

الوزير  ملف  إحالة  متت   *
عىل  )س/خ(  العايل  للتعليم  السابق 
الجامعة  خلفية  عىل  العدالة  أنظار 

الفرنسية.

الوزير  الحاممي  عامد  قال   *
السابق والقيادي يف حركة النهضة ان 
قرارات قيس سعيد يوم 25 جويلية 
2021 كانت قرارات شجاعة ومثلت 

صدمة ايجابية.

املجلس  يستمع  ان  ينتظر   *
التعقيب  ملحكمة  االول  الرئيس  اقوال  إىل  للقضاء  االعىل 

الطيب راشد يوم 20 أوت 2021.

الرئيس  هو  املشريي  خالد   *
يف  للدولة  االعىل  للمجلس  الفعيل 

ليبيا.

الوطنية  للشكة   13 الخط   *
 ٪40 نسبة  ميثل  الحديدية  للسكك 

من املداخيل السنوية للشكة.

هو  العويتي  مهدي  الشاب   *
واحد من مهنديس حركة احتجاجات 

25 جويلية 2021.

* نبه القيادي يف حركة النهضة 
السابق  )الوزير  قعلول  أحمد 
عودة  امكانية  من  للرياضة( 

االستبداد إىل تونس.

فتحي  املرسحي  رصح   *
استاذ  االصل  يف  وهو  العكاري 
املغاريب  الشارع  لصحيفة  جامعي 
الجعايبي  الفاضل  املرسحي  ان 

كذبة كبرية!

* متر رشكة صفات »وهي رشكة مختصة يف 
توزيع األدوية بصعوبات مالية كبرية جدا«.

للصيدلية  العام  املدير  الرئيس  الريماين  بشري  أوضح   *
املركزية اّن هياكل ادارية  مل تؤرش 
االدوية  اسعار  يف  زيادة  اي  عىل 
منذ شهر نوفمرب 2020 )ماذا يعني 

تغيري االرقام بالقلم الجاف(.

* تّم إصدار برقية جلب دولية 
السبيس  القائد  حافظ  شأن  يف 
نداء  حزب  يف  السابق  القيادي 

تونس.

حديثه  يف  قعلول  أحمد  قال   *

رئيس  اّن  املغاريب  الشارع  اىل 
مل  الجريء  وديع  الكرة  جامعة 
وامنا  النهضة  عىل  محسوبا  يكن 
هو محسوب عىل النظام القديم.

* ظهر النائب عن حزب قلب 
اللومي عىل  تونس سابقا عياض  
كالما  وقال  املستقلة  قناة  شاشة 
كبريا يف شأن الرئيس قيس سعيد.

اميان  القاضية  منع  تّم   *
العبيدي من السفر وقد كانت وجهتها تركيا.

* انتقد بعضهم اداء السيدة بثينة بن يغالن املدير العام 
الحايل لصندوق الودائع واالمانات.

الشايب  نجيب  أحمد  قال   *
حديث  يف  أمل  حزب  رئيس 
إذاعي ان حكومة هشام املشييش 
مواجهة  يف  واضح  بشكل  فشلت 

وباء كورونا.

املستشارة  القاضية  وفاة   *
ملحكمة االستئناف نعيمة مسعود 

بكورونا تعازينا.

* رمزي الجبّاري

برقيات
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مؤتمر النقابة األساسية لوكالة التنقيب
عن املياه بنب عروس

انعقد بدار االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس 
عن  التنقيب  لوكالة  االساسية  النقابة  مؤمتر 
وبحضور  العياري  شوقي  األخ  بإرشاف  املياه 
الجامعة  وعن  التنفيذي  املكتب  اعضاء 
الزين  عامر  األخ  يتقدمهم  للفالحة  العامة 
التشكيلة  افرز  وقد  للجامعة  العام  الكاتب 
وعامد  عاما(  )كاتبا  القطاري  محمد  التالية: 
العمراين  ورحاب  املناعي  ورياض  الطرابليس 
وعبد الوهاب بالحاج صالح وحمد بن عثامن 

ومالك الزيتوين )أعضاًء(.

اضراب بـ 3 أيام
يف بلدية سيدي بنور

املنستري  بوالية  بنور  سيدي  لبلدية  النقابية  اإلطارات  نحن 
الجهوي  االتحاد  ارشاف  تحت  أوت 2021   07 السبت  يوم  املجتمعني 
للشغل باملنستري وحضور الفرع الجامعي للبلديات بجهة املنستري وبعد 
السيد  املهنية لعامل بلدية سيدي بنور والعالقة مع  تدارسنا لالوضاع 
العامل  ضد  يتوخاها  التي  للمامرسات  رفضنا  عن  نعرب  البلدية  رئيس 
واتخاذ القرارات التعسفية ضدهم من طرد واحالة عىل مجلس التأديب 
التزامه  الحوار مع عدم  النقايب ورفض سياسة  بالعمل  وعدم االعرتاف 

باالتفاقات املربمة مع االطراف االجتامعية.
نعلن انسجامنا مع طلب العامل الداعي إىل شن ارضاب عن العمل 
كامل ايام 23 ـ 24 ـ 25 أوت 2021 مبقر البلدية يف صورة عدم تحقيق 
املؤرخ يف 27 جويلية 2021 بحضور  االتفاق  املضمنة مبحرض  مطالبنا 

الجامعة العامة للبلديات.

اهلل أكبر 
ينعى االتحاد الجهوي للشغل بقفصة ابن األخ 

أحمد عليمي عضو املكتب التنفيذي الجهوي 

سابقا الذي وافاه األجل بعد حادث مرور 

وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم أعضاء املكتب 

التنفيذي الجهوي بأحّر التعازي إىل كافة العائلة 

ورحم الله الفقيد رحمة واسعة ورزق أهله 

جميل الصرب والسلوان.  إنا لله وإنا إليه راجعون.

ايجابية وبعثت شيئا من  الجاري مؤرشات  بداية شهرأوت  حملت 
ازمة  انفراج  وبداية  السياحي  القطاع  إىل  الروح  األمل من خالل عودة 
كوفيد التي سجلت بعض الرتاجع حسب أرقام وزارة الصحة واملندوبية 

الجهوية باملنستري.
قطاع  نجد  الجهة  يف  البشائر  بعض  سجلت  التي  القطاعات  أوىل 
السياحة الذي شهد بعض التعايف بعد االقبال الكبري للتونسيني وخاصة 
فضال  الفندقية  الوحدات  بهم  غّصت  والذي  الخارج  يف  املقيمني  منهم 
عن السياح االجانب والذين ميثلون نسبة 35٪ من رواد الفنادق وخاصة 
من البولونيني والتشيك والروس مام اضفى شيئا من الهدوء واالرتباح يف 
القطاع عاد مبقتضاه كل العامل املرسمني إىل مؤسساتهم بعد ان أغلق 

أغلبها... واحيل منتسبوها عىل بطالة قرسية ذاقوا معها الويالت.
من جهة اخرى اكد االخ عياد بن عيل الكاتب العام املساعد لالتحاد 
الفندقية  املؤسسات  اصحاب  اىل  تحية  توجيه  عىل  للشغل  الجهوي 
الوباء  تداعيات  عليهم  انعكست  والذين  العامل  الوضاع  تفهمهم  عىل 

كانعكاسها عىل منظوريهم.

* نقطة سوداء
العامل  مازال  الذي  »ليربيت«  فندق  يف  الوضع  عّكره  االنفراج  هذا 
ُصلْبه بحالة انتظار لتسوية وضعياتهم املرتدية عىل مدار شهور طويلة 

واجتامعية فضال  ادارية  االطراف من سلط  كل  تدخالت  معها  تنفع  مل 
عن جهود االتحاد الجهوي للشغل باملنستري ومل يصادف جميعها هًوى 

الجهات  القامئني عىل املؤسسة مام اضطر  لدى 
من  انقاذه  ميكن  ما  انقاذ  محاولة  إىل  املعنية 
)بـ200دينارا(  اجتامعية  مساعدات  رصد  خالل 
ال تكاد تسّد الرمق.. ومازالت املحاوالت جارية 
مستحقات  ورصف  ترصفاتها  عن  االدارة  الثناء 
أشهر  الثامنية  تتجاوز  والتي  املتخلدة  العامل 

دون أجور...

* أكاليل الشفاء...
كام هو الشأن بالنسبة للسياحة فان مالمح 
بدأت  حيث  الصحة  قطاع  يف  تلوح  بدأت  امل 
مستوى  عىل  بسيط  تراجع  يف  الوباء  ارقام 
االصابات  مستوى  عىل  كبري  وتراجع  الوفايات 
حسب ارقام االدارة الجهوية للصحة التي افادت 
انه تم تسجيل ستة وفايات و163 اصابة نهاية 
من  االصابات  عدد  يرفع  مام  املايض  االسبوع 

مارس املايض اىل شهر أوت الجاري اىل 35416 اصابة و799 حالة وفاة 
الجاري 4078  بالجهة اىل غاية 4 أوت  النشيطة  الحاالت  كام بلغ عدد 

حالة نشيطة منها 163 مقيمة باملستشفيات.

* تراجع
ومن االخبار السارة التي زفّتها االدارة الجهوية للصحة تلك املتعلقة 
كوفيد  أرسّة  الشغال  الجهوية  النسبة  برتاجع 
النسبة يف قرص  اىل 63٫9٪ كام انخفضت هذه 
بن  الجهوي  باملستشفى  و86٫8   /٪81٫8 هالل 
صالح يف املكنني كام انخفض اىل 377 اصابة لكل 
100 ألف ساكن بعد كان يف حدود 403 أواخر 

جويلية )أي قبل اسبوعني تقريبا...(.
االتحاد  ايجابية حسب  وجميعها مؤرشات 
الجهوي للشغل باملنستري الذي تراقب طواقمه 
القطاع  يف  وخاصة  التطورات  كل  قرب  عن 
من  عيل  بن  عياد  االخ  افادة  حسب  الخاص 
رضورة  إىل  واملتكررة  اليومية  الدعوات  خالل 
العامل  لحامية  الصحي  الربوتوكول  احرتام 
وخاصة ابناء وبنات قطاع النسيج وذلك بتوفري 
وسائل الوقاية من تعقيم للفضاءات والعامالت 
الكاممات  توزيع  جانب  اىل  السواء  حّد  عىل 
ـ  املصنع  داخل  العامل  ومتوضع  مواقع  وتغيري 
وغريها من االجراءات التي تؤكد االرقام يف القطاع انها أتت أكلها.. مع 

مطالبة الطرف النقايب باملزيد إىل غاية هزم هذا الوباء.
* حمدة الزبادي

تعايف السياحة وتراجع الوباء يف املنستري
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الناطق باسم اإلدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم زناد

القاضية اعرتفت أن لديها سوابق 
يف نقل مبالغ مالية

قال الناطق باسم اإلدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم زناد أمس األربعاء 11 أوت 2021، أن 

قيمة املبلغ املايل الذي تم حجزه لدى قاضية يف إطار عمل استعالمايت ملصالح الحرس الديواين باملنستري 

حول شبكة تهريب للعملة األجنبية، يبلغ 1،5 مليون دينار.

وأكد هيثم زناد، أن القاضية اعرتفت بأن لديها سوابق يف نقل األموال، دون أن تكشف عن قيمة تلك 

املبالغ. وأوضح أن القاضية قالت إنها مل تكن تعلم قيمة األموال، مشريا إىل أنها قدمت معلومات عن 

هوية األشخاص التي تتعامل معهم.

وتواصل مصالح الديوانة حاليا أبحاثها بخصوص املوضوع، مبينا أن املعلومات األولية تفيد أن الشبكة ال 

تتضمن أجانب.

يُشار إىل أنه تّم تحجري السفر عن القاضية وإبقائها بحالة رساح.

حجز مبلغ ضخم من العملة 
األجنبية يف القصرين 

متكنت دورية تابعة للفوج الجهوي لحفظ النظام بالقرصين من حجز مبلغ مايل ضخم 
من العملة األجنبية اليورو )أوراق مالية من فئة 200 و 100 و 50 وأوراق مالية من 
أشخاص   5 متنها  عىل  بسيارة  القيادة  لوحة  خلف  مخفّي  االسرتليني(  الجنيه  عملة 

قادمة من معتمدية فريانة.
العدلية  الرشطة  فرقة  لدى  بحث  بفتح  أذنت  التي  العمومية  النيابة  إعالم  تّم  وقد 
يف  التحري  ومواصلة  والوسيلة  املايل  املبلغ  وحجز  بالقرصين  الوطني  األمن  مبنطقة 

املوضوع.

معز الجودي : 

تسيري الوزارات بالنيابة 
أثر على االقتصاد

من  عدد  وتسيري  وزراء  رئيس  تعيني  تاّخر  »أّن  الجودي  معّز  االقتصاد  خبري  أكّد 
يعتمد  الّدول  اقتصاد  ألّن  االقتصادي  املستوى  عىل  سلبي  تأثري  له  بالّنيابة  الوزارات 

أساسا عىل الرؤية الواضحة«.
وأضاف الجودي أّن ما يحدث يف تونس يف الفرتة األخرية فيه انعدام رؤية واضحة رغم 
أّن إجراءات 25 جويلة التي اتخذها رئيس الجمهورية وتفعيل الفصل 80 يُعّد إيجابيا، 
اليوم أن يقّدم خارطة واضحة ألنّها  وفق تقديره ولكن يجب عىل رئيس الجمهورية 

أصبحت أمرا رضوريا عىل املستوى االقتصادي.
ومن بني أهم النقاط التي يجب التعجيل يف اتخاذها هو تقديم رئيس وزراء وتركيبة الوزراء الّن الوضع املايل واالقتصادي لتونس غري 

مريح بل هو وضع كاريث خاصة يف تزامنه مع مواعيد تسديد عدد من القروض للامنحني الّدوليني، وفق قوله.
وتابع القول بأّن القصبة يف تونس تعّد القلب النابض لالقتصاد وتسرّي مختلف دواليب الّدولة الّسياسية واالجتامعية واملالية لذلك 
عىل رئيس الّدولة توضيح الرؤية يف هذا الشأن ليس بالتعيينات فقط بل بتقديم مقاربة واضحة للسلطة ألّن املشهد السيايس تغرّي 
بعد 25 جويلة والواضح أّن األمر يتجه نحو الحكم الرئايس وتعديل نظام الحكم يف تونس وهو ما يعترب أمرا مهام بالّنسبة إىل الحلفاء 

الّدوليني يف عالقة بتونس.
وطالب الجودي رئيس الجمهورية برضورة توضيح الرؤية واملنظومة الّسياسية التي ستكون يف البالد خالل الفرتة القادمة حتّى يتمّكن 
املختصون يف االقتصاد من تحديد توّجهاتهم يف املرحلة القادمة، مشّددا يف الّسياق ذاته عىل أّن ضبابية املشهد الّسيايس تنعكس 
سلبا عىل الوضع االقتصادي وعىل االستثامر والتمويالت األجنبية وحتى عىل الرّشكات الصغرى واملتوّسطة، التي أصبحت غري قادرة 

عىل االنتصاب واملواصلة يف تونس.

