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

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.
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ليلى الشرايبي رئيس جمعية »عتيد«

نطالب محكمة املحاسبات باإلسراع 
يف تقديم املستندات إىل املحاكم

 الذاكرة املسرحية تسري نحو خط الهامش!

منذ 2017:

وعود حكومية معّلقة يف الوكالة 
الفنية للنقل الرّبي

سوسة:

ملاذا أضرب أعوان مندوبية الوسط 
والساحل للخطوط الجوية؟

في الستاغ:

رفض لربط محطات اإلنتاج الخاصة 
بالطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية

تفعيل تقرير محكمة المحاسبات

تغيّرات يف املشهد السياسي إذا أثبت 
القضاء شبهة التمويل األجنبي

في اليوم العالمي للفالحة

سماسرة يتاجرون بالعامالت، ينتهكون 
حقوقهن، يتحرشون بهن، يسلبونهن عرقهن 

يعرّضونهن للموت والسلطات مورطة

الحكومة أمام مهام عاجلة إلنقاذ املالية 
العمومية وإعداد امليزانية

من يعيد إىل املدرسة 
بريقها وجدّيتها؟

 املسجد األقصى يتعرّض 
لخطر التهويد والتدمري
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وطنية 

مكاملة هاتفية بني األخ الطبوبي ورئيسة 
الحكومة املكلفة   

التهاين وأكد عىل  لها  الجديدة، قدم  الحكومة  بالسيدة نجالء بودن رئيسة  اتصال هاتفي  الطبويب  الدين  نور  العام لالتحاد  االمني  كان لألخ 
استبشار االتحاد بالخطوة االيجابية املتمثلة يف تشكيل الحكومة مبا ميكن من مجابهة امللفات واملشاكل املرتاكمة والتي ازدادت تعقيدا خالل 

الفرتة االستثنائية.
وأكد األخ االمني العام يف محادثته مع رئيسة الحكومة، عىل حرص االتحاد عىل استمرارية الدولة والدعوة ملتابعة كل التعهدات وااللتزامات 

مع االتحاد العام التونيس للشغل. وشّدد عىل أن االتحاد ال ميكن إال أن يكون إيجابيا كلام كانت الحكومة منسجمة مع وعودها وتعهداتها.
العمل  الراسخة بأهمية االتحاد ودوره وخاصة يف ما يتعلق بدفع  الحكومة عن سعادتها باالتصال مؤكدة قناعاتها  املقابل عربت رئيسة  يف 
الحكومي نحو تحقيق نتائج إيجابية يف مجمل امللفات املطروحة. وأكد الطرفان يف محادثتهام عىل أن التواصل بني الحكومة واالتحاد مستمّر 

خالل الفرتة املقبلة.
* حياة الغامني

سفري إيطاليا يلتقي األخ األمني العام   
استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب 

مبكتبه السيد سفري إيطاليا بتونس للحديث عن 
ملّف مؤسسة إيطالية بالقريوان قصد إيجاد 

الحلول والحفاظ عىل حقوق العامل واملؤسسة. 
وحرض اللقاء األخ السيد السبوعي الكاتب 

العام لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان وممثيل 
الرشكة بتونس. وأكد األخ األمني العام أهّمية 

دعم الحوار االجتامعي بعيدا عن التوترات 
وضامن حقوق العامالت وتطبيق القانون.

اللهّ اللطيف يا أخ سامي
مدير  والنرش  باالعالم  املكلّف  املساعد  العام  األمني  الطاهري  سامي  األخ  تعرّض 
أنّه ظّل منذ مّدة يعاين من  إذ  الفراش  ألزمته  جريدة »الشعب« إىل وعكة صحية 
أوجاع مفاجئة عىل مستوى الظهر تبعتها أوجاع أخرى عىل مستوى الفم وقد زار 
الطبيب الذي نصحه لنيل يشء من الراحة وهو ما التزم به ـ عىل كّل حال كّل هياكل 
االتحاد العام التونيس للشغل تتمّنى لألخ سامي شفاًء عاجال وعودة رسيعة الستئناف 

نشاطه اليومي الدؤوب.

األخ سمري الشفي 
واملرزوقي واملفاوضات 
االجتماعية  واألعراف   

عرب األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل األخ سمري الشفي، 
عن  بودن  نجالء  الحكومة  رئيسة  إلعالن  الشغيلة  املنظمة  ارتياح  عن 

فريقها الحكومي.
وقال األخ الشفي إن االتحاد ينتظر أن متر الحكومة من املصافحة األولية 
للملفات إىل الرشوع الفعيل يف اإلنجاز خاصة يف هذا الوقت الصعب جدا 

الذي تعيشه تونس.
للفئات  الجديدة رسائل طأمنة  الحكومة  تُوجه  أن  وتحدث عن رضورة 
الهشة، مطالبا برضورة إنهاء ملف الحضائر ومعالجة موضوع االرتفاع غري 

املفهوم ألسعار عدة مواد أساسية.
ودعا إىل فتح امللف بعيدا عن كل الشعارات، خاصة أن لوبيات تُسيطر 
بّد  ال  أنه  الشفي  سمري  األخ  وبنّي  التونسيني.  قوت  وعىل  األسعار  عىل 
عن  بعيدا  يُنّفذ  دقيق  واجتامعي  اقتصادي  برنامج  للحكومة  يكون  أن 

الشعارات وعن الكلامت اإلنشائية.
أي عالقة مبشاورات تشكيل  لالتحاد  يكون  أن  الشفي  األخ سمري  ونفى 
من  أو  قريب  من  ال  عالقة  أي  توجد  ال  أنه  مؤكدا  الجديدة،  الحكومة 

بعيد بالرتكيبة.
سمري  األخ  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  وانتقد 
منصف  للجمهورية  األسبق  للرئيس  األخرية  الترصيحات  بشدة  الشفي، 

املرزوقي املتعلقة بدعوة فرنسا للتدخل يف تونس.
ووصف ترصيحات املرزوقي باملُعيبة، وأكد أنها ترتقي إىل الخيانة الكربى. 
كام استنكر الشفي الدعوات التي تّم إطالقها بعد 25 جويلية للواليات 

املتحدة االمريكية لعدم إرسال التالقيح املضادة لكورونا إىل تونس.
إىل  التقليدية  والصناعات  والتجارة  الصناعة  اتحاد  الشفي،  األخ  ودعا 
الخاص.  القطاع  يف  االجتامعية  باملفاوضات  عالقة  يف  موقفه  مراجعة 
املنظمة  مع  التعاقدية  العالقة  إعادة  برضورة  األعراف  منظمة  وطالب 

الشغيلة، معتربا أي رضب لهذه العالقة لن يكون يف مصلحة تونس.
تّم فتح مفاوضات يف عدة مجامع ومؤسسات  أنه  الشفي  األخ  وكشف 
خاصة وتم تحقيق نتائج إيجابية رغم رفض األعراف استكامل النقاشات. 

وتحدث عن تقدم بنسبة 75 باملائة يف قطاع املعادن.
* م/ م

ندوة تكوينية حول الحماية 
االجتماعية يف قطاع النسيج

تنظّم الجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واألحذية أيّام 14 
و15 و16 أكتوبر 2021 ندوة تكوينية تدريبية تحت عنوان الحامية 
واملالبس  النسيج  قطاع  يف  االجتامعي  الضامن  وأهمية  االجتامعية 
للصناعات  الدويل  االتحاد  مع  بالتعاون  وذلك  واألحذية  والجلود 

ومنظمة »فريدريك ايبارت«.
* الجباري

هيئة ادارية يف الحمامات 
للجامعة العامة للبناء واألخشاب

عىل  وافق  الداخيل  النظـام  أّن  للشعب  مطلعة  مصادر  ذكرت 
متكني قطاع البناء واألخشاب من عقد هيئة ادارية اليوم الخميس 
14 أكتوبر 2021 بنزل الهدى بالحاممات الجنوبية ـ الهيئة االدارية 
سيرشف عىل ادارة أشغالها األخ محمد عيل البوغديري األمني العام 

املساعد املكلّف بالقطاع الخاص.
* رمزي
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سيدات األرض وملحها ينخرطن يف االتحاد العام التونسي للشغل 
دفاعا عن حقهن يف العمل الالئق 

حملة االنتساب النقابي لعامالت الفالحة:

من  فالحية  عاملة  الفيايش  عفاف  السيدة  تتحّدث 
نهارها عندما  انطالقة  الروحية من والية سليانة عن 
تنهض من النوم منذ الساعة الثانية والنصف صباحا 
وهي  ذلك  ميكن  ال  ألنه  اللباس  غسل  عىل  لتنكّب 

تعود اىل املنزل بعد الغروب.
عفاف تقوم بغسل اللباس ويف الوقت نفسه تعّد فطور 
الصباح والغداء لها يف الضيعة ولزوجها وأبنائها عندما 
يعودون اىل املنزل مع منتصف النهار، وترتكه لهم حتى 
جارية  تخرج  أن  قبل  صباحا  السادسة  مع  يستفيقوا 
هي  ستقلها  التي  بالشاحنة  تلتحق  حتى  الخارج  اىل 

وزميالتها اىل الحقل.
لتجد  الشاحنة  تنتظر  أين  الطريق  اىل  عفاف  تصل 
حوايل  فجر،  كل  عليه  تعودت  الذي  نفسه  املشهد 
الحجم.  متوسطة  شاحنة  ستمتطي  عاملة  فتاة   30
فاملكان ال يتسع لهذا العدد، لذلك هي ال تتفاجأ ايضا 
باملشهد االخر ألنها تعودت عليه، أال وهو قيام صاحب 
السيارة، الذي ما انفك يرصخ يف وجوه الفتيات، برش 
بها  يقوم  التي  الحيلة  وهي  السيارة،  ظهر  فوق  املاء 
هذا »السمسار« حتى مينع عىل النساء من الجلوس يك 
يضطررن إىل الوقوف وبالتايل يربح أكرث ما ميكن من 

املساحة ليصعد أكرث عدد من النساء عىل الشاحنة.
وحتى سالّتهن التي وضعن فيها الطعام يضطررن إىل 

تعليقها عىل أجناب الشاحنة ألن املكان ال يتسع.
بيع قوة العمل

أو  القارص،  الربد  يف  املعاناة  رحلة  تنطلق  الحقل،  يف 
يف الحّر الشديد، تقريبا أغلب الوقت تأخذ العامالت 
االمر  تعلق  إذا  الدائم  الوقوف  إما  معينة،  وضعية 
بجمع االشجار املثمرة، أو وضعية القرفصاء إذا تعلّق 
األمر بجمع مثار النباتات، ولنتصور االوجاع واالمراض 
التي تعاين منها العامالت لسنوات عدة بسبب ظروف 

العمل الصحية.
اىل  عينيك  ترفع  أن  تقول عفاف: »تصوروا، ال ميكنك 
االعىل، أو تطلب املاء، حتى الذهاب للتبول نقوم بها 
جريا يف ظروف مهينة تحت رصاخ العرف، وعندما يأيت 

وقت الغداء ال يحّق لنا أن نتجاوز النصف ساعة«.
تكمل النساء عملهن بعد أن قضني 12 ساعة من العمل 

والرضب  االهانة  اىل  فيه  يتعرضن  واملضني،  الشاق 
وايضا التحرش الجنيس، ويا ويلها من تتكلم أو تفتح 
سينتظرها،  والجوع  مصريها،  سيكون  فالطرد  فاها، 
لذلك تقبل العاملة وتصمت... وتقرب كل ذلك يف قلبها.

يف االخري تحصل كل امرأة عاملة عىل مبلغ بني 12 و15 
دينار، وعندا اكتشفن أن السمسار يحصل من الفالح 
5 دنانري  الواحدة ويخفي  العاملة  20 دينار عىل  عىل 
لنفسه، وعندما يواجهنه بذلك، يبدأ بالرصاخ والتهديد 

والوعيد قائال: »اليل ما موش عاجبو حنك الباب«.
لهن،  خيار  ما  ألن  أخرى،  مرة  املسكينات  فتصمت 
اتجاه  يف  الطبيعي،  غري  والتعب  الخيبة  ذيال  يجررن 
الصباح،  الظروف نفسها يف  الشاحنة يف  منزلهن، عىل 
الخلفي  الباب  ينفتح  ال  حتى  قلوبهن،  عىل  وأيديهن 
زميالتهن  مثل  املوت  احضان  بني  أنفسهن  ويجدن 
ألن  للمجهول،  وعائالتهن  ابناءهن  تاركات  السابقات 

رغيف الخبز أجربهّن عىل ذلك.
وضع بائس وجب مقاومته

عاملة  الف   500 من  أكرث  تعيشه  عفاف،  تعيشه  ما 

االستغالل  انواع  كل  من  الرسمية،  االرقام  حسب 
واالستعباد من أجور غري انسانية وحرمان من الحامية 
االجتامعية والحق يف الصحة وعيش دائم يف االهانات 
والعنف والتحرش الجنيس، يحدث هذا وسط صمت 
مريب من السلطات التي عىل ما يبدو مل يكفها عدد 

النساء اللوايت لقني حتفهن بشاحنات املوت.
شيئا  يتغري  مل  باالنتشار،  الكوفيد  وباء  بدأ  عندما  أما 
إذ  والرداءة،  التفاقم  من  زاد  بل  الكادحات،  واقع  يف 
دون  كبرية،  بأعداد  السيارات  عىل  تجميعت  تواصل 
اخذ احتياطات التباعد الجسدي، فالَعرف يبحث عن 
الربح... الربح االقىص فقط، ولتذهب أرواح النساء اىل 

الجحيم.

تتحرك،  للفالحة  العامة  الجامعة  جعل  الوضع  هذا 
وبالتعاون مع مركز تضامن تّم اطالق حملة تحسيسية 
النتساب العاملة الفالحية للمنظمة الشغيلة وتكوين 
وقد  واملعنوية،  املادية  حقوقهن  عن  تدافع  نقابات 
الجهات  من  وعدد  سليانة  بجهة  االنطالقة  متت 
االخرى، لتنطلق يوم أول امس الثالثاء املرحلة الثانية 
توزيع  تم  اين  اىل سليانة  بالعودة  وذلك  الحملة  من 

السيدة  انخراط  اول  اقتطاع  ونال رشف  االنخراطات، 
عفاف الفيايش صاحبة القصة.

للشغل  الجهوي  االتحاد  من  بإرشاف  كان  اللقاء 
الشافعي  احمد  العام  الكاتب  االخ  يف  ممثال  بسليانة 
وبحضور وفد عن الجامعة العامة للفالحة ترأسه االخ 
الكاتب العام عامر الزين وبحضور االخت كلثوم برك 

الله املديرة التنفيذية ملركز تضامن.
ووصف االخ أحمد الشافعي يف ترصيح لوكالة تونس 
افريقيا لالنباء معاناة النساء العامالت يف قطاع الفالحة 
الئقة  عمل  ظروف  انعدام  أمام   21 القرن  بفضيحة 

ووسائل نقل تنقلهم.
من جهته ذكر االخ عامر الزين لوكالة تونس افريقيا 

لالنباء أن اليوم التحسييس يندرج يف إطار الجزء الثاين 
لسلسلة العامل األساسيني خاصة عامل الفالحة باعتبار 
والدوائر  الترشيعات  كل  قبل  من  متناسون  أنهم 
املسؤولة رغم عددهم الكبري والذي يفوق 500 ألف 

شخص حسب آخر اإلحصائيات.
انتساب  إىل  أساسا  تهدف  التظاهرة  هذه  أن  وبنّي 
النساء العامالت يف القطاع الفالحي إىل االتحاد العام 
التونيس للشغل وانخراطهن ضمن نقابات أساسية من 
عىل  يدافع  حتى  متكامل  ترشيعي  إطار  إيجاد  أجل 

حقوقهن ويضمنها.
وقال الزين إن االنطالقة كانت من والية سليانة خاصة 
أنها احتضنت مؤخرا حلقات نقاش ويوم تحسييس إىل 
جانب إنتاج رشيط وثائقي يربز معاناة املرأة العاملة 
يف القطاع الفالحي ومن املنتظر أن تحتضن الواليات 
تحسيسية  أياما  القادمة  القليلة  األيام  يف  األخرى 
مامثلة. ويف ما يتعلق بانخراط هؤالء النساء، أوضح أن 
مشاركتهن ستكون رمزية الستقطاب أكرب عدد منهن.

العامالت  لدى  كبريا  استحسانا  لقيت  الحملة 
العام  اللوايت عربن عن اعتزازهن باالتحاد  الكادحات، 
التونيس للشغل الذي خلق امامهم بريق امل ملقاومة 
الخور الذي يعانينه الذي كان اىل وقت قريب سابق 
العامالت  وبتضامن  باالتحاد  اليوم  لكن  وقدرا،  فضاء 
اىل  وسيتوجهن  املستحيل  سيصنعن  بينهن  فيام 

مستغليهن قائالت: »حذار، فتحت الرماد اللهيب«...

* السيدة عفاف الفياشي من الروحية تنال شرف 
أول انخراط، و1000 بطاقة انخراط دفعة أولى 

في الجهات في اتجاه تكوين نقابات

* ريبورتاج : صربي الزغيدي
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- وزيرة العدل، ليىل جفال.

- وزير الدفاع، عامد مميش.

رشف  توفيق  الداخلية،  وزير   -

الدين.

- وزير الخارجية والهجرة والتونسيني 

بالخارج، عثامن الجرندي.

بوغديري  سهام  املالية،  وزيرة   -

منصية.

سمري  والتخطيط،  االقتصاد  وزير   -

سعيد.

مالك  االجتامعية،  الشؤون  وزير   -

الزاهي.

- وزير الصناعة والطاقة، نايلة نويرة 

غوندي.

- وزيرة التجارة، فضيلة الرابحي بن 

حميدة.

الياس  محمود  الفالحة،  وزير   -

حمزة.

- وزير الصحة، عيل مرابط.

- وزير الرتبية، فتحي السالويت.

منصف  العايل،  التعليم  وزير   -

بوكثري.

كامل  والرياضة  الشباب،  وزير   -

دقيش.  

- وزير النقل، ربيع املجيدي.

نزار  االتصال،  تكنولوجيات  وزير   -

بن ناجي.

سارة  واإلسكان،  التجهيز  وزيرة   -

زعفراين جندري.

- وزير أمالك الدولة، محمد الرقيق.

بن  معز  محمد  السياحة،  وزير   -

حسني.

محمد  الدينية،  الشؤون  وزير   -

إبراهيم الشايبي. 

- وزيرة املرأة، امال موىس.

قطاط  حياة  الثقافة،  وزيرة   -

القرمازي. 

- وزيرة البيئة، ليىل الشيخاوي.

الخارجية،  - كاتب دولة لدى وزير 

عايدة حمدي.

* أهم االستنتاجات بشكل برقي

التي  جفال  ليىل  يف  الثقة  إعادة   *

العدل  وزارة  حقيبة  إليها  عهدت 

املشييش  حكومة  يف  كانت  أن  بعد 

األوىل وزيرة ألمالك الدولة وتوفيق 

الداخلية.  إىل  يعود  الدين  رشف 

بعد  يفعل  أن  له  بقي  ماذا  لكن 

نجالء بودن قدّمت الحكومة الجديدة:

23 وزيرا وكاتبة دولة للخارجية من بينهم 9 نساء

كيف سيتمّ تنفيذ ما تبقى 
من اتفاق حول 27 قطاعا؟

أعلنت رئيسة الحكومة نجالء بودن، يوم اإلثنني 11 أكتوبر 2021، عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي تتكّون من 25 اسام من 

املستقلني وهي حكومة اسرتجاع ثقة املواطن يف الدولة.

ويذكر أّن الحكومة الجديدة عقدت يوم أمس االربعاء 13 أكتوبر 2021 أوىل جلسات عملها لوضع الخطوط األوىل لربنامج عملها 

لـ100 يوم األوىل من تسلمها املهام وفيام ييل الرتكيبة:
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التي  والتغيريات  االعفاءات  حملة 

املكلّف  الوزير  زمن  يف  حصلت 

التخّل  تّم  الذي  الغرسالوي  رضا 

أّن  رغم  غامضة  ألسباب  عنه 

الرجل قام بعمل كبري خالل الفرتة 

والتي  املسؤولية  فيها  التي تحّمل 

االقامة  قرار  بإصدار  اصطبغت 

الجربية عىل بعض األسامء.

أعباء  ليحمل  عاد  دقيش  كامل   *

منها  أعفاه  التي  الرياضة  وزارة 

الكرامة  وائتالف  النهضة  جامعة 

بسبب ملف هالل الشابة ووديع 

الجريء.

* تّم االبقاء عىل عثامن الجرندي 

لضامن  الخارجية  وزارة  يف 

يف  أرسارها  وحفظ  استقرارها 

عالقة بالخارج وما تحتاجه تونس 

من دعم خارجي.

* من الفرتة االستثنائية تّم ترسيم 

املالية  وزارة  يف  بوغديري  سهام 

وعل مرابط يف الصحة.

يف  كذلك  الثقة  تجديد  تّم  كام   *

الحايل  الوزير  السالويت  فتحي 

للرتبية وهو الذي سمي يف خطّته 

خالل حكومة املشييش.

* وزير الشؤون االجتامعية الجديد 

املرحوم  ابن  هو  الزاهي  مالك 

النقايب والقيادي املنصف الزاهي.

الجهوية  التمثيلية  * عىل مستوى 

ميكن القول إّن نجالء بودن راعت 

هذا الجانب ووضعت يف اعتبارها 

قالوا  التي  للجهات  مهمة  متثيلية 

إنّها جهات التمييز اإليجايب )قابس 

وقبل(.

الجديد  الوزير  سعيد  سمري   *

عالقة  ال  والتخطيط  لالقتصاد 

قرابة تربطه بالرئيس قيس سعيد 

وهو آخر رئيس مدير عام للرشكة 

.)STB( التونسية للبنك

* تكّونت حكومة نجالء بودن من 

36٪ من النساء.

* 100 يوم األوىل ستخّصصها نجالء 

العليل  االقتصاد  إلنعاش  بودن 

ومكافحة الفساد وطرح اصالحات 

واسعة يف االدارة.

االنسان  حقوق  وزارة  غياب   *

املشييش  حكومة  اتفاق  وتفعيل 

مع   2021 فيفري  شهر  خالل 

للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

والتي  العالقة  االتفاقيات  حول 

 5 املشرتكة  اللجنة  يف  تّم حسمها 

التي تهّم 27 قطاعا  زائد 5 وهي 

والقطاع  العمومية  الوظيفة  يف 

االتفاق  تنفيذ  تجزئة  ومتّت  العام 

عىل سنتني عىل أن تكون 25٪ من 

قيمة كّل اتفاق قد نفذت يف ماي 

.2021

تغييبا  لنقل  أو  غيابا  سجلنا   *

لوزارة الحكم املحل كام تم فصل 

عن  والتشغيل  التكوين  وزارة 

وزارة الشباب والرياضة.

* ينتظر كذلك من حكومة نجالء 

بودن أن تراجع التعيينات الحزبية 

تعيني  وكذلك  املواقع  عديد  يف 

رأس  عىل  عامني  مديرين  رؤساء 

الوطنية  واملؤسسات  الرشكات 

الكربى.

والسؤال اليوم هل ستكون حكومة 

نجالء بودن حكومة وظيفية أم أنّها 

ستنجح يف إقناع الداخل مبرشوعية 

اقناع  وبالتايل  حكومتها  برنامج 

وخاصة  الخارجيني  املفاوضني 

مؤسسات التمويل الدولية.

