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 زيادة يف أجور العاملني يف رشكة 

تجهيز الطريان باملغرية

املؤمتر االنتخايب للجامعة العامة للنفط واملواد 
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محنة الثورة التونسية وعذاباتها

ماذا قال عن التكليف: 

الطاهري ومحفوظ والحّداد والعبدويل؟

مؤتمر الفرنكفونية في  جربة

النوايا واألبعاد

تكليف 
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بتشكيل الحكومة
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ويشّكل خارطة سياسية جديدة
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وطنية

أن  مبا  ننتظره  ومل  نتوقعه  نكن  مل  ما  حصل 

تونس لكل التونسيني وال إقصاء فيها لطرف عىل 

حساب أطراف أخرى!

أما أن يتّم االعتداء عىل رخامة املرحوم األخ 

إجرامي  فعل  فهذا  صفاقس  يف  املباريك  بوعيل 

ُمدان وال نقبل به مهام كانت األطراف الفاعلة 

ومناضليه  ورجاله  االتحاد  ألن  له  واملخططة 

سواء منهم األحياء أو األموات خّط أحمر.

عىل كل االتحاد الجهوي بصفاقس رفع املسألة 

لألمن يف صفاقس واألكيد أنه سيتّم الكشف عن 

الجناة.

* رمزي الجباري

تكليف  تونس  مرشوع  حركة  قررت 
عضو  محفوظ  الفاضل  محمد  العميد 
بإجراء  بالحركة،  التنفيذي  املكتب 
يف  املساهمة  بهدف  الالزمة  االتصاالت 
لوضع  وسياسية  مدنية  وطنية  آلية  خلق 
تشاريك  وطني  عمل  وبرنامج  تصورات 
يف  الحايل  االستثنايئ  الوضع  من  للخروج 
أقرب اآلجال والدفاع عن الحريات ودولة 

القانون والدميقراطية.
ودعت الحركة عقب اجتامع املكتب السيايس لحركة مرشوع 
تونس، بأن يكون يف قلب هذه اآللية املنظامت الوطنية وعىل 
رأسها االتحاد العام التونيس للشغل، التي ترفض الرجوع إىل ما 

قبل 25 جويلية.
وتطالب يف الوقت نفسه بوضع تصورات وبرنامج عمل وطني 
اآلجال  أقرب  يف  الحايل  االستثنايئ  الوضع  من  للخروج  تشاريك 

والدفاع عن الحريات ودولة القانون والدميقراطية.

االعتداء على رخامة املرحوم بوعلي املباركي  
في فعل مشين وغير مقبول

بيان املكتب التنفيذي بعد األمر 
الرئاسي عدد 117

من  جملة  تضّمن  رئاسيا  أمرا  أمس  أّول  الجمهورية  رئيس  أصدر 
كّل  يديه  بني  فيه  جّمع  للسلط  املؤّقت  التنظيم  إطار  يف  األحكام 
السلطات، وضّمنه قرارات بتعديل الدستور وإجراء استفتاء مع وعود 
باحرتام الحقوق والحّريات وضامن الدميقراطية، وإّن املكتب التنفيذي 
هذا  خالل  من  يسّجل  وهو  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  الوطني 
األمر بداية توّضح خارطة الطريق يف هذا الظرف الدقيق الذي متّر به 

البالد، فإنّه:
ويعترب  جويلية   25 عقب  االتحاد  بيانات  تضّمنته  مبا  متّسكه  يؤكّد 
ما حدث فرصة تاريخية للقطع مع عرشية غلب عليها الفشل والتعّث 
وسادتها الفوىض والفساد وانترش فيها اإلرهاب، إالّ أنّه يرفض محاولة 
واحتكار  الحرية  بني  للمقايضة  ذريعة  العرشية  هذه  فشل  اعتامد 

السلطة.
الصالحيات قادرة  بالترسيع بتشكيل حكومة بكامل  املطالبة  يجّدد 
وتأزّما،  تعقيدا  االستثنائية  الحالة  زادته  وضع  تعقيدات  مجابهة  عىل 
والتزاماتها  تعّهداتها  تنفيذ  يف  الدولة  استمرارية  تكرّس  حكومة 

واتفاقيّاتها مع األطراف االجتامعية.
ومن  للتنفيذ  تدابري  أو  إجراءات  أّي  من  الرئايس  األمر  خلّو  يسّجل 
أّي تسقيف زمني للحالة االستثنائية التي أعلنها منذ 25 جويلية 2021 

ويرفض استمرار التدابري االستثنائية وتحويلها حالة مؤبّدة.
غياب  يف  الدولة  رئيس  يد  يف  السلطات  تجميع  مخاطر  من  ينبّه 
رئيسا  ومرجعا  منطلقا  الدستور  ويعترب  التعديلية،  الدستورية  الهياكل 
يف انتظار استفتاء واٍع عىل تعديله يكون نتاج حوار واسع كام يدعو إىل 
عدم حرص اإلصالحات يف الشكالنيات ويف إعادة هيكلة النظام السيايس 
ترّهلت  التي  املنظومات  جميع  تشمل  أن  يجب  بل  فقط  واالنتخايب 

وُخّربت بشكل منهجي عىل امتداد عقود.
يعترب تعديل الدستور والقانون االنتخايب شأنا يخّص جميع مكّونات 
الّدولة ومنظاّمت وجمعيات وأحزاب وشخصيات  املجتمع من هياكل 
خطرا  ذلك  ويعترب  التعديل  الجمهورية  رئيس  احتكار  ويرفض  وطنية 
عىل الدميقراطية وعىل التشاركية ويشّدد عىل أنّه ال حّل للخروج من 
األزمة الراهنة غري التشاور والتشارك والحوار عىل قاعدة املبادئ الوطنية 

وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من املصالح الذاتية والفئوية.
يستغرب استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حّد لإلفالت 
من العقاب يف جرائم الفساد واإلرهاب والتسفري وخرق القانون وعدم 
تفعيل تقرير محكمة املحاسبات بخصوص الجرائم االنتخابية وتقرير 
القضاء  مجال  يف  االنتهاكات  بخصوص  العدل  لوزارة  العاّمة  التفقدية 

وقضايا اإلرهاب.
مكاسب  باعتبارها  والحّريات  الحقوق  احرتام  وجوب  عىل  يشّدد 
جاءت وليدة ثورة 17 ديسمرب- 14 جانفي ثورة الحرية والكرامة وعقود 
من النضال والتضحيات وليست مّنة من أحد ويدين أّي تدّخل يف سري 
املساس  مطلقا  يرفض  كام  والتنظّم  واإلعالم  التعبري  القضاء ويف حرية 
ومرورا  الشخصية  األحوال  مبجلّة  بدءا  التونيس  املجتمع  مبكتسبات 
بحرية الضمري ووصوال إىل تكريس تقاليد الحوار االجتامعي ويدعو كّل 
األطراف إىل الكّف عن الشحن والتجييش الذي ال يزيد الوضع إالّ توتّرا 

وال يدفع إالّ إىل التصادم والعنف ويحّذر من االنزالق يف هذا املربّع.
يجّدد التنبيه إىل تفاقم األزمتني االقتصادية واالجتامعية يف ظّل غياب 
خانق  ودويل  إقليمي  ظرف  مع  وتزامنا  والربامج  والتصّورات  اإلرادة 

ومؤثّر سلبا عىل وضعنا الّداخيل.
والنضال  البناء  يف  واالجتامعي  الوطني  بدوره  االتحاد  التزام  يجّدد 
والدفاع عن قيم الجمهورية ومدنية الدولة وتكريس الطابع االجتامعي.
* األمني العام
نورالدين الطبويب

األخ األمني العام يف نابل   

أدى األخ األمني العام نور الدين الطبويب زيارة مبعية األخ سمري الشفي واإلخوة أعضاء االتحاد الجهوي للشغل بنابل 
زيارة إىل مصنع أملاين ببني خالد تأكيدا عىل دعم املنظمة لالستثامر األجنبي ببالدنا، كام متّت متابعة وضعية العامالت 

والعامل واالطالع عىل سري عمل املؤسسة.

دعوة لالتحاد من حركة مشروع تونس
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زيادات يف أجور العاملني يف شركة 
تجهيز الطريان باملغرية  

تّم إمضاء اتفاق الزيادات يف أجور العاملني يف رشكة تجهيز الطريان باملغرية بنسبة 10 باملائة مع زيادات يف املنح. وهي 
مكاسب اجتامعية مهّمة للعاملني يف القطاع الذي عرف صعوبات كبرية يف السنوات األخرية.

* محمد/ ع

لقاء واستضافة

التقى األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن اإلعالم والنرش اليوم األستاذ منري زعرور عضو املكتب 
التنفيذي لالتحاد الدويل للصحافيني »fij« والصحايف نذير الصنهاجي واالستاذ هادي فرحاين ممثال عن مركز تضامن نيابة 

عن االخت كلثوم برك الله وتناول اللقاء واقع اإلعالم يف تونس ودور النقابات يف إصالحه والظروف املادية لإلعالميني 
وخاصة يف ما تعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية. كام تناول اللقاء مستقبل العمل الصحفي يف ظل الطفرة الرقمية. 

وعرب الطرفان عن الرغبة يف التعاون الثنايئ بني االتحاد الدويل للصحافيني واالتحاد العام التونيس للشغل.

الحمد هلل على سالمتك 
أجرى صباح أمس األربعاء مبصحة باردو األخ عبد الحميد 

الرّشيف الكاتب العام لالتّحاد الجهوي للّشغل بباجة عمليّة 

جراحيّة كُلّلت بالّنجاح.

حمدا لله عىل الّسالمة أخي مع متّنياتنا القلبيّة لك مبوفور 

الصّحة والعودة الّسيعة إىل أهلك وأحبّتك.

في لقاء جهات لقطاع البلديين

اإليقاف الفوري ملجلة الجماعات املحلية حتى 
ال ينقلب التدبري الحر إىل تدمري حر   

عىل هامش الندوة التكوينية للجامعة العامة للبلديني حول تأثريات مجلة الجامعات املحلية ومسار 
األخ  برئاسة  لقاء جهات  للبلديني  العامة  الجامعة  البلديني عقدت  األعوان  الالمركزية عىل مستقبل 
منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية تحت شعار »البلديون يريدون« 
ويأيت هذا اللقاء إثر تردي املناخ االجتامعي داخل البلديات بشكل غري مسبوق جراء ما أفرزته مجلة 
الجامعات املحلية من انفالتات باملجالس البلدية أدى إىل التعسف يف استعامل السلطة والقوة ويهدد 

وحدة الدولة تحت غطاء التدبري الحر واالستقاللية اإلدارية واملالية.
وكان االخ منعم عمرية االمني العام املساعد قد أكد مسبقا دعم املركزية النقابية ملطالب القطاع الذي 
يعترب من جنود الصف االول سواء يف معركة وباء كوفيد االخرية او كذلك يف حامية صحة املواطنني 
وحياتهم وقد سّجل لقاء الجهات تنامي مامرسات الظلم والتهميش والتعسف عىل البلديني واالعتداء 
عىل حقوقهم املرشوعة وتتايل اإلعفاءات وحاالت العزل وإيقاف املرتبات دون موجب قانوين محّذرا 
من االنحراف مبسار التفاوض عرب ترشيك جمعيات غري ممثلة ومشبوهة مشّددا عىل أنه ال استقرار وال 

تنمية دون مالمئة القطاع البلدي مع متطلبات املرحلة ومقتضيات االنتقال الدميقراطي.

وضع قطاعي متأزّم
أكدت الالئحة عىل ما يشهده القطاع من ظلم وتهميش وتعسف عىل البلديني واعتداء عىل حقوقهم 
مع  الدولة. خصوصا  كسائر موظفي  كرامتهم  تحفظ  الئقة  الكريم ويف ظروف  العمل  املرشوعة يف 
وإرتكاب  القانون  لهم  خولها  التي  السلطة  استعامل  وسوء  انفالتات  من  البلدية  املجالس  تشهده 
تجاوزات عديدة زيادة عىل تتايل اإلعفاءات وحاالت العزل وإيقاف املرتبات دون موجب قانوين ويف 

مخالفة رصيحة للدستور واملواثيق الدولية وللقانون.
ودعت الالئحة كافة األطراف املعنية إىل رفع املظلمة املسلطة عىل القطاع باإليقاف الفوري للعمل 
مبجلة الجامعات املحلية لتعارضها مع مبادئ احرتام القانون ورضبها لوحدة الدولة وملا خولته من 
صالحيات مطلقة لرؤساء البلديات وما رافقها من تدنٍّ عىل مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني وملا 
للبلديات ملصالح حزبية ضيقة مؤكدة عىل  العمومية وتطويع  تسببت فيه من سوء إدارة للمرافق 
رضورة تعيني هيكل وطني وقتي يرشف عىل البلديات ويراقب أعاملها وخاصة منها املتعلقة بإسداء 

الخدمات والترصف  يف املوارد البرشية يف انتظار املراجعة الشاملة للمسار الالمركزي.

مطالب قطاعية مزمنة
أكد لقاء الجهات عىل املطالب القطاعية املزمنة ومنها رضورة تفعيل االتفاق املمىض بني الحكومة 
القطاع:  واملتعلقة مبطالب  فيفري 2021  بتاريخ 06  زائد خمسة  إطار جلسات خمسة  واالتحاد يف 
الخاص  األسايس  القانون  وإصدار  التوظيف  بإعادة  املتعلق   1143 عدد  األمر  الخصوصية،  املنحة 
االتفاق  وتفعيل  البلديات  لعملة  املهنية  املدّونة  حول  التفاوض  من  االنتهاء  إىل  إضافة  بالبلديني. 
القايض بإحداث يوم وطني للعون البلدي وإصدار األمر املتعلق بالترصف يف الكتاب العامني للبلديات 
مخرجات  وتفعيل  مهاّمهم  وتحديد  البيئية  الرشطة  بأعوان  املتعلقة  اإلدارية  الوضعية  وتوضيح 
الجلسات املنعقدة يف إطار اللجنة الثنائية املشرتكة مع وزارة الشؤون املحلية وكذلك تفعيل منظومة 

التكوين داخل البلديات وتوضيح العالقة مع مركز التكوين ودعم الالمركزية.
والتي  والبيئة  املحلية  الشؤون  لوزارة  املفرطة  السلبية  من  الشديد  استيائهم  عن  املجتمعون  وعرب 
ساهمت بشكل كبري يف ما آلت إليه األوضاع املهنية واالجتامعية بالقطاع، وحذروا من االنحراف مبسار 
إداري  كطرف  بالدولة  وشّددوا عىل متسكهم  ومشبوهة  ممثلة  غري  ترشيك جمعيات  عرب  التفاوض 

مفاوض وحيد عىل املستوى الوطني. 
مآالت  مع  يتالءم  مبا  التشاركية  املقاربة  ودعم  النقايب  الحق  احرتام  بوجوب  الجهات  لقاء  وطالب 
الصفوف  ملزيد رص  الهياكل  إىل  الدعوة  البلديات وجدد  داخل  االجتامعي  للحوار  الوطني  املجلس 
والوحدة ليكون القطاع يف مستوى متطلبات املرحلة السياسية التي متر بها البالد معتربا أنه ال انتقال 
دميقراطي حقيقي وال تنمية دون تأهيل القطاع البلدي ليتالءم واملعايري الشفافية واملواطنة والعمل 
الالئق، معلنا متسكه بجميع املطالب املذكورة واستعداده للدفاع عنها بكافة األشكال القانونية والطرق 

املرشوعة مبا يف ذلك اإلرضاب. 
* نرص الدين سايس
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* بقلم: خليفة شوشان    
 

يبدو املشهد السيايس التونيس بعد إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد األربعاء 22 
أساتذة  بعض  وصفها  التي  االستثنائية«  »بالتدابري  يتعلق  رئاسيا  أمرا   2021 سبتمرب 
القانون الدستوري بأنها أقرب االلغاء غري الرسمية الدستور و«إعالن التنظيم املؤقت 
بدستور  العمل  جزئيا  مبوجبه  علّق  الذي  الصغري«  »الّدستور  أو  العمومية«  للسلط 
البابني املتعلّقني بالسلطتني الترشيعية والتنفيذية منه واالقتصار عىل  2014 وخاصة 
مواصلة العمل بتوطئته وبالبابني األول والثاين منه وبجميع األحكام التي ال تتعارض 

مع التدابري االستثنائية.

* مواقف سياسية متنافرة وبروز جبهات وتكتالت حزبية جديدة
أوامر رئاسية جاءت استكامال وتفصيال قانونيا للتدابري االستثنائية التي أعلنها سعيّد يف 
25 جويلية، خلطت جميع األوراق مام زاد املشهد تعقيدا وتنافرا وفتحه عىل مرحلة 
من التقلبات السياسية ورمبا االجتامعية، ال يرى أكرث املراقبني تفاؤال أنها ستستقّر عىل 
واألشهر  األيام  يف  الجبهوية  أو  الحزبية  والتكتالت  واالصطفافات  املعامل  واضح  وضع 
القادمة. بل من املحتمل وحسب ما يعتمل يف الساحة السياسية أن تضاعف تعقيداتها 

بانفتاح ورشات تفكري واسعة الجدل حول املرحلة القادمة.
لكن وعىل خالف األزمات السياسيّة السابقة التي عصفت بالبالد منذ انطالق املسار 
ثنائية هووية وايديولوجية وسياسية  الدميقراطي يف2011 والتي متيزت باستقطابات 
قاهرة وحادة، يتميز املشهد اليوم بتعددية واسعة ومائعة تشكلت يف جملة من الكتل 
والجبهات الحزبية واملدنية قد تتقارب تصوراتها ونقاط االلتقاء بينها حّد التامهي وقد 
تتباعد أحيانا حّد التناقض حسب زوايا نظر كل طرف وموقعه ومصالحه وموقفه من 
جملة القضايا املتعلقة بإجراءات 25 جويلية - 22 سبتمرب ومدى رشعيتها ومرشوعيتها، 
وحسب رؤيته وتصوره لتونس املستقبل ولألساليب واألدوات الرضورية لبنائها وأخريا 

حسب املوقف من مرشوع قيس سعيد الذي مل تتضح مالمحه بعُد.
 

على  الدستور  الرافعين  الشرعيّة،  بعودة  المطالبين  معسكر   *
مدارج المسرح البلدي

يف عالقة مبوقف من إجراءات 25 جويلية انقسمت األحزاب وقوى املجتمع املدين إىل 
الدميقراطي  االنتقال  عىل  انقالبا  واعتبارها  اإلجراءات  الرافضني  معسكر  معسكرين؛ 
يعنيه من  مبا  الطبيعي  الوضع  إىل  بالعودة  ويطالبون  الدميقراطية  للتجربة  وتهديدا 
رفع التجميد عىل الربملان واستئناف العمل بدستور 2014 مع تنازل تكتييك بالقبول 
املرشوط بإقالة رئيس الحكومة عىل أن يتّم الدخول يف حوار مع رئيس الجمهورية حول 
الفريق الحكومي واختيار هيكلته  القادمة ويف  الحكومة  الّشخصية املكلفة بتشكيل 
وأعضائه عىل أن يتّم مترير الحكومة وجوبا عىل الربملان إلكسائها صفة الرّشعيّة، هذا 
الحليف  الحكومي  االئتالف  أحزاب  وبقية  النهضة  منازع حركة  بال  تتزعمه  الخندق 
الدميقراطية«  »بالجبهة  ُسّمي  ما  الكرامة وتقف عىل ميينه  وائتالف  تونس  قلب  لها 
لتنسيق جهودها  اختارته مجموعة من األحزاب  تأّسست مؤّخرا كإطار سيايّس  التي 
التأسييس وتضّم كالّ من أحزاب حراك  بيانها  يف مواجهة االنقالب حسب ما جاء يف 
تونس اإلرادة، حزب االتحاد الشعبي الجمهوري، حزب اإلرادة الشعبيّة وحركة وفاء 
أو  فلكها  يف  الدائرة  والحقوقيّة  السياسية  والّشخصيات  الجمعيات  بعض  جانب  إىل 
تجربة  منح  إىل رضورة  والدعوة  السابقة  املنظومة  عن  الدفاع  يف  معها  تلتقي  التي 
االنتقال الدميقراطي فرصة أخرى الستكامل مؤّسساتها وهيئاتها الدستورية للحكم لها 
أو عليها. ولنخترص األمر ميكننا بتوصيف هذا الخندق باملستفيدين بشكل مبارش أو 
غري مبارش من هذه املنظومة رغم كّل التناقضات الفكرية والسياسية بينها، التي مل 
للتحرك  التواصل االجتامعي  الدعوات عىل مواقع  متنعها من االنخراط يف جملة من 
أمام  تجمعني  وتنفيذ  االنقالب«  ضد  »مواطنون  موحد  وشعار  عنوان  تحت  امليداين 
املرسح البلدي يومي 18 و26 سبتمرب  للتعبري عن رفضها للتدابري االستثنائية والتحذير 
مطالبني  البلدي  املرسح  مدارج  عىل  الدستور  رافعني  للبالد  الديكتاتورية  عودة  من 
بعودة الربملان، بل بلغت شعاراتهم من الراديكاليّة حّد املطالبة بعزل الرئيس وضامن 

محاكمته محاكمة عادلة.

وعلى  الشّرعيّة  يسار  على  الهجين  والتّموقع  العمّال  حزب   *
يمين التغيير

وسط معسكر الرافضني ملا ُسّمي باالنقالب تربز مواقف حزب العامل ناشزة فإن اختلف 
الحزب جذريا مع حركة النهضة وحلفائها يف تشخيص مسار االنتقال الدميقراطي الذي 
الخراب  عن  املبارشة  باملسؤولية  واتهمها  الثورة  أهداف  عىل  انقالبا  واعتربه  تزّعمته 
الذي وصلته البالد فإنه فاجأ الجميع مبواقفه القصووية من 25 جويلية والتي عرّب عنها 
زعيمه من عىل منابر مل يكن يظهر فيها بل لعلها كانت مرسحا لسحله سياسيا وترذيل 
صورته بعد أن كان يطالب قبل أسابيع رئيس الجمهورية باألفعال ال األقوال ويتحّداه 
البيان  يف  املواقف  هذه  تكثّفت  وقد  املنظومة.  ضّد  الدستورية  يفّعل صواريخه  أن 
البعض  رآه  بيان  االستثنائية.  باألحكام  املتعلّق  الرئايس  األمر  عىل  ردا  للحزب  األخري 

إسقاطا فجا لصورة بن عيل عىل قيس سعيد واستحضارا للمواقف الجذرية للحزب 
وزعيمه زمن الدكتاتورية.

اعتبار  إىل  العامل  حزب  خلص  جديد«  لدكتاتور  ال  االنقالب،  »يسقط  عنوان  تحت 
جويلية   25 يوم  سعيد  عليها  أقدم  التي  االنقالبية  للعملية  »استكامال  الرئايس  األمر 
املايض باستعامل متعّسف للفصل 80 من الدستور« وجّدد تأكيده »رفضه التاّم لهذا 
النهج الذي يؤسس لحكم فردي، مطلق، استبدادي، معاٍد ملطامح الشعب التونيس« 
قبل أن يعلن بكل وضوح »انخراطه يف مقاومة هذا الّنهج والتمّسك بشعارات الثّورة 
والعمل عىل تحقيق أهدافها ضمن برنامج سيايس، اقتصادي، اجتامعي، شعبي بديل« 
إىل  والدميقراطية  التقدمية  واملدنية  واالجتامعية  السياسية  »القوى  بدعوة  وختمه 
العمل املشرتك ملواجهة هذا املسار ووضع حّد للتاّلعب الجنوين والخطري مبصري الشعب 
الحكم  النهضة وحلفاَءها يف  بتحميله حركَة  التذكري  الحزب عن  يغفل  ومل  وبالبالد« 
حاسم  موقف  والشعب«.  البالد  أوضاع  إليه  آلت  ما  مسؤولية  املنرصم  العقد  طيلة 
وقاطع من رئيس الجمهورية ومن إجراءات 25 جويلية 22 سبتمرب مل يرتك فيه الحزب 
أسئلة  ترك  لعله  بل  األحداث.  تطّور  مع  املوقف  وتصحيح  والرتاجع  للمناورة  مجاال 
عديدة بال أجوبة عن أي قوى اجتامعية وتقدمية يتحّدث البيان ويدعوها إىل العمل 
املشرتك وقد أوصد دونها كّل األبواب بقطعه الجازم بأن التعامل مع إجراءات سعيّد 
تكريس للحكم الفردي املطلق االستبدادي. فأي متايز سيايس حققه الحزب فعليا مع 
حركة النهضة التي تطابقت مواقفه معها يف توصيف ما حدث باالنقالب؟ والحال أن 
إعالنه انخراطه الالمرشوط يف مقاومة هذا النهج لن يصّب يف الحساب النهايئ إالّ يف 
منابرها  احتضان  واضحا يف  يبدو  ما  عزلتهم وهو  ويخّفف  رصيدها ورصيد حلفائها 
حّجة  وترويجه  به  واالحتفاء  لخطابه  منوذجا«  الجزيرة  »قناة  وقنواتها  وصفحاتها 
تستقوي بها داخليا وخارجيا عىل سعيد، فإن مل توحدهم املواقف ستجمعهم ساحات 
الفعل »املقاوم« الستعادة املنظومة القدمية وإزالة آثار ما تسّميه انقالبا وسيميض هو 
وحزبه لالستكامل الوهمي ملسار الثورة التي يحمل سعيد اليوم لواءها مدعوما من 

غالبية أبناء الشعب املفقر واملهمش قوال وفعال ال شعارا ومزايدة.
 

واالختالف  التّغيير  ضرورات  تفهّم  بين  المعارضين  معسكر   *
في تحديد البديل

عىل مسافة من هذا املعسكر يقف معسكر ثاٍن ميكن أن نصَفه مبعسكر املعارضني 
استدعاها  موضوعية  رضورة  يعتربها  والتي  جويلية   25 إلجراءات  نسبيّا  املتفّهمني 
واالجتامعية  االقتصادية  األوضاع  وتردي  الحكم  مؤسسات  وتعطّل  الّسيايس  التعّفن 
والسياسية والحقوقيّة وخاصة منها الصحية بعد »مجزرة كورونا« التي عصفت بحياة 
ما يناهز خمسة عرشين ألف تونيس أمام عجز الحكومة والربملان وتلهيهم باملعارك 
الصغرية والتافهة عن التموقع السيايس واقتسام مغانم السلطة والنفوذ يف دولة آخذة 
السياسية  الطبقة  يف  وقبلها  الدولة  يف  الثقة  فقد  لشعب  الظهر  وإدارة  التفكك  يف 
والربملان  الحكومة  منها  وخاصة  الحكم  مؤسسات  ويف  ونخبها  ومنظامتها  بأحزابها 
يف  الوحيد  أمله  باعتباره  الجمهورية  رئيس  صوب  وانتظاراته  آماله  مجمل  وحّول 
تخليصه من هذه املنظومة الجهّنمية بحّل الربملان وإسقاط الحكومة واستعادة الدولة 
واملعارضني  نفسها  عىل  املغلقة  الدائرة  وكرس  واإلفساد  الفساد  مافيا  من  املختطفة 
هذا  داخل  العمومية.  السلط  املنظم  األمر  أو  االستثنائية  للتدابري  نفسه  الوقت  يف 
املعسكر املتاميز واملتنافر »املتقبل« لألمر الواقع واملتفهم نسبيا الستحالة أي ممكنات 
ما  متباينة  مواقف  تعكس  وتيّارات  كتل  تتشّكل  بدأت  املنظومة  داخل  من  للتغيري 
وبني  توصيفا  الرئاسية  الرشعيّة  وفقدان  واالنقالب  والتعّسف  التوّسع  توصيفات  بني 
كيفية إدارة املرحلة االستثنائية وحدودها؛ حّل الربملان، العودة إىل املنظومة القدمية 
والقانون  الّدستور  تعديل  إىل  واملرور  التّغيري  أو  وائتالفها  النهضة  دون  عالّتها  عىل 
االنتخايب وقانون األحزاب عرب استفتاء شعبي واملرور إىل انتخابات برملانية مبكرة وفتح 

امللفات الحارقة: االغتياالت السياسية واإلرهاب والتسفري، ملّف الفساد وتغيري املنوال 
االقتصادي وتفكيك منظومة الريع.

 

النهضة  عن  التمايز  محاولة  الديمقراطيّة،  القوى  تنسيقية   *
ورفض العودة الى الدكتاتورية

كيان جبهوي جديد فرضه تسارع األحداث وانقالب املشهد السيايس رأسا عىل عقب 
عليها  يزايد  بل  املواقف  من  الكثري  يف  الساقطة  املنظومة  ورموز  أحزاب  مع  يشرتك 
ولكنه يرتك الباب مواربا لتوافقات مع معسكر املتفهمني رضورات وحتمية التغيري ولو 
اختلفت األساليب واألدوات. كيان جمع أحزابا متوقعت سابقا يف تحالفات متناقضة 
تكتل الرتويكا وآفاق تحالف الباجي والنهضة وتيار الكتلة الدميقراطية حليف حركة 
الشعب وحزام حكومة الفخفاخ وسند سعيد وأكرب داعميه يف تطبيق »الفصل 80« 
وأكرب أعداء النهضة، وما بينهم الحزب الجمهوري سليل الحزب الدميقراطي التقّدمي 
عن  الباحثني  للسياسيني  رسكلة  محطة  إىل  وتحّول  الثّورة  بعد  هويّته  خرس  الذي 
التموقع يف الحكم وعن مغانم التوزير. هذه الجبهة التي ضمت قوى وسطية اختارت 
أيضا التّموقع يف الوسط مبنأى عن دفّتي الرصاع خاصة بعد فشلها يف استاملة االتحاد 
العام التونيس الشغل عرب زيارات مكوكية إىل جانبها لفرض االلتقاء عىل قطبي التنازع 
بني املنظومة القدمية والجديدة اآلخذة يف الشكل يف منتصف الطريق لتغيري الربان 
واالبقاء عىل السفينة وملا ال قيادتها والتمكن من التّموقع مجّددا يف الحكم، أعلنت يف 
بيان مشرتك تعليقا عىل األمر الرئايس ألنه خروجا عىل الرّشعية وانقالبا عىل الدستور 
الجمهورية فاقدا لرشعيته بخروجه عن  بالبالد نحو املجهول، واعتربت رئيس  ودفعا 
التونسية وشعبها  الدولة  ميثل  وال  باطل  األساس  بُني عىل هذا  ما  كّل  وأن  الدستور 
ومؤسساتها وحملته مسؤولية كل التداعيات املمكنة لهذه الخطوة الخطرية. وعربت 
التونسيات  ملغالطة  االستثنائية  لإلجراءات  الجمهورية  رئيس  استغالل  رفضها  عن 
والتونسيني وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك عىل حساب األولويات 
واالقتصادية  االجتامعية  التحديات  ومجابهة  الفساد  مقاومة  رأسها  وعىل  الحقيقية 
واملالية والصحية، قبل أن تذكر برفضها العودة إىل الفساد والفوىض التي ميّزت ما قبل 
25 جويلية بالقدر نفسه الذي ترفض به العودة إىل دكتاتورية ما قبل 17 ديسمرب14- 
جانفي والتي تقود بالرضورة إىل الفساد والتهميش، لتدعو يف خامتة البيان إىل مواصلة 
التنسيق بينها ومع بقية األحزاب الدميقراطية واملنظامت الوطنية قصد تشكيل جبهة 
مدنية سياسية تتصدى لهذا االنقالب عىل الدستور وتستجيب لالنتظارات املرشوعة 

للتونسيات والتونسيني.

الثوري  الموقف  بين  المزمن  والصراع  الديمقراطي  التيّار  حزب   *
ورغبة التموقع في الحكم

عىل  عنفا  األكرث  االرتدادي  الثاين  الزلزال  مبثابة  سبتمرب   22 وقرارات  إجراءات  كانت 
وغرّي  السيايس  املشهد  يف  التصدعات  ضاعف  مام  جويلية،   25 زلزال  من  البعض 
املجتمعية  والقوى  األحزاب  لبعض  السياسية  والحسابات  املواقف  وقلب  املعادالت 
التيار  حزب  مواقف  يف  جسدت  املنعرج  هذا  تجليات  أبرز  ولعّل  عقب.  عىل  رأسا 
بالتوسع يف  انتقلت دفعة واحدة من توصيف ما حدث  التي  الدميقراطي وقياداته، 
تأويل الفصل 80 إلنقاذ البالد إىل اعتباره انقالبا يفقد رئيس الجمهورية رشعيّته، قد 
وللعارفني  السياسيّة  التيار  مسرية  تابع  ملن  متفهام  املوقف  يف  االنقالب  هذا  يكون 
بانقساماته الداخلية وبأن بذور هذا املوقف كانت كامنة يف الخّط »الرباغاميت« الذي 
ميثله أمينه العام غازي الشوايش وأنه توارى خالل مرحلة ال 50 يوما األوىل من املرحلة 
االستثنائية عىل أمل أن يكون للحزب نصيب األسد يف الرتبع عىل عرش الحكم مكان 
األمل  ولكّن خيبة  مهندسيها  وأحد  القادمة  املرحلة  عنوان  يكون  وأن  النهضة  حركة 
موقفها  تفرض  املرتددة  الحزب  قيادات  جعل  الفرصة  هذه  مبنحهم  الرئيس  كرم  يف 

زلزال 25 جويلية - 22 سبتمبر يبعثر حسابات األحزاب ويشّكل خارطة سياسيّة جديدة

واالتحاد يعيد ضبط البوصلة الوطنية ورسم خطوط التقاطع 
واالختالف مع مرحلة التدابري االستثنائية
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وتتمرتس  النقيض  املوقف  إىل  وتنقلب  الخازوق  وتستبق 
خيبة  تتدارك  لعلها  لسعيد  الراديكالية  املعارضة  يسار  عىل 

انتظاراتها منه.