تطور بـ23 % يف صادرات املنتوجات 
الفالحية نحو ليبيا

تطورت صادرات املنتوجات الفالحية نحو ليبيا عرب معرب راس الجدير، خالل شهر جويلية 2021، بنسبة 23 باملائة لتناهز 
3727 طنا، مقارنة بالفرتة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أكده املرصد الوطني للفالحة.

وفرس املرصد، يف إحصائيات، هذا التطور باالرتفاع املهّم يف كمية البطيخ األحمر ›الدالع‹ املصدرة نحو ليبيا بنحو 212 باملائة 
أي ما يعادل 2370 طنا.

وأكد، يف املقابل، تراجع صادرات بقية املنتوجات الفالحية خالل شهر جويلية 2021 وخاصة منها العنب بنسبة 72 باملائة 
لتبلغ 48 طنا، والطامطم بحوايل 63 باملائة )45 طنا( واللوز األخرض بنحو 59 باملائة )98 طنا(.

وتقلصت صادرات الخوخ لتصل إىل 426 طنا، مقابل 882 طنا يف جويلية 2020.
وانخفضت، بدورها، صادرات املشمش لتمر من 409 أطنان يف جويلية 2020، إىل 328 طنا سنة 2021.
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حسني عبد الرحيم
بالفرنسية عن  كتيب  واملنشورة يف  كريشان«  »عزيز  اطروحة  تأيت 

ومؤسسة  »نشاز«  جمعية  من  وبدعم  عابرة«  »كتابات  منشورات 

»روزا لوكسمبورغ« يك تزيح الرتاب عن مناظرة قدمية ظن البعض 

»الخط  اطروحات  املاركسيون  يسميه  ما  تجاوزها، وهو  الزمن  ان 

الطبقي  والتحالف  السلطة  طبيعة  تحليل  مقدمته  وىف  السيايس« 

الحاكم وهي وفق تقاليد املجموعات اليسارية التي تنشأ عادة يف 

يعترب مرجعيته  تيار  او  لبناء منظمة  االساس  الرسية حجر  ظروف 

املاركسية.

كمتفرج  برأيه  يديل  وال شخصا  سبيل  عابر  ليس  كريشان«  »عزيز 

عىل سريورة تاريخية يشاهدها من الخارج فهو احد مؤسيس وقادة 

القضبان  خلف  عدة  سنوات  وقىض  )برسبكتيف(  »أطروحات« 

رضيبة الكفاح وبعد انقضاء حبسه هاجر يك يصري من ابرز الُكتاب 

الفرنسية  املنشورات  من  العديد  يف  اليساريني  املثقفني  التونسيني 

املرحلة  وخالل  متميز  وسوسيولوجي  اقتصادي  وهو  والتونسية 

املرزوقي«  املؤقت »منصف  للرئيس  تبوأ خطة مستشار  االنتقالية 

املنارصين سواء من قدامى  العديد من  يتبادلها  وما زالت كتاباته 

مبحبة  الجديد..  الراديكايل  الشباب  او  )برسبكتيف(  املجموعة 

وتقدير بالغ وهي عىل الدوام محملة بأسئلة مستقبلية.

هو من ارباب القلم الذين يستطيعون بساللة التعبري عن مواقف 

وآراء اجتامعية وسياسية عميقة بسهولة ويرس وكتاباته يف معظمها 

باللغة الفرنسية امليرسة.

الذي صدر يف سنة 2021 والذي يستهل  للكتيب  الفرعي  العنوان 

به »كريشان« اطروحته هو »فهم االقتصاد الريعي« وهو املفهوم 

الذي بدأ استخدامه أكادمييا يف أوائل السبعينات بواسطة االقتصادي 

كّل  املحّدد  تعريفه  أعطاه  ثم  االيراين/االنقليزي »حسني مهداوي« 

»جياكومو  وااليطايل  الببالوي«  »حازم  املرصي  االقتصاديني  من 

لوسيانو« وهو ما يتعلق بدول املداخيل البرتولية والتي تعتمد عليها 

الدولة القتصادها وتستغني بها عن إنشاء اقتصاد ُمنتج سواء كان 

زراعيا او صناعيا. من قبلهم كان املُفكر »سمري امني« قد استخدم 

الرشق  يف  االنتقال  لتحليل  كأداة  الخراجي«  االنتاج  »منط  مفهوم 

»العريب-االسالمي« للعرص الحديث.

من  كّل  تحديدات  من  انطالقا  املفهوم  عىل  »كريشان«  يرتكز  ال 

بهام  انطلق  مفهومني  ونقد  مبناقشة  لكن  »امني«  وال  »الببالوي« 

حزب  تيار  وهام  املعارص  التونيس  اليسار  يف  الرئيسيان  التياران 

الوطنيني الدميوقراطيني )الوطد(  العامل الشيوعي )البوكت( وتيار 

وهو ما يعتربه »كريشان« األساس يف ما يظنه عجز اليسار التونيس 

عن تكوين اسرتاتيجية مناسبة وتيار شعبي جامهريي قادر يف رشوط 

معينة عىل الوصول إىل الحكم وذلك بسبب الخطيئتني التحليليتني 

تابعة  »رأساملية  تونس  اعترب  األول  الخط  ألن  ذلك  املؤسستني. 

»بينام الخط الثاين افرتضها »شبه إقطاعية -شبه مستعمرة«.

الرأساملية  بأن  كريشان  يحاجج  تابعة«:  »رأساملية  لخط  نقده  يف 

وتنشأ  الصناعي  اإلنتاج  ترتكز عىل  الغرب  تاريخيا يف  نعرفها  التي 

تبعا لذلك طبقتان أساسيتان يف املجتمع هام الربجوازية والربوليتاريا 

ووظيفة الدولة هي متثيل االوىل فهي مجلس إدارة املصالح املشرتكة 

للمستثمرين وتعمل عىل تطبيق الترشيعات التي تضمن وتحافظ 

أن  هو  االستقالل  منذ  التونيس  الوضع  بينام  ومنوه  االستثامر  عىل 

استقطاعات  عرب  واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  منّو  تعوق  الدولة 

االستثامرية  املجموعات  من  صغري  عدد  واحتكار  إدارية  وحواجز 

الناشئة  املشاريع  عن  املحبوسة  البنكية  للقروض   )%0,5( الكبرية 

النشاط،  عن  التوقف  او  املوازي  االقتصاد  إىل  يحّولها  مام   )%97(

والدولة يف هذه الحالة تقوم بتخصيص املنافع بزبونية فهي ال مُتثل 

أولئك  الرثوات عىل  توزع  التي  بل هي  الكلية  الرأساملية  املصالح 

الحال  وبطبيعة  الطرابلسية(،  )مثال  وعائليا  سياسيا  منها  القريبني 

فإن االستقطاعات املبالغ فيها عىل العمل الرسمي )60 %( تؤدي 

اىل التهرب واللجوء إىل العمل األسود دون حامية اجتامعية وتقلص 

ميكن  ال  بالطبع  وهذا   )%12( حوايل  إىل  القانونية  العاملة  حجم 

توصيفه كرأساملية كام يعرفها االقتصاد السيايس ويعزي »كريشان« 

هذا التعميم الخاطئ ألعامل نظرية ألكادمييني مهنتهم التنظري وهم 

االجتامعي وصنعوا مخططا  الفعلية للرصاع  املامرسة  بعيدون عن 

تجريديا شامال لعامل رأساميل بكليته له مركز يف الغرب ومحيط تسود 

التابعة  الرأساملية  هي  وزبونية  وغري خالقة  فاسدة  رأساملية  فيه 

العالقات  متاثل  ال  ايضا  ولكنها  املركزية  الرأساملية  متاثل  ال  والتي 

لخط  نقده  يف  الواقعية  الرصاعات  تفرس  وال  امللموسة  االجتامعية 

شبه مستعمر-شبه اقطاعي: يتحفظ الكاتب عىل الجزء األول من 

التوصيف ويفضل تعريفا أكرث علمية وهو )نيو-كولونيالية( وبحسبه 

هذا ال يؤدي إىل مشكلة تحليلية مهمة بينام الشطر الثاين هو ما 

يشكل مفارقة كبرية فالتوصيف املأخوذ من كتابات »ماوتيس تونغ« 

يف الثالثينات والذي يتضمن أربعة عنارص: وجود طبقة من املالك 

العقاريني الزراعيني الكبار والذين يسيطرون عىل الدولة وعربها عىل 

مجمل الجسم االجتامعي، اقتصاد وطني يتميز بهيمنة كلية لإلنتاج 

الزراعي، سيادة عالقات القنانة وليس العمل املأجور وأخريا غالبية 

السكان تتشكل من فالحني )بال أرض أو فالحني فقراء(.

بناء عىل هذا التحليل فإن الطبقة العدوة هي كبار املاُلك والفالحني 

الوطنية  للثورة  املحركة  االجتامعية  القوة  بالتايل  هم  الفقراء 

الدميوقراطية وعىل جيش الفالحني أن يحارص املدن للوصول فيام 

يف  الصني  يف  حدث  ما  رمبا  يكون  ما  وهو  الحكم،  سدة  إىل  بعد 

هذا  عىل  ناجحا  اعتباره  وميكن  العرشين  القرن  من  الثالثينات 

األساس.

إنتاج  )زمن  السبعينات  يف  التونسية  األوضاع  بأن  الكاتب  يحاجج 

التحليل( كانت مخالفة كليا لذلك، فكبار مالك األرض مل يكن لهم 

أي نفوذ عىل الدولة وتوجهاتها السياسية واالقتصادية، هبوط نسبة 

الفالحني بالنسبة إىل قوة العمل النشطة من 60 % )1956( اىل 30 

% )1980( حتى 15 % اآلن، وهبوط مساهمة االنتاج الزراعي يف 

القنانة  الوطني ملعدل مل يحدث من قبل، واخريا اختفاء  االقتصاد 

كليا من امللكيات الزراعية الكبرية.

ويعزو املؤلف انتشار هذه األطروحة إىل املناخ الفكري بعد الثورة 

الثقافية يف الصني والحركات الطالبية يف الغرب وكانت األطروحات 

املاوية ذات جاذبية كبرية لدى املناضلني الطالب الراديكاليني الذين 

الصني فإن نجاحها محتمل يف بالد أخرى  أنها نجحت يف  ظنوا مبا 

رغم التشكيلة االقتصادية- االجتامعية املختلفة نوعيا.

)Rentière( ويقدم كريشان  الريعي  االقتصاد  البديل هو  االقرتاح 

تعريفا للريع بوصفه دخال حاصال من مصادر نادرة. بينام االقتصاد 

حتى«  مباركس  مرورا  و«ريكاردو«  سميث«  »ادم  منذ  السيايس 

ارغريي اميانويل« يضع الريع يف مكان محدد داخل القيمة املضافة 

التي تتوزع بني ريع االرض ثم االجور ثم االرباح حيث ان املنشئات 

مملوكة  غري  أراٍض  عىل  تكون  ان  يُفرتض  )املصانع(  الرأساملية 

للمستثمر ذاته.

السياسية«  »السلطة  هو  النادر  املصدر  هذا  ان  كريشان  ويعترب 

والدولة بذاتها التي بنيت وهيكلت املجتمع ليس كممثلة لسيطرة 

طبقة رأسامليني أو إقطاعيني يك تصري هي بذاتها املولد لتلك الفئات 

عرب العالقات الزبونية املكّونة للرثوات والفئات االجتامعية املسيطرة 

عرب التسويات الزبونية أي صارت ليس تعبريا عن طبقات بل خالقا 

لتلك الطبقات الطفيلية.

مدخال  يكون  رمبا  اآلسيوي(  اإلنتاج  )منط  الرشقي  االستبداد  دولة 

مناسبا ملثل هذه اإلشكالية وهو حسب »ماركس« )األصول( وكذلك 

االجتامعي يف ضوء  االقتصادي  )تاريخ مرص  »أحمد صادق سعد« 

منط اإلنتاج اآلسيوي( ويتضمن الرشوط األساسية اآلتية واملختلفة 

جوزيف  حسب  الخمس  )املراحل  الغرب  يف  التطور  ُمخطّط  عن 

البدايئ  املجتمع  من  االنتقال  من  طويلة  مرحلة  ويغطي  ستالني( 

حتى املجتمع الصناعي: عدم سيادة امللكية الخاصة لألرض، جهاز 

الرتاكم من  االستحواذ عىل  الري،  لتنظيم عمليات  بريوقراطي كبري 

الريف مبا يعوق تُشّكل ارستقراطية فالحية، الركود يف تطور القوى 

وكانت  باألساس  زراعي  باقتصاد  يتعلق  مركز  وصفه  ما  املنتجة. 

منوذجه املاملك الحربية يف وسط آسيا )الهند( وكذلك يف العديد من 

البلدان التي مل تتطّور فيها قوى اإلنتاج للرأساملية وتتابعت عليها 

مراحل الركود واالنحالل. لكن ميكن إضافة اقتصاديات مصنعة يف 

لخلق  تطور عضوي  يحدث  مل  إذ  نفسها  للنامذج  االمربيالية  عرص 

ديناميكيات حديثة رأساملية رغم بعض مظاهر التحديث.

أطروحة »عزيز كريشان« خطوة كبرية لألمام للخروج من الدوغامئية 

جدية  مناقشة  تستوجب  هي  ولهذا  والجديدة،  القدمية  التحليلية 

من قبل املهتمني بالعمل النظري كدليل للمامرسة الفعلية من اجل 

خروج مجتمعاتنا من ازماتها املتكررة حتى ال يهددها الخروج من 

التاريخ.