* رمزي الجبّاري

رئيس هيئة الخبراء 
المحاسبين وليد بن 

صالح

على حكومة 
نجالء بودن 

تقديم 
برنامج 
واقعي

أكّد رئيس هيئة الخرباء املحاسبني وليد 
وضعية  تعيش  تونس  بأن  صالح  بن 
االقتصادي  املستوى  عىل  جدا  صعبة 
بصيص  هناك  »ولكن  مضيفا  واملايل٬ 

أمل«.
تصورات  اليوم  هناك  صالح  بن  وقال 
الرتكيبة  خالل  من  للتحقيق  قابلة 
االعالن  بعد  خاصة  للحكومة  الجديدة 
عن احداث وزارة االقتصاد والتخطيط. 
إيجايب  مؤرش  يعترب  »هذا  قائال  وتابع 

يعزز الثقة يف حكومة نجالء بودن«.
وشّدد بن صالح عىل أن حكومة نجالء 
أهّمها  عاجلة  ملفات  تنتظرها  بودن 
لسنة  الدولة  ميزانية  متويل  استكامل 
2021، باالضافة إىل تحسني نسب النمّو 
االقتصادي عرب خلق تصورات اقتصادية 

جديدة وذلك عن طريق االستثامر.
نسبة  يف  التحكم  رضورة  عىل  أكد  كام 
وأشار  مخيفة.  أصبحت  ألنها  التضخم 
التونيس  املوطن  أن  إىل  بن صالح  وليد 
أصبح يعاين يف ظل ارتفاع نسب البطالة 
لغالء  باالضافة  باملائة   17 من  ألكرث 

املعيشة.
وشّدد وليد بن صالح عىل رضورة تقديم 
عىل  واقعي  لربنامج  الجديدة  الحكومة 
االشكاليات  لنفس  تجنبا  القصري  املدى 
سيبعث  ذلك  أن  اىل  مشريا  املاضية٬ 

برسالة إيجابية يف الداخل والخارج.
* م/ م
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كلمة حق        

السيادة الوطنية خط 
أحمر 

* النفطي حولة     

هناك ملة من الناس ال تستحي أبدا، 
أن  منذ  السلطة  إىل  متعطشة  وهي 
إذ  االستعامرية.  بريطانيا  أّسستها 
كانت أول هبة أعطتها ملؤسس جامعة 
اإلخوان املسلمني حسن البنا يف 1928 
الربيطانية.  بالعملة  مائة  خمس 

يزعم يف كتابه مذكرات الدعوة والداعية أنها مساعدة لبناء مسجد يف 
االسامعيلية مهد الجامعة اإلسالمية. ولعلها كانت أول ما أبدته والءها 
الوطني  التحرر  االنجليزي ملرص، عىل حساب  االستعامر  ممثل  للقرص 

لشعب مرصمن نريه وجربوته.
هذه امللة وأعني بها جامعة اإلخوان املسلمني كانت يف رصاعها الطويل 
تبحث  السبعينات  منذ  والوطنية  منها  الرجعية  العربية  األنظمة  ضد 
عىل السلطة  تحت أي مسمى ولو كان باالستقواء باألجنبي عىل حساب 

السيادة الوطنية.
مثبتة  العربية  األنظمة  كل  مع  دموي  رصاع  يف  تاريخيا  دخلت  فقد 
بالدليل القاطع أنها تبحث لها عن التمكني واعتالء عرش السلطة. ففي 
التي  سويقة،  باب  يف  البشعة  جرميتها  كانت  املثال  سبيل  عىل  تونس 
لن متّحي من الذاكرة. بل وحاولت القيام بانقالب عسكري ضد النظام 
البورقيبي يوم الثامن من نوفمرب1987، لكن سبقها الجرنال بن عيل يوم 
السابع من نوفمرب من السنة نفسها. أما يف ليبيا وسوريا والعراق فقد 
السلطة  أنها إرهابية فكرا وسلوكا. وكل ذلك تعطشا منها إىل  أظهرت 
سواء ضد أنظمة وطنية كانت أم رجعية من أجل زيادة تقسيم الوطن 
دار كفر ودار  إىل  العريب  املجتمع  الفتنة وتقسيم  بزرع  العريب، وذلك 
أميان. واعتبار أن هذه األنظمة كافرة، وتعيش يف جاهلية. وذلك طبقا 
لتنظريات سيد قطب الذي تأثر بأيب أعىل املودودي بنظرية الحاكمية 

لله.
اإلخوان  أن  الكريم  القارئ  يفهم  حتى  مطولة،  مقدمة  تلك  كانت 
مع  التعامل  عن  يتورعون  وال  عمالء  كانوا  تأسيسهم  منذ  املسلمني 

املستعمر)بكرس امليم(.
وملا ِجيىء بهم يف مرحلة الربيع العربي انطالقا من تونس منذ 2011 مل 
يثبتوا سواء يف تونس أو يف ليبيا أو يف مرص أن والءهم أقرب إىل شعوبهم 
وأوطانهم من أمريكا وبريطانيا وفرنسا. وكانت لديهم فرصة ذهبية ملا 
كانوا يف الحكم أن يثبتوا فعال والءهم لألمة العربية ولقضية فلسطني 
باعتبارها القضية املركزية لألمة العربية، وهي البوصلة التي تفرز الشق 

الوطني والشق الالوطني العميل لألجنبي.
وبدَل أن يرسلوا املجاهدين العرب إىل القبلة األوىل والقضية، إىل الجهاد 
منهم  التزاما  والعراق،  وليبيا  سوريا  إىل  باآلالف  أرسلوه  فلسطني  يف 
بتنفيذ مرشوع الرشق األوسط  الكبري والجديد إلعادة تفتيت وتقسيم 
الوطن العربيل، وفقا لسايكس بيكو الجديدة. عندها رفعت الجامهري 
العربية يف كل ساحات الوطن العريب شعارا محوريا »الجهاد يف فلسطني 
التمكني  عن  إالّ  يبحثون  ال  أنهم  فعال  أثبتوا  وهكذا  الدين«.  تجار  يا 

وتخريب األوطان.
وطبعا تواطأ مع اإلخوان يف مرحلة ربيع الخراب ممن يرفعون شعار 
الدميقراطية وحقوق األنسان من العمالء. من أمثال منصف املرزوقي 
املتسلقني  من  وبعض  الذكر،  سيئي  سعيد  والصايف  مبارك  بن  وجوهر 
مع  العمل  من  يستحيون  ال  أنهم  أكتوبر   18 حركة  يف  أثبتوا  الذين 

السفارات األجنبية.
من أجل ذلك ال نستغرب من منصف املرزوقي وراشد الغنويش دعوتهم 
التي  للتدخل األجنبي جهارا نهارا، بل ما زالوا مرصين عىل أن تونس 
تبقى  أن  يجب  األوفياء  واملجاهدون  فرحات حشاد  أجلها  من  ضحى 

محمية يف يد االستعامر.

لطفي املاكني  
جاءنا البيان األّول لحكومة نجالء بودن رمضان 
الذي طال انتظاره منذ أن اتخذ الرئيس قيس سعيد 
اإلجراءات االستثنائية يوم 25 جويلية قاطعا بذلك 
إىل  البالد  أوصلت  فاشلة  منظومة  مع  زمنيا  فاصال 
والّصرب  الجهد  من  الكثري  إىل  يحتاج  مرتّد  وضع 
والصدق يف النوايا من الجميع دون استثناء للخروج 

منه.
يف  فرّسها  التي  االنتظار  فرتة  متّدد  ومع 
االنتظارات  تعاظمت  سعيد  الرئيس  سابق  خطاب 
 25 يوم  حدث  ما  إّن  القول  يجوز  بل  والتطلّعات 
جويلية أعاد تلك الشحنة من اآلمال يف التغيري نحو 
حينها  التونسيني  أغلب  نفوس  عّمت  التي  األفضل 
عىل  التفرقة  كرّست  مظاهر  استفحلت  ان  بعد 
أساس االنتامء الحزيب ملن ميسك بدواليب مؤسسات 
بالوالء  لهم  دان  من  كّل  إىل  ذلك  امتّد  بل  الدولة 
به من أعامل وأفعال ملصلحة  يقومون  ما  ومباركة 

»الحزب األغلبي داخل الربملان«.
كانت  »إذا  املتّنبي  قول  هنا  أستحرض  ولعيّل 
األجساُم« ألّن هذا  كباًرا تعبت يف مرادها  النفوس 
املتزايدة  الشعبية  االنتظارات  بحجم  مرتبط  القول 
منذ أن اكتشف أّن الحكومات املتعاقبة منذ 2011 
فيها  والفاعلني  املشاركني  أهم  النهضة  كانت  والتي 
ال هّم لها االّ البقاء يف السلطة والتمّكن من مفاصل 
الدولة بداية من املحاصصة الحزبية إذ عملت من 
خاللها من متكني كّل من يقبل بأن يشاركها املغانم 
املعتمديات  من  بداية  املسؤوليات  من  نصيبه  من 
ذلك  وإىل  والسفارات  العامة  واالدارات  والواليات 
التعويض »للمناضلني« وعائالتهم واملقربني منهم مبا 
يف  نفسها  بودن  حكومة  لتجد  البالد  ميزانية  أنهك 
مواجهة وضع أكرث من صعب خاّصة بعد ما صدر 
قليلة  أيّام  منذ  املركزي  البنك  مجلس  اجتامع  عن 
من أرقام راجت بعدها االشاعات عن امكانية تخيّل 
ينتظرها  ما  أّن  الحكومة طاملا  تشكيل  املكلّفة عن 
أمر  وهو  املعجزات  صنع  معاندة  خانة  يف  يدخل 
التحّدي  قبول  واصلت  أنّها  مبا  للواقع  مجانبا  كان 

إنقاذ  محاولة  أمانة  وتحّمل 
ما ميكن انقاذه من مخلّفات 
املحاصصة  حكومات 
يقبلوا  مل  الذين  الحزبية 
حقائق  هناك  بأّن  اآلن  إىل 
واقعا  أمرًا  أصبحت  جديدة 
بروح  معه  التعاطي  يفرتض 

ينطلق  منها  التي  باألخطاء  واالعرتاف  املسؤولية 
يف  حاصل  وهذا  مغايرة  أخرى  ملرحلة  التأسيس 
واصلوا  هؤالء  أّن  إالّ  العامل  يف  الدميقراطيات  أعتى 
بث االشاعات والرتويج للفشل ألنّهم استبطنوه يف 
داخلهم وباتوا ال يرون إالّ غياب القدرة عىل الفعل 
مدى  عىل  انتخبوهم  من  واقع  وتغيري  واالنجاز 
عرشية كاملة مل ينجزوا فيها شيئا يذكر بل انّهم مل 
يحافظوا عىل مكاسب الدولة الوطنية وانحرفوا بها 
الوقت للكشف عن خفاياها كام  يف متاهات حان 
اداء  بعد  قيس سعيد يف خطابه  الرئيس  ذلك  ذكر 

الحكومة الجديدة اليمني الدستورية.

الفعل والقدرة
عنها  عرّب  التي  الشعبية  االنتظارات  حجم  إّن 
عموم الشعب بعد أداء الحكومة اليمني تعكس يف 

الحكومات  رافق  الذي  الفشل  حجم  األمر  حقيقة 
ونعني  أنّه  ذلك   2011 منذ  القصبة  عىل  املتعاقبة 
الفشل مّس كّل القطاعات التي تهّم عيش املواطنني 
ولعّل االرتفاع املتواصل لألسعار خاّصة أّن اللوبيات 
املتحالفة مع منظومة الحكم السابقة تسعى للرتوي 
بأنّها مازالت فاعلة وقادرة عىل تعطيل أي خطوة 
غري  بشكل  تدهور  الذي  العيش  مستوى  لتحسني 
التي  تلك  الفئات حتى  كّل  أن المس  بعد  مسبوق 

كانت إىل زمن غري بعيد تعترب محظوظة.
وقد انعكس ذلك التدهور عىل باقي املجاالت 
والقطاعات وأولها ما حصل يف أزمة »كورونا« حيث 
للقطاع  التحتية  البنية  هشاشة  مدى  عن  كشفت 
املال  ميلكون  ملن  فقط  ُمتاحا  أصبح  الذي  الصّحي 
حني  يف  الخاّصة  املصحات  ارتياد  عىل  القادرين 
وهو  خدماته  وتطوير  العام  القطاع  تجاهل  تّم 
الذي كان من مفاخر دولة االستقالل مثله  القطاع 
بعد  الصحة  وضع  نفس  عرف  الذي  التعليم  مثل 
منفلت  بشكل  الخاصة  املؤسسات  انترشت  أن 
الصعبة  أوضاعها  تواجه  العمومية  املدرسة  لتبقى 
الحاصلة  االستمرارية  أّن  قائم يف  واألمل  واملرتاكمة 
وزيري  من  كّل  باإلبقاء عىل  أي  الحكومة  يف هذه 
عملية  يف  لالنطالق  منصبهام  يف  والصحة  الرتبية 
ليست  العمليّة  ألّن  مراحل  عىل  وإنقاذ  تحسني 

بالبساطة والسهولة التي يتوقعها البعض.
واألمر نفسه بالنسبة إىل النقل وترّدي خدماته 
وكذلك وضع اإلدارة بعد أن عرفت يف العقد املايض 
أنهكوها  بل  داخلها  اصالح  أي  عطّلوا  من  إلتحاق 
مفاصلها  من  ومتّكنوا 
وحّولوها إىل مالذ للمتمتعني 
بالعفو الترشيعي العام وهو 
ما يفرّس عجز كّل من كانت 
تحسني  عن  صادقة  نوايا  له 
أصحاب  تشغيل  ترقيم 
عن  املعطلون  الدكاترة  وأولهم  العليا  الشهادات 
للتعويضات  وّجهت  االعتامدات  كل  أّن  مبا  العمل 
وكل  بن عيل  نظام  من ضحايا  أنّه  ادعى  من  لكّل 
الشباب  وأولهم  الكريم  الشعب  حساب  عىل  ذلك 
هذه  تصلح  أن  يف  األحالم  بعض  إليه  عادت  الذي 
الحكومة ما ميكن إصالحه من خالل وزاريت التعليم 
ألنّهام  والتكوين  والتشغيل  العلمي  والبحث  العايل 
املتعاقبة  الحكومات  خالل  ومن  سابق  وقت  يف 
السابقة مل تكون من األولويات لديهام توفري الفرص 
للشباب املغامر يف القوارب باتجاه الضفة الشاملية 
اقتناعه  بعد  حياته  حلم  عن  للبحث  للمتوسط 
عليها  استحوذ  ما  يوم  يف  صنعها  التي  الثّورة  أّن 
بل  السلطة  مبغانم  املرتبطة  الفرص  عن  الباحثون 
الجهد والنوايا  بالقليل من  إنّهم مل يكلّفوا أنفسهم 
يف تنفيذ القرارات واالجراءات إلخراج هذه الرشيحة 

من دائرة اإلحباط واليأس بل إنّهم دفعوهم بأشكال 
عىل  قضت  متاهات  يف  االنخراط  إىل  مختلفة 
أحالمهم وتطلّعاتهم لذلك تجد هذه الرشيحة اليوم 
الرئيس قيس  اتخذه  هي األكرث استعداًدا لدعم ما 
سعيد من إجراءات ألنّها ترى يف حكومة بودن كآخر 
فرصة للخروج من نفق البطالة والضياع بني مسالك 

املتكالبني عىل السلطة.

مكانة المرأة ولكن...
ومل يكن حّظ املرأة مختلفا عىل حّظ الشباب 
تشّدقت  ما  كثريا  التي  السابقة  الحكومات  أّن  مبا 
ودورها  املرأة  »مكانة  عن  خطاباتها  يف  أحزابها 
الريادي« إالّ أّن الحقيقة كانت عكس ذلك والدليل 
السابقة  الحكومات  مختلف  يف  املحدود  حضورها 
أّن  باعتبار  أخرى  مبواقع  محارصتها  عىل  عملوا  بل 
وقدرتها  دورها  يف  حقيقة  تعتقد  ال  مرجعيتهم 
عند  األفعال  ردود  ومازالت  واإلنجار  الفعل  عىل 
الحكومة  بتشكيل  االعالن عن تكليف نجالء بودن 
عالقة يف أذهاننا بالرتويح لفشلها قبل أن تنطلق يف 
اختيار فريقها الحكومي الذي مل يكن يف حسبانهم 
نجاحها يف تشكيل الحكومة اضافة إىل العدد املتميّز 
هذا  لكسب  واستعدادهّن  الحكومة  لعضوات 
التحّدي حتى يثبتوا ملن مل يستسيغوا إىل اآلن ما كان 
دعا إليه الطاهر الحّداد وما كرّسه منذ األيّام األوىل 
األقدر  أنّهّن  بورقيبة  الحبيب  الزعيم  لالستقالل 
واألجدر عىل االنجاز بعيدا عن التحالفات املشبوهة 
مع لوبيات املال الفاسد أو الباحثني عن التمّكن من 
مفاصل الدولة واغراق مؤسساتها مبن ال كفاءة لهم 
عائالتهم  وأصوات  أصواتهم  ضامن  أجل  من  فقط 

وأصدقاءهم يف االنتخابات القادمة.
إّن حجم التحّديات التي تواجه حكومة نجالء 
بودن رمضان تعكس حجم االنتظارات التي تسكن 
عموم الشعب التونيس يف تحسني أوضاعه املعيشية 
بعد أن غرق يف الديون وغالء األسعار واملحسوبية 
بني  والتفرقة  الحزيب  االنتامء  أساس  عىل  والتمييز 
له  رّوجت  الذي  االيجايب«  »التمييز  رغم  الجهات 
سنوات حكومات املنظومة الفاشلة ليظّل األمر عىل 
حاله بل تراجع عقوًدا إىل الوراء واملطلع عىل حقيقة 
أوضاع البالد يعلم ذلك ألّن األمثلة السيئة تحارصه 

من كّل جهة.
بكل  تتحّمل  أن  الحكومة  هذه  قدر  أّن  كام 
مطبّات  من  سابقاتها  خلّفته  ما  ومسؤولية  أمانة 
يف  لالنطالق  الجهد  قدر  العمل  وعليها  وهنات 
وقت  إىل  يحتاج  بل  هيّنا  ليس  هو  الذي  االصالح 
ونوايا صادقة من الجميع ألّن هناك من يضريه أن 
كانت  نسبة  بأي  نجاحات  الحكومة  هذه  تحّقق 
حتى ال يتبني للعامل حجم الفشل والرتّدي الذي متّكن 

من مفاصل الدولة عىل مدى عرشية كاملة.

رهانات الحكومة الجديدة

انتظارات شعبية كبرية.. أحالم الشباب 
وإنصاف املرأة

إصالح المنظومة 
المالية وإعادة التوازن 

إلى االقتصاد
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انخرط أحمد التلييل منذ صغره يف عدد من الجمعيات من 
بينها جمعية الشبيبة املدرسية يف املدرسة الصادقية ثم يف 
الشبيبة الدستورية. ومن هناك يف الحزب الحر الدستوري 
الجديد، ويف سنة 1946 انتخب كاتبا عاما لجامعة قفصة. 
وخالل الحرب العاملية الثانية انضم مع عدد من مواطنيه 
لإلسعاف  التونيس  األحمر  الهالل  جمعية  أسسوا  الذين 
واإلنقاذ ومساعدة السكان بجمع املالبس القدمية واملؤن 

واألدوية وتوزيعها.
بدأ   1959 مارس  بسوسة  انعقد  الذي  الحزب  مؤمتر  إثر 
خاصة  بورقيبة  يف  العيوب  بعض  يكتشف  التلييل  احمد 
االستبداد  إىل  ذاهبة  أنها  والواضح  حكمه  طريقة  يف 
وهو  املقاومني  أهان  أيضا  املؤمتر  ذلك  ويف  والدكتاتورية 
الحزب  يف  أخرى  قيادات  وأيضا  التلييل  أحمد  أغضب  ما 
املقاومني  وأغضب  املهريي...  والطيب  سليم  املنجي  مثل 
أيضا وقد أدرك احمد التلييل منذ ذاك الوقت أن ترصفات 
البالد. من جهة أخرى  بورقيبة هذه ستسبّب انقساما يف 
تعرض أحمد التلييل إىل هجمة رشسة من داخل االتحاد 
وعىل رأسهم احمد بن صالح والحبيب عاشور... إذ هناك 
من يقول إنها بسبب نزعة جهوية بني الجنوب والشامل... 
عىل  مشاكل  عدة  تراكمت   1962 عملية  إفشال  وعند 
أحمد التلييل الذي أصبح دوره يضعف يوما بعد يوم. يف 
تلك األيام كان بورقيبة بجهة الكاف الفتتاح مؤمتر االتحاد 
النسايئ. وبعد الكشف عن العملية تحول جميع املسؤولني 
للكاف للقاء بورقيبة ليعلنوا دعمهم وتأييدهم له وإدانة 

العملية. ألقى بورقيبة خطابا يوم 28 ديسمرب 1962 ويف 
هذا الخطاب هاجم بشّدة األزهر الرشايطي وجهة قفصة 
عندما  خاصة  الهاممة  لقبيلة  الشديد  بشتمه  أملح  وقد 
نطق جملة يف خطابه تقول )إنهم معيز ورّساح معيز. وكل 
لها...(  الهدامني  هم  كانوا  البالد  هذه  يف  دولة  بنيت  ما 
ويف هذا الخطاب الناري كان احمد التلييل يجلس أمامه 
مبارشة حيث اسود وجهه وركز عينه عىل األرض وبورقيبة 
يلتفت إليه بني الحني واآلخر. وهذه العملية كانت فرصة 
للبعض ليتهموه بأنه كان عىل علم مسبق بالعملية. ويوم 
9 جانفي 1963 عندما تّم التصويت يف الديوان السيايس 
عىل قرار حظر الحزب الشيوعي كان احمد هو الوحيد بني 
األعضاء الذي مل يصوت عىل قرار الحظر بدعوى أن الحزب 
الشيوعي ال عالقة له بالعملية ال من بعيد وال من قريب 
وأن قرار الحظر هي تصفية حسابات خاصة. مام زاد من 
األيام  تلك  والتلييل  التلييل.  احمد  عىل  بورقيبة  غضب 
يتعرض لنكسة أخرى وهو فقدان أصدقائه القادة املدنيني 
يف  العسكريني.  سلطة  تحت  أصبحت  التي  الجزائر  يف 
افريل من عام 1963 متّت إزاحة التلييل من رئاسة االتحاد 
تأكد   1964 بنزرت  مؤمتر  ويف  عاشور  بحبيب  وتعويضه 
التلييل من فقدان أحالمه يف رؤية تونس دولة دميقراطية. 
ويأيت يوم 28 جوان 1965 يوم تويف صديقه وسنده املهم 
الوفاة  لحظة  بجانبه  التلييل حارضا  وكان  املهريي  الطيب 
يف البيت. زاد سخط أحمد التلييل عىل النظام وبعد أيام 
أي يف جويلية يتلقى التلييل خرب عزله من عضوية الديوان 
األخري  وهذا  السبيس  قائد  بالباجي  وتعويضه  السيايس 
أيضا عّوض الطيب املهريي عىل رأس وزارة الداخلية. وبدأ 
التلييل يشعر بأنه رمبا سيكون الضحية املقبل بعد الطيب 
املهريي وخاصة يف نوفمرب 1965 يأيت خرب من املغرب عىل 
خطف ومقتل املعارض املغريب مهدي بن بركة من طرف 
نظام الحسن الثاين وهذا ما دفع أحمد التلييل إىل مغادرة 
تونس قبل فوات األوان اىل فرنسا يف ديسمرب 1965. ويف 
يوم 25 جانفي 1966 أرسل رسالة اىل بورقيبة هذا بعض 
التونيس  الشعب  فيه  ميّر  الذي  الوقت  )يف  من محتواها. 

بفرتة من أخطر فرتات تاريخه يفرض عيّل الواجب أن ألّح 
ـ  األصح  اوعىل  السياسة  مراجعة  أخرى عىل  مرّة  لديكم 
بالبالد  أردت  التي  الحكم  مراجعة طرق  ـ  انفعال  ودون 
املستقبل  يف  بجعلها  تهّدد  الخطورة  من  حالة  يف  اليوم 
القريب منسّدة اآلفاق. إّن نجاحنا يف فرتة الكفاح من أجل 
التحرير الوطني يعود يف نسبة كبرية منه إىل عاملني قارين 
مل نهملهام قَطُّ ورسنا دوما عىل هديهام يف عملنا وهام ان 
نظاما يفرض نفسه عىل شعب بالقّوة ويرفض ترشيكه يف 
الترصّف يف شؤونه هو نظام محكوم عليه حتام بالفشل. 
املجال  الذكر يف  يستحّق  تقّدم  أي  تحقيق  وإنه ال ميكن 
االقتصادي واالجتامعي يف نطاق نظام سيايس ال يكون فيه 
للشعب وهو املعني باألمر حق يف النظر أي ال يساهم يف 
أخذ القرارات...(. بورقيبة مل يتعّود أثناء حكمه أن يتلقى 
رسالة تنتقده أو تنتقد نظامه لذلك غضب جدا من أحمد 
التلييل وأرّص عىل عدم نرش الرسالة وتعتيمها نهائيا لكنه 

وزع نسخا منها عىل جميع أعضاء الديوان السيايس.
عىل  دامئا  يرتدد  كان  باريس  يف  التلييل  إقامة  أثناء 
مرة  ذات  التونسيني،  املهاجرين  أحد  ملك  عىل  مطعم 
له.  املقّدم  الطعام  يف  السم  دس  تّم   1967 أفريل  يف 
فأرسعوا  يتخبط  األرض  عىل  وسقط  بشدة  يرصخ  فبدأ 
به إىل مستشفى قريب، فتّم التعرف عىل الفور عىل أن 
القبض  فأُلقي  التسمم،  إىل  متعّمد  بشكل  تعرض  التلييل 
معهم  للتحقيق  مساعديه  وجميع  املطعم  صاحب  عىل 
حالة  بدأت  املستشفى  ويف  برسعة.  عنهم  أفرج  وفجأة 
وقبل  املوت،  من  بأعجوبة  نجا  وقد  االستقرار  التلييل يف 
مغادرته املستشفى بيوم زاره وفد من الحكومة الفرنسية 
لالطمئنان عىل حالته وطلبوا منه مغادرة فرنسا يف أرسع 
إليه كومندوس الغتياله وفرنسا  أرسل  بورقيبة  وقت ألن 
ال ترغب يف املزيد من االغتياالت عىل أراضيها خاصة بعد 
إىل  التلييل  أحمد  غادر  باركة،  بن  مهدي  املغريب  مقتل 
سويرسا وكان ضعيفا وهزيال وجسده شبه متداٍع، مل يجد 
يف سويرسا مكانا مناسبا لإلقامة بسبب قلة معارفه هناك 
تراقبه  التونسية  املخابرات  بأن  معلومات  عىل  وحصوله 
أصدقاء  له  حيث  بروكسيل  إىل  فتحول  هناك،  باستمرار 
كرث من النقابات العاملية العاملية. ويف مقّر إقامته بفندق 
الغرفة  مغادرة  بعدم  العاملني  احد  أخربه  األول  ألبار 
الرشطة  وأن  املصعد  يف  ينتظرانه  اثنني  قاتلني  هناك  ألن 
الشخصني، وقد  القبض عىل  إلقاء  وتّم  قادمة،  البلجيكية 

اعرتفا برسعة ما كانا ينويان فعله وهو قتل أحمد التلييل 
تفيش  األوربية  الّصحافة  الرأس.  يف  مسدس  من  بطلقة 
التونيس لهجامت رشسة  النظام  العامل ويتعرض  الخرب إىل 
من النقابات العاملية العاملية خاصة يف أوروبا وأمريكا، يف 
تلك األثناء يتعرض بورقيبة إىل ذبحة صدرية كادت تؤدي 
بحياته، وأثناء مرض بورقيبة قررت وسيلة احتواء املشكلة، 
فسافرت إىل بلجيكا ومعها شقيقها منذر وسكرتري بورقيبة 
الباهي االدغم ليلتقوا بأحمد التلييل وطلبوا منه املصالحة 
والعودة إىل تونس، بعد ترّدد يقرر التلييل الرجوع ويصل 
إىل تونس أواخر ماي 67 ويعود إىل سكناه بحامم األنف. 
الفراش وجسمه يتداعى يوما بعد يوم  لكنه بقي طريح 
يوم  الحياة  وفارق  للتليّف.  وتعرضه  كبده  انهيار  بسبب 

االثنني 25 جوان 1967. 
مهيبة وقد حرضها  تكون جنازته جنازة  أن  بورقيبة  قّرر 
أيضا  وتّم  املريض.  بورقيبة  عدا  ما  الدولة  مسؤويل  كبار 
من  تخوفا  قفصة  قرص  رأسه  مسقط  يف  دفنه  عدم  قرار 

هيجان شعبي هناك، وهو ما أثار غضب العائلة.

