
إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البالد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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* وضع صعب لإلعالم في تونس

إىل متى تواصل 
االنتهاكات وملصلحة من 

السحل اإللكرتوني؟
* السيادة الوطنية والتدخل األجنبي 

وإطالقيّة  األمريكي  الوفد  زيارة 
منظومة الحقوق والحريات الكونية

* األستاذة والمناضلة زينب بن سعيد الشارني 

قيس سعيد لم يقم بانقالب سياسي وتآكل 
السلطة توضّح بعد وفاة السبسي

* الناقد محمد البدوي:

ال معنى لنهضة ثقافية ال تساهم 
فيها قوة رأس املال الوطني

* ما ننفرد بنشره

وزيرة الرياضة املكلفة تهدد »بتلفيق 
ملف  فتح  على  يتجرأ  ملن  التهم« 

رياضي وفر 10 سمكات يف تربصه

* في الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي 

ريادة األعمال واملشاريع الصغرية 
الطريق نحو التنمية املستدامة

 إلغاء قرار مقاطعة العودة 
املدرسة وتمسّك ببقية املطالب 

العالقة

 مأزق األوامر الحكومية يف 
الستاغ ويف اتصاالت تونس

 فشل الجلسة الصلحية 
ألورونج صفاقس وإضراب

بـ 3 أيام
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

األخ األمني العام يلتقي وفد التيار الديمقراطي  
أجرى األمني العام األخ نور الدين الطبويب لقاء مع السيدين غازي الشوايش األمني العام للتيار الدميقراطي ومحمد الحامدي نائب 

األمني العام. وتطرق اللقاء إىل الوضع العام بالبالد وآخر املستجدات الوطنية والدوليّة.

األخ نور الدين الطبوبي 

كل شعب أدرى بإصالحاته
قال األمني العام األخ نور الدين الطبويب، يف تعليقه عىل رفضه دعوة السفارة األمريكية بتونس للقاء وفد من الكونغرس، إن »لالتحاد 

ثوابت ومبادئ منذ تأسيسه ولن يحيد عنها، متابعا »ما منشيوش للسفارات، انّجمو نختلفو داخليا لكن القرار الوطني ال فيه ال بيع 
وال رشاء«.

وأضاف األخ الطبويب عىل هامش تكريم عدد من أبناء اإلطارات النقابية بسوسة، املتفوقني يف االمتحانات الوطنية أن »كل شعب 
أدرى بإصالحاته وبخصوصياته«.

األخ سمير الشفي: 

االتحاد مع صياغة جماعية 
ملستقبل تونس

جدد األمني العام لالتحاد العام 
للشغل األخ سمري الشفي، دعوة 

املنظمة الشغيلة إىل رضورة اإلرساع 
بتكوين وتشكيل حكومة. بعد زلزال 

25 جويلية.
وشدد األخ الشفي، عىل أن االتحاد 
مع املحافظة عىل الحريات العامة 
والحقوق االقتصادية واالجتامعية 
للتونسيني، مبيّنا أن ما حدث يوم 
25 جويلية ليس انقالبا يستوجب 

التصدي له بجبهات.
واستنكر األخ الشفي ما اعتربه 

إيحاءات من شخصيات سياسية 
كون املنظمة الشغيلة تفاعلت مع 

مقرتحات للتصدي ملا حدث يوم 25 
جويلية.

وقال إن صياغة مستقبل تونس ال بّد أن تكون تشاركية بانخراط القوى املنخازة 
للشعب ومشاركة املنظامت الوطنية. و»إن االتحاد مالّك موش كاري«.

انتخاب تونس يف مجلس 
إدارة املنظمة

يف اليوم الثالث ألشغال مؤمتر منظمة العمل الدولية يف دورته 47 تم انتخاب تونس 
ممثلة يف االتحاد العام التونيس للشغل يف مجلس إدارة املنظمة عن فريق العامل.

المؤتمر الرابع لالتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب

األخت مروى الهمامي على رأس لجنة الشباب
انعقد املؤمتر الرابع لالتحاد الدويل لعامل البناء واألخشاب أيام 26 و27 و30 و31 أوت 2021 عرب تطبيقة زووم وقد تّم انتخاب 

االخت مروى الهاممي رئيسة للجنة الشباب بشامل افريقيا واألخت آمال املناعي نائبة رئيسة لجنة املرأة بشامل افريقيا   
كام تّم انتخاب األخ الطيب البحري الكاتب العام للجامعة للبناء واألخشاب عضوا  يف الهيئة التنفيذية لالتحاد الدويل لعاّمل البناء 

واألخشاب بإفريقيا والرشق األوسط.  
* م/ م

من عناوين اليوم االحتفايّل الذي نظمته 
رشكة كرومبارغ وشوبارت باجة بإرشاف 

األخ نور الّدين الطّبويب األمني العاّم 
لالتّحاد العاّم التّونيس للّشغل والسيد 

وسام بادري املدير العام للرشكة:
- االعرتاف بالّدور الّريادي الذي اضطلع 

به الطّرف االجتامعي فقد تّم:
- تكريم االتّحاد الجهوي للّشغل بباجة 

ممثاّل يف األخ عبد الحميد الرشيف 
الكاتب العام.

- تكريم الّنقابة األساسيّة من خالل األخ 
بالل الّدرييس.

- تكريم املتفّوقني جهويّا يف االمتحانات 

الوطنيّة وأبناء عملة الرّشكة املتميّزين 
دراسيّا.

- تكريم أعوان وإطارات الصّحة بالجهة.
- تكريم مندوبيّة الرّتبية بباجة.

- تكريم اإلدارة الجهويّة للّشؤون 

االجتامعيّة بباجة.
- تكريم أعوان حراسة الرّشكة.
- انفتاح الرّشكة عىل محيطها:

- منح صّك بنيّك قيمته 35 ألف دينار 
ملعاضدة املجهود الوطني يف مقاومة 

جائحة كورونا.

نقطة ضوء

شهائد تكريم يف االتحاد الجهوي للشغل بباجة   
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مراجعات جذريّة
ما من شّك يف أن هذا الوباء الطارئ مؤقت ومآله الزوال. لكن ما من شّك 
بعد  وعّم  كورونا  قبل  عّم  املستقبل  لنا حديث يف  يكون  أنه سوف  أيضا يف 
كورونا. فكل املؤرشات تؤكد أن العامل بسائر مجتمعاته مقبل عىل مراجعات 
مستوى  يف  كم  واملقاربات  والتقديرات  واملفاهيم  القيم  مستوى  يف  جذرية 
العالقات والسلوكات. وعلينا جميعا أن نستعّد لها بروح عالية من املسؤولية 
خربنا  التي  للتّنمية  الرثّة  القدمية  للمقاربات  مشدودين  لبقائنا  مجال  فال 
سياساتها وآلياتها القامئة عىل احتكار القرار وعىل مراكمة األرباح بشتى الطرق 
بل  البيئي،  بالوسط  اإلرضار  يف  واإلمعان  ورفاهه  اإلنسان  كرامة  حساب  عىل 

واستباحة هيبة الّدولة وسلطان القانون.
السيدات والسادة،

الوطني  املعهد  عن  مؤخرا  الصادر  للمؤسسات  الوطني  السجل  حسب 
لإلحصاء فإن تونس تعّد يف موىف 2019، حوايْل 782.115 مؤسسة خاصة يف حني 

متثّل املؤسسات املشغلة لـ 200 أجري فم فوق 1 % فقط.
بأغلب  الشبيه  التونيس  االقتصادي  النسيج  تنوع  عن  املتوفّرة  األرقام  إن 
التي  والترشذم  والتنافر  الهشاشة  هول  تخفي  أنها  غري  العربية،  االقتصاديات 
النمذج  إىل عقم  الواقع  تحيل يف  والتي  بلداننا،  العمل يف  أسواق  منها  تعاين 
ومندمجة  متمسكة  اقتصاديات  بناء  يف  اليوم  إىل  عجزت  التي  التنموية 
مؤمل  نسبة  بقيت  بعده  أو  األخرية  العرشية  ثورات  قبل  فسواء  ومستدامة. 
حياة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ضعيفة. ويكفي أن نذكر عىل سبيل املثال 
اإلغالق  حاالت  بلغت  إذ  واألحذية  والجلود  واملالبس  النسيج  قطاع  يف  رقم 
2600 مؤسسة وهو  ما بني 2005 و2016 حوايْل  املرتاوحة  الفرتة  املسجلة يف 
رقم يؤرش عىل الهشاشة الهيكلية لهذا القطاع خاصة، والنسيج الصناعي عىل 

وجه العموم.
عقد اجتماعي

بإبرام  الثورة  لقد استبرشنا يف تونس بتوصلنا مع الرشكاء االجتمعيني بعد 
عقد اجتمعي جديد تّم توقيعه تحت قبة املجلس الوطني التأسييس يوم 14 
جانفى2013 بحضور املدير العام ملكتب العمل الدويل، آملني أن يؤسس هذا 
العقد النطالقة جديدة من أجل إرساء منوذج تنموي مستدام ومندمج يكرس 

شعار ثورتنا املنادي بالحرية والكرامة والعدالة االجتمعية.
وقد حّدد هذا العقد 5 أهداف اسرتاتيجية: 

1. 1( النمو االجتمعي والتنمية الجهوية، 
2. 2( سياسة التشغيل والتكوين املهني،
3. 3(  العالقات الشغلية والعمل الالئق،

4. 4( الحمية االجتمعية
5. 5( مأسسة الحوار االجتمعي.

 2017 جويلية  شهر  منذ  العقد  هذا  لتفعيل  عمل  برنامج  وضع  تّم  وقد 
إرادتهم  وتأكيد  مبقتضياته  بااللتزام  االجتمعيني  الرشكاء  تعّهد  بذلك  مجسدا 
يف أن يجعلوا منه ومن مخطّط العمل املرتتب عنه برنامجهم املشرتك للنهوض 
بالعمل الالئق ولتأمني االنتقال التدريجي للقطاع غري املنظّم إىل القطاع املنظّم 

أي إىل وضعيّة مؤطرة بسلطان القانون.
للبند  املكرس  االجتمعي  للحوار  الوطني  املجلس  استحداث  وباستثناء 
الخامس من العقد فقد بقيت دار لقمن عىل حالها بل ازدادت سوءا ورداءة.

اليوم،  حتى  النور  يَر  مل  القانونية  إىل  االنتقال  لربنامج  املرافق  فاملخطّط 
والهيئات املعنية مببارشة عملية االنتقال من الوضعية غري النظامية إىل الوضعية 
بوسائل  يتعلق  األمر  أن  والحال  املطلوب  الدعم  تلَق  مل  وتحسينها  النظامية 
واعتمدات منصوص عليها للحصول عىل النتائج املنتظرة. بل إن عجز وتهاون 

املحمي  املنظم  العمل  نحو  االنتقال  ملسار  فعلية  انطالقة  تأمني  عىل  الدولة 
بالقانون والّضامن لرشوط العمل الالئق، أدى ببعض مؤسسات القطاع الخاص 
إىل هجرة العمل املنظم نحو العمل غري املنظّم ملواجهة املنافسة غري الرشعية، 
أمام  واسعا  الباب  فتح  قد  املنظّم  غري  القطاع  تجاه  الدولة  تساهل  أن  كم 

استرشاء الفساد والتهريب.
هكذا تعطلت هذه االسرتاتيجية بسبب غياب اإلرادة السياسية يف خلق مناخ 
أعمل يساعد عىل االرتقاء بسالسل القيمة. ورغم كّل هذه املؤرشات السلبية 
فإنّنا يف االتحاد العام التونيس للشغ ما زلنا نؤمن بإمكانية التغيري ونعتقد أنّنا 
قادرون عىل إرساء منوال تنموي بديل قائم عىل االندماج واالستدامة والتنّوع 

وتّواق إىل تحقيق العدالة االجتمعية مطمحنا الدائم ومحور نضالنا الرئيس.
تحوّالت عميقة

مجال  يف  خاصة  عمالقة،  وبخطى  عميقة  تحّوالت  عىل  ُمقدم  العامل  إن 
مستقبل العمل وسوف يشهد ال محالة اندثار أنشطة تقليدية وظهور أنشطة 
جديدة يسود فيها العامل االفرتايض، واألدوات الرقمية، والعمل عن بعد وهو ما 
يطرح علينا يف تونس ويف بلداننا العربية االستعداد للتوقي من انعكاسات هذه 
التحّوالت االجتمعية والحقوقية  ولكن أيضا العمل عىل توجيه الحوار نحو ما 
يفيض إىل تدعيم الردود املناسبة مبا يلبّي حاجيات املؤسسة والعمل، وهو ما 

يستدعي إحالل الثقة بني النقابيني واملؤجرين بفضل الحوار االجتمعي.
إننا نعيد ونكرر أن املنوال التنموي الحايل مل يعد قادرا عىل جذب االستثمر 
التنمية فضال عن عجزه  الالئق وال عىل تحقيق  العمل  الخاص وال عىل توفري 
عن ضمن قدر من العدالة االجتمعية، نظرا إىل ضعف البنية التحتية ورداءة 
متكاملة  إىل رؤية صناعية  االقتصادي واالفتقار  النسيج  األعمل وتفكك  مناخ 
الالئق وتنافسية  العمل  القطاعات وطاقاتها وتؤمن  تراعي إمكانيات مختلف 

ودميومة املؤسسة. 
النمذج التنموية

إّن انعاش مؤّسساتنا الّصغرى واملتوّسطة والتي متثل ثلثي النشاط االقتصادي 
النمذج  بإرهاصات  واملكبَّلة  البالد  يف  األجراء  من   % لـ65  واملشغلة  التونيس 
التنموية التي أكدت العقود األربعة األخرية عقمها وفشلها، واملرَهقة بتداعيات 
جائحة كرونا التي زادت يف تعرية هذا اإلخفاق، بات يقتيض اليوم، قبل الغد، 

واالقتصاد  الزاحفة  الرقمنة  ملستلزمات  تستجيب  متطّورة  تحتية  بنية  توفري 
األخرض املوعود والصديق للبيئة. كم يقتيض توفري مناخ أعمل محّفز وميّس، 
املجتمعية  املسؤولية  وملبادئ  الحوْكمة  لرشوط  مستجيب  الفساد،  من  خال 
كم حّددتها املواثيق الدولية لحسن الّسلوك ومعايري العمل الدولية والعربية، 
مناخ يراعي الرتابط الجديل الوثيق بني األبعاد االقتصادية واالجتمعية والبيئية 
إلنعاش  واملندمجة  املستدامة  للتنمية  كقاعدة  اآلخر  واحد عىل  تغليب  دون 
مؤّسساتنا الصغرى واملتوسطة أيضا مراجعة جذرية للعالقات الشغلية السائدة 
حاليا واملغيبة للحوار االجتمعي وللشفافية ولرشوط العمل الالئق الرضورية 
اإلنتاج  بجودة  النهوض  عىل  والتحفيز  املؤسسة  صلب  املخاطر  إدارة  لحسن 

واإلنتاجية، ومن ذلك:
− دعم قدرات الرشكاء االجتمعيني عىل الحوار حول الوظيفة االسترشافية 
املسارات  وحول  والقطاعي  الجهوي  الصعيدين  عىل  واملهارات  املهن  حول 

التشغيلية 
− اجتثاث مكاتب التشغيل من منط التسيري البريوقراطي التي هي عليه اآلن 

واالرتقاء مبقاربتها وفق الطلب.
− وضع رشاكة اسرتاتيجية بني املصالح العمومية ومكاتب التشغيل يف مجال 

البحث عن فرص العمل والتوسط فيه.
إطار  يف  االجتمعي  الحوار  إطار  يف  العملية  النقابات  أمام  املجال  فتح   −
التسيح  من  إلنقاذهم  األجراء  تأهيل  إعادة  منظومة  حوْكمة  يف  املشاركة 

الجمعي واإلحالة عىل التقاعد املبكر لضمن استقرار الشغل واملسار املهني.
فقدان موطن  التأمني عىل  الخربة ونظام  اإلشهاد مبكتسبات  نظام  إقرار   −
الشغل كآليتني رضوريتني لحمية املسارات املهنية والنهوض بالتشغيلية وتطوير 

التنافسية.
جهود  يثّمن  مبا  واملائية  الطاقية  للموارد  املقتصدة  التجهيزات  اعتمد   −

املؤسسة يف مجال ترشيد استعملها وحمية البيئة ومقاومة التلّوث.
− توفري الظروف املالمئة لحمية الصحة والسالمة املهنية يف أماكن العمل 
والتّحسيس مبخاطر  اإلعالم  والحرص عىل  والفردية  الجمعية  الوقاية  ووسائل 

املهنة.
بالتدرج وعىل مراحل فهو  يتّم  إمنا  العمل  اعتقادنا فإن تغيري عالقات  ويف 
مجال  يف  ايجابية  ونتائج  اقتصادية  نجاحات  املؤسسة  سجلت  كلم  يحصل 
وتساعد  البرشية.  مواردها  الترصف يف  سياسة  بفضل  الالئق  بالعمل  النهوض 
للحوار  الجيدة  املمرسات  مثل هذه  إن  الشغل.  نزاعات  لفّض  التفاوض  عىل 
املناهضة  واملؤسساتية  السياسية  البيئة  ورغم  املؤسسة،  داخل  االجتمعي 
السبيل  تنري  أن  شأنها  من  التغيري  درب  عىل  تبذل  التي  للجهود  واملعرقلة 

للمستقبل.
تحوالت جيوسياسية

يعيش الوطن العريب عىل وقع جملة من التحوالت الجيوسياسية املتسارعة، 
تغيري  إىل  واقليمية خطرية غري مسبوقة تسعى  وتحت ضغط تطورات دولية 
العربية وتفكيك دولها واعادة  األمة  العاملي وتستهدف وجود  النفوذ  خارطة 
هندستها يف »كنتونات« ما دون قطرية دينية وطائفية وعرقية ترضب مقّومات 
الدولة الوطنية الستدامة هيمنتة القوى الخارجية وسيطرتها عىل العامل، سعيا 
إىل فرض مرشوع الهيمنة املسمى بـ»الرشق االوسط الجديد«متوّسلة يف ذلك 
اإلرهابية  القوى  وتدعيم  الداخيل  احرتاب  فنت  إشعال  ومنها  األدوات  بشتى 
وتغذية النزعات االنفصالية ويحرضنا اآلن ما حصل للعراق من تدمري ممنهج 
وما تّم من تخريب ضّد سوريا عرب حرب إرهابية قذرة وباملناسبة فقد آن األوان 
لرفع الحصار عىل الجمهورية العربية السورية وإرجاعها إىل موقعها الطبيعي 

بني إخوانها العرب.
»األمن  لرضب  الحقيقية  التهديدات  تنامي  االخرية  الفرتة  يف  نشهد  كم 
من  وإذاللها  وتركيعها  ومستقبلها  وجودها  لتهديد  للشعوب  املايئ«  القومي 
الحال  هو  كم  املنطقة  يف  منابعها  وعىل  املياه  عىل  النهائية  السيطرة  خالل 
مع مشاريع جنوب األناضول وسّد النهضة األثيويب وتحويل نهر االردن وكلّها 
مشاريع تستهدف أمن مرص والسودان والعراق واألردن وسوريا يف تحّد صارخ 

للمعاهدات واالتفاقات الدولية.
كم يتواصل تكثيف الكيان الصهيوين الغاشم اعتداءاته الهمجية ضّد شعبنا 
ومصادرة  واالستيطان  التهويد  يف  املحمومة  مساعيه  خالل  من  فلسطني  يف 
إىل  بالسعي  وخاصة  االمريكية  االدارة  مع  مفضوح  بتواطؤ  وضمها  األرايض 

تحويل القدس عاصمة للكيان الغاصب.

ريادة األعمال واملشروعات الصغرية الطريق نحو التنمية املستدامة
 47 الدورة  يف  لالتحاد  كلمة  املساعد  العام  األمني  األخ حفيظ حفيظ  ألقى 

ملؤمتر العمل العريب املشرتك هذا نصها:
أوّد بداية أن أتوجه بالشكر إىل السيد املدير العام فائز عيل املطريي ولفريقه 
املتعاون ملا يبذلونه من جهد دؤوب من أجل تحقيق أهداف وبرامج منظمة 
ريادة  ملوضوع«  اختيارهم  حسن  وللمنظمة  لهم  نشكر  كام  العربية،  العمل 

األعامل واملرشوعات الصغرية الطريق نحو التنمية املستدامة«.
أّن اختيار هذا املوضوع يجد مربراته يف ما أحدثته جائحة  وما من شّك يف 
تعلمون  استثناء. وكام  العامل دون  اقتصاديات  كارثية عىل  أثار  كوفيد 19، من 
تاّمة  املاضيتني يف حالة شلل شبه  السنتني  امتداد  العامل عىل  جميعا، فقد صار 
حركة  وتوقف  الحدود  غلق  بسبب  العطالة  يشبه  ما  يف  األنشطة  كّل  وباتت 
الجسدي يف  التباعد  أو جزئّيا. وصار  كلّيا  الصحي  الحجر  التنقل والنقل وفرض 
املحيطني العائيل واملهني ويف األماكن العمومية واجبا مفروضا. وكنتيجة لذلك 
الوقتي وانقادت مئات اآلالف من  العمل  أو  البطالة  العامل عىل  أحيل ماليني 
املؤسسات إىل غلق أبوابها وخضع عامل الشغل إىل ضوابط وقيود صارمة تسّببت 
يف إعادة ترتيب األولويات ويف اتخاذ اختيارات عّمقت الفوارق فيام بني الجهات 
والقطاعات. ولكن وقعها كان أشّد وأعظم عىل املهّمشني املقصيني من أنظمة 
بعرشات  يعّدون  وهم  املنظم  القطاع  خارج  والناشطني  االجتامعية  الحامية 

املاليني يف أقطارنا العربية.

كلمة االتحاد العام التونسي للشغل في الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي

مؤتمر العمل العربي يف القاهرة يصدر بيانا
 إثر دورته السابعة واألربعني

عقد وفد االتحاد العام التونيس للشغل اجتامعا مع االتحادات النقابية 
أعضاء االتحاد العريب للنقابات وأصدروا البيان التايل:

عىل هامش مؤمتر العمل العريب يف دورته السابعة واألربعني يف القاهرة، 
املنضوية  واالتحادات  النقابات  ممثلو   2021 سبتمرب    7 اليوم  اجتمع 
مازن  األخ  برئاسة  الدورة  يف  واملشاركون  للنقابات  العريب  االتحاد  يف 
املعايطه رئيس االتحاد، وتداول اللّقاء واقع العمل املشرتك ومستقبله، 

وأوصوا باآليت:
دا والحرص  1. التمسك باالتحاد العريب للنقابات إطارا نقابيا عربيا موحَّ

عىل توسيع االنتساب إليه ودعم إشعاعه العريب والدويل. 
2. العمل عىل التنسيق الدائم بني النقابات األعضاء يف جميع املحطّات 
العربية واإلقليمية والدولية لتوحيد املوقف وتعزيز التأثري الجمعي يف 

القرار والربوز كفريق عمل متناسق ومنسجم ومنظَّم.
3. التشديد عىل حيوية الوحدة العّملية والنقابية عىل قاعدة التشاركية 

والحوار ووحدة املوقف واستقاللية القرار.
لألطر  تفعيال  طارئ  مركزي  مجلس  بعقد  اإلرساع  إىل  الدعوة   .4

الدستورية تجاوزا للظروف التي فرضتها جائحة كورونا 19 .
املوقعون:

- رئيس االتحاد العريب للنقابات، االتحاد املغريب للشغالني، الكنفدرالية 
الدميقراطية للشغل باملغرب، اتحاد عامل البحرين،اتحاد عامل سلطنة 
عامن، اتحاد عامل األردن، االتحاد العام لعامل فلسطني، اتحاد عامل 

مرص الدميقراطي، االتحاد العام التونيس للشغل
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* خليفة شوشان
نقطة  باألجنبي  االستقواء  قضّية  شكّلت  طاملا 
التقدمّية  السياسّية  القوى  بني  جوهريّة  خالف 
والدميقراطّية والحقوقّية يف تونس زمن الدكتاتوريّة 
جذور  يف  عميقا  الغوص  ودون  الثورة.  وبعد 
مفاوضات  إبّان  أو  االستعامر  زمن  الظّاهرة  هذه 
اليوسفي  البورقيبي  الخالف  وتفّجر  االستقالل 
وانقسام املجتمع التونيس حول طبيعة العالقة مع 

املستعمر الفرنيس. 
ومعركة  االستبداد  مرحلة  إىل  بالعودة  سنكتفي 
الحريات وخاصة مع تحرّك »18 أكتوبر« من أجل 
الحقوق والحريّات التي شكلت لحظة فرز حقيقّية 
السياسية  القوى  التي خاضتها  النضاالت  يف سياق 

الدميقراطي  األدىن  الحد  أسمته  ما  عىل  ملتقية  التونسية  واملدنية 
واملطالبة بحرية التعبري والصحافة وحرية التنظّم الحزيب والجمعيايت 
واطالق رساح املساجني السياسيني وسّن العفو الترشيعي العام وكرس 
جدار الصمت الذي فرضه نظام بن عيل. ولعل من بني أهم النقاط 
حولها  االختالف  تم  والتي  التأسييس  أكتوبر«   18 »بيان  يف  الواردة 
وأثارت جدال بني مكّوناتها، الفقرة السادسة التي تّم التأكيد فيها عىل 
الخارجي«  والتدخل  والوصاية  املحيّل  »االستبداد  بني  التالزم  عالقة 
والتنصيص عىل أن »املعركة من أجل الحريات والدميقراطية ال تتخذ 
بأرسه،  التونيس  للشعب  معركة  إىل  تحولت  إذا  إال  الحاسم  بعدها 
وهي باألساس معركة ضّد كل وصاية، سواء كان مصدرها االستبداد 
املحيل أو التدخل الخارجي، يخوضها الشعب بذاته ولذاته ألن حرية 

املواطن من حرية الوطن وحرية الوطن يف حرية مواطنيه«.

* عودة تكتيك االستقواء باألجنبي
اليوم ومع زيارة الوفد األمرييك يثور النقاش -الذي مل يغادر الحياة 
السياسية التونسية- مرّة أخرى وبقّوة مع محاولة بعض األحزاب ويف 
املجتمع  ومنظامت  قوى  وبعض  وحلفاؤها  النهضة  حركة  مقدمتها 
االستقواء  »تكتيك  إحياء  خاصة  والحقوقيّة  الدميقراطية  املدين 

وترشيع  الداخلية  املعادلة  عىل  وفرضه  األمرييك  وخاصة  باألجنبي« 
األبواب لتدخله يف الشأن الداخيل التونيس وتوظيفة يف تغيري موازين 
القوى السياسية لضامن مصالحها الحزبيّة بقطع النظر عن استتباعات 
هذا التدخل عىل السيادة الوطنية واستقالل القرار الوطني املنتهك 
أصالً باالتفاقيات االقتصادية ووصاية الصناديق املانحة الدولية. وهو 
األمر الذي مل يكن من السهل تفهمه أو تربيره والتعاطي معه بالقدر 
نفسه من التسامح والقبول من عموم التونسيني وقواهم الوطنية بعد 
عرش سنوات عىل ثورة رفعت شعار الحرية والكرامة الوطنيّة وتحرير 
البالد من التبعيّة االقتصادي والتدخل الخارجي يف الشؤون الداخلية.

* انقسام سيايس ومجتمعي
الوطنيّة  واملنظامت  األحزاب  مواقف  اختلفت  والقبول  الرفض  بني 
من قبول لقاء الوفد األمرييك. ففي حني أعلن كل من االتحاد العام 
التّونيس للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وحركة 
مسرية  نظم  الذي  العامل  وحزب  الحّر  الدستوري  والحزب  الشعب 
إليهم  وجهت  دعوات  بعد  اللقاء  رفضهم  عن  الزيارة  بهذه  تنديد 
واعتربوه »تدخال يف الشأن الداخيل التونيس، هرولت بعض األحزاب 
نحو  تونس«  قلب  »حزب  وحليفها  النهضة«  »حركة  مثل  السياسية 
اللقاء وراهنت عليه إلنقاذها من عزلتها السياسية وقبل »حزب تحيا 

تونس« وبعض املكونات الربملانية دون تحفظ 
»حامية  الحرص عىل  عنوان  تحت  الوفد  لقاء 

املسار الدميقراطي يف البالد«. 
* امللييك يكشف

املرحبة  األحزاب  أعلنته  ما  خالف  عىل 
التجربة  ودعم  للتشاور  يأيت  كونه  من  باللقاء 
ترصيحات  كشفت  التونسية  الدميقراطية 
مثل  اللقاء  أن  امللييك  حاتم  املستقل  النائب 
الوفد  أمام  والرتافع  للتشيك  البعض  فرصة 
أفاد  ما  حسب  الحديث  فحوى  أن  خاصة 
البالد،  يف  العام  »الوضع  حول  دار  امللييك 
وكانت هناك مقاربتان؛ واحدة من جهة حركة 
ما حدث يف  أن  اعتربت  تونس  وقلب  النهضة 
والحريات،  والحقوق  الدستور  واعتداء عىل  انقالباً  يعدُّ  جويلية   25
فعرب  الثانية  املقاربة  أما  انقاليب«.  ووضع  دستوري  غري  الوضع  وأن 
عنها هو والنائب عن حزب »تحيا تونس« مروان فلفال والتي تعترب 
انسداد  إىل  بالنظر  موضوعية  مربرات  جويلية   25 »لقرارات  أنّه 
اآلفاق االقتصادية واالجتامعية، وبأّن املطروح اليوم هو إيجاد صيغة 
جديدة للحياة السياسية ومحاربة الفساد، وانتخابات سابقة ألوانها 
وللخروج من األزمة التي تعيشها تونس«. كام أفاد امللييك أن فلفال 
عرّب للوفد »أن حركة النهضة تسببت يف األوضاع التي بلغتها البالد، 
وأن الرئيس جّنب البالد حرباً أهلية ودخول املواطنني للربملان«. حول 
»النقاش حول عودة الحياة الطبيعية ومعنى ذلك«، أوضح امللييك أنه 
»دافع عن فكرة ورضورة وجود رئيس وبرملان وحكومة، ولكن ليس 
بالرضورة الربملان نفسه« يف مقابل دفاع ممثلتي النهضة وقلب تونس 
»عن عودة الربملان برتكيبته نفسها«. أما يف ما يتعلق بالحكومية فأبرز 
أنها تنال حيزاً كبرياً من النقاش، وتّم االكتفاء باإلشارة إىل أن تونس 
»تحتاج إىل حكومة لتسيري شؤونها«. وختم امللييك بالقول أن الوفد 
األمرييك أكد »أنه صديق للشعب التونيس، وليس صديقاً ألي طرف 
سيايس بعينه، وأنه حريص عىل استقرار تونس، وأنه سيبلور موقفه 

النهائية بعد االستامع لجميع األطراف ولقاء رئيس الجمهورية«.

* سعّيد بني الطأمنة ورفع االلتباسات

ٱخر لقاءات الوفد األمرييك كانت بقرص قرطاج مع الرئيس قيس سعيد 

املقتضب  البالغ اإلعالمي  اللقاء وحسب ما جاء يف  أكد خالل  الذي 

لرئاسة  الرئيسية  الصفحة  عىل  نرشها  تّم  التي  املوجزة  والكلمة 

الجمهورية عىل الفايسبوك أن التدابري االستثنائية التي اتخذها يوم 

25 جويلية »تهدف لحامية الدولة من العبث وهي تندرج يف إطار 

احرتام الدستور« واعترب أن اإلجراءات املتخذة »تعكس إرادة شعبية 

االستامع  إىل  األمريكيني«  »بأصدقائه  وصفهم  من  دعا  كام  واسعة« 

لنبض الشارع التونيس وللتونسيني الذين خرجوا إىل الشارع لالحتفال 

بقرارات يوم 25 جويلية. وأضاف سعيّد حسب املصدر نفسه أنه »ال 

بّد من رفع بعض االلتباسات املتعلقة بالوضع يف تونس«.