استنساخ  إلى  والسعي  الحرّ  الدستوري   *
تكتيك االستقطاب الثنائي مع سعيّد..

املفارقة نفسها وقع فيها الحزب الدستوري الحر الحزب الذي 
طرح نفسه األكرث راديكالية يف معارضة حركة النهضة اإلخوانية 
واملتهم بالرغبة يف اجتثاثها واستئصالها من املشهد السيايس، 
وحّملها وحدها املسؤولية عن تدمري البالد بل والتآمر عليها 
بالرتدد  أوال  موقفه  متيز  حني  يف  الوطنية.  الدولة  وخيانة 
عىل  رئيسته  لتخرج  يومني  تأخر  جويلية   25 إجراءات  من 
أنصارها مبوقف الحزب األقرب إىل املساندة النقدية واملزايدة 
والرضوري  املأمول  دون  سعيد  به  قام  ما  واعتبار  السياسية 
خاصة يف عالقة بفتح امللفات التي تدين »اإلخوان« يف عالقة 
باالغتياالت واإلرهاب والتسفري، فإن ما اعتربه بعض املحلّلني 
ورّس  بإلغاء جوهر وجودها  عبري وحزبها  من  للبساط  سحبا 
اشتباكها  ميدان  وتحييد  االخوان«  »تنظيم  مع  الرصاع  قوتها 
خلق  عىل  العمل  إىل  دفعها  ما  رسعان  »الربملان«،  السيايس 
عدّو جديد تصارعه وتزايد عليه وتستعيد من خالله تكتيك 
االستقطاب الثنايئ الذي غنمت منه قّوتها وتقّدمها يف نتائج 
سرب اآلراء لذلك سارعت إىل تغيري موقفها واختارت التموقع 
مع  لقيس سعيّد  كام سمتها  الجدية«  »املعارضة  يف صفوف 
االصطفاف  وعدم  »اإلخوان«  من  نفسها  باملسافة  االحتفاظ 
معهم وإعطائهم طوق نجاة »والتحذير املدسوس من فرضية 
جرامئهم  ملحو  واإلخوان  سعيد  بني  خفي  تنسيق  وجود 
وإعادتهم إىل الصفوف األمامية كام جاء يف مداخلتها تعليقا 

عىل إعالن سعيّد »التدابري االستثنائية«.

* مشروع جبهة دعم تصحيح المسار وحتمية 
التأسيس لتونس أخرى ممكنة

الجمهورية  رئيس  قرارات  مع  مبديئ  وتقاطع  متاس  عىل 
 25 األوىل  جرعتها  يف  سواء  االستثنائية  وتدابريه  وإجراءاته 
جويلية أو الثانية 22 سبتمرب تقف كتلة من األحزاب والقوى 
الوطنية والتقّدمية القومية واليسارية تتكّون: من حركة تونس 
إىل األمام، حركة الشعب، التيار الشعبي، حزب التحالف من 
الدميقراطي  الوطني  والحزب  البعث  حركة  تونس،  أجل 
بيان  بإصدار  لقاءاتها  األحزاب  هذه  تّوجت  وقد  االشرتايك. 
إميانا  جويلية   25 لقرارات  دعمها  خالله  من  أكدت  مشارك 
منها بحتمية التأسيس لتونس أخرى ممكنة واعتربت األحكام 
الصادرة عن رئيس الجمهورية بتاريخ 22 سبتمرب خطوة مهّمة 
والدمار  الخراب  عرشية  مع  القطع  خيار  تحذير  اتجاه  يف 
والفساد واإلفساد ومع خيارات حكومات مل تكن سوى واجهة 

لحكم بارونات املافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها.
االنتقايل  الوضع  الزمني  التسقيف  رضورة  عىل  وأكدت 
واإلجراءات االستثنائية وترشيك األحزاب والجمعيات الداعمة 
من  فصول  تنقيح  مرشوعي  مناقشة  يف  التّصحيح  ملسار 
إىل  االستفتاء.  قبل عرضهام عىل  االنتخايب  والقانون  الدستور 
جانب تأكيدها عىل أن تلتزم الحكومة القادمة بإطالق عملية 

إنقاذ اقتصادّي تقطع مع سياسات املنظومة املنهارة.

* حزب الوطنيين الموحد: 
مؤسسات  تفكيك  اتجاه  في  جديدة  خطوة 

المنظومة الفاشلة
أطلقنا  ملا  املساندة  األحزاب  مجموعة  موقف  عن  بعيد  غري 
الوطنيني  يتحدد موقف حزب  املسار«  عليها »جبهة تصحيح 
الدميقراطيني املوحد الذي وان مل ميض مع بقية أحزاب الجبهة 
األمر  تضمنه  ما   « أن  بيانه  أكد يف  فقد  الثاين  املشرتك  بيانها 
أهم  تفكيك  اتجاه  مثل خطوة جديدة يف  الرئايس عدد 117 
مؤسسات املنظومة السياسية الفاشلة واملأزومة التي استنزفت 
البالد طيلة العقد املنقيض« قبل أن يطالب رئيس الجمهورية 
يف املقابل »بتحديد سقف زمني لهذه اإلجرائات و تعيني آجال 
مام  توقيا  السيادة«  صاحب  للشعب  القرار  لعودة  واضحة 
اعتربه »ملخاطر املحدقة باملرحلة اإلنتقالية«. ويحذر مام أسامه 
»انفراد الرئيس و مؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية دون 
آليات دميوقراطية تضمن مشاركة كل التونسيني دون استثناء 
النقاش واإلقرتاح ،واالعرتاض والتعديل«  يف ذلك عىل مستوى 
كام  مصريه«.  تقرير  يف  الشعب  حق  مع  »متناقض  واعتربه 
أشار حزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد اىل أن »اختزال حّل 
األزمات املتعاقبة يف جملة من اإلجرائات القانونية والدستورية 

عىل  السلطات؛  وصالحيات  والحريات  الحقوق  حول  ونقاش 
اهمية ذلك؛ دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق االغتياالت 
واإلمتيازات  املكاسب  نظام  ولتصفية  االرهابية  وامللفات 
القوى  موازين  وقلب  والتهميش،  النهب  واقتصاد  املافيوية، 
التي خلت؛ يضع  العقود  املترضرين طيلة  لصالح  االجتامعية 
هذا املسار يف طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي 
ثار عليها الشعب« وجدد الحزب يف خامتة بيانه ادانته »تواصل 
مقدمتها  يف  و  بالدنا  عىل  السافرة  الخارجية  الضغوطات 
من  الداخل  يف  داعميهم  وكل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
أحزاب و منظامت وشخصيات« وصفها »بالعميلة للخارج«٠ 
الثوري  باملسار  النهوض  يف  يتمثل  الحقيقي  الحل  أن  وأكد 
بناء تحالف وطني شعبي من أجل تحقيق سيادة  من خالل 

الشعب عىل قراره السيايس و مقدرات البالد. 

* االتحاد يعدّل بوصلة الرافضين وكبح شهوة 
التفرّد لدى المغامرين

التونيس الشغل  العام  التنفيذي لالتحاد  بعد اجتامع املكتب 
 2021 سبتمرب  و24   23 والجمعة  الخميس  يومي  املتواصل 
والذي اجرى خالله جملة من املشاورات املكثفة مع مجموعة 
من أساتذة القانون الدستوري أصدر االتحاد بيانا مفصال أكد 
سبتمرب   22 يوم  الصادر  الرئايس  األمر  من  موقفه  من خالله 
سبق  التي  الطريق«  خارطة  توّضح  »بداية  اعتربه  والذي 
وطالب بها االتحاد يف بياين املكتب التنفيذي والهيئة اإلدارية 

الوطنية إثر إجراءات 25 جويلية.
االتحاد عرّب عن »متّسكه مبا تضّمنه بيانيه عقب 25 جويلية« 
ليخلص إىل اعتبار »ما حدث فرصة تاريخية للقطع مع عرشية 
غلب عليها الفشل والتعرّث وسادتها الفوىض والفساد وانترش 
فيها اإلرهاب«. كام نبّه بيان االتحاد من »محاولة اعتامد فشل 
هذه العرشية ذريعة للمقايضة بني الحرية واحتكار السلطة« 
وجّدد مطالبته »بالترسيع بتشكيل حكومة بكامل الصالحيات 
االستثنائية  الحالة  زادته  وضع  تعقيدات  مجابهة  عىل  قادرة 
تعقيدا وتأزّما« تجّسد »استمرارية الدولة يف تنفيذ تعّهداتها 
والتزاماتها واتفاقيّاتها مع األطراف االجتامعية«. كام حّذر من 
»خلّو األمر الرئايس من أّي إجراءات أو تدابري للتنفيذ ومن أّي 
تسقيف زمني للحالة االستثنائية التي أعلنها منذ 25 جويلية 
2021« وعرب عن رفضه »استمرار التدابري االستثنائية وتحويلها 
حالة مؤبّدة وحّذر من مخاطر تجميع السلطات يف يد رئيس 

الدولة يف غياب الهياكل الدستورية التعديلية.
السياق  يف  الجميع  انتظره  الذي  االتحاد  موقف  كان  عموما 
لإلجراءات  تفهام  السابقة  بياناته  يف  عنه  عرّب  الذي  نفسه 
نحو  بها  االنحراف  من  التحذير  مع  االستثنائية  والتدابري 
القوى  مع  حوار  تواصل  قنوات  بفتح  واملطالبة  الفردانية 
وعدم  لالتحاد  الرقايب  بالدور  واالحتفاظ  الوطنية  واملنظامت 
معارك  يف  االنخراط  وعدم  بياض  عىل  صكا  الرئيس  منح 
االستقطاب الثنايئ الحّدي بني الرافضني باملطلق لقرارات 25 
وبني  القديم  املنظومة  »الرشعية«  بعودة  املطالبني  جويلية 
البناء  مبنظومة  املبرشين  لها  تحّفظ  بال  الداعمني  املناشدين 

الجديد.

* معسكر سعيّد ومحاولة استثمار فرصة 25 
جويلية لفرض مشروع »البناء الجديد«

سعيد  قيس  الرئيس  معسكر  إىل  اإلشارة  الرضورة  من  يبقى 
مل  وإن  الذين  التفسريية  حملته  وأبناء  مبرشوعه  واملؤمنني 
يتبنّي طبيعة انتظامهم وهوية مرشوعهم وهيكليتهم القيادية 
إال  الغموض  من  قدر  عىل  وبقيت  املستقبلية  وأهدافهم 
وترصيحاته،  خطاباته  يف  الرئيس  عنه  يفصح  الذي  بالقدر 
بات يشكل كتلة وازنة وإن مل تكن متجانسة يف مواقفها قبل 
وبعد 25 جويلية وبأقّل حدة بعد 22 سبتمرب، يف حاجة إىل 
الذي  السيايس  وغموضها  ترددها  وحسم  العلن  إىل  الخروج 
من  واسعة  قطاعات  لدى  والهواجس  القلق  من  الكثري  يثري 
مساندي قرارات الرئيس قبل خصومة. ولعّل هذه الهواجس 
املثقفني  لدى جمهور  األمل  بارقة  إىل كوابيس تخنق  تتحول 
التغيري  يف  املصلحة  أصحاب  الوطنية  والنخب  التقدميني 
والذين تنفسوا الّصعداء بعد تصّدع منظومة تحالف األخونة 
تعيشها  التي  السياسية  الزوابع  يف خضم  واالرهاب  والفساد 
من  وامليليشوية  املوتورة  الفعل  ردود  ترى  عندما  البالد 
ذلك  مبا يف  للرئيس  معارض  تجاه كل خطاب  األنصار  هؤالء 
أصحاب املساندة النقدية يف استنساخ بائس لظاهرة كل أنواع 
الّنهضاوي  األزرق  ألوانه  بكّل  االلكرتونية وذبابها  امليليشيات 

واألحمر الدستوري.

تكليف نجالء بودن بن رمضان 
بتشكيل الحكومة

عمال بأحكام األمر الرئايس عدد 117 لسنة 2021 املؤرخ يف 22 سبتمرب 2021 
املتعلق بتدابري استثنائية وخاصة عىل الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية 

قيس سعيّد، يوم أمس األربعاء 29 سبتمرب 2021، السيدة نجالء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، عىل أن 
يتّم ذلك يف أقرب اآلجال.

ماذا تعرف عن نجالء بودن حرم رمضان املكلفة  بتشكيل الحكومة؟
بتشكيل  رمضان  حرم  بودن  نجالء   ،2021 سبتمرب   29 األربعاء  أمس  سعيّد،  قيس  الجمهورية  رئيس  كلّف   
الحكومة. ونجالء بودن هي أستاذة تعليم عال، كُلّفت سنة 2016 برئاسة مرشوع إصالح التعليم العايل من أجل 
رفع تشغيلية الشهادات الجامعية، وتولّت مهّمة بديوان وزير التعليم العايل السابق شهاب بودن سنة 2015. 
وولدت رئيسة الحكومة املكلفة سنة 1958، وحصلت عىل الدكتوراه يف الهندسة الجيولوجية يف باريس سنة 
1987. وتّم توسيمها سنة 2016 من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبيس مبناسبة يوم العلم مع 

ثلة من إطارات وزارة التعليم العايل.

ليلى الحداد

تشكيل الحكومة 
اليوم هو خطوة 

إيجابية
اعتربت أمس االربعاء 29 سبتمرب 

2021 النائبة بالربملان املجّمد ليىل 
الحداد تكليف نجالء بودن بتشكيل 

الحكومة تكرميا للمرأة التونسية 
باعتبارها أول إمراة تونسية عربية 

تتقلد منصب رئاسة الحكومة.
ومثّنت ليىل الحداد تكرم املرأة 

التونسية بهذا املنصب٬ قائلة 
»نجالء بودن هي إمرأة تعمل يف 
صمت ونالت اليوم منصب رئيس 

الحكومة«. وشددت عىل أنه ال 
بد مستقبال عىل رئيس الجمهورية 

ترشيك األحزاب واملنظامت 
الوطنية يف طرح ما قدمه االمر 117 
خاصة يف ما يتعلق بتنقيح القانون 

االنتخايب.
وأضافت قائلة »تشكيل الحكومة 

اليوم هو خطوة إيجابية وال بّد 
من تسقيف املدة الزمانية للتدابري 

االستثنائية«.

أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ

حكومة نجالء بودن لها سند قانوني 
وهي حكومة استثنائية  

قال أستاذ القانون الدستوري، أمني محفوظ، إن حكومة نجالء بودن، 
خاضعة  استثنائية،  حكومة  وستكون   )117 )األمر  قانوين  سند  لها 

للتدابري االستثنائية.
وأضاف أنها ستعمل عىل تنفيذ سياسة رئيس الدولة إىل حني الوصول 

إىل الوضع الدائم.
ثقة  نيل  دون  مهامها  وتبارش  اليمني  ستؤدي  الحكومة  أن  وأوضح 
الربملان، مشريا إىل أن رئيس الدولة سيكلّف لجنة مبقتىض أمر رئايس 
بالقيام بجملة من التعديالت يف أجل شهر أو شهرين، ستشمل مبا 

يف ذلك الدستور.
ويف ما يتعلق بامليزانية التكميلية، قال محفوظ إنه باإلمكان املصادقة 

عليها من طرف السلطة التنفيذية يف حالة االستثناء.

التوهامي العبدولي  

تكليف نجالء بودن »ضربة معّلم«
وصف كاتب الدولة السابق، التوهامي العبدويل، تكليف رئيس 

الجمهورية قيس سعيّد، لنجالء بودن بن رمضان بتشكيل الحكومة 
بـ»رضبة معلّم«.

وقال يف تدوينة نرشها عىل صفحته بالفايسبوك إن ذلك »حدث 
تاريخي يف العامل العريب«.

األخ سامي الطاهري

من السابق لألوان الحديث عن رئيس الحكومة املكلفة   
بودن  السيدة  تكليف  بعد  الطاهري  سامي  األخ  لالتحاد  الرسمي  الناطق  رّصح 
بتشكيل الحكومة: »أوال نعرّب عن االستبشار بتعيني من سيشّكل الحكومة، وإن ما 
زال التعيني غامضا فهل ستكون رئيسة وزراء أم رئيسة حكومة أم مكلفة بتشكيل 
حكومة، ثانيا هي خطوة إيجابية أن تكون املكلفة إمرأة ويف ذلك اعرتاف مبكانة 
املرأة يف تونس، ثالثا ليس للسيدة بودن مسار سيايس سابق أو مسرية معروفة يف 

االهتامم بالشأن العام ولذلك ال ميكن تقييمها من اآلن وننتظر برنامجها واملهام التي ستحّددها لحكومتها وولن 
نقيّمها قبل الرشوع يف أداء مهاّمها«. وأكّد األخ سامي الطاهري أن االتحاد كغريه علم بالتكليف من وسائل اإلعالم.
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المتاجرة بالفتيات 
يف عالقة بهذا املحور املهم يف مرشوع »دعم قدرات املرأة العاملة يف 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  املساعدة  العامة  األمينة  قالت  تونس«، 
األخت نعيمة الهاممي، إن العامالت يف املنازل يف تونس يعانني من غياب 
الرشوط الدنيا التي تضمن حقوقهن املادية وحتى املعنوية. كام ان أغلبهن 
يعانني من امراض مختلفة يف املفاصل ويف العمود الفقري، وكذلك امراض 

الحساسية واالمراض الجلدية وغريها ومع ذلك ال يتمتعن بدفرت للعالج. 
العمرية من  الفئات  املنازل يشمل مختلف  التشغيل يف  أن  وأضافت 
8 سنوات إىل 70 سنة، مؤكدة أن من بني هؤالء من ال يُجدن القراءة أو 
العامالت  نسبة  تبلغ  فيام  الدراسة،  عن  املبكر  انقطاعهن  بسبب  الكتابة 
ممن ميتلكن تحصيال علميا يف مرحلة التعليم االبتدايئ 31 %، مقابل 30 % 
يف التعليم الثانوي و4 % يف التعليم الجامعي. وقالت إن اغلب العامالت 
املنزليات تعرضن إىل أحد أشكال العنف، موضحة أن اإلهانة اللفظية من 

أكرث أنواع العنف املنترشة يف قطاع التشغيل املنزيل.
القارصات  تشغيل  ظاهرة  انتشار  الهاممي  نعيمة  األخت  وانتقدت 
إىل  األرس  بعض  يدفع  والخصاصة  الفقر  أن  وأفادت  منزليات،  كمعينات 
إرسال بناتهّن إىل مناطق بعيدة ليعملن يف البيوت يف ظروف قاسية رغم أن 

الترشيعات التونسية متنع تشغيل القارصات.
عىل  أجرا  وتتقاىض  بالفتيات  تتاجر  شبكات  وجود  إىل  نبهت  كام 
اللوايت يتّم  البيوت، مؤكدة تسجيل حاالت لالتجار بالفتيات  تشغيلهّن يف 
جلبهن من افريقيا جنوب الصحراء للعمل يف املنازل يف ظروف خارجة عن 

القانون.
العمل الهش 

عامالت  تعيشها  التي  الوضعية  أن  الهاممي  نعيمة  األخت  اعتربت 
املتعلقة   189 االتفاقية عدد  املصادقة عىل  الترسيع يف  املنازل، تستوجب 
بالعمل الالئق للعامل املنزليني، وكذلك املصادقة عىل االتفاقية عدد 190 
التحرّش ومن األعامل الخطرة أو  املتعلقة بحامية العامل بشكل عاّم من 
وبني  بينهم  املشرتك  املرشوع  من خالل  عليه  الرّتكيز  تّم  ما  وهو  املهينة، 

مؤسسة التضامن والسلم والنقابة العاملية باسبانيا CCOO كاتالونيا.
وقالت أن املصادقة عىل هذه االتفاقيات سيمّكن العامالت املنزليات 
يستتبع  ما  كل  مع  واضحة  شغل  بعقود  العمل  يف  حقوقهن  ضامن  من 
ذلك من امتيازات مهنية، كتحديد عدد ساعات العمل اليومية واألسبوعية، 
وساعات العمل اإلضافية، والراحة األسبوعية والسنوية، واألجر األدىن، فضال 

عن ضامن التغطية االجتامعية مبا فيها التغطية الصحية وأجور التقاعد.
الدولية  الترشيعات  بني  املالءمة  اليوم  الرضوري  من  أنه  وأضافت، 

والترشيعات الوطنية املتمثلة أساسا يف مجلة الشغل، منتقدة وجود فصلني 
فقط يف هذه املجلة يتعلقان بالعمل املنزيل يعود أحدثهام إىل سنة 1965.

باالتحاد  والهجرة  والدولية  العربية  العالقات  قسم  مسؤولة  واعتربت 
حقا  املؤسف  من  أنه  الهاممي  نعيمة  األخت  للشغل  التونيس  العام 
يف  بقوة  دعموه  والذي  املنزيل،  العمل  ينظّم  الذي  القانون  مرشوع  أن 
االتحاد العام التونيس للشغل، مل تتم املصادقة عليه بالنظر اىل اإلجراءات 
من  كان  إذ  جويلية.   25 يف  الجمهورية  رئيس  اتخذها  التي  االستثنائية 
املنتظر ان يتّم عرضه يف جلسة عامة إثر إدخال تعديالت عليه صلب لجنة 
السالف ذكرها. وحسب  لألسباب  ميّر  مل  لكن  الثقافية،  والشؤون  الشباب 
رأيها، فإن مرشوع القانون ذاك كان من شأنه ان يوقف معاناة هذه الفئات 
الهشة، ويضع حدا المتهان كرامة العامالت يف املنازل الجسدية واملعنوية 

واستغاللهن الفاحش من أرباب العمل والبيوت. ومن أهم الفصول الواردة 
فيه، إلزام املشغلني بإمضاء عقد شغل مع العامالت املنزليات وإيداع نسخة 

منه بإدارة الشغل، ويعرض كل مخالف لعقوبات تصل إىل السجن.
وزارة  يف  التكوين  برامج  املنزيل ضمن  العمل  قطاع  إدراج  أيضا  وتّم 
والذكور  املنزليات  املعينات  توعية  بهدف  والتشغيل،  املهني  التكوين 

العاملني يف هذا املجال بحقوقهم االقتصادية واالجتامعية.
أكدت  القانون،  يف  جاء  ما  تطبيق  لضامن  الرقابة  آليات  وبخصوص 
يف  االجتامعية  والشؤون  الشغل  إدارة  أعوان  حق  إدراج  الهاممي  األخت 
الدخول إىل منازل املشّغلني لالطالع عىل وضع العامالت، كام يتعرض كّل 

مخالف -يعمد إىل تعطيل مهاّم الرقابة- لعقوبات زجرية.
شركات تشغيل عشوائي وسماسرة 

القانون الجديد وضع أيضا حدا لرشكات التشغيل العشوائية وللسامرسة 
املناطق  من  جلبهن  يتّم  قارصات  فتيات  تشغيل  يف  تورطهم  سبق  الذين 
الداخلية الفقرية وبيعهن لعائالت ميسورة، وهو ما يشبه »سوق النخاسة«. 
مناطق  إحدى  يف  أسبوعي  سوق  وجود  عن  الكشف  تّم  أن  وسبق 
معينات  لتشغيلهن  بالقارصات  املتاجرة  فيه  يتّم  للبالد  الغريب  الشامل 
منزليات عرب وسطاء وسامرسة. وتتّم تلك العمليات مبوافقة أرسهن بسبب 

الظروف االجتامعية واملادية املزرية.
يف  مهيكل  غري  مجاال  الزمن  من  لعقود  ظّل  املنزيل،  العمل  أن  يذكر 
الفئات  املنازل من جميع  أرقام رسمية لعدد عامالت  إذ ال توجد  تونس، 
العمرية، لكن وزارة املرأة قّدرت العدد بنحو 40 ألفا، فيام اعتربت جمعيات 
ولعّل غياب  ألفا.   70 لنحو  ليصل  ذلك  يتجاوز  العدد  أن  نسوية حقوقية 
إحصائيّات رسمية حول عدد العامالت املنزليات وواقعهّن مؤّش كاٍف عىل 
تهميشهّن، فهؤالء النسوة يختزلن مختلف أوجه التهميش، طبقياً وجنسياً 
وجغرافياً. فهّن ضحايا منظومة تعليمية مل تشملهّن، ومنظومة اقتصادية مل 
تجد لهّن مكاناً، ومنظومة أرُسية إّما مستقيلة وإّما عاجزة، وأحياناً متواطئة 
يف بيعهّن منذ الصغر، وعالقات شغليّة يكرث فيها االستغالل، يف ظل غياب 

قانون ينظّم املهنة ويضمن الحقوق.
سنة  وقانون  املنزيل،  العمل  بحالة  املتعلّق   1965 سنة  قانون  ورغم 
2002 الذي ينظّم طريقة انخراطه يف منظومة الضامن االجتامعي ظّل هذا 
القطاع يف الواقع خارج سلطة القانون. فقد اقترص قانون 1965 عىل سحب 
الترشيع املتعلّق بالتّعويض عن أرضار حوادث الّشغل واألمراض املهنيّة عىل 
عملة املنازل، وتحجري انتداب األطفال الذين سّنهم دون 14 عاماً، وفرض 
رقابة خاّصة عىل تشغيل َمن سّنهم بني 14 و16، قبل أن ينقَّح سنة 2005 
بزيادة سنتني عىل السّن املشرتطة. ثّم جاء قانون القضاء عىل العنف ضّد 
املرأة يف 2018 ليلغي معظم فصول قانون 1965، ويجرّم تشغيل األطفال 

يف املطلق، أي أقّل من 18 سنة، والتوّسط يف ذلك. 
مرشوع  أن  الهاممي  نعيمة  األخت  املساعدة  العامة  األمينة  وأكدت 
املنزليات، كان من بني اهتامماتهم يف مرشوعهم املشرتك  املعينات  قانون 
ان  موضحة  االسبانية،  العاملية  والنقابة  والسلم  التعاون  مؤسسة  مع 
مساهمتهم كانت كبرية من ّأجل الوصول اىل مرحلة املصادقة عليه ليكون 
مالمئا مع قانون منظمة العمل الدولية الذي يكرس العمل الالئق ويقيض 

عىل التشغيل الهّش.
وأضافت أنه ال شّك يف أّن ما تضّمنه مرشوع القانون سيشّكل تقّدماً 
تكون  أن  ينتظرون  وهم  املنازل،  لعامالت  القانونية  الوضعيّة  يف  كبرياً 
األوضاع العامة أكرث تالؤما ليتّم عرضه من جديد عىس أن تنال تلك الفئة 

من النساء حقوقهن التي طاملا ُهضمت.

وعدم  الهشاشة  مكافحة  إىل  يهدف  الذي  تونس«  يف  العاملة  املرأة  قدرات  »دعم  مرشوع  اختتام  تّم 
املساواة من أجل إرساء عمل الئق ومن أجل دفع الحكومة التونسية للتوقيع واملصادقة عىل اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية. وهذا املرشوع يندرج يف إطار التعاون بني قسم العالقات العربية والدولية والهجرة باالتحاد 

العام التونيس للشغل ومؤّسسة التعاون والّسلم والنقابة العاملية اإلسبانية CCOO كاتالونيا.
وكانت األمينة العامة املساعدة باتحاد الشغل واملكلفة بقسم العالقات العربية والدولية والهجرة األخت 
االنسان يف عالقة  الدفاع عن حقوق  اىل  يهدف يف مجمله  املرشوع  أن  »للشعب«  أكدت  الهاممي،  نعيمة 
بالعامالت يف تونس. وأضافت انه من بني اهداف املرشوع أيضا، تشجيع وإلزام الحكومة التونسية بالتوقيع 
تعزيز  يتمثل يف  الثالث  والهدف  الالئق.  بالعمل  املتعلقة  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  واملصادقة عىل 
قدرات النساء العامالت وخاصة العامالت يف القطاع الفالحي وكذلك النساء النقابيات. وأكدت محدثتنا انه 
العاملية  التعاون والسلم والنقابة  بينهم وبني مؤسسة  التي تضمنها هذا املرشوع املشرتك  من بني املحاور 
االسبانية CCOO كاتالونيا هو محور املعينات املنزليات وما يرافقه من جدل دائم ومن سيل كبري لالنتقادات 

واالحتجاجات والتحركات التي ال تنتهي من اجل اسرتداد الحقوق املهضومة وإرساء القوانني املغيّبة.

املعينات املنزليات بني واقع التشريعات املنقوصة
 وضرورة املصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

* حياة الغامني  في مشروع مشترك بين قسم العالقات الدولية ومنظمة التعاون والسلم والنقابة العمالية االسبانية CCOO كاتالونيا..

قانون املعينات 
املنزليات تضمن 
نصوصا ثورية 
ناضلنا كثريا 
ألجل تحقيقها

األخت نعيمة الهمامي لـ»الشعب«:

 شبكات تتاجر بالفتيات وتتقاضى أجرا على تشغيلهن في المنازل...
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املساعد  العام  األمني  البوغديري  عيل  محمد  األخ  بإرشاف 
املسؤول عن قسم القطاع الخاص وبحضور األمني العام املساعد 
انعقدت  سعد،  كامل  األخ  الداخيل  النظام  قسم  عن  املسؤول 
صباح أمس االربعاء الهيئة اإلدارية للصناعات الغذائية والتجارة 

والسياحة والصناعات التقليدية، بأحد النزل مبدينة الحاممات.
يف  العام  الوضع  اإلدارية  الهيئة  أشغال  تّم طرح خالل  وقد 
الجامعية،  املفاوضات  إىل جانب  القطاعي  النقايب  والوضع  البالد 
املايل  بجانبيها  االجتامعية  املفاوضات  بإنهاء  املطالبة  ومتت 
التجارية  واملساحات  املسالخ  يف  االتفاقيات  وإنهاء  والرتتيبي 

الكربى.
الجهات  تتعاط  مل  إذا  نضالية  تحركات  الدخول يف  تقّرر  كام 
املسؤولة واالعراف والغرف إيجابيا مع مطالب القطاع بالتنسيق 

بني مكتب الجامعة واملركزية النقابية.
خالل كلمته، تطرق االخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة 
 19 كوفيد  جائحة  خالل  خاصة  القطاعي  النقايب  للوضع  العام 
لبعض  غلق  من  السياحي  القطاع  يف  الوضع  عىل  وانعكاساتها 

الفنادق واحالة العامل عىل البطالة الفنية او عىل التقاعد املبكر.
الغرف  اىل  توجيهها  تم  التي  املراسلة  اىل  لفت  التبيني  األخ 
غرف  مع  اتفاق  اىل  الوصول  اىل  األعراف  التحاد  التابعة  الوطنية 
واملرشوبات  الكحولية  واملرشوبات  الكربى  التجارية  املساحات 
الغازية واملياه املعدنية، كاشفا ان هناك بوادر النطالق مفاوضات 
يف  تردد  هناك  وبقي  واملالحات  ومشتقاته  الحليب  قطاعات  يف 

الغرف االخرى.
االجور  يف  الزيادة  مفاوضات  يف  االنطالق  سيتم  أنه  وكشف 
يف قطاع الحليب ومشتقاته بعد غد الجمعة ويف االسبوع املقبل 

ستنطلق مفاوضات الزيادة يف أجور عامل قطاع املالحات.
وذكّر بأن 3 قطاعات فقط حصلت عىل الزيادة وهي املساحات 
التجارية الكربى واملرشوبات الكحولية واملرشوبات الغازية واملياه 
املعدنية، لكن اىل حّد اآلن مل تُطبق يف بعض املؤسسات ألنها مل 
حقها  عىل  تحصل  مل  قطاعات  وبقيت  الرسمي،  الرائد  يف  تُصدر 
القهوة  الغذايئ واملخابز وقيل  املطاحن والعجني  الزيادة وهي  يف 

والحلويات والشكالطة واملصربات الغذائية وتعليب الزيوت.
االتحاد صمام أمان

استعرض  اإلدارية  الهيئة  رئيس  البوغديري  عيل  محمد  األخ 

الوضع االقتصادي وتداعياته عىل االوضاع االجتامعية لعامل القطاع 
الخاص يف ظل تنّصل اتحاد االعراف من التزاماته يف املفاوضات يف 
الزيادة يف االجور وتعديل املفدرة الرشائية املهرتئة ويف ظل وضع 

صحي غري مسبوق.
وأبرز ان ذلك جعل االتحاد يفكر يف التوجه مبارشة اىل الغرف 
الكربى  التجارية  املساحات  بينها  ومن  املؤسسات  واىل  النقابية 
وتم  وااللكرتونيك  املعادن  بوصبيع وعدد من مؤسسات  ومجمع 

التوصل اىل ابرام اتفاقات يف الزيادة يف األجور.
األخ البوغديري بنّي ان محطة 25 جويلية جاءت لتقطع مع 
مرحلة طويلة عاشها الشعب التونيس من خور سيايس واقتصادي 
واجتامعي وصحي عاىن منه كثريا مربزا كيف ان املنظمة الشغيلة 
رحبت باالجراءات االستثنائية لكنها يف الوقت نفسه مل تقدم صكا 
عىل  ومحاذير  تخوفات  وطرحت  الجمهورية  لرئيس  بياض  عىل 
والحقوق  والفردية  العامة  الحريات  الخشية من مساس  مستوى 

االقتصادية واالجتامعية.
سبتمرب   22 إجراءات  من  باملوقف  البوغديري  األخ  وذكّر 
املرحلة  أيضا من عدم تسقيف  تخوفاته  االتحاد طرح  أن  وكيف 
وتخّوفاته من  الرئيس  يد  السلطات يف  وتجميع  زمنيا  االستثنائية 
املساس من الحريات العامة والفردية يف ظل غياب حكومة تنكب 

عىل االستحقاقات االقتصادية واالجتامعية.
التي قدمها االتحاد  البوغديري أن خارطة الطريق  وأكد األخ 
العام هي صامم أمان باعتبارها ستساهم يف معالجة كل امللفات 
واالقتصادي  السيايس  االستقرار  اتجاه  يف  دربا  ومتثل  الحارقة 
واالجتامعي والصحي، لذلك وجب عىل رئيس الجمهورية ان تكون 

املدين وعىل  املجتمع  وتشاورية مع مكونات  تشاركية  مقاربة  له 
رأسها املنظمة الشغيلة.