املرحوم املناضل أحمد التليلي وذكرى 10 أكتوبر من كّل سنةلعمّال القطاع تحت المجهر   

شقيق األخ مصطفى 
المديني في ذمة اهلل   

مصطفى  األخ  شقيق  وفاة  إثر 

لالتحاد  العام  الكاتب  املديني 

تتقدم  مبنوبة،  للشغل  الجهوي 

الشعب  جريدة  تحرير  أرسة  إليه 

الجلل،  مصابه  يف  التعازي  بأحّر 

الفقيد  يتغمد  أن  الله  من  راجني 

فسيح  يسكنه  وأن  بواسع رحمته 

وذويه  أهله  يُلهم  وأن  جنانه 

جميل الصرب والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سنيا اسماعيل في ذمة اهلل

التشكيلية  الفنية  الساحة  فقدت 
اسامعيل  سنيا  الفنانة  التونسية 
التي توفيت يوم الثالثاء 12 أكتوبر 
لدى  والحرسة  اللوعة  تاركة  الجاري 
الساحة  يف  وذلك  عرفها  من  كل 
وقد  التونسية  والفنية  الثقافية 
ومشاركاتها  بأعاملها  الفنانة  عرفت 
الفنية وخاصة برواق الفنان الراحل 
محمد عيل السعدي بضاحية قرطاج.

يتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
جريدة  تحرير  وأرسة  الفنانون 
إىل  التعازي  بأحّر  املوّسعة  الشعب 
املشهد  يف  الفاعلني  وإىل  عائلتها 
الله  من  راجني  التونيس  التشكييل 
رحمته  بواسع  يتغمدها  أن  تعاىل 

وإنا لله وإنا اليه راجعون.

تعزية ومواساة
وفاة  والشايب  الفوريت  عائلتا  تقبلت  والصرب  والحزن  األىس  ببالغ 

املغفور لها بإذن الله تعاىل فاطمة الشايب. 

نسأل الله الرحمة لها واملغفرة وشكر كل من واىس أهلها بالحضور 

واملهاتفة.

وإنا لله وإنا اليه راجعون.

ولد أحمد التلييل القيادي الوطني والنقايب املؤسس لالتحاد العام التونيس للشغل، يوم 10 أكتوبر 
ثالث  من  تتكون  عائلة  من  التلييل  أحمد  وينحدر   .1967 جوان  يف  وتويف  قفصة  بقرص   1916
الكتاب  أدخلهم  إذ  تربيتهم  عىل  حرص  فالحا،  والده  وكان  أصغرهم.  هو  أوالد  وخمسة  بنات 
لحفظ القرآن وتعلم مبادئ الكتابة واللغة العربية، وأدخل ابنه أحمد املدرسة االبتدائية الفرنسية 
العربية بقفصة. ورغم وفاة والده وهو ال يزال صغري السن، فقد أمكن له مواصلة دراسته الثانوية 
باملدرسة الصادقية بتونس العاصمة. التحق أحمد التلييل بالجزائر حيث اشتغل بالتجارة قبل أن 
يشتغل كاتبا عموميا. وقد انضّم يف األثناء إىل حزب الشعب الجزائري. عاد بعد ذلك إىل تونس، 
املدرسة  القطار، أطرد بسبب خالف مع مدير  بلدة  ثّم معلم يف  نائب معلم  ليشتغل يف خطة 
التونيس للشغل  العام  التلييل من مؤسيس االتحاد  الفرنيس. ليشتغل موظفا بالربيد. كان أحمد 
)جانفي 1946(، وقد انتخب آنذاك يف الهيئة القيادية للمركزية النقابية، واستمر وجوده باالتحاد 
إىل عام 1963. انتخب يف جويلية 1954 أمينا عاما مساعدا لالتحاد العام التونيس للشغل، وبعد أن 
أوقف أحمد بن صالح عن نشاطه عىل رأس املنظمة النقابية يف أواخر 1956، اختري أحمد التلييل 
ليتوىل األمانة العامة واستمر يف منصبه إىل سنة 1963. كام قام بدور نقايب عىل الساحة الدولية 
بدًءا من عام 1951 إذ حرض أشغال املؤمتر الثاين للجامعة العاملية للنقابات الحرّة )السيزل( مبدينة 

ميالنو، ويف عام 1956 انتخب نائبا لرئيس السيزل واستمّر يف هذه املسؤولية إىل عام 1964.

* وسيلة بورقيبة *الحبيب بورقيبة * أحمد التليلي 
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املمكن وغري املمكن...

الحبيب  األخ  يعرف  كان   ...

االدارية  الهيئة  أّن  الحزامي 

عىل  صعبة  ستكون  للقطاع 

أن  أثار  لذلك  املستويات  جميع 

املجال  يفسح  أن  قليال عىل  يتكلّم 

للحارضين ليدلوا بدلوهم ويقدموا 

اصطدموا  كثرية  وهوامش  تفاصيل 

بها يف عملهم اليومي ـ إالّ أّن األخ 

الحبيب الحزامي كان واقعيا وأكّد 

الجهود  توحيد  تفرض  املرحلة  أّن 

ألجل املحافظة عىل خبز 170 ألف 

يستفيد  أن  املعقول  غري  من  وأنّه 

املؤسسات  يف  يعملون  الذين 

الكربى مقابل أن نرتك البقيّة هكذا 

أجور  يف  للزيادة  الرافضني  للقطاع 

أّن  ولو   2020 سنة  منذ  العّمل 

زيادات  رصفت  مؤسسات  هناك 

خاّصة  اتفاقية  خالل  من  لعّملها 

مع النقابات.

الحزامي  الحبيب  األخ 
توجهاته  يف  واضحا  كان 
الحارضين  أقنع  لذلك 
اختاره  الذي  التمّش  بسالمة 
ضمن سيناريوهات متعّددة سيتّم 

اإلعداد لها.
نحن مع القطاع

األمني  سعد  كمل  األخ  أكّد 
بالنظام  املكلّف  املساعد  العام 
األحزاب  نحو  التوّجه  أّن  الداخيل 
يريد  من  هناك  وأّن  نافعا  يعد  مل 
لذلك  القطاع  تشتيت  مزيد 
تجاوز  عىل  العمل  تقتيض  املرحلة 

النقائص ـ كم أّن املكتب التنفيذي 
أمام  التحركات خاّصة  لكل  مساند 
سّددها  التي  املوجعة  الرضبات 
األعراف للقطاع بدعوى الخسارات 
التي تعرّضوا لها جرّاء كساد السوق 
يف  العاملني  عىل   19 كوفيد  وتأثري 

القطاع.
وجّدد األخ كمل سعد دعوته 
إىل  االنتساب  عىل  الحّث  ملزيد 
االتحاد الذي يبقى املدافع األوحد 
عن العّمل وعن فتح أبواب الرزق 
ـ بقيّة التفاصيل يف عدد الحق بعد 

الحصول عىل الالئحة املهنية.

إىل متى سيتواصل سيناريو دفع األجراء مثن األزمات؟! وإىل متى سيتواصل املشهد 
ل  العماّ األرباح عىل حساب جهود  تكديس  تعودوا  العرف  كلاّه سواد؟! ألناّ  قامتا  هكذا 
ا  وا طويال وكثريا ـ أنا لست بصدد تقديم املشاهد األوىل لفيلم سينميئ وإناّ الذين ضحاّ
هي الحقيقة الواضحة يف قطاع النسيج واملالبس والجلود واألحذية ـ وهو قطاع غرق يف 
بحر الطرد العشوايئ وحتى النقابيني أنفسهم مل يسلموا من آلية الطرد التي وضعت آالف 
العائالت يف لُجِّ الحاجة واالحتياج إذ ال يكاد ميراّ يوم منذ سنة 2010 دون أن نسمع بغلق 
اليد  العرف هكذا لقمة سائغة ملداّ  الذين عادة ما يرتكهم  ل  أو لطرد عماّ فجئي ملعمل 
إلطعام األبناء ودفع كراء املسكن وااليفاء بقرض البنك ـ ما تماّ تقدميه من شهادات يف 
هذه الهيئة االدارية كاٍف لصياغة مئات السيناريوهات بدًءا بحالة فضاءات العمل التي 
معظمها »قراج واللاّه ينرص من صبح« مرورا بغياب شهادة يف االجر وصوال إىل الحصول 

عىل املرتبات هكذا تحت الحائط يف غياب الرقيب!!

الهيئة اإلدارية للجامعة العامة للنسيج والمالبس والجلود واألحذية

األجراء دفعوا ضريبة كّل األزمات واألعراف بامتيازات الدولة ينعمون...

اإلصالح  ملف  فتح  يواصل  االتحاد 
السيايس: 

االتفاق على تكوين لجنتي 
عمل حول اإلصالح السياسيّ 

واملنظومة االنتخابية 
واالقتصاد  الدستوري  القانون  لخرباء  الثاين  اللقاء  انعقد 
25 جويلية  السيايس ما بعد  وعلم االجتمع حول اإلصالح 
اللقاء األساتذة سناء بن عاشور وأمني محفوظ  وقد حرض 

السالم  الكراويل وعبد  السمعيل وحبيب  الرحموين وسامي بن سالمة ومنجي  القليبي وزيك  الحمروين وسلسبيل  ونائلة شعبان وسلوى 
النصريي وعبد الستار السحباين وحميدة بن عزيزة وعبد الرحمن الالحقة وسامي العوادي وقد حرض من املكتب التنفيذي الوطني اإلخوة 

أنور بن قدور وسمري الشفي وصالح الدين الساملي.
وبنّي األمني العام األخ نور الدين الطبويب أن االتحاد يترشف مبشاركة السادة األساتذة والخرباء لتقديم مقرتحات لالصالحات السياسية 
واملنظمة ستكون دوما مدافعة عن الحريات وعن الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتمعية مبيّنا أن مبادرة االتحاد بجمع ثلة من خرية 

الكفاءات الوطنية يف اختصاصات متنوعة لالستنارة بأفكارهم ملعاضدة املجهود الوطني لإلصالح.
وتهدف هذه اللقاءات إىل تقديم مقرتحات لإلصالحات السياسية وسيكون محور املبادرة اإلصالح السيايس وإصالح املنظومة االنتخابية.

للنقاش والتصديق عىل جملة املقرتحات.  الجلسة املوسعة  وتقرر تكوين مجموعتي عمل. وسيتّم الحقا عرض أعمل املجموعتني عىل 
وسيعمل االتحاد عىل إعداد موقف متكامل يعرض عىل هياكل املنظمة ويعتمد عىل منهج تشاريك.

وطرح اللقاء الثاين ارتباط الوضع السيايس بالوضعية املالية واالقتصادية واالجتمعية ورضورة الخروج الرسيع من الوضع الحايل وإعداد 
تصور ينقذ البالد من حالة الغموض والضبابية.

سوسة: 

ملاذا أضرب أعوان مندوبية الوسط 
والساحل للخطوط التونسية عن العمل؟

للخطوط  والساحل  الوسط  مندوبية  أعوان  الفارط  االثنني  يوم  شّن 
التونسية بسوسة إرضابا عن العمل دفاعا عن مطالبهم الرشعية ورفضا 
واستهدافها  وأعوانها  املندوبية  وتهميش  املؤسسة  يف  التفويت  منهم 
إىل  وتحويله  مقرها  وتغيري  بعد  عن  وتسيريها  تصنيفها  من  والحط 

جهة أخرى.
هذا القرار جاء اضطرارا بعد أن تجاهلت اإلدارة االستدعاء الرسمي 
حضور  عن  عمدا  وتغيبت  للتصالح  الجهوية  اللجنة  أرسلته  الذي 
الوالية  مبقر  الجاري  أكتوبر   8 يوم  انعقدت  التي  الصلحية  الجلسة 
والحوار مع الطرف النقايب حول عدد من امللفات املهنية واالجتمعية 

العالقة.
وتسيريها  املؤسسة  استهداف  عىل  املندوبية  واطارات  أعوان  ويحتّج 
من خارج الجهة ورضب الحق النقايب وتوتري املناخ االجتمعي وحمل 
العام  املدير  طرف  من  الجهوي  املندوب  وضّد  بعضهم  ضّد  األعوان 

التجاري املساعد.
حّل  وإيجاد  وبحميتهم  العمل  ظروف  بتحسني  األعوان  طالب  كم 
الهيكل  مشكل  جانب  إىل  األعوان  ويف  التجهيزات  يف  الفادح  للنقص 

التنظيمي والتسميات والرتقيات.
* صربي الزغيدي

* رمزي 
الجباري

تدعيم التعاون والعمل املشرتك بني وزارة الشؤون 
االجتماعية و االتحاد العام التونسي للشغل

أمس  صباح  االجتمعية،  الشؤون  وزير  الزاهي  مالك  السيد  أجرى 

األربعاء 13 أكتوبر 2021 مبقّر الوزارة، لقاًء مع األخ كمل سعد األمني 

العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املكلف بالنظام الداخيل.

النجاح يف  بالتهنئة للسيد الوزير متمنيا له  وتوجه األخ كمل سعد 

الطّرفني عىل  تاريخ تونس، مؤكدا حرص  الدقيقة من  املرحلة  هذه 

مزيد تدعيم التعاون والعمل املشرتك بني وزارة الشؤون االجتمعية 

واالتحاد العام التونيس للشغل يف كّل امللفات املطروحة. 

في الستاغ
رفضٌ عمالي لربط محطات 

اإلنتاج الخاصة بالطاقة الشمسية 
بالشبكة الوطنية للشركة

التونسية  للرشكة  النقابية  اإلطارات  أن  الشعب  علمت 
قد  الكربى  بتونس  النقابية  اإلطارات  أن  والغاز  للكهرباء 
الهيئتني  عن  الصادرة  القطاعية  بالقرارات  أكدت متسكها 
اإلداريتني القطاعيتني  املنعقدتني يف 6 مارس 2020 وغرة 
اإلنتاج  محطات  ربط  برفض  القاضيتني   ،2021 سبتمرب 
حني  إىل  الوطنية  بالشبكة  الشمسية  للطاقة  الخاصة 
إسقاط األمر الحكومي التفريطي عدد 105 لسنة 2019، 

الذي يعتربونه أمرا قاتال القاتل للرشكة الوطنية.
كان ذلك خالل اجتمع نقايب انعقد مؤخرا باملقر االجتمعي 
للتداول  العامة للكهرباء والغاز  الجامعة  للرشكة بإرشاف 
يف األوضاع الخطرية التي تعيشها الرشكة الوطنية عىل كل 
األصعدة. فاملؤسسة تعاين من توازنات مالية شبه منهارة 
مرورا باألوضاع االجتمعية الصعبة ألعوانها وصوال ملسألة 
تهدد  التي  تناولها  وطريقة  الراهنة  املتجددة  الطاقات 

األمن الطاقي ودميومة الرشكة.
اجتمعها  يف  النقابية  اإلطارات  حيّت  السياق،  هذا  يف 
املعنية  الجهات  يف  األوىل  بالصفوف  املرابطني  األعوان 
وتطاوين،  قابس  جهتي  رأسها  وعىل  حاليا  بـ»الربط« 
واستهدافهم  هرسلتهم  يف  االستمرار  مغبّة  من  محّذرة 

وتشويههم .
العاجل  التدخل  رضورة  عىل  التأكيد  تم  االجتمع  خالل 
التونسية  للرشكة  إنقاذا  وااللتزامات  بالتعهدات  لإليفاء 
للكهرباء والغاز من االنهيار، عرب تعديل توازاناتها املالية 
التي تعاين من انخرام غري مسبوق جراء سياسات االرتجال 
الحكومية ونتيجة تعطّل آلية الدعم وإثقال كاهل الرشكة 
 2015 سنة  منذ  الصعبة  بالعملة  املستورد  الغاز  بفاتورة 

وما ينجر عنه من أعباء إضافية تتعلق بخسائر الرصف.
من ناحية أخرى، انخرطت اإلدارة العامة للرشكة يف عملية 
»الفولطاضوئية«  واملحطات  الشبكة  بني  للربط  التمهيد 
الخاصة، رضبا لوحدة القرار القطاعي وتفريطا يف مصالح 

الرشكة، وذلك دون فتح أي حوار جدي داخل القطاع.
هذا ويعاين أعوان وإطارات »الستاغ« من وضعية مالية 
إثر  تحققت  التي  االستثنائية  املكاسب  كل  رغم  صعبة 
املفاوضات الرتتيبية. ورغم ذلك فاألعوان مبختلف أسالكهم 
يف  ومجهوداتهم  ووحدتها  املؤسسة  بدميومة  متمسكون 

النهوض بها وتنفيذ تعهداتها تُجاه حرفائها وتُجاه البالد.
* صربي الزغيدي
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التبّيني  بإرشاف من األخ صابر   
العامة  للجامعة  العام  الكاتب 
والتجارة  الغذائية  للصناعات 
التقليدية  والصناعات  والسياحة 
انتظمت عىل امتداد 8 و9 و10 
تدريبية  دورة  الجاري  أكتوبر 
الحاممات  مبدينة  النزل  بأحد 
يف  والتواصل،  االتصال  حول 
بالتعاون  الرشاكة  برنامج  إطار 
الدامناركية  النقابية  الوكالة  مع 
مبشاركة  وذلك  االمنايئ،  للتعاون 
بالقطاع  ونقايب  نقابية   25
ينتمون إىل جهات تونس الكربى 
وسوسة  ونابل  وزغوان  وبنزرت 
وصفاقس،  واملهدية  واملنستري 
الجهات  بقية   تشارك  أن  عىل 

آخر الشهر الجاري.
للزميل  كانت  الدورة  هذه  يف 
حول  مداخلة  املاجري  وليد 

السمعي  اإلعالم  مع  التعاطي 
للزميل  ثانية  ومداخلة  البرصي، 
عىل  التدرب  حول  الباي  معز 
وورشة  النقايب،  الخرب  صياغة 
للزميل  االلكرتوين  األمان  حول 
جانب  إىل  العسايل،  أحمد 
تاريخية  محطات  حول  مداخلة 
وايضا  الشعب  جريدة  عاشتها 
مداخلة عن موقع الشعب نيوز 
وورشة كتابة يف تقنيات التحرير 
ومتارين  النقايب  الصحفي  الخرب 

تطبيقية.
وافتتح الدورة األخ غيث النفطي 
عضو الجامعة العامة الذي أكد 
اهمية اكتساب االطارات النقابية 
ملا  واالتصال  اإلعالم  لتقنيات 
لتسهيل  أهمية  من  ذلك  يف 
والقواعد  النقابات  بني  التواصل 
يف  املهارات  واكتساب  العاملية 

االعالمية  املضامني  مع  التعاطي 
والصحفية.

صابر  األخ  قدم  جانبه  من 
للجامعة  العام  الكاتب  التبيني 
الجامعية  املفاوضات  عن  عرضا 
يف الفرتة السابقة وأهّم االسالك 
التي تشعد تعطال عىل مستوى 
أجور  يف  الزيادة  يف  املفاوضات 
عاملها، مؤكدا استعداد الجامعة 
النضالية  االشكاال  كل  لخوض 

املتاحة.

عضوة  بلخري  آمال  االخت 
الدورة  اختتمت  التي  الجامعة 
الحارضين  مجهودات  مثنت 
االيام  امتداد  ركزوا عىل  والذين 
املداخالت  نختلف  فية  الثالثة 
التي  التطبيقية  والتامرين 
إىل  إياهم  داعية  بها  قاموا 
والقدرات  املهارات  إكساب 
االطارات  لبقية  اكتسبوها  التي 

النقابية يف جهاتهم.
* صربي الزغيدي

جامعة اإلعالم تحّذر بعد االعتداء على الصحافيني 
يف يوم االحتجاج على تدابري الرئيس 

املسرية  يف  املشاركني  املحتّجني  من  عدد  تعّمد  إثر 
واملناهضة  العاصمة  وسط  اليوم  أقيمت  التي 
يوم  الجمهورية  رئيس  عنها  أعلن  التي  للقرارات 
والقوارير  بالحجارة  االعتداء  املايض،  جويلية   25
الصحفي  الطاقم  الصحافيني وخاصة  عىل عدد من 
معادية  شعارات  ورفع  التونسية،  الوطنية  للتلفزة 
إعالميني  عدة  عىل  االعتداء  إىل  أدى  مام  لإلعالم 
بقسم  الصحايف  سامل  حاج  أمين  الزميل  وإصابة 
األخبار بالقناة الوطنية األوىل بجروح مام استدعى 
تولت  التي  املدنية  الحامية  لوحدات  عاجال  تدخال 

نقله إىل املستشفى لتلقي العالج.
لكل  السالمة  تتمنى  لإلعالم  العامة  الجامعة  فإن 
والخطري  الجبان  االعتداء  هذا  وتدين  اإلعالميني 

وتعتربه إعالن حرب وعداء ضّد القطاع وضد الصحافة التونسية. 
تنبه من خطورة الوضع التي وصلت إليه األوضاع يف البالد جراء التجاذبات وارتفاع وترية االنقسام ونزول الشقني إىل الشارع مام يجعل اإلعالميني 

أكرث األطراف عرضة لالعتداء وللسب وللتهجامت باعتبارهم غري مسلحني إال بالقلم والكامريا مام خلق منهم هدفا متواصال من ِقبَِل املحتّجني.
تحّذر الجامعة العامة لإلعالم من تواصل االعتداءات ومن خطاب التحريض والكراهية ضد اإلعالميني وتهدد مبقاطعة كل طرف يتعمد االعتداء أو 
التحريض عىل اإلعالم مهام كانت الجهة وتنبه من خطورة عودة البالد إىل مربع 2012 املتسم باالعتداء عىل اإلعالم واعتصام روابط حامية الثورة 

أمام التلفزة الوطنية واالغتياالت السياسية.
وتدعو اإلعالميني إىل مزيد الوحدة ورص الصفوف يف هذه الظروف الصعبة التي متّر بها البالد والدفاع عن مهنتهم وعن كرامتهم وتدعو السلطات 

األمنية والقضائية إىل تتبع الجناة ومقاضاتهم.
* الكاتب العام محمد السعيدي

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي
 بنب عروس يوم 23 أكتوبر

العادي  املؤمتر  عقد  تقّرر  أنه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 
لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وذلك يوم السبت  23 أكتوبر 2021 
الحاممات  ـ  الهدى  بنزل  صباحا    )9.00( التاسعة  الساعة  من  بداية 

الجنوبية.
الهيئة  أو  الجهوي  التنفيذيب  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 
بداية من  املالية  للمراقبة  الجهوية  الهيئة  أو  الداخيل  للنظام  الجهوية 

يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.
فعىل الراغبني يف الرتّشح مّمن تتوفّر فيه الرشوط القانونية املنصوص 
عليها بالفصل التاسع والثامنون )89( من النظام الداخيل لالتحاد العام 
العام  األمني  األخ  باسم  ترّشحهم  مطالب  يقّدموا  أن  للشغل،  التونيس 
األمريكية  املتحدة  الواليات  شارع   ،13 للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
املركزي  الضبط  مكتب  إىل  مبارشة  أو  الرسيع  الربيد  عرب   1002 تونس 

مقابل وصل يف ذلك:
عىل   2021 أكتوبر   14 الخميس  يوم  الرتّشحات  لقبول  أجل  آخر   *

الساعة الرابعة والنصف )16.30( بعد الزّوال.
يشرتط يف املرتّشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملّدة ال تقّل عن 
7 سنوات كاملة متتالية عند الرتّشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم 

املالية باالتحاد.
ـ أن يكون متحّمال للمسؤولية النقابية ملّدة 5 سنوات كاملة متوالية 

عند الرتّشح أو قد تحّملها ملّدة ال تقّل عن 6 سنوات كاملة.
بعد  أشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  مّدة  يف  وجوبا  الوالية  مبركز  يقيم  أن  ـ 

انتخابه.
مالحظة:

ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.
يضّم املكتب التنفيذي الجهوي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )03( 
انعقاد  من  لرتشحها  امرأة  تقديم  عدم  مينع  وال  الداخيل،  النظام  من 

املؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب أن يتضّمن املطلب:

بطاقات  من  نسخة  أو  للمرتّشح  الوحيد  املعرّف  أو  اآليل  الرقم  ـ   1
االنخراط املبارش.

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2021.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحّملها املرتّشح وتواريخ تحملها.