* حدود السيادة الوطنّية

األمر اإليجايب يف الجدل القائم اليوم يف تونس وان جنح أحيانا نحو 

بالفكرة  الفكرة  املدنيّة ومقارعة  أنه مل يخرج عن حدود  القصووية 

مزاريب  عن  بعيدا  الشمس  تحت  يجري  وأنّه  باملوقف  واملوقف 

فرصة  الوطني  العام  الرأي  مينح  مام  املظلمة  ودهاليزها  السياسة 

تقبل  ال  جوهريّة  قضايا  يف  السياسيّة  األحزاب  مواقف  وتبنّي  للفرز 

»السيادة  قضية  مثل  السياسيّة  واملناورة  الحزبية  املواقف  أنصاف 

والتدخل  الوصاية  ورفض  الوطني«  القرار  و»استقاللية  الوطنيّة« 

األجنبي يف الشؤون الداخلية الوطنية. لكّن سؤاال ملّحا يقفز السطح 

ويلّح يف الطرح عن حدود »استقاللية القرار الوطني« السيايس يف ظّل 

التبعيّة االقتصادية واملاليّة وارتهان مصري البالد للمساعدات الخارجيّة 

وصدقات الدول املانحة وصناديق النقد الدوليّة؟

زيارة الوفد األمريكي وإطالقّية منظومة احلقوق واحلريات الكونّية 
وطنية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة

بلدية السند
إعالن طلب استشارة عدد 2021/07 خاص باختيار مكتب دراسات 

إلعداد دراسة فنية لتعبيد حي الزهور ومتابعة إنجاز األشغال
تعتزم بلدية السند القيام بطلب استشارة عىل الخط عرب منظومة الرشاء العمومي »tuneps« قصد اختيار مكتب 

دراسات إلعداد دراسة فنية ومتابعة تنفيذ أشغال مرشوع تعبيد حي الزهور بالسند.

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

.»tuneps« عىل الخط

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

مبقتىض قرار رئيس الحكومة املؤرخ يف 31 أوت 2018.

ُحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم 03 أكتوبر 2021 عىل الساعة العارشة صباحا »10٫00« ويغلق يف نفس اليوم 

.»tuneps« والساعة باب الرتشحات آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

يتّم فتح العروض يف جلسة علنية بصفة آلية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« يوم 03  أكتوبر 

2021 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا »11٫00« وتقوم لجنة الفتح باالعالن عن نتائج فتح العروض عرب منظومة 

الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« يف نفس اليوم.

تقىص العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض.

يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 90 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
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مبنع  املطالبة  لتجديد  جديد  من  الربوز  اىل  املائة  عريضة  عادت  االثناء  يف 
الغنويش من الرتشح لرئاسة الحركة يف املؤمتر القادم والوقوف ضّد أّي مناورة 
لتأجيل املؤمتر الذي إن تّم عقده يف املناخ الحايل فلن يجد الغنويش إىل جانه 
سوى أقلية من املستفيدين ولن تنجح بأّي طريقة يف مساعدته عىل البقاء يف 

منصبه.
الحايل اىل شقني.. شق من املستفيدين من  الوقت  النهضة يف  وتنقسم حركة 
بقاء الغنويش وهم الذين يدافعون عنه وشق آخر من الغاضبني عىل الشيخ 

وهم الذين ينتقدون أسلوبه يف القيادة وعالقته الصدامية مبؤسسات الدولة.
لتؤرش  النهضة  حركة  داخل صفوف  املفتوحة  والحرب  االنقسامات  وتتواصل 
الغنويش  قرر  مكشوفة،  ففي خطوة  اإلخوانية٬  الدومينو  قطع  بقرب سقوط 
األربعاء الفارط تجميد عضوية املعارض له عامد الحاممي يف سياق الرصاعات 

املفتوحة بني رفقاء األمس.
2016، وعمل مديرا  الغنويش سنة  إىل  املستشارين  أقرب  والحاممي كان من 
لحملته يف مؤمتر حزب النهضة. كام شغل 3 وزارات يف تونس هي وزارة الصحة 

ووزارة التشغيل ووزارة الصناعة بني 2015 و2018.
تطالب  التي  األصوات  كل  تصفية  قرر  الغنويش  راشد  أن  املعطيات  وتفيد 
بإزاحته من رئاسة الحركة بعد قرارات 25 جويلية. كام أقدم عىل إغالق مقرات 
الكاف  من  كّل  بعد خروجها عن طاعته، وهي يف  الواليات  عديد  الحزب يف 

وجندوبة وسليانة.

املواقع والنفوذ
النهضة  حركة  داخل  »املعارك  أن  متابعون  ويرى 
هي من أجل املواقع والنفوذ، وهي معارك فجرتها 
وأكدوا  األجنبي«.  التمويل  مصادر  الرصاعات حول 
قرارهم  اتخذوا  النهضة  حركة  من  »املنسحبني  أن 
وامللفات  القضائية  املحاسبة  من  الخوف  باب  من 

املفتوحة أمام حركة النهضة«.
سيشمل  كبري  انقسام  إىل  يسري  اإلخوان  حزب 
يحاول  فالغنويش  الواليات.  داخل  املحلية  القواعد 
بحّل  بدًءا  خصومه  كل  بإقصاء  موقعه  عن  الدفاع 
رئيسا  القوماين  محمد  وتعيني  التنفيذي  املكتب 

لهيئة إدارة األزمة داخل النهضة«.
املعارضني  النهضويني  القياديني  تأكيدات  وحسب 
ألسلوب الغونيش يف القيادة، فإن هذا األخري يخوض 
معاركه األخرية وفق منهج الهروب إىل األمام الذي 

سينتهي به إىل شخصية مهزومة يف تونس.
إىل  جهد  من  أويت  ما  بكل  سعى  قد  الغنويش  وكان 

تأجيل املؤمتر االنتخايب للحزب إىل أجل غري مسّمى، وهو ما خلق حالة احتقان 
داخل أعضاء مجلس الشورى )150 عضوا(، إذ عرب نصف العدد عن رغبته يف 
االستقالة إذا مل يعلن الغنويش عن نيّته االنسحاب قبل منتصف شهر سبتمرب 

الجاري.
ويفرض الفصل 31 من قانون حزب النهضة الداخيل رضورة انسحاب الغنويش 
رفيق  وصهره  الغنويش  يرفضه  ما  وهو  للحركة،  متتاليتني  رئاستني  تولّيه  بعد 
عبد السالم، وهذا األخري يعترب من الشخصيات التي ورطت النهضة والغنويش 
وأدت يف النهاية إىل إبعاد النهضة عن السلطة وتنامي كره الشعب لها. ومن 
الشخصيات األخرى التي ورطت النهضة هو رئيس مجلس الشورى عبد الكريم 

الهاروين والوزير األسبق نور الدين البحريي.
وتتميّز هذه الشخصيات بفكر محدود ويغلب عليها التنطع والغرور وهي من 
النهضة وستدافع عن  الغنويش عىل رأس  القيادات املستفيدة ماديا من بقاء 

بقائه ألن يف ذلك حفاظ عىل مصالحها ونفوذها.
يشار إىل أن حركة النهضة عرفت انقسامات منذ 3 سنوات، إذ سجلت استقالة 

الثاين  الرجل  من  كّل 
بالحركة عبد الحميد الجاليص )2020(، وأمينها العام التاريخي حامدي الجبايل 
انتخابات  بعد  السياسة  مورو  الفتاح  عبد  مؤّسسيها  أحد  واعتزال   ،)2013(

.2019

نهاية وشيكة 
ترى أوساط سياسية أن الغنويش حّول النهضة إىل ملكية خاصة يترصف فيها 
كام يريد ووفقا للتوجهات التي يراها مناسبة، فضال عن كونه يؤّسس لحكم 
فردي سيفيض إىل نهايته سياسيا٬ إذ يسعى الغنويش إىل إقصاء كل من يخالفه 

الرأي، وأكرب دليل عىل ذلك حّل املكتب التنفيذي للحركة.
وحسب املعطيات املتوفرة، فإن الغنويش لن يرتاجع عن هذا التميش وهو ما 
سيعّجل بنهايته الحتمية. إذ أن إقالة الغنويش مسألة وقت ليس أكرث. فهناك 

تحركات بدأت داخل الحركة لعزله منذ األسبوع املايض.
وتسعى بعض القيادات إىل جمع توقيعات من أكرب عدد من األعضاء إلجبار 
الغنويش عىل التخيل عن منصبه واإلعالن عن عقد املؤمتر العام للحركة خالل 

أسبوعني عىل أقىص تقدير.
وتشري مصادر  أخرى إىل رغبة عدد من القيادات اإلعالن عن إقالة الغنويش، 
ولكن تّم الرتاجع بعد تدخل قيادات بارزة من التنظيم الدويل لإلخوان طالبوا 
مبهلة إلقناع الغنويش باألمر، حفاظاً عىل مكانته داخل التنظيم، لكنهم اتفقوا 
جميعا عىل أهّمية تخليه عن منصبه يف الوقت الحايل حفاظاً عىل ما تبقى من 

هيكل التنظيم، وتفادياً لتكرار سيناريو التنظيم يف مرص.

تحركات لعزل الغنوشي وعودة بارزة لعريضة املائة
الصدام  خلفية  عىل  داخلية  رصاعات  النهضة  حركة  تعيش 
الذي تعيشه الحركة مع رئاسة الجمهورية، ال سيام أنها فقدت 
مكاسَب كانت قد حّققتها منذ تصّدرها للمشهد السيايس قبل 

عرش سنوات..
وتتهم أغلب قيادات النهضة زعيمها راشد الغنويش بالوقوف 
مخزية.  نكسة  من  تعيشه  ما  ووراء  املجهول  اىل  وراء جرهم 
حتى ان بعض القيادات عالية املستوى يف حركة النهضة اعتربت 
اقرب  يف  يستقيل  ان  عليه  وانه  سياسيا  انتهى  الغنويش  ان 
رئاسة  مؤسسة  مع  الرصاع  تصعيد  يف  يتسبب  ال  حتى  وقت 

الجمهورية.
مصلحة  تغليب  إىل  الغنويش  دفع  النهضة  قيادات  وتحاول 
وبعض  أرسته  ومصلحة  الشخصية  مصلحته  عىل  الحركة 
بشأن  النقاش  مجرد  يرفضون  والذين  به،  املحيطني  القياديني 

استقالته أو إقالته.

* حياة الغامني حركة النهضة تدخل نفق الصراعات واالنشقاقات

متى تطبيق الفصل 
31 وهل حصلت تكتالت جانبية؟

فشل الجلسة الصلحية 
بأورونج صفاقس  

إثر فشل الجلسة الصلحية بأورونج صفاقس متسك الطرف 
10 سبتمرب  و   9  ،  8 ايام   املربمج  بتنفيذ اإلرضاب  النقايب 

2021. ليكون إرضابا من اجل اسرتداد الحق النقايب 
يف  األوىل  النواة  وراء  كانوا  من  طرد  يف  تفننت  االدارة 
العام  باالتحاد  أساسية  نقابة  بعث  أجل  من  صفاقس 

التونيس للشغل ! 
إال أن اإلدارة تفّننت يف عدم احرتام تعهداتها املضمنة يف 
كذلك يف هرسلة  وتفننت   .2021 اوت   19 محرض جلسة 
واملسقطة  الجائرة  لقراراتها  للرضوخ  وتطويعهم  العامل 

والتي تم اعدادها يف الغرف املظلمة. 
ترسل  مرة  كل  ويف  املواجهة  عىل  حتى  قادرة  غري  إدارة 

مسؤولني دون قرارات. 

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية جندوبة

بلدية الخمايرية

إن رئيس بلدية الخاميرية بعد اطالعه عىل الدستور وعىل مجلة الجامعات املحلية الصادرة بالقانون االسايس عدد 29 لسنة 2018 
املؤرخ يف 9 ماي 2018 خاصة الفصل 202 منه.

وعىل محرض جلسة تنصيب املجلس البلدي بتاريخ 26 جوان 2018.
عىل مداولة املجلس البلدي املنعقد يف دورته العادية االوىل بتاريخ 27 فيفري 2021 حول النظر يف مقرتح تغيري تسمية بلدية 

الخاميرية إىل بلدية حامم بورقيبة.
املتعلقة باملصادقة عىل تغيري   2021 31 ماي  بتاريخ  الثانية  العادية  بالخاميرية املنعقد يف دورته  البلدي  عىل مداولة املجلس 

تسمية بلدية الخاميرية اىل بلدية حامم بورقيبة وتفويض رئيس البلدية اتخاذ قرار ونرشه بالجريدة املحلية.
قّرر ما ييل

الفصل األول: يتم تغيري تسمية بلدية الخاميرية إىل بلدية حامم بورقيبة ويصبح هذا القرار نافًذا بعد شهرين من نرشه بالجريدة 
الرسمية للجامعات املحلية.

الفصل الثاين: يتم التعريف بهذا القرار بجميع الوسائل املتاحة االخرى لدى جميع الهياكل االدارية والعموم.
الفصل الثالث: الكاتب العام للبلدية مكلف بتنفيذ هذا القرار.

قـــــرار
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السيايس  الوضع  إىل  البالد  أوصلت  التي  رأيك  يف  األسباب  أهم  هي  ما   *
الحايل؟

- تعاقبت الحكومات يف مرحلة أوىل بتونس بسبب التحوالت الرضورية التي 
يقتضيها التميش الدميقراطي الذي فرضه الّسياق الثوري املتأّجج منذ 2011. 
ثم تتالت الحكومات يف السنوات األخرية حسب وترية متسارعة نتيجة أزمة 

عارمة صحية واقتصادية واجتامعية.
يف الطور األول من الحراك الثوري كانت القوى املنتفضة تتلّمس طريقها نحو 

متّش ثوري دون قيادة حزبية، فهي مل تقبل بتشكيل حكومتي الغنويش التي 
تداولت عىل الحكم منذ فرار زين العابدين بن عيل، يوم 14 جانفي 2011 ألنها 
ما زالت تشتغل برواسب الحكم السابق حوكمة وتكوينا، فقابلت هذا الوضع 
موجة احتجاجية كربى التقت ضمنها قافالت االحتجاج القادمة إىل تونس من 
داخل الجمهورية بقوى املجتمع املدين واألحزاب املعارضة واالئتالف النقايب 
بالقصبة فتمّخض عن كل  الثورة يف تركيبتها األوىل، وانتصبت  ولجان حامية 
والحقوقية  املاركسية  املبادئ  تغذيه  انطولوجي  ذلك حراك سيايس وجداين- 
تنادي  قاعدية  حوكمة  لذاتها  عينت  تلقائية  براكسيس  فانتظمت  والنقابية. 
كليا  عيل  بن  نظام  إسقاط  رضورة  إىل  إضافة  والحرية  وبالكرامة  بالتشغيل 

وإقامة مجلس تأسييس يصوغ دستورا ضامنا للمكتسبات النضالية.
وقد مثلت هذه املرحلة طورا مهاّم لتجسيد إرادة الشعب املتمثلة يف إسقاط 
النظام املايض٬ غري أن نظام الحكم املنبثق عن االنتخابات الدميقراطية وعن 

بالرتويكا  ُسّمَي  ما  حكم  يف  اتسم  التمثيلية 
الدولة  وأضحت  حادة،  أمنية  سياسية  بأزمة 
وتطلق  تقمع  الشعبي  االقرتاع  عن  املنبثقة 
االغتياالت  عىل  وتتسرت  املتظاهرين  عىل  النار 
الرش  2012 أحداث  السياسية )أحداث افريل 
بالعيد  شكري  الشهيدين  اغتيال  بسليانة 

والرباهمي 2013(.

عليه  انقلب  الشعب  اختاره  الذي  النظام  هذا 
متلك  اجل  من  آماله  لتقويض  أداة  إىل  يتحول  يك 
اعتصام  بعد  األزمة  هذه  فض  وقع  حتى  السلطة، 
للحوار  الراعي  للرباعي  السلمي  والجدل  الرحيل 
التي أفضت إىل تشكيل   2014 انتخابات سنة  وإىل 
حكومة تحصل فيها حزب نداء تونس الذي أسسه 
األغلبية  عىل   2012 سنة  السبيس  قايد  الباجي 
اليسار عىل  الثانية وتحصل  املرتبة  النهضة  وتبوأت 

15 مقعد يف الربملان.
2019 تعيش تآكال سياسيا  وفاة قايد السبيس سنة 
متواصال أسبابها نهاية النموذج الكاريزمي للحكم ثم 
انتفاء أفق سيايس يحّث املجتمع بأرسه عىل التفكري 
املوحدة  املشاريع  فانسدت  مشرتكة.  كغاية  فيه 
للسياسة وعجزت كليا الحكومات املتعاقبة عىل فّض 
املسائل االقتصادية والحّد من البطالة ومن التداين 
املطرد. هذا العجز للمجتمع أفىض إىل أزمة تفككك 
أضف  عموما،  واملؤسسايت  السيايس  النزاع  يشقها 
فرصة  مثلت  التي  كورونا  جائحة  انتشار  ذلك  إىل 
لبعض املسؤولني السياسيني لخلق  املناورات ومترير 
إىل  الحكم خضوعا  دواليب  والهيمنة عىل  القوانني 
انتفاء  إىل  أدى  مام  التصويت  عند  األغلبية  منطق 
يف  املتمثلة  الربملان  داخل  السيايس  التعامل  قواعد 
نواب  مجلس  فتحول  املشرتك.  والقرار  التحاور 
مارسته  وجسدي  لفظي  رصاع  حلبة  إىل  الشعب 

النخبة املنتخبة عىل بعضها بعضا.
فانعكست هذه األزمة عىل املجتمع بأرسه الذي انتابه شعور باالنهيار ما فسح 
املجال النبثاق سلوك غرائزي للبقاء عىل حساب اآلخر فانترشت الداروينيية 
داخل  السلوك  وانسحب هذا  أسفله  إىل  املجتمع  أعىل هرم  االجتامعية من 

املؤسسات عموما.

وهل  الدولة  رئيس  اتخذها  التي  االستثنائية  التدابري  من  موقفك  هو  ما   *
تتفق مع الرأي الشائع كونها انقالب عىل الدستور؟

- عربت عن ابتهاجي بالقرار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد وما يحيل إليه 
لرئيس  االستثنائية  اإلجراءات  إن  وقلت  رمزية  وكذلك  سياسية  دالالت  من 
اتجاه  يف  الحكم  نظام  تقويم  اجل  من  سياسيا  قرارا  جسمت  الجمهورية 
البحث عن العدل والخري املشرتك يف طور تفككت فيه السلطة التنفيذية إىل 
ثالثة أقطاب وتحولت السلطة الترشيعية أي الربملان إىل فضاء مساومات من 
اجل مترير قوانني فئوية واىل مجال للنزاعات العنيفة والقارة بني أقلية ناقدة 

وأغلبية فارضة إرادتها مبقتىض العدد.
أما القضاء فقد تداخلت ضمنه معايري الحق والباطل وأضحى رهني الحسابات 
الكربى  القضايا اإلجرامية  الغموض حول  السياسية واملصالح املشبوهة نارشا 
فاسحا املجال للتسويف وللمغالطة. كّل هذا أدى إىل كابوس سيايس وإحباط 
فاستبطن  الجمهورية ملطالبه  رئيس  وإنصات  الشباب  تحرك  إىل  آل  جامعي 
املؤسسات  عرفته  الذي  للتقهقر  حّد  لوضع  سياسية  أداة  منها  وجعل  قوته 

الدولية واملؤسسة القضائية.
التجأ قيس سعيد -مبقتىض موقعه السيايس- إىل نفوذه كرئيس دولة من أجل 
إعالء كلمة الشعب إىل قرار سيايس من أجل إعادة بناء املنظومة السياسية 
املتداعية والتي تقهقرت نتيجة التسلط والنزاع العنيف من أجل متلك الحكم. 
املطالب  مبقتىض  للسيايس  تسوية  مبحاولة  بل  سيايس  بانقالب  يقم  مل  فهو 
أن  العلم  مع  املرحلة.  ملتطلبات  سياسيا  املدرك  وللشباب  للشعب  الحياتية 
مقاومة الفساد والسياسات املدمرة للحياة إرهابية أواستغاللية كانت وتجميد 
جامع  إطار  عن  التخيل  يعني  ال  الربملان  نشاط 
ومركزي ميثل الشعب ويوحد بني تطلعاته ويراقب 

الحكومة التنفيذية.

* مباذا تفرسين املواقف املختلفة لألطراف السياسية 
الدميقراطية ومنها العائلة اليسارية مام حدث؟

الدميقراطية  السياسية  األطراف  مواقف  اختلفت   -
حول التدابري االستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة 

فهناك من اعتربها انقالبا عىل الدستور وعىل القوانني وهناك من استحسنها 
عىل اإلطالق وهناك من رحب بها مع الحذر من االنزالق نحو التفرد بالحكم. 
أما بالنسبة إىل املجموعة األوىل التي ارتأت يف قرار قيس سعيد انقالبا فهي 
تنتمي إىل صنفني من الدميقراطيني األول هو صنف املتقيدين حرفيا بالقانون 
الفوقية  بالتحوالت  ويؤمنون  منه  املس  يخشون  الذين   Les légalistes
للقانون هو مبثابة سطو  الحر يف  تأويل يحيد عن املضمون  معتربين أن أي 

عىل مكتسبات السلطة الترشيعية وانزالق نحو الديكتاتورية.
والصنف الثاين مناضل ويساري متشبث مببادئ الثورة ويعترب أن إقامة الربملان 
اليسار  فيه  ساهم  جامهريي  نضال  مثرة  هو  القصبة  اعتصام  اثر  والدستور 
تيار  الصنفني  هذين  إىل  ينضاف  التزام.  بكل  أحزابا  أو  مناضلني  كانوا  سواء 
يعترب أن ما قام به رئيس الدولة هو انقالب وهي مجموعة كبرية من مناضيل 
العاملية لحقوق اإلنسان. ما  املنظومة  التي تعتمد كمرجعية  املجتمع املدين 
ميكن مالحظته هو أن املجموعة الرشعانية légalistes األوىل بقدر ما تخىش 
االنزالق يف الدكتاتورية تتشبث بفكرة صائبة وهي أن املنت القانوين وتابعاته 
اإلجرائية لها دور إلزامي يساهم يف تغيري العقليات. فرغم انتامئه إىل فضاء 
البنية الفوقية فإن القانون يكيف املعتقدات ويساهم حسب بعض الفالسفة 
يف دعم الروابط البني-ذاتية ضمن عالقات التامثل املواطني. غري أن القانون 

امللفات  فأتلف  السياسية  والحسابات  املناورات  رهني  اآلن  بتونس  أضحى 
مسائل  أن  ذلك  عىل  زد  السياسية.  الجرائم  وغيّبت  بالباطل  الحق  واختلط 

البطالة والبؤس واملرض والتداين املطرد ال تفيض بالقوانني.
أما بالنسبة إىل مناضيل اليسار املعتمدين املرجعية العاملية لحقوق اإلنسان 
الذي  والسيايس  االجتامعي  املوقع  نظر  وجهة  من  موقفهم  يطرحون  فهم 
من  عليها  وتدافع  العامة  الحريات  بوجود  تكون  مضادة  كسلطة  يحتلّونه 

منظور حقوقي وكذلك كوين بالرجوع إىل املواثيق واإلعالنات العاملية. 
االلتباس٬  به  يحيط  معياريا  ايديولوجيا  دورا  اإلنسان  حقوق  نظرية  تلعب 
فهي تقر مبدئيا بالحقوق األساسية التي تقتيض مساواة البرش يف العامل وقد 
الوقت  يف  لها  املؤسسات  وسخرت  دويل  كتمّش  العظمى  الحكومات  تبّنتها 
والفاقة  نحوالبؤس  البرشية  أغلبية  بسياستها  الدول  تدفع هذه  الذي  نفسه 
حاملة  غري  ظرفية  اإلنسان  حقوق  ايديولوجيا  فإن  ذلك  إىل  أضف  واليأس. 
ملرشوع اجتامعي متكامل وهي تعتمد عىل رشعانية دولية متآكلة وعىل واقع 
عاملي مرتّد، فحكام العامل ملتزمون يف الظاهر بحقوق اإلنسان ويف الواقع فهم 
باسم  التدمريية  وتدخالتهم  العسكرية  مصالحهم  لتربير  كذريعة  يعتمدونها 
اإلنسانية وحقوقها دافعني مباليني البرش خارج أطر الحياة العادية نارشين عرب 

سياستهم االقتصادية البطالة واملجاعة واألوبئة.

قيس سعيد لم يقم بانقالب سياسي
استهلت األستاذة زينب بن سعيد الشارين مسريتها النضالية سنة 1970 بانضاممها إىل املنظمة 
املمنوعة سياسيا آنذاك »برسبكتيف-العامل التونيس« بباريس وعمرها 22 سنة حيث كانت 
تتابع دروسا يف السوربون الحقة لإلجازة التي حصلت عليها وعمرها 20 سنة. قامت السلط 

التونسية بإيقافها سنة 1973 باحتجازها يف مقّر سالمة أمن الدولة بغرض استنطاقها.
وتعرضت إثرها إىل تعذيب الذع وإهانات بغيضة خلفت لها آثارا صحية. مثلت أمام محكمة 
أمن الدولة سنة 1974 التي أصدرت يف شأنها حكام بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ بسبب 

انتامئها إىل منظمة سياسية غري معرتف بها.
عقب هذه املقاضاة قررت وزارة الرتبية القومية رفتها من التدريس علام أنها كانت تشتغل 
الثانوي. دامت فرتة الطرد هذه مدة ست سنوات من 1974 إىل  كأستاذة فلسفة بالتعليم 

1980 تعرضت فيها إىل املالحقة يف لقمة العيش من ِقَبِل الشعبة والبوليس.
ألساتذة  األول  اإلرضاب  إعداد  يف  وساهمت   1974 سنة  منذ  النقايب  النضال  يف  انخرطت 
التعليم الثانوي سنة 1975. تجندت ألحداث 26 جانفي 1978 ووقع إيقافها بدهاليز وزارة 

الداخلية صحبة النقابيني.
لجمعية  األوىل  املديرة  للجنة  املستقلة وكانت عضوا  النسوية  الحركة  تأسيس  وساهمت يف 
للدراسات  التونسية  للجمعية  مؤسس  عضو  وهي  لدورتني.  التنمية  حول  للبحث  النساء 
الفلسفية سنة 1980، كام ساهمت يف تأسيس حزب العمل التونيس سنة 2011 وكانت عضوا 
ملكتبه السيايس ثم شغلت خطة نائبة رئيس لجمعية آفاق-العمل التونيس للذاكرة واملستقبل 
سنة 2013 ثم خطة رئيسة لهذه الجمعية بني سنوات 2015 – 2016. وهي متحصلة عىل 
وهي  باريس7،  جامعة  من  الفلسفة  يف  ودكتوراه  بتونس  االجتامع  علم  يف  دكتوراه  شهادة 

أستاذة تعليم عال متميزة.
بدأت مامرسة خطتها بعد مناظرة االنتداب سنة 1988. وهي عضو مبجالس إدارة جمعيات 
علمية تونسية وفرنسية. لها العديد من الكتابات يف مجايْل االبستيمولوجيا والذاكرة السياسية. 

* حاورها :صربي الزغيدي  األستاذة والمناضلة زينب بن سعيد الشارني:

تونس بعد 25 جويلية انتفت
 فيها قواعد التعامل السياسي

القضاء رهين 
الحسابات السياسية 
والمصالح المشبوهة

وفاة السبسي أكدت 
تآكل السلطة  يف تونس 
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بعض  تعتربه  جويلية   25 يوم  حدث  ما   *
القراءات قطيعة شعبية مع األسالم السيايس فإىل 

أي مدى تتوافق مع هذه القراءات؟ 
- مل يكن حدث 25 جويلية قطيعة مع االسالم 
فشل  لنزيف  إيقافا  الحدث  كان  ولكن  السيايس 
جويلية  و25  الحكم.  يف  السيايس  االسالم  تجربة 
هو لحظة فاصلة يف التاريخ الثوري لتونس واعالن 
االنتقال  منظومة  يف  والعجز  الخلل  مواطن  عن 
الدميقراطي التي استنزفت البالد عرشية كاملة، كان 
التغيري فوقيا من ِقبل رئيس الجمهورية بإسناد أمني 
وعكرسي يستجيب للحالة النفسية التي صار عليها 

الشعب التونيس.
كانت  25 جويلية  لحظة  ان  ننكر  ان  ال ميكن 
لحظة تفاؤل وأمل مرفوقة بحذر شديد لدى النخبة 

السياسية والثقافية.
جاء  التغيري  إن  بالقول  تحديدا  تقصد  *ماذا 
من قبل رئيس الجمهورية بإسناد أمني وعسكري 
الشعب  عليها  التي  النفسية  للحالة  استجابة 

التونيس؟
ـ ما أقصده ان الشعب التونيس فقد األمل من 

مل  كاملة  عرشية  بعد  الدميقراطي  االنتقال  نزيف 
ترتسخ معامل الدميقراطية ومل يحدث اصالح للقضاء 
رافقه  لالعالم  وال  االمنية  للمنظومة  اصالح  وال 
واالقتصادية  االجتامعية  للمنظومة  شامل  تدهور 
مع تدهور قيمي اخالقي للمامرسة السياسية التي 

زرعت اليأس لدى التونسيني.
القادم من  الجمهورية  رئيس  بقي  املقابل  ويف 
خارج السياق السيايس مسنودا باملؤسسة العكرسية 
التونسيني  امل  وهي  التونسيني  بثقة  تحظى  التي 
يتوقف  ذلك  ولكن  املأزق  والخروج من  التغيري  يف 
الجمهورية  رئيس  سيمنحه  الذي  املرشوع  عىل 

للتونسيني.
* وكيف ترى هذا املرشوع؟

ـ بعد مرور أكرث من شهر عىل حدث 25 جويلية 
لكن  مرشوعه  مالمح  سعيد  قيس  بعد  يظهر  مل 
مبراجعة ما يسميها بالحملة التفسريية وترصيحاته 

ان  اعتقد  بعدها  وما  الرئاسة  قبل  ما  املتواترة 
رئيس الجمهورية سيذهب بعيدا يف تعطيل العمل 
بالدستور وأظن انه لن يعود إىل دستور 1959 ورمبا 
قد  بل   2014 لدستور  تنقيح  عملية  يف  يفكر  لن 
لكتابة  دستورية  قانونية  لجنة  تشكيل  اىل  يذهب 
عىل  ليعرض  الرئايس  النظام  يحكمه  جديد  دستور 

االستفتاء.
رؤيته  بعد  يقدم  مل  الجمهورية  رئيس  ان  كام 
الطبقات  كانت  وان  واالجتامعية  االقتصادية 
أجل  من  خطاباته  يف  دامئا  حارضة  املسحوقة 
يبقى  لكن  اجتامعي  تضامن  القتصاد  التأسيس 
التنموي  املنوال  تغيري  ميكن  مدى  أي  اىل  السؤال 
الذي ترسخ يف تونس منذ 60 سنة ولعله يفكر يف 
دور تعدييل للدولة يف مختلف امللفات االجتامعية 
انه  الجمهورية   رئيس  يف  املعيب  ان  واالقتصادية 
يطرح افكارا تجذب الناس ولكنه ال يستعني بأهل 
االختصاص لتحويل تلك االفكار اىل برامج اقتصادية 
مسألة  تتجاوز  التغيري  ادوات  ان  كام  واجتامعية 

الخطابة والحشد الجامهريي.
يف  األحزاب  استبعاد  من  تخوفات  توجد   *
رسم مالمح املرحلة القادمة فهل ترى مربرا لتلك 

التخوفات؟ 
الثورة قد  الثابت ان املامرسة السياسية بعد  ـ 
بلغت أشواطا من التعفن لكن ال يربر ذلك اقصاء 
فالعقل  السيايس  املشهد  من  واملنظامت  االحزاب 
السيايس املعارص مل ينتج بعد بديال ملفهوم الحزب 

يف املامرسة الدميقراطية والتداول عىل السلطة.
الذي  السيايس  للتنظيم  شكل  هي  االحزاب 
وال  الدول  كل  يف  السياسية  اللعبة  مالمح  يرسم 
التي يتعامل بها رئيس الجمهورية  مربر للعدوانية 
مع االحزاب فحتى مفهوم »األنصار« يطرح جملة 
عليها  والسيطرة  تنظيمها  كيفية  يف  املخاوف  من 
فاالحزاب  ولذلك  السياسية  املامرسة  إىل  وتوجيهها 
تقوم بعملية لجم للقواعد وضبط سلوكها السيايس 
الحزبية  التعددية  تعرف  ال  دولة  وكل  واملجتمعي 
الفوىض،  او  الدكتاتورية  بني  ترتاوح  بالرضورة  هي 
االحزاب  قانون  ضبط  يتطلب  تونس  يف  والعالج 
وقانون الجمعيات ومصادر التمويل وعندما تكون 
السلطة القضائية الكلمة الفصل يف مراقبة االحزاب 
عىل  قامئة  سياسة  حزبية  مامرسة  ترسيخ  ميكن 
التنافس مهام حدث من تجاوزات التي ال ميكن ان 