فترة غير عادية
من جهته أكد األخ كامل سعد االمني العام املساعد املسؤول 
يف  طبيعي  غري  وضعا  تعيش  البالد  ان  الداخيل  النظام  قسم  عن 

غياب حكومة تسري البالد وتكون الوسيط بني االتحاد واالعراف.
السياحة  الصعب لعامل قطاع  االجتامعي  الوضع  وعّرج عىل 
من طرد وغلق للفنادق واالحالة عىل البطالة الفنية وهو وضع غري 

مقبول تتحمل السلطات املسؤولية كاملة فيه.
التمديد يف املرحلة االستثنائية دون  ان  أبرز  األخ كامل سعد 
تسقيف زمني او تعيني حكومة سيكون له انعكاسات سلبية عىل 
أطلقها  التي  الطريق  خارطة  اىل  ولفت  التونيس،  الشعب  عموم 
االتحاد هي وصفة مبقدورها أن تخرج البالد إىل بّر االمان وتحقق 

االستقرار املنشود عىل كافة املستويات.
األخ كامل سعد دعا إىل النضال يف املؤسسات التي مل يحصل 
عاملوها بعد عىل حقهم يف الزيادة يف أجورهم وتعديل مقدرتهم 

الرشائية.
صيحة فزع

أطلقت  القطاعية،  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نقاشات  خالل  من 
العديد من التدخالت صيحة فزع أمام ما تعيشه مؤسسات القطاع 
من وضع اجتامعي واقتصادي غري مسبوق واستعرضوا أوضاعهم 
يتّم  أن  يجب  الذي  والنقايب  واالجتامعي  املهني  املستوى  عىل 

االهتامم به وإيجاد الحلول لتجاوز املشاكل املرتاكمة.
* صربي الزغيدي

غياب الحكومة أثر سلبا على الوضع االجتماعي لعمّال القطاع
الهيئة اإلدارية للصناعات الغذائية والتجارة والسياحة والصناعات التقليدية:

بيان االتحاد الجهوي للشغل بتوزر تعزية   إلى األخت
 نجوى غريس

نبأ  تلّقينا  واألىس  الحزن  ببالغ 

والد  تعاىل  الله  بإذن  املرحوم  وفاة 

الّضبط  مبكتب  املوظفة  زميلتنا 

للشغل  التونيس  العام  باالتحاد 

هذا  وإثر  غريس  نجوى  األخت 

بأصدق  نتقّدم  الَجلل  املُصاب 

إليها  واملواساة  الّتعازي  عبارات 

الله  بإذن  املرحوم  عائلة  كافة  وإىل 

أن  وتعاىل  سبحانه  الله  من  راجني 

ويوسع  ويكرمه  ويرحمه  له  يغفر 

بالحسنات  يجازيه  وأن  منزله 

عفواً  السيئات  وعن  إحسانا 

وغفرانا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

النقابة  أعضاء  ضّمت  عمل  جلسة  إثر 
األساسية ألعوان الصحة باملستشفى الجهوي 

بتوزر واملكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
للشغل بتوزر وذلك لدراسة الوضع 

التي  الصحية  املؤسسة  بهذه 
عىل  سلبا  أثّرت  بصعوبات  متّر 
للمواطنني  الصحية  الخدمات 
وخلّفت مناخا اجتامعيا متوتّرا 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  فإّن 
اذ  بتوزر  للشغل  الجهوي 

لهذه  انشغاله  شديد  عن  يعرّب 
تفاقمت  حيث  الكارثية  الوضعية 

ديون املؤسسة وأصبحت عاجزة عن 
توفري أبسط املعّدات الطبية رغم ما يقوم 

مع  فتشكر  تذكر  مجهودات  من  األعوان  به 
التلقيح  حمالت  كل  وانجاح  الوباء  مجابهة 

بالجهة بنسب محرتمة فإنّهم أصبحوا عرضة 
املواطنني  ِقبَِل  من  واالهانات  لالعتداءات 
يف  مجربين  أنفسهم  يجدون  الذين 
بعض األحيان عىل رشاء متطلّبات 
العالج زيادة عىل النقص الفادح 

يف األدوية.
التنفيذي  املكتب  إّن 
للشغل  الجهوي  لالتحاد 
بتوزر وأمام ما متّر به جميع 
املؤسسات الصحية بالجهة من 
صعوبات يحّمل وزارة االرشاف 
االحتقان  هذا  عن  سيرتتب  ما 
املالمئة  الحلول  بإيجاد  ويطالب 
الصحية  gملنظومة  إنقاذا  والرسيعة 
بالجهة وحفظا للّسلم االجتامعية باملؤسسات 

الصحية.

عملة الرتبية بسوسة 
يقرّرون االضراب

سوسة  بجهة  الرتبية  عملة  نحن 
االتحاد  بدار   2021/9/29 يوم  املجتمعون 
املكتب  بإرشاف  بسوسة  للشغل  الجهوي 
أعضاء  االخوة  الجهوي وبحضور  التنفيذي 
النقابة األساسية، وبعد تدارسنا ألوضاعنا 
يف  خاّصة  املتمثلة  واملهنية  االجتامعية 

النقاط التالية:
العمومية  املصاريف  مراقب  حرمان  ـ 
املساعدات  من  بالجهة  القطاع  عاّمل 

االجتامعية وذلك خالفا لبقيّة الجهات.
ـ النقص الفادح يف اطار العملة.

ـ ظروف العمل.
وقانوين  ارضاب رشعي  يف  الدخول  نقّرر 
باملؤسسات   2021 أكتوبر   13 يوم  كامل 

الرتبوية بوالية سوسة.

والد األخ 
محمد بن رمضان 

في ذمّة اهلل
انتقل إىل جوار ربه 

والد األخ محمد 

بن رمضان العضو 

السابق لالتحاد 

الجهوي للشغل 

بسوسة وقد تّم 

دفنه يوم أمس 

االربعاء 29 سبتمرب 

2021 بجوهرة. 

رحمه الله رحمة 

واسعة ورزق أهله 

وذويه جميل الصرب 

والسلوان.
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قّرر أعضاء الهيئة االدارية للفالحة املنعقدة أول أمس الثالثاء بأحد 
النزل بالحاممات بإرشاف االمني العام املساعد األخ حفيظ حفيظ، 
قّرروا الدخول يف إرضاب بيومني  بكافة أسالك القطاع ومؤسساته، 
مع  بالتنسيق  للجامعة  التنفيذي  للمكتب  موعده  تحديد  وتركوا 

املركزية النقابية.
األخري  املؤمتر  يف  الواردة  املطالب  ببتطبيق  للمطالبة  جاء  القرار 
للجامعة والالئحة املهنية للهيئة االدارية املنعقدة يف ديسمرب الفارط.

هذا ونّدد اعضاء الهيئة االدارية بالتضييق عىل النقابيني والتالعب 
التضامن  تفعيل  مؤكدين  بوزيد  سيدي  نقابيي  ومنهم  بأرزاقهم 

النقايب.
اصدار  يف  الترسيع  يف  تتلخص  القطاع  مطالب  ان  بالذكر،  وجدير 
االنظمة االساسية الخاصة بكل االسالك واملؤسسات املعنية وبتطبيق 
ما جاء يف محارض الجلسات واملناشري وضبط مقاييس واضحة إلسناد 
الخطط الوظيفية ولجميع األسالك والرتب وإرشاك الجامعة يف ذلك 
الفالحة  بوزارة  الهش  التشغيل  اشكال  جميع  مع  نهائيا  والقطع 
والتسوية الجدية للوضعية املهنية للعملة العرضيني وعملة الحظائر 
واالداريني والتقنيني بالدواوين واملنشآت العمومية وضيعات اسقاط 

الحق والغاء العمل بالتعاقد.
الدولة  أرايض  يف  التفويت  القطاعية  االدارية  الهيئة  رفضت  كام 
االداري  السلك  عىل  الخطر  منحة  سحب  وجوب  عىل  وتشّدد 
منحة  يف  والرتفيع  واملنشآت  املؤسسات  جميع  عىل  وتعميمها 
ووكالة  الفالحية  املعدات  لوكالة  التنقل  ومنحة  الخاصة  التكاليف 

التنقيب عن املياه.
االعوان  توظيف  واعادة  الغابات  اعوان  بحامية  كذلك  وطالبت 
إىل  بالنسبة  املهنية  اآلفاق  وفتح سقف  العلمية  حسب شهائدهم 
جميع األسالك ومتتيع عملة جميع املؤسسات بزّي الشغل يف شكل 
وصوالت رشاء مع االلتزام باآلجال القانونية واحتساب املدة املقّضاة 
الوزارة ومؤّسساتها  التعاقد ومتكني أعوان  الخظائر يف  عىل حساب 
بالرتقيات االستثنائية عىل غرار بقية الوزارات وترفض أيضا القانون 

عدد 25 لسنة 2019 ومراجعته.

الوضع العام في البالد ورؤية االتحاد
يف كلمته، كشف األخ حفيظ حفيظ األمني العام املساعد املسؤول 
عن قسم الشؤون القانونية أن املنظمة الشغيلة منكبّة عىل إعداد 
يف  ورؤيتها  اتخاذها  الواجب  الدستورية  التعديالت  بشأن  رؤيتها 
بتمويل األحزاب  االنتخايب يف شموليته ويف عالقة  القانون  مراجعة 

والتدبري  املحيل  والحكم  والجمعيات 
هذا  تهّم  التي  امللفات  من  وغريها 

املوضوع.
يف  االتحاد  خرباء  خرية  أن  وأوضح 
قسمْي  ويف  الدستوري  القانون 
الدراسات والشؤون القانونية سينتهون 
قريبا من بلورة هذه الرؤية التي سيتّم 
طرحها يف الهيئة اإلدارية الوطنية التي 

ستلتئم قريبا.
من  االتحاد  مبوقف  حفيظ  وذكّر  هذا 
تدابري 25 جويلية و22 سبتمرب ووضوح 
تقدم  مل  التي  الشغيلة  املنظمة  بوصلة 
رغم  بياض  عىل  الدولة  لرئيس  صكا 
ترحيبها باإلجراءات التي اتخذها والتي 

واالقتصادي  السيايس  الخور  من  سوداء  عرشية  مع  للقطع  تأيت 
واالجتامعي والصحي وتراكامت للنضاالت التي قام بها الشباب من 

أجل العيش الكريم.
تسقيف  عدم  يرفض  االتحاد  أن  وبنّي 
حكومة  تعيني  وعدم  االستثنائية  الفرتة 
عىل  لالنكباب  الكاملة  الصالحيات  لها 
واالجتامعية،  االقتصادية  االستحقاقات 
مذكّرا أن املنظمة الشغيلة ترفض املساس 
والحقوق  والفردية  العامة  بالحريات 
األحوال  ومجلة  واالجتامعية  االقتصادية 
الشخصية والحق يف التنظم واالعالم وكل 
التونيس  الشعب  راكمها  التي  املكاسب 
يف ثورة 17 ديسمرب - 14 جانفي، مؤكدا 
أن االتحاد لن يكون شاهد زور وسيدافع 
أجل  من  السبل  بكل  الدميقراطية  عن 
للفساد  الحقيقية  املحاربة  مسألة  فرض 

السياسية  واالغتياالت  واملالية  االنتخابية  الجرائم  يف  تورط  ومن 
والتسفري.

من جهة اخرى، أكد األخ حفيظ حفيظ أن املؤرشات الحالية سلبية 
وهناك تضييق عىل الحق النقايب، يف إشارة إىل ما يحدث يف رشكة 
تفعيل  أن  وأبرز،  تونس،  اتصاالت 
وإصدار  بالتسخري  املتعلق  األمر 
قرارات من الوالة يسّخرون فيه من 
تونس  اتصاالت  رشكة  يف  يريدون 
استند  باعتباره  مرفوض  أمر  هو 
قانونية  بإرضاب  تنبيه  برقية  عىل 
تضمنت دخول موظفي املؤسسة يف 
إرضاب رشعي يومي 27 و28 سبتمرب 

الجاري.
اإلجراءات  اتخاذ  تّم  أنه  وكشف 
املحكمة  مستوى  عىل  القانونية 
لخوض  االستعداد  مؤكدا  اإلدارية 
املعارك النضالية دفاعا عن مكتسبات 

الحركة النقابية والطبقة العاملة.
يف سياق آخر، عرّب األخ حفيظ عن أسفه من مواصلة أغلبية األعراف 
التونسيني غلق الباب أمام التفاوض لتعديل املقدرة الرشائية لعامل 
تعاطى  التي  الجنسيات  متعّددة  للرشكات  خالفا  الخاص،  القطاع 

بلغت يف بعض  أجور عامل  زيادات يف  إيجابيا وأقرّت  منها  الكثري 
بأن  وذكّر  باملائة،  الـ10  املؤسسات 
الكثري من رجال األعامل التونسيني مل 
يكفهم تهربهم من الرضائب وتحيلهم 
حرمان  عىل  أرّصوا  بل  القانون،  عىل 
منصفة  زيادة  من  مؤّسساتهم  عامل 
مقدرتهم  اهرتاء  ملجابهة  أجورهم  يف 
الرشائية يف ظّل تنصل وتهرّب منظمة 
األعراف من التزاماتها يف هذا املضامر.

في  باالستحقاقات  وعيٌ 
القطاع

الزين  عامر  األخ  قال  كلمته،  ضمن 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب 
للفالحة: »ليس هناك من نفاوضه يف وزارة الفالحة«، وليس هناك 
من يسرّي أو يقّرر، يف إشارة منه إىل غياب وزير عىل رأس الوزارة، 
لعموم عامل  واالجتامعية  املهنية  املشاكل  تراكم  ذلك  نتج عن  ما 

وموظفي القطاع.
الوحدة  املزيد من  الحالية صعبة وتتطلب  الظروف  أن  إىل  ولفت 
ورّص الصفوف، مشريا إىل أن الهيئة اإلدارية مناسبة للتقييم ورسم 
الخطط، مؤكدا التمسك باملطالب املهنية واالجتامعية لكل أسالك 
القطاع ومؤسساته وأن الظروف التي حالت دون مامرسة القطاع 
ألشكال نضالية لن تدوم واملعركة ستتواصل مع الوزارة واملندوبيات 

واإلدارات العامة.
املهنية  االوضاع  عن  مفصال  تقريرا  قدم  العام  الكاتب  االخ 
القطاع ومؤسساته ورشكاته  أسالك  تشهدها كل  التي  واالجتامعية 
ودواوينه وتفاصيل عن أنشطة مكتب الجامعة ومتابعاته وملفات 
التكوين والندوات االطارية يف الجهات، اىل جانب امللفات التي تهّم 
وتفعيل  املواقف  توحيد  رضورة  وأكد   ،5 زائد   5 لجنة  يف  القطاع 
التضامن النقايب وإحياء املامرسة النقابية وتجذيرها ملواجهة الوضع 
الصعبة  املرحلة  هذه  يف  والبالد  يعيشه  الذي  واالستثنايئ  الصعب 
التأخري يف رصف  العامل وعىل  االعتداءات عىل  يخّص  فيام  خاصة 

األجور والتضييق عىل نقابيي القطاع.
* تغطية : صربي الزغيدي

الهيئة اإلدارية للفالحة تّقرر اإلضراب القطاعي بيومين:

من يؤمّن الغذاء واملاء للتونسيني، ننصفه وال نتجاهله...

* األخ عمار الزين: ليس 
هناك من نُفاوضه 
في وزارة الفالحة، 

ومستعدّون للمعارك 
من أجل حقوق شغالي 

القطاع 

*  األخ حفيظ 
حفيظ: االتحاد لم 
يسّلم صكا على 

بياض وسيقدم رؤيته 
للتعديالت الدستورية 

وللقانون االنتخابي
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خريف الغضب في اتصاالت تونس

نجوع.. نجوع ويعُْلو الوطن
بنسبة نجاح فاقت التسعني باملائة )90٪( وبدعم 
)سوسة،  والساحل  الوسط  اقليم  نقابات  من  مطلق 
واطارات  أعوان  شّن  القرصين(  القريوان،  املهدية، 
اتصاالت تونس ارضابا ناجحا باملنستري ويف مقر الرشكة 
األوضاع  إليه  آلت  ما  إثر   سبتمرب  و28   27 يومْي 
شخص  يف  الجهوي  االتحاد  بحضور  املؤسسة  داخل 
األخ بلقاسم بن أحمد عضو املكتب التنفيذي لالتحاد 
الحارضين  أمام  تدخله  بداية  يف  عاد  الذي  الجهوي 
إىل ما جاء يف النشيد الرسمي الذي افتتح به االرضاب 

»فال عاش  يف تونس من خانها«.
يستهينون  مّمن  الكثري  عىل  ينطبق  يكاد  ما  وهو 
منها  النيل  من  يخجلون  وال  الوطن  مبقدرات 
واالستهانة بها عىل غرار هذه املؤسسة العريقة التي 
الوطنية  املؤسسات  من  وغريها  فيها  التفريط  يعترب 
خطّا أحمر يعمل االتحاد بكل مكّوناته عىل التصّدي 
لها والوقوف ضّد التفويت فيها يف الداخل فام بالك 

للخارج.
كام أكّد األخ بلقاسم عىل مساندة االتحاد الجهوي 
لهذا التحرّك رغم ما يحيط به من احباطات ومساٍع 
إلفشاله عىل غرار أكذوبة التسخري بالفايسبوك وغريها 

من الوسائل.
للبالد  العامة  األحوال  إىل  بلقاسم  األخ  ملح  كام 
والتي يفتقد فيها الطرف االجتامعي طرفا يخاطبه يف 
ظّل غياب حكومة وسلطة إرشاف جادة ومسؤولة.. 
وبنات  أبناء  مساندة  عن  بلقاسم  األخ  عرّب  وبالتايل 
العاّملية  الطاقات  من  األغلبية  ميثلن  الاليت  القطاع 
وزمالؤهم  تضحياتهن  وتبلغ  القطاع  يف  النشيطة 
وخري  الدعم  خري  أجله  من  يستحقون  ما  الرجال 
ونعتهن  عنهم  االستعاضة  ميكن  ال  والذين  الجزاء 
إليه  وما  التسخري  غرار  عىل  البائسة  األشكال  ببعض 

من فعائل.
األخ بلقاسم ختم تدخله بأّن هذه املؤسسة ستبقى 
وطنية ولو كره الكارهون من باعة الوطن واملتاجرين 
املأثور  بالقول  خامتا  كلّف  ما  ذلك  كلّف  مبقدراته 
الحارضين  اىل  ُمنّوها  حسني  صدام  الراحل  للفقيد 

»تبقى األسود أسوًدا...«.
فقد  سوسة(  تليكوم  )نقابة  غيت  عادل  األخ  أّما 
الرشكة  صلب  اسرتاتيجي«  »جناح  وجود  إىل  أشار 
اعتامدها  يقع  التي  تَُسْد«  فرّق  »سياسة  لتطبيق 

العاّمل..  بتشتيت  فيها  »يجلسون«  ومن  االدارة  من 
عيالنا  بُقوِت  »لعب  ال  ألنّه  واهمون  محالة  ال  وهم 

ومقدرات الوطن«.

* غضب ساطع
إثر كلمة االتحاد الجهوي باملنستري وممثيل مناطق 
نقابة  عام  كاتب  معالل  كريم  األخ  تناول  االقليم 
التي  القضيّة  بل  املسألة  بالتفصيل  ليرشح  املنستري 
عليه  أمىض  الذي   422 الحكومي  بالقرار  انطلقت 
نّص  والذي  السابق  الحكومة  رئيس  الفخفاخ  إلياس 
قيمتها  تفوق  التي  الرشكة  التفويت يف عقارات  عىل 
االرشاف  إىل سلطة  الرجوع  دون  مليار  ألف  الثالثني 
يف  الترصّف  حريّة  عىل  كذلك  وينّص  الحكومة(  )أي 
وخوصصتها  املؤسسة  تفتيت  بهدف  البرشية  املوارد 
والتخلّص من أكرث 2500 عون كدفعة أوىل يف انتظار 
املصري نفسه بنسبة أربعة آالف )4000( آخرين تعتزم 
املعضلة  فقط، وهي  منهم  ألف  اإلبقاء عىل  الرشكة 
التي ال حّل لها سوى تنقيح العقد التأسييس للرشكة 
االّ  ميتلك  ال  الذي  )االمارايت(  املعطّل  الثلث  وإلغاء 
35٪ من رأس مال الرشكة ماّم مّكنه من امتالك سلطة 
له يف سبيل  التصّدي  إىل  العاّمل  الذي يسعى  القرار 
الكرامة والسيادة الوطنية وعمومية مؤسستهم وهو 

العنرص األهم يف االحتجاجات واالرضابات ومن بينها 
ومطالب  شعارات  رفع  شهد  والذي   28  ،27 ارضاب 
املشرتي يف صفوف  الفساد  أخرى عىل غرار مجابهة 
املسؤولني الذين يتقاضون أجوًرا خيالية بني 20 و40 
معالل  كريم  األخ  أرقام  حسب  شهريا  دينار  ألف 
من  أخرى  امتيازات  عن  فضال  النقابة  عام  كاتب 
متناسني  وأكل...  بنزين  ووصوالت  وسيارات  سكن 
مكاسب  ومن  عمومي  مرفق  تونس  اتصاالت  أّن 
عمدت  إذ  ليكفي  ذلك  يكن  ومل  التونيس..  الشعب 
االدارة إىل اسناد زيادة عجيبة يف أجور من أسامهم 
العاّمل »بالصبايحية« والبالغ عددهم 107 متثلت يف 
ما بني 300 و800 ديناًرا!! يف حني كان نصيب العاّمل 
يفتح  ماّم  الطوعي  الخروج  باتجاه  والدفع  الهرسلة 
خسائر  بأقل  للتفويت  مرصاعيه  عىل  التفويت  باب 
سياسة  وهي  البرشية  املوارد  من  محدود  وبعدد 
ممنهجة من ِقبَِل لويب االتصاالت لتسهيل صفقة بيع 
عرّب  أطراف خارجية. كام  إىل  املال  رأس  بقي من  ما 
»االتصالية  أعوان  مساندة  عن  ارضابهم  يف  األعوان 
التمتّع  حقهم  يف  والتنظيف(  )الحراسة  للخدمات« 
الزيادة(  )أي  املجّمدة  األجور  يف  والزيادة  باالدماج 

منذ أكرث من 4 سنوات.
* حمدة الزبادي

مؤتمر الفرع  الجامعي للشباب والطفولة بنب عروس 
انعقد يوم األربعاء 22 سبتمرب 2021 مؤمتر الفرع 

الجامعي للشباب والطفولة بنب عروس برئاسة 
األخ محمد املارغني الكاتب العام املساعد لالتحاد 
الجهوي للشغل بنب عروس وحضور أعضاء املكتب 

التنفيذي الجهوي األخت آمال الرضواين واإلخوة 
فتحي السفسايف، نجيب الرزقي وشوقي العياري وقد 

أفرز التشكيلة اآليت ذكرها:
ا واإلخوة: كامل السليني،  األخ معز صيداوي كاتبا عامًّ
محمد دعدوشة، إيناس ميعادي، نزار الدريدي، ماهر 

املازين ومصباح حاجي )أعضاًء(.

تعزية ومواساة

انتقل إىل جوار ربه املختار غريس الصحفي 
السابق ورئيس تحرير جريدة الشعب... اللهم 
ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة... إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

املوظفة السابقة 
يف االتحاد فاهمة 

الجباري يف ذمّة اهلل

انتقلت إىل جوار ربه زميلتنا  سابقا املوظفة 
املتقاعدة فاهمة الجباري، جعل الله مثواها 

الجنة راجني من الله تعاىل أن يتغّمد الفقيدة 
بواسع رحمته.

رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها جميل 
الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية  
يتقدم كافة أعضاء الجامعة العامة واإلطارات 

النقابية بقطاع املياه بأحّر التعازي لألخت 
إميان الورتاين عضو املكتب التنفيذي للجامعة 

العامة للمياه إثر وفاة والدتها باملستشفى 
العسكري.

نسأل الله العيل القدير أن يتغمدها بواسع 
رحمته، ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها 

وذويها جميل الصرب والسلوان وإنا لله وإنا 
إليه راجعون.
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من  بشكل  اثّرت  صعبة  مرحلة  املشابهة  واملواد  النفط  قطاع  يعرف 
األشكال عىل وضعه لتزداد مشاكله واشكاالته يوما بعد يوم ـ لذلك كان 
من الرضوري وهذا عىل حّد قول األخ  الربين خميلة الكاتب العام للقطاع 
أن تعقد هذه الهيئة لتوّضح مسالك قطاع تهرأ لكرثة املتدخلني فيه سواء 
من  عرشية  يف  تحّولت  املكاسب  ألّن  بريئة  غري  نوايا  عن  أو  دراية  عن 
املتعاقبة  والحكومات  هذه  نكسة  وأي  »النكسة«  يشبه  ما  إىل  الزّمن 
تلعب وتتالعب بطاقة التونسيني ويكفي هنا إلقاء نظرة عابرة لعدد من 
املؤسسات الوطنية التي أصبحت عاجزة عىل توفري »قطع الغيار« آلالت 

عمرها اآلن 38 سنة.
طبيعة الوضع املحرّي يف قطاع كان »ميّول ميزانية الدولة« اّن الحكومات 
العامني  املديرين  تسميات  غياب  يف  هكذا  »العمى«  يف  تركته  املتعاقبة 
توقّف  تونس، دون  كّل مؤسسة طاقية يف  الذين سريسمون مالمح عمل 
أمام الحاصل من ال اهتامم وال مباالة بهذه املؤسسات التشغيلية املكثّفة 
التي  االصالح  وأين خطّة  تونس؟!  البالستيك يف  أي وضع لرشكات  نسأل 
تحتاجها رشكة عجني الورق بالڤرصين وهي التي تشغل 860 عامال قارا 
فيام أُحيل أكرث من 6 آالف عامل عريض مختص يف تقليع مادة الحلفاء عىل 
املجهول يف لحظة ما، تساءلت كيف للحكومة أن توافق عىل قرار مجلس 
ادارة رشكة »شال« مبغادرة تونس وهو موعد تحّدد يف 8 جوان 2022!! أي 
توازنات مالية يف رشكة تكرير النفط »ستري« والكل مكتف بالفرجة دون 
اتخاذ قرارات رضورية ـ وجعي يزداد كلاّم غابت الدولة عن مشهد مهام  
أي كان القطاع لترتكه هكذا لهوى البعض رغم اّن القطاع الطاقي يف تونس 

وضعيته غري واضحة وال لُبس فيها.
حكومات تخّلت عن دورها

يف  الطاقي  الوضع  واقع  رصد  يف  الساملي  الذين  صالح  األخ  انطلق 
تونس من حاالت الفوىض التي عاشتها عديد املؤسسات يف غياب التنظيم 

السيايس فقط، وأضاف  الهيكيل يف ظّل وجود حكومات مرتهنة لحزامها 
النواب  قاطعنا مجلس  تنفيذي  نحن كمكتب  الساملي  الدين  األخ صالح 
بعد أن ثبت لنا أنّه يخدم بعض األطراف وامللفات عىل حساب املجهود 
الوطني لذلك مثّنا ما حصل يف 25 جويلية 2021 وانتظرنا أن يتدّعم ذلك 
يف عالقة بفتح حوار جّدي ومسؤول بني االتحاد ورئاسة الجمهورية إالّ أّن 
العام  األمني  األخ  يستقبل  الرئيس قيس سعيد مل  أّن  ذلك مل يحصل كام 
نورالدين الطبويب منذ مّدة وهو انطواء ال يخدم البالد ألّن البالد تحتاج إىل 

تشاور وعمل متواصل.
الكربى  العمومية  للمؤسسات  الداخيل  الوضع  عن  الحديث  باب  ويف 
توقّف األخ صالح الدين الساملي أمام ما يقوله بعضهم حول العملة الزائني 
الحاجة إىل  أّن  الستاغ والتليكوم وهم يف حدود 240 والحال  يف كّل من 
عن  للتخيّل  بائسة  حّجة  إىل  تحّول  »التعليل  وإّنا  فيه  نقاش  ال  العاّمل 

هؤالء العملة بعد أن تحّول العمل يف هاتني املؤسستني الكبريتني إىل عمل 
»مقاوالت« وشوانط ان مل نقل إنّها املناولة تطّل علينا من جديد.

نقّر بصعوبة الوضع...!!
املؤسسات  عديد  تعانيه  ما  أمام  الساملي  الدين  األخ صالح  توقّف   ...
املجّحفة  وللقروض  الدعم«  »لفلوس  غياب  ومن  غموض  من  الوطنية 
املتحّصل عليها، وعن رشكات التوزيع التي تراكم هامش الّربح املايل الكبري 

وعن صعوبة التفاوض يف عديد رشكات القطاع الخاص.
اقرتاح وتحديد املوعد

أن يكون مؤمترها  أنّها سلطة قرار  للقطاع مبا  االدارية  الهيئة  اقرتحت 
االنتخايب يومي 19 و20 جانفي 2022 وقد تعّهد األخ صالح الدين الساملي 
برفع املقرتح وعرضه عىل أنظار املكتب التنفيذي ليوافق أو ليغرّي املوعد.
* رمزي الجباري

الهيئة االدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية:

وضع غامض، صعوبات كثرية واملؤتمر االنتخابي يومي 19 و20 جانفي 2021

املؤتمر االنتخابي للنقابة 
األساسية للمياه بجرجيس 

انعقد يوم 24 سبتمرب 2021 املؤمتر االنتخايب للنقابة األساسية للمياه بجرجيس بإرشاف االتحاد الجهوي 
للشغل مبدنني واالتحاد املحيل للشغل بجرجيس والجامعة العامة للمياه بحضور األخ عبد الوهاب ڨرارة.

ا وزياد حمرون وفتحي العامري وكوثر كنيس  وقد نال ثقة األعوان اإلخوة: شوقي الغضوي كاتبا عامًّ
ومحمد أنور الجليدي وعبد السالم محروڨ وسامي املسعودي )أعضاًء(.