4ـ  رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجّوال.
*األمني العام نورالدين الطبويب

رغم االتفاق املبديئ بني رئاسة الحكومة والطرف النقايب منذ 
والقانون  التغطية  منحة  اثنني:  مطلبني  بخصوص   2017 سنة 
ان  إال  الربي،  للنقل  الفنية  الوكالة  وموظفي  العوان  االسايس 
يف  قُدما  متيض  أن  دون  وتباطُؤها  تجاهلها  تواصل  الحكومة 

تجسيد هذا االتفاق املبديئ وجعله اتفاقا ملموسا وفعليا.
ويعاين قرابة 1500 من أعوان وموظفي الوكالة الفنية للنقل 
التغطية  مبنحة  متتعهم  عدم  من  الجمهورية  كامل  يف  الربي 
وخاصة من غياب قانون أسايس، وقد سبق أن تم تنفيذ ارضاب 
الضغط  2019 ملزيد  أفريل سنة  أشهر  يوم يف   23 وطني ملدة 
الفنية  الوكالة  منظوري  مطالب  تتحقق  مل  اآلن  اىل  ذلك  ومع 
الرئيس  فإن  النقايب  لنا مصدرنا  أكده  ما  الربي، وحسب  للنقل 
له أن أمىض  الذي سبق  الفنية هو  الوكالة  الحايل  العام  املدير 
يشغل  كان  عندما  القطاع  مطالب  عىل  املبدئية  املوافقة  عىل 

خطة رئيس ديوان وزير النقل.
وللتذكري فإن الوكالة الفنية للنقل الربي هي قطاع حيوي ذات 
صبغة تجارية يوفر موارد مالية ضخمة للدولة ومع ذلك فإن 
القطاع ال يتجاوز عدد موظفيه وأعوانه 1500 عون موزعني عىل 

كامل تراب الجمهورية يف اختصاصات الفحص الفني واملعاينة 
السياقة، ورغم  السياقة وامتحانات  الرمادية ورخصة  والبطاقة 
العمليات  لتيسري كل   2019 املسبق منذ  املوعد  اعتامد صيغة 
كل  أو  ألغلب  األبرز  العنوان  زال  ما  االكتظاظ  أن  إالّ  الفنية 
مراكز الفحص الفني وخاصة بتونس الكربى وهذا يعود اىل قلة 
املراكز وصغرها ومحدودية عدد االروقة التي تتّم فيها عمليات 
الفحص الفني، وما يلفت االنتباه ان عمليات املعاينة السيارات 
تتّم بأدوات تقليدية إن مل نقل بدائية )قطعة حديد( للتثبت 
من سالمة السيارات ومن مطابقتها للمواصفات، هذا فضال عن 
االنقطاع الفجئي لتدفق االنرتنات مام يجعل عمليات الفحص 

الفني تتوقف وتتعطل يف بعض األحيان.
يظّل قطاع النقل الربي قطاع حيوي باعتباره يتعلق مبارشة 
بسالمة وصحة التونسيني ولذلك يتطلع أعوان وموظفي الوكالة 
االنكباب  بودن  نجالء  السيدة  الربي من حكومة  للنقل  الفنية 
بشكل جدي وفوري والترسيع بتجسيد االتفاق املعطل منذ اكرث 

من أربع سنوات.
* ناجي الخشناوي

منذ سنة 2017:                     وعود حكومية معّلقة في الوكالة الفنية للنقل البري في قطاع السياحة والصناعات الغذائية 
والتجارة والصناعات التقليدية:

دورة تدريبية لتنمية قدرات اإلطارات 
النّقابية يف مجال االتصال والتواصل
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بكثري  من تيجان وباقات الورد.. وكثري من األمل والحامس استقبل 
يوم  وإدارتهم  ونقابتهم  كوناكت  ـ  الكرتو  مؤسسة  وعامالت  ل  عاماّ
العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  هالل  قرص  يف  املايض  الجمعة 
لالتحاد العام التونيس للشغل رفقة االخوة الطاهر الربباري كاتب عام 
الجامعة العامة للمعادن ومساعديه واألخوين سعيد يوسف وقاسم 
وسوسة  املنستري  من  بكل  الجهوي  لالتحاد  العامني  الكاتبني  الزمني 
هذه  داخل  العمل  وسري  االستقبال  بحفاوة  جميعهم  تفاجأ  والذين 
ة بالنظر  املؤسسة الذي يرتقي بجدارة إىل التمياّز مضمونا وشكال خاصاّ
ات  واملعداّ كابالت  أنواع  جميع  تصنيع  وهو  الدقيق  اختصاصها  إىل 
الكهربائية لكربى ماركات السيارات العاملية )مرسيدس، ب آم، أوبل، 
ة ذات الخربة وتحوز  بورش( ماماّ يفساّ االعتامد عىل يد عاملة مختصاّ
عامل   1700 قوامه  الذي  املرشوع  األملاين صاحب  الرشيك  رضا  عىل 
كان  ماماّ  الشهائد  وأصحاب  االختصاص  ذوي  من  جميعهم  وعاملة 
لالطالع  املؤسسة  أرجاء  بكل  طافوا  والذين  الضيوف  اعجاب  محلاّ 
القاعة  عوا يف  الذين تجماّ ل  العاماّ العمل وظروف  عن كثب عىل سري 
الكربى ملعاودة الرتحيب واالستامع لكلمة األخ األمني العام الذي عرباّ 
وأدائهم  لجهودهم  وتثمينه  وادارة  ال  عاماّ املؤسسة  ألبناء  شكره  عن 
هذه  ووسط  العاملي  يت  الصاّ ذات  املؤسسة  هذه  يف  وجوده  ورشف 
ويفخر  ستهم  مؤساّ يرشفون  والذين  املقتدرين  ل  العاماّ من  الكوكبة 
االتحاد والوطن عموما بكفاءتهم التي كانت ومازالت وستظلاّ محلاّ 

ثقة املستثمر الذي وبناء عىل ذلك يسعى 
إىل مزيد التطوير وبعث وحدات أخرى ويف 
ذلك رسالة إىل أوىل األمر إللتقاطها يف سبيل 
الثقة  تضاعف  التي  النجاحات  من  املزيد 
االنخراط  بَدَل  وذلك  وكفاءاتنا..  بالدنا  يف 
يُعترب  الذين  العابثني  وعبث  مهاترات  يف 

الح الوطني آخر اهتامماتهم. الصاّ
الفرصة  العام  األمني  األخ  يرتك  مل  كام 
متراّ دون التعريج عىل مسائل مختلفة تهماّ 
ي  التصداّ رضورة  غرار  عىل  الوطني  الشأن 
مستقبل  تُرسم  ال  التي  الغوغائيات  لهذه 
معتمدة  بعينه  االحباط  هي  بل  البالد 

شطحات الفايسبوك وتدوينات بعض املرىض الذين ينفثون سمومهم 

ويَحِقُنون جهلهم يف كيان املجتمع وكل من لهم ِحسٌّ وطني صادق 
وهي مامرسات. يقول األخ األمني العام لن 
تلهينا كمنظمة عن مشاغل املواطن أياّا كان 
وقبلنا  رسمناه  عاماّ  بنا  تَحيَد  ولن  موقعه 
وحشاد  التلييل  غرار  عىل  واألوائل  الرواّاد 
نتنازل  ولن  مل  ومبادئ  قيم  من  وغريهام 
عنها وهو ما يحتاّم تجديد الدعوة للساسة 
بعيدا  للتاريخ  متأنية  قراءة  إىل  الجدد 
فيها  تغيب  التي  العصامء  »الخطب  عن 
الوطنية الصادقة ويحرض الدجل والضحك 

عىل ذقون الناس«.
كام ذكر األخ األمني العام بعض الغافلني 
أو املتغافلني بأن »ال حاجة لنا وللشعب إالاّ 
ملن يفكاّر يف مصري الدولة بعيدا عن مزايدات زيد أو عمرو حيث لسنا 

يف حاجة إىل مزايدة أحد عىل أحد يف الوطنية التي ليست مجراّد شعار 
بل هي مامرسة لفرض االحرتام املتبادل تجاه الصناديق الدولية التي 

ليس بعيب أن نتعاون معها لكن دون ابتزاز أو مغاالة.
أناّ  عىل  ولالعالميني  للحضور  الطبويب  الدين  نور  األخ  د  شداّ كام 
الدولة ـ فضال عن املستثمرين ـ هي قاطرة االستثامر والتاريخ يشهد 
عىل ذلك )فوالذ منزل بورقيبة ـ سكر باجة ـ ورق الڤرصين...( ومن 
ثماّ تبقى الدولة فوق الجميع ولنا كلاّ مقومات النجاح رشيطة االقالع 
عن هذه التخمريات وتجناّب هذه الخيارات والشعارات البائسة عىل 

غرار التمييز االيجايب وما شابه ذلك.
ويف خامتة كلمته أثنى األخ األمني العام عىل دور النساء الحارضات 
مبثل هذه  يفاخر  االتحاد  أناّ  مضيفا  املؤسسة  هذه  وكفاءة يف  بقواّة 
املشاريع ومؤسسات والتي تتوفاّر عىل ركائز ثالث دون سواها: العمل، 

االنتاج والحوار.
* حمدة الزبادي

التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس أنه تقراّر عقد مؤمتر الفرع الجامعي  يعلم املكتب 

للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بجهة تونس يوم السبت  23 أكتوبر 

2021 عىل الساعة العارشة صباحا )10.00(  بدار االتحاد.

ن تتوفاّر فيه الرشوط  ح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي مماّ فعىل كل منخراط راغب يف الرتشاّ

ح بإسم الكاتب  م مبطلب ترشاّ القانونية املنصوص عليها بالفصل )112( من النظام الداخيل التقداّ

اعة  العام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس يف أجل أقصاه يوم الثالثاء 19 أكتوبر 2021 عىل الساّ

الرابعة مساء.

عند  متتالية  كاملة  سنوات  أربع  ة  مداّ باالتحاد  االنخراط  خالص  يكون  أن  ح  املرتشاّ يف  يشرتط 

ح وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد. الرتشاّ

ح  ة ال تقلاّ عن أربع سنوات كاملة متوالية عند الرتشاّ ال املسؤولية النقابية ملداّ ـ أن يكون متحماّ

ة ال تقلاّ عن خمس سنوات كاملة. لها ملداّ أو كان تحماّ

ـ أن يكون مبارشا غري متقاعٍد.

يضماّ املكتب التنفيذي للفرع الجامعي إمرأة عىل األقل طبقا للفصل 112 من النظام الداخيل، 

وال مينع عدم تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

كلاّ من تماّ انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة »الشعب« طبقا للفصل 215 من النظام الداخيل.

مالحظة:

* الراّجاء ذكر رقم املعراّف الوحيد.

* الراّجاء ذكر رقم الهاتف الجواّال.

الكاتب العام فاروق العياّاري

مؤتمر الفرع الجامعي للصناعات الغذائية

األمين العام األخ نور الدين الطبوبي في قصر هالل:

دعوة الساسة إىل تجنّب الخُطب العصماء التي تغيب 
فيها الوطنية ويحضر التخمري والدّجل

ال عيب في 
التعاون مع 
الصناديق 

الدولية دون 
ابتزاز أو مُغاالة
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التجربة الديمقراطية وعدم البناء على الفشل
للقانون  املستوجبة  اإلصالحات  بخصوص  واملقرتحات  القراءات  تعّددت 
الهنات  الكثري من  االنتخايب واآلليات املعتمدة منذ 2011 بعد أن ظهرت 
واإلحالالت من خالل تواتر املواعيد االنتخابية ومن أهم هذه اللقاءات التي 
عقدت يف األيّام املاضية اليوم الدرايس الذي نظّمه االتحاد العام التونيس 
والنظام  االنتخايب  القانون  بخصوص  واملقرتحات  التصورات  إلعداد  للشغل 

السيايس حرضه عدد من أهم املختّصني يف أكرث من مجال أولهم القانوين.
وتقديم  نقاشات  من  رافقها  وما  اللقاءات  هذه  خضم  يف  يفوتنا  وال 
للمقاربات التأكيد أّن البناء للمرحلة القادمة وبعد تشخيص كل االخالالت 
جمعية  رئيسة  مع  األسبوعي  حوارنا  يف  مذكور  منها  الكثري  ستجدون  التي 
»عتيد« »من أجل نزاهة ودميقراطية االنتخابات« البد أن يكون عىل أسس 
املفصلية  الحلقة  تكون  وهنا  القانون  تطبيق  وخاّصة  والحيادية  الشفافية 
التقى رئيس الجمهورية رئيس  الجدل بشأنها هذه األيّام بعد أن   َ التي كَثرُ
محكمة املحاسبات ودعوته إىل الترسيع يف فصل القضايا املتعلقة بالتجاوزات 
االنتخابية التي وثقتها املحكمة منذ مّدة تّم إثرها تقديم قضايا ضّد كّل من 
النهضة وقلب تونس وتعيش تونس من أجل وجود شبهة التمويل األجنبي 
والتي مازالت إىل اآلن تنتظر الحسم فيها قضائيا ألّن الحكم القضايئ هو الذي 
عىل أساسه ستبنى املراحل القادمة التي يدعو إليها أطراف عديدة ترى أّن 
النتائج املعلنة  الناخبني وبعدها  تلك اإلخالالت كان تأثريها كبريًا يف توجيه 

بخصوص استحقاق 2019.
املجرم  األجنبي  التمويل  شبهات  يف  القضايئ  بالحسم  املطالبة  وازدياد 
أن  بعد  الفشل  البناء عىل  لعدم  الوطنية  القوى  لدى  الرغبة  يعكس  قانونا 
أثبتت التجربة السابقة أّن من أسباب تعّث االنتقال الدميقراطي عدم القطع 
لتجربة  التأسيس  عىل  عقود  منذ  تشجع  مل  التي  واملامرسات  األساليب  مع 
دميقراطية صلبة وثابتة حتى وإن كانت بخطوات غري رسيعة بل إّن هناك 
الشأن  والفعل يف  القرار  والتمّكن من  التموقع  أن متّكنت من  أحزابًا وبعد 
القطع مع تلك األساليب واملامرسات بل »حرصت« عىل  العام مل تسَع إىل 
استدامتها طاملا أنّها تضمن لها أن تكون موجودة باستمرار يف دائرة الحكم 
مقاعد  من ضامن  لها  املنافسة  األحزاب  من  غريها  متنع  نفسه  الوقت  ويف 
اإلخالالت  تلك  بداية عىل  أرشنا  اعتامًدا وكام  الشعب  نواب  داخل مجلس 
واملرتبطني  القانون  عىل  املتنطعني  مّكنت  التي  وهي  االنتخايب  القانون  يف 
بلوبيات املال الفاسد يف الداخل والخارج من التمتّع بالحصانة الربملانية تجّنبا 
واألحزاب  واملنظامت  الشعب  من  واسع  بها طيف  يطالب  التي  للمحاسبة 
الوطنية التي جعلت من مصلحة البالد وخروجها من أزمتها املرتاكمة أولوية 

األولويات.
واستنادا إىل ما ذكرنا وخاصة بعد الترصيحات املعلنة من أطراف مشهود 
بالحسم يف قضايا شبهات  الترسيع  الواجبات  أوكِد  فإّن من  باملصداقية  لها 
التي  القاطرة  املرحلة  هذه  ويف  اآلن  تعترب  ألنّها  قضائيا  األجنبي  التمويل 
ستحمل هذه التجربة الدميقراطية التي سعت وعملت األحزاب الحاكمة عىل 
مدى العرشية املاضية إىل تحنيطها ضمن شعارات خطابات الفزّاعة والخوف 
عليها من املترسعني لتغيريها ووفق ما ظهر من تقارير هيئات املجتمع املدين 
بقوانني  التقيّد  دون  االنتخابات  لكسب  امللتوية  واألساليب  الهنات  كشفت 
اللعبة الدميقراطية التي أطنبت تلك األحزاب زمن نظام ما قبل 14 جانفي 
إالّ  واالستحواذ  واإلقصاء  املنع  عن  بعيًدا  إليها  االحتكام  برضورة  التذكري  يف 
أّن األيّام أثبتت أّن كل ذلك ليس إالّ مجرّد كالم لالستهالك يف أيّام املحارصة 
ليصبح  »الثوابت«  تلك  من  يغرّي  الحكم  كريّس  عىل  الجلوس  وأّن  والرسية 

التشبّث مبغانم السلطة أولوية األولويات.
وتأسيًسا عىل املبادرات الرامية إىل القطع مع تلك األساليب واملامرسات 
يف  الحسم  فإّن  االنتخابية  العملية  يف  والشفافية  النزاهة  ملبادئ  املتناقضة 
كّل الشوائب واإلخالالت والتجاوزات التي مل يغفل أي تقرير من منظامت 
املجتمع املدين من تضمينها إالّ أّن التحالفات الحزبية املهيمنة عىل دواليب 
ليقول  القضايئ  املسار  إىل  التقارير  بتلك  للدفاع  أي خطوة  السلطة عطّلت 
كلمته الفصل فيها وبعد أن أصبحت األصوات املطالبة بذلك الحسم والفصل 
عالية ومهيمنية عىل مختلف الوقفات االحتجاجية التي تعرفها البالد منذ 25 
جويلية مل يعد هناك أي مرّبر أو تعالّت تحول دون التأسيس لقانون انتخايب 
يضمن للجميع شفافية ونزاهة يف املشاركة بعيدا عن كل الحيل التي يبقى 

دامئا حبلها قصري.

حصلت  التي  املتغرّيات  بعد 

منذ 25 جويلية وانطالق حملة 

والضالعني  الفساد  مكافحة 

مبلف  للقضاء  الدفع  تّم  فيه 

شبهة تورّط ثالثة أحزاب هي 

تونس«  و»قلب  »النهضة« 

استعامل  يف  تونس«  و»تعيش 

أموال أجنبية.

منذ  تطورات  امللف  وعرف 

العودة القضائية حني التقى رئيس الجمهورية رئيس محكمة 

التجاوزات  يف  الحسم  يف  بالترسيع  ومطالبته  املحاسبات 

قيس  الرئيس  أي  منتقًدا  املاضية  ےاالنتخابات  يف  الحاصلة 

سعيد الرتاخي يف عالقة القضاء العديل بهذا امللف خاّصة وأّن 

تقرير محكمة املحاسبات كان واضحا يف هذه املسألة إضافة 

املالية وهي  تقاريرها  بتقديم  األحزاب  عديد  إلتزام  إىل عدم 

قامئات  ذلك  وإىل  والشفافية  للنزاهة  األساسية  املبادئ  من 

شاركت يف االنتخابات الترشيعية دون أن تلتزم بنرش مخترًصا 

لحساباتها املالية بجريدة يومية ونفس اإلخالل وقع فيه عدد 

من املرتشحني لالنتخابات الرئاسية وقد كان تدّخل الرئيس قيس 

اللّهجة استناًدا إىل أّن تلك اإلخالالت تستوجب  سعيد شديد 

حكام قضائيا يلغي عديد القامئات املشاركة يف استحقاق 2019 

بعد ثبوت تورّطها يف التمويل األجنبي.

اصالحات لتعجيل الفصل قضائيا

رئيس  لقاء  بعد  له  ترصيح  أّول  يف 

الجمهورية ذكر رئيس محكمة املحاسبات 

نجيب القطاري أنّه سيتّم إسقاط القامئات 

األجنبي  التّمويل  شبهات  يف  املتورّطة 

اثر  املعد  املحكمة  تقرير  وأّن  خاّصة 

إىل وجود شبهات  يشري   2019 انتخابات 

متعلّقة ببعض األحزاب كونها استعملت 

املال األجنبي ودعا يف الوقت نفسه إىل رضورة تنقيح القانون 

الذي ميّكن من ترسيع النظر يف ملف هذه القضايا يف آجال 

دون  يحول   2014 لسنة  االنتخايب  القانون  أّن  ذلك  معقولة 

تستدعي  باتت  الرضورة  فإّن  وبالتايل  برسعة  األحكام  تنفيذ 

تعديال لهذا القانون حتّى ال يفلت أي كان من املحاسبة.

القرقوري  فضيلة  املحاسبات  مبحكمة  القاضية  وكانت 

من  كّل  تورّط  شبهات  وجود  إىل  سابق  وقت  يف  أشارت 

»النهضة« و»قلب تونس« و»تعيش تونس« يف استعامل أموال 

أجنبية يف الحملة االنتخابية سنة 2019 اضافة إىل حديثها عن 

إحالة 30 ملفا للنيابة العمومية وهي ملفات ملتصقة بها 

شبهات جرائم  انتخابية مع تأكيدها أّن الوقت يستدعي تنقيح 

القوانني لضامن الرسعة املطلوبة للبت والحسم القضايئ فيها 

ألّن هناك من يلعب عىل عامل مرور الزّمن للتفّص من تحّمل 

املسؤولية وبالتايل اإلفالت من العقاب.

التقرير حّجة قوية

محكمة  بتقرير  ورد  ملا  القانوين  للمسار  تفسريه  ويف 

لـ »الشعب« األستاذ رابح الخرايف أّن هناك  املحاسبات وّضح 

وهذه  فقط  مالية  عقوبات  عليها  ترتتّب  انتخابية  مخالفات 

الخطايا ال تأثري لها عىل مصري القامئات االنتخابية.

املتعلقة  أساسا  االنتخابية  الجرائم  من  الثاين  الّنوع  أّما 

بالتمويل األجنبي وهنا نعني تلك املتعلّقة بثالثة أحزاب هي 

و»تعيش  تونس«  و»قلب  »النهضة» 

القطب  أنظار  من  حاليا  هي  تونس« 

اآلن  إىل  يصدر  مل  الذي  واملايل  القضايئ 

حكمه النهايئ فيه ويف حال تّم ذلك فإّن 

باطلة  تصبح  املاضية  االنتخابات  نتائج 

وتكون حّجة لحل الربملان من قبل رئيس 

الجمهورية.

الخرايفي  رابح  األستاذ  ويذهب 

الجمهورية  لرئيس  ميكن  أنّه  القول  يف 

حّل  قرار  التخاذ  املحاسبات  محكمة  تقرير  عىل  االعتامد 

الربملان استناًدا إىل كون التقرير رسمي وصادر عن جهة رسميّة 

عىل  برُني  ما  أّن  تقول  التي  القانونية  القاعدة  عىل  واعتامدا 

باطل فهو باطل.

القانون االنتخايب  163 من  بالفصل  وذكر محّدثنا مبا ورد 

الذي ينّص عىل أنّه اذا ثبت ملحكمة املحاسبات تورّط قامئة أو 

إىل  لزم بدفع خطية  مرُ فإنّه  األجنبي  املال  استعامل  مرتّشح يف 

جانب فقدان العضوية بالربملان أّما املرتّشح الرئاسية فيعاقب 

بالسجن.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

m متغيّرات يف عمق املشهد السياسي 
يف حال أثبت القضاء شبهة التمويل األجنبي

كتب لطفي املاكنيتفعيل تقرير محكمة المحاسبات:

يجمع أغلب املتابعني واملختصني يف القانون أّن تفعيل تقرير محكمة املحاسبات بخصوص وجود شبهات متويل أجنبي لبعض األحزاب 
سيغرّي املشهد السيايس برّمته استنادا إىل وجود فصل يف القانون االنتخايب ينّص عىل إسقاط القامئات واملرتشحني املتورطني يف تلقى أموال 

من الخارج ونعني الفصل 163 منه.
وقد ازدادت املطالبة بدفع التقرير املتّصل بإنتخابات 2019 بعد أن ترّسبت أخبار عن عقود اللوبينغ التي أبرمتها بعض األحزاب 
للدعاية والرتويج ألجنداتها االّ أّن التحرّك القضايئ مل يكن يف املستوى املتوقع وقد أرجعه املالحظون إىل هيمنة التحالف الحاكم بزعامة 
النهضة وقلب تونس عىل دواليب الدولة ويف الوقت نفسه هام متّهامن بإبرام عقود اللوبينغ وبالتايل لن يكونا عىل درجة من الحرص 

للحسم يف هذا امللف املثري للجدل داخل املشهد السيايس.

n األستاذ الخرايفي لـ 
»الشعب«: يمكن لرئيس 
الجمهورية حّل الربملان 

باالعتماد على التقرير فقط
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يف خطوة غري مسبوقة، منحت رئيسة الحكومة 
-بعضها  وزارية  حقائب  تسع  بودن  نجالء 
سيادية- لكفاءات نسائية، ليكون حظ الجنس 
الثلث، وهو ما  الناعم من حكومة بودن هو 
رسائل  تتضمن  وعربية  تونسية  سابقة  يعترب 
باملساواة  الراسخ  االميان  ضمنها  من  عديدة 
بني الجنسني وتحرر املرأة واكتسابها لحقوقها 
يف  القيادية  املراكز  تتبّوأ  يجعلها  مبا  كاملة 

البالد.
بديهية  الخطوة  هذه  أن  البعض  يرى  وقد 
بالنظر اىل ان نسبة االناث تفوق نسبة الذكور 
واالكادميي.  الجامعي  التحصيل  مستوى  عىل 
هذا باإلضافة اىل ان التعويل دامئا عىل الرجال 
الدارة شؤون البالد، افرز الفشل بل إن رجاال 
كثريين فشلوا يف إدارة شؤون البالد، تورطوا يف 
الفساد واقتسام الغنائم، ومل يبق إالّ االستنجاد 

بحرائر البالد إلنقاذها.
واملهّم يف كل ذلك هو ترحيب الشارع بحكومة 
وكان  البالد،  تاريخ  يف  مرة  ألول  امرأة  ترأسها 
ومبثابة  الحقوقية  األوساط  إشادة  محّل  ذلك 
ألجل  يناضلن  اللوايت  النساء  ملعنويات  رفع 

مساواة حقيقية، خاصة يف مواقع صنع القرار.
وقد توقع خرباء ومتابعون بأن تحظى الحكومة 
الجديدة بدعم شعبي ملا تتمتع به من كفاءات 
اإلصالحات  أن  غري  النسائية،  خاصة  مستقلة 
إليها ستشكل أول اختبار  التي ستلجأ  املرتقبة 

لها.
ويأمل التونسيون يف أن تنجح حكومة بودن يف 
تحسني أوضاعهم املعيشية يف ظل فشل النخب 
مبعارك  النشغالهم  ذلك،  تحقيق  يف  السابقة 
السلطة واملناصب دون مباالة مبطالبهم. حيث 
تداعيات  بسبب  صعوبات  الحكومة  تواجه 
عرشية صعبة ومديونية ووضع اقتصادي مرتد، 

وانقسام للشارع ومشاكل بالجملة.
خاصة  ملموسة  إجراءات  التونسيون  ويرتقب 
ومحاربة  االقتصاد  معالجة  مستوى  عىل 
الفساد، ال سيام أن معّدل النمو االقتصادي يف 
 0.6 حوايل  و2020   2010 بني  ما  سنويا  البالد 
يف املائة. وبسبب الجائحة، سّجل سنة  2020 
تأثر  عن  فضال  املائة،  يف   8.8 بنسبة  انكامشا 
قطاع السياحة الذي كان ميثل 14 يف املائة من 
الناتج الداخيل الخام والذي ترّضر بشكل كبري.