متّس من صلب املامرسة السياسية.
* هل تتوقع أن يكون لألحزاب دور يف املرحلة 

القادمة؟
ـ تهرأت األحزاب وجاء حدث 25 جويلية ليعيد 
صياغة املشهد السيايس ويعطي لألحزاب فرصة يك 
تعيد بناء ذاتها والكشف عن مواطن عجزها وبالتايل 
سيكون لالحزاب دور مهم يف املرحلة القادمة وهي 
تصارع موجة شعبوية ترفض االحزاب وتصارع فكرة 

الحكم باالغلبية.
بالنسبة إىل تونس متتلك قوة يف مجتمعها املدين 
ولكن متتلك ايضا قوة يف تقاليد املامرسة السياسية 
لنا  يكن  مل  الديكتاتورية  فرتة  يف  حتى  الحزبية 
كانت  ولكن  ومقاومة  كرتونية  فقط  علنية  احزاب 
من  قاومت  التي  الرسية  الحزبية  املامرسة  هناك 
أجل التعددية السياسية يف تونس وهذه التعددية 
ان  اعتقد  وال  التونسية  الثورة  مكاسب  احد  هي 
التونسيني قد يتنازلون عليها مهام كانت مرشوعية 

قيس سعيد الشعبية.
من  خشية  لديك  كأن  اجابتك  من  يفهم   *
ارتداد عن مكاسب كان ينتظر تحقيقها بعد ازاحة 

منظومة حكم ما قبل 25 جويلية؟
عىل  صكا  نعطي  ان  التاريخية  االخطاء  من  ـ 
بياض للسياسيني، صحيح ان السياق الحايل يختلف 
عن سياق 1988 حني منح بن عيل تفويضا ليؤسس 
يختلف  األمر  كان  واذ  سنة   23 دامت  ديكتاتورية 
يتعلق  يبدو واجبا وال  الحذر  فإن  مع قيس سعيد 
الجمهورية  رئيس  ألّن  ولكن  نقدية  مبساندة  االمر 
مل يطرح بعد خارطة طريق واضحة املعامل »ننتظر 
وعلينا  الخارطة  لتلك  اعالنه  وساعة  خطابه« 
والسيايس  املدين  املجتمع  عرب  ومتابعتها  مراقبتها 
لالستقرار  الضامنة  الكربى  الوطنية  واملنظامت 

والسالم االجتامعي.
هل  االولويات  حول  اليوم  تساؤالت  هناك   *
تقدم املطالب االقتصادية واالجتامعة عىل حساب 
الحقوق والحريات أم العكس لو توضح لنا موقفك 

منها؟
ـ املنظومة الحاكمة منذ الثورة حتى اآلن وهي 
مسألة   ان  والثابت  والحريات  االمن  بني  تقايضنا 
تضحيات  بفضل  تحقق  مكسب  هي  الحريات 
يف  اجتهادات  اي  الحاكمة،  املنظومة  وليس  أجيال 
قيم  مبأسسة  املطالبة  من  بّد  ال  إذ  فيها  الترصف 
االقتصادي  املال  يف  أما  والفردية  العامة  الحريات 
فقد تعاقبت حكومات تسيري أعامل )12 حكومة يف 
10 سنوات( وبالتايل يصعب الحديث عن توجهات 
اقتصادية واجتامعية واضحة املعامل فتفاقمت االزمة 
ولذلك  اجتامعية  بأزمات  ينذر  ما  االقتصادية وهو 
محدودة  لتكون  االستثنائية  االجراءات  هذه  تأيت 
ومحاسبة  السياسية  االجواء  تنقية  قبل  الزمان  يف 
الفاسدين وتنقيح الدستور والنظام االنتخايب للمرور 
مرشوعا  يرسم  أن  يستطيع  سيايس  استقرار  نحو 

وطنيا يخرج البالد من ازمتها العميقة.
الخرباء  من  عدد  استنتاجات  تذهب   *
واملختصني كون االستقرار السيايس مرتبط برضوة 
هذا  من  انت  فهل  الرئايس  النظام  إىل  العودة 

التصور؟
السيايس  املشهد  يف  تونس  مشكلة  تكن  مل  ـ 
مع  الثورة  بعد  برملانيا  نظاما  تونس  تعرف  مل  فلو 

السيايس  املشهد  لكان  البواقي  ميثل  انتخايب  نظام 
مختلفا متاما ولتمّكن االسالم السيايس من السيطرة 
عىل البالد بفضل تنظيمه الحزيب ومصادر متويالته 
االقليمية والدولية، فالنظام الربملاين واالنتخايب كان 
صالحا يف العرشية السابقة وانقذ تونس من التمكني 
السيايس لإلسالميني فاالقلية الربملانية استطاعت ان 
قوانني  وان متنع عدة  الدستور  تفرض نسختها من 

ليست يف صالح الشعب وال يف صالح الحريات.
لكن  السيايس  النظام  يف  العيب  ليس  إذن 
والهيئات  املؤسسات  تثبيت  عن  التأخر  يف  العيب 
قابل  غري   2014 دستور  جعل  ما  وهو  الدستورية 

للتفعيل بعد 6 سنوات من املصادقة عليه.
لإلسالم  مستقبل  أي  جويلية   25 يوم  بعد   *

السيايس؟
مبا  زال  قد  السيايس  االسالم  ان  يعتقد  من  ـ 
أتاه قيس سعيّد من اجراءات يوم 25 جويلية فهو 
التونيس وهم  املجتمع  اإلسالميون جزء من  واهم، 
تردد  مرحلة  يف  دخلوا  انهم  تنظيام، صحيح  االكرث 
يتوقعوا ومل  انهم مل  االول  لسببني  25 جويلية  منذ 
اعادة  بصدد  انهم  والثاين  السيناريو  لهذا  يستعدوا 
رصاعاتهم  يف  والحسم  السياسية  حركتهم  هيكلة 
او  فشل  رهني  النهضة  حركة  ومستقبل  الداخلية 
فشل  عىل  يراهنون  هم  القادمة،  املرحلة  نجاح 

غياب  عىل  يراهنون  كام  االستثنائية  االجراءات 
املقابلة  األطراف  ألن  السيايس.  ملرشوعهم  البديل 
التوحد يف مرشوع سيايس يكون نظريا  عجزت عن 
ملفات  يف  القضائية  امللفات  وحدها  لإلسالميني 
إدارة  يف  والفساد  السياسية  واالغتياالت  التسفري 
النهضة  انهاك حركة  القادرة عىل  العام هي  الشأن 
الحركة  ومحاسبتها ليكون أمامها خياران إما تفجر 
برأس  التضحية  أو  وبدعمها  جديد  حزب  لتأسيس 

الحركة ورموز الفشل النهضوي.
* ما تفسريك لغياب أي تصور ثقايف منذ 2011؟

ثقافية  اجتامعية  اقتصادية  املعركة  ليست  ـ 
ثقايف  ملرشوع  تؤّسس  مل  الثورة  ولكن  فقط 
الحرية  نحو  ويدفع  االستبداد  مع  يقطع  تنويري 
كان  ولذلك  السيايس  والتنظري  والتفكري  الكتابة  يف 
االسالمي  بشقيه  اليمني  للمرشوع  مفتوحا  املجال 
عن  عاجزا  ماضويا  سلفيا  الخيار  وظل  والتجمعي 

التأسيس ملرشوع جديد بأجيال جديدة.

الدكتور عبيد خليفي متخصص في اإلسالم السياسي والجماعات الجهادية  لـ»الشعب«

االولويات املطروحة عىل رئيس الجمهورية قيس سعّيد حتى ال تطول املرحلة االستثنائية  دون تحديد لسقفها الزمني وما  سيتبع ذلك من الترسيع باتخاذ 
اجراءات مستوجبة الزاحة   الغموض الذي بدأ يخيم عىل املشهد العام ويخىش ان يتحول اىل حالة دامئة كانت منطلق الحوار الذي خص به الشعب  الدكتور عبيد 

خليفي الجامعي املتخصص يف االسالم السيايس يف تونس بعد ما حدث يوم 25 جويلية والتحديات التي تواجه حركة النهضة مستقبال جراء ذلك التاريخ.
كام توقف عند ملفات اخرى متصلة باملرشوع الذي سيطرحه قيس سعّيد ودور األحزاب يف املرحلة القادمة وفرضية استبعادها اضافة اىل أسباب غياب املرشوع 

الثقايف منذ 2011 

 أتوقع أن يذهب 
قيس سعيد إلى 

كتابة دستور جديد 
يحكمه النظام 

الرئاسي

  المنظومة 
الحاكمة منذ 

الثورة تقايضنا 
بين األمن والحريات

  يوم 25 جويلية كان إيقافا لنزيف فشل جتربة اإلسالم السيايس يف احلكم 
* حوار لطفي املاكني



الخميس 9 سبتمبر 2021 - العدد 1659  8
نقابة

الهيئة اإلدارية القطاعية للتعليم األساسي تقرر:

إلغاء قرار مقاطعة العودة املدرسية وتمسّك ببقية املطالب العالقة
صالح  األخ  برئاسة  األسايس  للتعليم  القطاعية  اإلدارية  الهيئة  قررت 
إلغاء  العام  القطاع  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الساملي  الدين 
ماي   18 الئحة  يف  عليه  املنصوص  املدرسية  العودة  مقاطعة  قرار 
أنهت  وقد  واملزمنة  العالقة  املطالب  ببقية  التمسك  مقابل  املنقيض 
العرش  قرابة  دامت  مستفيضة  ونقاشات  مداوالت  بعد  أشغالها  الهيئة 
جدال  ال  بأنه  اإلدارية  الهيئة  أقرت  حيث  القطاع  هياكل  بني  ساعات 
بشأن تحقيق املطالب الواردة بالئحة الهيئة اإلدارية السابقة باعتبارها 
مطالب عاجلة تقتيض التفاعل والتفاوض واالستحابة الفورية من سلطة 
السياسية  املستجدات  تفاعلها مع  املقابل إىل  لكنها أشارت يف  اإلرشاف 
التي حدثت بالبالد بعد 25 جويلية 2021 وإىل تفهمها لالضطراب الذي 
الرضر  يلحق  قد  مبا  األخريين  العامني  التمدرس طوال  منظومة  شهدته 
بأبناء الشعب التونيس وبناته يف مسارهم التعليمي كام يقتيض تكييف 
األشكال النضالية مع املستجدات لذلك كان قرار إلغاء مقاطعة العودة 
للتعليم  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  تفويض  ثم  أوال  املدرسية 
عالقة  يف  القادمة  النضالية  التحركات  وآجال  أشكال  بتحديد  األسايس 
ببقية املطالب العالقة واملزمنة. ودعت الهيئة اإلدارية رئيس الجمهورية 

قيس سعيّد إىل اإلرساع بتشكيل الحكومة الجديدة التي سيكون من بني 
للقطاع يف مطالبه واستحقاقاته ويف مقدمتها  املفاوض  الطرف  أعضائها 

ملّف إصالح املنظومة الرتبوية باعتباره من األولويات القطاعية والوطنية 
عىل حّد سواء.

خطير 

مأزق األوامر الحكومية يف الستاغ ويف اتصاالت تونس
أُثري خالل الهيئتني اإلداريتني للكهرباء والغاز ومجمع 
اتصاالت تونس مأزق األوامر الحكومية التي أصبحت 
العموميتني  املؤسستني  مستقبل  عىل  تهديدا  تشكل 
ومنها األمر 105 الذي يخّص الرشكة التونسية للكهرباء 

والغاز واألمر 422 الذي يخّص رشكة اتصاالت تونس.
فاألمر 422 يخّول الترصف يف ممتلكات اتصاالت تونس 
من مقرات وعقارات وبنى تحتية خارج رقابة الدولة 
مجلس  يصدره  إجراءات  دليل  خالل  ومن  التونسية 
إدارة الرشكة الذي يتحكم فيه الثلث املعطل للرشيك 
تأجرييا  ُسلاّم  االمر  هذا  يخول  كذلك  االسرتاتيجي. 
تفاضليا يسمح لإلدارة العامة بالزيادة يف أجور مديرين 

وأعوان دون غريهم والنقطة الثالثة هي الصفقات العمومية التي تُدار 
أيضا بدليل إجراءات يصدره مجلس اإلدارة. 

ويعلم الجميع أن قيمة مؤسسة اتصاالت تونس ليست فقط يف خدماتها 

االعوان  ترسيح  يخّول  االمر  وهذا  وعقاراتها  ممتلكاتها  يف  أيضا  ولكن 
التابعة للمؤسسة للخواص والترصف  والتفويت يف الخدمات واألنشطة 

يف ممتلكات املؤسسة واملقدرة بأكرث من 26 ألف مليار. 
بضبط رشوط  واملتعلق   105 الحكومي  األمر  إىل  بالنسبة  الشأن  كذلك 

من  الكهرباء  وبيع  إنتاج  مشاريع  إنجاز  وإجراءات 
الطاقات املتجددة والذي رفضته الجامعة العامة للكهرباء 
والغاز واحتّجت عليه نظرا إىل أنه يشكل منفذا للتفويت 
األخ  أبرز  وقد  لخوصصتها  وطريقا  الرشكة  أنشطة  يف 
صالح الدين الساملي الذي أرشف عىل الهيئتني االداريتني 
بأن األمرين الحكوميني 105 و422 هام األخطر يف تاريخ 
تونس وليس أدّل عىل ذلك ظروف صدور هذين األمرين 
فاألول 105 أصدره يوسف الشاهد قبل يوم من مغادرته 
للحكومة واألمر الثاين 422 أصدره إلياس الفخفاخ أيضا 

قبل يوم من استقالته من رئاسة الحكومة.
أبواب  ستفتح  األوامر  هذه  مثل  أن  صالح  األخ  واعترب 

الفساد والتفويت يف املؤسسات العمومية وهذا لن يقبله االتحاد.
* نرص الدين سايس

أكد األخ نبيل الهوايش الكاتب العام لجامعة التعليم األسايس أن الغاية من عقد الهيئة اإلدارية 
هي تقييم الوضع عىل مستوى القطاع لتحقيق املطالب العالقة التي رفعت سابقا ومل 

يتّم التفاوض بشأنها لتعنت وزاريت اإلرشاف و وزارة املالية مضيفا أن املطالب تتعلق 
برتهل املقدرة الرشائية اىل حّد أصبح املعلم يعيش حالة خصاصة مزمنة وأبرز 

األخ الهوايش أن الجامعة بذلت جهودا مضنية من أجل إطالق مفاوضات جدية 
ومسؤولية حول املطالب املرفوعة منذ شهر فيفري 2020 لكن مل يتّم التفاعل 

مع الطرف النقايب ومل يتّم إطالق املفاوضات رغم املراسالت العديدة. 
وبنّي األخ الهوايش أن املطالب املرفوعة تتوزع عىل ثالثة محاور، أولها اإلصالح 
البالغة بأن خّصص له أربعة مطالب يف  القطاع أهمية  الذي أواله  الرتبوي 
مهمة  إضافة  وعرب  جيد  تعليم  ضامن  عرب  الرتبوية  املنظومة  تطوير  اتجاه 

وأيضا من خالل  للتالميذ  التفوق  تأمني  تتمثل يف  الرتبوية  للمؤسسة  جديدة 
التحتية للمدارس وكذلك مبضمون  الحرص عىل االرتقاء بظروف العمل والبنية 

ذات  مطالب  وجود  إىل  الخصوصية  القطاعية  املطالب  باب  يف  وأشار  اإلصالح 
انعكاس مايل واضح الهدف منها تحسني الوضع املادي للمعلمني والرفع من مقدرتهم 

الرشائية وتتوزع هذه املطالب إىل صنفني منها الرفع يف منح وإحداث أخرى وزمنها مع النظر 
خالل ضامن  من  الالئق  العمل  يف  بالحّق  فيتعلّق  الثالث  املحور  أما  الرتقيات  ملّف  يف 
العمل القاّر والتصدي للعمل الهش الذي نخر القطاع وتعددت أشكاله من العون 
الوقتي إىل العقود ومل يعد مسموحا باستمراره ضامنا لكرامة كل املدرسني. وختم 
األخ الهوايش بتأكيد الجامعة متّسكها بالتفاوض من منطلق إرصارها عىل عالقة 
مؤكدا  والتعاون  االحرتام  يسودها  والقطاع  االجتامعية  األطراف  بني  متوازنة 
ملعاناة  حّد  بوضع  تسمح  التي  املقرتحات  كّل  عىل  النقايب  الطرف  انفتاح 
املدرسني وهذا يفرض وجود طرف مفاوض جدي ومسؤول راغب يف التوصل 
إىل جملة من التفاهامت تضع حّدا لحالة التوتر بني القطاع و وزارة اإلرشاف 
الكفيلة  القرارات  الوضع وستتداول  اإلدارية ستتدارس  الهيئة  أن  وشّدد عىل 
البيضاء  الراية  رفع  دون  للحوار  األولوية  إعطاء  مع  القطاع  مطالب  بتحقيق 
للبالد  الراهن  السياق  يستوعبها  التي  املتاحة  النضالية  األشكال  الهيئة  وستختار 

وستعّد لها وملسار إنجاحها. 
* نرص الدين سايس 

األخ نبيل الهواشي: 

نحن مع الحوار لكن لن نرفع الرايات البيضاء
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واملنظامت  بتونس  اإلعالم  قطاع  يف  املهنية  الهياكل  تراقب 
وترية  تنامي  كبري  وبقلق  األخرية  الفرتة  يف  الحقوقية  والجمعيات 
لصحافيني  الشخصية  املعطيات  ونرش  األعراض  وهتك  التشهري 
ومدافعني عن صفحات مشبوهة  ونشطاء  ونقابيني  إعالم  ووسائل 
القانونية  الحدود  كل  متجاوزة  االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل 
و»الذباب  املخلوع  عهد  يف  الصفراء  بالصحافة  تذكرنا  واألخالقية 

األزرق« يف العرشية األخرية.
إن صحافيني مهنييني عىل غرار إلياس الغريب ونزيهة رجيبة وزياد 
الجاليص  ياسني  ومحمد  اليوسفي  ومحمد  امليك  وهيثم  كريشان 
والكثري غريهم باتوا يف األسابيع األخرية ضحية سحل الكرتوين أخالقوي 
أن  ملجرد  عائالتهم  وتستهدف  تستهدفهم  خطرية  بتهديدات  مرفق 
عربوا عن مواقف تخضع للنقاش والجدال أو أداروا حوارات وشاركوا 
الساحة  مستجدات  بخصوص  واألفكار  اآلراء  تعّدد  عيل  قامئة  فيها 
الوطنية بعد 25 جويلية وفق ما تقتضيه املهنة الصحفية من رضورة 
فتح نقاش عمومي ال يستثني أي ملف من امللفات الحارقة التي تهم 

شعبنا وبالدنا.
إن عديد وسائل اإلعالم التي فتحت فضاءاتها لتعدد اآلراء واألفكار 
أصبحت محّل تشويه وتهجامت عىل غرار إذاعات »موزاييك أف أم« 
و»راديو الديوان« وكاب أف أم«، وأصبحت التهديدات التي تتعرض 
لها يومية وصوال للتحريض عىل إغالقها يف منطق يستهدف إخراسها 
وإلحاقها بجوقة الرأي الواحد واملوقف الواحد وتحويلها من أدوات 

إعالمية إىل أجهزة دعاية وتبييض.
إن عرشات النشطاء والنقابيني والحقوقيني واملدافعني واملفكرين 
والكتاب طالتهم يف األسابيع األخرية حمالت تهديد وتشويه وتحريض 
عىل شبكات التواصل االجتامعي باستعامل أقذع األلفاظ والعبارات 
وأشدها انحطاطا كان من بني ضحاياها جامل مسلم وبسام الطريفي 
وروضة  الصالحي  ورامي  عاشور  بن  وسناء  الهذييل  الرحامن  وعبد 
القرايف... ملجرد أن عربوا عن أفكار وأراء وتحاليل مخالفة أو أمضت 
بالوضع  تتعلق  مشرتكة  بيانات  عيل  يرسونها  وجمعيات  منظامت 

العام وتداعياته عىل الشأن الحقوقي.
إن الصفحات املشبوهة التي يُسريرَّ بعضها من خارج تونس، والتي 
هناك مخاوف من أنها تستقي معلوماتها من أجهزة الدولة، تؤسس 
حمالتها عىل معطيات مغلوطة ومضلّلة حول أدوار املجتمع املدين 

دراية  عدم  وعىل  مضادة،  كسلطة 
برسائل وسائل اإلعالم والعمل الصحفي 
سياسية  أفكار  وعىل  وأدواته،  وأهدافه 
تريد إسقاطها عىل املشهد اإلعالمي من 

أجل توظيفه لغايات ال عالقة لها باملهنة الصحفية وأخالقياتها.
الهياكل املهنية لقطاع اإلعالم واملنظامت والجمعيات  وعليه فإن 

الحقوقية املوقعة أدناه يهمها أن تؤكد عىل األيت:
- تبنيها للمطالب املرشوعة للشعب التونيس التي عرفت أوجهها 
من  سنوات  لفشل عرش  نتاجا  كانت  والتي  املايض،  جويلية   25 يف 
حكم منظومة ال عالقة لها مبصالح الشعب الحيوية، وتأكيدها عىل 
أساس  عىل  تبنى  اإلعالم  قطاع  يف  فيها  مبا  الجذرية  اإلصالحات  أن 
سياسات عمومية تشاركية وليس من خالل حمالت التشويه واالبتزاز 

والتهديد ومحاوالت مغالطة الرأي العام.
- استغرابها من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل يف 
حمالت السحل االلكرتوين التي يتعرض لها صحافيون ووسائل إعالم 
وحقوقيون ونشطاء ونقابيون ميكن أن تكون تداعياتها خطرية جدا 
النشطاء  عىل حياة اإلعالميني وعىل أمن مقاّر إعالمية وعىل سالمة 
واملدافعني والنقابيني، يف الوقت الذي تسارع فيه يف فتح قضايا تجرم 
املجلس  وتدعو  والتفكري،  والرأي  والتعبري  والنرش  الصحافة  حرية 
العمومية  النيابة  تقاعس  كاملة يف  لتحمل مسؤولية  للقضاء  األعىل 

الذي يرتقي إىل مرتبة التواطؤ.
إىل  الدستور  حامَي  وبوصفه  بصفته  الجمهورية  رئيس  دعوتها   -
تحمل مسؤوليته التاريخية يف التدخل إليقاف نزيف الهجمة املنظمة 
والهمجية عىل صحافيني ووسائل إعالم ونشطاء وحقوقيني عىل اعتبار 
أنه ال ميكن بناء تونس جديدة وممكنة دون إعالم مهني ويف خدمة 
الصالح العام خاصة ودون مجتمع مدين حّر ومستقل، وعىل اعتبار 
الصحافة  لحرية  الحقيقي  التهديد  باتت  اإللكرتونية  امليليشيات  أن 

والرأي والتعبري، املكسب األبرز للثورة التونسية.
الشخصية  واملعطيات  الخصوصية  حامية  أن  عىل  تشديدها   -
ميكن  ال  والنشطاء  والصحافيني  للصحافيات  البرشية  والكرامة 
االجتامعي  التواصل  شبكات  عرب  مربر  أي  تحت  بانتهاكها  القبول 
االستثنائية، وأن توظيف قضايا عادلة عىل  التدابري  إعالن  حتى مع 
غرار مكافحة الفساد للتعدي عىل الصحافيني واملؤسسات اإلعالمية 

واملدافعني وتجاوز القانون ال ميكن إال أن يقود لتشكيل مجموعات 
عىل  وخيمة  عواقبها  ستكون  واملؤسسات  لألشخاص  وابتزاز  ضغط 

املسار العام برّمته.
- دعوتها الصحافيات والصحافيني ووسائل اإلعالم إىل لعب دورهم 
املهني والوطني يف حامية املسار االنتقايل من خالل التقيد باخالقيات 
األخبار  واملعلومات، ومكافحة  واملصادر  األخبار  والتدقيق يف  املهنة 
املضلّلة والزائفة، والقطع مع خطابات التحريض والكراهية والتمييز، 
عىل  والعمل  السيايس،  الرصاع  يف  بهم  الزّج  محاوالت  ومقاومة 
تفويت الفرصة عىل املرتبصني بحرية الصحافة اإلعالم خاصة من قبل 
شبكات  عىل  صفحات  شكل  أحيانا  تأخذ  التي  املافيوزية  التكتالت 

التواصل االجتامعي
- رفضها املبديئ استعامل النساء وإقحامهن يف الرصاعات السياسية 
الشخصية  لحياتهن  التعرض  أو  األعراض  هتك  أو  بالتشهري  سواء 
املزدوجة  األشكال  مبختلف  وتنديدها  األخالقي  القذف  باستخدام 

للعنف السيايس والرمزي الذي يطالهن.   
كام يهّم األطراف املوقعة ان تعلم أنها سترشع يف التتبع القانوين 
وإنهاء  وراءها  والواقفني  عليها  والقامئني  املشبوهة  الصفحات  لكل 
السحل اإللكرتوين  العقاب فيها، وأن تؤكد أن عصابات  اإلفالت من 
التونيس مام  املجتمعي  والنسيج  ببالدنا  الحية  القوى  تستهدف كل 
لهذا  للتصدي  املجهودات  كل  فيها  تتضافر  وقفة جامعية  يستدعي 
االنحراف الخطري يف الحياة العامة التونسية الذي يهّدد بجدية املسار 

االنتقايل برّمته.

اإلمضاءات:
النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني

النقابة الوطنية لإلذاعات الخاصة
الجامعة العامة لإلعالم باالتحاد العام التونيس للشغل

الجامعة التونسية ملديري الصحف
الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة
املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية

الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات

إىل متى تتواصل االنتهاكات
 وملصلحة من هذا السّحل االلكرتوني؟

احتفاال بيوم العلم تّم أمس االربعاء 8 سبتمرب 2021 تكريم أبناء قطاع عملة التعليم العايل املتفوقني 

يف املناظرات الوطنية من الجامعة العامة لعملة التعليم العايل والبحث العلمي وذلك بحضور األمني 

العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبوىب وحضور املدير العام لديوان الخدمات 

الجامعية ومدير عام الشؤون الطالبية وثلة من مديري مؤسسات الخدمات الجامعية والنقابني.

أبناء عملة التعليم العالي يحتفلون... في يوم العلم

وضع صعب يعيشه اإلعالم في تونس
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األخت أحالم 
بلحاج تتماثل 

للشفاء

بلحاج  أحالم  األخت  أجرت 
العامة  للنقابة  العامة  الكاتبة 
األسنان  وأطباء  والصيادلة  لألطباء 
عملية  الجامعيني  االستشفائيني 

جراحية كُلّلت بالنجاح. 
نرجو لها الشفاء العاجل والعودة إىل 

سالف نشاطها.

تعزية
الله  بقضاء  مؤمنة  وبقلوب  والحزن  األىس  ببالغ 
الزميل  والدة  املرحومة  وفاة  خرب  تلقينا  وقدره، 
محمد السعيدي )محطة تحلية مياه البحر مزراية 

جربة(.
ومبشاعر  الحارة،  القلبية  بتعازينا  إليه  نتقدم 
الله  املواساة والتعاطف األخوية املخلصة، سائلني 
ويسكنها  رحمته  بواسع  الفقيدة  يتغمد  أن  تعاىل 

فسيح جناته، وينعم عليها بعفوه ورضوانه.
* عن النقابة األساسية للمياه جربة
الكاتب العام: صابر بن إبراهيم

تعزية ومواساة
لعملة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  تلّقى 

األىس  من  مبزيد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

النقابة  التومي عضو  نبأ وفاة األخ مراد  والحرسة 

فرحات حشاد  الجامعي  املركب  األساسية مبطعم 

بجامعة تونس املنار.

وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم املكتب التنفيذي 

عائلة  كافة  إىل  التعازي  بأحّر  العامة  للجامعة 

الفقيد وذويه وأن يرزقهم جميل الصرب والسلوان.

االتحاد الجهوي للشغل 
بمنوبة

مؤتمر املكتب 
الجهوي للمرأة 

العاملة
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
للمرأة  الجهوي  املكتب  مؤمتر  عقد  تقرر  انه  مبنوبة 
مبنوبة يوم السبت 18 سبتمرب 2021 بداية من الساعة 

التاسعة صباحا )09٫00( مبقر االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة.
القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ممن  النقايب  املكتب  إىل  الرتشح  يف  راغب  منخرط  كل  فعىل 
العام  الكاتب  باسم  الرتشح  مبطلب  التقدم  الداخيل  النظام  من   )118( بالفصل  عليها  املنصوص 
لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة يف أجل اقصاه يوم الخميس 09 سبتمرب 2021 عىل الساعة الواحدة 

بعد الزوال )13٫00(.
يكون الرتشح لعضوية املكتب الجهوي للمرأة العاملة من بني املسؤوالت النقابيات بالجهة.

املكتب الجهوي للشباب العامل
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة انه تقرر عقد مؤمتر املكتب الجهوي 
للشباب العامل مبنوبة يوم السبت 18 سبتمرب 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا )09٫00( 

مبقر االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة.
القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ممن  النقايب  املكتب  إىل  الرتشح  يف  راغب  منخرط  كل  فعىل 
العام  الكاتب  باسم  الرتشح  مبطلب  التقدم  الداخيل  النظام  من   )118( بالفصل  عليها  املنصوص 
لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة يف أجل اقصاه يوم الخميس 09 سبتمرب 2021 عىل الساعة الواحدة 

بعد الزوال )13٫00(.
يكون الرتشح لعضوية املكتب الجهوي للشباب العامل من بني املسؤولني النقابيني بالجهة عىل 

أال تتجاوز اعامرهم 35 سنة.

برئاسة االخ بلقاسم بن أحمد عضو املكتب التنفيذي 
عبد  االخ  وبحضور  باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
الكريم الجديدي املسؤول عن النظام الداخيل واالخوين 
فهد حمودة كاتب عام الفرع الجامعي للثقافة وحامدي 
انعقد  االجتامعية  للشؤون  الجامعي  الفرع  عن  املليح 
بجاّمل  للشغل  املحيل  لالتحاد   )12( عرش  الثاين  املؤمتر 
والشفافية  والدميوقراطية  الصفاء  ملؤها  اجواء  وسط 
افتتحها االخ نجيب امليالدي الكاتب العام املتخيل بكلمة 
بليغة اىت فيها عىل اهمية هذا املؤمتر الذي يعترب فرصة 
ذات  الجهة  ومنتسبي  نقابيي  ومشاغل  هموم  لتطارح 
الشغل العاميل الهام يف مختلف القطاعات بدءا بالوظيفة 
العمومية وصوال اىل القطاع الخاص خاصة يف مثل هذه 
كادت  التي  القامئة  العرشية  وتداعيات  الصعبة  االيام 
لوال صمود وصرب وتحدي  واليابس  تأيت عىل االخرض  ان 
الفقري  العمود  التي تعترب  نقاباتهم  العامل بتوجيه من 
عديد  ظل  يف  املؤسسات  كل  يف  االجتامعي  واملفصل 
العمل  وعامل  البالد  تشهدها  التي  واالحداث  املتغريات 
العديدة  الضغوطات  بفعل  مبارش  وبشكل  تأثر  الذي 
التي واجهها االتحاد بشكل خاص للحفاظ عىل مكاسب 
يهّدد  اصبح  صعب  وضع  ظل  يف  الجهة  يف  الشغالني 
الترسيح  غرار  عىل  عديدة  ظواهر  افرز  مام  مكاسبهم 
الجامعي وغلق عديد املؤسسات مقابل االرتفاع املشط 
واالجتامعية  الصحية  االستحقاقات  وتكاليف  االسعار  يف 
السوق  واحتكار  االقتصادية  املراقبة  غياب  ذلك يف  وكل 
وانسداد افق التشغيل مام أثر ـ ولو بصفة محدودة ـ يف 
عملية االنتساب التي عادت إىل وتريتها يف االشهر االخرية 

رغم التداعيات الكبرية لوباء الكوفيد.
التقرير االديب  ـ وكام ورد يف  تناول االخ نجيب  كام 
العموميات  باملنطقة ومنها  الخاص  النقاط منها  ـ عديد 
املتعلقة بنشاط املنظمة ككل محليا وجهويا ووطنيا وهي 
النقاط التي تحدث يف شأنها االخوين بلقاسم بن احمد 
وعبد الكريم الجديدي عضوي املكتب التنفيذي الجهوي 
واللّذين حرصا عىل شكر ابناء جهة جامل واملعروفة بانها 
للداللة  السيايس والنقايب ويكفي  النضال  قلعة من قالع 
 47 سنة  حشاد  فرحات  الرمز  الفقيد  زيارة  ذلك  عىل 
كام  وابنائها  للجهة  الشيوعيني  لهرسلة  التصدي  اطار  يف 
سجلت وعرفت الجهة عديد املحطات النضالية التاريخية 
65 ـ 77 ـ 78 ـ 85 وهام الفرتة )82( التي عرفت تأسيس 
االتحاد املحيل رغم الظروف الصعبة التي كان يجرم فيها 
اصبحت  الكريم  عبد  األخ  يقول  ثم  النقايب ومن  العمل 

من  االجيال  بتعاقب  النضال  منارات  من  منارة  جاّمل 
املؤسسني اىل هؤالء املؤمترين ـ أغلبهم شباب ـ املؤمتنني 

عىل حارض ومستقبل املنظمة.