وكذلك  الكاتب  يقرتحه  الذي  العاجل  الربنامج  مناقشة  إىل  نعود 

مناقشة  يف  الدولية  والتحالفات  التموقعات  يف  الكبرية  املتغريات 

قادمة ألن هناك ما يستوجب االتفاق والخالف معه. عنوان الكتاب 

بالفرنسية
 )La gauche Et son Grand Recit( 
)Comprendre l’Éconmie Rentière(

اليسار ورسديته الكربى بني املايض واحلارض الصعب
الخط السيايس واالقتصاد الريعي 
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التدخل  أن  بودريقة،  القادر  عبد  التونسيني  املاليني  حلقة  رئيس  أكد 
البنك املركزي التونيس لسداد القروض ليس له أي  األخري الذي قام به 

تأثري عىل التضخم.
عن  إما  تكون  الديون  تسديد  عملية  أن  بودريقة،  القادر  عبد  وأوضح 
طريق التداين الخارجي أو التداين الداخيل، مشريا إىل أن الوضعية التي 
التفاوض  باعتبار  الدولية  السوق  الخروج عن  فيها تونس ال متكنها من 
عىل  تونس  اعتمدت  لذلك  الدويل  النقد  صندوق  مع  به  قامت  التي 

السوق الداخلية لسداد هذه القروض.
وأكد بودريقة أن البنك املركزي أعطى نافذة للدولة التونسية عىل فرتة 3 
أشهر وقام بتمويلها، مشريا إىل أن هذه األموال التي قدمها البنك املركزي 
الوطني  االقتصاد  االقتصادية بل خرجت عىل  الدورة  تبق يف  للدولة مل 
املركزي  البنك  تدخل  أن  معتربا  القروض،  لسداد  الصعبة  العملة  لرشاء 

ليس له أي تأثري عىل التضخم.
وأبرز بودريقة أن تونس يف سنة 2022 لديها ديْنان عىل املستوى الدويل 
ستقوم بتسديدهام، معتربا أن سنة 2022 لن تكون سنة صعبة مثل سنة 
2021، مشريا إىل أنه ليس هناك اشكال من ناحية توفري العملة الصعبة 
ألن مدخرات تونس من العملة الصعبة بلغت يف أول جوان 143 يوم 

توريد.
نسبة  وبخصوص 
التضخم، أشار بودريقة 
إىل أن التضخم ما زال 
يف  ارتفاعا  سيشهد 
األشهر القادمة، مضيفا 
املركزي  البنك  أن 
بصدد الترصف بحكمة 

منذ سنة 2018.
ويذكر أن تونس قامت 
جميل  مبلغ  بتسديد 
مليون   506 قدره 
 500( أمرييك  دوالر 
بعنوان  دوالر  مليون 

األصل و6 مليون دوالر بعنوان الفوائد( ما يعادل 1412.6 مليون دينار 
املالية  السوق  من  تونس  عليه  حصلت  الذي  الرقاعي  القرض  بعنوان 
العاملية يف 24 جويلية 2014، كام متكنت تونس من تسديد مبلغ جميل 

األصل  بعنوان  دوالر  مليون   500( أمرييك  دوالر  مليون   503.54 قدره 
و3.54 مليون دوالر بعنوان الفوائد( أي ما يعادل 1397.2 مليون دينار 

بعنوان القرض الرقاعي لسنة 2016.

الخبير االقتصادي عبد القادر بودريقة: 

سنة 2022 لن تكون صعبة على تونس بعد النجاح 
يف تسديد قروضها

قبل االحتفال بعيد المرأة

موسوعة النساء التونسيات
من موقعه كمؤسسة بحثية توثيقية، ومراكمة ملا كان 
تأسيسه  عىل  سنة  ثالثني  مبرور  احتفاال  به  بادر  قد 
التونسيات«  »الشهريات  لكتاب  إصدار  إعادة  من 
للعالمة حسن حسني عبد الوهاب وتنظيم تظاهرة 
بعنوان »منارات نسائية تونسية تضيئ الكريديف«، 
واإلعالم  والتوثيق  والدراسات  البحوث  مركز  يُصدر 
الورقية  النسخة  تأسيسه  منذ  مرة  ألول  املرأة  حول 
من محمل موسوعي شامل تحت عنوان »موسوعة 
النساء التونسيات/ مائة امرأة وامرأة« باللغة العربية.

الفكرية  الساحة  املبادرة خطوة مهّمة يف  تعّد هذه 

االعرتاف  ثقافة  ترسيخ  يف  تساهم  واألكادميية حيث 
بإسهامات النساء التونسيات كّل من مجالها وحفظ 
وتوفري  صياغة  خالل  من  وذلك  النسائية  الذاكرة 
والباحثات  الباحثني  ذمة  عىل  يوضع  علمي  مرجع 

عامة والناشئة خاصة.

النساء المعنيات
تّم  إذ  نسائية  شخصية   101 املؤلف  هذا  يتضمن 
األلفبايئ  الرتتيب  حسب  اإلسمية  القامئة  تقسيم 

واالتفاق عىل أن ميتد الحيز الزمني لنساء املوسوعة 
من بداية تاريخ تونس إىل زماننا الحارض وأن يكون 
املُوثّق ملسريتهن ُمتوفّيات نظرا إىل اكتامل مساراتهن. 
تضمنت  النسائية،  الشخصيات  تراجم  إىل  وإضافة 

املوسوعة بعض بورتريهات الفنية الخاصة بهن.

والمحررات  العلمية  اللجنة 
والمحررون

التونسيات«  النساء  »موسوعة  إنجاز  عىل  أرشف 

التونسية  الجامعية  الكفاءات  لجنة علمية من خرية 
يف مختلف املجاالت وشارك يف تحريرها 60 أستاذة 
وأستاذا جامعيني من مختلف االختصاصات مشهود 

لهم بالكفاءة عىل الصعيدين الوطني والدويل.

أهداف الموسوعة
النسائية  الذاكرة  من  جزء  حفظ  يف  املساهمة   -

الوطنية،
والعربية  التونسية  التجربة  مراكمة  يف  املساهمة   -
يف مجال إعداد املوسوعات بصفة عامة واملوسوعات 

حول األعالم النسائية بصفة خاصة.
- توفري محمل علمي للباحثني والباحثني.

- تثمني مسارات األعالم النسائية التونسية.

من  المستفيدة  الفئة 
الموسوعة

الجامعية  واملؤسسات  والباحثات  الباحثون   -
والرتبوية.

التعليم  الناشئة واملتدخلون واملتدخالت يف مجال   -
والثقافة عىل املستوى الوطني.

محاور الموسوعة
شملت املوسوعة خمس محاور أساسية:

• اآلداب والفنون
• الحضارة والتاريخ

• العلوم التجريبية والطبية
• العلوم االجتامعية والقانونية

• االلتزام والنضال السيايس

الكريديف يحتفل باملرأة
احتفاال بالعيد الوطني للمرأة التونسية لسنة 2021، واستنادا ملا أنجزه مركز البحوث والدراسات والتوثيق 
واإلعالم حول املرأة )الكريديف( من مراكمة معرفية تتعلق بحفظ  الذاكرة النسائية التونسية، يصدر املركز 
امرأة  مائة  التونسيات«  النساء  »موسوعة  عنوان:  تحت  شامال  موسوعيا  محمال  تأسيسه  منذ  مرة  وألّول 

وامرأة.
تُضّم املوسوعة رائدات العلم والثّقافة والفّن والّنضال وااللتزام وتسلّط الّضوء عىل أيقونات تونس الاليّت 
الالّحرصية  عىل  ُعنوانها  رمزية  يف  ولتُحيل  التأريخ  من  بحقهّن  تحظني  ومل  املنسية  الذاكرة  ضمن  ظَللن 

الّنخبوية أو العدديّة.
هي مبادرة مهّمة يُنجزها املركز بهدف إثراء املشهد الفكري واألكادميي لتكون مرجعا علميا ُمختصا ينضاف 
الاليّت  التّونسية  الّنسائية  للمنارات  الريادية  األدوار  يُثمن  علمي  لتقليد  ويُؤسس  الوطنية  املوسوعات  إىل 
ساهمن يف نحت تاريخ تونس القديم والحديث مبآثرهّن يف جميع املجاالت وعىل مرور الِحقب التاريخية. 
وسيتّم نرش مضامينه عرب محامل مختلفةللتّعريف بأيقونات تونس للعاّمة وخاصة منهم الناشئة والباحثني.

واملجاالت  االختصاصات  ُمختلف  وأستاذا جامعيني من  أستاذة   60 قُرابة  املوسوعة  إنجاز هذه  ساهم يف 
مشهود لهم بالكفاءة عىل الصعيدين الوطني والدويل.

كتاب  طبع  وإعادة  الكريديف  بثالثينيّة  االحتفال  مبناسبة  املَحمل  هذا  إنجاز  عىل  اإلعالن  تّم  وقد  هذا 
شهريات التّونسيّات للعالّمة حسن ُحسني عبد الوّهاب.
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ثقافة

احتفاء
* حمدي الفتني   

ملاذا ال نحتفي بالحزن كام نحتفي بالفرح؟
كأن نبدأ يف البكاء يف أعياد امليالد

إىل أن تتجمع الرصخة يف حلوقنا كام يتجمع القيء
فنقول: هذه سنة أخرى ضاعت من عمرنا سدى.

أو كأن نجلس عند رأس امليت
ونفتح زجاجة فودكا

ونقول: نخبك أيها املوت.
الحزن يليق به االحتفال

قد يرتدي مثال أجمل ما لديه من ثياب

ومييش مرفوع الرأس خلف جنازة طفل ضّمه البحر إىل صدره دون أن 
يرتكه يك يعود إىل أمه التي جّف ملح الّدمع عىل خّديها.

أو قد يرتدي زيّا جميال ويذهب إىل حفل زواج
زواج حبيبني قد طال بهام الزمن 

وهام ينتظران أن تهدأ أمواج البحر يك يغّنيا أغنيتهام الخاصة.
يجلس الحزن بني العروسني مهنئا

ويف يديه باقة ورود ذابلة.
ثم يشّد العروس من يدها

يراقصها عىل إيقاع موسيقى زوربا
يطري بها أعىل من الغيوم

يبني لها قلعة فوق غيمة شاردة
قلعة مسيّجة بالشوك

يظّل العريس وحيدا يف مقعده

يحّدق يف الغيوم
منتظرا نزول املطر يف الّصيف الحار.

ماذا يحدث لو احتفلنا بالحزن قليال؟
لو جعلنا منه طفلنا املدلّل

نضعه فوق األرجوحة
وندفعه إىل األعىل

ونقول: لك كل السامء أيها الحزن
فحلق بعيدا

كالنرس املتشّوق إىل دم الفريسة
فلنا طفل اسمه الفرح

منذ آالف السنني
ونحن نلقمه حليب أحالمنا

لكنه مل يكرب.

* شمس الدين العوين    

يواصل الشاعر العيدي الهاممي معانقة 
أشعاره عرب اإلصدارات الشعرية وكتابة 
القصائد التي تعكس حيزا من هواجسه 
وهمومه شأنه شأن بقية الشعراء حيث 
مياه  مثل  مجاريها  تنحت  الكلامت 

النهر.
قصيدة«  يف  »وطن  الشعري  ديوانه 
قوسني«  »قاب  اآلخر  ديوانه  وقبله 
وهو من تصميم الشاعر حسن بن عبد 
الله ونرش عن دار هديل للّنرش.. ينوع 
القصائد ليميض يف دروب الشعر تأخذه 
األمكنة يف  اىل رحابها وتعرفه  الكلامت 
القريوان  عطور  من  والرتحال..  الحّل 
بلون  واحدة  نجمتان  له  ملعت  البهية 
طفل  الحلم..  بطعم  وثانية  القصيدة 
اذن  مييض  الكالم..  ملوسيقى  تخريه  يف 
تقصدا  باآله  القول  غري  عىل  يلوي  وال 
للحكاية وأخذا بناصية الكلامت.. ومن 

نصوصه األخرية ما ييل:
»مل أعد أتذكرين
ساعة بني يديها

قارئة كفي
هي

تتهجى تجاعيد يدي
وأنا أهزها

يف مسح طبوغرايف،
عيناها

إبداع دافنيش
أراوح األمكنة،

التضاريس والسهل
ليس رسيعا
لكن هرولة

ما بني التالل
واملنحدرات

وحني عسكر بعينيها
التعب

كنت أنا
أغط

يف تيهي املقدس.«

الشعر  لقراء  قّدم  الهاممي  العيدي 
لديوان  ينضاف  جديدا  عمال  وعشاقه 
عىل  ينرثها  كثرية  ولنصوص  سابق 
جدران يومياته بالفيس تنهل من رؤاه 
مع  تواصله  يقيم  وهو  ذاته  وتفاصيل 

ذاته واآلخرين والعامل..
قوسني«  »قاب  األوىل  املجموعة  فبعد 
دار هديل بصفاقس سنة  الصادرة عن 
2014.. أصدر الشاعر العيدي الهاممي 
تحت  فرتة  قبل  الثاين  الشعري  ديوانه 
عنوان »وطن يف قصيدة« وذلك عن دار 

املنتدى للثقافة واالعالم...
ويف هذا السياق سبق وانتظم يف بيت 
بالشاعر  احتفايئ  لقاء  بالقريوان  الشعر 
رائقة  أمسية  يف  وذلك  الجديد  وعمله 
راوحت بني كلامت الضيوف عن الشاعر 
التوقيع  وحفل  والتكريم  وتجربته 

وقراءات شعرية للشاعر املحتفى به..
أمسية حفل توقيع ديوان الشاعر عيدي 
القريوان  يف  الشعر  بيت  يف  الهاممي 
استهلت بكلمة ترحيبية وتقدميية للقاء 
الشاعرة جميلة  البيت  مديرة  قبل  من 
مشرية  بالضيوف  رحبت  التي  املاجري 
االحتفاء  خالل  من  اللقاء  حميمية  اىل 
بالشاعر الهاممي ملناسبة صددور عمله 
مداخالت  وتتالت  الجديد..  الشعري 
وكلامت الشعراء والكتاب بشأن تجربة 
مداخلة  بعد  الهاممي  العيدي  الشاعر 
توىل  الذي  الوهايبي  املنصف  الشاعر 
التقديم والتعريف بتجربة املحتفى به 
تثريها  التي  اإلشكاليات  عديد  وطرح 
كام  عموما..  الشعرية  التجارب  عديد 
قبل  من  متعددة  الشهادات  كانت 
الفسحة  كانت  ثم  الشاعر  أصدقاء 
عرب  الهاممي  العيدي  للشاعر  املفتوحة 
حفل  اىل  وصوال  ديوانه  من  قراءات 
األدبية  الوجوه  عديد  بحضور  التوقيع 

والفكرية يف أمسية لطيفة...
طريق  يف  آخر  وديوان  وقصائد  شاعر 
متعددة  تلوينات  وفق  العالية  الشعر 
الطقس  هذ  الشاعر  نصوص  ومن 

الشعري:
»... واقفا يودع رفاقا أعداء كانوا اخوة 

األمس،
مثل  يتساقطون  واليوم  األمس  جامعة 

حبات سبحة نخرة 
جذع نخلة هاوية بشط/ الجريد/،

شجرة زيتون عمرت قرونا وداهمها سن 
اليأس/ بالساحل/

وال  رشقية  ال  هي  قيل  أينعت  كلام 
غربية 

الحمر  الهنود  عىل  زيتها  يضيئ 
ومتساكني األلسكا،

كرمة تيبس عودها /بالوطن القبيل/
مل تبلغ حباتها املعرصة 

ومل يتذوق عصريها/زبراط/،
تنضج  ومل  حباتها  الطري  أكل  سنبلة 

بالحقول
مواسم املطر 

وثورة األودية/ بالشامل/،
حصاد الدواميس ال يرى الشمس

جبال تضج بحمولتها 
و/جنوب/ كالحامر يحمل األثقال 

كلام توقف يعاجله راكبه بالسوط..
)*(

مائدة يوغرطة 
العاصفة تتجمع 

والرباكني إشارات مشفرة 
مل يرش لها كهنة املعبد

وال سحرة الفرعون الصغري 
تتخطاه  الجوية  األرصاد  ومعهد 

األحداث...«.
يف  مييض  الهاممي..  الشاعر  هو  هكذا 
دروب الشعر تأخذه الكلامت اىل رحابها 

وتعرفه األمكنة يف الحل والرتحال..