وعادت تونس املثقلة بالديون يف ماي املايض، 
مع  التفاوض  إىل  عقد،  خالل  الرابعة  للمرة 
صندوق النقد الدويل سعيا للتوصل إىل اتفاق 
عىل   2021 سنة  والحصول  سنوات  ثالث  عىل 
3.3 مليار يورو، يف مقابل وعد بإصالحات يبدو 

االلتزام بها صعبا للغاية.
زهري املغزاوي )حركة الشعب(: 

املطالب  تحويل  كيفية  هو  الحقيقي  التحدي 

إنجازات  إىل  الشعبية 
حقيقية

يف اطار رصد ردود 
السياسيني  فعل 
ب  ا حز أل ا و
الكربى  واملنظامت 
التشكيلة  حول 
املعلن  الحكومية 
العام  األمني  قال  عنها، 
تشكيل  إن  املغزاوي  زهري  الشعب  لحركة 
للنساء  الهام  العدد  خاصة  إيجايب،  الحكومة 
داخل هذه الحكومة، معتربا أن هذا العدد غري 
نساء   9 وجود  أن  املغزاوي،  وأضاف  مسبوق. 
للمرأة  تكرميا  يعترب  امرأة  ترتأسها  حكومة  يف 
الرئيس،  التونسية ولنضالها وردا عىل منتقدي 
الذين اعتربوه معاديا للمرأة وللمساواة. وقال 
أمني عام حركة الشعب إّن املبادئ التي أعلنت 
عنها رئيسة الحكومة نجالء بودن، مثل مواجهة 
أهم  من  هي  الفساد،  ومقاومة  األسعار  غالء 

أولويات املرحلة املقبلة .
وأشار املغزاوي إىل أنّه سيتم الحكم عىل مدى 
الحكومة يف  انطالق  املبادئ بعد  تطبيق هذه 
عملها، مضيفا أن التحدي املطروح عىل رئيسة 
الشعبية  املطالب  تحويل  كيفية  الحكومة هو 

إىل إنجازات حقيقية.
وطالب املغزاوي الحكومة باالنطالق يف تحقيق 
ما ينتظره التونسيون، معتربا أن هذا ال يتّم إالّ 
الشعب  عىل  العبء  وطأة  وتخفيف  باإلنجاز 

التونيس.
أحمد نجيب الشايب..

أعلنت حسن النوايا دون ان تقدم برنامجا، ما 
يثري مشاعر التحفظ والرتقب

أحمد  السيايس  قال 
إنه  الشايب  نجيب 
يكتم  أن  ميكنه  ال 
السعادة  شعور 
الذي  واالعتزاز 
غمره حني استمع 

الحكومة  لرتكيبة 
برئاسة  الجديدة 

أعضائها  وبتناصف  بني امرأة 
الرجال والنساء، وقال إنه لفخر لتونس ورشف 
وانها لخطوة جديدة تقطعها عىل طريق  لها، 

النهوض والتقدم املطرد.
الحكومة فقال  السيدة رئيسة  أما عن خطاب 
ان  دون  النوايا  حسن  عن  اعالنا  تضمن  إنه 
مشاعر  يثري  ما  برنامجي،  عنرص  أدىن  يتضمن 

التحفظ والرتقب.
وبنّي الشايب أنه ال ميكنه أن يتغاىض عن أزمة 
الرشعية الدستورية التي ولدت هذه الحكومة 

الحاالت  أحسن  يف  تسريها  والتي  سياقها  يف 
حكومة لتسيري األعامل، يف انتظار تزكيتها من 

قبل السلطة الترشيعية.
مشاعر  يكبت  ان  للمرء  ميكن  ال  أنه  وأضاف 
ألقاه  الذي  الخطاب  من  واالمتعاض  االستياء 
رئيس الدولة مبناسبة موكب أداء اليمني والذي 
بالتحريض عىل خصومه  جاء مشحونا كعادته 
والتآمر  والفساد  بالخيانة  املنعوتني  السياسيني 
عىل الدولة كام جاء محشوا بتهديد املؤسسات 
القضائية، ذلك  السلطة  بينها  الدستورية ومن 
أن رئيس الجمهورية محمول يف الدميقراطيات 
الحديثة عىل احرتام الفصل بني السلطات وعىل 
توحيد الشعب ال تقسيمه اىل أعداء متصارعني.

تتمتع  بودن  نجالء  حكومة  الحاممي..  عامد 
بكل رشوط النجاح

وعىل عكس باقي قيادات حركة النهضة الذي 
من  امتعاضهم  عن  عربوا 

تركيبة  عن  اإلعالن 
مبيّنني  الحكومة 
بربامج  تأِت  مل  أنها 
ليمينة  )ترصيح 
وعبد  الزغالمي 
اللطيف امليك(، فإن 

القيادي املستقيل من 
الحاممي،  عامد  الحركة 

إثر  تونس  مبستقبل  وتفاؤله  سعادته  عن  عرّب 
اإلعالن عن تركيبة حكومة نجالء بودن. واعترب 
عامد الحاممي أن حكومة نجالء بودن تتمتع 
بكل رشوط النجاح، ُمنّوها بالحضور النسايئ يف 
النجاح من عدمه هو بيد  التشكيلة. وأكد أن 
الدولة  الحكومي ومسؤول عنه رئيس  الفريق 

قيس سعيد.
وأضاف أنه سيتابع الحكومة يف كّل خطواتها، 
بودن  أعلنتها  التي  الكربى  الخطوط  معتربا 

مهّمة.
 االتحاد لن يكون إال إيجابيا  

 قال األمني العام املساعد األخ سامي الطاهري 
إال  االتحاد  يف  تعلموا  والنقابني  النقابيات  إن 

الحكومات  عىل  ون يحكموا  د
برامج  عىل  اطالع 

وأولوياتها  الحكومة 
يف  بدئها  وقبل 
تعهداتها،  تنفيذ 
املنظمة  أن  مؤكدا 
تتمنى  ال  الشغيلة 

إالّ التوفيق.
الطاهري  سامي  األخ 

من  الخروج  املهّم  من  أنه  لة أكد  حا
أمر ال ميكن  الحكومي وهذا  املسار  الفراغ يف 

التهوين من قيمته، الفتا بالقول: »إن من يتصور 
أن البالد كانت ستتحمل أسابيع أو أشهر أخرى 
املهاّم  ألن  مكابر  أو  واهم  هو  حكومة  دون 
املطروحة يف هذا الظرف الدقيق حساسة وكبرية 

وتحتاج إىل برنامج وتخطيط وتنسيق«.
الحكومة  تستجيب  أن  وجوب  عىل  وشّدد 
الستحقاق النتائج خاصة يف ظرف صعب يحتاج 
لها  بأن  الحكومة، مذكّرا  إىل  بالنسبة  الرؤية  إىل 
تعهدات مع االتحاد العام ومع األجراء ال بّد من 

احرتامها.
وتساءل سامي الطاهري عام إذا كانت الحكومة 
الجديدة حكومة ظرف استثنايئ وبالتايل موكول 
املالية  إنقاذ  قبيل  من  عاجلة  مهامت  إليها 
تحديات  ومجابهة  امليزانية  وإعداد  العمومية 
التونسيات  ألغلب  االجتامعية  الحالة  تدهور 
والتعليم  الصحة  والتونسيني ومجابهة صعوبات 
أنها  أم  التونسيني،  أولويات  من  باعتبارهام 
الكربى،  بامللفات  متعلقة  أكرب  مهاّمت  ستطرح 
مشريا إىل أن االتحاد يف كل األحوال ما زال مرصا 
عىل أالّ تطول الفرتة االستثنائية لنمّر إىل استقرار 
الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وإىل حكومة 
قادرة عىل وضع الربامج متوسطة وبعيدة املدى..

ويف عالقة بباقي املسار السيايس، دعا األخ سامي 
الطاهري إىل اإلرساع أيضا بوضع روزنامة واضحة 
بوضع  املتعلقة  الخطوات  يف  الرؤية  لتوضيح 
من  والقانونية  الدستورية  وباملراجعات  الربملان 
والجمعيات  األحزاب  وقانون  االنتخايب  القانون 

ومتويل االنتخابات وقانون سرب اآلراء وغريها.
منظمة بوصلة.. توضيح املحطات املقبلة

الحكومة  رئيسة  »البوصلة«  منظمة  طالبت 
الجديدة نجالء بودن بتوضيح الجهة التي ستمثّل 
مختلف  عىل  سترشف  والتي  املركزية  السلطة 
البلدية،  املجالس  مع  املشرتكة  االختصاصات 
أخرى  وزارة  بإرشاف  الحاقها  تّم  إذا  ما  وتفسري 
املحلية  الشؤون  وزارة  عن  التخيل  بعد  وذلك 

وتحولها فقط لوزارة البيئة.
كام طالبت املنظمة بتوضيح املحطات املقبلة عرب 
انتهاج خطّة اتصاليّة واضحة لتحديد يف مستقبل 
السلطة املحلية والهياكل االمحورية وعىل رأسها 
خطة الوايل خاصة يف ظل اإلعفاءات التي طالت 
وكذلك  جديدة،  تعيينات  وغياب  الوالة  عديد 
إعداد خطة عمل واضحة بالتنسيق مع مختلف 
والشأن  الالمركزية  مسار  يف  الفاعلة  األطراف 
املحيل يف ما يخص أهم التدابري واإلجراءات التي 
يشهدها  التي  الضبابية  ظل  يف  اعتامدها  يجب 

هذا املسار.
* حياة الغامني

 الحكومة أمام مهام عاجلة إلنقاذ املالية العمومية وإعداد امليزانية 
ومجابهة تدهور الحالة االجتماعية وصعوبات الصحة والتعليم

 ثلث الحقائب الوزارية من نصيب الكفاءات النسائية.. هل تنقذ حرائر تونس البالد من أزمتها الخانقة؟
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* ما هو موقف »عتيد« من الجدل الدائر حاليا بخصوص إمكانية إجراء 
انتخابات سابقة ألوانها؟

ـ بداية ما يجب توضيحه أنّه إىل حّد اآلن ال يوجود إعالن رصيح بخصوص 
االنتخابات السابقة ألوانها ولكن رغم عدم االعالن عنها فإّن امكانية حصولها 
أمر غري مستبعد واألمر كلّه مرتبط بقرار السيد رئيس الجمهورية مع االشارة 

هنا إىل أنّه مبوجب املرسوم الرئايس عدد 117 فإنّنا يف مرحلة يعترب فيها الدستور 
شبه معلّق وبالتايل نحن ال نريد أن نستبق األحداث أي علينا انتظار ما ستكشفه 
األيّام يف عالقة بهذه االنتخابات باعتبارنا مجتمًعا مدنيًّا ليس من دورها وضع 

السيناريوهات للمواعيد االنتخابية.
* وماذا عن فرضية تنظيم استفتاء لتغيري النظام السيايس؟

فرضية  مجرّد  مازال  الوانها  السابقة  االنتخابات  مثل  االستفتاء  هذا  ـ 
سيجرى  قانوين  طائل  أي  تحت  نتساءل  مدين  كمجتمع  نحن  ولكن  واحتامل 
هذا االستفتاء ومع أي ارتباط بالدستور أو القانون االنتخايب الذي يتضّمن بعض 
الشوائب والثغرات التي هي محّل انتقادات واسعة تطالب بإزالتها أم سيكون 

هذا االستفتاء وفق إجراءات جديدة.
املحتوى  عىل  هل  االستفتاء  من  عىل  بخصوص  سيكون  التساؤل  أّن  كام 
أم عىل الشخص ويف هذه الحالة املعطيات كلّها تتغرّي أي أّن املوقف من هذا 
به لتحديد مالمح  الغابات مرتبطة  االستفتاء سيتحّدد من خالل مضمونه ألّن 
املرحلة القادمة. ويف كل الحاالت نحن ندفع دامئا إىل الجاين اإليجايب من خالل 
ما يكون من  دامئا  االستفتاء  أّن  التوضيح  القانون مع رضورة  بتطبيق  االصالح 
محتوى  بيان  تستدعي  الرضورة  فإّن  لذا  »ال«  بـ  أو  »نعم«  بـ  اإلجابة  خالل 
باب من  تغيري  أو عىل  أم عىل فصل  نّص  أي هل سيكون عىل  االستفتاء  هذا 

»الدستور«.
* ما هي الخطوات التي ستقومون بها يف عالقة باالستعدادات لالنتخابات 

واالستفتاء ابتداًء من تسجيل الناخبني؟
ـ املتعارف عليه واملتداول حاليا هو تواصل عملية التسجيل بصفة عادية 
املستقلة  العليا  الهيئة  البالد وحسب  بكامل جهات  االنتخابية  الدوائر  مبقرّات 

ومل  االنتخابات  سن  بلغوا  من  لتسجيل  أخرى  مبادرات  توجد  ال  لالنتخابات 
يسجلوا بعد وهو عمل يتطلّب جهًدا لتحقيق الغاية املرجوة منه.

* باعتباركم من أوىل منظامت املجتمع املدين املهتّمة بالشأن االنتخايب هل 
قمتم بالتنسيق مع هيئة االنتخابات »اإليزي«؟

االنتخابات  نزاهة ودميقراطية  التونسية من أجل  الجمعية  ـ دور ومهّمة 
»عتيد« هو مراقبة من له الوالية العامة عىل هذه االنتخابات ونعني تحديًدا 
إىل  نشري  تحديًدا  االطار  هذا  ويف  »اإليزي«  لالنتخابات  املستقلّة  العليا  الهيئة 
البيان الذي أصدرته »عتيد« يف عالقة مبا صدر عن أحد أعضاء »اإليزي« بخروجه 
عن الحياد وتعبريه عن موقفه من التدابري التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 
من  مسافة  بأخذ  مطالب  هو  من  قبل  من  يستقيم  ال  أمر  وهو  جويلية   25
أعضاء  جميع  »عتيد«  طالبت  لذلك  معني  طرف  إىل  االنحياز  وعدم  الجميع 
ظرف  أي  تحت  السياسية  التجاذبات  عن  بالنأي  املنتخبة  الدستورية  الهيئات 

كان.
وقد  »باإليزي«  دائم  اتصال  كانت عىل  »عتيد«  فإّن  التنسيق  وبخصوص 
السابقة  االنتخابية  املواعيد  يف  الناخبني  بتسجيل  يتّصل  ما  يف  تنسيق  جرى 
ومتابعتها وقّدمنا مالحظاتنا بشأنها وكّنا أّول من طالب مبزيد من الّشفافية يف 

عمل الهيئة أساسا يف ما يخّص تقارير الحملة االنتخابية.
* هل ستؤثر التجاذبات داخل »اإليزي« عىل جاهزيتها؟

ـ بكّل موضوعية فإنّه وبعد هذه الخربة التي اكتسبتها »اإليزي« تجعلها 
نعترب  فإنّنا  مبديئ  أنّنا من موقف  التأكيد  انتخايب مع  تقنيا ألي موعد  جاهزة 
الشفافية  لضامن  عليه  املحافظة  يجب  مكسبًا  لالنتخابات  املستقلّة  الهيئة 
أنّنا  يعني  ال  ذلك  لكن  االنتخابية  العملية  مراحل  مختلف  سري  يف  والحيادية 
سنتخىّل عىل املطالبة بإعادة النظر يف القانون املنظّم »لإليزي« عدد 23 لسنة 
يتضّمنه من صالحيات ألعضائها وطريقة  مبا  املتعلّق  2012 خاّصة من جانبه 
ترشحهم وانتخابهم وقبل ذلك مراجعة رشوط ذلك الرتّشح بالرتكيز عىل الكفاءة 
والحيادية التي هي أساس عضوية مثل هذه الهيئات الضامنة لتكريس النزاهة 

يف العملية الدميقراطية.
* قّدمتم مالحظاتكم بخصوص اإلخالالت الحاصلة يف االنتخابات املاضية 
تلك  يف  الفصل  دون  القادم  االنتخايب  املوعد  جدوى  تعتقدون  فهل   )2019(

اإلخالالت؟
ـ حرصت »عتيد« ومنذ انتخابات 2011 عىل تقديم تقاريرها اعتامًدا عىل 
تََنْل املالحظاُت ما  الجمهورية ولكن لألسف مل  متابعة مالحظيها بكامل تراب 
تستحق من اهتامم لذلك مل يتغرّي إالّ جزء قليل من الواقع االنتخايب بسبب وجود 
تعّمد للتغافل عن كل ما طرحته »عتيد« بصوت عال من اشكاالت واخالالت 
وهنا أشري اىل آخر تقرير صدر سنة 2019 وكان عنوانه »جرائم انتخابية تبقى 
دون عقاب« كام أننا كثريا ما لفتنا االنتباه إىل ظاهرة اإلفالت من العقاب سوى 

عىل أرض الواقع أو ما يتداول عىل شبكة التواصل االجتامعي.
ويجدُر بنا هنا التذكري بأّن »عتيد« قامت بدورها ما قبل الحملة االنتخابية 
»فايسبوك«  االجتامعي  التواصل  شبكة  عىل  االقرتاع  يوم  حّد  وإىل  وأثناءها 
يف  الدميقراطية  عن  »التقرير  منظمة  مع  ذلك  يف  تقريرًا  وأصدرت  و»توتري« 
إىل  وتوجيههم  الناخبني  الحاصل عىل  التأثري  مدى  فيه  أبرزت   )DRI( تونس« 
التصويت ملرتّشح دون آخر وإىل قامئة دون أخرى وذلك يعود إىل غياب القانون 
املنظم ملثل تلك الحمالت عىل مواقع االتصال الحديثة مع تغافل اإليزي لوضع 

حّد لهذه الحمالت املمولة من الخارج.
* من هي هذه األطراف التي أرشت إليها؟

الخارج  من  ممولة  كانت  إليها  التي أرشت  الفايسبوكية  الحمالت  ـ هذه 
الدول من قارات مختلفة ويصعب تحديد من يقف  وهي موزّعة عىل عديد 
وراءها نظرا إىل غلق مكتب الفايسبوك أيّاًما قليلة قبل انطالق الحملة االنتخابية 

أمام من يريد معرفة الداعمني لتلك الصفحات.
* وما هو االستنتاج الذي استخلصته ماّم حصل؟

ـ ما استنتجته أساسا وجود تأثري عىل الناخبني إضافة إىل غياب الحزم حينها 
من قبل السلطات التونسية التي مل تفرض عىل إدارة الفايسبوك احرتام قوانني 

البالد عىل مدى مختلف مراحل العملية االنتخابية.
* ينتظر الجميع اليوم حسم القضاء يف شبهات التمويل األجنبي متعلّقة 

بعدد من األحزاب فام هي تداعياته عىل النتائج املعلنة بعد انتخابات 2019؟
ـ »عتيد« تطالب محكمة املحاسابات باإلرساع يف تقديم بعض القضايا التي 
العادية يف  النظر فيها وكذلك ترسيع تقديم املستندات إىل املحاكم  لها  ميكن 
القضايا ذات الصبغة االنتخابية مع العلم أّن هناك فصالً يف القانون االنتخايب 
وتحديًدا  عدد 163 الذي ينّص عىل أّن الجرائم االنتخابية تسقط بعد ُميّض 3 

سنوات من تاريخ صدور النتائج النهائية.
يف  الزمن  مرور  طائلة  تحت  الوقوع  لعدم  اآلن  املطلوب  هو  ما  إذن   *

الجرائم االنتخابية؟
ضامن  مع  القانون  خالف  من  كّل  محاكمة  هو  تراٍخ  ودون  املطالبة  ـ 
معايري  التقايض عىل درجتني حسب  املتهمني يف  عادلة تحفظ حق  محاكامت 
املحاكامت املتعارف عليها دوليا مع رضورة تحديد آجال التقايض والبت التي 
عادة ما تأخذ وقتا مطّوال ومثال ذلك أّن »عتيد« قّدمت قضيّة ضّد متورطني يف 

تزوير تزكيات الرتّشح لالنتخابات منذ سنة 2014 مل يقع الفصل فيها إىل اليوم.
التمويل  القضاء يف شبهات  التي سيصدرها  األحكام  تداعيات  ما هي   *

األجنبي؟
ـ التداعيات سيكون لها تأثري عىل املشهد الربملاين املنتخب يف سنة 2019 
)مجّمد حاليا( إذ سيتّم استنادا إىل تلك األحكام القضائية إسقاط قامئات بعض 
األحزاب حسب ما ينّص عليه القانون االنتخايب مقابل صعود قامئات أخرى بعد 

إعادة ترتيبها من جديد وفًقا لتلك املعطيات الجديدة.
املشهد  لتنقية  خطوة  أهم  أّن  الوطني  للشأن  املتابعني  أغلب  يرى   *

السيايس هي تنقيح القانون االنتخايب فام هي مقرتحاتكم يف هذا املجال؟
تلخيصها يف  االنتخايب ميكن  القانون  لتنقيح  بها  تقّدمنا  التي  املقرتحات  ـ 
رشوط الرتّشح وتنظيم الحملة االنتخابية والتفكري يف نظام اقرتاع يتالءم والواقع 
التونيس اضافة إىل التخفيض يف عدد النواب املمثلني للخارج واحرتام الحاصل 
االنتخايب واإلنصاف بني الجهات )أي تحديد سقف موّحد لعدد األصوات التي 
الدوائر  النظر والتفكري يف تقسيم  إعادة  الربملان( مع  النائب من دخول  متّكن 

االنتخابية.
من  جزًءا  إالّ  ليس  االنتخايب  النظام  اصالح  كون  هنا  أوّضح  أن  وأريد 
اصالحات أخرى مستوجبة لتجاوز ترّدي األوضاع يف الوقت الحايل ونعني هنا 
وتنظيم  اآلراء  سرب  عمليات  ينظّم  وقانونًا  والجمعيات  األحزاب  قانون  اصالح 
القطاع السمعي البرصي ودعم »الهايكا« والعمل عىل تثقيف املواطنني سياسيا 

ليكون اختيارهم يوم االقرتان مبنيّا عىل الواقعية ودون تأثري من أي كان.
* وكيف ستكون مساهمتكم يف املواعيد االنتخابية املرتقبة؟

ـ ما يجب التأكيد عليه أّن الجمعية التونسية من أجل نزاهة ودميقراطية 
الصلبة من منخرطني موزّعني عىل كامل جهات  نواتها  لها  االنتخابات »عتيد« 
املواضيع  بأهم  يتّصل  ما  كّل  يف  تكوينهم  دورية  عىل  حريصة  وهي  البالد 
السياسية وآخر لقاء كان بداية شهر سبتمرب املايض محوره مفهوم االستفتاء وأي 

نظام سيايس يالئم بالدنا.
داخليا  التفاعالت  يثري  الحكومة  بتشكيل  بودن  نجالء  تكليف  زال  ما   *

وخارجيا فام هي قراءتك لهذا التكليف؟
ـ طبعا ُسعدت أن تكون إمرأة عىل رأس الحكومة ولكن بقطع النظر عن 
ذلك فإنّنا نريد معرفة ما ستقّدمه لهذه البالد مع عدم سبق األحداث ولننتظر 

منها النجاح يف مهّمتها الصعبة نظرا إىل الظروف التي تعيشها البالد.
* ماهي األولويات املطروحة عليها؟

يفرض عىل  ما  والدولية وهو  اإلقليمية  باألوضاع  وثيق  ارتباط  يف  نحن  ـ 
الجميع املحافظة عىل صورة تونس من خالل استقرارها السيايس ملا له من قيمة 
االستثنائية  الفرتة  آجال  َح  توضُّ نريد  لذلك  االقتصادي  املجال  وانعكاسات عىل 
حتى تكون لنا رؤية عىل أساسها نربمج عديد االصالحات ويف مقّدمتها االقتصادية 

منها نظرا إىل تجاهل الذي تّم التعاطي به مع ذلك امللّف املهّم والحيوي.

نطالب محكمة املحاسبات باإلسراع يف تقديم 
املستندات إىل املحاكم يف القضايا ذات الصبغة االنتخابية

تستدعي  باتت  الرضورة  أّن  إىل  الفرضيات  أغلب  تذهب 
الشعب  يريده  الذي  السيايس  النظام  بخصوص  استفتاء  تنظيم 
وما  معّدل(  برملاين  )أي  شبه  ـ  شبه  نظام  تجربة  بعد  التونيس 
يستدعي ذلك يف مرحلة الحقة من اجراء انتخابات سابقة ألَوانها 
مبا أّن الربملاَن املنتخب سنة 2019 واملجمد منذ 25 جويلية أصبح 
يف حكم املنتهىة صالحياته وبالتايل يفرتض تنقيح القانون االنتخايب 
كان  وهذا  الوطني  الشأن  يف  الفاعلني  أغلب  انتقاد  محل  الحايل 
من  التونسية  الجمعية  رئيس  الرشايبي  ليىل  مع  حوارنا  منطلق 
موقف  قّدمت  التي  »عتيد«  االنتخابات  ودميقراطية  نزاهة  أجل 
وأولها  االنتخابية  بالعملية  املرتبطة  املسائل  عديد  من  الجمعية 
التقارير الصادرة بعد انتخابات 2019 ودور الهيئات املعنية للنظر 
فيها واملطلوب من »اإليزي« يف حال جرت انتخابات سابقة الوانها 
ما سيصدره  إىل  استنادا  الربملاين  املشهد  املرتقبة عىل  واملتغرّيات 

القضاء بخصوص شبهات التمويل األجنبي لبعض األحزاب.

حاورها: لطفي املاكني ليلى الشرايبي رئيس جمعية »عتيد« لـ »الشعب«:

n يجب إصالح قانون األحزاب والجمعيات وتنظيم القطاع 
السمعي البصري ومثله عمليات سبر اآلراء

m ال بدّ من إعادة النظر 
يف القانون املنظم »لإليزي« ملزيد 

توّفر شروط الكفاءة والحيادية

m سقوط قائمات بعض األحزاب

 بموجب األحكام القضائية 
سيغيّر املشهد السياسي الحالي
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* الطايع الهراغي       

»إن كنت ال تدري فتلك مصيبة ** وإن كنت 
تدري فاملصيبة أعظم«.                   