* تدخالت قيمة
جادة  كانت  التي  للتدخالت  املجال  فسح  ذلك  اثر 
وتنّم عن وعي املؤمترين وإدراكهم الستحقاقات املرحلة 
الضيقة وتناولت يف معظمها نقاطًا  وبعيدة عن املطلبة 
مهّمة تصّب يف مصلحة املنظمة ككل عىل غرار التقصري 
املسجل يف ناحية التثقيف العاميل حيث تنادي متعظم 
املتخدلني بإيالء جانب التكوين النقايب والتثقيف العاميل 
والندوات  اللقاءات  تكثيف  خالل  من  االهتامم  مزيد 
ملواجهة  الثابت  والنضال  الوعي  بث  شأنها  من  التي 
االخوان  تبناه  ما  املكتسبات وهو  وتحقيق  املواقف  كل 
االفكار  بدعم هذه  تعهدا  اللّذين  الكريم  وعبد  بلقاسم 

وطرحها عىل اصحاب القرار مركزيا وجهويا.

* ثقة
إىل  فيها  الوجهة  كانت  األشغال  يف  االخرية  املحطة 
الصندوق والذي أفرز تشكيلة واعدة يتقدمها االخ نجيب 

امليالدي كاتبًا عاًما لالتحاد املحيل للشغل بجاّمل...
* حمدة الزبادي

مؤتمر االتحاد المحلي للشغل بجمّال

وفاء للمؤسسني ورهان على القادم
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بالتلميح والتصريح

يتاجرون بقوت الشعب...!
* بقلم لطفي املاكني

كدسها  التي  الرثوات  حجم  سعيّد  قيس  الجمهورية  رئيس  ترصيحات  عكست 
البعض ويف ذلك تلميح لحيتان هي محور الترسيبات واألحاديث املتداولة بني عموم 
الصحيح لحملة   العنوان  القضاء ستكون  ان إحالة ملفاتها اىل  املواطنني والتي ترى 
مكافحة الفساد وارتباط عدد من االحزاب والشخصيات العامة باللوبيات املتحكمة 

يف اقتصاد البالد ومصادر رزق الشعب.
جاءت االرقام املعلنة من قبل الرئيس قيس سعيد صادمة ألغلب رشائح املجتمع 
النها كشفت عن»نفوس جائعة« لتكديس الذهب والفضة ويف الوقت نفسه تتاجر 
اصاب  الذي  الوهن  مستغلة  االساسية  املواد  يف  تضارب  انها  مبا  الشعب  بقوت 
مؤسسات الدولة يف ظل تحالف املاسكني بزمام السلطة قبل 25 جويلية »بالكناترية« 
الذين يخططون ويصدرون االوامر ملن ميثلونهم يف مواقع القرار وهذا ما اشار اليه 
رئيس الجمهورية وال أظن ان كالمه يدخل يف باب التجني بل اعتقد ان ما رصح به 
يستند إىل تقارير تصله يوميا  من مصادر مختلفة وهي تنتظر ان تكون يف قادم 
األيام منطلقا بني أيدي القضاء املختص يف منح الرباءة او إقرار اإلدانة الن املرحلة 
الغائب  ضامئر  استعامل  من  املزيد  تحتمل  تعد  مل  البالد  بها  متر  التي  االستثنائية 
واالفعال املسترتة باملبني للمجهول وما عىل رأس السلطة اال الذهاب بعيدا يف كشف 
تستدعي  نفسها  الظرفية  ان  كام  والقال«  »القيل  حولها  املثار  امللفات  من  الكثري 
رسائل طأمنة من ان هذه الحملة  لن تقترص عىل »الجدران القصرية« كام يقول املثل 
الشعبي عندنا بل تفرض محاسبة الجميع دون متييز الن الحملة ظلت اىل حد اآلن 
مقترصة عىل من ال أحزاب او هياكل تدافع عنهم مهام كانت احجام امللفات التي 
هي منطلق شبهات فساد وتشابك مصالح وارتباطات معلنة وخفية بأباطرة االحتكار 

واملتاجرة باملمنوعات.
بااليثار  تتجمل  كانت مفردات خطاباتهم  اذ  ذلك  اكرب من  الصدمة  كانت  كام 
عىل النفس والزهد يف املال العام والرتفع عن جني الغنائم واملكاسب وكثريا ما عربوا 
باتت  التي  عيشه  لقمة  تأمني  ومكابدته  مبشاغله  الشعب همومه  مقاسمتهم  عن 
مفاصل  من  ومتكنت  املاضية  السنوات  يف  متددت  ولوبيات  أحزاب  تحالف  رهينة 
عىل  االستحواذ  يف  مطامعه  لتنفيذ  اللويب  ذلك  اخضعها  التي  ومؤسساتها  الدولة 
مصادر االنتاج والرثوة دون االكرتاث بالحالة التي بلغتها البالد جراء سياسة التجويع 
إىل وقت  كانوا  ملن  الفاحش  الرثاء  املتواصل حيث ظهرت صور  والنهب  والتطويع 
الدولة  ليتحولوا يف غفلة من  الفضل«  دائرة »عىل وجه  بعيد ال يخرجون من  غري 

ومؤسساتها إىل اصحاب ارصدة عجزت البنوك عن حملها او تعداد ارقامها.
التي تصدرت  تعميم(  )دون  السياسية  الطبقة  نوعية  االرقام  تلك  كام كشفت 
املشهد العام يف العرشية املاضية حيث طغت عىل عالقتها مبؤسسات الدولة عقلية 
 14 قبل  الحكم  لنظام  العائيل  املحيط  السابق  يف  تستنكر  كانت  ان  بعد  الغنيمة 
واستغالل  باملحسوبية  املرتبطة  والتوصيفات  النعوت  كل  به  ألصقت  الذي  جانفي 
والكرامة  العدالة  عن  جذابة  شعارات  ورفعت  الشخصية  املنافع  لتحقيق  السلطة 
وتكافؤ الفرص والقضاء عىل السلوكات املصنفة يف خانة القضاء مع مصلحة البالد 

ومستقبل أجيالها.
لقد بات من املتأكد الترسيع يف طرح كل امللفات التي يثار حولها اللغط أمام 
العام  املشهد  عىل  حاليا  تهيمن  التي  والضبابية  الغموض  سيزيل  ذلك  الن  القضاء 
اذ أن تعميم االتهامات  انعكاسات سلبية عىل العالقة بني مكوناته٬  وما لذلك من 
)وان كانت وفق معطيات( وتوسيع دائرة من قد يكونوا مشمولني بها لن يخرجنا 
من التجاذبات واملزايدات بل قد يتسبب ذلك التعميم يف خفوت جذوة املساندة 
لدى الرشائح الداعمة إىل حد اآلن إلجراءات يوم 25 جويلية ومن ناحية اخرى ميكن 
يرتضيه كل  الفرصة وهذا ما ال  تلك  املحاسبة من  الباحثني عن منافذ االفالت من 
والعباد طيلة  البالد  التي جثمت عىل  الفاشلة  الحكم  انتفضوا ضد منظومة  الذين 

عرشية كاملة.

عودة إىل لقاء وفد الكونغرس األمريكي  
إقامة  مقر  يف  نواب   4 مع  األمرييك  الكونغرس  وفد  جمع  الذي  اللقاء  إىل  عودة 
السفري لنوضح أّن النائب مروان فلفال عن حركة تحيا تونس مل يكن منسجام مع 
موقف ممثلة حركة النهضة السيدة الونييس وممثلة قلب تونس سمرية الشوايش 
اللتني اعتربتا أّن ما حدث يوم 25 جويلية انقالبا وتهديدا للدميقراطية وطالبتا بفك 
األغالل عن الربملان يف حني اعترب مروان فلفال »أّن 25 جويلية هو خيار واضح إلنقاذ 

الدميقراطية يف تونس« وهو موقف منسجم مع موقف حزبه...
وللتذكري فقد دافع حاتم امللييك خالل هذا اللقاء عن قرارات 25 جويلية واعتربها  
»موضوعية ورضورية إلنقاذ تونس من الخطر خاصة أّن املؤرشات االقتصادية جلها 
حمراء وأن تونس تعيش دميقراطية شكلية« داعيا إىل تكوين حكومة يف أرسع وقت 
والذهاب إىل انتخابات سابقة ألوانها مع نظام سيايس مستقّر انطالقا من استفتاء 

شعبي«...
* ابراهيم

أيّ معنى للسيادة الوطنية؟   
السيادة الوطنية مفهوم جيد، لكن أي معنى لها حني تفتقد السيادة االقتصادية وال متلك أية مشاريع صلبة للتحكم يف 
موازنة إنتاج/إنفاق، وحني تجد نفسك مجربا عىل الوقوف يف صف انتظار دراسة ملفات االقرتاض برشوط تزداد تدخال يف 

شؤونك لضامن سداد القرض؟ 
مقابلة األجانب يف مسألة وطنية سيادية عمل مرفوض، لكن القضية ليست هنا، ألن األجانب، حني تطلب منهم موعدا، 
ليس فقط ملزيد االقرتاض، وإمنا ليشء من التساهل يف سداد أقساط القروض القدمية، سيقولون لك: »نريد سلام داخلية يف 
بلدك لضامن عودة اإلنتاج«، وسيطلبون منك أن تجلب معك املجتمع املدين وخصومك السياسيني ضامنة عىل التوافق عىل 

السلم، سيفرضون عليك مؤسسات دميوقراطية وتداوال سلميا عىل السلطة، حتى إن كان مزيفا. 
لنفرتض أننا قررنا أن نرفض التدخل يف شؤوننا وأن منتنع عن طلب القروض حتى إن متنا جوعا، فإن هذا ال يكفي، إذ علينا 
سداد عرشات املليارات من القروض القدمية، وبالنسبة إىل الظرفاء الذين يدعون إىل التوقف عن سداد القروض القدمية، 
نقول: ممكن طبعا، إمنا تخيل معي تضييق السوق االوروبية التي متثل 80 % من صادراتنا، حني تخالف قواعد اللعبة، فكر 
يف محارصة اقتصادات ايران، فنزويال، روسيا البيضاء، وتذكر: حني تكون لك السيادة عىل اقتصادك، حني تكون مداخيلك أكرب 

من مصاريفك، يصبح أي لقاء بني تونسيني ومسؤولني أجانب شيئا عاديا ال يثري كل هذا التشنيع والتّهم بالعاملة.
* ع/م

شيء في البال

وفد الوكنغرس والصفعة الجانبية
إىل بعض الذين مل يغادروا الوهم االمرييك، أود أن أعلمهم أن السيناتور موريف كان منذ 

أيام يف لبنان ومن مطار رفيق الحريري رصخ بكل ما أويت من حبال صوتية:
- حزب الله رسطان يف الجسم اللبناين ويف املنطقة )بالطبع هو يتحدث عن.... البنت 

املدللة ألمريكا(
- عىل الطبقة السياسية إنجاز االستحقاق الحكومي 

- ال حاجة للبنان للنفط اإليراين )لبنان دون نفط وال كهرباء يف معظم مناطقها بسبب 
الفساد والحصار(

بعد هذا الرصاخ الهستريي للبلد املخرتق والذي متلك فيه أمريكا عمالء من أحقر طراز، 
ما الذي حصل؟

الوفد  الحزب األغلبي داخل أكرب طائفة ال يزال قامئا ومل يعلق حتى عىل تخريف   -
األمرييك

- الحكومة ستتشكل »حني تأيت اللحظة«... لحظة لبنانية باألساس
- الشاحنات التي تحمل النفط اإليراين الذي تّم إفراغه يف موانئ سوريا تعرب الحدود نحو لبنان. كام أن سوريا تفتح مجالها 

لعبور الغاز والكهرباء من مرص عرب األردن.
لذا، رجاء... أمريكا مهمة وما زالت تلعب بعض األدوار ولكن زمن آلهة األمر والنهي الجيوسيايس وعبث كوندوليزا رايس انتهى 

إىل غري رجعة.
هذا زمن السيادة... هذا زمن الوطنيني... زمن علينا أن نبنيه بقدرتنا عىل بناء دولة حقيقية باقتصاد حقيقي ومدرسة عرصية 

وقضاء عادل وقدرات دفاعية رادعة... واألهم، بتنظيم شعبي واسع ميثل التقاء كل الوطنيني...
* م/ع
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* مسايرة تطور املجتمع

توجه  الخرايفي  رابح  األستاذ  ويدعم 

التعديل الدستور اذ يرى ان الدساتري إن 

تعرفها  التي  للتطورات  مسايرة  تكن  مل 

دفعها  قادرة عىل  غري  تصبح  املجتمعات 

العامة  املصلحة  تحتم  وبالتايل  األمام  إىل 

مراجعتها وهذا ما قد يذهب إليه الرئيس 

بدستور  عالقة  يف  مستقبال  سعيد  قيس 

تنقيحات  من  سيدرج  ما  وعرض   2014

الشعب  إىل  الكملة  لتعود  استفتاء  عىل 

التونيس.

ويف االتجاه ذاته يفرس لطفي العيادي 

الداخيل  النظام  لجنة  يف  املساعد  املقرر 

خصوصية  أن  الشعب  نواب  مبجلس 

إىل  محتاجة  باتت  االستثنائية  املرحلة 

هل  اي  القادمة  املرحلة  رؤية  توضيح 

واالعتامد  بالدستور  العمل  تعليق  سيتم 

عىل النظام املؤقت للسلط وبينّ يف حواره 

للشعب ان فرضية تعليق الدستور واردة 

بنسبة كبرية وتساءل هنا هل سيتم ترشيك 

ام  السيايس  املشهد  يف  الفاعلي  مختلف 

بالتنقيحات  ستقوم  لجنة  سيكلف  انه 

االستفتاء  عىل  الحقا  لتعرضها  املستوجبة 

وبينّ هنا ان املشاركة يف االستفتاء ستكون 

بـ  التصويت  اي  معي  مبوضوع  محددة 

املوضوع  يف  الغوص  دون  أو»ال«  »نعم« 

املعروض عىل االستفتاء.

* إعادة ترتيب البيت 

الرؤية  عن  بعيد  وغري 

نفسها كان الدكتور توفيق 

بوعشبة قد أكد يف حديثه 

لـ»الشعب« ان العودة إىل 

وهذا  مستبعد  أمر  الوراء 

ما أكده كذلك الحقا الرئيس 

قيس سعيد بانه ال عودة إىل ما 

انه يف  وبالتايل  25 جويلية  قبل 

إطار حالة االستثناء ويف سياقها 

باتجاه  البيت  ترتيب  اعادة 

سابقة  انتخابات  اجراء 

الظرفية  ان  كام  ألوانها 

إىل  تفيض  قد  نفسها 

اجراء استفتاء حول النظام 

أساسية  بصورة  السيايس 

العمل مستقبال عىل  مع رضورة 

تغيري النظام االنتخايب.

عندها  توقف  ذاتها  الفرضية 

الطبيب  رافع  الدكتور 

املشهد  ان  اىل  باالشارة 

تفرزه  ملا  خاضع  السايس 

ان  اي  االنتخابات 

مجلس  داخل  التمثيلية 

تعكس  ال  الشعب  نواب 

حقيقة التمثيلية داخل املشهد 

العام ومن هنا فإن تغيري النظام 

االنتخايب امر أكيد لتعديل ذلك 

االخالل وخاصة اعادة مركزة 

وتجنب  الساس  الفصل 

الدولة  مؤسسات  تشتت 

جراء ما تم سننّه يف دستور 

يف  يستبعد  وال   2014

التغيريات  ان  نفسه  الوقت 

السيايس  النظام  يف  املتوقعة 

الرغبة  مع  متامهية  ستكون 

رئايس  نظام  القرار  الشعبية 

مركز  الرئيس  يجعل 

عن  واملسؤول  الحكم 

بينت  ان  بعد  النتائج 

ان  املاضية  التجربة 

يف  تسبب   2014 دستور 

خلق هوة بي النظام السيايس 

الدكتور  يعتقد  كام  والشعب 

قيس  الرئيس  ان  عبيد خليفي 

يف  بعيدا  سيذهب  سعيد 

بالدستور  العمل  تعطيل 

الفرضية األقرب من  وان 

وجهة نظره هي تشكيل 

لجنة قانوية لكتابة دستور 

النظام  يحكمه  جديد 

الرئايس ويتمنّ عرضه الحقا عىل 

استفتاء واالعتامد عىل النظام 

الدكتور  يفرسه  الرئايس 

خليفي بأن العرشية املاضية 

يف  ثقته  الشعب  أفقدت 

فإن  وبالتايل  السياسيي 

الرئيس سعيد القادم من 

السياس  السياق  خارج 

بارقة  إليهم  بالنسبة  ميثل 

الوضعية  من  للخروج  أمل 

املتأزمة التي تعيشها البالد.

* سيادة البالد

املنظامت  عديد  وكانت 

الوطنية  والشخصيات 

إىل  دعت  واالحزاب 

البلد  سيادة  احرتام 

من  الشعب  اىل  والعودة 

ليقول  االستفتاء  خالل 

كلمته يف املنظومة السياسية 

التي  االجنبية  التدخالت  عن  بعيدا 

قبل  االخرية خاصة من  الفرتة  تواترت يف 

االلتقاء  إىل  وسعيه  االمرييك  الكونغرس 

ما  وهذا  العام  املشهد  يف  الفاعلي  بأهم 

رضيته اغلب القوى الوطنية ويف مقدمتها 

االتحاد العام التونيس للشغل استنادا إىل 

كون ما يحصل شأن سيادي داخيل ليس 

اجنداتها  اجنبية طرح  دولة  اي  من حق 

ترضية  فرضها  ومحاولتها  بل  بخصوصه 

الشعب  لفظها  التي  االطراف  لبعض 

التونيس يوم 25 جويلية وهي مازالت إىل 

حد اآلن مل تستوعب ما حصل بداية من 

تغيري اوضاعها وتكريس الدميقراطية التي 

تتباىك عليها داخلها أوال مبا أنها ال تجد اي 

حرج يف دعوة اطراف اجنبية لحرش أنوفها 

يف شأن وطني يطرح بي مختلف الفاعلي 

حيث تقدم التصورات والبدائل للمرحلة 

القادمة بعد ان تعطلت مؤسسات الدولة 

االطراف  تلك  عليه  ارصت  ما  بسبب 

املهيمنة عىل املشهد السيايس منذ 2011 

 2014 دستور  يف  فصول  من  متريره  عىل 

اساسا تشتيت السلط والغلونّ يف الالمركزية 

هو  الربملاين  النظام  كون  من  انطالقا 

االفضل حتى ال تعود الدكتاتورية من باب 

لعقود  البالد  حكم  الذي  الرئايس  النظام 

الحجة تعلة إلقرار نظام  وقد كانت تلك 

من  خالله  من  نتعرف  ال  هجي  سيايس 

والنتيجة  املسؤولية  يتحمل  ومن  يحكم 

التنمية  مؤرشات  كل  يف  انهيار  شبه 

وهيمنة  التونيس  عيش  مستوى  وتدهور 

اللوبيات بتواطؤ من بعض االحزاب عىل 

مقدرات البالد وقرارها السيايس ومن هنا 

باتت املصلحة العليا للوطن مراجعة هذا 

الدستور وهذا يكون بالعودة إىل صاحب 

السيادة الشعب من خالل االستفتاء.

بدأت ترتسخ قناعة لدى أغلب املختصني واملتابعني بعد متديد االجراءات االستثنائية 
االستفتاء  يعرض الحقا عىل  تعديل دستوري  ادخال  إىل  يتوجه  قد  الجمهورية  رئيس  ان 
والتعديل املتوقع قد يتم من خالله التخيل عن دستور 2014 وتشكيل لجنة العداد مرشوع 

دستور جديد وهذا ما ذهب اليه أكرث من مختص يف القانون.
ويفرس هذا التوجه بكون التغيري املنشود يف النظام السيايس املعتمد عىل مدى العرشية 
الدولة  دواليب  تعطيل  والذي تسبب يف  كان مطبًقا  ملا  مغايًرا  املاضية يستدعي دستوًرا 
وتنطع بعضها وعدم امتثالها لواجب التنسيق الن تشتيت السلط ومثل ذلك املؤسسات 
تشبثت  للهياكل حيث  العادي  السري  للمركزية عىل حساب  فيه  مبالغ  انحالل  يف  ساهم 

يف  بالرتتيبية  القبول  وحتى  التعاون  إىل  تحتاج  ومشاريع  مسائل  يف  بالالمركزية  اغلبها 
التعامل اليومي كام كان جاريا قبل تطبيق دستور 2014 بني الوزارات والواليات والبلديات 
املنتخبة سنة 2018 ولعل املتواتر من احداث ووقائع يف تعامل املجالس البلدية مع بقية 
مؤسسات الدولة مبا فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية يكشف حجم توتر العالقة يف ما بينها 
وتداعيات ذلك عىل الكثري من املشاريع التي ظلت رهينة التجاذبات واملشاحنات باعتبار 
ان تركيبة هذه املجالس كانت شبيهة بالربملان اي فسيساء من االلوان السياسية كانت من 
نتائجها تتاىل االستقالالت بهذه املجالس واعادة انتخابها بالقانون االنتخايب نفسه أي أن 

وضعها سيبقى يف الدائرة ذاتها.

مراجعة النظام 
السياسي بات 

أمرا أكيدًا

السيادة الوطنية واستقاللية القرار

الضغوط الخارجية بال جدوى ألن الكلمة ستعود إىل الشعب 
* لطفي املاكني

* توفيق بوعشبة

*  رافع الطبيب

* لطفي العيادي

* رابح الخرايفي
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»ليست الكثرة من إمارات الحقّ وال القّلة 
من عالمات الباطل«.

 /969( المعتزلي  الجبّار  عبد  -القاضي 
-)1025

يجدها  األوهام  على  آماله  يبني  »من 
تتحّقق في األحالم«.

- شارل بودلير )1821/ 1867(-
»ولكنّ قسوة األيّام تجعلنا خائفين من 

غير أن ندري تماما ما يخيفنا«.
-ويليام شكسبير )1564/ 1616(/ مكبث.

قدميا قال أبو نّواس يف سخريّة الذعة: »ال أذود الطّري 
عن شجر// قد بلوت املّر من مثره«.  
عمليّة  ترجمة  جويلية   25 يوم  تونس  يف  حدث  ما 
ومآل طبيعّي لحالة اختناق وانسداد األزمة التي باتت 
تتخبّط فيها منظومة الحكم. وما أتاه قيس سعيّد هو 
أّوال إعالن عىل أّن املرض الّسطايّن للمنظومة استفحل 
حتّى أعلن عن نفسه وما عاد باإلمكان إنكاره وحجبه. 
حالة  املنظومة.  داخل  ومن  ترصيفه  من  بّد  ال  فكان 
بعمليّة  استعجاليّا  تدّخال  تستدعي  رسيرّي  احتضار 
الخالفة  إليه  آلت  مبا  تذكّر  حالة  قيرصيّة،  جراحيّة 
ب«الرّجل  وْسمها  صّح  حتى  وهن  من  العثامنيّة 

الّدولة  به  اشتهرت  الذي  اللّقب  هو  املريض  أوروبا  ]رجل  املريض« 
الّدول  أطامع  محّل  باتت  ملّا   19 القرن  منتصف  منذ  العثامنيّة 
األوروبيّة، اسم أطلقه قيرص روسيا نيكوالي األّول عىل الّدولة العثامنيّة 
سنة 1853[. وهو ثانيا إدانة لسياسة الفريق الحاكم مبختلف تلويناته، 
وحكوماته التي استعىص دوما عّدها وانعدم دوما نفعها )09 رؤساء 
وسمها  رئاسات، يف عرشيّة  برملانات/04   03/ 12 حكومة  حكومات/ 
وتدرّب  تدريب  بورشة  يتعلّق  األمر  كأّن  الّضائعة.  بالعرشيّة  البعض 
وليس بحكومات موكول إليها تأمني مرحلة حّساسة تحتاج إجراءات 
استثنائيّة )انتقاليّة( بسياسات وتصّورات استثنائيّة تشمل كّل امليادين 
واستمراريّة  استقرارا حكوميّا  وتتطلّب  فقط،  الّسيايّس  الحقل  وليس 
زمنيّة معقولة )بني 05 و07 سنوات حسب الخرباء(. ديناميكيّة الفشل 
هو اإلنجاز الوحيد الذي يجدر بالّتويكات أن تباهي به دون الخوف 
من املنافسة. أمل يُحرَّف االنتقال الّدميقراطّي؟ أمل يتحّول إىل مسخ ملّا 
املواعيد  احتام  قوامها  شكليّة  إجرائيّة  عمليّة  يف  بتعّمد  اختزاله  تّم 
االنتخابيّة؟ جرعة أوكسيجني تضمن لبعض األطراف التّغّول فالتّمّكن 
فالتّحّكم -وليس الحكم-. أمل يُفِرغ االنتقال الّدميقراطّي من كّل األبعاد 
ولعنة  إىل خطيئة  مأمولة  نعمة  من  فتحّول  واالقتصاديّة  االجتامعيّة 

ونقمة معلومة؟
إنّها عرشية االعتداء بالفاحشة عىل الحياة واملامرسة الّسياسيّة بتذيلها 
الّسياسة  بعامل  الكفر  إىل  العاّمة  املخيّلة  تدفع  صورة  يف  وتسويقها 
عامل  الفخاخ،  ونصب  واالحتاب  الّدسائس  يفّرخ  فضائحّي،  كحقل 
الّدوس عىل القيم واالستهتار بها، ورشة للبلطجة يف أتعس مظاهرها، 
عامل درء املنافع وجلب املفاسد. تكرار املشهد والّصورة بتواتر عجيب 
ال يتك املجال ألبسط شّك يف أّن األمر مدبّر، مدروس ومقصود. إنّها 
عرشيّة إضاعة الفرص، هدر الوقت ]وبعدها البكاء والّنواح عىل اللنّب 
املسكوب[، ترويج األوهام، الترّشيع للتّحالفات الكاذبة وامللغومة التي 
ال تستند إىل أّي منطق حتّى الّشكاليّن منه، ويُفتض أن ال يستسيغها 

كّل ذي عقل وبصرية. 
الّسياسة  لتتمثّل  العاّمة  الّذهنيّة  قْولبة  إىل  املحموم  الّسعي  عرشيّة 
وااللتزامات  والقيم  املواثيق  مع  كقطيعة  العاّم  الّصالح  وإدارة 
املجتمعيّة وتصالح مع املكر واملخادعة وتحويل العاّم قربانا للخاّص.

عرشيّة التّحالفات التي ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب 

برش، ماّم »ال يعلمه ملك مقرّب وال نبّي مرسل«. تحالفات عجائبيّة 
أقرب إىل أدب الخوارق منها إىل الّسلوك الّسيايّس واملامرسة الّسياسيّة، 
تحالفات غرائبيّة مجافية للمنطق استهانت بالفعل الّسيايّس واستهتت 
ال  كيف  عبث.  إىل  وحّولته  الغنامئيّة  املسلكيّة  وحل  يف  ومّرغته  به 
نستحرض جحافل العرّابني الذين هلّلوا وكرّبوا وملؤوا الّدنيا صخبا عن 
الثّورّي وعصمته  االئتالف  الثورّي وحكومة  الثّورّي والطّيف  االئتالف 

بقيادة الّنهضة وبعضويّة ذراعها الطّوىل، ائتالف الكرامة؟
كيف ننىس املسافات التي قطعوها من حانوت إىل حانوت والرّحالت 
جديدا  عهدا  بأّن  »األّمة«وأحزابها  إلقناع  منرب  إىل  منرب  من  املّكوكيّة 
قلّة سالكيه، وسارت  الحّق، رغم  إن هي مل تستوحش طريق  انبلج، 
فسيحا  املجال  تتك  بأن  والفرقان(،  الهدى  أهل  )هم،  هديهم  عىل 
وربيبتهام  الكرامة  ائتالف  أّمه  تلده  مل  الذي  وأخوه  الّنهضة  لحزب 
محور  والتّصّدي،  الّصمود  جبهة  لتشكيل  الّدميقراطيّة،  الكتلة  عصبة 
الحكومة  وبّوابته  الّشعب،  ومفّويض  الثورة  قيادة  مجلس  املامنعة، 
التي  الجحافل،  هذه  من  جزء  األفاعيل.  سيفعلون  بها  التي  الثّوريّة 
صّفقت لكّل من اعتىل الكريّس حتّى لو كان طريّا كمنديل العروس، 
مثالب  كشف  يف  وأستاذا  اإلفتاء  رأس  اليوم  وبات  قريحته  تفتّحت 
ومعايب اإلسالم الّسيايّس -تحديدا الّنهضة- كيف ال نستحرض ما ُحرّب 
مفصليّة  محطّة  أنّها  عىل   )2019 )انتخابات  الّصندوق«  »ثورة  عن 
ِهبَة  العريّب،  الّربيع  لثورات  التّأريخيّة  الّسديّات  يف  فارقة  تاريخيّة 
العصفور  سعيّد،  قيس  الرّئيس  املقّدس:  الثّالوث  للتّونسيّني،  التّاريخ 
الّسيايّس، حزب الحوزة  الّنادر عىل أيّام شهر العسل، وجناحا اإلسالم 
الفقهيّة لراشد الخريجي الغّنويش وجمعيّة الرَبكة مللهمها »روح الله« 
سيف الّدين مخلوف؟ هذه الّسديّة قامئة عىل مسلّمة: ال تاريخ قبل 

2019/ التّاريخ كّل التّاريخ بعد 2019.
نداء  بني  املفتوح  املتعة  زواج  التّونسيّة،  املعجزة  نستحرض  ال  كيف 
املعجزة،  تحّققت  بربكاته  زواج  الغّنويش،  ونهضة  الباجي  »دولة« 
التقى الخطّان املتوازيان وتعانقا نكالة يف/ واستهزاء برصامة الحقائق 
دولة  بني  املتبادل  التّهجني  سيل  من  عيّنات  استحرضنا  إذا  العلميّة؟ 
ناحية  من  ومريديه  الغّنويش  وحوزة  ناحية  من  وعشريته  الباجي 
التّاريخّي بني  باريس  )لقاء  القدر  ليلة  الوحي،  ليلة نزول  ثانية، قبل 
الّشيخني( نزداد تيّقنا وقناعة بأّن األمر يرقى فعال إىل مستوى الخوارق. 
ففي عرف الباجي، »حركة النهضة أكرب خطر عىل البالد«/ »أمنكم مل 

يعد مضمونا«. ويف قاموس  صحيح البوخاري للغّنويش 
»الّسلفيّون من قوى الثورة و«حركة نداء تونس أخطر 
الخرب  )جريدة  واإلرهابيني«  الّسلفيني  من  الثورة  عىل 

الجزائرية 13 أكتوبر 2012(.
الخلفيّات الفكريّة والّسياسيّة عندما تُرّد إىل مضاربات 
ومعادالت حسابيّة تصبح مدخال لتربير الّشء ونقيضه، 
مرّة باسم التّوافق »أرى يف تونس طريا يحلّق يف الّسامء 
مؤمتر  يف  الغّنويش  )كلمة  والّنداء«  الّنهضة  بجناحني، 
التّوازن،  باسم  ومرّة  جانفي(،  و10   09 سوسة  النداء/ 
سيايّس«  توازن  إحداث  هو  املبادرة  هذه  »هدف 
التي  اإلكراهات  ضغط  باسم  ومرّة  البّكوش(،  )الطيّب 
األخرى  هي  تتدثّر  التي  الرّضورة  جبّة  الخيانُة  تُلبس 

بجلباب الواقعيّة.
-املالبسات   2021 جويلية   25 مالبسات  كشفت 
اإلسالم  عامل  بني  العميقة  الهّوة  ذاته-  الحدث  وليس 
شؤون  الّسياسة/  وعامل  عموما(  األديان  )عامل  الّسيايّس 
الثّابت  عامل  والحكمة/  الرّشيعة  الّدنيا/  وشؤون  الّدين 
من  الّدين  إكراهات  األبدّي/  املتحّول  وعامل  الّسمدّي 
طبيعة سامويّة وإكراهات الّسياسة من طبيعة دنيويّة، 
الّنقل  البرشّي،  املدنّس  وعامل  الّساموّي  املقّدس  عامل 
ومجاله  والعقل  واالتّباع  والتّقليد  التّسليم  ومجاله 
وقاعدته  الفقيه  دولة  عامل  واإلبداع.  والتّجربة  التّحليل 
الوالء والرباء، الوالء للفرقة الّناجية والرباء من الفرقة/ الفرق الهالكة. 
وعامل دولة املواطنة، فيه يتواضع املواطنون عىل عقد اجتامعّي يضمن 

تقاسم الحقوق والواجبات.
املقّدس واملدنّس عاملان ال يلتقيان، وإذا تعايشا ففي ما يشبه تنكيد 
الرّضائر. وليست نادرة يف التّاريخ العريّب اإلسالمّي الحاالت التي يُداس 
العيّنة: عبد امللك بن  فيها املقّدس يف محراب املدنّس. دونكم هذه 
مروان )646/ 705(، املشهود له بالتّقوى والورع، واملسلّم له بالتّبّحر 
يف الفقه، عنه يقول الّشعبّي »ما جالست أحدا إالّ وجدت يل الفضل 
عليه إالّ عبد امللك بن مروان فإنّني ما ذاكرته حديثا إالّ زادين فيه وال 
الزنّاد »كان فقهاء  إالّ زادين فيه« ويقول عنه األعمش عن أيب  شعرا 
املدينة أربع، سعيد بن املسيّب وعروة بن الّزبرّي وقبيسة بن الّذؤيّب 
وعبد امللك قبل أن يدخل الخالفة«. وكان القرآن ال يفارقه، ملّا بلغه 
العهد  آخر  »هذا  له  وقال  جانبا  القرآن  رمى  إليه  آلت  الخالفة  أّن 
»عبد  من  تحّول  وبينك«.  بيني  فراق  »هذا  أخرى  رواية  ويف  منك«، 
املصحف  استبدل  حاكم،  إىل  فقيه  من  الّسياسة«،  »عبد  إىل  الله« 
عهده  افتتح  بها  التي  خطبته  تكشفه  كام  ونسبه،  حسبه  بالّسيف، 
وبها تقلد الخالفة »إيّن لست بالخليفة املستضعف ]املقصود عثامن[ 
وال بالخليفة املداهن ]معاوية[ وال بالخليفة املأفون ]يزيد[، والله ال 
يأمرين أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إالّ رضبت عنقه« )ابن كثرّي/ 

البداية والّنهاية(. 
حجر  الّنكبة.  لعرشيّة  نقيضا  جويلية   25 بعد  ما  يكون  أن  يجب 
الزّاوية فيه التّخلّص من رهاب الّنهضة وفوبيا اإلسالم الّسيايّس. فليس 
تركة  استئصال  بل  انتقامّي  فعل  ]مبا هو  الّنهضة  استئصال  املطلوب 
انتقاميّة  عمليّة  ليس  الّساعة  مطلب  ليس  حزامها.  وتركة  الّنهضة 
بل قطع مع سياساتها، مع  التّجييش  تقوم عىل  بالرّضورة[  ]انتقائيّة 
تصّورها الغنامئّي للحكم، مع فلسفتها يف إدارة الحكم والّشأن العاّم، 
الذي  التّنموّي  املنوال  مع  قولبته،  تريد  الذي  املجتمعّي  املنوال  مع 
واختزال  االنتقام  استبطان  أّما  بن عيل.  يختلف يف يشء عن عهد  ال 
العالجات يف استبدال طاقم بطاقم جنيس فحلول ملغومة إن مل يكن 

أوهام حلول، أّما الباقي فتفاصيل.
وتوزيع  إنتاج  فشله،  تبنّي  ما  ورسكلة  إنتاج  إعادة  هو  ذلك  خالف 

األوهام، إعادة إنتاج املآيس.