ماذا يف الالئحة املهنية للقطاع؟
نحن أعضاء الهيئة االدارية القطاعية للجامعة العامة للنفط واملواد الكيميائية املجتمعون يوم 23 سبتمرب 
2021 بتونس برئاسة األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية 
وبعد تدارسنا للوضع العام للبالد وغياب حكومة منذ 25 جويلية 2021 ماّم زاد يف تعميق الصعوبات التي ميّر 
بها القطاع سواء كان يف مجال الطاقة أو يف الصناعات الكيمياذية نتيجة لسياسة التهميش املمنهج الذي كرّسته 

الحكومات املتعاقبة منذ الثورة نعرّب عن:
1 ـ اعتزازنا باالنتامء لالتحاد العام التونيس للشغل املنظمة النقابية العتيدة وقلعة النضال ومتسكنا باملبادئ 

والقيم التي أرساها املؤسسون وعىل رأسهم الزعيم الراحل الشهيد فرحات حشاد.
الوطنية  االدارية  الهيئة  وبيان   2021 جويلية   26 بتاريخ  الوطني  التنفيذي  املكتب  بيان  عاليا  نثّمن  ـ   2
بتاريخ 03 أوت 2021 ونعتربهام منطلقا لدعم مسار تصحيحي حقيقي ومراكمة نضالية مسرتسلة واستجابة 
اىل املطالب الشعبية ورغبة ملحة يف إنقاذ البالد ماّم ترّدت فيه من أزمات بفعل خيارات االئتالفات الحاكمة 
البالد  اقتصاد  الشعب وتخريب  تفقري  تتحّمل املسؤولية األوىل واألساسية يف  التي  الحكم  املتعاقبة ومنظومة 

واستنزاف ماليتها ومواردها ورهنها للدول والدوائر املالية العاملية متجاهلة مشاغل الناس ومطالبهم.
3 ـ نطالب باإلرساع بتشكيل حكومة يف أقرب وقت لتسيري عملية التفاوض املسؤول والجّدي يف كل امللفات 

املطروحة.
مؤسستهم  دميومة  أجل  من  نضالهم  يف  تونس  اتصاالت  وعامالت  لعاّمل  املطلقة  مساندتنا  عن  نعرّب  ـ   4

وعموميتها وتحقيق مطالبهم املرشوعة.
خصوصا  القطاع  ومؤسسات  عموما  االقتصادية  مبؤسساته  فّعال  ناجح  كقطاع  العام  بالقطاع  متسكنا  ـ   5

باعتباره قطاع اسرتاتيجيا.
6 ـ متّسكنا باالصالح املستعجل للرشكة الوطنية لعجني الحلفاء والورق نظرا لدورها االقتصادي واالجتامعي 

بالجهة.
7 ـ نطالب سلطة االرشاف بإيجاد الحلول الحقيقية واملستدامة إلنقاذ املجمع الكيمياوي التونيس الذي يعترب 

من أهم دعائم االقتصاد الوطني ومحرّكا حقيقيا للتنمية وعدم ترك مصريه للمجهول.
التي تشهد شغورا، حفاظا عىل حسن  الكفاءة عىل رأس املؤسسات  بالتسميات ذات  ـ نطالب باإلرساع   8

تسيريها عىل قاعدة الحوكمة والنجاعة.
9 ـ دعوتنا للحكومة ولالتحاد التونيس للصناعة والتجارة لفتح مفاوضات جدية يف جانبيتها املايل والرتتيبي يف 

القطاعني العام والخاص لتحسني املقدرة الرشائية لألجراء اعتباًرا ألهمية دورهم يف عملية االنتاج.
الحيوي  القطاع  هذا  لتهميش  تجّنبا  به  خاصة  بوزارة  واملناجم  الطاقة  قطاع  بافراد  مطالبتنا  نجّدد  ـ   10

واالسرتاتيجي.
وأخريا نهيب باملجهود املبذول من جميع األطراف املتداخلة من أجل انتاج ونقل الفسفاط وسعيهم لتحسني 

االنتاج واالنتاجية يف الفرتة األخرية دفاعا عن مؤسساتهم يف املجمع الكيمياوي التونيس.
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 االصطفاف واالستخفاف!
اتّساع دائرة االصطفاف يف املواقف من اجراءات  اليوم من  توجد خشية   
25 جويلية وما تبعها من خطوات ونعني التدابري االستثنائية التي باتت محّل 
ردود أفعال األحزاب ومكّونات املجتمع املدين حيث تباينت املواقف واستند 
كّل طرف إىل ما يراه الخيار األصوب. وإن كان ذلك األمر مستحسنا إليجاد 
التوازن وعدم تغليب رؤية عىل أخرى طبعا نظّل دامئا ضمن اطار مقّومات 
يعتقد جازما يف  لكّل من  قواسم مشرتكة  التي هي  وثوابتها  وأسسها  الدولة 
املامرسة  تجّذر  تعكس  بالرضورة  وهي  مؤسساتها  خالل  من  الدولة  مدنية 
الدميقراطية داخلها وقدرتها عىل تجسيم خيارات الشعب الذي يبقى صاحب 
ليكون  موقفه  تحديد  البالد  وضع  تطلّب  كلاّم  والفعلية  الحقيقية  السيادة 

بوصلة للامسكني بالسلطة.
ولقد غابت تلك الخيارات طيلة العرشية املاضية إن مل نقل إنّها ُغيّبت بفعل 
مامرسات من تّم اختيارهم من قبل الناخبني والذين انغمسوا يف التوافقات 
السلطة  دواليب  عىل  الهيمنة  الستدامة  املصلحية  والتحالفات  املغشوشة 
التي  الكفاءات  حساب  عىل  الحزبية  بالتعيينات  مؤسساتها  من  والتمّكن 
تحتاجها البالد يف هذه الظرفية الّصعبة وغري املسبوقة يف تاريخها وقد تعالت 
حينها األصوات من كّل الجهات داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إىل تفعيل 
الفصل 80 من الدستور إلنقاذ البالد من أخطبوط التحالفات املتناقضة والتي 
هي يف الحقيقة صفقات بني املاسكني بالسلطة ولوبيات املال الفاسد ضمن 
من خاللها كّل طرف استمرارية املنافع واملصالح بعد أن يُسبّق ذلك بحزمة من 

القوانني والترشيعات عىل املقاس واألمثلة أكرث من أن تعّد.
بعد أن انحاز رئيس الجمهورية إىل خيارات الشعب ومثله كانت مواقف 
فإّن  األصلية  مقاصده  عن  به  االنحراف  تّم  مسار  لتصحيح  الوطنية  القوى 
واملقرتحات  التصورات  تقديم  فعليا يف  االنطالق  الجميع  من  اليوم  املطلوب 
الواقعية للخروج من حالة الوهن التي عليها البالدوذلك لن يكون إالّ بطرح 
البدائل انطالقا من أولويات ينتظر الشعب التونيس وضعها يف صدارة أجندا 
الحكومة التي مازالت يف علم الغيب يف وقت كان يفرتض أن تكون قد انطلقت 
يف تكريس تلك األولويات منذ أسابيع ألّن حالة الرتقب التي يعيشها الجميع 
)مكّونات سياسية ومدنية واجتامعية وعموم الشعب( أدخلت التوجس عىل 
أكرث من  املؤقت« ونحن قد تجاوزنا  »الوضع  أن تطول وضعية  النفوس من 
االجراءات  إليها  وانضافت  جويلية   25 اجراءات  عن  اإلعالن  يوما عىل  ستني 

االستثنائية مبوجب املرسوم الرئايس 117.
وازداد ذلك التوجس بعد االنقسامات الحاصلة يف العالقة مبا اتخذه رئيس 
أّن  الداخلية خاصة  الجبهة  اجراءات وقرارات وهذا يضعف  الجمهورية من 
غياب التواصل والحوار بني رئيس الجمهورية وأهّم الفاعلني يف املشهد العام 
قلّل من فرص التقارب والبحث عن املشرتك إلنقاذ البالد من مخلّفات منظومة 
فاشلة وهذا ما اتّفقت بشأنه أغلب مكّونات املجتمع التونيس التي بدت جرّاء 
غياب التواصل والحوار مترشذمة يف طرحها وتصّوراتها للحلول استناًدا إىل أّن 
هناك »نوايا« لتهميش األحزاب يف عالقة بأي برنامج مستقبيل لذلك اصطفت 

ضمن مجموعات لها نفس املُقاربة ماّم حصل يوم 25 جويلية وما تاله.
وال يخفي املتابعون أّن وضعية االصطفاف التي بدت واضحة التشكل بعد 
االعالن عن املرسوم الرئايس 117 قد تكون لها تداعيات عىل االستقرار السيايس 
واالجتامعي إذا مل يبادر رئيس الجمهورية بفك الحواجز القامئة بني مؤسسة 
أجل  من  االصطفاف  يكون  حتى  فيه  والفاعلني  املجتمع  ومكّونات  الرئاسة 
والتشاركية دون  التشاور  يعني  ما  أّوال وأخريا وهذا  البالد والشعب  مصلحة 
فرض أمر واقع ال نعتقد أنّه  سيحّصن البالد بل سيكون تعلّة ومطية لعودة 
خالل  من  املاضية  األيّام  يف  علينا  تطّل  بدت  أنّها  خاّصة  الفشل  وجوه  كّل 
منابر طويال ما رّوجت لخطاب الوهم والتضليل الذي كانت تحرتفه عىل مدى 

السنوات املاضية.

يوجد شبه اجامع أّن تداعيات يوم 25 جويلية 
النهضة  حركة  عىل  »موجعة«  كانت  وتبعاتها 
داخل  وموقعها  وزنها  بحجم  كانت  إنّها  لنقل  أو 
عدد  ارتفاع  وما   2011 منذ  الحكم  منظومة 
القيادات املستقيلة من الحركة مؤّخرا االّ انعكاس 
أّن  يعترب  شّق  بني  خالفات  من  داخلها  يجري  ملا 
القيادة الحالية والدوائر املقربة منها هي املتسبّب 
األّول يف »خروج« النهضة من الحكم بتلك الطريقة 
القيادات  ببعض  استند  أن  بعد  املتوقعة  غري 
الداعمة للغنويش املتصلّب يف آرائه وعدم االستامع 
لألحزاب املحذرة من املنزلق الذي غاصت فيه تلك 
املستندة  والوعيد  التّهديد  بترصيحات  القيادات 
استعداده  وعدم  لها  الحركة  رئيس  »حامية«  إىل 
كبوة  كّل  واثر  كان  بل  القرار  مواقع  إلزاحتها من 
تحّل بالنهضة يزيد من نفوذها ويغلبها عىل الشق 
الذي يعتربه معارضا ملواصلته رئاسة الحركة وكان 
الشعب  نواب  مجلس  رئاسة  ضّد  سابق  وقت  يف 
فيها  وقع  التي  الغنويش  أخطاء  أكرب  من  وهي 

بدفع من الدائرة التي زيّنت له مباهج ووجاهة ومكاسب 
ذلك املنصب وحجبت عنه مطبّاته والرفض الواسع ملنتسبي 
عىل  ثقيال  عبئا  الحقا  أصبحت  التي  الخطوة  لتلك  الحركة 

النهضة.
األسامء  من  خاّصة  املنسحبني  دائرة  تتوّسع  أن  ويتوقّع 
اآلمن  »الخروج  فرض  إىل  وسعيها  النهضة  داخل  الوازنة 
لربملان  األوىل  الدورة  نهاية  منذ  منه  تهرّب  الذي  للغنويش« 
2019 ـ 2024 حني تّم تقديم الئحة سحب ثقة منه أنقذته 
منها ورقات بيضاء تخّفى أصحابها خلف »التصويت الرّسي« 
مثرية  زالت  ما  واتهامات  أفعال  ردود  من  ذلك  رافق  وما 
للجدل خاّصة عندما يتحّدث رئيس الجمهورية عن األصوات 

التي ِبيعت يف املزاد مبئات املاليني.
غموض يف قلب تونس

غري بعيد عن النهضة فإّن االستقاالت طالت من تحالف 
لشق  كذلك  تبنّي  أن  بعد  تونس  قلب  حزب  ونعني  معها 
واسع داخله أّن خيار رئيس الحزب بوضع بيضه كامال يف سلّة 
الغنويش كلّفه اجتياز الحدود خلسة بعد أشهر من السجن 
وضعيته  بخصوص  تطورات  من  األيّام  قادم  يف  ينتظره  وما 
أمام القضاء الجزائري وشبه املؤكد أّن انعكاساته عىل الحزب 
مل تعد تحتاج إىل االنتظار ألّن تقديم أسامء معروفة خاصة 
النيابية منها الستقاالتهم يفهم منه استشعارهم بأّن الحزب 
أن  بعد  ومنعرجاته  مطيّاته  تجّنب  يصعب  اتّجاه  يف  دخل 
النهضة وتصديق وعود شيخها  خرس الكثري من تحالفه مع 
بكون متّسك قلب تونس بدعم بقائه رئيسا للربملان سيجنبه 
الحدود ومل  اليوم  تعدت  التي  القضائية  واملالحقة  املساءلة 

تعد مقترصة عىل محاكم البالد.

جبهات متناقضة وأخرى ثابتة
السابقة  الحكم  منظومة  خارج  من  أي  األحزاب  بقيّة 
اتخاذه  تّم  ملا  تشّكلت يف جبهات مساندة وأخرى معارضة 
من اجراءات منذ 25 جويلية ولعّل أهم مالحظة يف تركيبة 
هذه الجبهات هي جمعها متناقضات يف األفكار واملرجعيات 
اذ التقت أحزاب كّل من االتحاد الشعبي الجمهوري وحراك 

تونس اإلرادة وحركة وفاء واإلرادة الشعبية.
وآفاق  والتكتل  الجمهوري  أحزاب  التقاء  ذلك  ومثل 
الخطوة  أّن  لنا  يتبنّي  هنا  ومن  الدميقراطي  والتيار  تونس 
املتنافرة  األحزاب  الرئيس قربت من هذه  عليها  أقدم  التي 
خالل املحطّات االنتخابية السابقة الختالف مرجعياتها اذ أّن 
البعض منها محسوب عىل منظومة ما قبل الثّورة وتحالفت 
الحقا مع الباجي قائد السبيس يف حني ُعرَف بعضها بانتسابه 
إىل الثّورة بعد سنوات من النضال ضّد تلك املنظومة السابقة 
إىل  كامنا  التناقض  هذا  يظّل  أن  املالحظون  يستبعد  وال 
تصرب  لن  حينها  الرئاسية  اإلجراءات  يف  متغرّيات  ظهور  حّد 
األحزاب املحسوبة عىل مرجعية منظومة ما قبل 14 جانفي 
يك تعرّب عن مساندتها له وإلتحاقها بالجبهة الداعمة له ألّن 
الرئيس قيس سعيد أكرب ماّم يبعدها  ما يجمعها مع توّجه 
عنه والتقارب معه وبالتايل ستعرف هذه الجبهات تصّدعات 

تضعفها.
النقدية«  كام نجد جبهة أخرى تعرف نفسها »باملساندة 
أي هي داعمة ملا ذهب إليه الرئيس من إجراءات وقرارات 
إالّ أّن ذلك يفرتض أن يكون مرافقا برؤية واضحة للخطوات 
القادمة ونشري هنا إىل موقف التيار الشعبي والوطد املوّحد 
ستفّكك  الرئاسية  االجراءات  أّن  يعتقدان  أنّهام  باعتبار 

املنظومة السابقة املتورّطة يف كثري من امللفات.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

 االستقاالت داخل النهضة 
إلنقاذ الغنوشي أم الحركة؟

* لطفي املاكنيتداعيات التدابير االستثنائية على األحزاب

مل تسلم األحزاب من تداعيات التدابري االستثنائية املعلنة من قبل الرئيس قيس سعيد ذلك أّن التبيانات والخالفات 
ترّسبت داخلها بسبب الرؤية وكيفية تقييم ما حصل منذ 25 جويلية اذ هناك من يراها اجراءات رضورية لتصحيح 
مسار االنتقال الدميقراطي الذي تّم االنحراف به مقابل من يعترب أن ما حصل انقالب عىل الدستور واالتجاه نحو حكم 

الفرد الواحد واستندوا يف ذلك إىل ما تّم االعالن عليه من تفاصيل ضمن املرسوم الرئايس عدد 117.
وال يخفي املتابعون للشأن الوطني أّن ما حصل منذ 25 جويلية أعاد إىل األحزاب ديناميكياتها بعد فرتة سبات طالت 
أكرث من الالزم إذ اقترص األمر يف وقت سابق عىل عدد محّدد منها كانت لها مواقف معلنة من امللفات الوطنية الكربى 
إىل أن كانت اإلجراءات االستثنائية ليعود البعض منها اىل واجهة األحداث باالنضامم اىل جبهات مساندة وأخرى معارضة 

ملا يحصل منذ شهرين.
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األمين العام لحزب آفاق تونس الفاضل عبد الكافي 

نعيش السيناريو اللبناني  
دّق األمني العام لحزب آفاق تونس الفاضل عبد الكايف ناقوس 

الخطر مؤكدا »إن تونس يف الطريق الرسيع الوصول إىل سيناريو 
األزمة اللبنانية«، مؤكدا أن لبنان سبق أن شهدت أزمة سياسية 

قبل أشهر من انطالق أزمتها االقتصادية.
وشدد فاضل عبد الكايف عىل أن تونس قد تصل إىل إمكانية 

عدم القدرة عىل التوريد أو خالص املديونية يف وقت تنصب فيه 
االهتاممات عىل تأويل الدستور والفصول والحديث عن الرشعية 

وتوجيه االتهامات بالتخوين.
وأضاف عبد الكايف »أنا مؤمن بأن تونس لها ما يلزم للنجاح 

اقتصاديا«، والحلول موجودة لدفع عجلة التنمية وانقاذ تونس 
بتحقيق نسب منّو حقيقية. لكن كل ذلك يشرتط عمال تشاركيا 

بعيدا عن االنفراد بالسلط الترشيعية والتنفيذية.

األمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي

الرئيس مطالب 
بالرتاجع عن توجهاته
دعا األمني العام للحزب الجمهوري عصام الشايب، رئيس الجمهورية 

قيس سعيد اىل الرتاجع عن مساره الحايل والعودة اىل الدستور 
واحرتام العقد الذي التزم به أمام التونسيني.

وأشار الشايب إىل أن »رئيس الجمهورية قيس سعيد انفرد بالحكم 
دون خارطة طريق واضحة«، مشددا عىل أن »هذا الوضع ال ميكن 

ان يستمر«.
ودعا عصام الشايب إىل التوجه للبحث عن حّل »وطني تونيس- 

تونيس« وغلق الباب أمام أي تدخل أجنبي قائال: »لألسف اليوم رئيس الجمهورية أغلق الباب أمام الحوار 
مع االحزاب وحتى وسائل االعالم ويتداول يف تفاصيل الشأن الوطني الداخيل مع الوفود االجنبية«.

وعرب الشايب عن »رفض األحزاب أن يكون لرئيس الجمهورية قيس سعيد دستور عىل مقاسه«، مشريا إىل 
أن »صالحيات الرئيس ال تقاس بحجم بالرشعية االنتخابية«، داعيا سعيد إىل »اإلعالن رصاحة عن تراجعه 

وعودته اىل الدستور والغاء االمر الرئايس االخري عدد 117 وانطالق فتح الباب للحوار«.
ونبّه عصام الشايب إىل أنه من »غري املمكن أن تبقى تونس دون حكومة وتعطل للمؤسسات«.

خليل الزاوية األمين العام لحزب التكتل

نحن يف مسار أحاديّ 
لن يتقدّم بالبالد

أكد خليل الزاوية األمني العام لحزب التكتل من أجل العمل 
والحريات، إن فكرة التجمع يف »تنسيقية دفاعا عن الدميقراطية 

ورفضا لالنفراد بالسلطة« مع أحزاب التيار الدميقراطي والجمهوري 
وآفاق تونس جاءت بعد القرارات األخرية التي اتخذها رئيس 

الجمهورية قيس سعيد وهي نتيجة تحليل مشرتك لهذه األحزاب 
ونظرتها إىل األزمة الحالية رغم االختالف يف مواقفها بخصوص 25 

جويلية 2021.
وأوضح أّن التنسيقية ليست ضّد إزاحة منظومة ما قبل 25 جويلية، لكنها ضد انفراد رئيس الجمهورية 

بالسلطة عرب جمعه لكل السلطات دون سقف زمني.
وأضاف الزاويّة: »نحن نسري يف مسار أحادي لن يقّدم بالبالد خطوة واحدة«، متابعا: »عندما توىل الرئيس 

الراحل زين العابدين بن عيل السلطة قلنا إنّه مرشوع دكتاتور فضحك علينا البعض واليوم نعيش السيناريو 
ذاته، رغم أنّه ال ميكن املقارنة بني الرئيس الحايل والرئيس الراحل ألنّنا نثق يف نزاهة ووطنية قيس سعيد«.

وشّدد عىل أن سعيد فاقد للرشعية بخروجه عن الدستور، وهو ميارس الشعبوية، وتنّكر لشهداء 17 ديسمرب 
2010، و14 جانفي 2011، لكن هذا ال يعني أّن األحزاب املكونة للتنسيقية ضّد الحوار والجلوس عىل طاولة 

واحدة للخروج من الوضع االستثنايئ يف إطار الدستور.
ويرى خليل الزاوية أّن تغيري النظام االنتخايب لن يعيد الثورة إىل سكتها الحقيقة، وأّن من سيعيد الثورة إىل 

السكة هي طبيعة الحكومة وبرنامجها االقتصادي واالجتامعي.

األمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي

قيس سعيّد كرّس حكم الفرد 
الواحد األحد

قال األمني العام لحزب التيار الدميقراطي غازي الشوايش إن تونس اليوم 
تعترب خارج الدستور، قائال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد »بجرة قلم 
منه قام بإلغاء أبواب من الدستور التونيس وكرس حكم الفرد الواحد 

وانفرد بالسلطة يف اعتداء عىل مكتسبات الشعب التونيس«.
اليوم يف »الالرشعية« مؤكدا أن  وشّدد الشوايش عىل أن تونس تعيش 
رئيس الجمهورية خرق الدستور وانقلب عىل الرشعية الدستورية وجّر 

البالد إىل معارك الرشعية واملرشوعية.
وقال الشوايش يف الندوة الصحفية لتنسيقية القوى التقدمية إن رئيس 

الدولة يف حالة إهامل تام ومؤسساتها يف حالة جمود كيل دون مراعاة للوضع االجتامعي  الجمهورية ترك 
أو  التونسيني  أوضاع  ليست تحسني  الجمهورية  رئيس  أولوية  أن  »اكتشفنا  الشوايش  املرتدي. وأضاف غازي 

النظر يف املسائل االجتامعية وإمنا الهدف األول كان تجميع السلطات وتعديل الدستور«.
ودعا الشوايش الرئيس قيس سعيّد إىل الرتاجع قائال »لنعِط رئيس الجمهورية فرصة للرتاجع والعودة للدستور« 
مشددا عىل أن التيار الدميقراطي وكل األحزاب تتفق عىل أن املطلب األسايس ال يتعلق بالعودة إىل مشهد ما 

قبل 25 جويلية. 

أحزاب التيار وآفاق والتكتل والجمهوري

قيس سعيد يؤسس لديكتاتورية جديدة
 

عن  خاللها  من  سيدافعون  إنّهم  قيل  جديدة  تنسيقية  يف  املجمعة  والجمهوري  والتكتل  وآفاق  التيار  أحزاب  عقدت 

للجميع يف تونس،  السلطات وأدار ظهره  بأن جمع كّل  الرئيس قيس سعيد  الدستور  أن تجاوز  الناشئة بعد  الدميقراطية 

مكتفيا بإرسال بعض إشارات التطمئنة  إىل الخارج هكذا بعيدا عن مصارحة التونسيني بحقيقة الوضع االقتصادي القريب 

من االنهيار وهذا يف عالقة بامليزانية التكميلية لسنة 2021 ومليزانية 2022 الذي يبدو أّن قيس سعيد هو من سيميض عليها 

يف غياب حكومة تبحث عن تعبئة املوارد املالية للميزانية العمومية.

التأسيس  بصدد   117 الرئايس  لألمر  اصداره  بعد  سعيد  قيس  اعتربوا  والجمهوري  والتكتل  وآفاق  التيار  أحزاب  ممثلو 

ملنظومة جديدة ـ مالمح تشكلها »ديكتاتورية جديدة«.

* رمزي الجباري
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1 - مقّدمة ال بّد منها
إىل  اإلساءة  خانة  يف  إدراجها  الالّئق  من  يكون  الكتابات  بعض 
الكتابة والّسطو عىل متطلباتها قبل أن تكون اعتداء عىل الّذائقة 
العاّمة وتبليدا لها وترذيال ملواضيع نبيلة وقضايا أكرث نبال.             

الكتابة الجاّدة )تحاليل /مقاربات/ قراءات( املسؤولة بالّضورة، 
هي تلك التي متليها اللّحظة وتحتّمها. قد تكون مربكة وصادمة. 
قد تكون تجديفا ضد تيّار املسايرة والتّنميط والّسعي املحموم 
إىل خلق رأي عاّم قطيعّي. قد تبدو مكاِبرة و»متطرّفة«. ولكن 
مهّمتها  سقراط،  ذبابة  حال  حالها  فالكتابة  وظيفتها،  تلك 
األوهام  تبّدد  أن  تخّدر،  أن  ال  تلدغ  أن  تُنيم،  أن  ال  توقظ  أن 
وتدفعهم  البرش  تلدغ  سقراط  »حوارات  التّسليم،  ترّشع  أن  ال 
للمجتمع  املقلق  العضو  »إّن  )أفالطون(.  والتّبّص«  التّفكري  إىل 
وأقيم  الرّاكدين  وأثري  الغافلني  أنبّه  ذبابة سقراط  مثل  املصّي، 

الرّاكعني الخاضعني« )سالمة موىس/1958-1887(.  
2 - عرشيّة الالّمعقول                                                   

استفحال الالّمعقول ]وهو يف أدىن درجات خطورته االعتقاد يف ما 
ال يصّدقُه العقل[ وانتعاش بورصة بيع األوهام واملتاجرة فيها يف 
تونس طيلة عرشيّة الّنكد، عرشيّة تدّربت فيها فرق الّتويكات 
عىل  وتناسخها  األزمات  تناسل  واملتناسلة  املتعاقبة  الحاكمة 
االستفحال  هذا  فيه،  وبرعت  وتفريخه  وإنتاجه  الفشل  صناعة 
مل  ملن  الرّاهنة  املهاّم  إحدى  التّيّار  ضد  التّجديف  من  سيجعل 

يجرفه اإلعصاُر بعُد. 
َعرّفت القائدة األمميّة روزا لوكسمبورغ )1871/ 1919( الثّورة 
بأنّها »هي شكل الحرب الوحيد الذي ال يأيت الّنص فيه إالّ عرب 
سلسلة من الهزائم«. آية ذلك أّن الّشعوب تستلهم مّم تراكم من 
تجارب محلّيّة وكونيّة ومن إرثها الّنظرّي والعميّل. ففي مدرسة 
الثوريّة، طبقاٍت وأحزابًا ونخبًا  املحن والّصاعات تسائل القوى 
دليلها  وتعّمده  التّاريخ  املتألّمة(  واإلنسانيّة  املفّكرة  )اإلنسانيّة 
إىل كيفيّة التّعلّم من نجاحاتها ومن أخطائها عىس أن تتالفاها يف 
قادم املحطّات وتطلق أوهامها وتبّدد ترّددها. ذلك هو منطوق 
وما  واملجهضة  أقلّها،  وما  الّناجحة  الثّوريّة،  التّجارب  مختلف 
أكرثها. هل هي لعنة التّاريخ؟ َمكرُه؟ إكراهاته؟ ورطته؟ قانونه؟ 
أم هي عذابات نخب استبدلت ضبط اتّجاهات التّاريخ والفعل 
فيها )وهي مهّمة ممكنة ورضوريّة( مبغامرة املروق عىل قوانينه 

ولوي عنقها )وهي مهّمة ال تاريخيّة(؟    
متاما  بأعدائها،  رحيمة  كانت  أنّها  التّونسيّة  الثورة  خطيئة 
كالثورة الباريسيّة - كومونة باريس )مارس-أفريل- ماي 1871( 
القضيّة  عدالة  عّولت عىل  التي  وتباعدها[  الفوارق  تباين  ]مع 
ونبلها بدل اإلجهاز عىل خصومها الطّبقيّني، الّنتيجة فرار أعضاء 
القومّي  بالعدّو  الربملان إىل فرساي واالستنجاد  الحكومة ونّواب 
املحتّل لسحق الكومونة. أيّا كان الحكم عىل الثورة التّونسيّة فإنّه 
باإلمكان الجزم بأنّها ظلّت ممزّقة بني تسلّط الّدولة التي نجحت 
يف استبدال طاقم بطاقم جنيس يف ما ُسّمي بااللتفاف عىل الثورة 
األشكال  عىل  املارق  االحتجاج  حركات  إنهاء  يف  تفلح  أن  دون 
التّقليديّة للتّنظّم، ومل تنجح ال يف تقاسم الحكم وال يف مركزته، 
عجز  للحكم:  قابلة  غري  مأزومة  وضعيّة  دعائم  بذلك  فأرست 
الّنخب عن متثّل املشكالت فم بالك بحلها، وعجز املواطنني عن 
تحّمل فداحة األزمة، وعجز الحكومات عن إدارة شؤون الحكم. 
فكانت النتيجة فقدان كّل املؤّسسات تنفيذيّها وترشيعيّها وحتّى 

إداريّها )بقطع الّنظر عن متثيليّتها( رشعيّتها يف الوعي الجمعّي 
للمواطنني. يف هذا اإلطار، ال يف غريه، يتنزل الّتذيل الذي طبع 
الّسيايّس(،  املشهد  فقط  )وليس  الّسياسيّة  الحياة  وبقصديّة 
التّشنيع بالفعاليّات الّسياسيّة والفكريّة واملدنيّة، الترّبّم بكّل فعل 
تشكيل  عن  العجز  االجتمعيّة،  املنظّمت  استعداء  احتجاجّي، 
سريورتها(،  يف  رسميّا  مطعون  غري  انتخابات  )وبعد  حكومات 
الّدنيا  املقّدمات  االعتداء عىل  يتطلب  فهمها  تحالفات  هندسة 
الّسلط  بني  القبائيّل  االحتاب  الّصورّي،  بعده  حتّى يف  للمنطق 
وبني مكّونات نفس املؤّسسة )املجلس الّنيايّب منوذجا(. وليست 
املالبسات التي صنعت زلزال 25 جويلية وأطّرته، وما رافقها من 
إجراءات فوقيّة وما تولّد عنها من تفاعالت حول شكل التّعاطي 
معها سلبا وإيجابا -بالتّنطّع الكيّلّ أو املحتشم، باملبايعة القطيعيّة 
أو باملبايعة املرشوطة- غري ترجمة أمينة لواقع االنسداد والتّعطّل 
واالنغالق والالّقابليّة للحكم. أّما درجة مسؤوليّة هذا الطّرف أو 
ذاك من القبائل والّشيع املاسكة بدواليب الّسلط فتفاصيل، قد 
يكون اإليغال يف تتبّعها ورصد تشّعباتها مهّم ولكّنه قد يحجب 

الجوهر.
3 - العرشيّة الّضائعة واألخطاء القاتلة                              

من دولة االستبداد والبغي إىل وضعيّة ما دون الّدولة، من دولة 
البوليس إىل دولة العصابات. من رفض استبداد الّدولة إىل رفض 
غياب )أو تغييب( الّدولة وسطوة املافيا والكناتريّة. وضع أكرث 

من رسيايّل.
عرش سنوات من التّنكيل ومن محاوالت التّنميط والقولبة، عرشيّة 
يكاد  أيضا، بشكل  الّتّدد واألوهام  التّنطّع واالحتجاج ومن  من 
يجعل من التّجربة التّونسيّة عيّنة تطبيقيّة ملا ميكن أن تعيشه 
ثورة من تفّسخ ومساعي إجهاض. تجربة »االنتقال الّدميقراطّي« 
قادتها املنظومة القدمية. ومل تبدأ مع الباجي )املهندس الفعيّل 
وال  الّدميقراطّي(  االنتقام  طريق  لخارطة  الّسيّارة  للطّريق 
الّسيايّس  واإلصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  مع»الهيئة 
عاشور،  بن  هيئة  اختزاال  يت  ُسمِّ التي  الّدميقراطّي«  واالنتقال 
وإمّنا دّشنها الرّئيس املؤقّت، رئيس برملان بن عيل، فؤاد املبّزع 
الذي أرىس دعائم املؤقّت الذي يدوم. »أعتقد أّن الحّكام العرب 
هم شتيمة أكرب من أّي شتيمة« )مظّفر الّنّواب/الّسفري /29 /5 
/1983(.   يف أنظمة االستبداد املعّمم وحكم العسكرتاريا -حيث 
يزيحه عن كريّس  الّسياسيّة، ال  الحياة  بأمره جاثم عىل  الحاكم 
الرّئاسة غري ثورة القرب أو ثورة القص،- يصبح خلع رئيس »نصف 
ثورة« يُفتض أن تقود إىل اإلجهاز عىل بقايا املنظومة ألّن التّاريخ 
الذي قال عنه ماركس إنّه »العلم الوحيد الذي نعرفه ونعتف 
به« يهب القوى الثّوريّة فرصة عىل التقاطها يتوقف مستقبلهم 

ومستقبل ثورتهم.   
بهتة الّنخب، ترّددها، عجزها عن متثّل جسامة الحدث جعل من 
االحتكام إىل اآلليّة الّدستوريّة ]مرسحيّة الفصل 56 ثم 57 من 
دستور بن عيل[ يف وضع غري دستورّي مخرجا يتيم وحتّم عىل 
الّشعب التّونيّس مجابهة املنظومة من داخل املنظومة. ذلك أّول 
بند يف أجندا االلتفاف عىل الثورة وأّول مدخل لتحريفها، غّذاه 
وْهم رضورة سّد الفراغ وتجّنب املجهول ووْهم استحالة عودة 
كجدار  املتآكل  القديم  تذويب  إمكانيّة  عىل  الرّهان  القديم.. 
يف  كاالعتقاد  متاما  وباال،  الثّورة  عىل  كان  الّصدوع  عليه  تتالت 
الّضائر. لقد تصّف  رضورة تعايش األضداد يف ما يشبه تنكيد 
كذوات  الواسع(  تعريفها  )يف  والّنخبة  الّسياسيون  الفاعلون 
تالفته  تكن  مل  إن  إرثها،  قراءة  أساءت  كجسم.  وليس  متذّررة 
مالحقة  سباق  يف  البوصلة  فأضاعت  املجّن،  ظهر  له  وأدارت 
األطراف  توّهمت   * فظاعة:    األكرث  العيّنات  دونكم  األوهام. 
هيئة  قراريّة عىل  إضفاء صبغة  إمكانيّة  واالجتمعيّة  الّسياسيّة 
مكّوناتها  بني  يجمع  ال  بصالون  أشبه  أنّها  متناسية  عاشور،  بن 
غري تسجيل الحضور الترّشيفايتّ، وبعض من عنارصها ال تربطه 
-وبتبَاٍه- يف  ساهم  وبعضهم  الثّورّي،  بالفعل  وال  بالثّورة  رابطة 

صنع »ربيع« نظام بن عيل. 
بأّن  تجزم  كانت  التي  تقريبا،  حميعها  الّسياسيّة  األطراف   *
انتقاليّة  وسياسات  بإجراءات  يُسبق  مل  ما  التّأسييّس،  املجلس 
عمليّة، قد يكون بّوابة إعادة إنتاج القديم ورسكلته هي نفسها 
التي أكسبته هالة من القدسيّة كآليّة مثىل بل ووحيدة للقطع 

مع عذابات املرحيّل واالنتقايّل.    
املجلس كمحطّة مفصليّة  التي راهنت عىل  نفسها  املكّونات   *
الوهم(  فداحة  الّنظر عن  )بقطع  بن عيل  منظومة  مع  لإلنهاء 
الّدستور،  مهاّمه يف صياغة  استأسدت يف حص  التي  ذاتها  هي 
سلطة  إىل  بالقّوة  يتحّول  انتصابه  حال  املجلس  أّن  متناسية 

تنفيذيّة وترشيعيّة ويحسم عمليّا مستقبل الحياة الّسياسيّة.
4 -خامتة البّد منها

التّبايك والّنواح عىل منظومة )األصّح جزء من املنظومة( ما قبل 
25 جويلية طفوليّة سياسيّة وعبث، فإكرام امليّت التّعجيل بدفنه. 
بطاقم  أزمة  حّل  أصال  ميكن  وهل  األزمة؟  انتهت  هل  ولكن 
جنيس ومن صلب منظومة الحكم؟ واالستئثار بالحياة الّسياسيّة 
ومركزة الّسلطات يف قص »عادل مستبّد« هل هو فعال استكمل 
)إحياء/ استئناف/ عودة( للمسار الثّورّي كم يلهج بذلك أنصار 

»العصفور الّنادر«؟
»الذين يقومون بنصف ثورة يحفرون قبورهم بأيديهم« )زعيم 

اليعاقبة سان جوست 1794/1767(.   