الشاعر العيدي الهمامي 

سنبلة أكل الطري حباتها ولم تنضج 
بالحقول مواسم املطر

رواق الفنان التشكيلي الراحل علي خوجة يحتفل 
بعشر سنوات على تأسيسه 

أنشطة فنية تشكيلية لرواد النادي 
وأحباء الرواق

* شمس الدين العوين    

يشهد رواق عيل خوجة 
انبعاثه  ذكرى  للفنون 
سنة  تأسس  إذ  العارشة 
برنامج  وفق   2011
هذا  ويف  وفني  ثقايف 
الخصوص يقول صاحب 

الرواق الفنان والباحث محمد أكرم خوجة »... رواق الفنون عيل خوجة يحتفل بالعام 
العارش من افتتاحه وهو فكرة بدأت من 2003 وكانت مرشوع تخرج مع أستاذي رؤوف 
العرفاوي والهدف األول للرواق هو إعطاء الفرصة لكل االجيال لصقل مواهبهم الفنية 
.. هو اول رواق وقع تأسيسه يف املهدية حسب كراس رشوط وزارة الثقافة.. وقع اختيار 
اسمه تخليدا لذكرى الفنان الوالد عيل خوجة وبفضل الله وجهودنا املستمرة استقطبنا 
منذ افتتاح الرواق ما يقارب عن 1000 مشارك يف النادي وقمنا بعدة معارض جامعية 
وفردية يف عدة مجاالت وعدة تظاهرات فنية موجهة للطفل وحصلنا عىل عدة جوائز يف 
مشاركات متعددة وساهم الرواق يف صقل مواهب عديد الشبان ووصولهم إىل معاهد 
الفنون وهذا هو باالساس هدفنا ونشكر كل من مر بالرواق وكل من ساهم يف نجاح 
مسريته وكل املؤطرين الذين شاركوا بفرتة التكوين لدينا كام نشكر االولياء عىل ثقتهم 
يف رواقنا وبإذن الله ما زلنا نطمح اىل تحقيق املزيد واملزيد من النجاحات والسهر عىل 
تكوين أجيال أخرى من الفنانني.. ما زالت طموحاتنا يف تحقيق عدة تظاهرات موجهة 
إىل الطفل املبدع وتأطريه وتكوينه كبرية.. رواق الفنون عيل خوجة يسعى دامئا إىل أن 
يكون عند حسن ظن كل من أراد أن يتقدم مبوهبته نحو عامل الفن ونتمنى دوما املزيد 
اسمه  تشكييل  وفنان  مبدع  يتذكر مسرية  املهدية..  يقول  ولكم...«. من  لنا  النجاح  من 
عيل خوجة الذي برز بخصوصية لوحاته الفنية وسفره املفتوح مع الفن وعطور األغنيات 
بإيقاع الفنان الكبري جاك برال الذي كانت صلته به عميقة يعرفها خصوصا أصدقاؤه... 
لقد كُرّم عيل خوجة وتّم إحياء ذكراه ضمن تظاهرة صيف املهدية للفنون يف سنة 2007 
حيث قُّدمت بعض أعامله والتأمت ندوة حول مسريته الفنيّة...«. رحل الفنان عيل خوجة 
وظل الرواق حامال لالسم والذاكرة الفنية بإدارة االبن الذي سار عىل خطاه يف الفن بني 
التدريس بالتعليم العايل وتعليم األطفال واليافعني والشبان فنون الرسم وإقامة املعارض 
للفنانني..الفنان االبن محمد أكرم خوجة يف هذا النشاط إلحياء الذكرى والتجربة لألب 
الراحل... تزور الرواق فرتى الفن يف تجلياته من أعامل ومعارض ونشاط ورشوي وأطفال 
يف خطى التلوين األوىل.. رواق وفضاء وعصارة عمل ونشاط وإرصار عىل حفظ الذاكرة 
الفنان  والناس..  وتونس  املهدية  حياة  يف  الفت  كعنوان  بالفن  للقول  ومجال  واملسرية 
محمد أكرم خوجة له عدد من املشاركات الفنية من خالل املعارض الفردية والجامعية 
بتونس وخارجها فضال عن إدارته للسمبوزيوم الدويل للفنون التشكيلية ضمن فعاليات 
عيد البحر باملهدية ... عيل خوجة.. محمد أكرم خوجة.. الرواق والتلوين واقتفاء األثر.. 
يف هذا الهدوء »املهدوي« وغري بعيد عن موسيقى البحر وجامل امليناء وسكينة املقربة 
املطلة عىل البحر.. يف هذا املكان الرائق كانت ملسات الفنان التشكييل الراحل عيل خوجة 

تنحت دربها التشكييل بعناية وجامل وعشق ال يضاهى للفن.



اخلميس  12 أوت  2021  -العدد 1655       الحوار األدبي20

* أستاذة ابتسام الوسالتي أنت جامعية 
وناقدة من الجيل الجديد ذات النبتة السحرية 
في التفاصيل والذاكرة مرحبا بك. وكيف 

ننير درب قراء جريدة الشعب؟
وناقدة  وباحثة  جامعية  بوصفي  نفيس  أقّدم   -
يف  التونيس  األدب  عىل  االشتغال  اخرتت  تونسيّة 
مختلف الكتب واملقاالت التي كتبتها ومقاربة املنجز 
الوعي  منطلق  من  ونقدا  دراسة  التونيس  اإلبداعي 
والتجارب  بالنصوص  التعريف  يف  اإلسهام  برضورة 
واألعالم التونسيني ألن واجبي تجاه تجاربهم يقتيض 
البحث  مشاق  عىل  الصرب  فكان  اإلضافة  تحقيق 
جدة  عن  والبحث  والتدقيق  التحقيق  يف  والتأين 
الطرح وطرافة املقاربة دون إنكار لإلضافة الحقيقيّة 
فكانت  التونسية  النقديّة  النصوص  قّدمتها  التي 
من  التي  الحلقات  هذه  احرتام  هي  انطالقنا  نقطة 
دونها نظّل ننطلق من الصفر دون أن تكتمل رؤيتنا 
تنطبق عىل  أن  لألشياء. وهذه محنة حقيقية ميكن 
اإلبداع والنقد عىل حد السواء لذلك كانت مقاربتنا 
املقاربات  يتجاوز  فاألمر  املراكمة،  مبدإ  عىل  مبنية 
أّن  راسخا  يقيننا  كان  فقد  املحو،  عىل  تقوم  التي 
نتيجة  بل هو  فراغ  َ من  يُبنْ التونيس مل  األديب  النقد 
جهود سابقة كام أنّه ميهد ملقاربات جديدة يف سبيل 
إيالئه حّق قدره مع التزام الباحث بالّشوط العلميّة 

واملوضوعيّة واملعرفيّة.
* المهتمّ بمدوّنتك اإلبداعية والنقديّة 

خاصة التي تتجسّد في عديد الكتب 
والدراسات والمقاالت والتدريس بالجامعة 

التونسية إذا اعتبرناك لوحة تونسية 
باأللوان. ما هي أهم خصائص هذه 

اللوحة؟
- هذه اللوحة تتشكل من أبرز الحركات الثّقافيّة 
وتستمّد  محطّاتها  أهّم  عند  وتتوقف  التونسيّة 
التّاريخّي  الّسياق  خصوصيّة  من  وألوانها  أشكالها 
واالجتامعّي والسيايّس الذي عرفته تونس منذ بداية 
القرن العشين وما أفرزه من تعبريات فنيّة وإبداعيّة 
ثقافيّة مخصوصة منبثقة من عمق  بحثا عن هويّة 
اإلبداعيّة  العوامل  من  باألساس  مستمّد  اجتامعّي 

للمهمشني وللمقصيني.
* هناك نقاد تونسيون اختاروا التخصّص 
في األدب المشرقي وأنت أستاذة األدب 

الحديث انطلقت من الفضاء الثقافي 
الوطني كالشعراء العصريين وجماعة تحت 
السور ومحمود بيرم التونسي ما هو سبب 

هذا االختيار؟
اختيار  إىل  األسباب دفعتني  - هناك جملة من 
عند  والتوقف  الوطني  الثقايف  بالفضاء  االهتامم 
املرحلة  هذه  بدور  إمياين  أهّمها  من  رائدة  تجارب 
مبا  الكتابة  وطرائق  األجناس  تطّور  يف  التأسيسيّة 

يفرتضه من توفّر معطيات ورشوط كثرية يف مقّدمتها 
الفكر  وتطّور  املبدعني  لدى  ووضوحها  الرؤية  منّو 
والوعي لدى القرّاء، وتغرّي األذواق فاندرج مجهودي 
اإلبداعيّة  التّجارب  عىل  الّضوء  تسليط  سياق  يف 
املغيّبة واملنسيّة من دفاتر التاريخ، والّنبش يف الّذاكرة 
الوطنيّة عن أعالم كان لهم الفضل يف تزويد األدب 
التّونيّس بروح أصيلة متجّددة، إذ قاموا بدور نشيط 
يف تثبيت أصول األدب التّونيّس الحديث. إضافة إىل 
ذلك كانت رغبتي يف رفع الضيم عن هذه التجارب 
املهمشة ال من باب التباهي ولكن من باب إنصافها 

وإعطائها حّقها من البحث واالهتامم.
* هناك القليل من النقاد من ينطلق في 
دارساته من النظريات والمناهج الغربية 
وهناك من يقرأ النصوص في ذاتها أال 
ترين أن هذه الطريقة هي األنجع في 

مقاربة اآلثار األدبية ألنها تمّكن الناقد من 
التفكير بعقله ال بعقول اآلخرين؟

متعلّقة  مهّمة  مسألة  يطرح  السؤال  هذا   -
األدب  بني  فالعالقة  النقد  وبدور  الناقد  بوظيفة 
إىل  حاجة  يف  فاألدب  التكامل؛  عىل  تقوم  والنقد 
ميكن  فال  األدب  إىل  حاجة  يف  بدوره  والنقد  النقد 
الناقد  ومهمة  اآلخر.  عن  مبعزل  أحدهام  يثمر  أن 
يربز  ماّم  النقدية  لألدوات  اآليل  التوظيف  ليست 
ما  بقدر  القارئ  عىل  التعايل  من  بشكل  موسوعيته 
املختلف واملفارق يف  الكشف عن  تتمثل مهّمته يف 
النص ذاك الذي يعجز القارئ املتعجل عن اكتشافه 
فيتذّوقه بشكل مغاير. فالناقد ال ميارس سلطة عىل 
النّص والقارئ بقدر ما يكمن دوره يف أن يفّكك النّص 
استنادا إىل أدوات معرفيّة ميتلكها وبناء عىل معرفة 
ومترّس وِمران. فاإلشكال ال يكمن يف املناهج ولكن يف 
طريقة توظيفها أّي رضورة االستعانة باملنجز النظري 
من  يحّد  قيدا  املنهج  يكون  أن  دون  منه  واإلفادة 
القراءة  فليست  الّنّص  عوامل  يشّوه  أو  الناقد  حريّة 
للّنّص حتّى يقول ما نريد أن نقول، بل هي  إكراهاً 
أرساره  خبيء  عن  يُفصح  حتّى  له  لطيف  استدراج 

ومضمر معانيه.
* يشتكي الشعراء والساردون التونسيون 

من الجامعيين والنقاد التونسيين عدم 
االشتغال على األدب التونسي

 تدريسا وبحثا ونقدا؟
اإلجابة عن هذا  أساسيّة يف  أنطلق من فكرة   -
اإلبداعيّة  املدّونة  عىل  االشتغال  أّن  مفادها  السؤال 
من  رضورية  مسألة  ونقدا  وبحثا  تدريسا  التونسيّة 
التي  والجامعيّة  الفردية  بالتجارب  االهتامم  خالل 
فضاء  واتخاذها  األدب  هذا  تطور  مراحل  شّكلت 
بحثيا وتحليليا واستيعاب الجيد واملثمر فيها دون أن 
يتحّول األمر إىل انغالق عىل الذات أو ينخرط الناقد 
واإلخوانيات  املجامالت  خانة  يف  تدخل  قراءات  يف 

بالخطاب  يرّض  ماّم  والتّقويض  التّهديم  أو يف خانة 
بوظيفة  الوعي  إىل  تحتاج  إذن  املسألة  النقدّي. 
الناقد وبدور النقد. كام أنني ال أميل إىل اآلراء التي 
النقديّة  املامرسة  يف  التونيّس  األدب  تنفي حضور 
قد يكون الحضور محتشام ولكّنه ليس غائبا متاما 

فقد سبقنا إىل االهتامم مبختلف التّجارب اإلبداعيّة 
التونسيّة عديد األكادمييّني والنقاد التّونسيّني وهناك 
مشاريع جاّدة يف مجال الدراسات النقديّة يف تونس 
مبختلف  والنرثي  الشعري  املنجز  مقاربة  تحاول 

أجناسه عىل تنّوعه وغزارته.
* الكتابة في صيغة المؤنث

 أي عالقة بين الكتابة والجندر؟
وقد  والجندر  الكتابة  بني  وثيقة  عالقة  هناك   -
بهذا  املتعلقة  التساؤالت  عديد  الباحثون  طرح 
يكتب  وكيف  املرأة؟  تكتب  كيف  مدارها  املوضوع 
الرجل؟ وما هي خصوصية فعل الكتابة من منطلق 
جندري؟ وقد ذهب جاك دّريدا إىل وجود مامرسة 
يف  الذكورية  الهيمنة  نقد  من  تنطلق  أنثوية  نّصيّة 
الثقافة. وتعّددت املقاربات لهذا املوضوع من زوايا 
بني  وتراوحت  ولغويّة  واجتامعيّة  نفسيّة  مختلفة 
إثبات هذه الخصوصيّة يف الّنّص األديّب ونفيها ويزداد 
الجندري يف  الّسد  إلحاحا عندما نتحدث عن  األمر 

ويعمل  الذكوريّة  املركزيّة  يكرّس  عريّب  مجتمع  ظّل 
عىل تركيز قوالب منطيّة ثقافيّة للكتابة النسائيّة من 

منطلق خلفيات سياسيّة وأيديولوجية ودينية .
* ما هو دور الرّواية النّسائية إن سلمنا 
بأن هناك رواية نسائيّة ورواية رجاليّة 
في مقاومة الهيمنة الّذكوريّة على 
المجتمع األبويّ ودولة الحقّ اإللهيّ؟