 )ابن قيم الجوزيّة/ 1292-1349(.  
»قبل أن تبدأ باليشء عليك أن تفكّر كيف 

تنهيه«. 
 )جورج برنارد شو/ -1856 1950(

»أستطيع مسامحتك عىل عرشة أخطاء مختلفة 
ولكن لن أسامحك عىل الخطإ نفِسه مرّتني«. 

)وليام شكسبري/ 1564-1616(

يف تحليله لواقع املقاومة الفلسطينيّة يف بداية سبعينات القرن املايض، 
ويف معرض نقده لرؤى بعض قياديّيها وتحذيره مّم قد تؤول إليه األوضاع 
أصبحنا  »لقد  األخرض  العفيف  كتب   ،1970 األسود  أيلول  مذبحة  بعد 
اليوم يف درعا )سوريا( ومن يدري إذا استمّر منطق الطّبل والّربابة فقد 
عنه  ترتّب  وما  جويلية   25 بركان  بعد  الجزائر«.  جنوب  يف  غدا  نصبح 
من وضع أسس تأبيد االستئثار بالحكم وفرض نظام رئايّس عىل املقاس 
»رابطات  وبلطجيّة  ميليشيّات  لعربدة  سعيّد  قيس  أنصار  واستنساخ 
حمية الثّورة« سيّئة الّذكر ميكن أن نذهب نحن أيضا إىل أنّه إذا تواصل 
عّم  أنفسنا  فسنجد  أعىل  منقذ  يف  واالعتقاد  واملبايعة  التّهليل  منطق 
قريب، وليس ذات يوم، يف وضعيّة تنذر بالعودة إىل ما هو أتعس مّم 
قبل 14 جانفي، وتهّدد مبا هو أخطر من مشهد ما قبل 25 جويلية، نتربّم 
مبا جنيناه عىل أنفسنا، وما جناه علينا أحد ونتباىك -إذا زالت التّخمرية- 

عىل ما كّنا اعتربناه وضعا كارثيّا )وهو بالفعل كذلك(.     

 1/- محنة اإلضراب عـن التّفكير                               
ربك-  -إالّ من رحم  الواسع(  مفهومها  )يف  الّنخبة  أزمة  الخيط يف  رأس 
أنّها ال تعترب من التّاريخ املاثل أمامها. آخر تقليعاتها التّمهي مع قيس 
من  خصومها  مجابهة  يف  الّناجيّة  الفرقة  شيخ  املنتظر،  املهدي  سعيّد، 
تقوم »فلسفة« حكمه  الذي  بأمره، هو  الهالكة وتنصيبه حاكم  الفرق 
عىل تقزميها وتهميشها واالستهزاء برأيها وعدم االعرتاف أصال بوجودها، 

فم بالك بدورها.             
 يف املوروث، عىل ذّمة املدّونة الرّتاثيّة، سئل أحدهم: ما هو املاء؟ بعد 
طوال  »ظّل  فقيل  املاء«.  هو  »املاء  اليقني:  بالخرب  دمغهم  تفكري  طول 
اللّيل يفرك لحيته وفّس املاء بعد الجهد باملاء«. وشبيه به قول الّشاعر 
»فكأننا واملاء من حولنا** قوم جلوس ومن حولهم ماء// األرض أرض 
القديم إىل »موروث«  لندْع  والّسمء سمء** واملاء ماء والهواء هواء«. 
الجمهوريّة  رئيس  بـ«أّن  تجزم  واليته  املنتهية  الربملان  يف  نائبة  الّساعة. 
قيس سعيّد لن يكون ديكتاتورا« ]رأيها يعنينا ألنّه يعكس وجهة نظر 
جملة من األطراف[. لن نجادلها يف حكمها بل يف األسس التي بها بّررت 

الحكم، إليكم اإلجابة:   
»تونس مل تكن يف نعيم خالل العرش سنوات األخرية«. تربير أكرث غرابة 
من اإلقرار. ال يتعلّق األمر مبواصفات خاّصة بالرّئيس، وال بسجّل حافل 
بنضاالت تلزمه بأن يكون وفيّا لها وتقيه وتقينا رّش االستبداد، وال برفض 
»ألّن  فقط  بل  االنحراف،  إىل  جنوح  كّل  والّدميقراطيّة  التّقّدميّة  القوى 
تونس مل تكن يف نعيم«. هذا اسمه يف املنطق املصادرة عىل املطلوب: 
قيس سعيّد لن يكون ديكتاتورا. حقيقة ال تحتاج إثباتا وال برهنة. ومتى 
عىل  املقلوبة  االنطباعيّة  الّسياسة  يف  واسمه  دليل؟  إىل  الّنهار  احتاج 
قال.  الرّئيس  ما«.  نوى  ما  امرئ  و«لكّل  بالّنيّات«  األعمل  »إّنا  رأسها 
فلَِم ال نصّدقه؟ اإلشكال، كّل اإلشكال يكمن يف عقليّة التّجريب )وليس 

التّجربة(، عقليّة التّسليم، اإلذعان إلمكانيّة خالص بخوارق فرديّة تسلّم 
فيها »األّمة« مقاليدها ملن هو أدرى مبصلحتها وأقدر عىل تحقيقها.  

 2/- مكر التّاريخ وعذاباته  
نخبة مل تتلمذ يف مدرسة التّاريخ، تدير ظهرها له، ترى وال تبرص فتعيد 
التّاريخ،  أّن  أدلّة عىل  اكتوت به من أخطاء كدليل من جملة  إنتاج ما 

تاريخنا نحن بالذات، مل ينضب من املساخر. دونكم هذه العيّنات: 
ترّهلت وطالت شيخوختها وشيخوخة  التي  املنظومة  بن عيل  أنقذ   **
»الّشيع«،  هلّلت  نوفمرب1987   07 انقالب  مع  تفاعال  بورقيبة.  رئيسها 
»التّحّول  وقائد  التّغيري«  و«صانع  الّشباب«  لـ«زين  ويسارها،  ميينها 
بالتّسويق، والبعض اآلخر  بالتّزكية والتّباريك، والبعض  املبارك«، بعضها 
بالتّوّهم وإطالق العنان لألوهام. فكانت الّنتيجة رائعة: »ثورة القرص« 
بالقرص.  مصالحهم  ترتبط  ومن  القرص  وحاشية  القرص  ساكني  أفادت 
ُعرِف  ما  يف  الفعليّة  للحكومات  واجهة  العلنيّة  عيل  بن  حكومات  كّل 
فيها  قرطاج  حاكمة  ولحرمه  قرطاج،  حاكم  لصاحبها  الظّل  بحكومات 
نصيب. االستتباع الطبيعّي: تصحري لكّل أوجه الحياة الّسياسيّة والفكريّة، 
وقمعهم،  املعارضني  مالحقة  تفريخها،  وأحيانا  الّديكور  أحزاب  فربكة 
تدجني جّل املنظّمت، التّنكيل مبن استعىص ترويضه وَعُس تدجينه. تلك 
هي رضيبة التّزكية العمياء. ال تشفع ألحد بل تكون عليه وباال. تشّوه 
تاريخه وتحرّفه وتنعش وهم مستحكم بطبعه. فهل نتّعظ؟ متى نتّعظ؟ 
**يف محاولة استئصال اإلسالميّني )يف قاموس القيادات اإلسالمويّة معركة 
االجتثاث(، اتّكأ بن عيل عىل الحلول األمنيّة مبباركة من جملة من القوى 
التّقّدميّة املصابة بفوبيا التّيّارات اإلخوانيّة وبالّرغبة املرضيّة يف التّخلّص 
»هائلة«:  الّنتيجة  فكانت  الثّمن.  فداحة  كانت  مهم  الّسبل  بكّل  منها 
األطياف  بكّل  نّكل  اإلنصاف  مببدإ  وعمال  اإلسالميّني،  مع  صّفى حسابه 
اليساريّة والتّقّدميّة أفرادا وأحزابا وجمعيّات. انتعشت الحركة اإلسالميّة 
التي تدثرت بعباءة املظلوميّة. فمتى نهتدي إىل أّن الحلول املغشوشة يف 
مجابهة املنافسني واألعداء مخاِدعة يف حينها، وغالبا ما تؤّدي إىل نتائَج 

عكسيّة؟ متى؟      
أشغال  انتهاء  بعد  مبارشة   )1970 سبتمرب   28( الّنارص  عبد  تُويّف  ملّا   **
املقاومة  بني  األردن  يف  األسود  أيلول  أحداث  حول  العربيّة  القّمة 
الفلسطينيّة وعاهل األردن امللك حسني مل يكن الّسادات يف البداية غري 
أحد أعضاء الطّبقة الحاكمة، ومل يُنتخب خليفة لعبد الّنارص إالّ لكونه 
أقلّهم صداميّة وأضعف الحلقات. اعتقد قطبا الّنظام الّنارصي، مجموعة 
الّسوفيايت،  لالتّحاد  املوالية  رشف  سامي  جمعة/  شعراوي  صربي/  عيل 
واملجموعة املحسوبة عىل البيت األبيض، محمد حسنني هيكل/ محمود 
فوزي/ عزيز صدقي/ سيّد مرعي أنّه سيكون ألعوبة، حالّ انتقاليّا ملّدة 
الرّئاسة  الحقيقيّة، معركة  املعركة  الكواليس  محسوبة تُحسم خاللها يف 

والحكم. فمذا ستكون نتائج الرّهانات الخارسة والحسابات 
 الخاطئة؟ الّسادات رئيس الّصدفة، رجل الّصّف العارش -الذي ُوِضع مرارا 

يف موضع األقلّيّة وبشكل استعرايّض يف اجتمعات اللّجنة املركزيّة لالتّحاد 
االشرتايكّ العريّب- كان يكفيه أقّل من 08 أشهر ليصنع من كريّس الرّئاسة 
بقبضة  سيمسك  وبفضلها  ويطري  يحلّق  بها  الرّئايّس(  )الحرس  أجنحة 
مايو   15 )انقالب  الّنارصيّة  بعد  ما  عهد  ويفتتح  الّسلط  بكّل  حديديّة 
الحّكام  الّنارصيّة. وككّل  القيّادات )قياداته(  1971( ويسجن رفاقه من 
العرب ال يزيحهم من وعن العرش غري ثورة القرص أو ذلك الزّائر الفجئّي، 
ثورة القرب. وذلك ما كان، مل يقع التّخلّص من »الرّئيس املؤمن« إالّ بعمليّة 
اغتيال )06 أكتوبر 1981( مبناسبة احتفاالت إحياء ذكرى حرب أكتوبر 

1973 كأجمل هديّة لخلفه الجنيس حسني مبارك.    
 

3 /– وفي التّاريخ عِبَرٌ
فقهاء  أحد  األموينّي،  الخلفاء  بن مروان )705-645( خامس  امللك  عبد 
بني  والكتاب  إالّ  ينام  ال  أنّه  حتّى  وتقواه  بورعه  ُعرِف  األربعة.  املدينة 
يديه. يقول عنه الّشعبّي »ما ذاكرته حديثا إالّ زادين فيه«. »أفىض األمر 
آخر  هذا  وقال:  فأطبقه  يديه،  بني  واملصحف  امللك  عبد  إىل  ]الخالفة[ 
العهد منك« )ابن عائشة(، ويف رواية أخرى »هذا فراق بيني وبينك«. 
الّدولة.  عبد  فبات  الفقه  »سيّد«  كان  املُملْك.  عبَْد  فبات  الله  عبَد  كان 
صورة تفيض داللة: انتقمت الّسياسة من الفقه. انتهك املدنّس حرمات. 
املقّدس، تطاولت األحكام الّسلطانيّة عىل األحكام القرآنيّة، قهر الّسيف 
املصحف »والله ال يأمرين أحد بتقوى اللّه بعد مقامي هذا إالّ رضبت 
عىل  املوجود  الغد،  عىل  اآلن  انترص  الرّشيعة،  الُحكم  غلب  عنقه«. 
لت شؤون الّدنيا  املنشود، املاثل عىل املوعود، املحسوس عىل املتخيّل، بُجِّ
الفانية عىل شؤون الّدين الخالد. تغلّبت تعاليم األرض عىل تعاليم الّسم

اء.                               
أسري  مجتمع  ويف  فقهيّة  بيئة  يف  وإكراهاتها  بريقها  أحكامها،  للّسلطة 
للمقّدس. فم بالك يف مجتمع تفصله عن ذلك العهد قرون. تقوى عبد 
امللك بن مروان »الّربّانيّة« مل تصمد أمام اإلغراءات الّدنيويّة. ترجمتها يف 
تونس اليوم نظافة اليد والّنزاهة والعّفة. فهل هي فعال كوابح وفرامل 

يف عامل الّسياسة؟ 
سبحانه يلهم وحيه ملن يشاء وقتم يشاء. أكرث املغالني يف التّشيّع )اليوم( 
أن  وقبل  الّنهضة  مخاطر  إدراك  حبوب  تناول  قبْل  كانوا  سعيّد  لقيس 
يغزوهم الوعي بإلهام ربّايّن يستجدون مالئكة الرّحمن أن تهدي القوم 
الكرامة.  وائتالف  الّنهضة  بضلعيه  الثّورّي«  »االئتالف  جّنة  إىل  الّضالنّي 
الّنادر يحثّونه عىل  بانتهاء زواج املتعة شّدوا رحالهم إىل وكر العصفور 
سعيدا،  بالّدستور  كان  سعيّد  الخروقات.   من  وصونه  الّدستور  تطبيق 
يتلوه رّسا وعالنيّة، به يحاجج كّل مكابر عنيد ويقطع قول كّل خطيب. 
أطبق  كم  الّدستور  »أطبق«  إليه  الّسلط[  ]تكديس  األمر«  »أفىض  ملّا 
بيني  »فراق  هذا  وقال،  الخالفة-املصحف  إليه  آلت  -حاملا  امللك  عبد 
ومنظّمت  وجمعيّات  -أحزابا  منكم  العهد  آخر  هذا  وأضاف،  وبينك«. 
جميعا  إليكم  ومجتمعني،  منفردين  معكم  للتّطبيع  ال  ومؤّسسات-، 
الالّءات الثاّلث »ال صلح/ ال اعرتاف/ ال تفاوض«.« الّشعب يريد«، وألنّنا 
وحدنا، ضّدا للجميع، نعرف ما يريد، فال بّد له من حاكم واحد وحيد. 

4/- 25 جويلية، وبَْعُد                                        
** ما قبل 25 جويلية طِوي -غري مأسوف عليه-، محاوالت إحيائه عبث 
طفويّل، رهان عىل أهزل جواد يف أرسع سباق. ولكن هل انتهت مآسيه؟ 
وما الّسبيل إىل إنهائها؟ ومن ِمن مصلحته إنهاؤها؟      **حركة الّنهضة 
تعبرية من تعبريات اليمني. وليست تعبريته الوحيدة. وهي املسؤول األّول 
)وليس الوحيد( عن إخفاقات عرشيّة للّنسيان. اختزال األزمة يف حركة 
الّنهضة هو عمليّا وموضوعيّا صّك عىل بياض لتمرير بديل مغشوش. قد 

يكون الوجه الثّاين للُعملة نفسها.           
** الّنهضة هدفها )ويف القلب لهفة ويف الفؤاد وحشة( اسرتجاع الرّشعيّة 
الّضائعة التي وضعت بنفسها أسس تهاويها. يف قاموسها من ليسوا معها 

انقالبيّون، أعداء الرّشعيّة واملؤّسسات.    
من  قاموسه  يف  الّسلطة.  تقاسم  عذابات  حسم  هدفه  سعيّد  قيس   **
استقطاب  مقّدمات  أمام  ألسنا   ** القدمية.  املنظومة  أزالم  معه  ليسوا 
ثنايّئ مفروض؟ فإىل متى تحرض الّسكرة وتغيب الفكرة؟                        

النّخبة في تونس  

متى تطري السّكرة وتحضر الفكرة؟
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الفقر: 
ما  وهو  مدقعا  فقرا  التونسيّة  العائالت  عديد  تعيش 
تؤكّده املنظّمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم االلكسو، 
فالفقر سبب رئييّس يف تزايد ظاهرة الترّسب املدريّس مّم 
يُرفّع من عدد األّميني خاصة يف األوساط الّريفيّة واألحياء 
الداخلّية. فالعودة املدرسيّة مكلفة  الجهات  الشعبيّة ويف 
يف  الخصوصيّة  الدروس  ظاهرة  تفاقم  إىل  إضافة  جّدا 
الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن وجود مليون عائلة 
تونسيّة تعيش تحت خّط الفقر الشديد. وهي غري قادرة 
عىل تأمني احتياجاتها األساسيّة فيضطّر التلميذ إىل مغادرة 
املدرسة ليحمل عىل عاتقه مسؤوليّة إعالة أرسته. كم يؤكّد 
املعهد الوطني لإلحصاء أّن العائلة التّونسيّة تنفق 3.2 يف 
املئة من مجموع االستهالك عىل تعليم أبنائها وتؤكّد كل 
ينتمون  التعليم  عن  املنقطعني  التالميذ  أّن  اإلحصائيّات 
مل  تونس  يف  التنموّي  املنوال  أّن  ذلك  الهّشة  الفئات  إىل 
يكن عادال طوال ستنّي عاما أو ما يزيد. مّم أحدث فوارق 

وفجوات عميقة بني الجهات والفئات.
الرضوريّة  باملساعدات  تتمتّع  ال  املعوزة  العائالت  هذه 
مغادرة  يف  أبنائنا  لدى  الجامحة  الرغبة  ملقاومة  والكافية 
عن  والبحث  بالتقّص  الرتبية  وزارة  واكتفت  املدرسة 
لعالج  حلول  خلق  عىل  تعمل  أن  دون  الترّسب  أسباب 
اختيارّي  طوعّي  بشكل  تتّم  التي  الخطرية  الظاهرة  هذه 
هّن  اإلناث  أّن  هو  لالنتباه  والالفت  املأساة.  تكمن  وهنا 
الترّسب  نسبة  تبلغ  حيث  التعليم  مبواصلة  متّسكا  األكرث 
أّن  ورغم  املترّسبني.  مجموع  بني  من  املئة  يف   44 لديهّن 
الثانية  الفرصة  تجربة مدرسة  تفعيل  بدأت  الرتبية  وزارة 
التي اقترصت عىل واليات معيّنة إال أنّها فشلت يف إقناع 
وترميم  لرَتْق  محاولة  وكانت  التعليم  بجدوى  املنقطعني 
النزيف  وإيقاف  الرتبويّة  املنظومة  جسد  من  تصّدع  ما 

اليومّي لالنقطاع عن الدراسة.
غياب التأطري النفيّس والسوسيولوجّي:

االجتمع  علم  يف  مختّصني  تفتقد  الرتبويّة  املؤّسسات 
ورعايتهم  األطفال  تأطري  بإمكانهم  كان  الذين  والنفس 
الهزّات  لتجنيبهم  لفائدتهم  والتدّخل  بهم  واإلحاطة 
النفسيّة العنيفة واالنحراف زمن املراهقة، حيث يواجهون 
واجتمعيّة...  ونفسيّة  وعاطفيّة  عائليّة  مشاكل  مبفردهم 
كم أكّدت االلكسو أن عدم االستقرار السيايس واالجتمعّي 
يف تونس خالل العرشيّة االخرية أّدى إىل زيادة يف انقطاع 
التالميذ عن التعليم بنسبة 20 يف املئة مّم يجعل مجتمعنا 
االنحراف  ظاهرة  وتفّش  والجهل  األّمية  من  موجة  أمام 

وتشغيل األطفال بصفة غري قانونيّة.
ثّم إّن الدولة مل تعد تراهن عىل التعليم ومل يعد هذا األخري 
ضعيفة  ميزانيّة  له  تُخّصص  قطاع  فهو  اجتمعيّا  مصعدا 
بزيادة  أي  دينار  مليون   6728  :2021 سنة  بلغت  جّدا 
ُخّصصت  مقارنة مبيزانيّة 2020  دينار  مليون  قدرها 203 

تلك الزيادة لتغطية أجور املنتدبني الجدد.

ترّدي أداء املؤّسسة الرتبويّة: 
مّم  ورديئة  وهّشة  ضعيفة  تونس  يف  الرتبويّة  املنظومة 
يستدعي اإلصالح الرتبوّي يف أقرب فرصة ممكنة. وتحقيق 
للمؤّسسات  التحتيّة  والبنية  الربامج  مستوى  الجودة عىل 
الرتبويّة. فاملدرسة التونسيّة فقدت بَريقها وألَقها ودورها 

الّذي لعبته خالل عقود من الزمن السابق.
أّما املربّون فتنقصهم الخربة والكفاءة للتعامل مع التالميذ 
فاملدرسة  االندماج...  صعوبة  مثل  الخاصة  املشاكل  ذوي 
التّونسيّة مل تتطّور بل ظلّت متكلّسة تقّدم برامج مرتّهلة 
مملّة ومهرتئة وبها الكثري من الحشو وكرثة املواد الدراسيّة 
الضوارب  موضوعيّة  وال  الرتبوّي  والتقييم  الّنسق  ورتابة 

والزمن املدريّس الذي تْعلق به إشكاليّات عديدة.
التّلمذيّة  املواهب واإلبداعات  ترعى  الرتبويّة ال  املؤّسسة 
هو  ما  إىل  ترتقي  ال  التي  املدرسيّة  األنشطة  بعض  رغم 
وجيّدة  خاصة  ميزانيّة  الوزارة  لها  ترصد  ال  كم  مطلوب. 
سوء  مثل  الثغرات  عديد  بها  املنظومة  هذه  وُمحّفزة... 
وعدم  املدريّس  والنقل  والتمييز  والتنّمر  التلميذ  معاملة 
تخصيص قاعات للمراجعة فنجد التالميذ يف حصص الفراغ 
معرّضني  املعهد  عتبة  عىل  مرميّني  أو  باملقاهي  منبطحني 
لكّل املمرسات غري األخالقيّة مثل الجرمية أو التحرّش أو 

االستقطاب بشتّى أنواعه.
ُمنّفر  فضاء  هو  املدريّس  فالوسط  ُمنّفرة،  أسباب  كلّها 

والتلميذ مل يعد يشعر باالنتمء إىل هذه املؤسسة.
أبنائها متاما مثلم تراجع  كم تراجع دور األرسة يف تأطري 
مع  لوجه  وجها  التلميذ  وتُرك  الرتبويّة  املؤّسسة  دور 
وسائل التواصل االجتمعّي التي تهّدد ما ترّسخ لديهم من 
وتوازنهم  باستقرارهم  وتعصف  وتعلّمت  وقيم  قناعات 
خاصة  التونيس  اإلعالم  رداءة  عّززته  ما  وهو  االجتمعّي 
داخل  الطفل  تلّقاه  ما  نسف  الذي  والبرصّي  السمعي 
املرّب  عائلته ومدرسته من مبادئ واستباح مكانة وقيمة 
املربنّي  إهانة  اإلعالميّة  الشخصيّات  عديد  وتعّمدت 
وترذيلهم وشيْطنتهم وحرّضت عليهم الرأي العام الوطنّي 
يُحتذى  الذي  املثال  ذلك  املرّب  يعد  فلم  بهم  واستهزأت 
به أو يُعتّد به نظرا إىل تسفيل مكانته االجتمعيّة. إضافة 
إىل أّن ترّدي مستوى الشخصيات السياسية يف تونس وما 
تالُسن  من  اإلعالميّة  املنابر  ويف  النواب  مبجلس  حدث 
وقذف وتهّجم وثلب خلّف لدى الناشئة انطباعا سيئا يصل 
إىل حّد االحتقار واالزدراء... يحدث هذا يف بلد ال تُراقَب 

فيه املادة اإلعالمية قبل تداولها وبثّها.
التي من شأنها  الثقافية الرتفيهية  كم أهملت املؤسسات 

بل من صميم دورها حمية األطفال من أخطار الشارع.
التفكّك األرسّي:

يعترب سببا قويّا يعصف بوجدان الطفل يدفعه لالنحراف 
تعرف  التي  أرسته  جحيم  من  هربا  الشارع  إىل  ويُسلّمه 
الهدوء  الطفل  تُفقد  تنتهي  ال  ومشاكل  تناحرا ورصاعات 
واالستقرار كم تبنّي مندوبية حمية الطفولة أن نسبة 80 

يف املئة من العنف الذي يتلّقاه الطفل يتعرّض له يف إطاره 
العائيّل. وهو سبب كاٍف ليفشل دراسيّا.

االرتقاء اآليّل خاصة يف املرحلة االبتدائية تجعل نسبة مهّمة 
من التالميذ يرتقون دون تحصيل معريّف وعلمّي موضوعّي 
وهو ما ال مُيّكنهم من مواصلة االرتقاء يف مراحل متقّدمة 
من التعليم. تشري اإلحصائيّات إىل رسوب 60 يف املئة من 
تالميذ  املئة من  أسايس و50 يف  السابعة  السنوات  تالميذ 
الفشل  كان  التعليم  مرحلة  تغرّيت  فكلّم  ثانوي...  األوىل 
مرتبّصا بعدد هائل من التالميذ الذين ينسحبون يف اتجاه 

البحث عن حلول بديلة للتعليم.
ال جدوى التعليم حسب اعتقاد الكثريين نظرا إىل ارتفاع 
العليا،  الشهائد  أصحاب  من  العمل  عن  العاطلني  عدد 
الطبيعّي جّدا أن  لهذا من  7 آالف دكتور بال عمل  قرابة 
ويُشّكك  وبالتعليم  التعليمية  باملؤسسة  الّشباب  يكفر 
للعمر. كم  للوقت وإهدارا  فائدته بل يعتربه مضيعة  يف 
أّن التهريب ظاهرة منترشة كثريا يف جهات كثرية بل هي 
وزارة  قرب  العاصمة  إىل شوارع  لتصل  استفحلت  ظاهرة 
هذا  الحدوديّة.  الجهات  عىل  حكرا  تعد  ومل  الداخليّة 
التهريب ليس خطرا عىل االقتصاد فقط بل هو يف عالقة 
باإلرهاب والرثاء الرسيع والسهل والواضح أن املهّربني قد 
فتنوا الشباب وأغروهم ليرتكوا مقاعد الدراسة ويتّجهوا إىل 
معرفة مسالك التّهريب املُربح... كم نالحظ يف جهات تكرث 
بها مناطق صناعيّة يتّم انتداب عمل دون شهائد علمية 
ودون كفاءات ومؤهالت مهنيّة يف استقطاب واضح للفئات 
الُعمرية الشبابيّة حيث يكون االنقطاع عن التعليم بهذه 
بديل  فالعمل  ومكثّف  ومتواصل  ُمطّرد  بشكل  الجهات 
للمدرسة ليس يف نظرهم فقط بل كذلك يف نظر أهاليهم.