»ثورات الفقراء يرسقها يف كّل األزمان لصوص الّثورات«. 
)عبد الوّهاب البّيايت/ 1126 - 1999(

»الحكمة هي معرفة ما سيكون مبا قد كان«.
)ابن رشد / 1126 - 1198(

»الجاهل يؤكّد والعامل يشّك والعاقل يرتّوى«. 
)أرسطو/ 384ق م- 322ق م(

* الطايع الهراغي حمنة الّثورة الّتونسّية وعذاباهتا



اخلميس 30 سبتمرب 2021 - العدد 1662  14

الدولة  ميزانية  مرشوع  تقديم  يفرتض   *

للسنة القادمة خالل أيام قليلة فكيف سيتم 

تجميد  استمرار  ظل  يف  االشكال  هذا  تجاوز 

الربملان؟

ـ كام ارشت سابقا نحن يف ورطة والرئيس 

 13 توفري  رضورة  عن  إجابة  بتقديم  مطالب 

رئيس  ألن   2021 ميزانية  لختم  دينار  مليار 

الجمهورية يجمع كل السلطات وهو املسؤول 

االستثامرات  أوقفنا  أننا  والخطري  الوحيد. 

واالمكانيات  السيولة  غياب  يف  العمومية 

سنة  يف  تداعيات  له  يكون  قد  وهذا  املادية 

وتدهور  الجبائية  املوارد  يف  لنقص   2022

الخدمات العمومية واملواطن سيقف عىل هذا 

إىل سنة  وبالنسبة  القادمة  السنة  التدهور يف 

2022 جرت العادة بخصوص امليزانية ان يتم 

يف  اعدادها  يتم  حاليا  اكتوبر   15 يف  تقدميها 

أية معلومة عنها  اي تشاور ويف غياب  غياب 

وعن تفاصيلها، وعىل األرجح انه سيتم تنفيذ 

هذه امليزانية مبراسيم دورية لكن االخطر ان 

غياب  اي  الترصف  ميزانية  يف  املراسيم  هذه 

غياب طرف  تواصل  وكذلك يف ظل  االستثامر 

علی  الصعب  من  رشعيته  تقبل  حكومي 

متويل  الدوليني  واملانحني  الدولية  املؤسسات 

ميزانية 2022 واذا تواصلت االزمة الحالية فان 

موارد االقرتاض الداخيل ستنقص وهذه ورطة 

مل تجد حظها من النقاش والحوار.

عىل  لإلمالءات  الخضوع  يخىش  لكن   *

حساب عديد امللفات التي تحتاج إىل توافق 

داخيل؟

ـ ال بّد من الحوار والتشاور واالعالم يقوم 

إىل  وبالنسبة  الحوار  جسور  واعادة  بدوره 

قابلة  وثيقة  من  مّكنه  االتحاد  فان  الرئيس 

مع  والتواصل  اللحظة  التقاط  وعليه  للنقاش 

فقد  االتحاد  أي  الوحيد  والطرف  التونسيني 

ويف  الحوار  وتعميق  للنقاش  مقرتحات  طلب 

بتداعيات  التكهن  ميكن  ال  الصرب  نفاذ  حال 

االزمة والتحكم فيها.

الخارجية  األطراف  تعامل  ترى  كيف   *

بها  التي متر  الصعبة  االقتصادية  الظرفية  مع 

البالد؟

ـ أوال التواصل مع التونسيني القناعهم ان 

البالد تعيش ازمة واالطراف الخارجية تعاملت 

الكبري  الحذر  مع  لكن  مبوضوعية،  تونس  مع 

من تداعيات املرحلة االستثنائية واذا مل نخرج 

فان  واضح  برنامج  أي  تونيس  ـ  تونيس  بحل 

موقف االطراف الخارجية )رشكاء وأصدقاء( قد 

يتغري بصفة جذرية بعيدا عن الشعارات نحن 

ودرءا  االطراف  هذه  مع  بالتعامل  مطالبون 

والتدخالت  االقتصادية  وخاصة  املخاطر  لكل 

الفجة يف الشأن الداخيل تحديدا وعلينا إعداد 

تصور وبرنامج اقتصادي واضح املعامل يف اطار 

عىل  طرحه  ميكن  تشاريك  دميقراطي  سيايس 

هذا  غياب  ويف  الخارج  يف  واصدقائنا  رشكائنا 

الربنامج أتوقع االسوأ دون معرفة مداه وإذا مل 

يتوفر هذا املبلغ فاننا سنصل مرحلة االفالس 

رصف  عىل  قادرة  غري  الدولة  تصبح  وبالتايل 

القمح  مثل  الرضورية  والحاجيات  الجرايات 

والدواء والطاقة وأخىش أن نصل اىل ما يعيشه 

لبنان الشقيق.

لتجاوز  التونسية  الدولة  من  املطلوب   *

عندها  توقفت  التي  واالشكاالت  الصعوبات 

خاصة يف عالقة بصندوق النقد الدويل؟

الوقوع  علينا  تفرض  مرحلة  إىل  وصلنا  ـ 

يف  رسيعا  الدخول  برنامج  طائلة  تحت 

وبعيدا  الدويل  النقد  صندوق  مع  مفاوضات 

إىل  الرسيع  التوّصل  فإن  التقييامت  كل  عن 

دمغجة  كل  عن  بعيدا  منها  بّد  ال  تفاهامت 

برنامج  الدخول يف  إذ ميكن  وشعارات جوفاء 

الصندوق الدويل عىل أساس برنامج اقتصادي 

واقعي وطني بعيدا عن كل اإلمالءات وتحرتم 

التوازنات الداخلية كام يجيب يف الوقت نفسه 

أن  وأريد  الشعبية.  الطبقات  انتظارات  عىل 

أشري هنا إىل أنه لدينا اإلمكانيات لوضع برنامج 

الشجاعة  يتطلب  وهذا  املعامل  واضح  وطني 

وتقاسم التضحيات بني الجميع.

يف الجزء الثاين واألخري يف حوارنا مع االستاذ الجامعي عبد الرحامن الالحقة توقف 

عند اكرث من اشكالية قد تزيد من تعميق االزمة االقتصادية واالجتامعية التي تعيشها 

البالد اضافة إىل األزمة السياسية ووضع الرهانات املطروحة يف عالقة بختم ميزانية 2021 

ومتويل ميزانية 2022 إذا مل يكن هناك حوار وتشاركية مع الفاعلني يف املشهد العام بالبالد 

التخاذ القرارات بكل شجاعة ومسؤولية دون تردد.

السيناريو اللبناني غير 
مستبعد إذا لم نضع 
برنامجا تونسيا لتجنب 

حالة اإلفالس

إذا استمرت األزمة فإنه يصعب تمويل ميزانية 
2022 من قبل المانحين الدوليين

الدكتور عبد الرحمان الالحقة لـ»الشعب«

االنتظارات الشعبية هي اقتصادية واجتماعية باألساس بعيدا عن الدمغجة والشعارات

* لطفي املاكني )الجزء الثاين واألخري(

الحوار االقتصادي

وزارة الشؤون االجتماعية
المركز الوطني لتعليم الكبار

استشارة عدد 02 لسنة 2021

اقتناء لوازم مكتبية ولوازم التدريس
لفائدة المركز الوطني لتعليم الكبار

 والتنسيقيات الجهوية التابعة له
02 لسنة  باستشارة تحمل عدد  القيام  الكبار(  لتعليم  الوطني  )املركز  الشؤون االجتامعية  تعتزم وزارة 
2021 تتعلق باقتناء لوازم مكتبية ولوازم التدريس لفائدة املركز الوطني لتعليم الكبار والتنسيقيات الجهوية 

التابعة له.
 1008 باب منارة  بـ37 شارع  الكائن  الكبار  التعليم  الوطني  باملركز  االتصال  املشاركة  الراغبني يف  فعىل 

بتونس خالل التوقيت اإلداري الستالم ملف االستشارة.
تقبل العروض املوجهة، عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد الرسيع أو تسلم مبارشة إىل مكتب 
الضبط باملركز الوطني التعليم الكبار مقابل وصل إيداع، باسم املدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار 

الكائن بـ 37 شارع باب منارة 1008 - تونس يف أجل أقصاء يوم االثنني 04 أكتوبر 2021
)ختم مكتب الضبط باملركز الوطني لتعليم الكبار الدليل الوحيد عىل ذلك(.

توضع وثائق االستشارة يف ظرف خارجي مغلق ال يحمل يف الزاوية العليا سوى عبارة »ال يفتح استشارة 
بعنوان سنة  الكبار  لتعليم  الوطني  املركز  لفائدة  التدريس  ولوازم  مكتبية  لوازم  القتناء   2021 /  02 عدد 

»2021
ويحتوي هذا الظرف عىل :

1  ـ وصل إيداع العينات الخاصة لوازم مكتبية ولوازم التدريس لدى أمني مغازة املركز الوطني لتعليم 
الكبار الكائن بـ 37 شارع باب منارة 1008 ـ تونس، ممىض ومؤرخ من قبل اإلدارة.

2 - بطاقة إرشادات طبقا لألمنوذج  املضمن مبلف االستشارة.
3 - القامئات التقديرية للعرض طبقا للنامذج املضمنة مبلف االستشارة.

هذا مع العلم أن عروض املشاركني تبقى سارية املفعول ملّدة 30 يوما تحتسب انطالقا من اليوم املوايل 
لنهاية األجل املحّدد لقبول العروض.



15 الخميس 30 سبتمبر 2021 - العدد 1662 
متابعات 

 14 يف  الصادر  الزغيدي  صربي  السيد  مقال  عىل  الرد  حق  اطار  يف 
املحرتم  ترصيح  عىل  نقال  الورقية  »الشعب«  جريدة  يف   2021 سبتمرب 
السيد عيل بن عيل الكاتب العام املساعد للنفط واملواد الكيميائية حول 
الشغل  مجلة  من   21 للفصل  األعامل  وأصحاب  املؤسسات  استغالل 
كسيف مسلّط عىل رقاب العملة وقد وقع ذكر مؤسستنا رشكة ميكسال 
ريبوالن كمثال لهذا االستغالل كام ورد ذكر مجمع طارق الرشيف املالك 
للمجمع  التجارية  السمعة  وتشويه  التشهري  إطار  يف  للرشكة  الجديد 
وهو ما ال نرضاه وما نروم الرد عليه باسم املجمع وباسم عملة الرشكة 

املذكورة املعنيني بالترسيح:
ـ أّوال: نعتقد أّن ذكر وضعية رشكتنا يف إطار ما ادعاه السيد عيل بن 
عيل يعترب من باب التحامل والتشهري غري النزيه والذي يأخذ برأي طرف 
الرشكة وان  أو ممثّل  العاّميل  الطرف  برأي  األخد  اجتامعي وحيد دون 
أعداد  ألّن  مثال  أي  ذكر  دون  املذكور  الفصل  مقتضيات  مناقشة  عليه 
الرشكات التي تلجأ إىل تقديم املطالب يف اطار تنفيذ هذا الفصل هي 
تعيشها  التي  االقتصادية  للصعوبات  نظرا  الفرتة  هذه  يف  مهّمة  أعداد 
دون  اسم رشكتنا  ذكر  يقع  فلامذا  األخرية  اآلونة  يف  التونسية  املؤسسة 

غريها من الرشكات؟
ـ ثانيا: أّما عن ما نعتقده يف خصوص مقتضيات الفصل 21 من مجلة 
الواقع يعترب قاعدة قانونية متوازنة يراعى  الشغل يف حّد ذاته فهو يف 
وغرامة  اتفاقية  طرد  غرامة  من  بتمكينهم  العملة  مصلحة  تطبيقها  يف 
إعالم كام يراعى فيها مصلحة الرشكة بالتخفيض يف التحمالت االجتامعية 

التي تعيشها الرشكات بصفة عامة  حتى تتجاوز الصعوبات االقتصادية 
ورشكتنا منذ ما يزيد عن خمسة سنوات متتالية وحتى تتمّكن أي رشكة 

من التخفيف يف العبء االجتامعي إلنقاذ ما 
معقولة  آجال  يف  الشغل  مواطن  من  تبقى 

قبل فوات االوان.
من   21 الفصل  يقتضيه  ما  إّن  ثالثا:  ـ 
أصحاب  يعتربها  رشوط  من  الشغل  مجلة 
وهي  املؤسسة  جانب  يف  مجحفة  األعامل 
عىل صعوبة تحقيقها يف العموم تنطبق عىل 
نسبة ضئيلة من الرشكات التي متّر بصعوبات 
اجتامع  صعوبة  من  وبالرغم  هذا  اقتصادية 
هذه الرشوط يف رشكة ما، فإّن رشكتنا تنطبق 
عليها هذه الرشوط ومن بينها نذكر بالتحديد 
متتالية  مالية  3 سنوات  أي رشكة يف  خسارة 
اضافة إىل خضوع الرشكة التي تطلب الترسيح 
بتقرير  تقوم  التي  الشغل  تفقدية  لرقابة 
لجنة  وتطلع  الرشكة  وضعية  لدرس  ميداين 
املراقبة عىل تقارير مراقبي الحسابات وعىل 
من  عليها  املصادق  الرسمية  املالية  القوائم 
هذا املراقب وهو ما يضمن صّحة املعلومات 

حول الوضعية املالية الحقيقية ألي رشكة تروم ترسيح جزء من عملتها.

ـ رابعا: ال يفوتنا لفت انتباه األخ عيل بن عيل إىل أّن القاعدة القانونية 
هي قاعدة عامة ومجرّدة وال تسّن عىل مقياس أحد ال رشكة وال عملة 
جميع  مصلحة  فيها  تراعي  الواقع  يف  فهي 
التي  القانونية  القاعدة  وهي  األطراف 
احرتامها  ويتعنّي  الجميع  أمامها  يتساوى 
النص  لصياغة  وفقا  الجميع  عىل  وتطبيقها 

وغايته الترشيعية.
عىل  سابقا  انطبق  الذي  األمر  وهو 
عدد  ترسيح  عىل  باملوافقة  وحظينا  رشكتنا 
به  يسمح  ما  إطار  يف  العملة  من  محدود 
القانون وذلك نظرا النطباق رشوط القاعدة 
ومل  االقتصادية  الرشكة  حالة  عىل  القانونية 
تتمتّع مبوافقة لجنة مراقبة الطرد باملحاباة 
وهو األمر الذي أعانها سابقا عىل تجاوز جزء 
طلبها  رفض  ولكن  واألعباء  الصعوبات  من 
هذه املرّة تعّسفا ودون تربير قد يؤدي بها 
أو حتى  القضائية  التسوية  اإلحالة عىل  إىل 
االفالس نظرا لعدم تحّمل الطرف االجتامعي 
املقال ملسؤولياته يف  الذي ميثله املرّصح يف 

اآلجال املعقولة والكفيلة بإنقاذ الرشكة.

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية

والية الكاف
بلدية القلعة الخصبة

إعالن بتة عمومية للمرّة الثالثة لتسويغ لزمة السوق األسبوعية لسنة 2021 وتسويغ لزمة 
السوق األسبوعية للمرّة األوىل لسنوات 2022 و2023 بتاريخ 2021.10.14

يعتزم رئيس بلدية القلعة الخصبة أنّه ستجرى بتة عمومية باإلشهار واملزاد العلني للمرّة الثالثة إلستلزام السوق األسبوعية واملسلخ البلدي بداية من 15 ـ 10 ـ 2021 إىل موىف ديسمرب 2021 بعنوان 
سنة 2021 واستلزام السوق األسبوعية للمرّة األوىل لسنوات 2022 و2023 وذلك يوم 2021.10.14 عىل الساعة 10 صباحا مبقر البلدية حسب بيانات الجدول التايل:

تاريخ البتةالضامن الوقتيمّدة اللزمةالسعر االفتتاحيالفصول

السوق األسبوعية

 لالنتصاب والدواب

8.500.000د

180.000.000د

يف السنة

ملّدة 02 شهران ونصف بعنوان سنة 2021 بداية من 15 ـ 10 ـ 2021 إىل 
غاية 31 ـ 12 ـ 2021

وملّدة سنتان غري قابلة للتجديد بداية من غرّة جانفي 2022 إىل موىف شهر 
ديسمرب 2023

850.000د

18.000.000د

2021.10.14 عىل الساعة العارشة 

صباحا باملقر القديم للبلدية

رد شركة ميكسال على ماقاله األخ علي بن علي الكاتب العام المساعد للنفط والمواد الكيميائية ببن عروس

نحن لم نتمتّع بموافقة لجنة الطرد »باملحاباة« 

فعىل كل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلّد بذّمتهم ديون لفائدة الدولة أو الجامعات املحلية 
اإلداري  العمل  أوقات  البلدية كامل  بإدارة  االتصال  إفالس  أو يف حالة  لهم سوابق عدلية  وليست 
لسحب كرّاس الرشوط االستامرة قصد تعمريهام والتعريف بإمضائه عليهام وإرجاعهام إىل البلدية 

مصحوبة بالوثائق األصلية التالية:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـ شهادة إبراء ذّمة من املعاليم البلدية.
ـ وصل الضامن الوقتي املساوي لـ 10٪ للسعر االفتتاحي للبتة لدى قابض املالية نقدا أو بواسطة 

صك مؤرش عليه.
ـ نسخة من بطاقة عدد 03

ـ ترصيح عىل الرشف يف عدم اإلفالس
ـ شهادة يف الوضعية الجبائية

ـ نسخة من املعرف الجبايئ سارية املفعول يف مامرسة هذا النشاط
ـ نسخة من انخراط املشارك يف الضامن االجتامعي سارية املفعول

كام أّن الفائز باللزمة ملزم بـ:
1 ـ تأمني الضامن النهايئ املساوي لربع مثن اللزمة يف ظرف أجل ال يتجاوز أربعا وعرشين ساعة )24 

ساعة( املوالية لتاريخ إجراء البتة.
2 ـ إبرام عقد اللزمة مع البلدية وإمتام اجراءات تسجيله وتسجيل كرّاس الرشوط بعد تأمني الضامن 

النهايئ لربع مثن اللزمة بالقباضة املالية.
3 ـ وقد حّدد آخر أجل لتقديم ملف املشاركة يوم االربعاء 13 ـ 10 ـ 2021 عىل الساعة الخامسة 

والنصف مساءا )ال ميكن تعمري االستامرة يوم البتة(.
وإذا تخلّف املبتت له عن تقديم هذه الضامنات يف اآلجال املذكورة تتوىّل البلدية إعادة إشهار اللزمة 

دون أن يكون له الحق يف اسرتجاع الضامن الوقتي املؤمن من طرفه.
4 ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم التبتيت عند االقتضاء وال تصبح اللزمة نافذة املفعول االّ بعد 

مصادقة سلطة االرشاف عليها.
وملزيد اإلرشادات ميكن االتصال بإدارة البلدية أثناء توقيت العمل عن طريق الهاتف 115 243 78.
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* ما هي قراءتك لألمر الرئايس بخصوص التدابري االستثنائية وما رافقه 
من ردود أفعال متباينة؟

واملستوى  الدستوري  املستوى  هام  مستويني  عرب  كاملة  تكون  االجابة  ـ 
السيايس. إذ يف عالقة بداية باملستوى الدستوري ما ان صدر هذا األمر حتّى 
تكاثرت ردود األفعال املناهضة له واعتربوه غري دستوري أو تعليقا للدستور 
ذلك أّن األمر الرئايس عدد 117 الصادر بتاريخ 22 سبتمرب 2021 ال يعدو أن 

يكون تطبيًقا حيّا للفصل 80 من الدستور إىل مداه األقىص لألسباب التالية:
آليا  عنه  يرتتّب  الدستور  من   80 الفصل  تطبيق  اقرار  أّن  األوىل  النقطة 
تعطيل تطبيق األحكام العادية للدستور مبا يف ذلك الصالحيات املوكلة إىل 
كّل سلطة والعالقة العادية بني السلط إذ أنّه يتعلّق بحالة االستثناء والتي 
من عنارص تعريفها أنّها ال تتقيّد باألحكام النافذة يف الحاالت العادية وإالّ ما 

كانت حالة استثناء.
بخصوص  طرحه  يجب  الذي  الوجيه  السؤال  يف  تتمثّل  الثانية  النقطة 
بل  الجمهورية  لرئيس  الفصل  هذا  يبيح  ماذا  ليس  وتطبيقاته   80 الفصل 
ماذا مينع هذا الفصل عن رئيس الجمهورية اذ أّن الفصل املعني هذا يوكل 
الرجوع  شأنها  من  التي  التدابري  جميع  أخذ  بالذات  الجمهورية  رئيس  إىل 
ال  بحيث  داهم  خطر  وجود  صورة  يف  العادي  سريها  إىل  الدولة  بدواليب 
يستثنى هذا الفصل أي نوع من أنواع التدابري وأي يشء مبا يف ذلك تعطيل 
تطبيق أحكام الدستور إالّ حّل الربملان وبالنظر اىل ما ورد يف األمر الرئايس 
80 إىل  الفصل  أنّه عمد إىل تطبيق موجبات ومقتضيات  لنا  يتّضح  املذكور 

أقىص مداها.
أنّه خرج عن أحكام  وال ميكن يف هذا السياق أن نعيب عىل هذا األمر 
رئيس  إىل  مؤقتة  بصفة  وبإحالتها  الربملان  صالحيات  بتجميد  الدستور 
للخطر  رئييس  مكّون  هو  الربملان  أّن  عاين  الجميع  أّن  خاّصة  الجمهورية 
الداهم الذي يهّدد بتفكيك الدولة وميكن أن نسائل رئيس الجمهورية إذا ما 
امتنع عن اتخاذ هذه االجراءات إذ أنّه املسؤول عن حسن تطبيق الدستور.

* وماذا عّم يُثار من كون هذا األمر الرئايس علّق العمل بالدستور؟
أّن  إذ  الصحة  أمر ال أساس له من  يتعلّق بهذه املسألة فهو  أّما يف ما  ـ 
األمر نفسه أقّر بترصيح العبارة أّن كّل أحكام الدستور التي ال تتعارض مع 
يستنتج  ماّم  املفعول  سارية  تبقى  إقرارها  وقع  التي  االستثنائية  االجراءات 
معه أنّه مل يقع اطالقا تعليق العمل بالدستور بل مجرّد تعطيل من شأنه أن 
الذي جعل ليعطّل بعض أحكام   80 الفصل  يتعارض مع تطبيق مقتضيات 
الدستور التي يرتتّب عن تطبيقها تعطيل السري العادي لدواليب الدولة وإالّ 
ملا كان للفصل 80 أي معنى إذا ما اعتربنا أنّه ال ميكن أن يرتتّب عن تطبيقه 
الحقيقي  االشكال  أّن  إىل  السياق  يف  وتسري  الدستور.  أحكام  بعض  تعطيل 
الذي يطرح بخصوص تطبيق الفصل 80 من الدستور يتعلّق بغياب سلطة 
الرقابة التي متثلها املحكمة الدستورية والتي أوكل إليها الدستور هذه املهّمة 
وذلك كام يعلم الجميع ال يعود إىل رئيس الجمهورية بل إىل الربملان الذي 
تقاعس يف إرساء املحكمة الدستورية والذي تجاوز األجل الدستوري امللزم 
املرضوب للغرض بحيث ال ميكن للربملان وألعضائه االحتجاج بتقصري اقرتفوه 

يف هذا الشأن وهو املتمثّل يف خرقهم الرصيح للدستور.
* تساؤالت عديدة بخصوص عدم حّل الربملان فم تفسريك لذلك؟

ـ التفسري يسري وواضح ويتمثّل يف أّن الفصل 80 من الدستور مينع الرئيس 
برصيح العبارة من حّل الربملان وبحكم ذلك ال ميكن له أن يعمد إىل هذا 
اإلجراء وبني ذلك بوضوح أّن رئيس الجمهورية وخالفا ملا يرّوج يف هذا الشأن 
يحرتم الدستور ويطبق مقتضياته بحذافريها فإذا كان الفصل 80 مينعه من 
أنّه مكّون رئيس  أن يجّمد صالحياته خاصة  الربملان فهو ال مينعه من  حّل 
ولكن  العادي  الدولة وسريها  دواليب  الجاثم عىل  وباألصّح  الداهم  للخطر 
لسائل أن يتساءل ماذا عن استمرارية العمل الترشيعي للدولة يف ظّل تجميد 

اختصاص  أحال  الذي  األمر  عليه  نّص  ما  الجواب واضح من خالل  الربملان، 
الربملان الترشيعي وبصفة وقتية إىل رئيس الجمهورية ألجل ضامن استمرارية 
الدولة ريثام يقع اجراء التعديالت الرضورية عىل الدستور والتي من شأنها أن 
تضمن الرجوع للسري العادي ملؤسسات الدولة وهو األمر الذي بدأ للجميع 

أنّه مستحيل يف ظّل استمرار الوضع عىل ما كان عليه قبل 25 جويلية.
* ومتى تنطلق املؤسسات التي أرشت إليها؟

العام الذي يندرج يف نطاقه املسار  التذكري املوجز بالسياق  - هنا يجب 
الذي قّرره رئيس الجمهورية فال يفوتنا هنا أن نشري إىل أنّه أرّص عىل اإلعالن 
عن اإلجراءات املضمنة يف األمر الرئايس 117 من مدينة سيدي بوزيد اذ يف 
ذلك رمزية توجب االستقرار وبفعل ذلك يتّضح لنا أّن الرسالة الكامنة من 
الثورية واالنطالق منها مع  خالل ذلك تتمثّل يف إرادة الرجوع إىل اللحظة 
فسخ كّل ما وقع بناؤه بعد حرف مسار الثورة انطالقا من تاريخ 17 ديسمرب 
التاريخ الحقيقي للثورة و14 جانفي تاريخ مصادرتها من ِقبَِل املنظومة التي 
ضّحت بالنظام للحفاظ عىل املنظومة مع إدماج عنارص جديدة صلبها تتمثّل 
يف التنظيم اإلخواين ومن سار يف ركبهم بحيث تتّسع دائرة املقتسمني لغنيمة 
الدولة ومل يبق إالّ إضفاء رشعية دستورية عىل هذا الرتتيب الجديد وهذا ما 

فعله بالضبط دستور 27 جانفي 2014.
ولحسن تقييم املسار السيايس الذي أقرّه الرئيس يجب كذلك فضال عن 
وضعه يف سياقه تقييم رشعيته وهذا ما فعلناه يف االجابات السابقة وخاّصة 
القانونية وعىل  النصوص  الرشعية  كان مصدر  فإذا  األهم مرشوعيته  وهذا 
املسار  أّن  ذلك  الشعب  يف  يتمثّل  املرشوعية  مصدر  فإّن  الدستور  رأسهم 
املكثّفة  االعالمية  املناورات  تحجبه  ال  عارم  شعبي  بدعم  يحظى  الرئايس 
للمناوئني للرئيس اذ ارتقى وفق عمليات متعّددة لسرب اآلراء إىل نسبة فاقت 

90٪ فمن املفروض أن تُسكت هذه املرشوعية الشعبية الغري مسبوقة قول 
كّل خطيب.