إبداعات  يف  النظر  إعادة  إىل  حاجة  يف  نحن   -
املرأة وتقديم قراءة واعية للشوط والتّحوالت بشكل 
باتجاه  املسبقة  األحكام  الكثري من  تجاوز  يسهم يف 
تأكيد قيمتي الغريية واالختالف اللّتني يحملهام هذا 
الّنصوص من منطلق طبيعة  اإلبداع. ومقاربة هذه 
مستوياتها  مبختلف  الكتابة  لفعل  املرأة  مامرسة 
الرواية  والحّريّة حيث شّكلت  لإلبداع  أفقا  بوصفها 
املرأة  قبل  لتأسيس وعي جديد من  النسائيّة سبيال 
لذاتها ولآلخر وبالتايل كان إبداعها وسيلة تعبري عاّم 
أّن  وأعترب  وأفكار.  وآراء  مشاعر  من  داخلها  يختلج 
الكثري من األعامل الّروائية الّنسائيّة قد تحّررت من 
والرجل  املرأة  بني  الضّدية  والثّنائية  الّنمطية  الصور 
موقعها  من  وللعامل  لذاتها  رؤيتها  عن  املرأة  لتعرّب 

فينفتح الّنّص عىل التعّدد والتنّوع يف الكتابة ويعرّب 

واالجتامعية  الّسياسية  الواقع  شواغل  عن 
الكتابة  فتكون  والفكريّة.  والثقافية  واالقتصادية 
األبوّي  املجتمع  يفرضها  التي  القيود  من  تحّررا 
لتقويضها  محاولة  يف  الذكوريّة  الهيمنة  عىل  ومترّدا 
ومعانقة لشواغل إنسانيّة عرب نحت أفق لغوي يكس 
حواجز الكتابة التقليديّة ومنطيّتها، ومن هذا املنطلق 
واملختلف  املغاير  عىل  النسائية  الرواية  انفتحت 
معالجتها  خالل  من  والتجاوز  التّجديد  وحاولت 

للمسكوت عنه والتابوهات بكّل جرأة.
* بوصفك ناقدة واختصاصك األدب 

الحديث. كيف تقيّمين واقع المشهد 
الثقافي واإلبداعي عموما وخاصة كتابات 

الجيل الجديد؟
- إّن الناظر يف مالمح التّجربة األدبيّة يف تونس 
اليوم يالحظ وجود طفرة كّميّة ونوعيّة بشكل ملفت 
لالنتباه. فقد برزت أصوات شعرية ونرثية تسعى إىل 
االلتزام بقضايا الواقع التونيّس يف مختلف مستوياته 
وهو أمر يف حّد ذاته مهّم حيث يطرح مسألة تتعلّق 
بدور األدب ومسؤولية األديب تجاه مجتمعه ولكن 
ينأى  املقاربة  أّن جوهر هذه  إىل  االنتباه  بّد من  ال 
عن اختزال األدب يف نقل الواقع وحركة املجتمع نقال 
أمينا ألّن هذه الفكرة من شأنها أن تنفي عن األدب 
يف  الدعوة  ترتكز  إذ  واإلبداع  واالبتكار  الخلق  طابع 
عمال  كونه  بني  األدب  يجمع  أن  عىل  السياق  هذا 
إبداعيا والدعوة إىل استلهام الواقع وااللتزام بقضاياه 
ومبسؤوليته  التاريخي  بواجبه  املبدع  ينهض  حتى 

تجاه مجتمعه.
* تعيش تونس حالة غير مسبوقة هذه 

األيام من خالل الهجوم القاتل لوباء 
كورونا. كيف تفاعلت مع هذا الواقع في 

غياب وتخبط وفشل الحكومة
 في حماية المواطن؟

- لقد كشف هذا الوباء هشاشة الوضع السيايس 
والثقايف يف تونس وزاد من تعميق األزمة املوجودة 
قبل الوباء وستتواصل بعده ما دمنا مل ندرك بعد أن 
رهاننا يجب أن يكون رهانا ثقافيا هذا هو املفهوم 
العقول  تثوير  عىل  القادرة  تلك  للثورة  الحقيقي 
التي  الكبت  وجوه  وكل  الثقايف  التصّحر  ومقاومة 
تفيض حتام إىل إنتاج ثقافة العنف ورفع القيود التي 
متارس عىل حّق املثّقف يف االختالف ولعّل هذا الوضع 
يقّدم  الذي  واملشوع  الرؤية  غياب  مرّده  املتأزّم 
وتحقيق  تغيري  إحداث  شأنه  من  مجتمعيا  تصّورا 
ذلك يحتاج إىل وعي املثّقف بدوره يف مستوى تهيئة 
املناخ املالئم للتفكري يف الواقع االجتامعي والسيايس 

واملشاركة يف تغيريه.

جيب أن يكون رهاننا رهانا ثقافيا لتثوير العقول ومقاومة التصّحر الثقايف
أستاذة مساعدة  العربية،  والحضارة  واآلداب  اللّغة  الدكتورا يف  الوساليت حاصلة عىل شهادة  ابتسام 
الّدكتورا يف األدب  الباي. حاصلة عىل شهادة  الّشبايب والثقايف برئ  للتنشيط  العايل  العايل باملعهد  للتعليم 
الحديث. نرشت عدة كتب منها: الشعر العرصي التونيس«1900 – 1930«. صدر بتونس عن دار أسبيس 
للنرش والتوزيع سنة 2008. الهامشية يف األدب التونيس تجربة جامعة تحت السور. صدر بتونس عن دار 
الجنوب للنرش سنة 2019«. محمود بريم التونيس الصورة وفتنة املتخيل. صدر بتونس عن دار الجنوب 

للنرش سنة 2021«.

* حاورها: أبو جرير  الناقدة ابتسام الوسالتي لـ»الشعب«:

 االشتغال على 
املدوّنة اإلبداعيّة 

التونسيّة 
تدريسا وبحثا 
ونقدا مسألة 

ضرورية



21اخلميس  12 أوت  2021  -العدد 1655      
ثقافة

د يف أدائه القصيص حيث  كيف للمعيار أن يتالءم مع تظاهر جديد للسرّ
بتعبئة وظيفيرّة هي من  واألوصاف  الثنايا  بني  بيرّنًة  تقف  أن  للفواعل  ميكن 
واء حترّى تُؤطََّر الحركُة  أعلت قابليرّة التخييل عند املنشئ والقارئ عىل حدرّ السرّ
عة  وينسجَم الحاُل بني دافعيرّة الجملة يف ثنائيتها الفعليرّة واإلسميرّة أعامال متنورّ

عًة يف آن. ضيرّقًة موسرّ
املسكوت  نصوص  باملتابعة.  يغري  لذيذ  اقتضاٍء  عتبُة  ية  مهررّ نصوٌص 
عنه املعلوم واملخفيرّ املبسوط واملنثني يف ازدواج نادر محفوف باالنفجار أو 
املليئة  وائيرّة  الررّ أو حترّى  الصحفيرّة  األقاصيص  تلتقطه يف شعاب  الكامريا  عامل 

بالترّفاصيل.
يف  أو  جامعٍ  استعاريٍّ  اختزاٍل  من  العوارض  إلنارة  يكفي  واحٌد  تفصيٌل 

بٍة تُشيع عارا ينفلت من جيوب الحالة. لقطٍة مهررّ
نصوٌص مهّربٌة هي مجموعة قصصيٌّة »قصريٌة جّدا« كام وسمها منشئها 
الكاتب يونس السلطاين وهو من الّذين يعملون يف الحقل الثقايف. عضو يف 
الصحفيّة  واملقاالت  املتابعات  من  له جملة  كانت  التونسيني  الكتاب  اتحاد 
مجلّة  تحرير  رئيس  اآلن  يشغل  وهو  متنوعة.  أدبيّة  ثقافيّة  لقاءات  ضمن 
الحياة الثقافيّة وقد صدر له »نحو ضّفة أخرى« و«املميض... حرضة زماين« 

وهام مجموعتان قصصيتان.
هذه املجموعة تضمّنت مائة وثالث قّصة قصرية جّدا اِرتأى فيها صاحبها 
املادة  عىل  بالضغط  املتداول  القصيص  اإلنشاء  من  املعتاد  عن  الهروب 
الوقوف  متناميات حركيّة مقتضبة كثّفت حالة  لتخترص  الحكائيّة  اإلخباريّة 
حول مواقف متداعية وّصفت شخصياٍت ورًؤى ميّزت الواقع االجتامعي الّذي 
املتعّدد  والثاليث  والثنايئ  األحادي  التونيس  شخصيّة  اآلخر  يف  لتؤّرخ  نعيشه 
بترصيف  أشبه  لعب  واملتحرّكات يف  العامل  مع  اليومّي  تعاطيه  واملختزل يف 
األحاجي أو تحرير الخرب الصحفي إنكارا وإضامرا.  ومن خالله ُوّجهت بوصلة 

القّص إىل نرثيّة مقتضبٍة ُمْنَفِجرة ُمْنَفرِجٍة تُحتّم التأويل والتبئري يف آن.
نصوٌص قصريٌة طويلة املعاين تفيض إىل التصّور واالحتامل الواقعي رفّعت 
نراُه ونكاُد نخرُب عنه وها  التونسيّة  بيئتنا  التقبّل معيشا نحياُه يف  من شأن 
الحدث  القريب من  النظر إىل  اإلنشائيّة يسرتق  بأداتِه  يتوالّه  السلطاين  هو 
والحديث. من النصوص التلوسرتويّة وهي ترتّد يف انزياحاته مبعثا رافدا يف 
حيلته الكتابيّة. أو من رضبات »سهرت منه اللّيايل« أو من »تعويجات« يف 
»بالد الطرنّني« أو »بودودة مات« يف سخريتها املبكية... وهو يقّص ويجذب 
الخيوط امللّونه من التوصيف والتحليل حتّى يصل إىل حكاية بيضاء سوداء 
والحركات يف  األفعال  »الرّسمّي« من  إالّ من  عار  تجريٍد  بكّل  بيضاء  سوداء 
يف  بإمعانه  يُبعد  نفسه  اآلن  ويف  الحكائيّة.  اإلخباريّة  شجرته  جسد  نحت 
الطّلب واإلنكار يف مناورة ختاميّة مضيئة أمام املتقبّل. فهل نتقبّله هل نلغيه 

هل نتّفق معه هل نستسيغ إرادته يف فّن هذا القول؟
اِمتحان رسديٌّ صعٌب يهّربه خلسَة آذان القّص العادي. ليس له الوقت 
أن  متتبّعه  وحسب  الرّصد  حسبه  واإلفاضة.  التسلسل  بني  سواده  يبّذر  أن 
والتّسارع  الحاجة  حسب  يريده  اتّساعه  رغم  والفضاء  الوقف.  بعد  يناوبه 

لجوءا تحت جنح ظالم الكالم يف إرساله البياين االحتاميل املتوقّع إذ يلعب يف 
الّذهن بسيطا يؤّدي إىل تعقيدات جارحة تقع عىل الحرام واملنكر.

اختياٌر ضيّق يف مساحة مسموٍح لها أن تؤّدي جميع وظائفها يف فواعل 
عاديّة تأمتر بأوامر العني العاملة غري أّن املنشئ سارٌق يريد اإلطاحة بالّضوء 
من  خفية  يف  ليعرب  مدروسا  رياضيا  جربا  التحبري  يف  رسعًة  الظّلمة  لتوفري 
أنهكتها  إدارٍة  مشاغل  حول  صحفيّا  خربا  دون ضجيج  وميّر  والزّمان  املكان 
الّسطح تشنّج اإلنشاء  البريوقراطيّة أو مشاغب تونسيّة متفرّقة أتعبها عىل 

وحذر الكتابة.
التّهريب حينئذ تيمة حّكاءٌة تريد بيشء من التّواضع تتكِّئ عىل التكثيف 
واالختصار حتّى ال »يشلق« حراس املعبد باملكنون من هذا القبض. والحكاية 
لينفذ بذكائه وهو يحّد من روعنا  يتلف ذكاء اآلخرين  حكاية رجل شجاع 
يك نكشف أمره بجمل إخباريّة صحفيّة جافّة بينام املعنى يف رؤوسنا يغيل 
يف  واضحة  تجسيديّة  إمكانات  والضحيّة  ويعرفنا  نعرفه  مجتمع  مهل.  عىل 

خطوط حياتنا.   
نصوص مهرّبة أو حذر القصّ

نرشع يف تلبية أداء البنية تحليال محايثا لغرض الكتابة الرسديّة يف شّد 
األوصاف  من  متناهيات  ال  يف  والغرق  اإلطالة  يسأم  بدأ  الّذي  القارئ  هذا 
به من  نتقرّب  انتباه مشبوه  واألدران. منوذج منررّه عىل حني غفلة يف ظّل 
املحاولة والكشف حتّى نعاين مكابح اإلنشاء عند يونس وهو يغرص ويعرص 
أحداثه يف »حّكوتة« تنزلق بني األصابع أمام املإل حتّى تتهرّب من مقتضيات 

املحاكمة واملرافعات املعتادة.
خدعة 

ثني ساقيه..  فائقة عىل  له قدرة  التمويه..  بارع  الجريان  أحد  الّدين  عز 
دأب لفرتة طويلة عىل ركوب الحافلة مجانا.. اليوم عند نقطة مراقبة طُلَب 

منه االستظهار ببطاقة إعاقته.. أطلق ساقيه للّريح.
باب  يحيلها يف  التأوييّل  التمكني  أّن  املشافهة غري  إىل  تنزع  أخباٌر  البدء 
يجيز  معنوّي  ضوء  فيسطع  آن.  يف  حافزة  مغيّبة  حالة  ليقرأ  القارئ  يرّشعه 

اختبارا إخباريا نلحظه يف واقع األحداث.
مهّربة  لّذة  تكمن  حيثام  يفضحه  الواقع  يصّحح  إذن  املنشئ  املهرّب 
مضحكة وهزليّة يف ليايل الثورة العمياء يف توقيت صعب ضيّق هو هذا البياض 
الّضاغط. ال يريد اإلطالة ال يريد اإلفاضة يريد فقط اإلنارة ولكم سبيل التقّفي.
حوادث شخصيّة أو عاّمة يف قالبها اإلنكاري يف عناوينها املفردة )مكاشفة-

يعرّف  جمًعا  الغائب  بضمري  الكتابة  رضورة  تؤطّر  تواطؤ-كرتونة-إيثار.....( 
بعضه البعض وال يبادل االتّهام ألحد حضورا متكّررا ووجها محاورا يف آن.