مكر الّتاريخ وتشّعب الّرهانات
الملف السياسي

* الطايع الهراغي
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الملف السياسي

كلمـة حق:

 الحركة 
التصحيحية

حتى نؤمن مسار الحركة التصحيحية النتفاضة شباب الجمهورية يف 
عيد الجمهورية ليوم 25 جويلية 2021، أو باألحرى تصحيح املسار 
للمقصيني  الشعبية  االنتفاضة  بوابة  من  عهده  انبلج  الذي  الثوري 
واملهمشني التي تفّجرت يف اللحظة الديسمربية يوم 17 ديسمرب 2010، 
ولتأمني املسار يجب أن تتعهد رئاسة الجمهورية بكل امللفات الحارقة 
واملشاغل الكربى للمؤسسات، وإىل حكومة انتقالية مصّغرة وقوية.

ذلك أن التعويل عىل الفرد الزعيم، أو الزعيم الفرد يظّل قارصا مهام 
كانت النوايا ونبل األخالق ونظافة اليد وطيب الرسيرة، ومهام كانت 
وطنية ومصداقية هذا الزعيم الفرد. ولو كان يف عظمة جامل عبد النارص 
الزعيم الخالد لألمة العربية، أو يف وطنية هوغو تشافيز وقربه من 
شعبه، أو فيدال كاسرتو وشجاعته وصموده يف وجه االمربيالية العاملية.

سعيد  قيس  الرئيس  للسيد  نقول  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا 
النوايا  بحسن  يكون  ال  باألمم  والنهوض  املجتمعات  إصالح  إن 
الكتفى  وإالّ  فقط.  واملصداقية  بالّصدق  وااللتزام  األخالق  وطيب 
وهو  الخلق،  وحسن  بنية  وسلم  عليه  الله  الله صىل  رسول  محمد 
الصادق األمني. بأنه  الرسالة  املعروف عنه يف قومه قبل أن يتحمل 

بإيجاد  الترسيع  من  بد  ال  الرئيس  سيادة  يا  ذلك  أجل  من 
بكل  االستثنائية  املرحلة  هذه  تقود  وقوية  مصّغرة  حكومة 
وطنية  حكومة  تكون  أن  يجب  الحكومة  هذه  املقاييس. 
ذلك: يعنيه  مبا  اإلصالح.  قضية  اليمنى  باليد  تحمل  وثورية 

أوال٬ من توضيح معامل املرحلة االستثنائية مبا هي إلغاء العمل بالّدستور 
وتغيري املجلة االنتخابية وقانون األحزاب والجمعيات من أجل املرور 
تقدير. أقىص  عىل  سنة  أجل  يف  ألوانها  سابقة  ترشيعية  النتخابات 

ومحاسبة  املعارك،  أّم  القضاء  تطهري  هي  مبا  اإلصالح  معركة  ثانيا٬ 
واملهربني،  والكناترية  السياسيني  من  العام  املال  وناهبي  الفاسدين 
يتّم  أن  التسفري. عىل  االغتياالت وشبكات  إىل جانب كشف حقيقة 
ومراقبة  ومتابعة  رصد  لجان  الدولة ضمن  مؤّسسات  إطار  يف  ذلك 
اختصاصه. املختصة، كل يف مجال  والنظيفة  النزيهة  الكوادر  تجمع 

 وحتى تكون املقّدمة ثوريّة قوال وفعال لهذه الحكومة التي نتمنى 
أن تكون ثورية، نقرتح عىل رئاسة الجمهورية، مبا أن النوايا حسنة، أن 
تبدأ بغلق اتحاد العلامء املسلمني للقرضاوي وحليفه الغنويش، بوصفه 
يف  يرضب  وتخريب  هدم  ومعول  وتبييضه،  اإلرهاب  لتفريخ  وكرا 
العمق مكتسبات ثقافة الحداثة والتنوير واالنتصار للعقالنية واملدنية.

باليد  فإنه  شّك،  دون  اإلصالح  عىل  عازمة  اليمنى  اليد  كانت  وإذا 
اليرسى تكون أكرث عزما للبناء والتأسيس لغد أفضل من أجل توفري 
العادلة. السيادية  الدميقراطية  االجتامعية  الدولة  مليالد  املناخ 

أكرث  تكون  والتأسيس  البناء  مرحلة  بأن  العميق  إمياننا  ورغم 
من  معها  تحمله  ما  إىل  نظرا  وخطورة،  صعوبة  وأكرث  مشّقة 
فيها  لعّل  بل  خلت.  عقود  إىل  يرجع  عمرها  ومحاور  ملفات 
سبيل  عىل  منها  ونذكر  بورقيبة.  حكم  إىل  يعود  ما  امللفات  من 
الرشقي  الجنوب  يف  والغاز  امللح  استخراج  ملفات  الحرص  ال  الذكر 
أن  يجب  امللف  وهذا  وأحوازها.  تطاوين  جهة  يف  أي  لتونس 
االستثنائية. االنتقالية  املرحلة  هذه  بعد  ما  حكومات  به  تتعهد 

أن  العام  للشأن  ومتابعني  وسياسيني  نقابيني  كناشطني  واجبنا  ومن 
الحركة  هذه  تكون  حتى  األمور،  عليه  تكون  أن  يجب  ما  إىل  ننبه 
والوقوع  والفشل  الضعف  عوامل  عن  بعيدة  املباركة  التصحيحية 
التجربة والخطأ. ونتمنى أن تجد هذه االقرتاحات وغريها  يف منهج 
التنفيذ. نحو  طريقها  لتونس  واملخلصني  الصادقني  عديد  من 

* بقلم: أحمد جاليل      
 2021 جويلية   25 يوم  يُعّد 
تونس،  تاريخ  يف  مفصليا 
 64 الذكرى  يناسب  فهو 
التونسية  الجمهورية  إلعالن 
البايات.  حكم  من  والتخلص 
الرئيس  إعالن  يوم  أيضا  وهو 
تصحيح  عن  سعيد  قيس 
الذي  التونسية  الثورة  مسار 
األسمى:  شعارها  عن  انحرف 
وطنية«.  كرامة  حرية،  »شغل، 
واستبرش  إليه  دفع  وإن 
واكرثية  الشعب  أغلبية  به 
أسبغ  فقد  السيايس  الطيف 
االنقالب  فكرة  آخر  شق  عليه 

تباينت  مهام  الفردي.  الحكم  فرتة  وبداية  الدستور  عىل 
قبله.  كام  ليست  التاريخ  هذا  بعد  تونس  فإن  املسميات 
من   80 الفصل  تفعيل  من  ونصف  شهر  عىل  يربو  ما  انقضاء  بعد 
املدة.  البالد خالل هذه  لوضع  تقييم  وقفة  إىل  نحتاج  فإننا  الدستور 
مع إدراكنا أن ما فسد خالل عقد من الزمن يستحيل تصويبه يف فرتة 
قصرية فإن عامل الوقت حاسم وهذا ما ميكن قراءته يف نبض الشارع 
البالد؟ أين هي  اليوم: املنجز غري كاف، إىل أين تسري  القلق  التونيس 
هو  ما  والبناء؟  اإلصالح  يف  أمل  جرعة  متنح  التي  الحاسمة  القرارات 
السقف الزمني إلمتام املهمة؟ جملة هذه التساؤالت وغريها تؤدي بنا 
إىل طرح مسألة هل نحن فعال يف حاجة إىل تصحيح مسار 25 جويلية؟   
األحداث  من  الزمن جملة  من  عقد  عن  يزيد  ما  منذ  تونس  عاشت 
املهمة يف تاريخها، فمن قوسها انطلق سهم الثورة عىل أنظمة متهالكة 
حرية  دون  تقدم  ال  أن  الشعب  أدرك  يوم  لتسقط  استبدادها  بفعل 
للجمهورية  الدميقراطية  دعائم  إرساء  وبدأ  كرامة،  دون  حياة  وال 
الحلم، فغنمنا االختالف دون عنف وزرعنا ثقافة التداول السلمي عرب 
عىل  قادرة  تكن  مل  قلتها  عىل  املنجزات  هذه  لكن  االقرتاع.  صندوق 
من  ولعل  متعاقبة  حكومات  تسع  راكمتها  التي  املنزلقات  حجب 
أخطرها حجم الفخاخ التي نصبت يف دستور 23 أكتوبر 2014 حيث 
تاه النظام السيايس بني برملاين ورئايس ومعه ضاعت بوصلة السلطات 
يف  التغلغل  السياسية  األطراف  بعض  محاوالت  املسؤوليات.  وتحديد 
مفاصل الدولة لتمرير أجندتها املشبوهة التي ال تخدم وال تتالءم مع 
الهوية التونسية املتفردة. تهميش األبعاد االقتصادية والثقافية للثورة، 
فكل مؤرشات النمّو حمراء وليس هناك إنتاج ثقايف معترب يرتقي بقيم 
املجتمع وال أدّل عىل ذلك االنحدار األخالقي الذي ملسناه عمل الربملان. 
تفيش  من  تبعه  وما  املدريس  واالنقطاع  والبطالة  الفقر  نسبة  ازدياد 
ظاهرة  وانتشار   )1( مسبوقة  غري  مبستويات  الفساد  تفيش  الجرمية. 

االحتكار واملضاربة والربح الرسيع. 
بدولتهم  املحدق  الخطر  الحال  لواقع  قراءتهم  عند  التونسيون  أدرك 
نحو  للدفع  التونسية  املدن  جّل  الذي شهدته  السلمي  التحرك  فكان 
الدولة ما شّجع  التي عّمت مؤسسات  االنحدار والفوىض  وقف سيل 
رئيس الدولة عىل تفعيل املادة 80 من الدستور )2( الذي أعفى مبوجبه 

الحكومة وجمد املجلس الترشيعي ورفع الحصانة عن نوابه. 
كانت لقرارات رئيس الدولة صداها عىل الصعيدين الوطني والدويل. 

فعىل املستوى املحيل يحاول رئيس الدولة طأمنة التونسيني أنه ال مجال 
الديبلوماسية  قامت  كام   ،)3( الناس  وكرامة  الحرية  بقيمة  للمساس 
التونسية بدورها لرشح املوقف التونيس فضمن حياد الرأي العام الدويل 
)4( الذي يرى أن هذه اإلجراءات تدخل ضمن ترتيب البيت التونيس. 
التونسيني ركزت تحركات الرئيس عىل محاربة الفساد  استجابة لرغبة 
وتتبع كل من سّولت له نفسه التالعب باملال العام، كام تّم التشديد 
ثم فتحت  األسعار.  ارتفاع  التحكم يف  للمحتكرين قصد  التصّدي  عىل 
النواب املتعلّقة بهم قضايا وأحكام ووضع بعضهم يف السجن  ملفات 
أو اإلقامة الجربية فيام حاول البعض الفرار إىل    الخارج )5(. وتخلل 
األزمة  من  الحد  يف  ساهمت  منظمة  تلقيح  حمالت  التحركات  هذه 
الصحية الحادة التي تعاين منها البالد. وإن كان هذا جزءا مام يطمح 
التطلعات،  حجم  يف  ليس  املدة  هذه  خالل  املنجز  فإن  الشعب  إليه 
وجب تعديل البوصلة واالهتامم أكرث مبلفات أثقل وأخطر خالل األيام 

القادمة. 
بتشكيل  مىض  وقت  أي  من  وأكرث  اليوم  مطالب  الدولة  رئيس  إن 
حكومة قادرة عىل تحمل املسؤولية ومتابعة جملة امللفات التي أثارها 
إلنفاذ القانون بشكل عادل وناجز. هو كذلك ملزم أمام التاريخ وأمام 
الشعب الذي انتخبه سنة 2019 وزكاه يف 25 جويلية بتقديم خريطة 
طريق تحدد معامل اإلصالحات الكربى يف املجال السيايس واالقتصادي 

واالجتامعي. 
إن مراجعة الدستور التونيس مطروحة وكذلك املجلة االنتخابية ومجلة 
األحزاب وقانون االستثامر، إضافة إىل الترسيع يف تطبيق ما ورد يف مجلة 
متثيلية  إسقاط  وإمكانية  املخالفني  تتبع  إىل  سيفيض  الذي  املحاسبات 
بعض النواب واألحزاب ويف النهاية حّل الربملان والذهاب إىل انتخابات 
اإلصالحات  لهذه  زمني  سقف  تحديد  جدا  املهّم  من  أنه  كام  مبكرة. 
فليس من الحكمة أن يؤبد هذا الظرف االستثنايئ فتخرس تونس حركتها 

التصحيحية وتسقط معها انتظارات التونسيني. 
التصحيح،  الوقت إلنجاح مسار  قيمة  التأكيد عىل  البّد من  الختام  يف 
فكلام طالت املدة نقص الزخم واعطيت عصابة الفساد فرصة لالرتداد 
وقد أتت اللحظة أن »أنجز أو انكرس«)6( حيث البّد من »طرق الحديد 
وهو ساخن« فإن برد أصبح أشّد قسوة. هذا ما يريده الشعب وإنها 
أنه  املسار  لتصحيح  عليه  راهن  ملن  يربهن  أن  الدولة  لرئيس  فرصة 

الجواد الفائز وغري ذلك نقول »وكأنك يا بوزيد ما غزيت«.    

تصحيح مسار 25 جويلية

 النفطي حولة

هوامش:   
1. مؤرش مدركات الفساد لسنة 2020، عن منظمة الشفافية الدولية: تونس يف املرتبة 69 عامليا.

2. نص الفصل 80 من الدستور التونيس، الخاص باإلجراءات االستثنائية: »لرئيس الجمهورية يف حالة خطٍر داهٍم مهدٍد 
لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها، يتعذر معه السري العادي لدواليب الّدولة، أن يتخذ التدابري التي تحتمها تلك الحالة 

االستثنائية...«.
املالية يوم 27 أوت 2021 بقرص  للبنوك واملؤسسات  التونسية  الجمعية املهنية  الرئيس خالل مقابلته لرئيس  3. حديث 
قرطاج: »ال مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال األعامل واملستثمرين الذين يحرتمون القانون وأن الحّريات مضمونة 

يف تونس«.
4. رسالة خطية من جوزيف روبينيت بايدن رئيس الواليات املتحدة االمريكية للرئيس قيس سعيد، سلمها له جوناثان 

فايرن، مساعد مستشار األمن القومي بتاريخ 13 أوت 2021.
5. هروب رئيس حزب قلب تونس وإيقافه يف الجزائر يف أواخر أوت 2021. للحزب كتلة برملانية تتكون من 38 عضوا.

6. مثل انجليزي: »Make or break« وكذلك ترتجم: » افعلها أو انسحب«
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منهم  سواء  الدخان  قمرق  اعوان  لكل  الشايف  البلسم  التعاونية  ستظل 
عليها  املحافظة  من  فالبد  وااليتام  االرامل  وكذلك   املتقاعدين  أو  املبارشين 
والتقدم بها إىل املراتب األوىل وعىل كل من له الخربة ان يعمل عىل ازدهارها 
يد  مد  مع  منخرطيها  جميع  عىل  بالنفع  لتعود  اموالها  واستثامر  ونجاعتها 
أمل يف كهول  الجديدة وكلنا  الهيئة  العضوية يف  بأخذ  او  بالتضحية  املساعدة 
عالية  درة  وعىل  علمية  ودراية  خربة  ذوي  وسادة  سيدات  القمرق  وشباب 
وغريها  الطبية  والخدمات  االدوية  غالء  من  الصعب  الزمن  بهذا  الوعي  من 
الزجاجة ولن ننىس  الخروج من عنق  لنا  يتسنى  الحياة حتى  من مستلزمات 
ان نتقدم بالشكر لكل من ساهم يف املحافظة عىل هذه املنظمة االجتامعية 
سبقها  ممن  او  الحالية  الهيئة  من  سواء  واموالها  ممتلكاتها  وعىل  العتيدة 
ونخص بالذكر االخوة النواب ونهيب بهم ان يتواصوا خريا بآبائهم املتقاعدين 
واملتقاعدات باعتبارهم االكرث احتياجا لخدمات جمعية التعاون ونذكر الهيئة 
كل  من  بيّنة  عىل  نكون  حتى  عنها  الصادرة  البالغات  كل  توضيح  برضورة 

التغريات ذات الصلة باعتبار ان االنسان مبني عىل الخطأ.
يف  التعاونيات  بعض  بها  تقوم  التي  االنشطة  من  بكثري  علم  عىل  نحن 
مؤسسات اخرى سواء يف البنوك او تعاونية الرشكة التونسية للكهرباء والغاز او 
الرشكة التونسية الستغالل وتوزيع املياه او الرشكة الوطنية للسكك الحديدية 
او تعاونية االمن ونخص بالذكر احداث مصحات خاصة بها كل االختصاصات 
يتداوى بها اعوانهم ال فرق بني مبارش ومتقاعد فلامذا ال ننسج عىل منوالهم؟ 
ملزيد  اجتامعا   2021 سبتمرب   18 يوم  التعاون  مكتب جمعية  سيعقد  لإلشارة 

التباحث يف التفاصيل والقادم من احداث يف طربقة 
* يف البال

إثر مذكرة عمل عدد 9 لسنة 2012 اسند إىل االعوان املتقاعدين يف الوكالة 
»وصل الحليب« بقيمة 26 دينارا وإثر محرض جلسة بتاريخ 16 و22 جويلية 
2013 متت مضاعفة قيمة »وصل الحليب« للمتقاعدين ليصبح 52د ومنذ ذلك 
الحني مل تتطور قيمته ما عدا الزيادات التي متت يف قيمة لرت الحليب وقد مر 

عىل هذا االجراء 8 سنوات ومل يقع تحيني هذا املطلب.
وعليه نحن متقاعدو الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد 
وصل  قيمة  يف  مبضاعفة  متتيعنا  سيادتكم  من  نرجو 

الحليب خاصة انها مل تتغري منذ 2013.
* وصوالت املطعم

سيادتكم  من  نرجو  املطعم  وصوالت  يخص  ما  يف 
متكيننا منها ولو بنسبة مائوية من قيمتها املادية بعد ان 
تدهورت املقدرة الرشائية إثر غالء املعيشة وغالء أسعار 

االدوية وكان غالء جنونيا ومشطا.
* املذاقة الشهرية

ال بّد من الرتفيع يف نسبة املذاقة الشهرية علام أننا 
كنا نتمتع بـ 60 علبة شهريا وبعد محرض اتفاق 29 جوان 

2019 الذي نص عىل زيادة 10 علب شهريا بعنوان الشهر 13 و14 لتصبح 70 
علبة علام انه مل يتم رصد املذاقة الشهرية منذ اعوام بينام وقع الرتفيع بنصف 
لرت حليب للمبارشين عىل كل يوم عمل ومل نتحصل نحن عىل مثل ذلك وعليه 
80 علبة  الكمية  لتصبح  اضافية  نلتمس من سيادتكم متكيننا من عرش علب 

بدالً عن 70 علبة.
* مساعدات رضورية

هم  الذين  باملتقاعدين  لتدعم  منظوريها  كسائر  الجمعية  تتجند  مل  ملاذا 
رمز الجمعية منذ تأسيسها وهم الذين أعطوا من وقتهم عىل حساب صحتهم 

وعائالتهم لتحسني مردود هذه الجمعية.
هناك الكثري من النقائص يف االحاطة باملتقاعدين نذكر عىل سبيل املثال 
غياب برامج العمرة واملصائف العائلية كان من الواجب متكني كل متقاعد يريد 
زيارة بيت الله الحرام عىل شكل عمرة بالتكفل مبصاريفها ويقع اقتطاع مثنها 
من وصل الحليب مع اعانة من الجمعية بنسبة مائوية تليق بجمعية التعاون 

وكذلك بالنسبة إىل املصائف العائلية.

هذا وهناك الكثري من املتقاعدين دخلهم الشهري محدود ويعانون من غالء 
املعيشة وغالء أسعار االدوية والتكفل بابنائهم الذين مل يبلغوا سن الرشد بعد 
ويلجؤون إىل االقرتاض من مؤسسات بنكية ويوجد لديهم جمعية للتعاون، وحني 
تهميش  ويقع  معنوية  وال  مادية  ال  اعانة  هناك  ليس  قرينته  أو  متقاعد  يتوىف 
البعض من  اال  العائالت  الكثري من  املصيبة عىل  بثقل  االحساس  املوقف وعدم 

املقربني و»عظيم الله مصيبة املوت«.
* رسالة هامة

يف  واملنخرطون  املمضون  والوقيد  للتبغ  الوطنية  الوكالة  متقاعدو  نحن 
جمعية التعاون نطلب من هيئة الجمعية ان تنسق مع الصندوق الوطني للتأمني 
الصندوق  من  التعاون  جمعية  تسرتجع  مبوجبه  اتفاق  إىل  للوصول  املرض  عىل 
لجمعية  العالج  أوراق  يقدم  منخرط  كل  وعىل  للمنخرطني  العالج  مصاريف 
التعاون ليسرتجع مرصيفه كام هو معمول به بعد ذلك تقدم الجمعية األوراق 
نفسها للصندوق وتسرتجع منه املصاريف مقابل ذلك يقع الرتفيع يف السقف اىل 
من  الجمعية  انخراطهم يف  يسووا وضعية  ان  للمتقاعدين  يسمح  الضعف كام 

دون مطالبتهم بدفع االنخراطات املاضية التي عجزوا عن دفعها.

تعقد جلسة عمل يوم 18 سبتمبر في طبرقة 

جمعية التعاون لقمرق الدخان تحتاج إىل تنوع األفكار

مثّة ما يشبه االجامع عىل كون املنصة االعالمية او لنقل تطبيقة االمان االجتامعي وهي 

تطبيقة خاصة وضعتها وزارة الشؤون االجتامعية لتسجيل العائالت املعوزة التي ستستفيد 

من مساعدات مالية بـ 300 دينار. قلنا يف البداية مثة اجامع عىل كونها ضعيفة عىل مستوى 

التصور واالعداد والتنفيذ والتسجيل وحني نقول هذا فألننا جربناها وخربنا تفاصيلها اذ من 

غري املمكن تحويل اصحاب الخدمات االعالمية اىل ما يشبه املرشدات من خالل اعتامد طريقة 

انت مطلق؟  تسأءل هل  التطبيقة  ان  ذلك  من  التفاصيل  يف  البحث  لكرثة  التطبيقة  تعمري 

هل لك ابناء؟، هل لك مسكن؟ وهل انت معوق؟ وهل لك ابناء معوقون؟ وهذا االغراق يف 

البحث يف التفاصيل يجعل »التطبيقة« رسيعة الغلق ثم ان عملية فتحها تحتاج إىل الكثري 

من الوقت وكلنا يعرف طاقة صرب املواطن التونيس كام اّن الفئة املستهدفة من املساعدات 

هي يف اغلبها متكونة من املسنني سواء كانوا رجاال او نساء يف جملة واحدة هياكل وزارة 

الشؤون االجتامعية فشلت يف ارسال »كوداتها« الن عملية فّكها كانت أصعب من »تفكيك 

سالح كالشنكوف« ويوىف الحديث.

رمزي الجّباري *

متفرقات

الصحافة وأكاذيب الفايسبوك
* حسني عبد الرحيم

منذ ثالثة عقود عىل األقل كان الناس يتلقون معلوماتهم من الصحافة 
املكتوبة أو املسموعة أو املرئية ذلك ألن الصحافة مسؤولة أمام القانون 
ويحّق للمترضر من نرش أخبار غري حقيقة تتسبب يف أذى مادي أو معنوي 
القضاء ويقدم شكاية ويحصل عىل تعويضات  أو كالهام أن يذهب إىل 
مالية عالية كام يف بعض الحاالت حصلت رشكات ومؤسسات مالية كربى 
اإلعالمية  الوسيلة  التزام  مع  الدوالرات  تعويضات مباليني  وأشخاص عىل 
له.  علني  تكذيب  ونرش  اعتذار  بتقديم  امللفقة  األخبار  بها  نرُشت  التى 
طبعا هذا يحدث يف بالد سيادة القانون وليس يف بالد قوانني »ساكسونيا«.

كاذبة  معلومات  باستخدام عملية نرش  املصالح  بعض شبكات  قامت 
لإلرضار ببعض السياسيني يف أوقات حرجة أشهرها العملية التي قام بها 
قبل  كريي«  »جون  األمرييك  الرئايس  باملرشح  الرضر  إللحاق  املحافظون 
ساعات من إجراء االقرتاع وتسبّبت يف خسارته بينام كانت املؤرشات قبلها 
انتهى  قد  األمر  كان  القضاء  إىل  ذهب  وعندما  األكيد  نجاحه  إىل  تشري 
والرضر قد حدث فال ميكن إعادة االنتخابات التي فاز بها »جورج بوش«.. 
لها  وأصبحت  املشابهة  التضليل  عمليات  بإسمها  ُسّميت  العملية  هذه 
.)swift boating( داللة مفهومية يف الثقافة السياسية األنجلوساكسونية

مع توسع انتشار وسائل االتصال االجتامعية وحرية كل شخص يف فتح 
حسابات بها سواء باسمه الحقيقي أو باسم مزّور قامت شبكات دولية 
أكاذيب  تبّث  يك  لهم  وجود  ال  أشخاص  بأسامء  الحسابات  ماليني  بفتح 
التكنولوجيا  تهيئ  وكذلك  يدفع،  ملن  التضليلية  طاقاتها  وتؤجر  وأخبار 
إللحاق  ملفقة  وبرصية  سمعية  وسائل  توليف  الناس  ألبسط  الحديثة 
الرضر ببعض الناس دون أن يتمكنوا من مقاضاة مصادر تلك األكاذيب. 
وحتى الصحافة السمعية والبرصية والورقية املنظمة بدأت يف بّث كثري من 
املعلومات التي تحصل عليها من املصادر الفايسبوكية املشبوهة، وطبيعة 
ذهاب  حاالت  يف  املسؤلية  من  للتخلص  تحريرية  تقنيات  هناك  الحال 
املترضر للتقايض وخاصة أن الترشيعات املتعلقة بالجرائم االلكرتونيه مل 

يتّم ضبطها يف كثري من البلدان حتى اآلن.
خالل السنوات األخرية عارصنا شائعات خطرة واتهامات مختلقة تتّهم 
أعامل  ورجال  وسياسيني  )نقابيني  العام  بالحقل  العاملني  من  العديدين 
الشخصية  بحياتهم  وتتصل  املنطق  يتجاوز  وبعضها  وفنانني(،  وإعالميني 
ونشاطاتهم املهنية واالجتامعية واالقتصادية. بطبيعة الحال يقوم املترضر 
بنفي األكذوبة ولكنها تكون قد انترشت وصدقها بعض الناس وتداولوها 
يف جلساتهم يف املقاهي وقاعات الحالقة، ورمبا زادوا عليها من مخيالهم 

الجمعي.
هذه الفوىض املدّمرة والتي تبّث الشكوك ونظريات املؤامرة يف الحياة 
العامة وتؤدي إىل ما ال يُحَمد عقباه. رمبا خراب بيوت ومواجهات وأعامل 

عنف يذهب ضحيتها أبرياء. ال ميكن مكافحتها بالوعظ األخالقي أو حتى 
التنبيه عىل الناس بعدم اعتامد األخبار التي ال تبثها وسائل إعالم مضمونة 
وال بتشديد العقوبات ذلك ألن بعض هذه األطراف غري مرئية وال معروفة 
أين هي وإىل درجة التدخل يف انتخابات رئاسية للدولة العظمى يف العامل 
نفسها  الوسائل  يستخدم  كان  السابق  املنتخب  رئيسها  مرشح،  ملساندة 

لنرش األكاذيب حتى تم إلغاء حسابه عىل تويرت.
أصابع  يوجهون  كبارا  مسؤولني  سمعنا  املاضية  القليلة  الشهور  خالل 
االتهامات  هذه  أن  واتضح  سامية  مسؤوليات  يف  أشخاص  إىل  االتهام 
مصدرها األسايس هو الفايسبوك. كنا وما زلنا نقرأ ونسمع األكاذيب التي 
وحتى  مصالح٬  ولها  معروفة  مصادر  تبثها  وسياسيني  نقابيني  قادة  متس 
فاعلية  الحد من  الوبائية ونرش معلومات مغلوطة ساهمت من  الحالة 
مقاومة الوباء وأحيانا قام بهذا التضليل بعض الشخصيات الذين تبوؤوا 

مسؤليات يف مواقع حساسة وصدقهم الناس.
املختلفة وعدد من  اإلعالم  العاملني يف مجاالت  قام عدد من  مؤخرا٬ 
وخاصة  العمليات  هذه  تداعيات  من  تحذيرا  أصواتهم  برفع  النقابيني 
العامل  وحتى  املجتمع  يسمعهم  كبار  مسؤولني  لسان  عىل  تكون  عندما 
الخارجي وقد تؤدي إىل فقد الثقة يف الحياة العامة بالبالد وقد تؤدي إىل 
املعنوية  األرضار  عن  ناهيك  مدّمرة  وأزمات  خطرية  اقتصادية  تداعيات 
إليهم وعنهم وال  ينسب  الذيل مام  وأفراد طاهري  بعائالت  تلحق  التى 

يستطيعون مواجهة ذلك.