قيس  الرئيس  قبل  من  الخطوة  هذه  مثل  عىل  مرتقبة  تداعيات  أي   *
سعيد سياسيا؟

السياسة  أنّني ال أحرتف  إىل  االشارة  أود  السؤال  االجابة عن هذا  قبل  ـ 
املتاح من  بالقدر  إجابتي  لذلك ستكون  أو حزب  تنظيم  أي  إىل  أنتمي  وال 
أّن  السابقة  األجوبة  يف  والربهان  بالدليل  بيّنا  أن  سبق  وبداية  املوضوعية، 
رئيس الجمهورية طبق الفصل 80 من الدستور بحذافريه وإىل مداه األقىص 
التي  أحكامه  من  جزًءا  عطّل  بل  يعلقه  ومل  بالدستور  كامالً  إلتزاًما  والتزم 
تتعارض مع مقتضيات حالة االستثناء وقد جعل الفصل 80 لذلك وااللتباس 
يف ما يتعلّق باتّهام رئيس الجمهورية باالنحراف باملسار الدميقراطي برتكيز 
كل السلطات يف يده متأتية من عدم فهم املنطق العميق الذي يحدو الفصل 
80 من الدستور إذ أّن هذا األخري ويف حالة وجود خطر داهم يهّدد السري 
العادي لدواليب الدولة يركّز بالفعل كّل السلطات يف يد رئيس الجمهورية 
املجاالت  كّل  أصنافها ويف  التدابري مبختلف  اتّخاذ جميع  له  الوحيد  املخّول 
)ماعدا حّل الربملان( مبا يعيد دواليب الدولة إىل سريها العادي عىل أن يكون 

ذلك مؤقتا أي محدودا يف الزمن.
أّما عن الزمن الذي ترتكّز فيه كّل السلطات يف يد رئيس الجمهورية فهي 

تبدأ بوجود الخطر الداهم وتنتهي بزواله ويف الوضعية الحالية التي يعرفها 
الجميع ال يزول الخطر الداهم إالّ بتعديل ما يتعلّق بالنظام السيايس وبسريه 
يف الدستور وبرتكيز نظام سيايس جديد عن طريق االستثناء الشعبي )الشعب 
املؤسسات  دخول  وعند  الدستور(  من   3 الفصل  وفق  السيادة  صاحب 
تركيز  بها  وينتهي  االستثناء  حالة  موجبات  تنتهي  العمل  حيّز  الجديدة 
السلط بيد رئيس الجمهورية. وهذا التمّش ليس بالبدعة أو األمر الخارق 
فالحضارات القدمية املتطّورة أقرّت نحو هذا فكلمة دكتاتورية عند الرومان 
كانت تعني تركيز كّل السلط يف يد الحاكم يف صورة وجود خطر داهم يهّدد 

كيان الدولة ملّدة 6 أشهر قابلة للتجديد حتى تزول موجبات ذلك.
80 هو حاجة طبيعية للشعوب  الفصل  الذي كرّسه  وبالتايل فإّن املسار 
واملجتمعات الراقية يك تتمّكن من مجابهة األخطار الفاتكة بكيان الدولة من 

خالل تركيز كّل السلط يف يد الحاكم ولكن بصفة مؤقتة.
* إًذا مل يعد هناك ما مينع تعيني رئيس للحكومة خاّصة أّن فرتة االنتظار 

طالت وكيف ستكون العالقة مع رئيس الجمهورية؟
الشأن  هذا  يف  الرئيس  سياسة  يحدو  متامسًكا  منطًقا  هناك  أّن  أظّن  ـ 
ويتمثّل يف أنّه يعمد إىل وضع آليات عمل الحكومة يف ظّل حالة االستثناء 
ستعمل  بودن  نجالء  السيدة  وحكومة  منطقي  أمر  وهذا  تعيينها  قبل 
يعنّي  أن  له  ميكن  ذلك  ومبوجب  أمامه  مسؤولة  وهي  الرئيس  إمرة  تحت 
وأن يعزل كّل أعضاءها والتنظيم الذي أقرّه األمر عدد 117 بخصوص سري 
عمل الحكومة يشبه إىل مدى بعيد التنظيم الذي أقرّه تعديل أفريل 1976 
لدستور غرّة جوان 1959 ويجب يف هذا السياق أن نذكر بأّن الفصل 80 عنّي 
رئيس الجمهورية كمسؤول أوحد عن إدارة حالة االستثناء فمن إًذا، الطبيعي 
أن ال يحيد األمر الرئايس عن هذا املبدإ وأن يسند كّل السلطة التنفيذية إىل 

رئيس الجمهورية.
* إىل ما يستند الرئيس سعيد يف اتخاذ مثل هذه الخطوة املثرية للجدل 

وهل تعتقد يف تشكّل جبهة داعمة له؟
ـ ترتّب اعتقادي عن املسار الذي قّرره وطبّقه وعّززه رئيس الجمهورية 
الشعب  بني  السياسية  البصرية  لذوي  واضح  األخرية ظهر رشخ  باإلجراءات 
من جهة والتطلعات التي يحملها والتي ترتبط بالصالح العام وبالطموحات 
ال  ونعلم  ونسمع  نرى  فكام  السياسية  الطبقة  وبني  املرشوعة  والتطلّعات 
تحرّك بعض أفراذ هذه الطبقة السياسية اىل الطموحات الشخصية األطامع 
حيث يقيمون سياسة الرئيس واملسار الذي قّرره مبنطق الخسائر واألرباح 
أّن هنالك عداوة دفينة وغري  اعتبار  إىل  يحيلنا  ماّم  املرتتبة عنه  الشخصية 
بلوبيات  معظمها  يف  املرتبطة  السياسية  الطبقة  وبني  الشعب  بني  معلنة 

الفساد املايل أو السيايس.
فمن الطبيعي إًذا، أن تستشعر هذه الطبقة املتمعشة مبنظومة ما قبل 25 
جويلية ضّد سياسة الرئيس وأن تجد نفسها يف مواجهة مبارشة مع الشعب 
الذي يستشعر صدق نوايا الرئيس والذي يؤيد سياسته بنسبة مل يسبق لها 
مثيل يف التاريخ املعارص لتونس. ولكن بقدر ما أن الطبقة السياسية منظمة 
الشعبي  السيل  ومنتظمة يف شكل أحزاب ومنظامت وجبهات بقدر ما أن 
الصارم املساند للرئيس تنقصه الهيكلة والتنظيم لذلك وعىل الّرغم من أن 
ما تدعو إليه هذه الطبقة السياسية ميثّل أقليّة إالّ أّن صوتها ومسموع وال 
يتناسب مع حجمها الحقيقي يف حني أّن صوت األغلبية الساحقة املاحقة من 
الشعب ليس عاليًا أو مسموًعا بالقدر الذي يستحق نظرا إىل ضعف هيكلته.

  يجب أن يكون تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية مؤقتا ومحدّدا 
يف الزمن لعودة دواليب الدولة بزوال الخطر الداهم

الدكتور عدنان اإلمام المتخصّص في القانون الدستوري لـ »الشعب«

ردود أفعال متباينة بخصوص األمر الرئايس عدد 117 املعلن منذ أيّام قليلة وهي ما زالت متواصلة إىل حّد اآلن وهذا ما توّقف 
عنده الدكتور عدنان اإلمام أستاذ القانون الدستوري يف حديثه لـ »الشعب« إذ بنّي أّن التدابري االستثنائية التي جاء بها ذلك األمر 
وما سيرتتّب عنها يف عالقة بالحكومة والتعديل الدستوري املتوقع ومثله القانون االنتخايب وامكانية اجراء استفتاء اضافة إىل تقدميه 

عّم يتوّقع أن يحصل من سيناريوهات بعد االعالن عن هذه التدابري االستثنائية.

  ال يكون زوال الخطر الداهم إاّل بتعديل النظام السياسي عن طريق االستفتاء الشعبي

حوار: لطفي املاكني

 التنظيم الذي أقرّه األمر الرئاسي 
بخصوص سير عمل الحكومة يشبه 

التنظيم الذي أقرّه التعديل الذي أدخل 
سابقا على دستور 1959
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كلمة حق:

   

االستعامر الفرنيس يختلف نوعيا عن كل استعامر 
يرسل  االقتصادي  االستغالل  إىل  باإلضافة  فهو  آخر 
الكاثوليك  املبرشين  االستعامرية  الحمالت  مع 
بؤرا  لذلك  تبعا  ليشكلوا  املستوطنون  ويتبعهم 
فيها  ليتعلم  املدارس  ويؤسسوا  لثقافتهم  مجتمعية 
أبناؤهم ومن يصطفونهم من أبناء الرشائح املحلية 
املتعاملون معهم، وكذلك يقومون بفرنسة القوانني 
واللوائح اإلدارية واملهنية، يف نهاية املطاف ينقسم 
املجتمع بني متحدثني بالفرنسية ومتحدثني بالعربية 
التعامل  لغة  هي  دارجة  لهجات  من  ومشتقاتها 
اليومي يف األسواق والقرى واألحياء الشعبية املغلقة 
يتحول  بالفرنسية  الحديث  لكن  العريب(!  )الحومة 
املدينية  للرشائح  اجتامعي  مصعد  إىل  الزمن  مع 
املتفرنسة والتي تحوز عىل مزايا اجتامعية وثقافية 
الشهائد  للحصول عىل  وبناتها  أبنائها  بإرسال  وتبدأ 
املناصب  لتويل  بعدها  ويعودون  فرنسا  من  العليا 
اإلدارية والجامعية املؤثرة وينشئون مجتمعا موازيا، 
لكن األرض مل تكن يبابا ثقافيا فاملؤسسات الثقافية 
املتوارثة كجامع »الزيتونة العامر« ومسجد »سيدي 
الثقافية،  املقاومة  يف  تستمّر  بالقريوان  عقبة« 
ويتطور البنيان التقليدي مع الزمن ليمكنه مقاومة 
التطور  هذا  عن  واملعرب  االستعامري،  الثقايف  املد 
وتوابعها ومثقفيها  الصادقية«  »املدرسة  انبثاق  هو 

الشعور  انبعاث  يف  متميزة  مكانة  احتلوا  الذين 
القومي من الرماد بعد احتالل البالد، وتكونت أيضا 
متثيل  أحسن  مثلها  بالعربية  تكتب  أدبية  طليعة 

جامعة »تحت السور«.
بالثقافة  الرسي  الحبل  ينقطع  مل  االستقالل  بعد 
االستعامرية فظلّت الفرنسية لغة النخبة االجتامعية 
وظلت  املتطورة  األكادميية  الدراسات  معظم  ولغة 
املنح الّدراسية يف فرنسا واملخّصصة سواء من الدولة 
الفرنسية أو حكومات ما بعد االستقالل هي املجال 

األكرب لتكوين األكادمييني وإطارات الدولة.
الثاين من القرن العرشين أصبحت  خالل النصف 
الصعيد  عىل  مستمّر  تراجع  يف  الفرنسية  اللغة 
العاملي لتحّل محلّها األنقليزية كلغة للعلم والتجارة 
السمعية  والثقافة  والفن  الدولية  واملعاهدات 
العربية  وأبلت  نفسها،  فرنسا  يف  حتى  والبرصية 
مرسحا  الحديث  العريب  األدب  بانبالج  حسنا  بالًء 
والسينام  العربية  الصحافة  وانتشار  وشعرا  ورواية 
كوكب  قمته  ويف  الغناء  األخّص  وعىل  واملوسيقى 
جواهَر  الحياة  إىل  أعادت  التي  كلثوم  أم  الرشق 
لسان،  كل  عىل  ليصبح  العريب  الكالسييك  الشعر 
ويرتجم  »نوبل«  نادي  ضمن  العريب  األدب  واصبح 

لكل اللغات.
مل تكّف الدولة الفرنسية عن محاولة الحفاظ عىل 

»منظمة  وكانت  افريقيا  شامل  يف  الثقايف  نفوذها 
الدول الفرنكفونية« هي سالحها األخري ومن سخرية 
األقدار أن من كان يرتأسها هو األمني العام السابق 
وهو  غايل«  بطرس  »بطرس  الدكتور  املتحدة  لألمم 
مواطن من مرص والتي يتحدث فيها بالفرنسية فئة 

قليلة جدا من السكان.
الثقايف  الفرنيس  املجال  من  الجزائر  خروج  مع 
االسرتاتيجي، وبزوغ أدب وثقافة عربية متطورة يف 
املستعمرة السابقة والتي كانت تعتربها فرنسا إحدى 
ب املرشوع االستعامري  واليات الجنوب الفرنيس ضرُ
حتى  أفول  من  الفرنسية  تعاين  وبينام  الصميم،  يف 
توسيع  الفرنسية  الدولة  تحاول  باريس  يف ضواحي 
نفوذها يف أفريقيا، وترى يف تونس رأس الحربة يف 
مرشوع الحفاظ عىل اإلرث الفرنكفوين والقنطرة بني 
باريس وعواصم إفريقيا السوداء وهذا ضمن سياسة 

متنوعة للهيمنة يسمونها »بان أفريكان«.
التاريخي  اإلطار  هذا  ضمن  جربة  مؤمتر  يأىت 
وال  وثقافة  وشعبا  أرضا  افريقيا  للرصاع عىل شامل 
ميكن لنا سوى الرضا بالرتويج السياحي الذي يحدثه 
انتقال اآلالف ليحلوا بالجزيرة وميلؤوا غرف فنادقها 
وهي  عامان  عليها  مىض  التي  مطاعمها  وطاوالت 
املفضلة  أغنيتنا  بغناء  ننتيش  نظّل  لكننا  فارغة! 
للشيخ سيد مكاوي وفؤاد حداد األرض بتتكلم عريب.

النـوايـا واألبـعـاد
مؤتمر الفرنكفونية في جربة

يرُعقد مؤمتر الفرنكفونية يف جزيرة جربة وهو تجّمع يضم عديد الدول من املستعمرات الفرنسية السابقة يف القارة السمراء، وعندما وضعت القوات االستعامرية 
أوزارها يف تلك البالد مل يكن ذلك سوى بقوة البوارج الحربية واملدافع وكانت كل تلك املجتمعات تعيش وتتكلم وتتاجر وتريب أبناءها بلغات محلية مختلفة ماعدا 
أرُنْزِل القرآن الكريم وتقام بها الصلوات الخمس يوميا  مجتمعات شامل افريقيا التي كانت متتلك أداة لغوية عاملية وليست محلية هي اللغة العربية والتي بها 
لإلسالم دين األغلبية الساحق، وبها كتب ابن رشد والغزايل وابن خلدون واليهودي »موىس بن ميمون« أفكارهم، وتصدر بها القرارات واللوائح املنظمة للحياة العامة 
والخاصة، ومل يكن الرتاث الالتيني والذي كتب به »سان أوغسنت« موجودا إال يف طقوس الكنائس الكاثوليكية القليلة والباقية كآثار حضارة مرت بتلك البالد وأِفلَت 

ورجع تراثها ألصحابه يف »روما« و»افنيون«!

* حسني عبد الرحيم

الجمهورية التونسية
وزارة الصحة

إعالن طلب عروض عدد 1 / 2022
االستمرار  وأعوان  املرىض  2022/01 إلطعام  بطلب عروض عدد  القيام  بالنفيضة وكندار  املحيل  املستشفى  يعتزم 
وملّدة سنة قابلة للتجديد مرتني عىل أقىص تقدير )بداية من 2022/01/01 إىل غاية 2022/12/31( فعىل الراغبني يف 

.TUNEPS املشاركة االتصال عىل الخط عن طريق منظومة
الوقتي  الضامن  وثيقتي  ماعدا   TUNEPS الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة  عرب  العروض  تقديم  وجوبا  يتّم 
ومضمون السجل التجاري حيث يتّم ارسالهام يف ظرف مغلق عرب الربيد الرسيع أو الربيد مضمون الوصول وخالل 

اآلجال املحّددة والتوقيت االداري املعمول به عىل العنوان التايل:
السيد مدير املستشفى املحيل بالنفيضة

املستشفى املحيل بالنفيضة طريق زغوان النفيضة 4030 صندوق بريد عدد 90
ال يفتح صفقة عدد 2022/01 تخّص إطعام املرىض وأعوان االستمرار باملستشفى املحيل بالنفيضة

يبقى العرض صالحا ملّدة 90 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض، وحّدد آخر أجل لقبول العروض 
يوم 2021/11/8 عىل الساعة العارشة صباحا ويعتمد ختم مكتب الضبط املركزي للمستشفى املحيل بالنفيضة لتحديد 

وصول العروض الواردة عرب الربيد )وثيقتي الضامن الوقتي ومضمون السجل التجاري فقط(.
مالحظة: ال تتحّمل االدارة مسؤولية العروض الواردة علينا خارج منظومة تونابس TUNEPS وتعترب الغية.

 ال ميكن قراءة اإلجراءات الرئاسية االستثنائية خارج السياق 
الحركة  مع  جاءت  ألنها  أوال  فيها.  تنزلت  التي  والظرفية 
استجابة  جويلية   25 ليلة  الرئيس  أعلنها  التي  التّصحيحية 
من  واسعة  آفاقا  فتحت  التي  الجمهورية،  شباب  النتفاضة 
الذي خلفته عرشية  املظلم  النفق  من  للخروج  االمل  بوادر 
الخراب الحالكة والهالكة لحركة النهضة وحلفائها يف الحكم 
التهريب  الفساد، وجامعات  وبارونات  السياسة  مافيات  من 
تلك  املوازي.  االقتصاد  ظاهرة  تنامي  عن  املسؤولني  والكنرتا 
لصندوق  املجحفة  للرشوط  االقتصاد  رهنت  التي  العرشية 
االستدانة  مشكلة  عّمق  ما  االقرتاض.  وسياسية  الدويل  النقد 
وبالتايل  الوطنية،  السيادة  يف  التفريط  من  وزاد  الخارجية 

التحكم يف القرار الوطني السيادي.
املرشوعة  للطّموحات  استجابة  اإلجراءات  تلك  كانت  كام 
للجامهري املتمثّل يف »شغل حرية كرامة وطنية« التي نادت 
بها يف انتفاضة 17 ديسمرب املخطوفة من ِقبَِل جامعات اإلسالم 
التحالف  جّددوا  الذين  العميقة  الدولة  وأنصار  السيايس 
االنتهازي مع حكومة الغنويش 1و2 وظهور املبزع والسبيس 
ردا  جاءت  أنها  كام  الثوار.  من  غفلة  يف  السلطة  رأس  عىل 
ثوريا عىل منظومة الحكم الفاسدة والظاملة التي ال تصلح وال 
تصلح التي مل تعمل إالّ عىل االنقالب عىل طموحات الشعب 
يف التحرر الوطني واالجتامعي، وتحرير طاقاتها من التهميش 
واإلقصاء و»الحقرة« وإشباع حاجاتها لتعيش حياة كرمية. ومبا 
أن الحركة التصحيحية ملسار الثورة الديسمربية كانت جوابا 
ثوريا استثنائيا، من أجل ذلك كانت القرارات الرئاسية األخرية 
استثنائية عىل مستوى قراءة الدستور وتقديم آفاق الحلول، 
الدميقراطية.  املسألة  يف  تقليدية  وغري  استثنائية  كانت  التي 
حيث اتجهت مبارشة إىل الدميقراطية القاعدية لبناء السلطة 
الشعبية عرب املحليات، وصوال إىل املركز. وهكذا وّجهت ضبة 
اهتامما  تعري  ال  التي  الكالسيكية  للدميقراطية  الصميم  يف 
إىل  منها  املبارشة  الدميقراطية  إىل  أقرب  فكانت  للجامهري. 
الدميقراطية التقليدية. ومبا أنها تريد ترشيك الجامهري ستبدأ 
تكون  ال  حتى  ضورية  دستورية  تعديالت  عىل  باالستفتاء 
لتفكيك  القياس  لدستور عىل  وكأنها جزر معزولة  السلطات 
العراق.  يف  برمير1  لدستور  مطابقة  نسخة  ليكون  الدولة 
وبالتايل ال بّد من مشاركة أهل الذكر واالختصاص يف القانون 
السياسية  النخب  أوسع  لترشيك  الفرصة  وإعطاء  الدستوري 

والقانونية لتعديل الدستور، ومن ثمَّ املرور إىل االستفتاء.
الدميقراطية  رّدا عىل  التّصحيح  برنامج حركة  كان  من هنا 
الفاسد  باملال  مزورة  انتخابات  عىل  تقوم  التي  الّشكلية 
يف  مصلحة  لها  ليست  التي  الجامهري،  عقول  وبتزوير 
دميقراطية صورية التي متّخض عنها برملان الخراب الذي هّدد 
كيان الدولة املتهالكة.  ومن نافلة القول هذا لن يروق للنخب 
الفاسدة التي تربّت عىل دميقراطية الكرايس وبرملان برمير يف 
إقصاء تاّم للجامهري التي يجب أن تأخذ زمام أمورها بيدها. 
الفاسدة املشكلة يف  السياسية  النخب  إميانا من هذه  وذلك 
أحزاب تقليدية هي بدورها متارس الوصاية عىل منخرطيها، 
بأن الجامهري ما زالت مل متتلك الوعي السيايس الذي يؤهلها 

لتقرير مصريها.
الليربايل  من  ويسارهم.  بيمينهم  هؤالء  ثائرة  ثارت  لذلك 
يرفضها.  الذي  اليساري  إىل  الربجوازية  بالدميقراطية  املؤمن 
الشعب،  انترص إلرادة  الرئيس قيس سعيد ألنه  انقلبوا عىل 
التي أّججت املسار الثوري النتفاضة ديسمرب لتصل نخب يف 

أغلبها رجعية وفاسدة للسلطة.
الثوري ويقف يف صّف  املسار  قّرر تصحيح  ثاروا ضّد من 
الشعب انتصارا لهمومه ومعاناته اليومية. وإن دل عىل أنها 
الدولة  أجهزة  يف  املزروعة  مافياتها  هي  ها  فاسدة  نخب 
يف  الرئيس  قرارات  لتفشل  الدولة  عىل  تتغّول  ومؤسساتها 
عن  البحث  هو  الوحيد  هّمهم  ألن  املشّط.  للغالء  التصدي 

تقسيم الغنائم يف إقصاء تاّم للجامهري وتهميشها.

 كيف تتنزل اإلجراءات 
االستثنائية؟

  النفطي حولة 
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1.	 La	République	tunisienne	a	obtenu	un	financement	de	la	Banque	
Africaine	de	Développement	(BAD)		pour	financer	le	Programme	Natio-
nal	d’Alimentation	en	Eau	Potable	des	Zones	Rurales	Phase	II	de	l’an-
née	2021	Il	est	prévu	qu’une	partie	des	sommes	accordées	au	titre	de	ce	
financement	sera	utilisée	pour	effectuer	les	paiements	prévus	au	titre	du	
marché	relatif	aux	projets	de		CHEHBANIA	OUEST	(Délégation	Ben-
guerden)	,	MARS	KRID	(Délégation	Sidimakhlouf),	CHRAF	(Déléga-
tion	Médenine	Nord),	BOUAALA	(Délégation	Benikhedèche)	ZOUAI	
02	(Délégation	Benikhedèche).
Le	CRDA	de	Médenine	relevant	du	Ministère	de	l’Agriculture	des	res-

sources	hydrauliques	et	de	la	pêche	invite,	par	le	présent	Appel	d’Offres,	
les	soumissionnaires	des	pays	membres	de	la	BAD	ayant	les	capacités	
techniques	 et	 financières	minimums	 exigées	 par	 le	 cahier	 des	 charges	
à	 présenter	 leurs	 offres	 pour	 la	 fourniture,	 installation	 et	mise	 en	 ser-
vice	des	équipements	HEM	pour	les	stations	de	reprise	de	CHEHBANIA	
OUEST,	MARS	KRID,	CHRAF	,	BOUAALA	et	pour	la	station	de	pom-
page	sur	Forage	de	ZOUAI	02	dans	le	Gouvernorat	de	Médenine.	
2.	 Les	fournisseurs	intéressés	par	cet	appel	d’offres	peuvent	obte-

nir	des	 informations	supplémentaires	 ,examiner	et	 retirer	 le	cahier	des	
charges	et	les	Dossiers	d’Appel	d’Offres	disponibles	au	niveau	de	sys-
tème	TUNEPS	contre	le	paiement	de	la	somme	de	Cent	Dinars	(100	DT)		
à	l’agent	comptable	du	CRDA	de	Médenine	ou	à	son	CCP	N°	1686760	
(Le	reçu	doit	être	joint	au	caution	et	le	registre	national	d’entreprises	ou	
bien	à	travers	le	système	TUNEPS)
3.	 Les	offres	techniques	et	financières	doivent	être	envoyées,	obli-

gatoirement,	à	 travers	le	système	TUNEPS.	Sauf	que	les	cautions	pro-
visoires,	 l’extrait	 du	 registre	 de	 commerce	 et	 le	 reçu	 de	 payement	 de	
100,000	Dinars	seront	envoyés,	dans	les	délais,	sous	pli	fermé	par	voie	
postale	et	recommandée	ou	par	rapide-poste	au	nom	du	Maître	de	l’ou-
vrage	ou	remises	en	main	propre	contre	décharge	au	bureau	d’ordre	cen-
tral	du	Maître	de	l’ouvrage.
4.	 	Les	plis	doivent	être	envoyés	au	nom	de	Monsieur	le	Commis-

saire	Régional	au	Développement	Agricole	de	Médenine		sise	à	Rue	02	
Mai	1966	4119,	et	doivent	parvenir	au	plus	tard	le	01/11/2021	à	10	:00	
heure	et	portant	la	mention	:
	«	Appel	d’offres	N°	04/2021Avis	02	Pour	 la	 fourniture,	 installation	

essai	et	mise	en	service	des	équipements	hydromécaniques	et	électriques	
pour	les	stations	de	reprise	et	Forage	».	La	date	et	le	numéro	d’enregis-
trement	du	bureau	d’ordre	du	CRDA	faisant	foi.
5.	 La	durée	de	validité	des	offres	est	fixée	à	120	jours	à	compter	de	

la	date	d’ouverture	des	offres.
6.	 Les	plis	seront	ouverts	en	présence	des	représentants	des	soumis-

sionnaires	qui	souhaitent	être	présents	à	l’ouverture,	le	01/11/2021	à	10	
:30	mn,	à	la	salle	des	réunions	du	CRDA	de	Médenine.
7.	 Toutes	les	soumissions	doivent	être	accompagnées	d’une	caution	

provisoire	pour	un	montant	de	
-	 Mille	Cinq	Cent	Dinars	(1500	DT)	pour	la	Lot	01
-	 Sept	Cent	Dinars	(700	DT)	pour	le	Lot	02
8.	 .	Ce	cautionnement	devra	être	valable	150	jours	à	compter	de	la	

date	d’ouverture	des	offres.	

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENTAGRICOLE DE MEDENINE 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL  N° 04 / 2021 Avis 02
(A travers le système TUNEPS) 

FOURNITURE, TRANSPORT ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTSHYDROMECANIQUES ET ELECTRIQUES POUR LES STA-
TIONS DE POMPAGE DANS LE GOUVERNORAT

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية

والية الكاف
إعالن بتة عمومية للمرة األوىلبلدية ساقية سيدي يوسف

يعتزم رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف اجراء بتة عمومية باإلشهار واملزاد العلني للمرّة األوىل يوم االربعاء 20 أكتوبر 2021 مبقر البلدية وذلك لتسويغ املعاليم املوظفة عىل الفصول التالية:

مّدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضامن الوقتيالثمن االفتتاحيبيان الفصــول

ـ السوق العامة

ـ امنة الدواب )وقوف الحيوان، تسجيل الحيوانات، الطريق العام

من 01 جانفي 2022 إىل غاية 31 ديسمرب 2022.يوم االربعاء 20 أكتوبر 20.080.0002021د200.800.000د

فعىل كل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلّد بذّمتهم ديون لفائدة الدولة أو الجامعات املحلية 
وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس أن يسحبوا من البلدية االستامرة املعّدة للغرض لتعمريها 

وإرجاعها قبل موعد البتة مع تقديم الوثائق التالية:
1 ـ كرّاس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومعرّف بامضائه.

2 شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي.
3ـ  نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة 

عىل دخل األشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.
4 ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتّشح.

5 ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية.
6 ـ نسخة من العقد التأسييس للرشكة اذا كان املتعّهد شخصا معنويا.

7 ـ ترصيح عىل الرشف يثبت أّن مقّدم العرض ليس يف حالة افالس.
دينارا  ومثانون  ألفا  عرشون  قدره  مببلغ  االفتتاحي(  السعر  من   ٪10( وقتي  تأمني  اثبات  ـ   8

)20.080.000( مسلم من قبل قابض املالية محتسب البلدية.
توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضّمن أي معطيات حول مقدم العرض االّ عبارة »ال يفتح 
لبلدية ساقية سيدي يوسف«.  الدواب  السوق األسبوعية وآمنة  املعاليم املوظفة عىل  لزمة استخالص 
ويرسل بالربيد مضمون الوصول أو الربيد الرسيع أو يودع مبكتب الضبط بالبلدية مقابل وصول اثبات 
عىل أن يكون آخر أجل لقبول الرتشحات يوم الثالثاء 19 أكتوبر 2021 عىل الساعة الخامسة والنصف 
مساًء )يعترب ختم مكتب الضبط( ويتّم فتح امللفات االدارية يوم االربعاء 20 أكتوبر 2021 عىل الساعة 
العارشة صباحا يف جلسة علنية مبقر البلدية وتكون جلسة التبتيت اثر االنتهاء من فرز امللفات االدارية 

للمرتشحني مبارشة يف نفس اليوم.
ـ اّن عدم االستظهار بكافة الوثائق املبيّنة أعاله يف اآلجال القانونية يرتتّب عنه الحرمان من املشاركة.
ـ تحتفظ البلدية بحق عدم امتام البتّة عند االقتضاء وال تصبح نافذة املفعول االّ بعد املصادقة عليها.

وملزيد اإلرشادات ميكن مراجعة كراس الرشوط املوضوعة عىل الذمة بقرص البلدية أو عن طريق 
الهاتف أثناء أوقات العمل اإلداري عىل الرقم: 78258720 أو رقم الفاكس 78258311.



19 الخميس 30 سبتمبر 2021 - العدد 1662 
ثقافة

* بقلم: حبيب املرموش      

مبحتواها  واالستمتاع  بقراءتها  حظيت  التي  القيمة  الكتب  بني  من 
لألستاذ  الشعر«  يف  »القول  بعنوان:  كتاب  األيام  هذه  منها  واالستفادة 
صفحة   260 يف  وهو  اإلمام  عمر  األستاذ  قّدمه  الحيزم،  أحمد  الدكتور 

وصدر عن دار »برق« للنرش والتوزيع. 
األبعاد  متعّدد  وتطواف  متلونة  طقوس  املهّم  الّنقدي  الكتاب  هذا  يف 
إذ  واإلبداع.  األدب  من  مختلفة  مناذج  عميق يف  بل غوص  ومد وجزر 
واملوضوعية  الّذاتية  القراءات  من  جملة  الشيق  الكتاب  هذا  يف  نجد 
العرب  عند  الّشعري  اإلبداع  تاريخ  يف  فارقة  لحظات  مثلت  املتنوعة 
لخصها الباحث الناقد أحمد الحيزم يف لوحات فريدة بعد أن خلصها من 
بكرس  وذلك  والحداثة  التجريب  ثوب  والبسها  القدمية  املناهج  أمشاج 
الحواجز وفك القيود واماطة اللثام عن مكنوناتها الفنية والجاملية مهتامً 
وحفرياته  تحاليله  فتجلت  القول،  كام  وبالفعل  املظهر  كام  بالجوهر 
العميقة ونظرته الثاقبة يف مفاتن النصوص ومزاياها بكل عشق وتجرد، 
حيث جال بنا بتعبرياته املختلفة وبحكمة الدارس لكل التفاصيل الصغرية 
الدقيقة  والتعرجات  والسياق  النسق  بني  املتعددة  بتأويالتها  والكبرية 

والعميقة والرشيقة.
إن املتمعن يف جاملية هذه النصوص ويف تصادي اصواتها العالية بني الباّث 

واملتلقي يدرك برسعة أهمية ما سعى إليه صاحب الكتاب من بحث عن 
املعرفة وتأمل يف مدلولها الفني واألديب واإلنساين وذلك باقتحامه مجاهَل 
الّنصوص وكشف خباياها والتعمق يف خصوصياتها ومفاصلها بعيدا عن 
كّل تأويل وتعليل إال ما تعلق بفنون الكتابة واإلبداع محتفيا يف الوقت 
نفسه بحرية الّشعراء وحزمة الّصور وحرارة الكلامت التي يبتدعونها يف 

خلق نصوصهم من العدم لخلخلة الواقع.
أحمد  األستاذ  فتئ  ما  السابقة  إصداراته  عن  املختلف  الكتاب  هذا  يف 
متشّعبة  غابة  يف  والتطبيقات  النظريات  بعض  عرب  بنا  يتوغل  الحيزم 
آن  يف  والحارقة  الخارقة  واألسئلة  واملعرفية  املفصلية  االستنتاجات  من 
مراهنا عىل قدرة التّخييل والتّمثيل عند الّشعراء وعىل فّنياتهم العالية يف 
صناعة املعنى وإرشاقات صورهم الّشعرية وقوة اللّغة وبالغتها ورمزية 
إيحاءاتها الّشاسعة فضال عن بحثه املتجّدد يف مكّونات الوزن واإليقاع 
وتنغيامتها  القصيدة  منطوق  يف  وتأثريها  األجراس  داللة  إىل  وصوال 
املفّصلة  والجداول  القصائد  من  بجملة  ذلك  عىل  مستشهدا  املتعّددة 

بإحكام.
يف  ونظرية  وبحث  دراسة  من  أكرث  إىل  يحتكم  الذي  الكتاب  هذا  يف 
تحاليل صاحبه لهذه األعامل الرائدة ندرك أن األستاذ أحمد الحيزم أراد 
أن يتحرر من قوالب املناهج الجاهزة وأن يشيّد طريقة جديدة وأسلوبا 
ناجعا ومختلفا يف البحث والتأمل يف املعنى األعمق واألبعد من خالل 

تناوله  يف  منوال  غري  وبالسري عىل  واملألوف  السائد  عن  املبتعد  منجزه 
النقدي لهذه النامذج الفّذة من القصائد عند العرب فكان قوله يف الشعر 

فيه الكثري من الشعر وهو مبثابة إبداع عىل إبداع.

»القول يف الشعر« جديد النّاقد أحمد الحيزم 

موت للمرة الثانية
* زياد الراجحي      

كنا يف بيت. بيت مل أعرف جدرانه من قبل، لكنه بيت، ميكن أنني رأيته قبُل من 
بعيد أو رمبا ذهبت إليه، ال أعرف حقا.

ال أتذكر غري الغرفة الكبرية التي جمعتنا، كنا ثالثة ال غري، أو هذا ما أذكر. مل 
أر أحدا آخَر رغم الجلبة الكبرية يف الخارج وأصوات امليش املختلفة واملتشابهة.