وال  يفهم«  و«الفاهم  ظلمتها  يف  ضياؤها  يكمن  بإحكام  معلّبة  نصوص 
عند  وتفضحها  اإلنشاء  منذ  الّريبة  تثري  نفسه  وبني  بينه  املجادلة  من  مناص 

القراءة واالستقراء.
حكيم هذ الّسلطاين تتواتر عنده العناوين ليعلو املّد باملحرّمات والخطايا 
واملزالق والفخاخ يف منهج وجودّي فاضح أراده سبيال للقّص الرّمزي »الّريايل« 
والرّسيايل عىل حّد سواء يف نشاط تونيّس أعىل من شأنها تأريخا آخر ملا بعد 

ثورٍة أو غورٍة أطاحت باملنظومة وأرستها يف آن.
املعهودة  سحنته  من  إنشائه  من  يتهرّب  أن  الرّسدي  لإلنشاء  كيف  إذ 
تتذّرع  قدمية  ذائقة  من  حواراته  من  خطاباته  أقواله  من  مسعاه  طول  من 
مع  الرّجل  برنامج  يف  داخيّل  تثوير  أماله  التهريب  من  آخر  نوع  باإليضاح؟ 
السلطاين  إليه  املفيد هذا ما سعى  التّخييليّة. املخترص  أو مع جداوله  مرآته 
وهو يحكم مجذاف القّص يجرتع مرارات االنهايات املفتوحة نعلمها ونجهله 
ونكاد نستهزئ بها غري أن مخرجها يتجارس أيضا بالوقوف عىل ردودنا انفعاال 
بانفعال يف كفاية من األخبار توصلنا إىل حجم مضغوط مضبوط ينفجر تحت 
طائلة االنحسار مساره ينتهي أحيانا قبل بدايته. والعامل هو القارئ يف حذر 
دؤوب عند املالمسة لحالة الكتابة وهي تنسحب تحت أضواٍء استعارية خافتة 
مجاورة عالية تعود إىل الحدث املنِشئ أمرا مستعجال دامئا. هكذا هو التهريب 
اإلخبار  وظيفته:  بحساب  للتلّفظ  للخديعة  مخترب  هو  مجانيّا  هروبا  ليس 
كاريكاتوريا  واقعا  التونيس  العامل  لرؤية  بٍة  مصوِّ مجازات  يف  البيان  وتأويله 

يغري باالبتسامة. 
خاتمة:

الوجودّي  الكائن  حكايات  ماّدته  جارح  حذر  قصص  مهّربة  نصوص 
املركزي  هامشنا  من  هناك  من  هنا  من  املنبعثة  األضواء  تلك  يتلّصص عىل 
بينام اإلنشاء تفّقٌد مربٌم مع اإلرساع والتسارع حيث األداء ختام متفاعل مع 

جدوى التّفكري والتتبع واإلنصات.

* منذر العيني نصوص مهّربة أو حذر القّص       

* أبو جرير 
بكر  شعرية  مجموعة  قمر  ونصف  امرأتان 
الزغالمي صدرت مؤخرا  الكاف عامد  ابن  للشاعر 
يف طبعة أوىل يف 126 صفحة من الحجم املتوسط 
الطول  متفاوتة  قصيدة.   35 طياتها  بني  حاملة 
تصميم  من  الغالف  وصورة  األغراض  ومتعّددة 
حضور  الزغالمي  عامد  وللشاعر  الدريدي.  الفنان 
 14 ديسمرب/   17 ثورة  إثر  خاصة  مكثف  إعالمي 
لدور  الولوج  لصعوبة  النرش  يف  أبطأ  فقد  جانفي 

النرش.
وأحد أهّم مالمح املجموعة الشعرية امرأتان 
تجربة  يف  عنارص  لعدة  حاملة  أنها  قمر  ونصف 
لعديد  تناوله  يف  خصوصا  الزغالمي  عامد  الشاعر 
زخرفت  بورتريهات  كأنها  قصائد  هي  القضايا. 
عشق  يسوده  مناخ  يف  واألسود.  األبيض  بألوان 

املوطن والوطن .
كتبت  نصوصها  أغلب  كأن  شعرية  مجموعة 
يف شكل مشاهد مرسحية تفتح األبواب والشبابيك 
عىل الراهن الساخن. كاشفة الضوء عىل ما تزخر 
به املجموعة الشعرية من البوح العاطفي العميق 

واستخدام االستعارات التي نبع من زاللها.
 عامد الزغالمي له قدرة هائلة يف بناء قصائده 

يف بيئة شاسعة املالمح واختالف تضاريس لغتها.
»سالم .... سالم ...

فإن السالم يقود الكالم إىل االتساع 
سالم عليكم كام األنبياء 

مبلء السامء مدى املستطاع 
سالم الصباح عىل كل ورد 

بلثم حنون لكل الرفاع 
سالم القلوب 

إذا الدفء أرخى عليها السدول 
وهمم فيها هوى االندفاع 
سالم املحبرّني همس خفي 

يفيض من العني مثل الشعاع«.
قمر  ونصف  امرأتان  الشعرية  املجموعة 
للشاعر عامد الزغالمي جاءت يف لبوس رسدي متيز 
يف  األرض  وراء  الالهث  العشق  مصدر  كشف  يف 
دورانها. يف لغة حنونة. كرتنيمة أم والطفل الشاعر 

بني ركبتيها.
»أتدرين أين 

أحب انتصاري 
أحبك أنت 

فأنت انبهاري 
وصويت عىل عال 

ومويت شهيدا بحقيل وداري«. 

صوت الشاعر املتعب باملوطن والوطن  امرأتان ونصف قمر للشاعر عماد الزغالمي
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بعد تأجيل انطالقها

نظام املجموعتني يفرض نفسه يف البطولة   التونسية
عن  رسميا  يعلن  مل  الجامعي  املكتب  أن  رغم 
القادم  املوسم  خالل  اعتامده  سيقع  الذي  النظام 
نظام  اعتامد  خيار  أن  إال  الوطنية،  البطولة  بشأن 
املجموعتني يفرض نفسه بقوة إذ ال متلك الجامعة 
ميكن  حتى  النظام  هذا  فرض  غري  أخرى  خيارات 
لها أن تضمن نهاية املوسم يف ظروف عادية، ذلك 
بدال من 25  أكتوبر  يوم 16  البطولة ستنطلق  أن 

سبتمرب 2021.
األسابيع  عديد  ستجعل  الجديدة  الروزنامة 
للغاية  قليلة  الوطنية  البطولة  ملقابالت  املخّصصة 
برمجة  سيعرف  القادم  مارس  شهر  أن  خاصة 
إىل  إضافة   ،2022 العامل  لكأس  الباراج  مقابالت 
وكل  القارية  املسابقات  يف  األندية  مشاركات 
املقابالت  عدد  يف  التّقليص  تفرض  التواريخ  هذه 
املوسم  منافسات  تدور  بأن  يسمح  ما  البطولة  يف 

الجديد يف أفضل الظروف.

والغموض  التونسي  الملعب 
الواضح

أربعة  ربح  للجامعة  سيضمن  املجموعتني  نظام 
برمجة  أن  إىل  إضافة  الحاالت  أقل  يف  أسابيع 
قصري  زمني  ظرف  خالل  أوف«  »البالي  مقابالت 
لن يرّض سري البطولة الوطنية باعتبار أن الجامعة 
اإلنارة،  فيها  تتوفر  التي  املالعب  بعض  تختار  قد 
ثالثة  كل  مقابلة  الفرق  تلعب  أن  ميكن  وبالتايل 
أيّام، وهذه األندية هي عادة تلك التي تشارك يف 

املنتخب  التي متّول  أيضا  القارية وهي  املسابقات 
خيار  فإن  ولهذا  الالعبني  من  كبري  بعدد  الوطني 
ولن  الجميع  عىل  بقّوة  نفسه  فرض  املجموعتني 

يكون من السهل الرتاجع عنه.
فرتة  منذ  تبّنيه  تّم  قد  الخيار  هذا  أن  ويبدو 
املحرتفة  باألندية  الخاص  الرتتيب  أن  طويلة، ذلك 
الذي تعتزم الجامعة القيام به الهدف منه تحديد 
األندية حسب كل مجموعة باعتامد نظام النقاط 
الذي يسمح بتصنيف جديد لألندية ميكن تطبيقه 

يف توزيع الفرق.
التونيس،  امللعب  كثريا  األخرية، ستخدم  والقرارات 
املوسم  إىل  بالنسبة  خيار  أمام  الجامعة  أن  ذلك 
القادم بعد عودة هالل الشابة إىل الرابطة املحرتفة 

وذلك  ناديا   16 إىل  الفرق  عدد  رفع  وهو  األوىل، 
يضمن وجود الهالل بشكل رسمي ولكنه يستوجب 
 15 سيصبح  العدد  أن  باعتبار  آخر  فريق  إضافة 
تستند  قد  الجامعة  فإن  الخيار  هذا  وأمام  فريقا، 
أجل  من  املحرتفة  باألندية  الخاص  الرتتيب  إىل 
اإلبقاء عىل امللعب التونيس الذي يف رصيده عدد 

من النقاط أكرث من الشبيبة القريوانية.
كام ميكن أن تلجأ الجامعة إىل تنظيم لقاء فاصل 
يسمح  القريوانية  والشبيبة  التونيس  امللعب  بني 
ببقاء املنترص منهام يف الرابطة األوىل وهو ما يعني 
ضمنيا بقاء امللعب التونيس الذي يوجد يف وضعية 

أفضل من الشبيبة.
* عمر

مدربو الرابطة 
األوىل 

الرتجي الريايض : رايض الجعايدي )جديد(
النجم الساحيل : لسعد الدريدي )قديم(

اتحاد بن قردان : رضا الجدي )جديد(
مستقبل سليامن : شاكر مفتاح )جديد(

النادي الصفاقيس : جيوفاين سوليناس )إيطايل جديد(
مستقبل الرجيش : عصام املردايس )جديد(
اتحاد تطاوين : محمد عيل معالج )جديد(
النادي اإلفريقي : منترص الوحييش )قديم(

نجم املتلوي : معز بوعكاز )جديد( 
االتحاد املنستريي : مراد العقبي )جديد(
األوملبي الباجي : شهاب اللييل )جديد(
النادي البنزريت : محمد عزيّز )جديد(

نادي حامم األنف : سامي القفيص )جديد(
أمل حامم سوسة : نوفل شبيل )قديم(

هالل الشابة : برتران مارشان )قديم(
يف االنتظار :

امللعب الونيس : لوك إميايال )بلجييك جديد(
شبيبة القريوان : عثامن الشهايبي )جديد(

نادي بن عروس: 

مجموعة من األحباء 
تراسل لجنة 

االنتخابات للجامعة  
مجموعة  بعثت 
نادي  أحباء  من 
ومن  عروس  بن 
قدامى  مسؤولني 
نادر  يتزعمهم 
أحد  الصيد 
القدامى  الرؤساء 
رسالة إىل الجامعة 
لكرة  التونسية 
تطلب  القدم 
تكليف  منها 
املستقلة  اللجنة 

من  يحصل  ملا  حد  و»وضع  بالتدّخل  لالنتخابات 
للفريق  املديرة  الهيئة  به  تقوم  وخروقات  تجاوزات 
املنتهية واليتها« باعتزامها عقد جلسة عامة انتخابية 
التي ال  يوم 13 أوت الجاري رغم اإلجراءت الصحية 
يف  جاء  ما  الجلسات حسب  هذه  مثل  بعقد  تسمح 
نص الرسالة. ومن جملة الخروقات املذكورة »تطبيق 
الداخيل املنقح يوم 5 سبتمرب والذي مل يقع  القانون 
نرشه بالرائد الرسمي ويشرتط دفع مبلغ انخراط بـ80 
دينارا ورشوط ترشح إقصائية ملنافيس الهيئة املنتهية 
واليتها. من جهة أخرى٬ طعنت املجموعة يف رشعية 
الهيئة املستقلة لالنتخابات حسب مقتضيات الفصل 

23 من النظام الداخيل للفريق.

على  يتعرفان  قردان  بن  واتحاد  الساحلي  النجم 
منافسيهما يف املسابقة اإلفريقية يوم الجمعة  

أفريقيا  أبطال  دوري  لبطولة  األول  التمهيدي  الدور  قرعة  إجراء  القدم  لكرة  االفريقي  االتحاد  قرر 
والكنفدرالية يوم الجمعة 13 أوت الجاري.

وستكون مراسم قرعة الدور التمهيدي للمسابقتني القاريتني، دون أي حضور إعالمي، أو ممثيل األندية 
املشاركة، ألسباب صحية ترتبط أساساً بإجراءات مكافحة فريوس كورونا املستجد.

وتجدر اإلشارة إىل أن الكرة التونسية ستكون ممثلة بفريقي الرتجي الريايض )البطل( والنجم الساحيل 
)الوصيف( يف مسابقة دوري أبطال أفريقيا واتحاد بن قردان صاحب املركز الثالث يف البطولة والنادي 
الصفاقيس الفائز بالكأس يف كأس الكنفدرالية اإلفريقية. كام سيكون الرتجي معفى من الدور التمهيدي 

يف رابطة األبطال والنادي الصفاقيس من كأس الكنفدرالية.

مسرية غضب ألحباء هالل 
الشابة يوم 13 أوت

  
تدعو خلية أحباء الهالل كافة اهايل الشابة للمشاركة بكثافة يف مسرية الغضب التي تقّرر تنظيمها يوم 
الجمعة 13 أوت انطالقا من الساعة السابعة مساء وتكون نقطة البداية من أمام الكازينو وتجوب كامل 
كرنيش الشابة وصوال إىل برج خديجة... لقد فاق الظلم كل الحدود والفساد يف جامعة كرة القدم أصبح 
موضوعا ال بد من حسمه... لذا وجب التحرك... والدعوة موجهة إىل كل أهايل الشابة للمشاركة يف هذه 

املسرية تنديدا بفساد »موىل« الكرة وجامعته... كلنا يد واحدة مع الهالل.