تطبيقة وزارة الشؤون االجتماعية ضعيفة جدا غريب
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الحقيقة التي ال يختلف حولها اثنان ان كل االطراف املعنية 
تتحمل  ال  حتى  عنها  بعيدا  الكرة  ترمي  واملتابعة  باملراقبة 
الحكومات  اّن  اقتنعنا  فالننا  هذا  نقول  وحني  غريها  مسؤوليات 
املتعاقبة هي من تشجع عىل عمليات االسترياد العشوائية وانها مل 

تحاول االقرتاب من هذا امللف الن املستفيدين عددهم كبري وان 
الذين يديرون املشهد خلف الستائر مستفيدون ألّن ال احد قال 
لهم من أين تأيت تلك البضائع وكيف تدفع اموالها وماهي العملة 

املستخدمة يف عقد هذه الصفقات الخيالية؟
* من أين تبدأ الحكاية؟

قال السيد سمري املاجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بعد 
الكربى  التجارية  املساحات  ان  سعيد  قيس  طرف  من  استقباله 
ستوفر ادوات العودة املدرسية وانها ستبيعها للعموم برأس مالها 
دون استفادة من هامش ربح، وعىل اهمية هذا الترصيح التاريخي 

نسأل بكم تّم رشاء االدوات من مكان استريادها 
اي من دولة التصدير وكم هي كلفتها الجملية 
حتى نعرف مثن التفصيل بعيدا عن مثن الجملة 
وثانيا ماهو السعر املرجعي يف عالقة باسعارها 
يف العودة املدرسية لسنة 
القول  ميكن  هنا   2020
ال  الدولة  ان  وبإجزام 
تتحكم يف االسعار ودليلنا 
غائب  املدعم  الكراس  ان 
وحتى  املكتبات  كل  عن 
ضـئيل  فبعدد  توفر  ان 
كراس  ترصيف  يتم  حتى 
الذي   super السوبر 
بـ  يباع عند تجار الجملة 
1500 مليم لكراس نوعية 

فيام  ـ   48 نوعية  لكراس   1300 وبـ   72
مليم   800 بـ  ورقة   24 نوعية  كراس  يباع 
و700مليم ـ فيام تبيع املكتبات كراس 24 
يباع  فيام  مليام   430 بـ  املدعم  النوع  من 
فأين  ـ  1400مليام  بـ  املدعم   48 كراس 
الفرق بني الكراسني االكيد اّن الفرق يكمن 
يف مدى اقبال املواطن عىل رشاء حاجيات 
وهو  االجتامعية  الوضعيات  حسب  االبناء 
ما يكرس حوار شامل جنوب يف غياب رقابة 
االسواق  يف  يوضع  ما  أو  والطلب  العرض 
ويف املكتبات هنا ميكن التأكيد ان الجامعة 
عىل  املدرسية  املواد  هذه  ترصيف  تتعمد 
اعوان  جهود  تثبت  حتى  مكان  من  اكرث 
املراقبة واملتابعة وبالتايل يصبح شعار املوضوعي ذراعك يا عالف!

* الجودة وما ادراك من الجودة
تعاقبت عىل الحكم يف تونس خالل عرشية ما يسمى بالثورة 
حكومات متنوعة التوجهات يبقى ابرزها »حكومات الليبريالية« 
لكن اين ميكن ان نجد هذا النوع من االقتصاديات يف ظّل حكم 
ما يسقط عنرص  الذي عادة  االقتصادي  التوجه  غائب ملثل هذا 
احجامها  اختالف  عىل  الكراسات  يف  توفرها  املطلوب  الجودة 

وانواعها.
الكراسات  جودة  مدى  مبراقبة  املكلفة  الجهات  من هي  ثم 

الحقيقي  مصدرها  معرفة  دون  هكذا  »موردة«  اغلبها  يف  وهي 
وهل مثة حقيقة لجان فنية او تقنية تتابع جودة هذه الكراسات 
سلمنا  لو  اللجان  تجتمع هذه  مرة  من  كم  للبيع ويف  املعروضة 
دخول  نعلم  ملا  خاصة  السنة  اشهر  امتداد  عىل  عملها  بجدوى 
هياكل مجلس املنافسة عىل الخط واي دور لهذا املجلس يف فرض 
يريدها  التي  بالطريقة  لياله  عىل  يغني  والكل  رشيفة  منافسة 

ويرتضيها!
* الفوىض متواصلة...

يف  املرور  عىل  يعجز  والجزيرة  وانڤلرتا  اسبانيا  ألنهج  الزائر 
غياب متابعة الدولة لسريورة االنشطة التجارية القامئة هناك اذ ان 
املشهد تسوده الفوىض والتجار العرضيون ميألون االرصفة صياحا 
احتلوها  ان  بعد  الجملة  انه يف سوق  منا  للواحد  يخيل  إىل حد 
الحاصل  من  استيائه  عن  يعرب  ومن  والعرض  بالطول  االرصفة 
االكيد انه سيتعرض حتام للشتيمة او العتداء املادي ليقفز السؤال 
االهم اىل متى ستتواصل هذه الفوىض وملصلحة من يحصل كل 
هذا بعد ان تحولت االنهج والشوارع اىل اسواق شعبية لتضيق 
هذه االنهج عىل عابريها وبأي حق يتحول نهج انقلرتا اىل مستودع 

ملاذا عجزت احلكومات املتعاقبة عن توفري معاجلات حقيقية؟
*إعداد رمزي الجّباري/* تصوير منترص العكرميالتهريب والتجارة الموازية 

مازال الوضع عىل حاله يف نهج اسبانيا وباب الجزيرة وانقلرتا واالنهج االخرى املتفرعة عنه بالعاصمة ـ رغم ما 
اثارناه من فوىض وقلة ذوق وسوء تنظيم  وصوال إىل تعطل حركة املرور عىل مستوى نهج باب الجزيرة! والذي 
يزيد يف استغرابنا ان ال احد تحرك او حرك ساكنا وكأن املسألة ال تعنيه بتاتا رغم اننا انتظرنا ردة فعل واضحة من 
هياكل وزارة التجارة التي ال احد منها وضح ما يجب توضيحه رغم اننا اتصلنا بها ملعرفة رأيها خاصة يف مسألة 
البضائع املدرسية املوردة؟ ومن سمح لرجال االعامل باستريادها وكيف تدفع االموال وبأية عملة، الواضح والجيل 
ان املدير العام للتجارة الداخلية ال يريد الترصيح رغم اننا اتصلنا بالوزارة يف اكرث من مرة واملتأكد كذلك اّن هياكل 
البنك املركزي ال تريد هي االخرى ان تعرف من سمح للموردين بادخال هذه البضائع وكيفية خالصها من مكان 

ارسالها اىل تونس وهل هياكل الديوانة عىل علم بادخال هذه البضائع ام ال؟ 

 عندما تتحول أنهج وشوارع العاصمة إىل أسواق شعبية؟

أين مدير التجارة الداخلية 
وملاذا يصمت الوزير؟
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اكرث من  اننا يف  السيارات والغريب  لركن 
بال  »البلدية«  الكابالت  سيارة  نجد  مرة  

فعل يف هذا النهج الحيوي.
* الكالم الكثري والفعل القليل!

حني  بوسعيد  محمد  التجارة  وزير 
الجمهورية قيس سعيّد وزارته  زار رئيس 
طلب منه العمل مؤكدا ان التدارك ممكن 
للرئيس  بدا  ما  خالف  عىل  سيعمل  وانه 
ونحن  وهانات  نقائص  من  سعيد  قيس 
ما  املدرسية  العودة  موعد  من  نقرتب 
الوزارة  تلك  جامعة  ان  يبدو  تغري  الذي 
وعىل رأسها وزيرها »التكنوقراطي عاجزة 
بشكل من االشكال عىل الترصيح فام بالك 
بعض  لجشع  ووضع حد  االخطاء  بتجاوز 
هذه  مثل  من  يستفيدون  الذين  التجار 

املناسبات.
لكل  املسؤولية  تحميل  معنى  يف   
االطراف املعنية بتنظيم حركة الجوالن يف 
لنا بلدية تونس  العاصمة، نودو لو تقدم 

ان والية تونس معنية  طريقة عملها كام 
باملسألة اكرث من اي وقت مضت فالوايل 
مل نجده عىل امليدان وهو املكتفي باالدارة 
عن بعد كام اّن ادارة البنك املركزي مطالبة 
املختصني يف  االعامل  رجال  قامئة  بكشف 
ان  بعد  املدرسية  العودة  ادوات  توريد 

استفادوا منها عىل امتداد سنوات طويلة؟ 
من  الجدوى  وما  االمتياز  لهم هذا  وملاذا 
وضع امللف عند هذه الفئة دون غريها؟ ـ 
ومن هي الدول التي يتعامل معها هؤالء 
املوردين ان مل نقل رجال »العاميل« ويف 
يشء  ال  فاّن  والتوضيح  الوضوح  غياب 

سيتغري مبا ان هياكل االدارة والتسيري من 
السائدة  هي  الفوىض  تظل  ان  مصلحتها 

وأين وزير الداخلية؟.
* كلمة ال بّد منها

مل  املتعاقبة  الحكومات  اّن  قلنا 
مللف  حقيقية  معالجات  توفري  إىل  تسع 

علمها  رغم  املوازية  والتجارة  التهريب 
املسبق بتفاصيله وهي عىل معرفة دقيقة 
الفوىض  من  استفادت  التي  بالجامعة 
التجاري يف  والضبابية التي تسود املشهد 
تونس لذلك يكون من الرضوري وضع اليد 

عىل اسباب العجز بعيدا عن الشعبوية.

في الذكرى الخامسة 
لرحيل الرفيق 

عادل بالضيافي 

اليوم، الذكرى الخامسة لرحيلك إىل ما ال نعرف، إىل 
ما مل يخربنا به أحد، ال أنت وال رفاقنا الذين سبقوك 
والذين التحقوا بك، وال حتى عشرينا كامل الذي ولد 
يوم رحيلك هذا وسيلتحق بك إىل الهناك بعد أيام. 

الثابت الوحيد، أن ضحكتك املقيمة للربيع 
يف كل الفصول ما زالت هنا، يف قلوبنا، أمام أعيننا، 
يا  الحر  أنت  املر!  الغياب  تتحدى  التي  ضحكتك 

رفيقي، أنت الحر!
هكذا كتب الرفيق منترص الحميل.

عىل  سنوات  خمس  مرت  بالضيايف.  عادل  رفيقي 
هجرتك إىل السمّو حيث السؤال األزيل. رحلت أو 
سافرت حيث الرفاق واالصدقاء. لكن الغربة تزداد 
مبارشة  الوطد  مؤمتر  بعد  سافرت  وجرحا.  عمقا 
وغذاؤك  فطورك  الوطد  بالوطد.  املهووس  وانت 
املحب  وأنت  الوطد  مؤمتر  بعد  سافرت  وعشاؤك. 
والويف ال تحمل إال آية الوطد شكري بلعيد . الوقت 
بن  عمر  سليل  يا  اإلجامع.  رفيق  يا  الوقت  ليس 
عثامن وعيل بن غذاهم .نعم يا عادل الزمن ليس 

الزمن والوطن ليس الوطن.
 نعم الذكرى الخامسة لرحيك حيث سدرة املنتهى 
عبد  العزايب،  سنان  شكري:  وأصدقاء  رفاق  حذو 
املقدمي  الفاضل سايس عمران  املختومي،  الحفيظ 

وكثريين 
التي تعشق نجت  فقط أعلمك أن حبيبتك سوريا 

من هجوم التّتار واملغول. 
رفيقي عادل بالضيايف قبل يوم السبت منذ خمس 
طاولة  عىل  كنا  دقائق.  كأنها  مرت  التي  سنوات 
واحدة نحتيس أحالمنا. كنت ترّش املاء عىل مشاعرنا 
أيام  الزالل  املاء  رفيق  .يا  الطريق  ريق  وأنت عىل 

العطش. سالما إىل روحك حيث حطت.
* أبو جرير

هل سمح البنك املركزي للموردين 
باسترياد األدوات املدرسية؟!
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أرسبتني 
* فاطمة بن فضيلة

)يقول الشاعر محمود درويش يف حواره 
مع املوت الذي خطه عىل جداريته: »يا 

موت.. هزمتك الفنون جميعها!«

هل يطول عالجك
يقول املريض الذي عن شاميل

للفتاة التي تجانبه يف املكان
سنة...

رمبا سنتني
تجيب الفتاة

أنا لست أدري، فهذا اللعني يغافلني
كّل يوم ويرسي

يراوغني، يتسلّق نهدي
وينزلق تحت خرصي

كيل املوز فهو يؤّخر زحف الخاليا اللئيمة
تقول عجوز تعّدل مقعدها

وتأكل قطعة املوز دون انتظار
أعّدل مقعدي يف القطار

تسري النوافذ حذوي
البيوت/ الحقول/ املآذن

درب الصبايا/
حانة يف طريق الجبل
تسري الوجوه/ الحكايا

تسري البحار الطريّة/ تسري الثنايا
أعّدل مقعدي ثانية يف القطار

يفاجئني عابر بالسؤال:
هل يطول عالجك سيّديت؟

-أسايرها حتى تشفى وحني تشفى أموت
-من؟

-الخاليا
عالجي يريح مزاجي

يساعدين يك أنام
يعّدل حتى مزاج الخاليا
يك تعيش معي يف سالم

أعّدل مقعدي يف القطار
تطّل النوافذ حذوي مهرولة

وتجري الجبال
تقول صديقتي يف القسِم

»قسم العالج«

ماذا يفعل هذا الدواء بجسمي
-االرسبتني،

-نعم، حمى املفاصل، رصير الضلوع،
صداع، أنني... و أنت؟

...
يعبّئني بالحنني

...
أمّد يدي عرب نافذة بالقطار

أضّم الرتاب
حىص البحر
ماء الغيوم

رمل السواقي
بائع الورد يف شارع األغنيات

البنات الصغريات يف روضة الحي
أشّم جدائلهن

شذا الياسمني عىل الهضبة العالية
سيدي بوسعيد

قمرت
املرىس

الصفصاف
البانبالوين

-أنت تهذين، تقول رفيقتي يف القسم،
هو االرسبتني

-أنا اآلن نافورة من حنني
أرى بيتنا

بابنا األزرق
إخويت

أرى علبة الذكريات يف غرفة أّمي
أمسك قلبها يف يدي

أجّر خطاها
لنخرْج سويّا من العلبة القامتة

أمّد يدي وأسحبها نحو قلبي
تداعب خّدي وتهمس يف أذين

»أنت أّمي«
هل يطول عالجك

تسألني امرأة يصبّون يف عرقها 
االصطناعّي

ما قد تبّقى من االرسبتني،
أنا حّصتان وأميض، برتوا نهدَي األيرس،
وأنت متى تكملني، وهل برتوا األيرس 

مثيَل 
أم...

أنا... برتوا فكريت مرّتني...
... وشّجوا بالدي

أفتح علبة الذكريات
أدّس يدي يف الحكايا القدمية

مسبحة
برنس أليب

وناي تغّص ثقوبه باألغنيات
»جّفت عروقك سيّديت

سنزرع فيك وريدا جديدا لضّخ الدواء
ويهمس يف أذيّن مضيفا ومبتسام

»لضّخ الحياة«
طبيبي الوسيم

....
ارسبتني

...
برتوا فكريت مرّتني

وشّجوا رؤوس القصائد يف إصبعي
ارسبتني

...
تغوص قصائدنا يف ليايل الحنني

»يعاودها الهذيان«
أرى وجهَك بني حلمني

وأسمع وقع خطاك عىل الدرج العائد
شّد جسمي إليك
شّدين من حرويف

من رصاخ القصائد فوق يدي
أمسك بروحَي يك ال تطري
شّدين من رؤوس األصابع

فإيّن أحّب
مبا قد تبّقى من البصامت
مبا قد تبّقى من الرجفات

أحّب خطاك إيّل
أحّب اشتباك يديك مع الحرب فوق يدّي

أحّب الطريق الطويلة إليك
أحّب يديك

أحّب املرايس
ورائحة البحر يف الفجر

عود القوارب
ظّل الصنوبر

دغال صغريا حلمنا ومننا عىل ساعديه
أرى وجهك اآلن بني حلمني

خذين إليك
شّدين من حيايت

وال تلتفت خلفنا للزجاج
ال تدعني أسيل عىل مقعد صامت

يف قطار العالج
ارسبتني
ارسبتني

تغوص قصائدنا يف ليايل الحنني

الرتبية املسرحيّة واإلدماج االجتماعي
للجمهورية  رئيس  )أول  بورقيبة  الحبيب  خطاب  مثل 
التونسية 2000-1903( يف 07 نوفمرب من سنة 1962 أساسا 
بني عليه املرسح املدريس، إذ جاء تحت عنوان: حتى نبني 
املرسح التونيس عىل أسس ثابتة: »ونحن نحاول باتفاق مع 
محمود املسعدي أن نبدأ من األساس بأن نسعى يف تكوين 
بذور  لغرس  الثانوية  املدارس  طلبة  بني  متثيلية  جمعيات 
به  نقوم  كنا  ما  غرار  منذ حداثتهم عىل  نفوسهم  الفن يف 
يف املدرسة الصادقية بإيعاز وتنشيط من أستاذنا م. كلويار 
الذي أنا مدين له بتكوين ذوقي الفني وصقل ملكتي)...( 
وبودي أن تنبعث يف كل مدرسة جمعية من هذا القبيل)...( 
والبد أن تظهر من هذا السعي مواهب كامنة وعنارص طيبة 
تكون  نفسه  الوقت  ويف  تشجيعها  بعد  فيام  الدولة  تتوىل 
فيها  يوجد  الثانوية  املعاهد  ألن  فضت  قد  البنات  مسألة 
البنات كام يوجد فيها البنون«. وميكن اعتبار هذا الخطاب 
جمعية  مطالب  مثل  سابقة  عديدة  ملجهودات  استثامرا 

أهم  من  برنامجا  رسمت  التي  العريب  التمثيل  مدرسة  قدماء 
النشء  قلوب  الجميل يف  الفن  بذور  تبذر  )...( حتى  العامة  التعليم  مناهج  املرسحي يف  الفن  »إدخال  مكوناته 
لسنة  املرسح  مجلة  يف  وصدر  وشبابنا«.  أطفالنا  يف صدور  الكامنة  الفنية  املواهب  املستقبل-وتكشف  -جمهور 
1959 مقاال للبشري العريبي، عضو بجمعية قدماء مدرسة التمثيل العريب يقول فيه »الحّل عند كتابة الدولة للرتبية 

الوطنية هي فقط بإمكانها أن تكّون الجيل املرسحي. 
االعرتاف الرسمي مبادة الرتبية املرسحية تجىل وبشكل واضح يف سبتمرب 2007، من خالل صدور برنامج رسمي من 
إدارة الربامج بوزارة الرتبية ويخص املرحلة اإلعدادية من التعليم األسايس. لقد كانت مسرية الرتبية املرسحية يف 
بحثها عن موقعها الرتبوي يف املنظومة الرتبوية التونسية شاقة، وقد عاىن املنشطون وأساتذة االختصاص واإلرشاف 
البيداغوجي من التهميش، غري أن ذلك مل يثِْنهم عن مواصلة طموحهم يف أن يصبح للامدة دورها الرتبوي املستقل، 
ما  وهو  وخارجها،  النوادي  إطار  يف  املدريس  املرسحي  التنشيط  فضاءات  البيداغوجي عىل  مجهودهم  يشع  وأن 
توصلت إليه مسريتهم بعد عناء طويل. وبداية من النصف الثاين من الثامنينات واىل اليوم تشهد امللتقيات الجهوية 

والوطنية للمرسح املدريس حركية فعلية داخل الحياة املدرسية.
واآلن بعد هذه التجربة الفريدة ملادة الرتبية املرسحية يف مناهج التدريس باملدرسة التونسية، وبعد إثباتها لجدارة 
مستحقة من حيث األساليب والغايات الرتبوية، كان لزاما علينا تجربة وسائلها يف التغيري االجتامعي خارج املدرسة، 
وقد كان كتايب الذي وسمته بعنوان »الرتبية املرسحية واالدماج االجتامعي« خالصة تجربة فعل ميدانية، حاولت 
أن أبرهن عىل قدرة املقاربات البيداغوجية املعتمدة يف التدخل االجتامعي يف حي شعبي أعتربه مخربا مهاّم يف 

التعلم، وهو حي التضامن.
فالحاجة إىل الفن املرسحي وآلياته ومتشياته ومآالته هي حاجة إىل الحياة السعيدة واالستقرار العاطفي واالنفتاح 
عىل الثقافات ومامرسة الفكر النقدي، متاما كام الحاجة إىل عنرص حيوي تفرضه البيئات املختلفة، وخاصة لفئة 

الشباب باألحياء الشعبية التي ال تتوفر يف أغلب األحيان لعنارص محفزة لحب الحياة.
* م/ ع

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

إعالن طلب استشارة عدد 2021/07 خاص باختيار مكتب دراسات 
إلعداد دراسة فنية لتعبيد حي الزهور ومتابعة إنجاز األشغال

 »tuneps« تعتزم بلدية السند القيام بطلب استشارة عىل الخط عرب منظومة الرشاء العمومي
قصد اختيار مكتب دراسات إلعداد دراسة فنية ومتابعة تنفيذ أشغال مرشوع تعبيد حي الزهور 

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

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

املصادق عليها مبقتىض قرار رئيس الحكومة املؤرخ يف 31 أوت 2018.
ُحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم 03 أكتوبر 2021 عىل الساعة العارشة صباحا »10٫00« 
tu- »ييغلق يف نفس اليوم والساعة باب الرتشحات آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 

.»neps
tu- »تتّم فتح العروض يف جلسة علنية بصفة آلية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 

الفتح  لجنة  وتقوم   »11٫00« الحادية عرشة صباحا  الساعة  2021 عىل  أكتوبر    03 يوم   »neps
باالعالن عن نتائج فتح العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« يف نفس اليوم.

تقىص العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض.
لقبول  أجل  آلخر  املوايل  اليوم  من  بداية  يوما   90 ملدة  بعروضهم  ملزمني  املشاركون  يبقى 

العروض.

يرشفني موافاتكم برد من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
بتاريخ  الشعب  بجريدتكم  الصادرة  العريضة  حول  االجتامعية 
االجتامعية  الشؤون  وزير  السيد  »إىل  عنوان  تحت   2021/09/02
للتقاعد والحيطة  الوطني  رفع مظلمة تعرضت لها من الصندوق 
توضيًحا  العرفاوي  الصادق  السيد  فيها  يطلب  والتي  االجتامعية 
التي  للجراية  الخام  الشهري  املبلغ  عىل  املوظف  الحجز  حول 
يتقاضاها يترشف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية 

بإفادته مبا ييل:
حسب  العرفاوي  صادق  السيد  تقاعد  جراية  تصفية  متت 
املؤرخ يف 212 جانفي 2003  لسنة 2003   8 القانون عدد  أحكام 
أنظمة  بتغطية عدة  املنتفعني  واملتعلق بتسوية حقوق االشخاص 

قانونية للتأمني عىل الشيخوخة والعجز والوفاة.
وقد ضبطت أقدميته الجملية يف التقاعد بـ 21 سنة مفصلة 

كام ييل:
ـ 11 سنة و6 أشهر كخدمات فعلية مقضاة بالقطاع العمومي.
ـ 9 سنوات و6 أشهر خدمات فعلية مقضاة بالقطاع الخاص.

هذا وتولت مصالح الصندوق مراجعة جراية املعني باالمر عىل 
أساس كافة الزيادات املقررة يف االجور لفائدة نظرائه املبارشين غري 
العمومي  بالقطاع  املقضاة  النشاط  بعنوان فرتة  الجراية  ان قسط 
بقي دون الحد االدىن املقدر بثلثي االجر االدىن الصناعي املضمون 
اآليل  التعديل  بعنوان  املحجوزات  إعفاء من خالص  عنه  نتج  مام 

للجراية.
وقد تم خالل شهر ديسمرب 2020 مراجعة جراية العارض عىل 
أساس الزيادة املقررة يف االجور لفائدة نظرائه املبارشين مبفعول 
هذه  ادماج  عن  نتج  وقد   2020 وجانفي   2019 جويلية  مايل 
املحمول عىل  الجراية  لقسط  الخام  الشهري  املبلغ  تجاوز  الزيادة 
كاهل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية بعنوان فرتة 
النشاط املقضاة بالقطاع العمومي الحد االدىن املقدر بثلثي االجر 
للحجز  تخضع  جرايته  بذلك  فأصبحت  املضمون  الصناعي  األدىن 
بعنوان التعديل اآليل للجرايات طبقا الحكام الفصلني 36 و37 من 
القانون عدد 12 لسنة 1985 املؤرخ يف 05 مارس 1985 وهذا ما 

يفرس النقص الحاصل يف املبلغ الصايف للجراية.

إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية

ترد على عريضة املواطن الصادق العرفاوي
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تظاهرة »الفن في حومتنا« بنابل بإدارة التشكيلية لطيفة بيدة:
األطفال  لتخليص  والورشات  للفنون  يوم 

والشبان من سطوة الهواتف والحواسيب
شهدت مدينة نابل فعالية مميزة ببادرة من الفنانة لطيفة 
ذلك  وكان  حومتنا«  يف  »الفن  عنوان  تحت  وذلك  بيدة 
بقصد  والشبان  واليافعني  األطفال  من  واسعة  مبشاركة 
تثمني الوقت واستثامره يف اكتشاف املواهب واالبتعاد عن 
اللهو واالنشغال بالهواتف والحواسيب خاصة حني يكون 
ذلك لتمضية الوقت إذ اتضح للمشاركني أن الفنون تساهم 
يف تقوية أوارص الرتابط االجتامعي كام يشري اىل ذلك بعض 
املشاركني وعائالتهم »... مبادرة »الفن يف حومتنا« جعلتنا 
نحلق يف حومتنا.. حيث أنها كانت فرصة سانحة يف خلق 

جّو اجتامعّي إيجايّب يسوده الرتابط والتآلف.. وكانت فرصة أيضا لعقد عالقات جديدة وتثمني 
التواصل االجتامعي بني الناس يف الحي سواء كانوا مشاركني فاعلني يف هذه املبادرة أم اكتفوا بدور 

املتفرج.. فكان هناك شعور مبزيد من الفخر واالنتامء إىل حومتنا املزيانة والفنانة...«.
ويتم التنسيق ملزيد تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تفاعل معها الناس.. هي مبادرة من الفنانة 
تونسية وعربية فضال عن  فنية تشكيلية  تظاهرات  لها حضور ومشاركات يف  التي  بيدة  لطيفة 
تتميز   ...« املغريب  التشكييل  الناقد  البندوري  محمد  عنها  ويقول  والجامعية  الفردية  املعارض 
التفاعلية،  العالقات  الجامع لعدد من  بالطابع  بيدة  التونسية لطيفة  للفنانة  التشكيلية  األعامل 
واألشكال التعبريية، والتصفيفات اللونية املتوالفة مع مختلف املفردات الفنية، املشكلة ألعاملها 
الطابع  وعىل  جهة،  من  املحيل  الفسيفساء  جامليات  عىل  تتوقف  وهي  والفسيفسائية،  الفنية 
الفضاء  ويشكل  رصفة.  تعبريية  مواد  اللوين  التصفيف  خالل  ومن  منه،  تتخذ  الذي  التشكييل 
التفاعيل واألشكال الفسيفسائية والعنارص التشكيلية املختلفة مواد أيقونية للتعبري عن خلجاتها، 
بإلهام فني ُيأسس إلنتاج الدالالت وبسط املعاين، مبا يُضمره إنتاجها الفني من مضامني جديرة 
بالقراءة... كام أن القيمة الزمنية حارضة تؤكدها حركية العنارص املكّونة ألعاملها واملتناغمة يف 
ما بينها، وأيضا ارتباط املوسيقى بالحارض واملستقبل يف سياق توليفي يتزج فيه التعبري الرؤيوي 
الرؤية البرصية، لتصنع مجاال تعبرييا  التصوري والتعبري الحيس باملجال السيميايئ، املعتمد عىل 
قوامه  الجودة،  عايل  وأداء  فنية  مبهارات  منظمة  جاملية  بأشكال  دالليا،  أيقونيا  عالماتيا  رمزيا 
التجريد والواقعية أو فن البورتريه املعتمد عىل التبسيط والتقنية العالية... وهو ما يتيح للقارئ 
رائق....«.  فني  وتفاعل  وحب  بوجدانية  الفنية  مادتها  مع  والتواصل  أعاملها،  يف  بعمق  التأمل 
هكذا تواصل الفنانة التشكيلية لطيفة بيدة تجربتها الفنية لتعد جديد األعامل ملعارضها الجديدة 

وحضورها يف الفعاليات الفنية التشكيلية بتونس وخارجها..

الفنانة التشكيلية لبنى خديجة الفندري 
أميل إىل الرومنطيقية وأستلهم الرسوم من حكايات أمي

أحبّ كل المدارس الفنية بأنواعها ولي تجارب في مختلف األصناف
الينابيع  لغري  مجال  ال  حيث  املشتهاة  اللعبة  هي 
تفعل فعلها يف شواسع الكائن أخذا بناصية الحروف 
واأللوان.. مثة وجد يف اللون والكالم.. مثة هيام وبهاء.. 

مثة امرأة بابتسامتها تيضء كل الجهات..
من عوامل التلوين تأيت العبارات مثقلة مبعانيها الضاجة 
القلب  قبل  من  عبث  مجال  اللغة  حيث  بالحلم 
حلها  يف  الذات  دواخل  هي  متاهات  يف  واألنامل 
بهجة  بني  وآه..  نشيد  بني  ونهار..  ليل  بني  وترحالها 

عارمة ونواح خافت..
من هنا نلج عوامل الروح املسافرة يف الدروب.. دروب 
الفن واالبداع واالمتاع..تلك الدروب املؤدية اىل الحلم 
الشعر والفن  الكلامت واأللوان.. من  وما جاوره من 
التشكييل يف براءة ال تضاهى كاألطفال وهم يلطخون 

صفحات حياتنا بالجامل.
واملأخوذة  التشكيلية  الفنانة  عوامل  هي  هكذا 
بالشعر... بني تلوينات رومانطيقية وأشكال سوريالية 
وهي  لوحاتها  مجاالت  الفندري  خديجة  لبنى  تبتكر 
مترح يف حوار مفتوح مع القامشة ... اإلبداع مرح آخر 
ينهمر من يوميات الفنان العميق الذي يحاور الفعل 

الفني ويحاوله نشدانا للمبتكر والجميل...
الكلامت  مع  وسافرت  الجاميل  نهجها  تخريت 
واعتامالتها  ذاتها  قول  ديدنها  واأللوان  والكاريكاتري 
بكثري من الحب والجامل والشجن واآله.. متاهت مع 
الرسوم  وطوعت  السورياليني  وأحبت  والشايب  جربان 

لألشعار والشعراء يف عدد من االصدارات.
الفنانة التشكيلية لبنى خديجة الفندري لها مشاركات 
متعددة وتعد ملعارضها الخاصة وتعمل عىل الجديد 
الفن وعمقه..  الفن والفكرة بكثري من حميميات  يف 
»منذ  تجربتها  تجاه  منها  النظر  من  حيز  عن  تقول 
عمر الحلم كان الفن واالدب والشعر مالذى وغايتي 
لطه  االيام  اقرأ  وانا  واتخيلها  املشاهد  اتصور  كنت 
حسني وكانت تبهرين الصور والدالئل والحكم يف كتاب 
كليلة ودمنة ملرتجمه ابن املقفع وحكايات وخرافات 
امي كانت ترثي مخيلتي بالصور واملشاهد التى تراها 
العني كل هذا وانا مل أتعدَّ السابعة من العمر اليشء 

الكتابة  مع  أمتاهى  وجعلنى  تكويني  يف  أثر  الذي 
ما  بقدر  تفاعلية.  عالقة  الفن  مع  عالقتي  والرسم 
ما  بقدر  متّسنى  والشعر  واملوسيقى  الكتابات  كانت 
كانت الروح والنفس تتفاعلن وينتجن رسام وتشكيال. 
العالقة كانت وما زالت وثيقة وتفاعلية عرب العصور 
التشكييل  والفن  واملوسيقى  والشعر  األدب  بني 
دوما  رافقتها  املختلفة  الفنية  واملدارس  فالحركات 

انسجمت  وفكرية  ادبية  ومدارس  حركات 
نذكر  وفلسفتها  مفاهيمها  مع  ومتاهت 

ومن  الرومانسية  الحركة  ذلك  من 
وجربان  نعيمة  ميخائيل  روادها 
الشايب  القاسم  وأيب  جربان  خليل 
الفنون  عديد  يف  تجسدت  وقد 
ونذكر  التشكييل  الفن  ومنها 
والتي  الرسيالية  الحركة  كذلك 

استخدمت الفن للتعبري عن الفكر 
رواد  ومن  اإلنساين  الالوعي  وتحليل 

Guillaume Apolli� الحركة  ذذه 
naire وAndré breton وLuis argon ومن 

الرسام  واالدبية  الفكرية  الحركة  هذه  رسامني  اكرب 
والتعبريي  التشكييل  الفن   .Salvador Dali اإلسباين 
إن  األديب والفكري ويف رأيي  الحراك  ليس مبنأى عن 
الرسم  بالتقنيات  املامه  وجوب  عىل  زيادة  الفنان 
الفني وجب عليه  األثر  إبداع  والتي تساعد كثريا يف 
أنواعها.  مبختلف  والفكرية  االدبية  بالحركات  املامه 
مخايض  وتشنجات  ومتواصل  مستمّر  بحث  يف  أنا 
يوما  تستكني  الروح  لعّل  باستمرار،  تتصاعد  الفني 
ستبقى  اليوم  ذاك  واىل  االكرب  الفني  أثري  بوالدة 
محاواليت الفنية بحثا وتطلع مستمران لتحقيق الفن 
املعارض  إيّل... شاركت يف بعض  بالنسبة  الغاية  وهو 
فن  اختصاص  يف  االول  مبعريض  وقمت  الجامعية 

الكاريكاتور وقد نرشت يل بعض االعامل...
إيّل فال حياة  بالنسبة  الحياة  الرسم والفن هام نبض 
بجميع  الفن  وجد  فقط  رأيي...  حسب  فنون  بال 
فن  أقدم  هو  الرسم  وفن  الحياة..  ليجمل  أشكاله 

عرب به اإلنسان عن الحياة بداخله حتى قبل التعبري 
األحىل  الوسيلة  الرسم  يزال  وال  كان  بالكلامت.. 