مل يكن مهاّم أن أعرف من يف الخارج، ومل أفكر أصال يف الخروج. مل أعرف ملاذا، 
كّل ما أتذكّره أنني كنت بجانب أحد مل أعرفه أيضا، ومل أعرف هل عرفني أم ال، 

مل أفكر حتى يف سؤاله من يكون، وال هو أيضا فعل.
كان يشتت ذهني ذلك الرجل املستلقي يف آخر البيت، بكفنه األبيض، مل أعرف 

أيضا كيف حزرت بأنه رجل، كنت متأكدا من ذلك.
من هو؟ مل أعرف بالضبط، مل أعرف أيضا هل عرف صاحبي الرجل أم ال. كنت 
حزينا جدا، مل أعرف أيضا ملاذا، كنت متوترا مختنقا كأن شيئا ثقيال يجثم عىل 

صدري.
كرث الّضجيج يف الخارج. أصوات مبهمة كأنها تأيت من بعيد، كالم كثري غري مفهوم، 
كرثت أصوات امليش فجأة، اقرتبت، اقرتبت كثريا، وكأن كل من يف الخارج سيدخل 
إىل الغرفة، حيث أنا وصاحبي وامليت. خفت. مل أعرف ملاذا، لكن هذا ما حصل. 

توقف كل يشء فجأة، وكأنه مل يكن.
كان  ما  يشء  متأكدا.  كنت  لكنني  أعرف،  ال  كيف؟  رحل،  الجميع  أن  تأكدت 
يدفعني إىل معرفة امليت، مل أستطع كبحه، عزمت وقررت، رغم ما أحسست به 
من رهبة وخوف، أخريا وجدت نفيس أحبو كطفل صغري، بقيت أحبو مدة، ثم 
وصلت حيث رأسه، ال يشء كان يشري إىل القبلة، فالغرفة كانت مظلمة، لكنني 
عرفتها وتحسست رأسه. كانت يداي ترتعشان وأنا أفتح العقدة املربوطة أعىل 
رأسه. أبعدت الكفن عن وجهه، نظرت، تفّحصت يداي وجَهه ورأَسه، وبقيت 
أتعرف، قبلته من جبينه، مل أعرف ملاذا. أنريت الغرفة فجأة. مل أعرف من فعل 
ذلك، نظرت إىل وجهه ورصخت وبكيت وولولت وندبت حظي، وقفزت فوقه 
أوقظه لعله يستيقظ لكنه مل يفعل كام فعلها سابقا أيب، لقد كان أيب، امليت أيب، 

إنني ابن امليت.
بقيت عىل هذا الحال مدة، مل أعرف كم استغرقت، ومل ينتِه كل هذا إال حني 
أيقظتني زوجتي، وسألتني ملاذا كنت أرصخ، مل أعرف مباذا أجيبها، أرادت إشعال 

الفانوس لكنني رفضت، حتى ال تكتشف دموعي التي بقيت تنزل إىل حني.
مل أنم بعد ذلك، إىل الصباح، فتوجهت إىل أيب حيث قربه ورجوته أن ال ميوت مرة 

أخرى، فواحدة فقط تكفي يا أيب، واحدة فقط تكفي، لكنه مل يجبني.

الواعدة  األقالم  ملتقى  افتتاح  أكتوبر  غرة  الجمعة  غدا  سيكون 
يف دورته الحادية عرشة يف فضاء مركز الفنون الدرامية والركحية 
الجبار  عبد  والروايئ  الشاعر  اسم  تحمل  دورة  وهي  بصفاقس 
العش ويكون منطلقها سؤال »من الّشعر إىل الّرواية: موت الّشعر 

أم حياة الرواية«.
للثقافة بصفاقس  يُفتتح امللتقى بكلمة السيد املندوب الجهوي 
الشايب  أحمد  الشاعر  امللتقى  مدير  كلمة  ثم  القريف  مهذب 
االنتقال  يتم  ذلك  وإثر  العش.  الجبار  عبد  األديب  كلمة  تليها 
إىل مداخلة موسيقية للفنان نرباس شامم قائد مجموعة البحث 

املوسيقي بقابس. 
وهندة  الذيبي  سامي  الشعراء  يؤثثها  شعرية  قراءات  تكون  ثم 

محمد وشاهني السايف وسندس الرقيق ونور الدين بوجلبان.
العش  الجبار  عبد  جائزة  مسابقة  إطار  يف  شعرية  قراءات  ثّم 

لإلبداع للشاعرين عيل عرايبي ورضوان حمدي.

ويف املساء يتّم عرض مرسحية »محاكمة كلب«.
وتتواصل فعاليات امللتقى يوم السبت 2 أكتوبر بدار الثقافة باب 
بحر بصفاقس حيث تكون الجلسة العلمية األوىل برئاسة الكاتب 
خالد  للدكتور  مداخلة  إلقاء  فيها  ويتّم  املؤدب  عيىس  محمد 
الرّسدي يف مناذج من كتابات  املُتََخيَّل  الغريبي بعنوان »شعريّة 

عبد الجبار العش«.
إىل  الّشعر  »من  العقريب  املحّمد  المعة  األستاذة  مداخلة  تليها 
املشهدية الّروائية: بني الحيك والتجسيد يف رواية محاكمة كلب 
الرواية  بيت  ومدير  الكاتب  مداخلة  ثّم  العش«.  الجبار  لعبد 

لسعد بن حسني بعنوان »عبد الجبّار العش الّدرامي«.
شعرية  قراءات  مع  موعد  عىل  الجمهور  يكون  املداخالت  وإثر 

يؤثثها
الشعراء منري عيل الكامل وسلوى البحري وجميل فتحي الهاممي 

وحافظ محفوظ والهادي العايش ومحمد الحشيشة.

لقراءات  املجال  يفسح  ثم 
مسابقة  إطار  يف  شعرية 
العش  الجبار  عبد  »جائزة 
فاطمة  للّشاعرين  لإلبداع« 

الزواري وسليم هداجي.
فسيتم  املسائية  الفقرة  أما 
البلدي  باملرسح  احتضانها 

بصفاقس
خميّس  الفنانان  يقدمها  الكالم«  »عيون  مجموعة  حفل  مع 
البحري وآمال الحمروين. تتخللها قراءات شعرية للشعراء الطّيب 
القراءات الشعرية  الغايل أما  الجبّار العش وكامل  بوعالق وعبد 
فستؤثثها  لإلبداع«  العش  الجبار  عبد  »جائزة  مسابقة  إطار  يف 

الشاعرة أماين الزعيبي.
ويكون يوم األحد 3 أكتوبر بدار الثقافة باب بحر بصفاقس

مخصصا للجلسة العلمية الثانية برئاسة األستاذ مصطفى بوقطف
وتُقّدم فيها مداخلة الكاتب محمد الحباشة: »تحّوالت اللّغة من 
خالل تجارب روائيّة عامليّة بني شعر القصيدة وشعر الّرواية« ثّم 
مداخلة األستاذ مربوك املعشاوي: »حوريّة لحافظ محفوظ قّصة 

شعريّة«
ثّم مداخلة األستاذ عبد الّرزاق بن عيل »رحلة الشعر إىل الّرواية: 

بني الخصوصيّة والتداخل األجنايس«.
وإثر النقاش يتم االنتقال إىل قراءات شعرية للشعراء جالل بن 
عبيد  وأنيس  عمري  ورياض  جابر  وعيّادة  الّزريّل  ودنيا  روينة 

ومحمد كامل العبيدي.
عن  اإلعالن  مع  موعد  عىل  الجوائز  يف  املتسابقون  يكون  ثّم 
الفائزين يف مسابقة »جائزة عبد الجبار العش لإلبداع« وتوزيع 

الجوائز وتكريم ضيوف امللتقى.
* أبو جرير

ملتقى األقالم الواعدة في دورته الحادية عشرة في صفاقس »دورة عبد الجبار العش« 

»من الشّعر إىل الرّواية، موت 
الشّعر أم حياة الرواية«
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* ابراهيم الدرغويث القاص والروايئ والناقد صاحب املسرية الطويلة... 
غزير اإلنتاج لو تقدم نفسك لقراء جريدة الشعب؟

- قاص وروايئ ومرتجم وكاتب قصص أطفال. مارست الكتابة منذ أكرث 
من ثالثني سنة )صدرت مجموعايت القصصية األوىل: النخل ميوت واقفا 
سنة 1989( وروايتي األوىل )الدراويش يعودون إىل املنفى سنة 1992( 
القصرية  القصة  يف  وكذلك  روائيا  عمال   11 الرواية  يف  الرسدي  منجزي 
والقصرية جدا 9 مجموعات يف القصة القصرية و2 يف القصة القصرية جدا 
البحرين. فائز  50 قصة لألطفال صدرت يف تونس ويف مملكة  وحوايل 
املدينة  وجائزة  الذهبي  كومار  والعربية:  التونسية  الجوائز  من  بعدد 
ألدب  العربية  عزوز  وجائزة مصطفى  القصرية  للقصة  القدس  وجائزة 
الطفل وغريها. ترجمت بعض اعاميل القصصية والروائية إىل الفرنسية 
واالنجليزية وااليطالية واألملانية كام ترجمت مجموعتي »تحت سامء 
دافئة« إىل 24 لغة عاملية ومع ذلك أعرتف أنني »ما زلت أحبو الكلامت« 

عىل رأي شاعرنا العبقري منور صامدح.
نقدية  والرواية حركة  القصرية  القصة  اإلبداعية يف  * واكبت مدونتك 
النقاد  عزوف  رغم  والعربية  التونسية  الجامعات  يف  وخاصة  مهّمة 
عن متابعة اإلصدارات التونسية قصة ورواية وشعرا وشكوى الكتاب 

املتكررة من إهامل كتاباتهم. ما سبب ذلك؟
- اهتّم الّنقد األديب كثريا بتجربتي اإلبداعية يف الرواية والقصة القصرية 
التي  الكتابات  أثرى  من  التّجربة  نقديا حول هذه  كُتب  ما  ُعدَّ  حتى 
القاسم  وأيب  املسعدي  محمود  بعد  تونيس  كاتب  تجربة  بها  ُخّصت 
الشايب من ذلك أن اثني عرش كتابا تناول تجربتي بالقراءة والنقد منها 
ما كتبه ناقد لوحده »كالتطريس يف قصص ابراهيم درغويث« للدكتور 
درغويث«  ابراهيم  وروايات  قصص  يف  و«التجريب  الساموي  أحمد 
درغويث«  ابراهيم  أدب  يف  الرسدي  و«الخطاب  حفيظ  عمر  للدكتور 
من  لنقاد  جامعية  كتابات  ومنه  ذلك،  وغري  درغويث  شادية  للدكتورة 
املرشق واملغرب العريب ومن تونس طبعت يف كتب جامعية حتى صارت 
للّدارسني ألعاميل اإلبداعيّة. زيادة عىل ذلك نوقشت يف  مكتبة نقدية 
الجامعات التونسية والعربية )سوريا، املغرب وخاصة الجزائر( عرشات 
ُعّدت  الجامعية )ليسانس وماسرت وماجستري ودكتوراه( حتى  البحوث 
بحوث  يف  والطّالبات  الطّلبة  اعتمدها  التي  الّروايات  أهّم  من  روايايت 
تناولتها  التي  الحارقة  املواضيع  ذلك  إىل  دفعهم  ما  ولعّل  تخرّجهم. 
التاريخية  الكتابة  وشكل  والسياسة  والجنس  كالدين  األعامل  هذه  يف 

والرتاثية والتّجريبية.
وباملناسبة أدعو الكتاب إىل الخروج عىل الكتابة السائدة والخوض يف 
التجريب ومراكمة إبداعاتهم وتجويدها وبعد ذلك ستجد من يهتّم بها 

نقديا. وأن يكّفوا عن الجري وراء النّقاد ألن الناقد سيسعى وحده وراء 
كتابتهم إذا وجد فيها ما يشّد انتباهه وما يثريه لتناولها نقديا.

* هناك نّقاد تونسيون اختاروا الّتخّصص يف األدب العريب املرشقي فهل 
هذه الظّاهرة عادية أم ألن اإلبداع املرشقي أفضل من اإلبداع التونيس 

عندنا أم هناك استالبا لدى البعض تجاه الرشق؟
- منذ سنوات قليلة صار لألدب التونيس حضور مهّم يف املدونة النقدية 
التونسية. ولنئ كان هناك عزوف من الّنّقاد عن تناول اإلبداع التونيس 
اإلبداع  مدّونة  ألّن  نتفّهمه  أن  ميكن  موقف  وهو  سابقا  دراساتهم  يف 
التونيس وقتها كانت ضعيفة مقارنة بالكتابات املرشقية قصة ورواية إالّ 
يف ما ندر فإننا ال نغفر للناقد التونيس اآلن إهامله لإلبداع التونيس الذي 
حاز الجوائز الكبرية ونافس عىل املراتب األوىل يف الجوائز التي تقام يف 
املرشق واألمثلة كثرية ثم إن تجربة الكتابة يف تونس صارت عميقة شكال 
ومضمونا وصارت تنافس اإلبداع املرشقي يف كل مجاالت الكتابة. وبهذا 
ما عاد للناقد التونيس مجال لبخس كتاباتنا وإهاملها إال أن يكون غري 

مطّلع عىل جديد هذه الكتابة.
* الكتابة التزام بقضايا املجتمع والوطن والتزام بجامليات اإلبداع مام 
يقتيض العمل عىل تحصني العقول واألنفس واإلرادات واألذواق خاصة 

أما هجوم إعالم وثقافة الظالم واألنفاق. كيف ذلك؟
ما عاد  للفن«  »الفن  اإلنسان واملجتمع ونظرية  الكتابة موقف من   -
يف مقدورها أن تجد لها مكانا يف هذا املجتمع الذي أصبح فيه اإلنسان 
يصبح  لذلك  الطريق.  ناصية  عىل  ويشرتى  يباع  السلع  ككل  سلعة 
أمام  يجري  مام  ثابت  موقف  له  يكون  أن  املثقف  املبدع  واجب  من 
ضّد  الضعيف  مع  ويقف  العامل  كّل  يف  العادلة  القضايا  فينارص  عينية 
غطرسة قوى رأس املال العاملي ويفتح عينيه أمام قوى الظالم التي تريد 
السيطرة عىل عقول البرش لربمجتها عىل ماض راح ولن يعود إالّ يف شكل 
القدرة عىل  العامل. من وجد يف نفسه  أمام  مّنا مضحكة  مهزلة تجعل 

ذلك فليكتب أو فليصمت فال مكان ملن يريد منزلة بني املنزلتني اآلن.
واملحاباة  واإلقصاء  التهميش  من  التونيس  الثقايف  املشهد  يعاين   *
هذا  يف  نفسه  درغويث  إبراهيم  يضع  أين  والتوزيع.  النرش  وصعوبة 

املشهد؟
- قبل 14 جانفي وبعده كان الكاتب التونيس يعيش تهميشا ممنهجا 
ال  من  فيها  حكم  التي  السوداء  العرشية  هذه  خالل  رشاسة  ازداد 
الثقافة  وزارة  عن  الدعم  فرفعوا  حكمهم  منهج  يف  بالثقافة  يؤمنون 
ونزلت ميزانيتها إىل صفر فاصل من ميزانية الدولة وُحّول جزء كبري من 
ميزانيتها إىل وزارة الشؤون الدينية خالل حكم الرتويكا حيث استأسد 
فيه حزب حركة النهضة عىل البالد والعباد. ومنذ ذلك الحني أصبحت 
تعاين  املالية  مواردها  يف  مشطّا  ضعفا  تعاين  كانت  التي  الوزارة  هذه 
أدناه  يف  صار  للكتاب  فالدعم  أنشطتها  عىل  انعكس  مام  فأكرث  أكرث 
ذلك...  وغري  والسينام  واملوسيقية  األدبية  للتظاهرات  الحال  وكذلك 
أما الكاتب خاصة فتهميشه صار مضاعفا. فال حضور يُذكر له وسائل 
اإلعالم واالتصال وال نرش لكتبه بعد أن ُسّدت يف وجهه أبواب دور النرش 

الخاصة التي ال تنرش إالّ مبقابل عىل حساب الكاتب.
ومع ذلك ظّل الكتّاب يناضلون )وأنا واحد منهم( لعلهم يجدون مكانا 
تحت شمس اإلبداع ويبحثون عن طرق جديدة توصل إبداعاتهم إىل 
الشبكة  خالل  من  الحديثة  االتصال  وسائل  استغالل  ومنها  املتلقني 

العنكبوتية التي حولت العامل إىل قرية صغرية.
* عالقة املبدع ابراهيم الدرغويث بالرتجمة؟

الّشعوب ترجمة  بأننا أقل  اقتنعت  الطويلة  - خالل مسرييت اإلبداعية 
من العربية وإليها. فام يرتجمه العرب يكاد ال يحسب مقارنة باللغات 
جدا  صغرية  كانت  ولو  إضافة  أقدم  أن  أردت  لذلك  الكربى.  العاملية 

خدمة لألدب العريب فاتجهت رشقا إىل دول آسيا وترجمت بعض أشعار 
هذه الشعوب ذات الثقافات العظمى كالصني والهند وماليزيا وكوريا 
وفيتنام كام المست أشعار األقليات كالهنود الحمر والتوارق واألفارقة 
جنوب الصحراء كل ذلك من خالل لغة وسيطة هي الفرنسية، ألكتشف 
التي أهملها  الثقافات  لهذه  الكبري  الرثاء  ويكتشف مني قراء ترجاميت 
العرب يف الغالب األعّم برتكيزهم عىل الرتجامت من اللغات األوروبية 
والربتغالية.  االسبانية  وحديثا  والروسية  والفرنسية  االنجليزية  وخاصة 
ولنئ كنت مرتجام هاويا أقدم القليل لألدب العريب فإن أجرا سيحسب 
العرب عند االطالع عىل  القراء  القادمة من  األجيال  يل ال محالة لدى 
من  يحفظها  كتاب  يف  وجمعتها  نفيس  أجهدت  التي  الرتجامت  هذه 

الضياع.
* هناك عزوف للمبدعني التونسيني عن الفضاء العام وعدم انخراطهم 

يف الفضاء النقايب والسيايس. ما هي األسباب املوضوعية؟
- كثري من الكتاب التونسيني ال عالقة لهم فعليا بالتنظيامت السياسية 
واملنظامت  األحزاب  هذه  خور  أهّمها  لعل  تخّصهم  ألمور  والنقابية 
انخرط  إن  بطبعه( حتى  مثايل  )والكاتب  عليها  الفاسد  املال  وسيطرة 
املنابر  كل  إن  من  ذلك  عىل  أدّل  وال  تهميشه  يقع  فقد  السياسة  يف 
اإلعالمية يف تونس تستثني الكاتب فال يكاد يكون له حضور يف مجالسها 

الحوارية.
خاصة  النقايب  املجالني  يف  الناشطني  الكتاب  بعض  هناك  ذلك  ومع 
والسيايس ويف جمعيات املجتمع املدين لكن صوتهم يظّل خافتا مقارنة 

بالساسة املنتفخني بضوضاء املال الفاسد.
* لك تجربة يف عضوية الهيئة املديرة التحاد الكتاب التونسيني قبل 14 

جانفي وبعده. كيف يقيم األستاذ إبراهيم واقع أداء االتحاد؟
- قدم اتحاد الكتاب التونسيني عىل مدى أجيال ما يف مقدوره تقدميه 
االتحاد  قّوام األعامل فإن ميزانية هذا  املال  أن  التونيس. ومبا  للكاتب 
خالل سنة ضعيفة جدا تكاد ال تكفي إلنجاز حفل موسيقي يف مرسح 
وقع  »الربويطة«  ثورة  بعد  أنها  ذلك  من  واألعجب  الدويل.  قرطاج 
ومع  بالثقافة.  الخاصة  املنابع  تجفيف  إطار  يف  النصف  إىل  تحجيمها 
ذلك أنجز االتحاد بعض املهامت الكبرية مثل إصدار مجلة املسار دوريا 
وبعث دارين للنرش والقيام ببعض الندوات األدبية والفكرية خالل كل 

سنة.
ما نتمّناه اآلن هو أن ينجز االتحاد املؤمتر 21 يف أقرب فرصة أّول ما 
الحالية  املديرة  الهيئة  )تجاوزت  العامة  االجتامعات  عن  الحظر  يفك 
املدة القانونية بحوايل السنة فقد انتهت صالحياتها منذ أواخر ديسمرب 
2020( وأن يظل التداول عىل قيادته يف كنف الشفافية والدميوقراطية 
فال  األسايس  وقانونه  الداخيل  نظامه  بنود  بعض  عىل  االلتفاف  دون 
مجال لرئاسة يف اتحاد الكتاب التونسيني مدى الحياة وال بقاء لعضو يف 
الهيئة املديرة ألكرث من دورتني متتاليتني. وإذا وقع تجاوز يف هذا الشأن 

فإننا سنطعن يف رشعية الهيئة القادمة لدى املحاكم املختّصة.
* ختاما كيف يرسم إبراهيم درغويث تونس بعد 25 جويلية 2021؟

- قبل 25 جويلية كدت أيأس من هذه البالد التي ظننت أنها ذاهبة إىل 
الخراب ألن كّل يشء فيها ما عاد فيه مكان للفرح يف كل ميادين الحياة: 
التونيس  املجتمع  كامل  اليأس  عّم  حتى  واجتامعيا  واقتصاديا  سياسيا 
فصار عىل يقني بأن كل املنظومة التي حكمت طيلة العرشية الفائتة 
بسياسييها ونواب برملانها يجب أن تكنس إىل مزبلة التاريخ كام يجب 

أن يحاسب كل من تسبب يف خراب اقتصاد تونس.
بعد 25 جويلية انفتحت آفاق جديدة أمام الشعب التونيس وظهر نور 
البالد لعلنا نخرج مام  النفق املظلم أمتنى من قلبي أن يعّم كامل  يف 

نحن فيه من كابوس امتد طويال. 

ال مجال لرئاسة اتّحاد الكتّاب مدى الحياة 
القصة  وكتب  والرواية  القصة  كتب  الدرغويث  ابراهيم   
نرشا  التونسيني  الكتاب  أكرث  من  يعترب  لألطفال.  املوجهة 
يف  الطلبة  وتناول  اللغات  لعديد  أعامله  ترجمت  وانتشارا. 
تونس والجزائر بعض أعامله القصصية والروائية )يف رسائل 

ماجستري أو أطروحات دكتوراه(.
 انتمى اىل الهيئة املديرة التحاد الكتاب التونسيني. مع امليداين 
بن صالح ومع الرئيس الحايل التحاد الكتاب التونسيني صالح 
الدين الحامدي. ابراهيم الدرغويث كاتب ينتمي إىل )جامعة( 

الحوض املنجمي. غزير اإلنتاج.
حصل عىل عديد الجوائز وطنيا وعربيا.

 التقت به جريدة الشعب للحديث حول تجربة الكتابة 
والحياة. فكان هذا الحوار .

* حاوره: أبو جرير  الكاتب إبراهيم الدرغوثي لـ»الشعب«:

 إذا تمّ تجاوز القانون األساسي التحاد الكتاب
 التونسيين سنطعن في الهيئة المديرة القادمة 
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بعد دورة أوىل نظّمتها املندوبية الجهوية للشؤون 
الشعر«  »بيت  مع  باالشرتاك  بالكاف  الثقافية 
يوسف  سيدي  ساقية  أحداث  احتفالية  وضمن 
الصحي  الحظر  حالة  وبعد  سنتني  منذ  فيفري  يف 
»كوفيد  فريوس  تفيش  بسبب  بالدنا  عاشتها  التي 
19« وإثر االعالن عن عودة النشاط الثقايف تنظّم 
املندوبية ذاتها ومن 1 إىل 3 أكتوبر القادم الدورة 
الثانية من التظاهرة الشعرية واألدبية »أيام سيكا 

الشعرية«.
إذ  أساسا  الجهة  بشعراء  تحتفي  تظاهرة  وهي 
بالكاف  الثقافية  للشؤون  الجهوي  املندوب  يعترب 
أن االحتفاء بالشعر »هو أن نرّشع أروحنا لفيض 
ونستجيب  والتداعيات  املشاعر  وزخم  األحاسيس 
بالحس  العامرة  قلوبنا  منبعها  خفيّة  لنداءات 
والبهاء يف انزياح جاميل فريد حّد الثاملة والتوهج 
الوجداين  التبتل  من  مساحات  نفوسنا  ونفرد 
يجعل  ماّم  والكلامت  الحروف  حرضة  يف  املهيب 

الوجود  راجلة يف سفر من  اإلبداع  بضيوف  متشبّعة  ذواتنا خالئق  من 
عنوانا  ويظّل  تفاصيلنا  اختالف  يف  الشعر  ينطبع  ذلك  ولكل  واالنعتاق 
حتي  العمر  بوابات  عىل  أحالمنا  ويفتح  ومستقبلنا  وحارضنا  ملاضينا 
يصري الشعر بهذا املعنى رافدا للحياة بل هو الحياة يف عمقها وكينونتها 
احتفال  يجعل  ماّم  وتدافعها  وإرهاصاتها  تجلياتها  فيه  ترتاءى  الخالدة 

سيكا الشعرية قطعا احتفاال بالحياة وصناع الحياة«.
التظاهرة يف يومها األول ومن  الهدف والتوّجه تفتتح  وتناغام مع هذا 
معرض  فتدشني  الوطني  بالنشيد  الكاف  مبدينة  األثري  البازيليك  فضاء 
رسم ومعرض مجلة »شعر« لصاحبها الهادي السامعيل فكلمة االفتتاح 
ملنّسق التظاهرة بوبكر عموري فكلمة املندوب الجهوي للشؤون الثقافية 
الذي  ضيّة  بن  شاكر  أحمد  الشاعر  الشعر  بيت  مدير  فتكريم  بالجهة 

للفنون  السابع  العريب  البلقاء  ملتقى  يف  يف  تونس  مبدعي  مؤخرا  مثّل 
التشكيلية باالردن والذي انتظم يف إطار االحتفال بإدراج مدينة السلط 
ضمن قامئة الرتاث العاملي بإرشاف من وزارة الثقافة األردنية حيث قّدم 

مداخلة حول »املشهد الثقايف التونيس« وحول مؤسسة »بيت الشعر«.
وإثر ذلك تنتظم مراسم إحياء أربعينية فقيد الساحة الفنية والشعرية 
يديرها  أوىل  شعرية  أصبوحة  ذلك  إثر  لتنتظم  الحوايش  عاللة  املرحوم 
ميينة  بن  الدين  نور  الشاعر  تكريم  ويتخللها  خرضاوي  مراد  األستاذ 
والشاعرة عشتار بن عيل ويتداول عىل مصدح القراءات الشاعرتان سونيا 
شمس  الحامدي،  الدين  صالح  والشعراء  ماجد  وخديجة  اللطيف  عبد 

الدين العوين، نور الدين بالطيب وعادل الهاممي.
»الهادي  الثقايف  املركز  وبفضاء  األول  اليوم  من  املسائية  الفرتة  ويف 
أمسية  تنظيم  يليه  سيناميئ  رشيط  يعرض  املدينة  بالكاف  الزغالمي« 

شعرية يؤثثها صالون نعيمة املديوين األديب وتتخللها 
الثنايئ  مع  والغناء  املعزوفات  من  مجموعة  تقديم 

عبد الرؤوف الهداوي وسامي دريز. 
ويوم 2 أكتوبر القادم يكون املوعد بفضاء البازيليك 
األثري مع أصبوحة شعرية يديرها نور الدين بن ميينة 
ويؤثثها الشعراء سليم دولة، خري الدين الشايب، رياض 
املوعد  ويكون  املثناين  جهاد  والشاعرة  الرشايطي 
»الهادي  الثقايف  املركز  وبفضاء  ذاته  اليوم  مساء  يف 
أي شعراء  بشعراء »سيكا«  أمسية خاصة  الزغالمي« 
جهة الكاف وسهرة فنية للثنايئ عبد الرؤوف الهداوي 

وسامي دريز.
فضاء  من  القادم  أكتوبر   3 يوم  التظاهرة  وتختتم 
بأصحاب  االحتفاء  خالل  من  األثري  البازيليك 
فقراءات  الكاف  جهة  ملبدعي  الجديدة  اإلصدارات 
فاالختتام  »سيكا«  شعراء  بيان  فتالوة  حرّة  شعرية 
هذه  إنجاح  يف  واملشاركات  املشاركني  كل  بتكريم 
وسط حضور  مبارشة  بصفة  ستنتظم  التي  التظاهرة 
أحبّاء  لتمكني  افرتاضيا  بثها  الصحية وسيتم  الربوتوكوالت  مضبوط وفق 
الشعر من متابعتها ويف اطار التوقّي من فريوس »كوفيد 19«ومبا يضمن 
نجاح هذه التظاهرة وفق توجهاتها وأهدافها والتي أكدها لنا منّسقها 
الشعرية بيت شعر لشعراء  أفادنا أن »ايام سيكا  الذي  العموي  بوبكر 
يف  ملعنى  املقاومة  ثقافة  والهامش...  املهمش  البديلة..ثقافة  الثقافة 
رضوب املعاين واملباين محليا ووطنيا وعامليا« وأضاف»سيكا شعر ملن ال 
خيمة لهم يف مأدب التطبيع والتطويع... سيكا شعر ملدينة مهام أهملوها 
فقد أهملوها بهذا البناء لرتث األجيال القادمة شعلة يف الكلمة ونجام 
يف دليل الوجود... وحده الشعر والفن ذاكرة املستقبل وذكرى للخلود... 

لسيكا الحّب ولشعرائها وكتّابها ومبدعيها رسوم األبدية«.
* منصف كرميي

صدرت مؤخرا املجموعة الشعرية البكر للشاعر الفنان هشام عبد 
الكريم عن دار رؤى للنرش. جاءت كأنها كتبت بحرب القلب.

سيصدر قريبا حرب قلبي 
الخط مسامري النربة 

صورة الغالف مائية الخطوات
النصوص منشطرة عىل غري بحر

املعاين تركب مواضيعها ألجل ذاتها
أو هكذا يصري لجنازتها

النارش لويب املزاج.. يحب الشعراملباع
ويكره كساد سوقه املسوق بإتقان
بإطناب يتأفف حامال أوراق قلبي 

يغلق رفا.. يفتح نصا ويتممتم
سأنرش.. يجب أن أفكر 

حني أمتمت النّص ساح دمي يجري«
إنه أمل الشاعر وهو يكتب مدّونة حياته ونزقه املاكر. يحلم بوالدة 

طفله املفتون بالحّناء وامللعون قبل وبعد. إنه ابن نرسيس الزاهدة 
تتدحرج. وهشام عبد الكريم تدحرج عىل كرايس النرش واتحفنا 

مبجموعة شعرية متسح التعب من قلوب القراء.
تقول مقدمة املجموعة األستاذة )رشيدة مرايس(.

شاعر يحرتف الرسم عىل سطح 
املاء والتحليق كنورس خرايف عىل 
تالل شاهقة دون أن يفقد سنام 

حرفه نقطة االرتكاز وخارطة 
مجرى العبور. هو الشاعر هشام 

عبد الكريم حني تصافحك كلامته 
كنغمة٬ كزورق٬ كأغصان خرضاء 

تتدىل عىل جبني البالد وال تتساقط 
مع هبوب الرياح. فاعلم أنك يف 

حرضة بالد فاتنة تحبل وال تشيخ. 
يفاجئها املخاض يف كل املواسم 

وتتفوق يف إنجاب الحلم. 
يقول الشاعر هشام عبد الكريم: 

»عىل جدار املاء أقف كقشة 
عكس التيار أسبح 

بقلب عنيد أحذف 
حني تعب الجدول أعطاين روحه«.

 **
تختلف النامذج الشعرية باختالف 

توجهات الشعراء. لكن نجد الشاعر هشام عبد الكريم يزخرف جغرافيا 

وأقاليم الوطن مبتعة ولذة قصوى دون 
تحفظ. مفتون بتضاريس املرأة الوطن دون 

خشية. كأنه يأكل قدها املمشوق وال يتحرس 
بعد متعة التصفح يف جسد اللغة املحمومة.

»أمتطي قطار عمر طائر 
ألجلها أميض 

كلاّم اقرتبت خطوة من وردها 
اشتعل حريق روحي 

وبنت عىل شفتي ملح 
غنينتها 
كتبتها 

كل الغوايات أهديتها
لكنها ممردة من حجر«.

نعم هي مجموعة شعرية نبع لغتها أهازيج 
كأنها آتية من بركان يتغزّل براقصة تقتات 

من العشب ليخرض اللقب.
املجموعة الشعرية نرسيس تدحرج تنتمي 

إىل جمهورية النرث والنرث عند الشاعر هشام 
عبد الكريم رصاخ وجراح والصدى لوحة 

وريشة وعود وطفولة من عنب.