سنة  الصادر  املدريس  والتعليم  للرتبية  التوجيهّي  القانون 
2002 مل يقض عىل ظاهرة الترسب املدريّس بل أّجلها إىل 

سن 16 فهو مل يكن إصالحا يف الّصميم بل مجرد ترميم.
ثّم ال ميكن أن نغفل عن تأثري جائحة كورونا ودورها يف 
التالميذ  كان  حيث  وتونسيّا  عامليّا  الرتبوي  الواقع  تأزيم 
الدولة  متتلك  أن  دون  طويال  زمنا  الدراسة  مقاعد  خارج 
لهؤالء  بُعد  عن  افرتايض  رقمّي  تعليم  لتوفري  إمكانيات 
التالميذ. فكانت أزمة كورونا أزمة تعليم إضافة إىل كونها 

أزمة صّحة.
هم  ومتباينة  مختلفة  وألسباب  املنقطعني  هؤالء  كّل 
سهلة  فريسة  وهم  الرّسية  للهجرة  وقود  الحقيقة  يف 

لالستقطاب الثنايّئ:
اإلرهاب الذي باتت تونس عنوانا له خاصة بعد 2011.

واستقطاب الشارع أي االنحراف: 60 يف املئة من الجانحني 
هم منقطعون يف سن مبّكرة عن التعليم.

إنّها ظاهرة سلبيّة هذه التي نتناولها بالتحليل لكّنها عىل 
سلبيّتها تعترب مستقرّة يف تونس. ففي سنة 1985 بلغ عدد 
أّما يف سنة 2018  تلميذا  الدراسة 92983  املنقطعني عن 
فقد بلغ العدد 104043 تلميذا... هو صحيح رقم مفزع 

ويدعو إىل القلق لكّنه مستقّر نسبيّا خالل أربعني عاما.
ورسيعة  ممكنة  حلول  عن  بالبحث  مطالبة  الدولة  وألّن 
لهذه الظاهرة وبااللتزام بالدفاع عن حق التعليم وأولويّته 
القصوى وهو حق ضمنته دولة االستقالل بل كان مفخرة 
مالمح  تغيري  خالله  من  تّم  متتالية  عقود  خالل  تونس 
أّمي  التونيّس وتركيبته ونقله من مجتمع جاهل  املجتمع 
إىل مجتمع متعلّم واع يُنتج املفّكرين واملثقفني والكفاءات 

العلميّة واألدبية والسياسية.
لعمليّة  التوّجهات  وضبط  الخيارات  رسم  من  بّد  ال  فإنّه 
إصالح تربوّي يكون مبثابة عمل ثورّي ينسف وينقض ما 

تقّدم من إصالحات لبناء منظومة تربوية جديدة مختلفة 
وقوية وُمَعرْصنة... نريد تحديثا للمدرسة التونسيّة وتأصيال 
لكيانها ودفاعا عقالنيّا عن دورها الريادّي املتجّذر يف عمق 
املجتمع واالقتصاد والثقافة، نريد تعليم يُنتج عقوال بّناءة 
ال  واألفاق  الرؤى  واقعيَّ  إصالحا  نريد  ومبدعة...  وخالقة 
إصالحا ُمسقطا يأيت عرب عمليّة نقل لتجارب أجنبيّة... نُريد 
إصالحا  نريد  وُمرْتفة،  ُمكيّفة  مكاتب  من  يأيت  ال  إصالحا 

ينبع من عمق مأساة واقعنا الرتبوّي.
نريد إصالحا يكون مبثابة نبات ينبت يف أرضنا يُشبه زرعنا 
ويُزهر ويُثمر عىل أرض تونسيّة وبالتايل عىل وزارة الرتبية 
املجتمع  لتجنيب  التعليم  عن  االنقطاع  مكافحة  والدولة 
التونيس كارثة األّمية والجهل املرتبّص به وذلك باالستعداد 
التلميذ يف أن يكون يف املدرسة والقضاء  للدفاع عن حق 
عىل أسباب نُفوره منها. ألنّه من الرضورّي إيقاف إهدار 
الطاقات الشبابيّة يف االنحراف واإلرهاب والجرمية والبطالة 
يف حني كانت ميكن أن تكون نهرا ال توقيت لَجَريانه تنبت 
إىل حديقة  املجتمع  فيتحّول  الورود  عىل ضفافه عرشات 
خليّة  والشباب  األطفال  هؤالء  أن  ذلك  وردة.  ألف  بها 
نحل قادرة عىل أن تُفرز عسل اإلبداع فلمذا مل تتوفّر لهم 

ظروف اإلبداع؟
فكأنّهم بحر استقال من أمواجه... أو حصان استقال من 
إنّهم حني غادروا  استقال من قصائده...  أو شاعر  صهيله 
مدارسهم كانوا بصدد محاولة الهروب من مكان مل يشعروا 
عىل  طرأ  الذي  التلّوث  من  الهروب  أو  باالنتمء،  فيه 
ما  ُسلّط عليهم من طرف  ُجور  أو من  الرتبويّة  املنظومة 
داخل املؤسسة الرتبويّة معتقدين أنّهم قادرون عىل غسل 
محيطهم  تجاه  ومشاعرهم  قلوبهم  غطّى  الذي  الصدإ 
وأكرث  أسوأ  محيط  إىل  ذهبوا  الحقيقة  يف  لكنهم  الرتبوي 
م ورذيلة السيّم أّن الدولة مل تبحث لهم عن بدائل  تسمُّ

موضوعية وجيّدة والئقة.
ينتظرون  الخاص  هؤالء األطفال والشباب حسب تقديرنا 
متلك  ال  الرتبوية  مؤّسساتنا  لكّن  الحب  مباء  يرُّشهم  من 
التلميذ  استقطاب  موهبة  ممرسة  يف  بارعني  مختّصني 
استقطابا إيجابيّا لينخرط يف عالقة إنسانية رفيعة املستوى 
الفضاء  ويعتربها  مدرسته  فيُحّب  الرتبوّي  اإلطار  مع 
األنسب لتلّّقي املعارف والقيم وللنهوض االجتمعّي ودربا 

من دروب النجاح يف املستقبل.
ويَعي  لهم  وينصت  يفهمهم  من  إىل  حاجة  يف  هؤالء 
املوضوعية  والبدائل  الحلول  لهم  ويقّدم  مشاكلهم 
قمر  هو  فالحّب  همومهم...  ليلتقط  وينحني  ملشكالتهم 
مساحات  كل  فيُضيئ  إنسان  كل  داخل  يف  يرُشق  أخرض 
تلك  تقلصت  حّب  هناك  يكن  مل  فإذا  باآلخرين  عالقاته 
قلوب  ميال  ربيعّي  مطر  والحّب  انعدمت.  أو  املساحة 
ويحبّون  حياتهم  فتُزهر  وأزهارا  وسنابل  وردا  التالميذ 
مدرستهم... فالتلميذ ال يستطيع أن يحّب مدرسته التي ال 
تعرتف مبوهبته أو تقمع أسلوب تفكريه وال متنحه فرصة 

لإلبداع.
لهموم  اتّساعا  أكرث  الرتبوية  املؤسسة  جعل  من  بّد  ال 
إنسانية...  بّد أن تصبح أكرث  التلميذ والعالقات داخلها ال 
ال بّد أن يحّب التلميذ مدرسته فالحّب نور يُضيئ رََدهاتها 
للحياة  معنى  ليُعطي  وأخريا  أوال  التالميذ  أعمق  فيُضيئ 
حالة  يف  يوم  كّل  التلميذ  وليَكون  املؤّسسات  تلك  داخل 
عشق مع مدرسته فعندما يفقد ذلك العشق تفقد املدرسة 

قيمتها ومهّمتها ودورها األسايّس.
* فاتن الوساليت 

رؤى

من ُيعيد إىل املدرسة 
َبريقها وجاذبّيتها؟

هي ليست ظاهرة تونسّية أو عربّية أو خاّصة بُدَول متخلّفة وفقرية، بل هي ظاهرة عاملّية رغم اختالف البيئة والظروف 
وهي ظاهرة سلبّية ونتائجها وخيمة وكارثّية عىل الفرد وعىل املجتمع. ففي فرنسا تبلغ نسبة املنقطعني عن التعليم 11.8 

باملئة ويف بريطانيا 12.5 باملئة أّما اسبانيا فتبلغ 20 باملئة، غري أّن الدول األوروبّية تخلق مسارات بديلة للمنقطعني.
وقد أعلنت منظّمة اليونسكو يف تقرير لها لسنة 2018 أّن عدد املنقطعني عن الدراسة بلغ 258 مليون طفل من بينهم 
الّتونيّس حيث ينقطع سنويّا  التلميذ  59 مليون طفل يف املرحلة االبتدائّية... إنّه رقم ُمفزع حّقا غري بعيد عن واقع 
ما يزيد عن 100 ألف تلميذ يغادرون املؤّسسات الرتبويّة عن اقتناع وهو رقم ُمربك يُنذر بكارثة اجتامعّية حقيقّية. 
وهناك إحصائّيات تقول إّن 280 تلميذا ينقطعون يومّيا عن الدراسة يف بالدنا أي مليون تلميذ خالل العرش سنوات 

األخرية.
إنّها معضلة حقيقّية وقضّية من أهّم قضايانا التي يجب أالّ نهرب من مجابهتها. أو نتجاهلها بشكل ما. فالتلميذ املنقطع 
غري مؤّهل لاللتحاق بسوق الشغل كام أنّه ال ميلك الوعي الكايف بخطورة انقطاعه املبكّر عن التعليم. وبالّتايل فهو يجد 

نفسه يف أتون الظواهر االجتامعّية السّيئة التي تقلب موازين حياته وتفتح يف وجهه فوهة بركان ال يهدأ.
ولتحليل هذه الظاهرة البّد من الوقوف عىل أهّم األسباب والدوافع التي تقف وراء تفّشيها:
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 14 بنسبة  الخام  النفط  من  الوطني  االنتاج  زاد 
 2021 من  األوىل  السبعة  األشهر  خالل  باملائة 
جويلية  مبوىف  مقارنة  كيلو طن   1120 إىل  ليصل 
الغاز  من  الوطني  االنتاج  شهد  كام   .2020
 1747 ليبلغ  باملائة   52 بنسبة  ارتفاعا  الطبيعي 
ما  حسب  ذاتها،  الفرتة  خالل  نفط  مكاىفء  طن 
للطاقة  الوطني  للمرصد  االخرية  النرشية  أظهرته 

واملناجم بخصوص الظرف الطاقي.
ومكنت مساهمة حقل »حلق املنزل«، الّذي دخل 
حيز االنتاج خالل جانفي 2021، وحقل نّوارة من 
الحقول.  عديد  يف  املسّجل  االنتاج  نقص  تغطية 
 36 بنسبة  )تراجع  بعل  بصدر  األمر  ويتعلّق 
باملائة( والغريب )39 باملائة( والرباكة )17 باملائة( 
 7( والرشوق  باملائة(   23( والفرانيق/باغل/طرفة 
بحقل رسسينة  االنتاج  تقلص  جانب  إىل  باملائة( 

)5 باملائة( وميسكار )5 باملائة(.
يف  تحّسنا  املقابل،  يف  أخرى،  حقول  وسجلت 
بـ309  )زيادة  نّوارة  حقل  غرار  عىل  االنتاج 
 12( وآدم  باملائة(   46( والحاجب/غبيبا  باملائة( 
باملائة(. وقد تحّول معدل  باملائة( وعشتارت )2 
برميل  ألف  النفط من 35،9  اليومي من  االنتاج 
موىف  برميل  ألف   40،6 إىل   2020 جويلية  موىف 

جويلية 2021.
املوارد من الغاز الطبيعي

)اإلنتاج  الطبيعي  الغاز  من  املوارد  وتطّورت 
أنبوب  عىل  املوظّفة  اإلتاوة  إىل  إضافة  الوطني 
تونس(  عرب  ايطاليا  نحو  العابر  الجزائري  الغاز 
بفضل مساهمة حقل نّوارة، الذي مّكن من تجاوز 
قيمة  يف  والرتفيع  أخرى،  بحقول  االنتاج  نقص 
 185 بنسبة  الجزائري  الغاز  أنبوب  عىل  اإلتاوة 

اإلنتاج  من  باملائة   31 نّوارة  إنتاج  وميثل  باملائة. 
 2021 جويلية  موىف  التجاري  الغاز  من  الوطني 
ويغطي إنتاج نّوارة 13 باملائة من الطلب اإلجاميل 
من  باملائة  بـ23  التقليص  عىل  وعمل  الغاز  عىل 
الحد من عجز  الجزائري فضال عن  الغاز  رشاءات 

ميزان الطاقة األّولية بنسبة 15 باملائة.
الطلب الوطني من املواد البرتولية يرتفع 

ارتفاعا  الطبيعي  الغاز  من  الطلب  إجاميل  شهد 

بنسبة 6 باملائة ليصل إىل 2911 طن مكاىفء نفط 
يف حني أن الطلب الوطني من املنتوجات البرتولية 
ارتفع بنسبة 11 باملائة ليبلغ مستوى 2570 طن 
مكاىفء نفط. وتطّور االستهالك من املحروقات عىل 
12 باملائة. وميثل هذا االستهالك  الطرقات بنسبة 

63 باملائة من اجاميل استهالك املّواد البرتوليّة.
يتّم  الذي  الكوك،  فحم  من  االستهالك  وتطّور 
 18 استهالكه حرصيا من مصانع االسمنت، نسبة 

باملائة.
االستكشاف والتطوير

موىف  إىل  الجارية  للرخص  الجميل  العدد  ر  يُقدَّ
جويلية 2021 بـ23 رخصة منها 15 رخصة بحث 
و8 رخص تنقيب تغطي مساحة جملية يف حدود 
 56 اىل  اللزمات  عدد  ويصل  مربع.  كلم   81767

لزمة منها 44 لزمة طور االنتاج.
املؤسسة  خالل  من  التونسيّة  الدولة  وتشارك 
هذه  من   33 يف  البرتوليّة  لألنشطة  التونسية 

اللزمات )املنتجة( ومبارشة يف 3 منها.
الجدير بالذكر أنه مل تسجل أي عملية لحفر آبار 
استكشاف جديدة يف 2021. يف املقابل تّم حفر برئ 
تطوير يف اطار لزمة دباش ليسهم يف عمليّة اإلنتاج 

منذ أوت 2021.

ماذا عن ارتفاع اإلنتاج الوطني من النفط اخلام؟ 

عىل  مطروحة  كثرية  التحّديات  أّن  األكيد 
تتمّكن  أن  وأولها  بودن  نجالء  السيدة  حكومة 
برنامج  اعالن  الداخل من خالل  ثقة  من ضامن 
العائالت  إىل  يعيد  ـ  اقتصادي  ـ  اجتامعي 
محدودة الدخل األمل يف الحياة بعد أّن اكتوت 
وغياب  واملضاربة   الغالء  بنار  العائالت  هذه 
والزيت  والغاز  كالحليب  الحياة  رضوريات 

والفرينة املدعمة.
لحكومة  الجديد  الربنامج  انتظار  يف  الجميع 
استعادة  من  العائالت  تتمّكن هذه  بودن حتى 
لّذة الحياة بعد أن عاشت دمارا ممنهجا زاده أملا 
ووجعا »كوفيد 19« وهو الذي أىت عىل األخرض 

واليابس.
كام أّن من أوكد مهام هذه الحكومة االنطالق 
التكميلية  وامليزانية  الدولة  مليزانية  االعداد  يف 
االقتصادية  املشاغل  ومعالجة  املوارد  وتعبئة 
واستحثاث املفاوضات مع صندوق النقد الدويل.

بودن  نجالء  حكومة  مهّمة  أّن  كذلك  األكيد 
لن تكون سهلة أمام عديد امللفات الحارقة التي 
قطاعات  يف  حقيقية  اصالح  خطط  إىل  تحتاج 

الصحة والنقل والتعليم.
رمزي الجباري

ملفات الحكومة 
الجديدة!

                *  تطّور إنتاج النفط يف تونس

من الواقع:

توقع صندوق النقد الدويل ان تبلغ نسبة النمو يف تونس 3 باملائة لكامل 
»آفاق  حول  أصدره،  تقرير  وفق   ،2022 سنة  باملائة  و3ر3   2021 سنة 

االقتصاد العاملي«.
وأشار صندوق النقد الدويل اىل مراجعة نسبة النمو العاملية املنتظرة لسنة 
باملائة، يف حني تبقى  9ر5  لتبلغ  باملائة  1ر0  2021 والتقليص منها بنحو 
النسبة يف حدود 9ر4 باملائة سنة 2022 وفق التوقعات، التّي تم الكشف 

عنها يف جويلية 2021.
ويتوقع الصندوق ان تبلغ نسبة منّو البلدان املتقدمة 2ر5 باملائة يف 2021 
5ر4  وبنحو   )2021 بتوقعات جويلية  مقارنة  باملائة  4ر0  بنسبة  )تراجع 

باملائة سنة 2022 )ارتفاع بنسبة 1ر0 باملائة(.
قام  النمّو،  طور  يف  هي  والتي  الناشئة  البلدان  مجموعة  إىل  وبالنسبة 
1ر0  بنسبة  بالزيادة  النمو  بتعديل توقعات نسبة  الدويل  النقد  صندوق 
باملائة لتبلغ 4ر6 باملائة سنة 2021، يف حني قلصت يف هذه النسبة بنحو 
1ر0 باملائة لتناهز 1ر5 باملائة بالنسبة لسنة 2022 وأوضح الصندوق أّن 
تعديل نسبة النمو العامليّة املتوقّعة تخفي تدهورا شديدا ألوضاع بعض 

البلدان.
الدخل  وذات  النمو  طور  يف  التي  البلدان،  مجموعة  آفاق  وتراجعت 
نسبة  مراجعة  وتؤدي  الصحيّة  األزمة  تعمق  جراء  حاد  بشكل  الضعيف 
منو البلدان املتقدمة اىل آفاق صعبة عىل املدى القصري أساسا جراء انقطاع 

التزويد.
وتّم تعويض تأثري هذه املراجعة جزئيا بالرتفيع يف التوقعات بالنسبة إىل 
السلع  اسعار هذه  زيادة  نتيجة  األساسية  للمواد  املصدرة  البلدان  بعض 
تشهد  التّي  القطاعات،  يف  الصحيّة  بالجائحة  املرتبطة  االضطرابات  أّدت 
تواصال بني األفراد بشكل متواتر، إىل تأخر انتعاشة سوق الشغل املتعلّق 

بها بشكل واضح مقارنة بانتعاشة االنتاج يف أغلب البلدان.
وأبرز صندوق النقد الدويل أّن تفاوت اآلفاق االقتصادية بني البلدان يبقى 

من املشاغل األساسيّة.

ومن املتوقع أن يجد الناتج اإلجاميل ملجموع البلدان املتقدمة خالل سنة 
2022 مساره ما قبل الجائحة وتجاوز هذا املسار بنسبة 0،9 باملائة خالل 

سنة 2024.
النامية  وتلك  الصاعدة  الدول  ملجموعة  االجاميل  الناتج  فإّن  املقابل  يف 
-باستثناء الصني- من املفرتض أن تبقى، يف 2024، أقّل من توقعات ما قبل 
الجائحة الصحيّة بنسبة 5،5 باملائة ماّم سيؤّدي إىل انتكاسة أكرب يف التقّدم 

الّذي أحرزته عىل مستوى ظروف العيش.
ويعد هذا االختالف نتيجة »للفجوة الكبرية يف التلقيح« والفوارق الكربى 

يف ما يتعلّق باملساعدة املقدمة من السلط العموميّة.
يف الوقت الّذي تّم فيه تلقيح أكرث من 60 باملائة من السّكان بشكل كامل 
ويتلّقى عدد آخر منهم تذكريا لعمليّة التلقيح، يف البلدان املتقّدمة، فإّن 
حوايل 96 باملائة من سّكان البلدان ذات الدخل الضعيف مل يحصلوا عىل 
أي تلقيح، وفق ما أشارت إليه الوثيقة الصادرة عن صندوق النقد الدويل.

حسب توقعات صندوق النقد الدولي 

نسبة النمو يف تونس لن تتجاوز 3 باملائة  

*ميناء رادس٬ هل تتطور الصادرات؟
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محسن  االقتصادي  الخبري  قال 
حكومة  تركيبة  اعالن  إّن  حسن  
وضع  مع  يتزامن  بودن  نجالء 
اجتامعي واقتصادي دقيق وخطري 

يف تونس
وأضاف محسن حسن، أّن حكومة 
تحديات  عدة  تواجه  بودن 
أن  يجب  واجتامعية،  اقتصادية 
خالل  من  معالجتها  عىل  تعمل 
الرتكيز عىل 10 نقاط مهمة وهي:

1- استعادة الثقة داخليا وخارجيا 
املؤسسات  و  املاليني  الرشكاء  مع 

املانحة.
عىل  باإلعتامد  خارجية  موارد  تعبئة   -  2
الثنايئ  والتعاون  االقتصادية  الدبلوماسية 
يف ظل استحالة التوافق مع صندوق النقد 
الدويل حول برنامج للتمويل واالصالحات 
اإلقتصادية و كذلك صعوبة الولوج للسوق 
ترقيمنا  تردي  ظل  يف  العاملية  املالية 

السيادي.
باالعتامد  الداخل  من  املوارد  تعبئة   -  3
من  التونيس  املركزي  البنك  عىل  أساسا 
رشوط  حدود  يف  النقدي  التمويل  خالل 

برضورة  التذكري  مع  القانون  يضبطها 
املركزي  للبنك  االسايس  القانون  مراجعة 

وتحديد مستوى أقىص للتمويل النقدي.
إنتاج  لتطوير  إجراءات رسيعة  إتخاذ   -  4

الفسفاط والبرتول و الغاز.
5 - رضورة اعتامد برنامج وخطة لإلنعاش 
االقتصادي من خالل دعم القطاع العمومي 
بالرشاكة  خاصة  العمومية  واالستثامرات 
بني القطاعني العام والخاص ودعم النسيج 
جبائية  بإجراءات  التونيس،  املؤسسايت 
اإلستثامر  ودفع  دميومته  لضامن  ومالية 

الخاص.
االجتامعية  الحامية  تفعيل   -  6
ونسبة  الفقر  نسبة  ارتفاع  ظل  يف 
اإلجتامعي  اإلقتصاد  ودعم  البطالة 

والتضامني.
7 - املحافظة عىل املقدرة الرشائية 
يف ظل ارتفاع نسبة التضخم وخاصة 
وتأهيل  التوريد  ترشيد  خالل  من 
االحتكار  ومقاومة  التوزيع  مسالك 
الفالحي  اإلنتاج  منظومات  وتأهيل 

خاصة.
لبناء  عمل  فريق  تكوين   -  8
وسياسات  جديدة  اقتصادية  رؤية 
مناخ  وتأهيل  اقتصادية وقطاعية مجددة 

األعامل لدفع اإلستثامر والتصدير.
9 - وضع تصورات لعقد اجتامعي جديد 
يحدد التصورات املشرتكة التي تنظم عيش 

التونسيني.
خالل  من  والرشوة  الفساد  مقاومة   -  10
ومحاربة  القانون  تطبيق  يف  الرصامة 
مظاهر  وكل  املوازية  والسوق  التهريب 

الفساد اإلقتصادي عىل وجه الخصوص.
* م/م

حكومة بودن ستواجه عديد امللفات الصعبة والشائكة

مدير عام ديوان تربية الماشية عز الدين شلغاف  

الفصّة موجودة
 وبأسعار يف املتناول

ديوان  عام  مدير  قال 

عز  املاشية  تربية 

إن  شلغاف،  الدين 

عن  يبحث  الديوان 

العاجلة  الحلول 

مشكلة  بخصوص 

فقدان االعالف وغالء 

أسعارها.

وطالب املربني باقتناء الفصة املدّعمة بـ600 دينار واملتوفرة بكل 

دعا  كام  الجمهورية  تراب  كامل  يف  للديوان  الجهوية  االدارات 

الري  مياه  تتوفر  اين  بالشامل  خاصة  االعالف  بزراعة  الفالحني 

لتعويض النقص يف توريد هذه املواد من الخارج .

ومن بني الحلول التي اقرتحها شلغاف انه بامكان املربني استعامل 

آالت رحي ظلف الهندي واملدعمة بنسبة 50 % من طرف الدولة 

والتي تعترب حال بديال لألعالف.

* م/م

محسن حسن الخبير االقتصادي والوزير السابق

يعتزم املطعم الجامعي سقانص باملنستري إجراء طلب عروض وطني القتناء مواد غذائيّة لتسديد حاجياته خالل 
سنة 2022 فعىل الرّاغبني يف املشاركة طلب العروض والذين تتوفّر فيهم الضامنات القانونية الرضوريّة لحسن إنجاز 
الصفقة موضوع طلب العروض الوطني التسجيل مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« وتحميل كرّاس 

 www.tuneps.tn  الرشوط مجانا عرب املوقع
تقديم العروض بإتباع االجراءات عىل الخّط

www.tuneps.tn  عىل املوقع »TUNEPS« يتّم تقديم العروض حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
ويتّم إرسال نظري من السجل الوطني للمؤّسسات والضامن البنيك الوقتي بالطريقة املاديّة، يف ظرف مغلق باسم 

السيد مدير املطعم الجامعي سقانص باملنستري يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض وطني عدد 2021/01 للّتزود 
عن طريق الربيد الرسيع أو عن طريق الربيد املضمون الوصول عىل العنوان  باملواد الغذائّية خالل سنة 2022« 

التايل:
املطعم الجامعي سقانص املنستري ص.ب عدد 190 مكتب بريد الجمهورية املنستري 5060

أو يسلّم مبارشة إىل مكتب الضبط باملؤسسة )شارع ابن الجزار املنستري(
حّدد آخر أجل لقبول العروض يوم الجمعة 2021/11/12 عىل الساعة 13 الواحدة بعد الزوال.