لتحقيق الغايات االسمى...
إىل مدرسة معينة يف  التصنيف واالنتامء  أنا ال أحب 
واحببتها  املدارس  من  بالكثري  تأثرت  ولكنني  الرسم 
الفن  عالقه  الرسيالية....  املدارس  هذه  بني  ومن 
بالحياة هي عالقة أزلية فمنذ القدم واالنسان يبحث 
عن طريقة للكشف والتعبري عن أحاسيسه وخبايا 
مختلفة  بطرق  وجوده  عن  والتعبري  نفسه 
الفنون  تلك  أول  الرسم  فن  كان  وقد 
عىل  لقدرته  أهمها  واعتربه  واقدمها 
الكشف والتعبري عن الذات اإلنسانية 
عن  التعبري  وأيضا  ووعيها  وتفاعالتها 
األحالم  وما  يسكنها  الذي  الالوعي 
إال نوع من انواع التعبري التي ينتجها 
الالوعي ومن هذه األحالم الرسم فالفن 
هو ذلك الحلم الذي ينتجه الالوعي فينا 

فيولد شعرا او موسيقى أو رسم..
يعجبني الكثري من الرسامني يف تونس والعامل وانا 
وىل  بانواعها  الفنية  املدارس  كل  أحب  عامة  بصفة 
تجارب يف مختلفاألصناف من التجريدية إىل الواقعية 
ولكن يشدين بعض الفنانني اكرث وأذكرمن تونس عادل 
 Marc مقديش وحاتم امليك وصفية فرحاتومن العامل
 chagall et René magritt Salvador Dali et

Frida kahlo
أشعار  كثريا  وأحب  الرسيالية...  احب  نعم 
جربان  وكتابات  الشايب  أشعار  وأعشق  الرومنطيقية 

خليل جربان.....«.
هكذا تحدثت وغاصت يف تفاصيل اللعبة الفنية لديها 
حيث السفر املحفوف باإلبداع واالمتاع حلام وتشوفا 

وذهابا لألقايص بحثا عن الجميل واملدهش واملحري..
ينبوع  التلوين  حيث  باملغامرة  تقول  فنانة  الفندري 
يف  العمل  أمناط  تنوعت  ولذلك  وجامل  وذوق  قول 

حقلها الجاميل بني العبارة واللون.
* ش/ ع
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السوق1
األسبوعية

حامم بورقيبة

يوم الخميس 2021/09/30 عىل الساعة 10 صباحا بقرص البلدية 4700,000470,000
وتفتح العروض يف نفس اليوم عىل الساعة العارشة ونصف صباحا

دون  الثمن  كامل  يدفع 
تقسيط يف أجل 48 ساعة من 

الفوز بالبتة

سنة واحدة من 2021/1/1
إىل 2022/12/31

الحامم الشعبي
بورقيبة/عني  حامم 

دراهم

يوم الخميس 2021/09/30 عىل الساعة 10 صباحا بقرص البلدية 11600,0001160,000
وتفتح العروض يف نفس اليوم عىل الساعة العارشة ونصف صباحا

الثمن دون  يقع يدفع كامل 
تقسيط يف أجل 48 ساعة من 

الفوز بالبتة

سنة واحدة من 2021/1/1
إىل 2022/12/31

وزارة الشؤون املحلية والبيئة
بلدية الخمايرية

إعالن بتة عمومية للمرة األوىل
يترشف رئيس بلدية الخاميرية بإعالم العموم إلجراء بتة عمومية للمرة األوىل عن طريق الظروف املغلقة لتسويغ واستلزام الفصول املذكورة بالجدول التايل:

فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه البتة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات املحلية 
وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة افالس تقديم عروضهم لإلدارة البلدية حسب البيانات التالية:

1 ـ العرض االداري: ويحتوي عىل الوثائق التالية:
ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح

ـ تجارب مقدم العرض ورشكائه يف مجال استغالل األسواق )خاصة باملشاركني يف الفصل عدد1(
ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة عىل دخل 
االشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح
ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس

ـ اثبات تأمني ضامن وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي( مسلم من قابض املالية بعني دراهم.

2 ـ العرض املايل:
3 ـ يتضمن العرض املايل املقرتح من قبل املرتشح

يوضع الظرفان املتضمنان للعروض الفنية واملالية يف ظرف ثالث ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض 
اال عبارة »ال يفتح لزمة استخالص معاليم السوق االسبوعية بحامم بورقيبة بالنسبة للفصل االول وتسويغ حامم 
شعبي بالنسبة للفصل الثاين ترسل ظروف الرتشح بالربيد مضمون الوصول او بالربيد الرسيع باسم السيد ريس 

بلدية الخاميرية 8136 حامم بورقيبة او تودع مبكتب ضبط البلدية مقابل وصل اثبات.
ويكون آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس 2021/09/30 عىل الساعة العارشة صباحا )10٫00(.

يتم فتح العروض يف جلسة علنية واحدة ويُْسمح للمشاركني او من ينوبهم بصفة قانونية )توكيل تام املوجب( 
بحضورها ويكون ذلك بقرص البلدية يوم الخميس 2021/09/30 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا )10٫30(.

الفاكس:  )الهاتف/  االداري  العمل  توقيت  اثناء  البلدية  بإدارة  االتصال  يكن  االرشادات  من  وللمزيد 
 .)78654160



الخميس 9 سبتمبر 2021 - العدد 1659  20
الحوار األدبي

* األستاذ الجامعي والناقد التونيس محمد البدوي أنت 
من األسامء البارزة كتابة ونرشا وبحثا يف املشهد الثقايف 
ما هي  املبدعني.  عديد  وجايلت  سنوات  طيلة  الوطني 

أهم تجليات حد البيئة الثقافية التي تخترص رحلتك؟ 
- الحديث عن البيئة الثقافية التي نشأت فيها وجعلتني 
أكون عىل دراية باملشهد الثقايف يحتاج استعادة املراحل 

األساسية التي مررُت بها خالل العقود املاضية. 
بداية  منذ  كانت  الجّدية  البدايات  الجامعية:  املرحلة 
السبعينات وأنا طالب بدار املعلمني العليا، وكان التعطّش 
إىل معرفة املشهد األديب والثقايف يشّدين إىل دور الثقافة 
بها  اعتزازي  رغم  الجامعة  أسوار  إىل  يشّدين  مام  أكرث 
للربمجة  وفيا  متابعا  كنت  عليها،  وللقامئني  لها  وتقديري 

رشيق،  ابن  وكذلك  خلدون  ابن  الثقافة  لدور  األسبوعية 
إضافة إىل نادي الطاهر الحداد )يف بنايته القدمية( وكان 
يف طريقي اليومي إىل مبيت ميتيال فيل، وللنادي الثقايف 
أبو القاسم الشايب حضور جليل يف هذه املتابعات، وكانت 
متنوعة ودسمة  برامج  تقديم  تتنافس يف  الفضاءات  كّل 
عوامل  واكتشفت  ومعارض(  ومحارضات  وأدب  )سينام 
البلدي  املرسح  يف  عرض  يفتني  مل  املرسح  ويف  جديدة، 
فشاهدت أغلب مرسحيات فرقة الكاف، وغريها والفرق 
تشجيع  إىل  اضطر  وكنت  املرصية،  منها  الزائرة خصوصا 
بعد  معا  لنعود  الفرجة  هذه  ملشاركتي  زماليئ  بعض 
العرض يف ساعة متأخرة، فحافالت الحّي الجامعي ميتيال 
فيل تنتهي يف التاسعة فنضطر إىل االشرتاك يف تاكيس أو 
نعود إىل املبيت عىل األقدام رغم طول املسافة ونحلل يف 
األثناء ما شاهدناه. وسعيت عىل امتداد السنني إىل إطفاء 
مل  كام  منها  نصيبي  فأخذت  الجاّدة  السينام  إىل  ظمئي 
يأخذه أحد، وهو ما دفعني إىل االنخراط يف فرع تونس 
لنوادي السينام، مع نجيب عياد وحسن عليلش وكثريين، 
قراءة  ثقافة  لنرش  أقيمت  التي  الندوات  من  واستفدت 
من  دورتني  وشاركت يف  التقنيات،  بعض  ومعرفة  األفالم 
1972 كنت منشغال  أكتوبر  السينامئية. ويف  أيام قرطاج 
يف  الكتايب  امتحانات  نتائج  صدرت  حني  األفالم  مبتابعة 
ال  األمر  وكأن  املساء  يف  بالنتائج  وسمعت  اآلداب  كلية 

يعنيني.
وال يفوتني أن أنّوه باملكتبات العديدة التي توفرها املراكز 
تستهويني  التي  هي   Ibla إِبال  مكتبة  وكانت  الثقافية، 
وكانت  الخرايف،  وجليل خدماتها وهدوئها  رصيدها  لرثاء 
الساعة فيها بعرش يف مكتبات أخرى، ومل أكن أرتاح إىل 
كانت  التي  السنوات  يف  العطارين  يف  الوطنية  املكتبة 
تجمع الطلبة والتالميذ، فكان الزحام يف قاعاتها ومعابرها 
أنفر  مثلام  منها  أنفر  كنت  لذلك  العلمية،  الغايات  لغري 

من مكتبات الكلية وأكتفي باستعارة الكتاب وقراءته يف 
مقهى ال أعرف فيه أحدا.

املنستري  إذاعة  يف  سنوات  بضع  أمضيت  اإلذاعة:  مرحلة 
ثقايف،  مناخ  من  به  يحيط  وما  اإلذاعي  الوسط  أتحسس 
بعد  مبارشة   1989 أواسط  يف  بدأ  والتأثري  التأثر  لكّن 
أدبية  برامج  عىل  أقبلت  التربيز،  شهادة  عىل  حصويل 
يف  االنخراط  عىل  الجامعة  زمالء  من  غريي  وشجعت 
الثقايف،  بالعمل  ملتزمة  مجموعة  تبلورت  حتّى  اإلنتاج 
التسعينات،  أدب  ملتقى  من  دورات  سبع  أنجزنا  وقد 
وعىل امتداد خمس وعرشين سنة تزيد استضفت مئات 
األثري  فضاء  وفتحت  مبارشة  برامج  يف  واألدباء  الشعراء 
الناشئني، وقدمت  الجامعيني واألدباء  األساتذة  لكثري من 

مئات الكتب الفكرية واألدبية، فكنت أستفيد منها وأفيد 
يف تحليلها ومناقشة أصحابها وهذا ما جلب يل تقديرهم، 
ألن البعض قد يقدم كتبا ال يعرف منها غري العنوان واسم 
هؤالء  حصان  والجاهزة  العامة  األسئلة  وتبقى  املؤلف، 

املحسوبني عىل النشاط الثقايف اإلذاعي والتلفزي.
والقريوان  بسوسة  اآلداب  كليتْي  يف  وجودي  وساعدين 
الطلبة، وكنت  لة مع مختلف األجيال من  الصِّ عىل ربط 
الكثريين  وشجعت  إبداعي،  هّم  لهم  من  مع  أتعاطف 
اإلذاعة،  يف  املرات  عديد  باإلنتاج  والتعريف  باالستضافة 
وما  وتطوره.  األديب  املشهد  متابعة  من  مكنني  ما  وهذا 
أكادميي سليم يف  تكوين  لو مل أحصل عىل  ليحدث  كان 
أعتز  أجالء  أساتذة  بلورته  يف  ساهم  العليا  املعلمني  دار 
بأين كنت طالبا بني أيديهم أتعلّم املناهج النقدية والفكر 
بكار  توفيق  كبري  بإجالل  أذكر  أن  يفوتني  وال  الحديث 
ماجد  وجعفر  البكوش  والطيب  الرشيف  املجيد  وعبد 
وصالح املغرييب ورضا السوييس، وبفضل ما كسبته منهم 
ومن الساحة األدبية والثقافية ساهمت بدوري يف الساحة 

األكادميية واألدبية.
الذي شجعت  الحراك  ومن حسن حظي أن عشت هذا 
عليه املؤسسات الرسمية رغم اختالفنا معها، لكن شتّان 
ما  وبني  الرىض،  كل  عنه  راضني  نكن  ومل  عشناه  ما  بني 

مرت به بالدنا من قحط وفراغ ثقايف غابت معه املالحق 
التي كّنا نتابعها  األدبية من الصحف وغابت األنشطة 
كامل  تغطي  التي  املهرجانات  عديد  يف  باستمرار 
املتابعة  فرص  توفّر  اإلذاعة  وكانت  الوطنية،  الخارطة 
طال  كابوس  يف  وكأننا  اليوم  وأحّس  منها.  واالستفادة 

ليله عرش سنوات.
* أنت من النقاد التونسيني القالئل الذين اشتغلوا عىل 
املدّونة اإلبداعية التونسية )شعر. قص. رواية( واإلبداع 
يصيبه  جادة  نقدية  حركة  تواكبه  ال  املختلفة  بأشكاله 

النسيان. هل من توضيح؟ 
-  بدءا لست من القالئل وال من األوائل الذين اشتغلوا 
الذين  والجامعيني  النقاد  فقامئة  التونيس،  األدب  عىل 
الثقافية  املالحق  عليها  تشهد  كثرية  باملوضوع  اهتموا 
الجرائد )العمل، الصباح،  التي كانت تصدر أسبوعيا مع 

الحرية، الصحافة، إلخ...( 
بكار  توفيق  الخالدين  مثل  كبار  رواد  الجامعة  ويف 
خارطة  توزع  ومع  الجديد  الجيل  ويف  الشميل،  ومنجي 
كليات اآلداب تعددت األسامء وكرثت الرسائل الجامعية 
يف  سباقا  كنت  رمبا  التونسية،  املدّونة  عىل  املشتغلة 
التونيس  األدب  شهادة  تركيز  إىل  بسوسة  اآلداب  كلية 
اشتغلت  التي  األسامء  ومن  الشعر  بتدريس  وتكفلت 
عليها واكتشفها الطلبة، مصطفى خريف ومنور صامدح 
وامليداين بن صالح والهادي نعامن وزبيدة بشري وجميلة 
املاجري ومحمد عامر شعابنية ومولدي فروج ومحجوب 
عن  كانت  عليها  أرشفت  التي  البحوث  وكّل  العياري، 
األدب التونيس عن األسامء املذكورة سابقا وعن عز الدين 

املدين والشاذيل زوكار… وآخرين.
اإلبداعي  النص  دفع  يف  النقدية  الحركة  دور  عن  أما 
والتعريف به وإنصافه، فيحتاج األمر إىل التذكري أّن النص 
الخارج،  من  ال  ذاته  من  إبداعه  عنارص  يستمد  املبدع 
الذين  القرّاء  جمهور  إىل  النص  تقريب  هو  النقد  ودور 
قد ال يدركون وجه اإلبداع إال بالسليقة. فقصائد املتنبي 
والشايب  واملقامات  الجاحظ  وأدب  واملعلقات  واملعري 
الدراسات  كل  إىل  وغريه  هذا  كل  يحتج  مل  ودرويش 
وقد  هؤالء،  بقيمة  لنقتنع  الحقة  جاءت  التي  النقدية 
يف  ينجح  مل  فالشايب  آخر،  إىل  جيل  من  الذائقة  تختلف 
سقطوا  شعراء  الرتتيب  يف  وسبقه  الشعراء  أمري  استفتاء 
اليوم من ذاكرة الناس وبقيت قصائد الشايب خالدة، ِبعض 
األدباء الجدد مترّسعون ويتعّجلون الفرح ومتشّوقون إىل 
أن يعيشوا النجومية ويعرفوا الشهرة ويريدون من النقد 
كتبوا، وال  وملا  لهم  دعاية  بوق  يكون  وأن  بهم  يهتّم  أن 
يهّمهم ما قد يُكتب عنهم يوما آخر، لذا يحّملون النقاد 
يطرب  وبعضهم  غربتهم،  مسؤولية  خاصة  والجامعيني 
النصوص  تحليل  النقد وعن  بعيدة عن  عاشقة  لكتابات 
مبدع  شاعر  الصليعي  فجامل  كالم،  عىل  كالم  هي  بل 
أن  غري  من  وفوزي،  محمد  والغّزيان  الوهابيي  وكذلك 
بهذه  جديرون  وهم  دراسات،  موضوع  نصوصهم  تكون 
أعامال  ينرشون  واملسؤولني  األساتذة  وبعض  الدراسات. 
والدراسة  بالنقد  طلبتهم  من  املتهافتون  عليها  فيقبل 
والتمجيد ولكن هذا ال يغري من قيمتها يف الذاكرة األدبية. 
فاإلبداع مسؤولية فردية يتحّملها الكاتب دون أن يتوكأ 

عىل عكاز النقد.
* النقد نوعان: نوع ينطلق من نظريات املناهج الغربية 
الطريقة  أّن  ترى  أال  ذاتها  النصوص  من  ينطلق  وآخر 
متكّن  ألنها  األديب  األثر  مقاربة  يف  األنجع  هي  الثانية 

الناقد والدارس من التحليل بعقله ال بعقول اآلخرين؟
الحديثة  النقدية  النظريات  بني  خالف  مثة  ليس   -
النقد  أساس  ألن  الداخل،  من  النصوص  عىل  واالشتغال 
والتحليل أن ينطلق من النص باعتامد أساليب متنوعة قد 
تركز عىل املضامني أو عىل األساليب، ومثلام يرتجم اإلبداع 

صورة وشخصية مبدعه فالنقد كذلك يكشف ما يحاول 

الناقد إخفاءه من خلفيات فكرية وأيديولوجية وذوقية، 
وعملية اختيار نص للتحليل والنقد دون غريه فيها التزام 
وتوّجه له دوافعه. فاإلبداع ليس وحيا وال بريئا، والنقد 
كذلك يحمل يف طياته ما يحمل، لهذا صار البعض يشتغل 

عىل نقد النقد.
يف  النرش  حركة  كبري  باهتامم  تواكبون  أنكم  نعرف   *
تونس ويف الوطن العريب. ما هي أهّم املنجزات اإلبداعية 

التونسية منذ جامعة تحت السور إىل اآلن؟
شاملة  بصفة  األديب  املشهد  عىل  مطلع  أيّن  أزعم  ال   -
التي أمضيتها  ويبقى االطالع محدودا رغم كل السنوات 
يف امليدان، ألن حركة النرش متوزعة يف الخارطة ومل تعد 
وانحرست  العريب،  القارئ  إىل  تصل  الجديدة  الكتب 

باملئات،  كميات السحب وبعد أن كانت باآلالف صارت 
العام يف النرش عرفت  وبعد أن كانت مؤسسات القطاع 
فرتة ازدهار يف الستينات والسبعينات وحتى الثامنينات، 
والتوزيع  النرش  إىل  دفعتها  نشيطة  الحركة  وكانت 
غري  املعارض،  يف  ومشاركات  فروع  ولها  كبرية  بكميات 
تحت شعار  الثقافية  املشاريع  القضاء عىل هذه  تّم  أنه 
وظاهر  الثقافة«،  دولة  إىل  الدولة  ثقافة  من  »التحّول 
تشجيع  من  بّد  ال  فكان  العذاب،  وباطنه  رحمة  الشعار 
والتعليم  الصحة  يف  كام  والحكومي  الخاص  املسارين 
وازدهرت  النرش  عملية  عىل  الجشع  غلب  لذا  والنقل، 
صّحيّة،  غري  وهي  الخاص  الحساب  عىل  النرش  ظاهرة 
وبعد أن كانت دور النرش املرصية واللبنانية ثم العراقية 
كثرية  مؤّسسات  انهارت  الحكومي  الدعم  من  تستفيد 
وانشغلت بعض األقطار بالشعري عن الشعر، ورصنا ننتظر 
أن  الجديدة، وال ننىس  بالكتب  للظفر  السنوية  املعارض 
الحدود  أبعد  إىل  مقرصة  خاصة  املرئية  اإلعالم  وسائل 
بأتفه املسلسالت والربامج  يف حق األدباء وهي منشغلة 
الوطني  اإلبداع  املراهنة عىل  باإلمكان  وكان  التنشيطية، 

والتعريف به يف كل اآلفاق.
 قليلون هم من يعرفون جامعة تحت السور، ونادي القصة 
واملهرجانات  التنشيطية  الفضاءات  وكثرية هي  بالوردية. 
وكان  واالحتفال،  التنشيط  عليها  غلب  لكن  الثقافية، 
يؤّسس  أن  القريوان  أو  بتوزر  الّشعر  ملهرجان  باإلمكان 
تنتهي  النشوة  لكن  املقدمة،  األعامل  تضّم  نرش  لحركة 
مع اختتام األعامل. وتجربة نادي القصة بالوردية رائدة 
وتحتاج دعام أكرب مام تحصل عليه حاليا بعد كل هياط 
للحرج.  رفعا  ذاك  أو  الوزير  هذا  من  وشفاعة  ومياط 
الثقايف  الهاجس  ألن  فردية  تجاربنا  زالت  ما  باختصار، 
غريب عن برامج األحزاب بال استثناء، واملشهد السيايس 

صار مرسحية مضحكة وهو ضحك كالبكاء.
 )يتبع(

ال معنى لنهضة ثقافية ال تساهم فيها قوى رأس املال الوطني
الجيد  للنص  إال  ينحِن  مل  بال حدود.  تونيس  ناقد  الثقافية.  الساحة  منذ عرفته عن  الرجل  يغب  مل 
وللكلمة العابرة٬ األستاذ محمد البدوي اللقب يليق به فهو بدوي سيد يف عالقاته. محمد البدوي 
طفل ضاحك عىل أرجوحة الزمن. محمد البدوي ترأس اتحاد الكتاب التونسيني. عىل سفر متواصل 

يف الكتب املقدسة.
محمد البدوي جامعي عاشق ومنحاز للكتاب التونسيني عندما يكتب عن قصة أو رواية القصيدة. 

بارش اإلعالم اإلذاعي الثقايف لسنوات.
محمد البدوي األكادميي والجامعي والناقد صاحب مدّونة غزيرة التقت به جريدة الشعب فكان هذا 
الحوار.باإلضافة إىل عدد من املقاالت النقدية التي تعنى باألدب التونيس واملنشورة يف املجالت يف 
تونس واملغرب والجزائر والعراق. شاركت يف عديد امللتقيات والندوات الوطنية والدولية، ولها عديد 

اإلسهامات النقدية يف بعض املجالت االلكرتونية العربية. التقتها جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

* حاوره: أبو جرير  النّاقد محمد البدوي لـ»الشعب«:

  اإلبداع ليس وفيًّا
 وال بريئا 

  النشر 
على الحساب 
الخاص ظاهرة 

غري صحّيّة

  وسائل اإلعالم املرئية مقصرة إىل أبعد الحدود يف حق األدباء
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حال  الترّ س؟ وكيف ميكن  باملقدرّ الفن  ما عالقة   
الالهويت؟  الفهم  عن  بعيدا  س  املقدرّ رحاب  يف 
ليكون  العامل جامليرّا  نسكن  أن  وسعنا  وهل يف 
ميكن  أال  كن؟  السرّ لهذا  فنرّيا  رسام  س  املقدرّ
فيه  يكون  الذي  النرّحو  عىل  س  املقدرّ ترصيف 
أن  الفنرّ  بإمكان  وهل  واإلرادة؟  لالقتدار  رديفا 
استبدرّ  أن  بعد  وفرحه  بهجته  س  املقدرّ إىل  يعيد 
به الوهن فصار االسم اآلخر للعنف واإلرهاب؟ 
ولكّن  للتفكري  املؤّججة  األسئلة  بعض  هذه 
الطّريف أيضا أّن املؤلّفة توقّع تعريفات متفاوتة 
ثّم  للمقّدس  الّديني  املفهوم  من  متّر  للمقّدس 
عالقة  عن  لتكشف  الّدين  حدود  خارج  تتناوله 
جريار  رينيه  إليها  نبّه  قد  والعنف  املقّدس  بني 
يضطلع  ما  هو  الّشأن  هذا  يف  الّنظر  يلفت  وما 
القربان  من  شكل  هو  مبا  جريار  مع  األدب  به 
إن  العنف.  من  التّطّهر  بواسطته  يتّم  الرّمزي 
األدب منظورا إليه من هذه الزاوية يواصل تأويل 
املقّدس ولكن عىل نحو جاميّل. غري أّن املقّدس ما 
انفّك يغرّي من عناوينه فيخرج من ثنائيّة الديّني 
إنّه  علامنيّا،  دنيويّا  مقّدسا  ليصبح  والّدنيوي 
املقّدس الذي يستعيد شبابه وقد تجىّل يف الحياة 

معاٍن  عىل  املقّدس  ترصيف  وقع  لقد  دوبراي.  ريجيس  اليوميّة حسب 
يقيم يف مشاعر  الذي  الحّر  اإلميان  إزاء شكل مغاير من  بتنا  إذ  مغايرة 
لهذا  األساسيّة  اإلمكانات  إحدى  الكاتبة  تقّرر  ذلك  الحّر، ألجل  اإلنسان 
االنتامء الجاميل إىل العامل وهو اختبار مدى قدرة الفن عىل اخرتاع ألعاب 
الذي  األنطولوجي  القحط  رغم  ممكنة  الحياة  تجعل  جديدة  مقّدسة 

أصاب الرّاهن أو لنقل برصيح اللفظ التفكري يف انتامء جاميّل إىل العامل.
إّن هذا االنتامء ال يكون إالّ عندما ينهض الفّن مبهّمة اقتفاء أثر املقّدس 
يف العامل حيث يكون األدب باحة له بدَل أن يستويل عليه رهط من البرش 
ملستقبل  ميدانا  يكون  أن  الفّن  بإمكان  الكاهن،  لدموع  مساحة  فيصري 
عندما ميسك  الكتابة  وهج  يستعيد  أن  أيضا  الفّن  بإمكان  بعد،  يأت  مل 
رسديّة  العلم  اعتبار  يجري  حيث  املتنّوعة  دروبه  ضمن  الّسد  بتالبيب 
جميلة ال مجرّد حقائق ذهنيّة بعيدة عن أعني الّناس، العلم بعبارة ميشال 
أن  لنا  كيف  الالهوت.  وفقهاء  املشعوذين  رسد  وضّد  جميل  رسد  سري 
نتوّجه نحو املستقبل وبني أكّفنا مقّدس ما بعد ديني ليصري الفن أفقا له 
من أجل تأسيس حياة روحيّة جديرة بالعيش والتلّذذ؟ كيف يكون الفّن 

ومقاومة  املشرتك  للعيش  وإيتيقا  حيويّا  مضاّدا 
نتآلف  أن  لنا  يراد  التي  املوت  لسياسات  جذىل 
الجامثة  لإلمربياليات  موحش  مستنقع  يف  معها 
مستطاع  يف  هل  والطبيعة؟  اإلنسان  عامل  عىل 
معا  العيش  يكفل  جامليّا  عقدا  يكون  أن  الفّن 

عىل أرض التّسامح واالختالف؟ 
أبرز  تستدعي  املؤلّف  هذا  ترسيامت  إّن 
الكاتبة  فنجد  والجامليّة  الفلسفيّة  الّسجاالت 
بحرب  والتّذكري  الّدين  فلسفة  بني  ترتّحل 
األيقونات التي تتقّوض لحظة التّسامح التنويري 
أين  األدب  ميدان  يف  املقّدس  تتبّع  إىل  لتخلص 
االستعارة  مفهوم  تأوييل حول  نعرث عىل سجال 
وجامليّات  واألغاين  واألشعار  املكتوب  وكينونة 
ويرسمه  املقّدس  يصّور  الذي  التّشكييل  الفن 
التّجريدي  الفن  ل  خال  ومن  التّصّوف  عرب 
غرناطة  من  وُهّجروا  أوطانهم  ُسلبت  للذين 
أعامل  إىل  لوركا  بأشعار  مرورا  فلسطني،  إىل 
بآهات  الفّن  يصدح  منى حاطوم حيث  الفّنانة 
املقهورين ضّد وجه قبيح للّذين يكّررون التاريخ 
الرافدين  بالد  يف  حدث  كام  مهزلة  شكل  يف 
لينتهي كتاب الفن واملقّدس إىل معاودة السؤال 
حول أصل املقّدس مبا هو وعد بالّسعادة لتعود فينوس رمزا يخلق العامل 
من جديد عىل إيقاع تنويعات معارصة يف ظّل حضارة تصّحر فيها العامل 

وأصيبت فيها املشاعر بنوع من الجدب.
ليست الحداثة إال الّشهادة عىل هذا االنتامء الجاميل إىل العامل باعتبارها 
املؤلّفة أعامل بودلري،  الّشهادة كام ترى  فنيّا والحّجة عىل هذه  مفهوما 
هذا األخري الذي يعنّي للرّسام مقاما مخصوصا وهو يرسم الحشود ويقيم 
يف العامل دون أن ميكث حذو منوذج كام لو كان يف معبد، إّن الرّسام يشبه 
الطّفل الّذي يرى كّل يشء يف جّدته طاملا أّن »لكّل حقبة ثغرها ونظرتها 
وابتسامتها«. لقد تحّرر الفّن من جدران الكنائس وأصبح الفّنان يقيم بني 
الّناس من أجل انتامء مغاير للعامل الجديد وتلك هي روح الحداثة التي 
من أبرز أماراتها نشأة العلم الحديث الّذي مثّل أفقا للتّحّرر من األوهام 
جاميّل  تصّور  عن  الحديث  ميكننا  املعنى  بهذا  املخيّلة،  تنشيط  رشيطة 
للعلم قد ظهرت بوادره األوىل مع املوسوعيني والحقا مع باشالر بتأسيسه 
تقوم عىل رسديّة  العلوم  أّن  سار  ميشال  وإقرار  للمخيّلة  لتصّور جاميّل 
ننىس  أن  دون  الحاليّة  لإلنسانيّة  كربى  رواية  العلم  من  تجعل  جامليّة 

فكرة طريفة آلالن باديو الّذي يضع الّشعر والرياضيات يف قلب الطّريق 
الجامليّة  الثّقافة  إذن  وحدها  والّسياسة.  الحّب  جانب  إىل  الحقيقة  إىل 
بإمكانها أن تعيد إىل املخيّلة قدرتها عىل إبداع أشكال أفضل من الحياة 

فنحتفي إيجابا بكّل أنواع اإلبداع العلمي والفّني يف ديارنا.
علينا  تطرح  تأويليّة  مساحة  ميثّل  املقّدس  الفن  بني  التّقاطع  هذا  إّن 
من  الّنفس  تحرير  أجل  من  بهيج  نحو  مشاعرنا عىل  مسؤوليّة ترصيف 
»العصائد الالهوتيّة« ومن ثَمَّ امتالك القدرة عىل الوعي بالحدود الفاصلة 
التقتيل  عىل  عالمة  غري  املقّدس  يف  يرى  ال  وآخر  األمل  يخلق  دين  بني 
والتكفري تحت راية الله، والسؤال الذي يحّل هنا: كيف نعقد ضمن باحة 
أسطوري  سجّل  إىل  األمل  ينتمي  هل  والّدين؟  الفّن  بني  مصالحة  األمل 
الّديانة  بحسب  هو  أم  البرش  من  الثّأر  أجل  من  مؤنّثة  إلهيّة  ورسالة 
الرومانيّة اسم لربّة رومانيّة أخذت شكل امرأة متيش ويف يدها وردة؟ إّن 
باختصار شديد  إنّه  الالهوت،  بعيدا عن  األمل  تستعيد مفهوم  الفلسفة 
انفعال من انفعاالت الّنفس وتبعا لذلك يدخل مفهوم الّسؤال عن األمل 
ضمن خطّة العقل البرشي ماّم يعني أيضا أّن حقل الجميل هو الّضامنة 
من أجل العبور فوق الهاوية. مل يعد وجيها إذن إّدعاء الفصل بني الفن 
رمزيّا  متثيال  إالّ  ليس  معتقد  وكل  املقّدس  حامة  هم  فالشعراء  والّدين، 
يهدف إىل إحياء األمل من أجل إكساب أنفسنا مناعة ضّد الرشور التي 
بإمكانها حسب ما تقوله األسطورة أن تنفلت من جرّة باندورا الّتي وهبها 
اإلله زوس لهذه املرأة وأوصاها بأاّل تفتح العلبة فلم يشفع لها فضولها 
منع انتشار الرّشور بني البرش ماعدا األمل. وبعبارة أدّق ما مستطاع الفّن 

إزاء هذه الرّشور الّذي أصبح اإلرهاب عالمتها الكربى؟ 
التي  الرببريّة  إىل  انحدر  وقد  عامل  من  للخالص  أفٍق  سوى  الفّن  ليس 
لنا يف صور  تتبّدى  وتارة  اإلرهاب  ثوب  يف  تظهر  مرّة  عناوينها  تعّددت 
اإلنسان  بها  يستعني  جديدة  رموز  خلق  أيضا  الفن  بإمكان  معوملة. 
كافكا  أعامل  من  ذلك  عىل  أدّل  وليس  املوت  لثقافة  مقاومة  كأساليب 
باحة  الفن  من  املؤلّفة  جعلت  لقد  براشت.  ومسح  بيكاسو  ورسومات 
فنيّة  مناذج  من  انطالقا  التّجريب  من  نوعا  بذلك  متارس  للمقّدس وهي 
إالّ  الّسامل ليست  بدر  للروايئ وارد  كاألدب والرّسم ورواية عذراء سنجار 
الشهادة عىل أّن األدب يولد أيضا عىل حافّة الكارثة، فلغة الّرواية حبىل 
بأوجاع مخزّنة وأصوات مكتومة. إّن الّرواية تفضح التّاريح الّذي استحال 
القول يف  التأويل ميكن  العراق. مبثل هذا  إىل خرائط للخراب عىل أرض 
األخري أّن الشعراء مثل »الّنوابت« الحرّة بعبارة فتحي املسكيني ميكثون 
دوما يف جهة قصيّة من الكينونة، كلمتهم سالحهم ويقتاتون من »لحم 
الكلامت«. لقد صار املقّدس ينمو ويرتعرع تحت أقالم الّشعراء ومل يعد 

مملكة للرّب مثلام أّن الفن هو رضب من العزاء الجاميّل. 