نرسيس تدحرج 
مجموعة شعرية كتبت بأوراق الحناء للشاعر هشام عبد الكريم

»أيام سيكا الشعرية« تحتفي بشعراء والية الكاف
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غريب:

أهل الرتجي رفضوا حضور 
االجتماع الفني للسوبر

علمت الشعب من مصادر مطلعة ان اهل ومسؤويل الرتجي الريايض التونيس رفضوا 
حضور االجتامع الفني الذي سبق موعد مباراة السوبر أمام النادي الصفاقيس بسبب 
املنستريي  االتحاد  امام  االول  السوبر  الله يف  رزق  أسامة  الحكم  الغضب من صفارة 
خاصة أن هدف هذا االخري كان مسبوقا مبخالفة واضحة عىل مدافع الرتجي مل يعلنها 
املتميزة  عالقته  ان  ام  الرتجي  ويعاقب  القانون  الجريء  وديع  يطبق  فهل  الله  رزق 
برياض بنور ستدفعه كالعادة للتجاوز و»تطفية الضوء« عىل الحادثة لكن قبل ان نختم 
كان وديع الجريء اعلن انه سريفع قضية ضد رئيس هالل الشابة توفيق املكرش الذي 
تحدث لالعالم عن حكاية »دبوزة الويسيك« التي فتحها اعضاء من املكتب الجامعي 

بعد انتهاء الجلسة العامة فاىل أين وصلت إجراءات رفع الشكوى؟ نسأل ومنّر...
* محمد

الموسم الجديد للرابطة األولى لكرة القدم  

كالسيكو الرتجي والصفاقسي يف الجولة الثانية
جرت قرعة رزنامة املوسم الجديد للرابطة األوىل لكرة القدم يف املجموعتني وجاء يف املجموعة األوىل كالسيكو الرتجي النادي 

الصفاقيس يف الجولة الثانية ويف املجموعة الثانية كالسيكو النجم الساحيل والنادي اإلفريقي. وبالنسبة إىل الدربيات٬ سيكون دريب 
الجنوب الرشقي بني اتحادي تطاوين وبن قردان يف الجولة الخامسة )يف املجموعة األوىل( ودريب الساحل بني فريق الرباط والنجم 

يف الجولة الثالثة )يف املجموعة الثانية(.
برنامج الجولة األوىل:

املجموعة 1: أمل حامم سوسة – الرتجي الريايض٬ اتحاد بن قردان – نادي حامم األنف٬ اتحاد تطاوين – النادي البنزريت٬ النادي 
الصفاقيس – نجم املتلوي.

املجموعة 2: مرشح الباراج – األوملبي الباحي٬ النادي اإلفريقي – مستقبل الرجيش٬ االتحاد املنستريي – هالل الشابة٬ مستقبل 
سليامن – النجم الساحيل

خالف الجامعة مع التلفزة الوطنية   
أشعل السوبر النار من جديد بني الجامعة التونسية لكرة القدم والتلفزة الوطنية حيث صّعد املكتب الجامعي من لهجته مع تكّفل 
األستاذ حامد املغريب باملوضوع ودفاعه املستميت عن موقف الهيكل املنتمي إليه بعد غيابه عن الساحة بسبب تداعيات قضية هالل 

الشابة.
واعترب املغريب أن التلفزة مل تحرتم بنود االتفاق املربم منذ سنوات بخصوص حقوق البث مؤكدا أن املكتب الجامعي قام بعديد التنازالت 

رغم غياب بوادر مشجعة من الرشيك التاريخي الذي التزمت إدارته العامة الصمت تجاه هذا املوضوع.
ولنئ يعترب موقف الجامعة سليام من الناحية القانونية، فإنه كان من األجدى إيجاد حل توافقي مبا أن الهيكل املرشف عىل كرة القدم 
التونسية مطالب بدوره بتحسني صورة البطولة التي اهتزت يف السنوات األخرية بسبب الفوىض التنظيمية وهو ما أبعد املستشهرين 
عن املباريات وبرنامج األحد الريايض يف املوسم الفارط، كام أن الجامعة ورغم ترسانة املندوبني واملنسقني مل تفرض كلمتها بخصوص 

الترصيحات بعد املقابالت مع مقاطعة األندية الغاضبة عىل التحكيم أو التلفزة لوسيلة اإلعالم التي اقتنت حقوق البث باملليارات.

»التاس« تنصف مرة أخرى هالل الشابة 
وتصفع وديع الجريء ومكتبه الجامعي

 
بعد منطوق القرار الذي 
أنصف هالل الشابة يوم 

9 جوان املايض بإلغاء 
قرار املكتب الجامعي 
ليوم 17 أكتوبر 2020 

الذي قىض بوضع هالل 
الشابة يف حالة عدم 

نشاط، توّصلت إدارة 
الهالل بنسخة من قرار 

املحكمة الرياضيّة الدوليّة 
معلاّل..

وقد حّمل قرار »التّاس« يف أهّم حيثيّاته املكتب الجامعي مسؤوليّة خرق وعدم احرتام أحكام 25 و29 من الرتاتيب العاّمة 
التّخاذ قرار مبثل تلك الخطورة..

املحكمة الرياضيّة الّدوليّة اعتربت أّن آجال اإليداع التي نّص عليها املرّشع تخّص فقط ملّف االنخراط الذي يجب أن يتضّمن 
الوثائق التي عّددها الفصل 25 والتي ال يوجد من ضمنها وصل إبراء الّذّمة quitus وهو ما تّم فعال مبا أن الهالل قدم امللف 

يف اآلجال القانونية. 
املحكمة اعتربت أّن هذا الوصل خّصه املرّشع بفصل مستقّل وهو الفصل 29 الذي ربط املشاركة يف املسابقات باالستظهار 

بوصل إبراء الذّمة وهو ما يعني أنّه ميكن تقدميه خارج آجال إيداع ملف االنخراط وقبل رضبة بداية املنافسات وبالتّايل كان 
من غري الوجيه رفض الرابطة قبول املبالغ التّي عرضتها إدارة هالل الشابّة بعد أن قّدمت ملّف انخراطها مكتمال حسب الفصل 

25 يف اآلجال..
صدور هذا القرار محيّثا رفع كّل لبس وقطع الطّريق أمام كل القراءات وآخرها القراءة التي صدرت عن املكتب الجامعي يوم 
8 أوت املايض وفتح بالتايل املجال فسيحا إلدارة الهالل للقيام مبا يلزم من دعاوى السرتداد حقوق الفريق كاملة والتعويض عن 

كافة الخسائر الحاصلة جراء ذلك القرار الباطل...

الحكم الجزائري مهدي عبيد 
ملباراة موريتانيا وتونس 

عنّي االتحاد الدويل لكرة القدم طاقم تحكيم 
جزائري إلدارة لقاء الجولة الرابعة لتصفيات 
كأس العامل قطر 2022 بني موريتانيا وتونس 

الذي سيحتضنه ملعب نواق الشط انطالقا من 
الساعة التاسعة من مساء يوم األحد 9 أكتوبر 

2021. وسيقود الطاقم الجزائري الحكم مهدي 
عبيد الشارف.

قرياط للقاء أوغندا ورواندا 
عنّي االتحاد الدويل لكرة القدم 

طاقم تحكيم تونيس إلدارة لقاء 
الجولة الرابعة من تصفيات كأس 
العامل قطر 2022 والذي سيجمع 

يوم السبت 9 أكتوبر املنتخب 
األوغندي بنظريه الراوندي 

مبلعب كامباال وسيساعده كّل 
من خليل الحساين ومحمد باكري 

يف حني سيكون يرسي بوعيل 
حكام رابعا.
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استعدادا للموسم الجديد

   

وديع  ضد  جديدة  شكوى  قُّدمت 
بعد  الكرة  جامعة  رئيس  الجريء 
واحتجازه  العامة  الجلسة  أحداث 
الشابة كالعادة سيخرج  ملحامي هالل 
كام  مثة«  ما  ليقول »يشء  رامبو  علينا 
تعود ونحن نرّص عىل القول ان وديع 
الجريء أفسد الكرة التونسية وهي بال 
وعىل  كواليس  العاب  وكلها  مصداقية 

رئيس الجمهورية إن اراد حقا اصالحا 
ان يبدأ بفتح ملف أبحاث cgf وصوال 
املدرب  يكشفها  مل  التي  اللوبيات  اىل 
سفيان الحيدويس وهو الذي ملّح إليها 
والتي نجد فيها شقيقه وجيه املورط يف 
أكرث من ملف مع عبد السالم اليونيس 
فقط لنبدأ مبلف الربازييل جول باهيا. 
* محمد يوسف

تنطلق األيام الفنية الخاصة بالحكام استعدادا للموسم الريايض الجديد، إدارة 
التحكيم وجهت الدعوة إىل 50 حكام أو ما يزيد والحال ان العدد من حيث 
ملة  »ملة  قيل  وقدميا  حد  اقىص  عىل  اسامء  الـ5  يتجاوز  ان  ميكن  ال  الكيف 
ويشء ما مثة« الن عامر الطرابليس الرئيس الحايل الدارة التحكيم جاء ليتوىل 
هذه املهمة بتدخل شخيص من الوزير السابق املهدي بن غربية وها إن االيام 
اثبتت ان ال برنامج عمل له الن النتيجة ماثلة امام الجميع ويكفي ان نقول 
ان التحكيم التونيس سيغيب عن مونديال قطر سنة 2022 كام انه ال يوجد 
أي حكم تونيس يف قامئة الـ10 حكام املمتازين للقارة االفريقية طبعا نحن لن 

نعلق الننا نعرف البرئ وغطاه وفاقد اليشء ال يقدمه.
وائل الحنايش يعوض محمد امني برك الله 

آخر لحظة استنجدوا مبساعد الحكم وائل الحنايش ليضعوه يف القامئة الدولية 
للحكام املساعدين تعويضا ملحمد امني برك الله الذي يبدو أن السبب الذي 
انتفى وبالتايل ال موجب ملزيد  الدولية قد  القامئة  جعلهم يضعونه الجله يف 
البقاء رغم االخطاء الكثرية للبقية ونذكر هنا من باب التذكري املساعد محمد 
باكري املختص يف مباريات الرتجي الريايض اما عن البقية فهم صبابة ماء عىل 
يف  حويجة  بقيت  غريه  دون  قردان  بن  اتحاد  اىل  موجهة  وخدمتهم  اليدين 
البال نود لو يتكرم علينا توفيق العجنقي ليقدم لنا خصائص كل مساعد مبا ان 
يامن امللوليش خارج السيطرة كام انه مثة حديث عن امكانية عدم التجديد 

للعجنقي بعد ان ثبت انه محدود املعارف ويفتقد للكثري من الخاصيات.
ماجد رحومة األوفر حظا لتعويض محسن بلعيد 

بتعيني  كمكلف  من خطته  بلعيد  إقصاء محسن  يفرسوا سبب  مل  أنهم  رغم 
وجيه  جامعة  أي  دفعوا  أنهم  إال  السبب(  أعرف  )أنا   2 الهواة  رابطة  حكام 
مقابل  خدمات  لتقديم  العلني  االستعداد  بنية  الوجوه  من  بالكثري  الجريء 
التعيني أو لنقل التكليف املؤقت ضمن منظومة فساد التحكيم التونيس وقد 
أعلن محمد الدبايب ورضا فهمي ومراد بن حمزة وماجد رحومة وأنور هميلة 
ضحية  يبقى  الذي  بلعيد  محسن  لتعويض  الالمرشوط  استعدادهم  والبقية 
نفسه األمارة بالسوء يف باب الحظوظ قلنا سابقا إن احمد البيل تدخل لفائدة 
البقية بفضل تدخل  مراد بن حمزة لكن يبدو أن ماجد رحومة متقدم عىل 

أحدهم لفائدته وسنكشف االسم يف الوقت املناسب.
أمين النرصي واملهمة الخاصة والقنواطي ترغب 

لنئ حددت تراتيب العمل لالشخاص الذين توكل إليهم مهام مراقبة »كرونو 
اوكلت  غيابهم  وديع ويف  كرة  الخري يف  فإن جامعة  »وارنر«  البدين  االختبار« 
املهام إىل من ما زال حكام ناشطا ودليلنا عىل ذلك الرغبة الجامحة التي اعلنها 
الحكم امين النرصي حني اراد االضطالع بهذه املهام وعىل غراره سلكت املنهج 
نفسه الحَكمة درصاف القنواطي ولله يف خلقه شؤون امام الخيبات املتواصلة 

الدارة التحكيم.
ابن عامر الطرابليس عىل خطى أفعال ابن عيل بن نارص

رغم أن الحادثة مّر عليها وقت طويل فإنه ال مانع من التذكري بها مبا أن عامر 
الطرابليس رئيس إدارة التحكيم استغل صفته ليضع ابنه يف قامئة حكام تربص 
الفيفا الذي أرشف عليه املرصي عصام عبد الفتاح يومها فُوجئ الجميع بوجود 
ابن عواز الذي استفاد من وجوده هناك والحال ان حضوره ال مرّبر له ورغم 
بلوغ املعلومة اىل آذان وديع الجريء فإنه مل يحرك ساكنا وهو ما يذكرنا مبا 
فعله عيل بن نارص حني وضع ابنه قاسم يف املقدمة آكال عرق من هم اجدر 
منه فإذا النهاية عىل طريقة ما ضاع حق وراءه طالب لينخرط قاسم يف مشاكل 
املوارد البرشية يف جامعة الكرة بعد أن تم التخيل عنه لعدم الكفاءة من البنك 
التونيس الفرنيس نحن ذكرنا بذلك حتى ال يأكل ابن عامر الطرابليس )اللحم 

الجيفة( وتصبحون عىل محبة.
محرز املاليك وزيرا للخارجية 

بعد ترقيته يف ادارة السجون يبدو أن جامح الحكم الدويل محرز املاليك تفتقت 
بشكل ال حدود لها إذ عرثنا عليه واقفا يف مشهد مطار تونس قرطاج الدويل يف 
انتظار وصول الحكم الليبي ابن الشلامين وملن ال يعرف فإن للشلامين الكبري 
صوتا مسموعا يف الهياكل الرياضية اإلقليمية والقارية لذلك كان ال بّد ملحرز 

املاليك من خيط رابط للوصول اىل حيث يرغب لنيل تعيينات دولية.
ال  »الثنية«  ان هذه  بالقول  املاليك  محرز  اذن  يف  الهمس  أود  أختم  أن  قبل 
جدوى منها مبا أن من سبقوه يف التصفري جربوها ومل يفلحوا. نقول هذا الن 
يف عملية انتظار ولد الشلامين كان اىل جانب »حروز« ضيف يذبل العيون هذا 
بالتلميح بعيدا عن الترصيح وهكذا ننهي هذه الهمسات عىل أمل أن يتجاوز 

بعضهم الخلفيات. 
* محمد

»مّلة مّلة وشيء 
ما ثمّه«.... إىل متى؟

شكوى جديدة ضدّ رئيس جامعة الكرة وديع الجريء

ترك  الكرة  بجامعة  عامر  بن  حمودة  مرور  أن  أعرف   
يف  خاصة  تقييمه  يف  نختلف  قد  وعليه  فيه  إرثا  وراءه 
أتقن  ومبن  فيها  عمل  ومبن  ترأسها  ومبن  باللجنة  عالقة 
دوره ومبن فشل يف القيام بهذا الدور الن الفشل والنجاح 
نسبي يف الحياة فام بالك باملسألة حني تكون يف جامعة 
إىل  الجريء  وديع  عهد  يف  تحولت  جامعة  وهي  الكرة 

جامعة هذا  واىل  لوبيات  جامعة  واىل  مصالح  جامعة 
نحتكم  ما  طبعا  ودليلنا  خاطينا  وهذا  متاعنا 

إليه من اوراق مللف اعدته لجنة ما يسّمى 
CGF وألن التقرير ليس وجهة نظر وإمنا 
والوثائق  التفاصيل  يف  وتدقيق  بحث 
وديع  فإن  أهميتها  عىل  وامللفات 
حتى  الحقيقة  اخفاء  تعمد  الجريء 
ال يُقال إن مرحلته مرحلة كلها فساد 
مايل وهيكيل وهو الذي تعّمد كذلك 
تغطية  عن  بحثا  الحبال  عىل  اللعب 
ائتالف  النهضة ويف  سياسية وجدها يف 

الكرامة ويف حزب يوسف الشاهد بدرجة 
ان  املحاسبة ويكفي  الذي رفض  أقّل وهو 

نسأل وزيرة الرياضة سابقا ماجدولني الشارين 
واالكيد انها ستديل بدلوها يف هذا امللف أما ما أود 

للوفود  ترصف  التي  املالية  املبالغ  فيهّم  أمامه  التوقف 
الصعبة  العملة  لها من  الخارج فكم يرصف  الخارجة اىل 
ومن يقود هذه الوفود وهل ما يرصف وما يبقى منه يعود 
اىل كاسة الجامعة ام انه يذهب اىل الجيوب االخرى كام 
من حقنا ان نعرف االطراف التي تتوىل تنظيم املقابالت 
الودية خارج الحدود وما هي كلفتها وكيف تحصل عىل 
مستحقاتها وبأية عملة؟ أعرف مسبقا ان ال وديع الجريء 

وال غريه وهنا أعني بغريه أمني مال الجامعة الغائب عن 
بالرصف  االذن  أن  مبا  إرادة  بغري  أو  بإرادة  سواًء  املشهد 
ال  وحتى  لذلك  يعينه  من  أو  الجامعة  رئيس  طبعا  هو 
تتفرع األسئلة وتتكاثر. نسأل من أبعد الدالجي عن لجنة 
محمود  الجديد  الناطق  الفاتق  كلف  ومن  الربوتوكول 
يف  ويليك  تليك  جهاز  وحمل  التنظيم  بخطة  الطرابليس 
االستدعاءات  بتوزيع  كلفه  ومن  الكربى  املقابالت 
معرفة  نريد  فقط  نحن  املجانية؟  والتذاكر 
صفته حتى نعرف كيف نتعامل معه ألنه 
يلعب كل األدوار ويف كل مكان ويف كل 
وديع  عالقة  ان  نعرف  ونحن  زمان 
بوالد محمود كانت متوترة وقيل فيها 
ما مل يقله أبو نواس يف خمرته لذلك 
واالدوار  األشياء  معرفة  باب  ومن 
وديع  يحدد  ان  عىل  جهلها  وال 
يكلفهم  من  تحركات  مربع  الزمان 
ويعرفها هو  نعرفها  التي  املهام  بتلك 
نرش  من  وديع  مينع  الذي  فام  مسبقا. 
إىل  ينتمون  الذين  االشخاص  حول  بالغ 
ذلك  يف  وله  والربوتوكول  التنظيم  لجنتي 
اجر الدنيا حتى تفك أرسه ليعود للسفر والتنعم 
واتحاد  العريب  واالتحاد  والكاف  الكرة  جامعة  بأموال 
مبا  الرضوان  جنة  ينال  ان  واالخرة  والفيفا  افريقيا  شامل 
انه ال يصفي حسابا مع اي طرف وقلبه ابيض كام الحليب 
احيانا و»يوىف الكالم«. قبل أن نستأنفه )أي كالم يف وقت 
سابق( لنسأله عن الخطة الجديدة للوزيرة السابقة سهام 

العيادي؟ 
* محمد يوسف

هل ثمة حقا لجنة بروتوكول يف جامعة الكرة؟

نعي المرحوم عبد الرحمان السمعلي 
ينعى املكتب التنفيذي وكافة النقابيني وفاة األخ عبد الرحامن السمعيل 

الكاتب العام السابق للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالكاف والعضو 

السابق يف املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالكاف وأستاذ 

الفرنسية بالعديد من املعاهد التونسية واملناضل الوطني الدميقرطي.

رحم الله الفقيد ورزق اهله ورفاقه جميل الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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* سيامء املزوغي
رمبا من أنبل ما قد تراه يوما أن تجد فنانا يعيش مام تنتج يداه ومام تَُدره روحه 
وفكره من شغف وعشق للفن.. واليد التي تزرع ميكن أن تكتب وتنقش وتسّوي 
الفنانة التشكيلية والِحرفية ريم سعد التي  اليوم عن  الالمعنى معنى، نتحّدث 
تصف نفسها بالفنانة العاملة، ممن تنتمي إىل الفنانني العاّمل. ولكن ما معنى أن 
يكون الفنان عامال؟ هل هنالك فنان عامل وفنان ليس بعامل؟ فالفن هو الفن 

يف جوهره وأصله وكنهه وتجلياته ومختلف اتجاهاته. 
دخل  وله  اجتامعي  بضامن  ومحميٌّ  آخَر  عمال  يشتغل  ما  فناٌن  كان  لو  ماذا 
يعيش  أن  الفنان  الفنان عامال؟ كيف يستطيع  يسّمى هذا  مادي مستقر، هل 
من فّنه فقط؟ رمبا معادلة جّد شائكة أمام نظام متوّحش متدثّر بقشور الفن ال 
كنهه، نظام متناقض يف جوهره، يتبّجح مبقولة »دعه يعمل دعه مير«، وال يسمح 
ألصحاب الطرق املختلفة أن يعملوا بطريقتهم ومذهبهم وفكرهم وفنهم. نظام 
ميقت الهامش ويقصيه ويحاكمه ويتربأ منه، يف حني ظّل الهامش سّدا منيعا أمام 

الّضياع الفكري والخواء الروحي والفني..
فّنك هو عملك، وهو مصدر  أن  تعتربين  ريم سعد هل  أمام  نتساءل  وعندما 
رزقك ومكمن إبداعك وشفائك ورمبا شقائك يف آن؟ وهل تستوي هذه املعادلة 
إذا مرض الفنان مثال؟ هل تستوي املعادلة إذا أغلق السوق أمام ما تنتج؟ هل 
تصمد أمام كارثة إنسانية محتملة؟ هل يجوع الفنان العامل إذا ما اعترب الفن 
يجد  مل  إذا  العامل  الفنان  يجوع  هل  معيّنة؟  فئة  عىل  حكرا  أو  ترفا  بالده  يف 
الحّد األدىن الذي يتّكئ عليه من ضامن اجتامعي وقانون يحميه ويحمي حقوقه 

كإنسان له الحق يف حياة كرمية.
وهنا تقول ريم سعد بنربتها املتفائلة، »أليس جميال أن يكون الفنان كّل هذا يف 
آن؟ جميل وصعب ومغامر.. الفنان العامل كالفالح الذي يزرع ويسقي األرض 
بائع  يستوي  وال  بالنجوم.  املرّصعة  السامء  غري  يحميه  سقف  وال  ويحصدها 
العامل كالفالح تحتاجه السوق يك  الفنان  الفالح،  إذا غاب  السوق  الخضار وال 

يغذيها وتغذيه.
وتقول »أنا أعيش بفني ومن فّني، وهي معادلة أُحسنها برشط أن يُؤَخذ الفنُّ يف 
هذا الوطن عىل محمل الجّد، ويكون للفنان قانون يحميه ويسانده خاصة عند 
األزمات، فالفنان العامل إذا وجد الحد األدىن ميكن أن يخلق سوقه بنفسه، سوق 

هو من يختار أخالقها وتفاصيلها وجامليّتها.
الفنان العامل هو من يشتغل بالفكر والروح والساعد، وما أصعب هذا يف بلد ال 
قانون فيه يحمي الفنان وال توجد مقاربة وطنية ثقافية وال مبادرة حكومية تقوم 
عىل  رؤية فكرية انطالقا من أّن القطاع الثقايف يُعّد من القطاعات االسرتاتيجية 

الحّساسة لرتابطها بالتّنمية االقتصادية والتنمية الّشاملة واملستدامة«.
ال أحد ينكر أّن الثقافة هي جوهر التنمية املستدامة بكامل مستوياتها وتجلياتها، 

الثقايف  مِبَْنزَِعِه   27 1948 يف فصله  اإلنسان  العاملي لحقوق  اإلعالن  انطالقا من 
وكّل ما قد يشمل توصيات اليونسكو من إعالن مكسيكو 1982 حول الحقوق 
األساسية لإلنسان مبّدها الثقايف وإعالن Fribourg 2007 حول الحقوق الثقافية..

العامل  دول  عليها  تعّول  التي  االسرتاتيجية  القطاعات  من  الثقايف  القطاع  يُعدُّ 
املتقدم، وتونس املتدحرجة يف استقرارها الحكومي ال ميكن أن تراهن عىل هذا 
القطاع يف التّنمية البرشيّة واالقتصاديّة والتّنمية الّشاملة واملستدامة، وال ميكن 

أن تتفاعل مع أّي تجارب معياريّة يف أقطار متقدمة.. 
يف  الفّنان  تعرتض  التي  والصعوبات  سعد  ريم  حرية  أمام  يتساءل  أن  ولسائل 
تسويق فّنه ومنتجاته وأعامله، متى يتّم إدراج الثّقافة ضمن منظومات الحوْكمة 
وتوزيع  وإنتاج  وإبداع  تعلم  من  الثقافية  والخدمات  للممتلكات  املستدامة 

وترويج ونفاذ ووساطة ومساواة يف الجنس الثقايف؟ 
متى تعمل الدولة عىل االقتصاد الثقايف الرقمي والصناعات اإلبداعية الثقافية من 
خالل صياغة استباقيّة لالقتصاد الثقايف االجتامعي التضامني الذي يجعل الثقافة 

تساهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف تنمية املوارد والّثوات الوطنية؟
الثقافية يف عالقة بالحقوق  تُقام عالقة متوازنة بني املمتلكات والخدمات  متى 
الثقافية والسياسات األفقية والسياسات البديلة؟ فهل من العبث إذن أن نتحّدث 
عن إدراج الثقافة يف سياسات استباقية أو عن اعتامد سياسات ديناميكية مندمجة 
ال تقيص أحدا وشعارها ثقافة تضامنية تقّر بالحقوق والحريات الفردية والعامة؟

إن الفنان العامل أو ما تنتهجه ريم سعد يرتجم عمال ورؤية وفكرا مبدأ الحق 
يف الثقافة إىل واقع يومي ملموس، ما يعني أيضا مبدأ العيش الكريم، فهل ميكن 
به وال بسوقه وال مبنتجاته؟ ومن  التي ال تعرتف  الدولة  يحّل محّل  أن  للفنان 

يستطيع أن يصمد أمام كل هذا؟ 
الفنان العامل نتحّدث لزاما عن حّرية  هنا ترى سعد أنه »عندما نتحّدث عن 
التّعبري الفني والثقايف، نتحّدث عن حامية حقوقه امللكية األدبية والفنية، نتحّدث 
عن حّقه الالّمرشوط يف التمتّع بدخل أو تأجري عادل مقابل ما يبذله من إبداع، 

مع أّن اإلبداع ال يُضاهى بثمن«.
وتضيف يف السياق ذاته: »عندما نتحّدث عن الفنان العامل نتساءل عن قدرة 
لغز  عن  ونتساءل  للفنان؟   الكريم  العيش  تحقيق  عىل  الفنية  املهن  مامرسة 
مرشوع قانون الفنان: هل سرييس فعليا إطارا قانونيا يكفل حقوق الفنان ويحّدد 
واجباته من دعم ملكانته يف املجتمع ومن تحديد لصيغ مامرسة املهن الفنية مبا 

يضمن للمنتسبني إليها العناية بأوضاعهم املادية واالجتامعية واملهنية؟«
إن الدولة من خالل مختلف حكوماتها املتعاقبة أو من خالل قوانينها ال تأخذ 
الثقافة عىل محمل الجّد أبدا وال تأبه بتكريس الحق يف الثقافة واإلبداع والنهوض 
باإلنتاج األديب والفني يف جميع أشكاله ومضامينه، وال تعنيها بناء ثقافة مواطنيّة 
إىل  وتنظر  والرتفيه  الثقافة  مفهومْي  بني  وتخلط  ومنفتحة،  ومتنوعة  متأصلة 
الفعل الثقايف من خالل البهرج وتستند إىل تسميات مؤثرة وهاالت المعة ترتكز 

عىل االبتذال ال غري. 
ومن هنا وإىل قيام دولة الثقافة -التي تُعيل الفكر وتبّجله، والتي ترسم منوالها 
العضوي  املثّقف  بيد  تأخذ  والتي  منفتح وطموح،  فكري  أساس  التنموي عىل 
يك يساهم بدوره يف بناء مرشوع مواطني يبّجل الحرية واملساواة- فإّن الفنان 
ليضمحّل  متشيه  عن  سيرتاجع  أو  فّنه،  وتنجي  تنجيه  قد  التي  طُرُقَه  سيبتكر 
وممن  العام  الفضاء  تصيّدوا  ممن  الالّمعنى  ألصحاب  مكانه  ويرتك  ويتقهقر 

سلْعنوا الثقافة والفن وسطّحوا القضايا الفكرية الثقافية.
الفنانة التشكيلية ريم سعد صاحبة مبدأ الفنان العامل تتبّنى هذه التوّجهات 
الحياة  الفن مفتاحا من مفاتيح  وتقول:»سنكون يف أفضل صورنا عندما نعترب 
َدإِ، سنكون يف أرقى إنسانيتنا إذا أخذنا  الذي لواله نكون مقفلني ومغلّفني بالصَّ
الفّن مأخذ الجّد واعتربناه أيضا كاملعادالت الرياضية التي تحمينا من السقوط 

عىل بعضنا البعض«.

التشكيلية ريم سعد أو معنى أن يكون الفنان عامالمتى يأتي القانون الذي يحمي الفنان

تضاء قاعات السينام يف تونس من جديد لتستقبل جمهورها وتشتعل الشاشات باالبطال والشخوص والحكايا 
واألحالم... اعادنا النجاح الذي صاحب فيلم »مجنون فرح،« عند اطالقه يف املهرجانات الدولية لصفوف املتابعة 

وتابعنا عرضه املخصص للصحافيني يف تونس قبل انطالقه يف  القاعات ابتداء من يوم أمس 29 سبتمرب 2021
الفيلم  بسيط يف حبكته ولكن غني  بتفاصيل الحفر يف أعامق بطليه االثنني،

حيث يروى اندالع قصة حب بني شابة تونسية يافعة قصدت باريس تحت يافطة الدراسة يف جامعة الرسبون 
ولكنها قصدتها اكث من اجل الحياة، وبني شاب من أصول عربية جزائرية يعيش يف فرنسا ولكن عىل تخومها... 
تلك التخوم الجغرافية لسكان الضواحي البارسية والتخوم النفسية ملن يعيشون هناك عىل هامش املكان بكل 
تجلياته فال يعرفون شيئا عن حياة باريس وانوارها... ليكون الفيلم مراوحة بني ثنائية رئيسية هي ثنائية االنوار 
والعتمة، ثنائية وفقت املخرج ليىل بوزيد يف نقلها للمتابع يف ثنايا الحكاية: نور الحرية لحراك شعبي يندلع  يف 
الجزائر مقابل عقود من الصمت تلت العرشية السوداء، ووقد كان ذلك من خالل تعريج بسيط يف آخر الفيلم 
تؤكد من خالله املخرج التزامها بالقضايا الكربى التي تخلق انعتاق االفراد، فال حرية لالفراد يف ظل أوطان مقموعة 

حتى وإن كانوا بعيدين عنها.
الخارجي  مظهرهم  سكون  مقابل  للشباب  النفسية  للعوامل  الداخيل  الصخب  تصوير  إيقاع  عىل  الفيلم  سار 
وسكينته... ووفقت ليىل بوزيد يف تصوير جامل لحظة انبالج النور مقابل الظالم وصورت اكث من مشهد زمن 
الهدف: وهو وصال األجساد يف  النهار... كام اجادت رسم عاملني متقابلني لحبينب يرومان نفس  الفجر وانبثاق 
الحب وبالحب ولكن مبسارين مختلفني واحد يستجيب للرغبة وينقاد لها وآخر يعقلنها ويقتفي اثرها بتؤدة 
وتردد، ليدور هذا التقابل ضمن دائرة من املحفزات العاطفية النفسية الداخلية والخارجية وأهمها التعرف عىل 
ارث اديب عريب زاخر بااليروسية تنكره ثقافتنا الشعبية املعارصة وتهرب منه، لتكون دراسة البطلني للالدب العريب 

يف الرسبون خالل القصة  مطية املخرجة يف تقديم عوامل الرغبة يف الشعر العريب العذري منه واالكث جرأة مرورا 
بالوجد الصويف وصوال اىل أدب الرغبة واملناكحات...

لتقرتب ليىل بوزيد بإجادة من نقل حرية الشباب املسلم بني مقتضيات ارثه البعيد يف تناقضاته وبني تفاصيل 
أنفسنا  التي نجد  الجامعي  التنميط  لنا مناذج بسيطة لقوالب  وأشكال  ان تقدم  بتعقيده واستطاعت  حارضه 

عرضة لها كل يوم وكلفة ان تشّذ عنها...
املمثالن اللذان قدما دور البطولة فرح وحبيبها اجادا تقديم ادوارهام ببساطة وكذلك باقي املمثلني فكان هذا 

العمل السيناميئ بسيطا ويف متناول الجميع.
وقد ساعدت الرتجمة اىل الدارجة التونسية يف تقريبه من لغة الشباب املحكية التي تتسم بالوقاحة والالمعيارية 
والتمرد... فلغة الفيلم الرئيسية هي الفرنسية وباستثناء املخرجة واملمثلة الرئيسية »زبيدة بلحاج عمر« ال يش 

فيه من تونس ال أماكن تصوير وال جهات منتجة وال... باستثناء حلم الشباب باالنوار يف باريس.

سي

هوس الرغبة وعقلنتها
 فيلم »مجنون فرح« لليلى بوزيد : 

*الفنانة  التشكيلية ريم سعد

* سلمى الجاليص