راضي الجعايدي  

الرتجي ينتظره عمل 
كبري للفوز برابطة 

األبطال اإلفريقية
أكّد رايض 

الجعايدي أن 
الفريق الحايل 

ينتظره عمل كبري 
من أجل الفوز 
برابطة األبطال 
اإلفريقية وأنه 

سيعمل مع 
الالعبني عىل وضع 
أساسيات اسرتجاع 
املؤهالت البدنية 

عقب املباريات 
باإلضافة إىل تنظيم 

كل ما يتعلق بعدد ساعات النوم ونوعية 
األكل التي يجب تتبُّعها حتى يكونوا جاهزين 

ويف أحسن الظروف البدنية من أجل تقديم 
األفضل٬ مضيفا أن هناك نقائص وجب تالفيها 

وأن الهدف هو وضع هيكلة واضحة والفوز 
باملباريات بطريقة مقنعة من ثَمَّ التفكري يف 

رفع لقب رابطة األبطال اإلفريقية. 
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رئيس النّادي الصفاقسي المنصف خماخم

هناك من يسعى إىل هدم 
ما بنيناه

لفريق  كرئيس  املسؤولية  واجب  من  أرى 
باب  ومن  الصفاقيس«،  »النادي  عريق 
لتحضري  املثىل  الظروف  توفري  الحرص عىل 
موسم  لبداية  القدم  لكرة  األول  الفريق 
جديد سنخوض فيه غامر منافسات وطنيّة 
وإفريقيّة تأهل لها نادينا، أن أتوّجه بالبالغ 
التوضيحي التّايل لكل جامهري الّنادي الوفيّة 

ولعديد الالعبني:
وخاّصة  الريايض  الظرف  يف  أّوال:    *

االقتصادي الصعب الذي تعيشه معظم النوادي الرياضيّة يف تونس، فإن النادي 
الصفاقيس سعى إىل رسم برنامج ريايض يقوم عىل الحفاظ عىل الالعبني الذين 
ارتأى اإلطار الفني التعويل عليهم يف الفرتة القادمة، مع تعزيز صفوف الفريق 
مبجموعة من الشبان الواعدين واملتميّزين تحت إرشاف إطار فّني أجنبّي جديد، 
االنتدابات  ببعض  القيام  إمكانيّة  مع  ومتناسق،  واعد  فريق  لتكوين  متحّمس 
نسق  عىل  الكامل  التعويل  عىل  بالخصوص  ونحرص  وماديّا.  فنيا  املدروسة 
تصاعدّي للتحضريات حتى يدخل الّنادي للمنافسات الوطنيّة والقاريّة يف أحسن 

الظروف بفريق واعد ومتناسق وحارض بديّا وفّنيّا.
بالتامرين،  لاللتحاق  الالعبني  كل  دعوة  وقعت  الربنامج  لهذا  تجسيام  ثانيا:   *
وعرض عليهم أن يقع تسديد جزء من مستحقاتهم يف فرتة وجيزة بعد بداية 
هذه التامرين وقبل االلتحاق بالرتبص املربمج يف جربة، كام أّن الّنادي لن يرتّدد 
واالنضباط  املسؤولية  بروح  التعامل  مع  العب  لكل  التزاماته  بكل  اإليفاء  يف 
والخروج بسالم من هذه الظروف الصعبة ككل األندية العريقة. وقد وفّر الّنادي 
باستثناء  الرتبص  إىل  الخروج  قبل  مستحقاتهم  من  عليه  املتّفق  الجزء  لالعبني 
البعض من الالعبني الذين رفضوا االلتحاق بالتامرين منذ بدايتها ولعّدة حصص 
عىل غرار بقيّة زمالئهم، حيث وقع تأجيل هذه املسألة إىل ما بعد العودة من 
الرتبص للنظر يف األمر وتوضيح موقف هؤالء الالعبني تجاه ناديهم مبا يضمن 
عىل  وأشّدد  هذا  املجموعة.  داخل  االنضباط  مبدأ  ويكرّس  الجميع  حقوق 
الجميع برضورة االلتحاق بالرتبص واحرتام برنامج التحضريات وعدم االستخفاف 
مبا وقعت برمجته رياضيا وماديّا، حتّى ال يجد الّنادي نفسه مضطرّا التخاذ ما 
للّنادي،  الّداخيل  النظام  وقانونيّة حسب  تأديبيّة  إجراءات  من  الوضع  يفرضه 

وعىل الجميع تحّمل مسؤوليّاته كاملة تجاه الّنادي وجامهريه.
* ثالثا: أدعو كل الجامهري الوفيّة ومحبّي وداعمي الّنادي إىل االنخراط مبسؤوليّة 
يف برنامجنا إلنقاذ نادينا من االنزالق يف صعوبات ماليّة ورياضيّة إضافيّة نحن 
يف غنى عنها، وأعلم جامهري الّنادي الوفيّة بأن رئيس الّنادي وكّل مكوناته وكل 
رجاالته الّداعمني له مل يّدخروا أّي جهد يف الحفاظ عىل هذا الرصح الريايض، 
كام ال أقبل باملرّة أن تقوم مجموعة تّدعي حبّها للّنادي بتعطيل برنامج الرتبص 
بحجة الدفاع عن بعض الالعبني الذين انهالت عليهم فيام مىض بالّسب والشتم، 
الصفاقيس وعدم تعطيل مسريته  للّنادي  يبقى  األّول واألخري  الوالء  أّن  والحال 
الرياضيّة ال لألشخاص مهام كانوا،  لذلك أدعو الجميع إىل نبذ التشّنج واالنسياق 
املجهول.  يف  بها  والزج  املزايدات  عديد  إىل  بجمعيّتهم  يدفع  أن  ميكن  ما  إىل 

فاملحب الويف هو من يدعم ناديه يف الّسّاء قبل الرّضاء. 
ويف األخري أقول لكل من يعشق الّنادي الصفاقيس بأّن الظرف اليوم يختلف عىل 
كّل ما سبق، وذلك ملا ميكن أن يجده كّل مسؤول أّول يف جمعيّة رياضيّة من 
مصاعب وما يدفعه حبّه لها من دفع كّل التضحيات املاليّة والجسديّة، وإنّني 
ملقتنع متام االقتناع بأّن هذا الظرف هو نتيجة عديد الظروف املوضوعيّة وهو 
بعيد عن أّي شخصنة للمشاكل، اليشء الذي يستدعي مّني شخصيّا ومن الجميع 
وخاّصة جامهرينا الوفيّة، بأّن نقف وقفة مسؤولة تتجاوز كّل ما يفرق وتعمل 
عىل ملّ شمل الجميع، كام أتفّهم كّل االقرتاحات وأّي نقد بّناء، وأدعو الجميع إىل 
نبذ العنف املّادي واملعنوي، وذلك لتوفري كّل ظروف النجاح للموسم الجديد، 
وهو هدف لن نحيد عنه مهام كانت العراقيل بفضل طاقاتنا الّشابة والواعدة 
وخربة العبينا الذين ذاقوا طعم التتويج وإطارنا الفّني الذي يعمل بكّل حرفيّة.  
* رئيس النادي الصفاقيس
منصف خمــــــــــاخم

النجم الساحلي يتعاقد 
مع عماد اللواتي

انتدب رسميا النجم الساحيل العب النادي الصفاقيس سابقا عامد 
اللوايت ملّدة 3 مواسم ـ ويذكر أّن اللوايت كان خاض العديد من التجارب 

واملغامرات يف املالعب الخليجية واألوروبية.

التّونيس  الريايض  العام  الرأي  يكون  حتّى 
عىل بيّنة من حقيقة ما يتّم الرّتويج له عرب 
وحتى  للجامعة  االٕعالميّة  القنوات  بعض 
ما  الهالل  لقضيّة  املتابعني  عىل  تنطيل  ال 
قرار  محاسن  عن  مغالطات  من  يسّوق 
ظاهره االستجابة للضغوط املتزايدة الٕعادة 
ولكّن  الصحيح  مداره  اىٕل  الشابة  هالل 
لاللتفاف  جديدة  محاولة  يخفي  باطنه 
الّدوليّة،  الرياضيّة  الهياكل  قرارات  عىل 
الهالل املجتمعة للتداول  أحباء  يهّم لجنة 
يف آخر املستجّدات توضيح النقاط التالية:

أّوال :
يف  جاء  ما  مجمل  أّن  الهالل  أحبّاء  يؤكّد 
يشء  فيه  وبأسلوب  الجديدة  القرارات 
الرتهيب  من  بكثري  املبطّن  الرتغيب  من 
النيّة  سوء  قرينة  بغري  التّأويل  يحتمل  ال 
السيرة  نقّي  وديع«  »مكتب  كان  لو  إذ 
مخاتالت  ودون  فعال  لبادر  النيّة  وحسن 
أو خزعبالت ودون قرار متألّف من مئات 
عن  بساطة  بكّل  االٕعالن  اىٕل  الكلامت 
لهالل  املٔوقت  التجميد  قرار  عن  تراجعه 
الشابّة وهو املخرج القانوين السليم الذي 
يكفله له الفصل 15 من القانون االٔسايس 

للجامعة.
ثانيا:

عودة هالل الشابّة اىٕل موقعه الطبيعي يف 
الرابطة املحرتفة االٔوىل ال يحتاج اىٕل لّف أو 
دوران وال يحتمل فرض رشوط من أّي كان 
وديع«  »مكتب  من  مّنة  ليس  أيضا  وهو 
بالشابّة  الريايض  الهالل  أرجع  الذي  الّٔن 
محكمة  هي  االٔوىل  املحرتفة  الرابطة  اىٕل 
أّن  كام  القانون.  وبقّوة  الريايض  التحكيم 
تجاهل قرارات الرشعيّة الّدوليّة وااللتفاف 
بتأويالت  قانونية  آثار  دون  عليها وجعلها 
التونسيني  بذكاء  استخفاف  فيه  أكروباتيّة 
وانقالب رصيح عىل أحكام القضاء الريايض 
الدويل مبا من شأنه أن يهّز من صورة ومن 
يف  التونسية  الرياضة  الهياكل  مصداقيّة 

الخارج.
ثالثا: 

يؤكّد قناعتنا بعدم جدية مبادرات املكتب 
الجامعي وما يزيد من ريبتنا يف النوايا التي 
يبطنها من كّل طرح يتقّدم به هو التناقض 

بني  الّصارخ 
قراراته املعلنة وما 
يقوم به يف الخفاء 
مناورات  من 
غري  وخزعبالت 
معلنة حيث وبعد 
»للتاس«  أكّد  أن 
ماي   27 يوم  أن 
نهايئ  تاريخ  هو 
الجلسة  لعقد 
العامة تراجع بعد 

أقّل من يومني عن هذا املوعد كام راسل 
هذا املكتب التاس قبل 24 ساعة فقط من 
اتخاذ هذه القرارات طالبا تحديد الطريقة 
ومن  الهالل  إدماج  إعادة  بها  سيتّم  التي 
الرياضية  املحكمة  قرار  أن  رغم  قسم  أّي 
كان واضحا يف إبطال قرار االٕيقاف وبالتايل 
إعادة الحال اىٕل ما كان عليه قبل القرار...

رابعا:
حامد  لوديع  الرسمي  الناطق  إعالن  رغم 
الجامعة  أن  االٕعالم  وسائل  يف  املغريب 
القضائية  الهياكل  قرارات  بتنفيذ  ملزمة 
الجامعي  املكتب  مراسلة  فإن  الدوليّة 
تؤكّد عكس هذا  أوت  بتاريخ 5  »للتاس« 
الجامعة  هذه  زالت  ما  إذ  متاما  التميش 
اىٕل اليوم تناقش قرارات »التاس« وتسعى 
االٔكاذيب  بتسويق  عليها  االنقالب  إىل 
قرار  أن  اّدعاؤها  ذلك  من  واالٔراجيف 
املحكمة الدوليّة أنتج حالة من التمرّد لدى 
االٔندية التونسية التي أصبحت ترفض دفع 
وعقوبات  خطايا  من  للجامعة  عليها  ما 
حالة  خلق  مام  الشابّة  بهالل  أسوة  ماليّة 
مزاعمها  حسب  القانونيّة  الفوىض  من 
اىٕل  املراسلة  نفس  يف  الجامعة  سعت  كام 
هالل  مسٔوويل  عىل  »التاس«  تحريض 
هذه  مثل  له  يكون  ملن  فكيف  الشابة. 
املواقف يف الصباح أن ميّد يده بنيّة حسنة 
أعراض  من  ذلك  يكن  مل  إذا  املساء  يف 

السكيزوفرينيا؟
خامسا :

تدعو لجنة أحبّاء هالل الشابّة مرّة أخرى 
كّل االٔندية التونسيّة اىٕل الوقوف مع الهالل 
أصبح  الذي  املكتب  واحدا ضّد هذا  صّفا 

يعد  ومل  املحروقة  االٔرض  سياسة  ينتهج 
كّل  وراءها  ومن  االٔندية  يضع  أن  يعنيه 
جهات هذا الوطن العزيز يف محرقة الفنت 
شاّذة  رغبات  أجل  من  فقط  والجهويات 
ونوازع ذاتيّة بعيدة كّل البعد عن مبادئ 

االلتزام واملسٔووليّة.
سادسا :

القاطع  الشابة رفضهم  أحبّاء هالل  يجدد 
لحّل  واملاكيافليّة  امللتوية  االٔساليب  لكّل 
معايل  جديد  من  ويدعو  االٔزمة  هذه 
للتدّخل  سعيد  قيس  الجمهوريّة  رئيس 
تعيش عىل  التي  املأساة  لهذه  حّد  لوضح 
هذا  وتحرير  التونسيّة  القدم  كرة  وقعها 
إرادة  أسري  أصبح  الذي  العمومي  املرفق 
شخص واحد يتحّكم فيه بفردانية مطلقة 
ويترصّف يف مقّدراته الوطنيّة ترصّف املالك 

يف ملكه.
وكل  فريقنا  أحبّاء  كل  نذكّر  وختاما 
دامئا  سنبقى  أنّنا  قضيتنا  مع  املتعاطفني 
عىل الخّط نفسه من الوضوح يف التعاطي 
يوما من دعاة  نكن  القضيّة ومل  مع هذه 
ومل  االٕثارة  صناعة  عشاق  من  أو  الفتنة 
أجل  من  للمعارضة  جبهة  نكون  أن  نرم 
مع  املجانيّة  املشاكل  واختالق  املعارضة 
مل  نفسه  هو  مبداؤنا  الرياضيّة...  الهياكل 
ومصالح  حقوق  عن  الدفاع  وهو  يتغرّي 
فريقنا بكّل ما أوتينا من صدق وعزم وقّوة 
ما  عىل  املحافظة  هو  غاياتنا  كل  ومنتهى 
تبقى للكرة التونسيّة من رشف يف مواجهة 
والّزرع  الحرث  أهلكت  فاسدة  منظومة 
اىٕل  الوطني  الريايض  الهيكل  وحّولت هذا 

وكر للفساد وحصن للفاسدين...