تأمّالت حول كتاب

»الفن واملقدّس: نحو انتماء جمالي إىل العالم« ألمّ الزين بنشيخة املسكيني

رغم تواتر األحزان، بعد وفاة ثالثة شعراء يف أسبوع. وتأجيلها عدة مرات 
نظرا إىل الظروف الصحية التي متر بها البالد. وباقتدار يحافظ عىل الربوتوكول 
الشعراء  وجوه  عىل  البسمة  ترسم  بقابس  الفراشة  أثر  تظاهرة  الصحي. 
واملوسيقيني واملكرمني. وأحباء اإلبداع. خزاف الحب والوفاء املقاتل الثقايف 
ريم  الفنانة  فلسطني  فراشة  وأحباء  الكلمة  يستقبل سفراء  الحمروين  خالد 

البنا.
الورد  الفراشة تحت شعار »الحلم مثل  أثر  الثالثة لتظاهرة  الدورة  انطلقت 
يكرب« تكرميا ووفاء لفقيد قابس املصور الفوتوغرايف عامد بن أحمد، بكلامت 
محمد  الثقايف  املركب  ومديرة  الثقافية  للشؤون  الجهوي  املندوب  السادة 

الباردي بقابس والسيد خالد الحمروين مهندس التظاهرة.
انطلقت  ثم  التستوري  منذر  الساكسفون  عازف  مع  األوىل  الفقرة  كانت 
الفرحاين ومحمد  الرثيا رمضان وسمري  الشعراء:  األوىل مع  الشعرية  األمسية 

الهادي الوساليت وسامية فطوم وقد نشط األمسية الكاتب سفيان بن عون.
الفرجاين  وحنان  شامم  نرباس  الفنانني  مع  امللتزم  الفن  سهرة  الثانية  الفقرة 

وزياد مقداد وهاجر سعادة.
ويوم 04 سبتمرب 2021 صباحا يف املركب الثقايف بقابس محمد الباردي

يف إطار فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة أثر الفراشة... أنجزت بحب ووفاء 
ندوة علمية لالحتفاء بالقصاص والناقد والسيناريست ابن الجهة لسعد بن 
حسني مدير بيت الرواية تكرميا ملسريته األدبية واإلبداعية وقد أدار الجلسة 
سعودي  عفيفة  للروائية  نقدية  قراءة  كانت  ثم  القاسمي  الصادق  األستاذ 
سميطي والروايئ مالك حمودة وقدم الشاعر رحيم جامعي نصا عاشقا وطريفا 

يحايك عالقة الشاعر برفيق دربه لسعد بن حسني.
وكان جمهور فضاء حوش خريف عىل موعد مع األمسية 
البحري ورحيم  الشعراء سلوى  أثثها  التي  الثانية  الشعرية 
ونشطها  الهلويل  ونورة  عطية  ونجالء  ومنري هالل  جامعي 

الروايئ عثامن لطرش. 
والوفاء  الختام  مسك   2021 سيبتمرب   5 األحد  يوم  وكان   

واملحبة...
الفنان  بقيادة  ومجموعة »حس«  نعامن  لبنى  الفنانة  مع 

وامللحن مهدي شقرون 
واختتمت الدورة الثالثة لتظاهرة أثر الفراشة بوفاء وتكريم 

لروح فقيد قابس املصور الفوتوغرايف بن عامد بن أحمد. 
وللشعر خامتة بدايتها والدة أخرى لقصيدة جديدة...

أما األمسية الثالثة والختامية لتظاهرة أثر الفراشة يف دورتها الثالثة فقد أثثها 
الشعراء ليىل نسيمي وعيل بن فضيلة وزبري بالطيب وكان نجم السهرة الشاعر 
كامل الغايل. إذ قال عنه منظم التظاهرة خالد الحمروين: الشاعر كامل الغايل 
أضع ثالثة أسطر تحت كلمة الكبري... مل يهزين شاعر منذ زمن )ومع احرتامي 
لكل الشاعرات والشعراء الذين أعرفهم وأحبهم( كام فعلتها يف مساء اختتام 
قلوبنا  يف  قذفتها  التي  قصائدك  الفراشة...  أثر  لتظاهرة  الثالثة  الدورة  هذه 
كانت يف طعم السكر... تبخرت يف فضاء حوش خريف فتحولت لدوائر من 
الند واملسك عطرت أرواحنا وأذواقنا... سأعود للحديث مطوال عن أمسيات 
كام  متاما...  عشناها  التي  املمكنة  األغاين  وسهرات  التظاهرة  هذه  شعرنا يف 

شتات  أجمع  الحدث...  سكرة  تأثري  تحت  زلت  ما  اآلن  لعيل  بها...  حلمنا 
تفاصيل حني تكتمل حتام سنلتقي يف دورة رابعة كام ارتقينا. 

الدورة الثالثة لتظاهرة أثر الفراشة نقطة ضوء يف مدينة قابس، املدينة التي 
الفراشة  أثر  تظاهرة  العطش.  مدينة  إىل  التاريخ  وحولها  الجغرافيا  خانتها 
املدن  عديد  من  جاؤوا  مبدعا  خمسني  من  ألكرث  استقبالها  رغم  بقابس 
بالثقافة  املؤمنني  بعض  عرق  من  والثانية  األوىل  كالدورة  نظمت  التونسية. 
من أبناء قابس وبدعم بسيط من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقابس 
نداء  بقابس.  للشغل  الجهوي  االتحاد  من  التنويه  يستحق  مخصوص  ودعم 
التظاهرة  هذه  دعم  اىل  الثقافية  الشؤون  وزارة  االرشاف  لسلطة  نوجهه 

الفريدة حتى نرتقي بالذوق واألحاسيس.
عىل  وهم  فارتقوا  والبحر  والصحراء  والجبل  الواحة  مبدينة  املبدعون  التقى 

حلم مسافر اىل الدورة الرابعة.

ثقافة

* بقلم: عامد الحمدي)الفائز بجائزة زبيدة بشري للبحث العلمي، دورة 2020(

الحلم مثل الورد يكرب  ملتقى أثر الفراشة لإلبداع في اختتام دورته الثالثة 
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في غياب الجريء وجنيح

املنتخب التونسي   يعود بفوز ثمني من زامبيا
عاد املنتخب التونيس لكرة القدم بثالث نقاط مثينة من زمبيا بفوزه عىل املنتخب الزمبي بهدفني 
نظييفني سّجلهام وهبي الخزري من رضبة جزاء منذ الدقيقة الثامنة وأنيس بن سليامن يف وقت 

قاتل )2+90(. هذا االنتصار جعل نسور قرطاج ينفردون بطليعة املجموعة ولكنه ال يحجب 
الوجه غري املطمنئ لزمالء املساكني. صحيح العربة بالنتائج٬ ولكن ال بّد من تعديل األوتار. 

ففاروق بن مصطفى والحظ وقفا حاجزا أمام املنافس من التعديل قبل أن يطلق بن سليامن 
رصاصة الرحمة.

ويُذكر أن املنتخب تحّول إىل زامبيا دون رئيس الجامعة وديع الجريء والعضو املكلّف باملنتخب 
حسني جنيح لصدور قرار مينعهام من الّسفر وقد توىّل العضو الجامعي هشام بن عمران مهّمة 

تَرّؤس الوفد.
أما فنيا وتكتيكيا فإن املنتخب مع مدربه الحايّل املنذر الكبرّي ما زال بعيدا عن االنتظارات 

وميكن القول إنه منتخب أقل من املتوسط.
* محمد/ ح

مل يسبق أن تّم تسيري الرياضة التونسية بشكل »مهْسرت« )من هسترييا( 
كالذي يحصل يف ايامنا هذه. يتواصل هذا والحال أن »الحزام« الحامي 
قد طاله التلف... كام أن الحامي أصبح محتميا مبخبئه لعله يوفر لنفسه 
مخرجا من ورطته ووزارة الشباب والرياضة التي تعاقب عليها ما ال يقل 
عن أحد عرش وزيرا٬ فيهم من ترك االثر٬ وفيهم كفر من أفعاله البرش 
والحجر. ولعل األخرية منهم ستفيد أفعالها املؤرخني الراغبني يف جميع 

حديث الزالت والعرثات...
أخطاء  عن  التغطية  إىل  كبري  بجهد  ساعية  وزيرة  نرى  أن  يعقل  فهل 
سباح تالحقت منه السلبيات بشكل غطى عىل اإليجابيات وتريد إبطال 

القضايا املرفوعة ضده.
بإعالن  الكفيل  فهو  يشتغل  القضاء  يرتك  كان ولكن  أيا  يتهم  العاقل ال 

التهمة أو الرباءة
ألسنا يف دولة القانون واملؤسسات؟

أليس أعضاء الحكومة هم أول حامة القانون وصيانة املؤسسات؟
وهل يعقل أن نسمع وزيرة تولْول مهددة من ال يطيع ويحّول االسود 
اىل أبيض. وإال فهي مالحقة له بتهمة الفساد امللفقة؟ إذا كان هذا الحق 

فكيف هو الباطل؟
دعنا من الفواتري التي خضعت للتحليل من أجل شبهة التزوير ونتحدث 
عن آخر معسكر عقبته من الفواتري ما هو مثري٬ فصاحبنا الذي خصصت 
له الجامعة فندقا لالعداد الوملبياد طوكيو تعمد اىل إثقال كاهل الجامعة 
معاليم  تسديد  عن  اإلحجام  حتم  مام  العائلة  ألفراد  إضافية  بوجبات 
مراقبة  وتؤيده  االيجايب  الترصف  مع  يتامىش  ما  وهو  املثقلة  الفواتري 

رزق  ومنطق  البيليك«  »رزق  ملقولة  تام  بالوزارة يف حجب  الحسابات 
البيليك جعل صاحبنا يطلب »عرش سمكات« يف وجبة واحدة ألن كل 

رصف خارج اإلطار القانوين يعترب إهدارا للامل العام.
وباملناسبة نقول: إذا أكلها هو بصحة وبالشفاء أما 

أن تكون الوليمة ألناس ال عالقة لهم بالرتبص 
سيتكفل  من  ونسأل  حبيبي!  يا  ال  فهذا 

من  كان  الذي  املدرب  تذكرة  بنفقات 
املقرر أن يسافر من الربتغال إىل طوكيو 

ومل يتّم استعاملها؟
عىل  الجامعة  بطلنا  أجرب  التذكرة 
هذا  أن  والحال  معلومها  سداد 
الن  طوكيو  إىل  يحرض  مل  املدرب 
جامعة السباحة مل تكن حمال وديعا 
األخرية هددت  فإن  بالنيابة  للوزيرة 
العيادي  سهام  نسيت  وقد  بالحل. 

قيس  الجمهورية  رئيس  بيد  الحل  أن 
يف  يرتاجع  لن  انه  أكد  الذي  سعيد 

الوزارة  عن  يصدر  الذي  الفساد  محاربة 
وعن أية وزارة كانت. 

ينطلق  الجمهورية  رئيس  إصالحات  أهم  ولعل 
من القضاء عىل مفهوم »البهيم القصري« ففي أكرث من 

مناسبة تّم تعيني من هو صالح إلسداء الخدمات لالحزاب باعتبار 

ما متثله وزارة الشباب والرياضة من مخزون انتخايب. 
الباب  امالءات  رهن  يبقى  وال  القانون  يف  يفقه  وزير  تعيني  املطلوب 
العايل. وزير يوفق وال يفرق وال يغرق يف خندق تصفية الحسابات. 

وزير ليست له والءات إال لتونس.
عىل  نظرة  يلقي  أن  الجمهورية  رئيس  من  نلتمس 
جامعات   6 لـ  ليست  الوقتية  باملكاتب  سّمي  ما 
رياضية فكل االسامء التي تّم عليها االختيار لها 

قاسامن مشرتكان
األول: نفس الحزب واالسم شاهد عىل ذلك. 

الثاين: نفس الجهة.
هذه ليست مجرد تخمينات... هذا واقع.

يتلف  وال  ضمريه  يحكم  وزير  املطلوب 
مقاومة  يف  أنه  ويدعي  الفساد  ملفات 

الفساد
امللفات  قراءة  فن  يدرك  وزير  املطلوب 
بتأثري  أسود  إىل  األبيض  عينه  يف  يتحول  وال 
الريايض  املجتمع  اصبح  الذين  منظوريه  من 

يعتربهم من الضالعني يف تغيري املعطيات
الناس  يشتت  وال  الصفوف  يوحد  وزير  املطلوب   
ضدي«.  فهو  معي  ليس  »من  مبنطق  محيطه  ويعامل 

واألكيد أن للحديث بقية
* الطاهر سايس

وزارة الرياضة بعد 25 جويلية 

الوزيرة املكلفة ساعية إىل إبطال قضايا مرفوعة ضدّ رياضيّ 
وفر لجماعة 10 سمكات
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الملعب التونسي

انتداب الدخيلي والعمري   
واصل امللعب التونيس حملة تدعيم رصيده البرشي٬ فبعد انتداب الحارس الدويل السابق للنادي اإلفريقي عاطف الدخييل٬ أعلنت 

هيئة البقالوة عن تعاقدها مع املهاجم أحمد العمري ملدة ثالثة مواسم. العمري تقمص أزياء شبيبة القريوان وأمل حامم سوسة 
وأوملبيك الزاوية الليبي.

* محمد

تربص  فإن  مهّمة،  تعترب  ال  التي  الودية  االختبارات  حصيلة  عن  بعيدا 
جربة كان مفيدا بحكم أنه مّكن اإلطار الفني من التعرف عىل قدرات 
أغلب الالعبني كام أنه مثّل فرصة لالّعبني الذين كانوا خارج الحسابات يف 
املوسم الفارط الستعادة الثقة وهو ما سيعّزز التنافس داخل املجموعة 
ويعيد بعض األساسيني إىل الجادة مبا أن مكانهم مل يعد مضمونا مثلام 
كان الحال يف املوسم الفارط الذي عرف إرصارا عىل االختيارات نفسها، 
إىل  الفريق  لحاجة  مدرك  الجميع  فإن  االيجابية  البوادر  هذه  ورغم 
تعاقدات جديدة من أجل إيجاد النجاعة املطلوبة للخط األمامي وتقوية 

املنافسة يف الخط الخلفي.
عكس أغلب العنارص التي نالت الفرصة كاملة يف االختبارين الفارطني 
بن  نسيم  املهاجم  مشاركة  اقترصت  وتطاوين،  قردان  بن  اتحادي  ضّد 
يوحي  ما  وهو  الفارط  السبت  لقاء  يف  معدودة  دقائق  عىل  خليفة 

بخروجه من حسابات اإلطار الفني الذي ارتأى منح 
الفرصة لالعبني آخرين يف الخط األمامي، ومع عودة 
الرؤوف  عبد  وأسبقية  شوق  بن  فادي  إىل  الروح 
أصبحت  الرواقني  الجديدة يف  والتعزيزات  بن غيث 

حظوظ الالعب التونيس السويرسي ضئيلة لنيل فرصة 
يف املوسم الجديد ليكون التحاقه بحمدي النقاز وخالد 

عبد الباسط وعبد الرحامن مزيان غري مستبعد عىل أمل 
وصول عرض يضمن للرتجي االستفادة ماليا.

عودة مرتقبة 
يفرتض أن تشهد التدريبات عودة املدافع محمد عيل اليعقويب ومتوّسط 
إنهاء  عىل  األول  أوشك  حيث  املجموعة  إىل  كوليبايل  فوسيني  امليدان 

مع  تحّوله  بعد  التأهييل  الربنامج 
تعاىف  كام  جربة  تربص  إىل  زمالئه 
التي  اإلصابة  من  اإليفواري  الالعب 
االختبارين  يف  املشاركة  من  حرمته 
باتت  ذاته  السياق  ويف  األخريين، 
إىل  دافيد كويف  اآلخر  اإليفواري  عودة 
أيضا  اإلصابة  حالت  أن  بعد  التامرين 
املحطّة  من  مهّم  جانب  يف  مشاركته  دون 
مبدئيا  الثاليث  هذا  وسيكون  األخرية،  االعدادية 
عىل ذّمة اإلطار الفني يف لقاءي هالل الشابة املربمجني 

مع نهاية األسبوع الجاري.
* زهري

الترجي الرياضي

خروج قريب لنسيم بن خليفة!   

املنصف الشرقي يدرب جندوبة 
الرياضية  

حسمت هيئة جندوبة الرياضية برئاسة رمزي املحمودي مسألة اإلطار 
تدريب  له  سبق  الذي  الرشقي  منصف  املدرب  مع  باالتفاق  الفني 
بنزول  الجميع  ذاكرة  يف  يزال  ال  موسم  يف  األوىل  الرابطة  يف  الفريق 
الرشقي خبري  تحكيمية٬   بعد عدة مظامل  الثانية  الرابطة  اىل  الفريق 

الرابطة الثانية والنجاح رهني تضافر جهود الجميع.
* عمر 

املدرب الحبيب شوبة يف ذمة اهلل
»يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية 

فادخيل يف عبادي وأدخيل جنتي«
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره بلغنا بكامل األىس والحرسة 

نبأ وفاة املدرب الحبيب شوبة وإثر هذا املصاب الجلل تتقّدم 
األرسة املوسعة لجريدة الشعب بخالص العزاء واملواساة إىل 

عائلة املرحوم وأصدقائه وزمالئه، سائلني الله سبحانه وتعاىل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولعائلته 

وأهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه لراجعون.

الجلسة العامة االنتخابية ألولمبيك الكاف

غياب واضح للوالي ولرئيس البلديّة
من املبكيات أن أوملبيك الكاف عمره 

اليوم 100 سنة ويحرض جلسته 
العاّمة 17 ناخبا من جملة الـ22 

منخرطا الذين اقتنوا انخراطاتهم. 
كام اقترص الحضور عىل الـ17 ناخبا 

وحضور مندويب الرياضة املدنية 
حسن الفرشييش ورمضان زويتة 

ومختار الكويك عن املندوبية الجهوية 
لشؤون الشباب والرياضة.

من العادي جدا غياب رئيس بلدية 
الكاف ووايل الكاف حيث ألفنا غيابهام عن دعم أوملبيك الكاف ماديا ومعنويا...

يف األخري موسم جديد وهيئة جديدة وتحدٍّ جديد يف موسم املاوية.. ولكن ال يشء تغرّي!
* محمد/ ع

النادي البنزرتي 

انتداب الحيدوسي وماذا 
عن سعيدان؟  

إىل  ونظرا  البنزريت  النادي  أحباء  لطلب  استجابة 
البنزريت سعى  للنادي  الصعبة والضبابية  الوضعية 
االجتامع  إىل  الالوي  عبد  السيد سمري  الجهة  وايل 
عن  للبحث  والحاليني  السابقني  املسؤولني  بعديد 

وخاصة   النجاح  ظروف  كل  بتوفري  الكفيلة  السبل 
يف  املساهمة  شأنها  من  والتي  املوضوعية  األسباب 

القادم.  الريايض  املوسم  بداية  البنزريت مع  النادي  قد إقالع  و
مقدمتها  ويف  الجلسة  هذه  يف  الحارضة  األطراف  كل  بنزرت أكدت  وايل 

حرصها وتعهدها بالعمل عىل تأمني ما يجب من دعم للجمعية حتى تتجاوز مصاعبها 
حيث أكد الجميع أنه ال ميكن تحقيق النجاح إال بالتفاف الجميع، ودون استثناء حول 

النادي، وعىل رأسهم الجامهري الوفية التي تعترب الالعب رقم واحد بالنادي البنزريت.
يشار إىل أن وايل بنزرت سمري عبد الالوي كان قد جلس أيضا خالل األسبوع الفارط 
الرئيس األسبق  الدعم  العلوش وأيضا لرئيس لجنة  البنزريت هشام  النادي  ألمني مال 
للنادي سعيد لسود، يف ذات اإلطار للبحث عن الحلول التي تريض جميع األطراف، قبل 
أن يوجه دعوة إىل املسريين القدامى للجمعية والعديد من الداعمني، لحضور ومواكبة 
الظرفية  هذه  يف  النادي  ومساعدة  لدعم  الكفيلة  السبل  لبحث  أوىل،  عمل  جلسة 
الخاصة التي مير بها. هذا وتنتظر كل األطراف القرارات الجريئة التي سيتخذها وايل 
الجهة كام وعد أثناء هذه الجلسة لإلشارة عبد السالم سعيدان أقال من فرنسا محمد 

عزيز وعوضه الحيدويس الذي بارش مهامه الجديدة.
* محمد 
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تشري كل املعطيات الراهنة إىل أن األوضاع السائدة صلب 

النجم الساحيل تبدو جيدة وواعدة كثريا مقارنة مبا حصل 

الطريقة  عىل  يسري  بدأ  فالفريق  األخرية،  املواسم  طيلة 

الصحيحة، واملشاكل املالية بدت أقلاّ حدة مماّ كانت عليه 

يف السابق، وااللتزامات املالية تضاءلت كثريا عماّ كانت عليه 

خاصة بعد اإلجراءات األخرية التي قامت بها إدارة النادي 

من أجل تقليص كتلة األجور وتخفيف األعباء.

السياق عن وجود مؤرشات  الحديث يف هذا  أيضا  وميكن 

الفنية،  الناحية  من  الفريق  واقع  بخصوص  للغاية  جيدة 

املريكاتو  هذا  خالل  حصلت  التي  ة  املهماّ التعزيزات  فبعد 

نتائج  تحقيق  أجل  من  الجميع  لدى  شعارا  التفاؤل  بات 

الفتة خالل املوسمني القادمني.

الكاملة عىل أن  وكل هذه املعطيات رمبا تقدم الضمنات 

النجم الساحيل استعاد هدوءه ومبقدوره أن يتجاوز خيبات 

املواسم األخرية.

يف هذا الخضماّ يبدو رضا رشف الدين بعيدا عن الضغوطات، 

خاصة بعد أن استجاب لعدة مطالب وأهمها توفري الدعم 

املايل الذي يساعد النادي عىل التخلص من مشاكله املزمنة، 

إضافة إىل ذلك فقد توفق نسبيا يف بدء التحضري للموسم 

الجديد بشكل إيجايب، وهذا األمر ال ينطبق فقط عىل فرع 

اليد  امتد هذا االهتمم ليشمل فريق كرة  القدم، بل  كرة 

ما  األخرية وهو  اآلونة  التعزيزات خالل  بعض  الذي عرف 

ينطبق أيضا عىل فريق كرة السلة الطامح إىل العودة رسيعا 

إىل مصاف النخبة.

عمل للمستقبل 
ما ميكن تأكيده يف هذا السياق أن كل خطوات رشف الدين 
يف  القوية  رغبته  شك  دون  وتؤكد  وجلية  واضحة  بدت 
البقاء عىل رأس النادي، فلو كان يفكر يف الرحيل ملا حرص 
عىل القيام بكل هذه االنتدابات، أما يف ما يتعلق بالدعوة 
السابقة لعقد جلسة عامة انتخابية من أجل إيجاد البديل 
املناسب، فال تعدو أن تكون مجرد خطوة »متويهية« هدفها 
الضغوط  وتخفيف  الجامهري  ود  كسب  يكون  قد  األسايس 
املسلطة عىل إدارته، لكن بالتوازي مع ذلك فإن تلك الدعوة 
املطالب  سقف  رفع  مع  تزامنت  انتخابية  جلسة  عقد  إىل 
يفكر  الدين  يفكر يف خالفة رشف  أي مرشح  املالية وجعل 
مليا قبل اإلقدام عىل أي خطوة بسبب وجود ديون مرتاكمة 
امللفات  عديد  غلق  إىل  دفعها  يجب  كبرية  ومستحقات 

وأهّمها عىل اإلطالق ملّف مستحقات األهيل املرصي.
يف الخفاء 

لكن بالتوازي مع ذلك فإن رشف الدين ال يبدو موقفه قويا 
للغاية، فرغم »تسلّحه بحزام آمن« من خالل »تلغيم« الوضع 
املايل، إالّ أن هناك جبهة معارضة تريد سحب البساط من 
تحت قدميه، حيث تتواصل التحركات يف كل االتجاهات من 
أجل الدفع إىل تغيري واقع الفريق وإبعاد رشف الدين نهائيا، 
مرشح  تحضري  أجل  من  مساٍع  وجود  األمر  هذا  يثبت  وما 
يقع  حتى  النادي  أنصار  قبل  من  كبري  بتأييد  يحظى  قوّي 
هذا  نهاية  عقده خالل  املفرتض  االنتخايب  للموعد  ترشيحه 
تواصل  إىل  الراهنة  املعطيات  تشري  اإلطار  الشهر. ويف هذا 
إدريس وكذلك  أن معز  ترى  التي  املعارضة  تحركات جبهة 
تغيري  لهام  تخّول  التي  القدرات  كل  لديهام  القروي  ماهر 

واقع النادي، ولهذا السبب ميكن التأكيد عىل أن بقاء رشف 
الدين ما زال غري مضمون رغم أنه ما زال يف وضع يجعله 

بعيدا متاما عن سهام النقد وتأثريات الضغوطات املستمرة.
* مراد

تقل  وأمل  لإلعالم  تخرج   أمل  الّدين  رشف  رضا  ليتوال  رئيس 

»بجاه ريّب خوذوا جمعيّتكم وكان فّمة راجل يتفّضل«...

الّنجم بلغ العجز فيه إىل حدود جوان 2020 حسب التّقرير 

املايل املعّد 70 مليارا أي أّن العجز إىل موّف جوان 2021 قد 

جوان  يف  مليارا   100 العجز  يغلق  وقد  مليارا   85 إىل  يصل 

2023 إذا بقينا عىل هذا الوضع....

املأزق... رئيس ليتوال  من  للخروج  حلول  له  ليست 

للهروب  تصّور  أي  له  وليس 

بالّنجم من وضعه الكاريث ال 

إداريّا وال تنظيميّا وال فنيّا 

وال ماديّا... سفينة الّنجم 

ستغرق ...

رشف  ليتوال  رئيس 

الّدين يرحم والديك يف 

كّل ما قّدمته وما أنفقته 

تفرض  املسؤوليّة  ولكن 

 ... ملّيم  كّل  عن  املحاسبة 

خمسة  بدفع  مطالب  الّنجم 

من  املرصي  لألهيل  مليارات 

أم  أنت  املسؤوليّة؟  يتحّمل 

توريط  العجيمي؟  املهدي 

بفوائض  قروض  يف  الّنجم 

إفالس  عىل  قادرة  رهيبة 

مسؤوليتك  الّشكات  أعتى 

العجيمي؟  املهدي  أم  أنت 

الّنجم  رأسامل  يف  التّفريط 

من خالل فسخ عقود عديد 

الالعبني من دون ال زبلة وال 

الّنجم  حّق  وإضاعة  خّروبة 

مسؤوليّة من أنت أم املهدي 

العجيمي؟

القروي  ماهر  ظهر  اليوم 

ومعه قامئة ورجال استجابوا 

وأبدوا  الّدين  رشف  لنداء 

اإلفالس  نزيف  وإيقاف  الّنجم  لتحّمل مسؤولية  استعدادهم 

القدم  لكرة  أّول  ولفريق  تهّمشت  لفروع  اإلعتبار  وإعادة 

واإلنتهازيون  السامرسة  عّشش  ولنادي  التتويجات  عن  غاب 

هّمهم  وآخر  مفاصله  يف  واملخّربون  والعكعاكة  واملتمّعشون 

اسم ليتوال وسمعته وتاريخه...

اليوم ماهر القروي قّدم نفسه... وسيكشف 

ميكن  حلول  ولديه  قامئته...  عن  قريبا 

ومتنع  الّصحيح  مساره  إىل  الّنجم  تعيد  أن 

الكارثة التي تهّدده واملهّمة لن تكون سهلة 

ولكن مع رشف الّدين غابت الحلول وسّدت 

اآلفاق وانتهينا إىل مأزق واقرتبنا من الحيط 

ويا خويف من اللّطخة...

سيّد رشف الّدين مقامك كشخص محفوظ 

وأنت   ... بفشله  يقّر  من  أنت  ولكن 

يريد  من  وأنت  بعجزه...  يعرتف  من 

اإلنسحاب... ومحاوالتك إللقاء فشلك عىل 

الخراب  حالة  لترّبر  الجميع  وشيطنة  غريك 

التي يعيشها الّنجم معك مل تعد تقنع حتّى 

شجاعا  فكن  تاتا«...  »سيدي  ولسنا  األطفال 

ومسؤوال وأعد بعض ما بقي يف الّنجم إىل أصحابه ألنّه معك 

خرس الّنجم الكثري من هيبته واسمه وتقاليده ومناخه ورجاله. 

وتوازناته...

* رياض جغام

متى يتحدّد موعد الجلسة العامة للنّجم الساحلي؟

بعد أن قام شرف الدين بواجبه هل تأتي النتائج؟
النجم الساحلي   

*  رضا شرف الدين

*ماهر القروي 

العجيمي*المهدي 