في محاولة أخرى للتحيل على هالل الشابة

قرارات غريبة ومحاولة فاشلة لتحويل 
امللف إىل وجهة أخرى
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* شمس الدين العوين
تلوينات متعددة يف حياة الكائن ال ميلك معها الناس غري التفاعل 
بحثا عن األجمل واألرقى واألسمى.. إنها فسحة الفّن وهو يعيل من 
ألوان  اإلنسان من هواجس وكلامت تربز  الحلم يقول مبا يف  شأن 
والعنارص  األفكار  قيمة  القيمة..  تكمن  وهنا  وشجنها..  أحاسيسها 
والتفاصيل حيث طريق الفن واإلبداع السالكة نحو الجامل. هكذا 
هي لعبة الفن يف حاالت جاملية شتّى من الرسم إىل الحفر والخزف 
الفنان رسدية تيش  تغدو معها حكاية  التي  التنويعات  وإىل سائر 
بالرغبات.. رغبة اإلبداع ورغبة االبتكار ورغبة تأصيل الكيان ورغبة 
االمتاع واملؤانسة رغبة القول الدفني تجاه الذات واآلخرين.. تجاه 
العامل. من هنا منيض يف فسحة من الفن والجامل واالبتكار مع أعامل 
تنوعت أساليبها الفنية يف التعاطي مع املادة والشكل وبكثري من 
النزوع نحو التجدد وفق حلم قديم من طفولة عابرة نحتا للذاكرة 
وذهابا تجاه البحث عن الخصوصية يف عوامل الفن العالية والصعبة. 
هي فنانة تشكيلية سافرت يف دروب الفن حبا ورغبات وحلام وأملا 
املخصوصة  والعالقة  واألشكال  اللون  منحتها  الحياة  يف  ملعايشات 
مع الطني تدعكه لتشكل هيئات وأجسام وحاالت متعّددة يجمع 
امللّون.. وقد تحدثت عن  للفن وخطابه  بينها نظرتها هي كفنانة 
أعاملها صحف يابانية خالل نشاطها الفني التشكييل هذا يف بالد 
الهايكو األنيقة... شكلت عددا من لوحاتها ذات تجربة مع الزهور 
تجربة  وهي  خاصا  فنيا  اللوحة حضورا  فضاء  متنح  التي  املجّففة 
من  جاملية  اللوحات  يف  الناظر  خاللها  تبني  معارض  فيها  قدمت 
رحم الطبيعة لتضفي عليها الفنانة مسحة من الجامل. يف لوحاتها 
كذلك احتفاء لوين بأشياء من قبيل الحلم والحنني واألمومة وفق 
ما يعتمل يف دواخلها ووجدانها ليظل الرسم رضبا من الرتجامن يف 
شتى  حاالت  اىل  تذهب  خزفياتها  املختلفة..ويف  الفنية  اشتغاالتها 
من الهيئات وما به تربز عالقتها الحميمية باللعبة السرياميكية يف 
تعاطيها مع االنسان الذي ترى فيه جوهر العمل الفني وتحوالته 
وابتكاراته.. وهنا نذكر مشاركتها مؤخرا يف معرض الصالون التونيس 
للفّن املعارص بقرص خري الدين )رواق املعارض( الذي ينظمه اتحاد 
الفنانني التشكيليني التونسيني يف دورته السادسة بعنوان »الربمية« 
بألوان املقاومة الفلسطينية«. بإرشاف سعاد بن عبد الرحيم رئيسة 
بلدية تونس شيخة املدينة وثلة من أعضاء املجلس البلدي ملدينة 
تونس واإلطارات البلدية حيث تّم اقتناء عملها الفني. إننا اذن يف 
جوهر العامل الفني للفنانة التشكيلية هالة بوزواية التي متنح زائري 
الفنية  العملية  التفكري يف كنه  معارضها ومتلقي أعاملها حيّزا من 
التي قضت فيها كل هذه السنوات ومنها سنوات اإلقامة يف اليابان 
وتنوع أنشطتها هناك لتعود اىل تونس وتواصل هذا التميش الفني 
الذي تخريته..رحلة مع الفن تقوم بها الفنانة هالة بوزواية ديدنها 
يف كل ذلك هواجس وأحالم وصعوبات عاشتها وظروف قادتها اىل 
هذا  تواصل  وهي  وسرياميك  مجففة  وزهور  رسم  بني  الفن  أرض 
الناس  الحياة وصخب  ذاتها يف ضجيج  الفني تبحث عن  الذهاب 
وتداعيات العوامل ال تلوي عىل غري قول ما بداخلها وفق موسيقى 
التجربة  من  الحيز  هذا  عن  الرغبات.  وألق  القلب  وشجن  الحال 
والحياة تتحدث الفنانة هالة عن البدايات والحلم والفن والحنني 
وغري ذلك لتشري إىل هذا السري الفني الذي تراه مغامرة رائقة فيها 
التعب الجميل واملغامرة لتقول: »... منذ صغر سني كانت يل رغبات 
وميل تجاه الرسم والتلوين حيث كنت مع أمي وأختي كثريا ما ننجز 
وعندما  الذهبية..  الصغرية  التحف  ذلك  من  اليدين  بعمل  أشياء 
زرت اليابان أعجبت بالخزفيات ففي هذه السفرة سنة 1998 إىل 
حدود سنة 2004 قمت بعديد األعامل إىل جانب الرتبصات يف فن 
الحفر يف إطار أعامل وأنشطة للتعريف بتونس وتراثها ومأكوالتها 
واللباس ضمن جمعيات لألعامل التطوعية.. لقد جذبني فن الخزف 

وجاملياته  هناك 
منتجيه  وإبداعات 
وعند  وفنانيه 
يل  كان  عوديت 
إيالء  بعدم  شعور 
بفنون  عناية 
عدد  وقلة  الخزف 
املشتغلني  الفنانني 
عليه.. كان يل عشق 
كبريين  وانبهار 
كان  بالسرياميك.. 
إحساس  لدّي 
إبداعية  بشحنات 
داخيل  يف  وفنية 
ذلك  يف  وساعدين 
آنذاك  أمي  مرض 
إذ  الله(  )رحمها 
كثريا  أركّز  كنت 

لالستجابة لرغباتها وهي التي أقعدها املرض وأثر يف حركة أعضائها 
لذلك اشتغلت عىل أعامل خزفية يف شكل يد عاجزة ومعوجة مثال 
وذلك ملا كانت تعانيه أمي التي أصيبت وقتها بجلطة فكانت جّل 
خزفيايت فيها جانب العجز يف اليد أوغريها من األعضاء.. لقد كان 
لكل ذلك أحاسيس تجاه ما عانته أمي وأنا القريبة منها واملالزمة 
يف  والوضعيات  األحاسيس  من  الكثري  حالتها  من  استلهمت  لها 
خزفيايت.. الفن كان يف جينايت وهو يشء حيوي وبالنسبة إيّل كل يوم 
ال أعمل فيه هو يوم أشعر فيه بالضياع.. الفن مجال إبداع وحياة.. 
خالل تجربتي هذه كانت يل مشاركات يف معارض خاصة وجامعية 
ويف اليابان شاركت يف معارض جامعية مع الفنانة اليابانية الحفارة 
الثقايف  النادي  بفضاء  كذلك  خاص  معرض  يل  وكان  قيساوا  يانا 
الطاهر الحداد سنة 2005 حول الزهور املجففة اىل جانب معرض 
برواق السعادة سنة 2006 فضال عن املعارض الدورية لنشاط اتحاد 
التونسيني وأنا منخرطة فيه منذ سنة 2018..  التشكيليني  الفنانني 
مررت  التي  الصعبة  الظروف  وبحكم  الفني  لعميل  مبارشيت  عند 
بها أشعر بأن الفن مالذي وعاملي وهو مجال خالص نحو عامل آخر 
ولهذا بعثت مقرّا للتداوي والعالج بالفن بسيدي بوسعيد  واآلن 
ما زال فيه مجال للرسم كوصفة للعالج والتعايف. أعّد اآلن ملعريض 
بأن  أحلم  الفنية..  وأعاميل  تجربتي  جملة  سيحوي  الذي  الخاص 
الفني..  مرشوعي  مجال  من  أوسع  وأن  عاملية  معارض  يف  أعرض 
تخطيطية  رسمة  دون  مبارشة  العمل  أنجز  هذا  الفني  شغيل  يف 
مسبقة ألن الفكرة قد تتغري مع العمل وأثناءه.. أمتاهى يف الرسم 
الرسم  فيه  فني  عمل  إنجاز  إىل  وأسعى  واألكريليك  الزيتي  مع 
والتلوين والسرياميك.. الفنان يحب ما يفعل وينجز ويبقى الحلم 
ووالديت  الحنني..والدي  جانب  اىل  إبداعية  عملية  كل  يف  هاجسه 
وظّل  والحياء  التقاليد  فيها  بعقلية  وتربّينا  سويقة  باب  حي  من 
إبداعايت وهناك  دافعا مهاّم يف حياتنا ويف  الذي كان  الحنني  معنا 
يساعد  فّن  املوسيقى وهي  أحب  الناس..  لدى  التقاليد  إىل  عودة 
عىل اإلبداع وهي رضورية خالل العمل الفني ويف مجال التذوق 
وأنا  راقية  لغة  والحب.. هي  والحلم  اإلبداع واألمل  الجاميل فهي 
معجبة مبوسيقى الذوق الرفيع مهام كان املصدر والبلد.. الفن مهّم 
يف الحياة إىل جانب شؤوننا األخرى ومنها العائلية.. الفنان مسافر 
يف أرض تعده كل يوم بعطاء مهّم هو حلمه الذي منه ما ينجزه 

فنيا وجامليا وحضاريا....«. 

االخيرة

امُلثّقف
 على الرّكح األزرق

يُشِبه  ال  بوجه حقيقّي  ُولِدوا  الذين  تلفزيون  فيسبوك، هو  إّن 
راديو  وهو  املتوّهجة،  واألضواء  الكامريا  تُحبُّذها  التي  األقنعة 
الّصوتيّة  حبالُهم  ية  ّ السرُّ حبالِهم  مع  والدتهم  يوم  ت  قُصَّ الذين 
املتفرّجني  مقاعد  حيُث  والّصامت  الّضيّق  مسَحنا  إنّه  أيضا، 
فارغة ألّن الجمهور بأكمله عىل الرّكح. لكّل مّنا موطئ قدم عىل 
الخشبة الّزرقاء ورمّبا ألّن األرض تدور من حولنا نعتقد أنّنا نتحرُّك 
بُحّرية، وكالزومبي ترانا نتبادُل الّنظراِت الفارغَة ونروي أشياء ال 
كوابيسه  يروي  هذا  شأنِه:  يف  ُمستغرق  مّنا  كاّل  ألّن  أحدا  تهّم 
من  يجد  ال  ألنّه  يبيك  واآلخر  الّصغرية،  بانتصاراته  يهذي  وذاك 
يُعانُقه وسط الحشود التي باتت اآلن تُشِبه كوراال مؤلّفا من ألف 
القصائد  تختلط  ُمختلفة.  أغنية  منها  حنجرة  كّل  تُؤّدي  حنُجرة 
واأللحان فال يُسَمُع يف األخري سوى طنني حاّد يُصمرُّ اآلذان. ُركح 
ليس عىل ظهره سوى األبطال. أليس هذا غريبا؟ أليس ُمضحكا 
أّن األرض التي حّولناها إىل شبكة عنكبوتيّة ال تُكّف عن الّدوران 
حول الّشمس هازئة من هرائنا الّسخيف؟ سنهلَُك يوما ألنّنا ما 
زلنا نؤمن بقدرتنا عىل تغيري قوانني الطّبيعة وِحكمتها بأفواهنا. 

مثّة فرق بني التطورُّر وبني التامدي، وما نعيُشه اليوم ال اختالف 
يف أنّه انزالق جامعي يفقد معه الفرد والجامعة عىل حّد الّسواء 
قدرتهام عىل التوقّف أو تغيري املسار، رمّبا تكون خطوة تكنولوجيّة 
املوجود طاملا  اإلنسان  انتهاء  الهاوية:  لكّنها ُخطوة نحو  عمالقة 
يرى الطبيعة وبداية اإلنسان املوجود طاملا يراُه غريُه. قد تكون 
ثورة رقميّة نبيلة كقارب نجاة، لكّنها بالتّأكيد األقذر لو استغلّت 
َر له أّن الحياة موت ما مل تكن عرضا  افتتاَن اإلنسان بالتّعبري لتُصوِّ
عىل  الباعثة  أو  القاتلة  الوحَدة  مصريَه  وأّن  الهواء،  عىل  ُمبارشا 
العيش داخل شاشة حاسوبه أو هاتفه. حينها  الجنون لو رفض 
بَدَل أن يكون املَُحرُِّك الحضاري األسمى للحياة هو مدى إدراكنا 
للطبيعة من حولنا وحافظنا عليها، نكون عىل العكس قد اخترصنا 

دوَر الّنوع اإلنساين يف ثنائيّة املُتّصل واملُنَفصل.
الُقبّة يف آن واحد وال أحد يكرتث  الجميُع تحت هذه  يتكلّم 
أّن  ورغم  أحدهم.  بقيّة  أنّه  له  يخطُر  أصال  أحد  ال  إذا  للبقيّة، 
اللعبة تتلّخص يف إقناع أكرب عدد ممكن من األبطال بأنّك البطل 
إذ  التّفاهة،  جّدا وهي من صنع  القوانني صارمة  أّن  إالّ  الوحيد 
األمر،  لزم  إن  بالّسحر  بالعويل،  بالّنشيج،  بالتَسورُّل،  يُسَمُح  قد 
لكن أبدا لن يُسَمَح بانتزاع سّدادات األذن عن جريانك أو تكميم 

أفواههم التي ال تخرُس لحظة واحدة. 
فوق  املرتاّصة  واألصداف  القواقع  شاطئ  إنّها  عذبة.  ُخلوتُنا 
بعضها بعضا. االزدحام ال يُحتََمُل يف ُمعتَزَلِنا فإىل جانب املُثّقفني 
األبطال هناك الباعة املُتجّولون )نجح بعُضهم يف بناء أكشاك من 
وهناك  واملُتوّحدون  املجانني  وهناك  صالبة(  أشّد  وأخرى  الزّنك 
سامرسة  خاطفة،  دفن  مواكب  مثّة  ركن،  كّل  يف  ملقاة  ُجثث 
وشّحاذون ومومسات وُمهرّجون، طبعا دون أن ننىس أصدقاءنا 
واألكرث  املُحبَطَة  الفئة  فهم  الُكتّاب  ننىس  ال  أن  يجب  الُكتّاب. 
شقاء بيننا جميعا، وصحيح أنّهم يقولون أشياء جيّدة من قبيل 
»إّن  أو  أعامقها«،  يف  قاتلة  تيّارات  تُخفي  الوديعة  األنهار  »إّن 
طيّبون  أنّهم عموما  إالّ  الّريح«  اتّجاه  إىل  اإلشارة  الّدخان  ُمهّمة 
ومأساويّون وما زالوا يالحقون الفقر والبطالة يف نصوصهم بدل 

ُمحاربة الُحمق والعمى وعبادة العادة. 
نحُن هنا يف فيسبوك ُمستمتعون رغم أّن التلفزات قد اشرتت 
أمتارا نفيسة عىل ُركحنا. ال نعرُف ماذا نقول وملن. املقاعد أمامنا 
فارغة. لكن، ال يشء ينُقصنا يك نكون سعداء ما عدا الناس وباب 

الّنجدة. 

يف تجربة الفنانة التشكيلية هالة بوزواية 

فسحة الرسم والتلوين والسرياميك والزهور 
* محمد فطومي )كاتب ومرتجم(املجففة بني احللم واحلنني
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