يتكّون طلب العروض من األقساط التالية:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط

االدارة الجهوية للخدمات الجامعية
المطعم الجامعي سقانص بالمنستير

طلب عروض عدد 2021/01 للتزوّد باملواد الغذائية
 لفائدة املطعم الجامعي سقانص املنستري خالل سنة 2022

تغلق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« يوم الجمعة 2021/11/12 عىل الساعة 13 الواحدة 
بعد الزوال.

لقبول  أجل  املوايل آلخر  اليوم  ابتداء من  يوما   )120( مائة وعرشين  ملّدة  بعروضهم  العارضون ملزمني  يبقى 
العروض.

ـ يتّم فتح العروض الفنية واملاليّة عىل الخّط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة علنيّة يوم الجمعة 2021/11/12 
عىل الساعة الثانية بعد الزوال )14.00( بإدارة املطعم الجامعي سقانص باملنستري شارع ابن الجزّار املنستري.

يتعنّي عىل العارضني الرّاغبني يف الحضور أن يكونوا مرفقني بتوكيل ممىض من طرف وكيل الرشكة أو نسخة من 
السجل التجاري للوكالء إىل جانب ختم الرشكة ونسخة من ب ت و.

بيان القسطالقسط 

العجني الغذايئ واملواد العطريّة واملصرّبات1

الّزيت الّنبايت غري املدعم2

خبز من الحجم الصغري »باقات«3

الخرض والغالل4

البيض5

لحم الّدجاج6

لحم الّديك الّرومي7

اللّحم البقري والغنمي8

الحليب والياغورت9

الّسمك ومنتجات البحر10

*عز الدين شلغاف
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محمد بدران    

القدس عام 1967  الصهيوين الشطر الرشقي ملدينة  الكيان  منذ احتالل 
وإعالنها عاصمة موّحدة واملدينة تتعرض لعملية تهوية واألمري من قبل 
السلطات املحتلة إلقدامها عىل مصادرة األرايض واملنازل، وبناء األحياء 
القدس ذات  اليهودية يف محيط االحتالل، وتوسيع مستوطنات جنوب 
الكثافة السكانية اليهودية، مثلام املسجد األقىص، وإقامة وحدات سكنية 
وسياحية يف جبل أبو عديم الذي سيُدار عليه حصل لتوسيع مستوطنة 
استيطاين مسلم  حّي  وبناء  املقدسة،  باملدينة  وربطها  ميم  أدو  معاليم 
الضفة  أوصال  قطع  بهدف  القدس  جنويب رشقي  الرشق(  )بوابة  باسم 
لو  فيام  الفلسطينية  للدولة  جغرايف  تواصل  أي  إمكانية  ومنع  الغربية 

أقيمت.
من  الدولية  الرشعية  عن  صدر  وما  واإلدانة  والشجب  االستنكار  رغم 
التهوية  عمليات  من  الصهيونية  العصابات  به  تقوم  ما  لوقف  قرارات 
أنها ماضية يف مخطّطها. ففي كل  إال  األقىص  املسجد  بتدمري  والتهديد 
الراحقني من  يوم تتفتح عيون املقدسيني عىل خطوات جمهرة قطعان 
تلك املجموعات الحاقدة وهي تحمل معاول الهدم محاولة دخـول باحة 
الحرم الرشيف لوضع حجر األساس لبناء هيكلهم املزعوم الذي أكد عىل 

عدم وجوده عامل اآلثار اإلرسائييل مائري دوف.
كل  بذلك  تفي  وقد  ميدانية،  وزيارات  معمقة  علمية  دراسات  بعد 
ما بني فرتة وأخرى  املقدسيني  الصهيونية كام يقض مضاجع  االدعاءات 
بهدف  األقىص  املسجد  تحت  األنفاق  وحفر  الهدم  مطارق  صوت 
الشعب  فيهرع سدنته وجامهري  أنقاضه  وتنفيذ مرشوعهم عىل  إزالته 
بصدروهم  مقّدساتهم  وحامية  الصهيوين،  املخطّط  إلفشال  الفلسطيني 
العارية، ويرفعون الصوت عاليا من فوق مآذنهم وكنائسهم بأن القدس 
عربية منذ 5 آالف سنة أي قبل وجود األديان الساموية الثالث، ويرددون 
بأنها عربية وستبقى عربية ألنها مهد حضارتهم ومجدهم وتراثهم، وهي 
مرسى  الرشيفني  الحرمني  وثالث  القبلتني  أوىل  واملعراج  اإلرساء  مدينة 
النبي العريب محمد صلعم وقد أكدت قرارات الرشعية الدولية الالحقة 
مبا   1967 عام  احتلت  التي  األرايض  من  االحتالل  قوات  انسحاب  عىل 
الضّم  إجراءات  جميع  واعتبار  القدس،  ملدينة  الرشقي  الشطر  ذلك  يف 
القدس  إلقامة  واملستوطنات،  اليهودية  األحياء  وبناء  والتغيري  والتهويد 
تلك  كّل  تجاهل  الصهيوين  الكيان  أن  غري  وباطلة.  رشعية  عرب  الكربى 
املتطرفة  الصهيونية  املنظامت  مامرسة  عن  الطرف  وغض  العبارات 
الحاقدة التي اقرتفت عمليات القتل والتدمري وحرق املقدسات اإلسالمية 

واملسيحية، ونبش القبور وإفراغ القدس من سكانها العرب عرب سحب 
مندرمان  عام  دور  رصح  وقد  ممتلكاتهم  وسلب  املقدسية  هوياتهم 
يف  املساجد  كل  بإزالة  املجرمة  عصابته  مع  سيقوم  انه  عىل  الصهيوين 
مؤسس  هرتزل  تيودور  مذكرات  يف  جاء  وقد  األقىص.  املسجد  منطقة 
حيا  أزال  ما  وكنت  القدس  عىل  يوما  حصلنا  )إذا  الصهيونية:  الحركة 
لدى  مقدسا  ليس  يشء  كل  أزيل  فسوف  يشء  بأي  القيام  عىل  وقادرا 
دأب  وقد  قرون(.  عليها  مرت  التي  اآلثار  أحرق  وسوف  فيها  اليهود 
باإلقدام  أفكاره وتعليامته  تنفيذ  املحتلة عىل  األرايض  أحفاد هرتزل يف 
إىل حرق   1967 عام  أحدهم  عمد  املقدسات، حيث  وحرق  عىل هدم 
كنيسة القيامة ورسقة تاج العذراء، ويف 21 أب 1969 أقدم صهيوين مجرم 
املسجد  حرق  محاولة  عىل  العقل(  )مختل  أنه  االحتالل  وصفه  حاقد 
إثر  وتال  الدين  صالح  محراب  طالت  والتي  فيه،  النار  بإشعال  األقىص 
ذلك، تشكيل منظامت صهيونية إرهابية بهدف االستمرار إلعداد حيلها 
املتطرفة،  اليهودية  الحاخامات  وفتاوى  بتحريض  األقىص  املسجد  لهدم 
املنظامت  أخطر  من  وهي  الهيكل(  أمناء  )حركة  املنظامت  هذه  ومن 
اإلرهابية الصهيونية التي تسخر الدين بهدف توسيع االستيطان وتهويد 
املقدسات اإلسالمية واملسيحية وطرد الفلسطينيني من بيوتهم وأراضيهم، 
الحرم  مجزرة  وراء  كانت  التي  )كام(  وحركة  املتطرفة،  )ربنانا(  وحركة 
حملة  وضع  الذي  اليهودي(  الرسي  )والتنظيم  الخليل،  يف  اإلبراهيمي 
تدمري املسجد األقىص بقيام أحد أفراده بقصف املسجد بطائرة عسكرية 
لوضع  الرشيف  الحرم  املصابات وباستمرار دخول ساحة  وتحاول هذه 
املزعوم وتحاول سلطات االحتالل  الهيكل  لبناء  باحته  حجر األساس يف 
بناء كنس ساحة املسجد األقىص من أجل تثبيت الوجود اليهودي وقد 

اليهود  يسمح  قرارا   2003 عام  آيار  يف  الصهيوين  الداخلية  وزير  أصدر 
بتدنيس حرمة املسجد األقصىى والصالة يف باحته، مثل ذاك القرار الذي 
الخليل.  يف  اإلبراهيمي  املسجد  يف  بالصالة  لليهود  سمح  سابقا  صدر 
القلوب، وإن  زال ميأل  ما  األقىص  املقدس واملسجد  بيت  إىل  الحنني  إن 
الرصخة باسم الله أكرب ما زالت يف الحناجر ويرتّدد صداها يف رحاب هذا 
الوطن الكبري، وإن رصاص املقاتلني، من أجل تحرير بيت املقدس ما زال 
يف فوهة البنادق واألبدي عىل الزناد... وإن هذه األمة لن تسقط حيث 
الحتضان  وذراعيها  صدرها  تفتح  زالت  ما  فهي  السقوط،  لها  يريدون 
والهزمية... ويحدوها  واملكابرة  الرتّدد  عبار  عنها  نافضة  األقىص  املسجد 
األمل بالنرص ألن الحياة ملن يطلبها واألوطان ملن يحّررها... والراية ملن 

يحميها... والفرج واملجد ملن يصنعه.
إن قدر الشعب الفلسطيني املرابط يف رحاب القدس وأكنافها أن يبقى 
مجاهدا صابرا صامدا إىل يوم الدين، وذلك لحامية كل حجر وكل شرب من 
ترابها، إذ تحت كل منها رفاة نبي أو شهيد أو عظيم من عظامء األمة، كام 
أل هذا الشعب عىل نفسه أن يحافظ عىل تلك األحياء املحيطة باملسجد 
األقىص مهام كان الثمن ألن عند نهاية كل زاوية من زواياها يعبق تاريخ 
مجيد كتبه أبطال األمة بنضالهم وبطوالتهم ورووا أدميها بدماء األقياء 
واألنقياء، وجبلوا ترابها بدموع وعرق محبي القدس وفرسانها كام عاهد 
هذا الشعب ملته عىل أن يبقى يردد اسم الله اكرب من فوق مأنتها ليعم 
الصدى مع هديل حامم األقىص أرجاء الوطن العريب لعله يكون رافعة 
نهوض لبعث جديد لألمتني العربية واإلسالمية، التي ما زال يف ذاكرتيهام 
خيولهم  وسنابك  الفرنجية  الحمالت  همجية  شهد  الذي  التاريخ  ذاك 
وهي تجوس شوارع القدس وتعمل السيف يف الرقاب وتخوض خيولهم 
إىل ركبها يف املاء 70 ألف شهيد سقطوا دفاعا عن املدينة املقدسة، يف 
وقت كانت األمة العربية ممزقة متناحرة ال يجمعها رابط فوحده صالح 
الدين األيويب وانترص بالدم عىل السيف، وفك أرس املسجد األقىص، وحرر 
القدس التي فتحت ذراعيها للفاتح القادم الذي أرجع املجد والطامنينة 
والسالم إىل ربوعها، وأبعد عنها فؤوس الهدم والجحيم، وحولها إىل واحة 

سالم بعد أن كانت أبوابها ونوافذها مرشعة للقهر والعبودية واإلذالل.
إن خطر التهويد والتدمري ما زاال قامئني، فهل أن األوان أن تتحمل النظم 
الله والتاريخ والوطن وتحسم أمرها  الرسمية مسؤوليتها بشجاعة أمام 
الفاضح للعروبة واإلسالم وتعيد وزنها  الكيان الصهيوين  ملواجهة تحدي 
الدولية وتسهم  الساحة  الفاعل يف  السيايس ووحدة موقفها وحضورها 
يف صنع القرار األممي وتلزم االحتالل بتطبيق القرارات الرشعية الدولية 
وإنهاء االحتالل وإعادة الحقوق الوطنية املرشوعة للشعب الفلسطيني؟

ما زال املسجد األقصى يتعرض لخطر التهويد والتدمري

* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(  

أعلن السيد رئيس الجمهورية عن تكوين حكومة جديدة من بني أهدافها مقاومة الفساد 
وبناء غد أفضل يف بلد عاىن من سلطة حكم العصابة. رحلت الجامعة ومعها غادرت وزيرة 
التعليم العايل املنتمية إىل حكومة األبواب املغلقة حيث خدمة املنافع واملصالح والجامعة 
وحيث يتعمد تجاهل سلطة الحقوق. رحلت لترتك ملفاتنا معلقة بعد أن أجهدت نفسها يف 
التغطية عىل الفاسدين وسعت هي وطاقمها إىل التعتيم عىل التظلامت فعطلت تحقيقات 
أذن بها من سبقها من الوزراء. كام قامت باستبعاد التفقدية العامة للبحث يف تجاوزات 

طالت الزمالء واستهدفت وجودهم املهني ومستقبلهم العلمي.
التجند ضّد فساد طال حقوق الجامعيني  هي وزارة ننتظر أن يعي من يحكمها برضورة 
تحقيقات  إىل حوْكمة رشيدة وفتح  التوجه  يستوجب  عليهم مام  وإيقاف مظامل مسلطة 

جدية يف الشكايات املقدمة من الجامعيني ضّد عدد من الفاسدين الذين حولوا الجامعة 
التونسية إىل مربعات أرسية وجهوية وايديولوجية. عىل الحاكمني الجدد أن يعوا برضورة 
إنصاف الجامعيني وتطبيق أحكام املحاكم اإلدارية وفتح تحقيق بإرشاف املتفقد العام يف 
مظامل مّست مناقشات دكتوراه وتأهيل وانتدابات وترقيات ونقل وتزييف محارض مقدمة 
للجان دكتوراه ملزيد تعطيل مناقشة باحث جامعي تشفيا من حصوله عىل حكم قضايئ 

باّت يدين بعض أعضاءاللجنة وإدارة املؤسسة.
الفاسدين   أصحابها ومحاسبة  إىل  الحقوق  إعادة  الجدد  الحكام  ينتظرون من  الجامعيون 
وإعادة النظر يف عودة عدد من الشيوخ للتدريس يف حني يقبع آالف الدكاترة املعطلني يف 
العراء وينامون تحت مدارج الوزارة. واقع جديد يسعى الجامعيون من خالله إىل القطع 
مع حكم العصابة والتوجه إىل حكم الشعب والتحرك ضّد فساد طال أمده لبناء جامعة 

الحقوق واملحاسبة... تحيا تونس واملجد للرشفاء والحق ال يضاّد الحق...

إلى وزير التعليم العالي في حكومة الشعب 

مطلب الجامعيني فتح ملفات الفساد واإلنصاف واملحاسبة
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عىل  نشاهده  الذي  الثاين  املرسحي  العمل  هو  هذا 
موضوعه  ويكون  الخرضاء  بتونس  العاصمة  مسارح 
الهجرة غري الرشعية )الحرقة(... العمل األول منذ سنتني 
كان عىل مرسح »الحمراء« من إخراج »سريين قنون« 
وهو عمل أشدنا به يف حينه، الشهر املايض وعىل مرسح 
من  بحر  يف  قطرة   144 الثاين  العرض  كان  »التياترو« 

إخراج ودراماتورجيا لـ»نوفل عزارة«..
بأن  األخبار  طالعتنا  مساء  فذات  حقيقية..  الحادثة 
144 مهاجرا غري رشعي قد غرق يف مياه  قاربا يحمل 
املتوسط وغرق كل ركابه لتأكلهم األسامك... لقد صارت 
أخبار من هذا النوع اعتيادية وصارت محتوى صفحات 
أخبار  تنقل  كام  تنقلها  اليومية  الّصحف  يف  الحوادث 
املُجّمد  الربملان  أحوال الطقس والعراك داخل ردهات 

والوقفات االحتجاجيه عىل درجات املرسح البلدي.
وأصبح  عاديا  خربا  املجاين  املوت  أصبح  القول  غاية 
رجال   144 العدد  فقط  بأسامئهم  يُعرفون  ال  الضحايا 
وإمرأة وطفال بال اسم أو عنوان وبال طقوس دفن وال 

عزاء.
ماذا يف حرقة »عزارة« مختلف عن حرقة »قنون«؟ كّل 
يشء وال يشء.. إذا أن املوضوع هو نفسه عن برش هاربني 
البطالة  بسبب  أو  أهلية  حروب  بسبب  أوطانهم  من 
للضفة  يذهبون  أخرى  اسباب  ألى  أو  العيش  وضيق 

سيجدون  أنهم  واهمني  املتوسط  البحر  من  األخرى 
األمان هناك ورمبا الرثوة أيضا ويخوضون رصاع رباعي 
األبعاد فأوال مع سلطات البالد التي يبحرون منها وثانيا 
مع املعلم الذي يضعهم يف سفينة غري مجّهزة للرحلة 

الشواطئ عىل  ورابعا مع حرس  ذاته  البحر  مع  وثالثا 
ال  من  يأتوا  مل  ألنهم  الرحلة، وهم  من  اآلخر  الجانب 
مكان وذاهبني إىل الالمكان فتنفجر ذكرياتهم بينام هم 
يحملهم  والذي  املحركات  تنقصه  الذي  »الشقف«  يف 
دون  لألسامك  طعام  إىل  ليتحولوا  املوت  إىل  فقط 
فقط يحصلون عىل مساحة يف  عزاء.  موكب دفن وال 
يف  عنهم  وكلمتني  الورقية  بالصحافة  الحوادث  صفحة 
نرشة أخبار الثامنة مساء. أفارقة وسوريون وتونسيون 
وبال وطن يف »قارب املوت« ومعلم يعطيهم تعليامت 
األقليمية«،  املياه  يف  تتحل  »التليفونات  واضحة: 
»الفلوس  يتحرق«،  »الباسبور  تتسلخ«،  »البصامت 
حد  »ما  وخبز«،  ماء  »ستيكة  بالبالستيك«،  تتغلف 
يحيك مع الريس«، »ميل توصل تنىس أصلك وفصلك«.. 
»كلمة الرس شيش بيش سيز دوز«.. »التليفون مرشجي 

.»GPS« وأموره مريقله
الشقف  مع  غرقا  املوت  فقط  يأيت  ذلك..  كل  يحدث 
والتليفون واملال وقارورة املاء ليمنع الوصول إىل أرض 
امليعاد. الحوار يحدث بني أشباح الحارقني بعد املوت. 
ليحيك قصصهم: افريقي هارب من العبودية وأخرى بال 
وطن ووطنيني هاربني من أوطانهم يحكوا ذلك ليس 
بالكلامت بل بأجسادهم املتوترة يف برزخ من اعمدة 
حديدية هى الفاصل بني الحياة واملوت. الكوريغرافيا 

املفّضلة لدى »نوفل عزارة«  التعبري  أداة ووسيلة  هى 
الذي  إلخراجه  املكاين  املحتوى  تُشكل  والسينوغرافيا 
يتضمن أقل ما ميكن من الكلامت املوسيقى واإلضاءة 

تضعك مبارشة يف قلب املأساة من قلق وخوف.
يف  أساسية  خالفات  املوضوع  نفس  يف  العرضني  بني 

األسلوب املرسحي:
هو  »قنون«  مرسحية  يف  )النيص(  الكالمي  التعبري 
األساس والتناقضات التى يفجرها الحدث بني املسافرين 
للموت ال يقدمهم فقط كضحايا بل ككائنات اجتامعية 
َعرض  يشكل جوهر  ما  هو  األنتولوجيا  بينام  مركبة... 
مسيج  ُركح  عىل  أفضل  عنه  يعرب  والذي  »عزارة« 
وإضاءة  وموسيقى  وبسينوغرافيا  كمعتقل  بالحديد 
وهو  املوت  ناحية  من  الحياة  حدث  ملشاهدة  لتوتر 
الرّكح. ال يتحدث  ما يبدو مستحيل لكنه ممكن عىل 

األموات فقط يتشنجون.
العرضان ناجحان بأسلوبني مختلفني، بقيى اإلشارة إىل 
بعضهم  يخرج  الذي  املمثلني  األخّص  وعىل  املشاركني 

عىل الرُّكح للمرة األوىل وكلهم أجادوا كام املحرتفني.
مساعد مخرج »منصف زهروين«

إنتاج جمعية زنوبيا مع مرسح التياترو
الزوايدي-  مالك  بوغامني-  -ثريا  العويني  آمال  أداء: 

كريم الخرشويف- جهاد الفوريت- مراد.

* حسني عبد الرحيممسرحية 144 قطرة يف بحر

ثقافة

الجسد املسكون والخطاب املضاد لحياة الرايس
»الجسد  بعنوان  الرايس  حياة  للكاتبة  جديد  كتاب  قليلة  أيام  منذ  صدر 
املسكون والخطاب املضاّد«، وهو إصدار بحثي يتضمن مجموعة دراسات 

دور  تتناول  وبحوث 
املجتمع  يف  املرأة 
بعض  تغيري  ومحاولة 
السائدة  املفاهيم 
التي تقيّد من حريتها 

ودورها الرائد.
هذا  يف  جاء  ومام 
يطالع  اإلصدار 
سلطة  »كل  القارئ: 
تكاد تقوم عىل عنف 
رمزي  أو  واقعي 
وكل  الجسد.  تجاه 
مبثابة  تعّد  سلطة 
عمليّة تطويع للجسد 
هيمنة،  واسرتاتيجيه 
الجسد  من  تجعل 
وأداة  وهدفها  رهانها 
والسلطة  سيطرتها. 
تقوم بتوظيف سيايس 

للجسد، من إرغام وحرمان وفرض ومنع وتحريض وعقاب وحبس… كام أن 
النظام االجتامعي يّولد أجسادا خاضعة ومتمرسة ومطيعة… فام من سلطة 

إال وتقوم عىل أساس جسدي ما.
يخضع  املرأة  فإّن جسد  للجسد،  العام  الجمعي  الخضوع  هذا  إىل  إضافة 
السيايس  النظام  العام من جهة:  واقع تحت سلطة  فهو  لسلطة مزدوجة. 
املجتمعي،  البطرياريك،  النظام  يف  الخاص:  وسلطة  القائم.  وااليديولوجي 
الذي يكون تابعا فيه لسلطة الرجل وملكا له: أبا أوأخا أو زوجا أو أّما أيضا. 

باعتبارها تجّسد قيم الذكورة وتستبطن خطاب املجتمع األبوي«.
القصصية  الرايس نذكر مجموعاتها  التونسية حياة  الكاتبة  ومن إصدارات 
العتبة«، »طقوس رسيّة  املبعرث عىل  »أنا وفرنسوا وجسدي  »ليت هندا«، 
وجحيم« ومرسحية ميثولوجية بعنوان »سيّدة األرسار عشتار« وهي ملحمة 
شعرية وقصة حب أسطورية بني عشتار ومتوز، وديوان الشعر »أنثى الريح« 
طبعها  أُعيد  والتي  فيها«،  الليل  انتصف  وقد  »بغداد،  روايتها  جانب  إىل 

ونرشها يف طبعة تونسية عن دار الكتاب.
* ناجي الخشناوي

»مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة هو الفكرة واملرشوع«. يؤكد مديره 
املرسحّي صالح فالح. 

والدراسات  والتوثيق  للبحث  مفتوحة  أكادميية  أيضا  املركز  أن  يؤكد  كام 
عن  تبحث  فكرة  باعتبارها  إليهم  تنتقل  وأيضا  الكل،  يدخلها  واإلنتاجات 
مساحة يف عقل املتلقي وإحساسه لذلك فهي مرشوع مجتمعي هكذا املركز 

هو افرتاض وحتمية للتحقق.
سليانة كأغلب الواليات التونسية عرفت تاريخا من التهميش والنسيان وغياب 
الدولة،باعتبار أن السياسات السابقة واملتتالية هي سياسات للزينة واملركزية٬ 
لذلك حان الوقت لجعل فكرة الالمركزية واقعا حقيقيا وليس شعارا عرب جعل 
تنّفر خاصة أن سليانة متلك كل  الحياة وال  الداخلية تستقطب  هذه املدن 
املقومات الطبيعية والتاريخية واالقتصادية والثقافية والبرشية .لذلك يكون 
الفعل الثقايف أحد الحلول للنهوض بهذه« املدن املبيت«وإحدى ركائز التغيري 
وجعل الحياة ممكنة هنا يف الداخل.لذلك يصبح من الرضوري االستعجال يف 
خلق وتوفري ظروف عمل تواكب إنتظارات الناس وأحالم الفنان هنا واآلن. 

توفري كل ما هو لوجيستي وموارد مالية وبرشية مختّصة.
إن الفن هو ما يجعل الحياة محتملة، وبإمكان 
املدينة  وجه  يغرّيا  أن  عامة  والفنون  املرسح 
وقيم  والسعادة٬  والفرحة  الحياة  قيم  ويزرعا 
والجشع  األنانية  ويحارب  عليها  ويحّث  الخري 

والفساد فاملرسح هو دعوة للحياة.
ويشري صالح الفالح إىل أن مهّمة املركز ال تقترص 
إنتاج مرسحيات وعرضها، بل هي أكرب من  عىل 
حركة  )تشغيل،  أكرب  فاالنتظارات  بكثري  ذلك 
لذلك  وتنشيط(.  إبداع  ترفيه،  أتطري،  ثقافية، 
واألفراد  والجمعيات  املؤسسات  املركز  يدعو 
للمساهمة  القطاع  هذا  يف  الفاعلني  واألصدقاء 
للتجربة  خصوصية  وتحقيق  املرسحي  الفعل  يف 

وخاصة أنها تأسيسية عىل األرض.
وقد أنجز مركز الفنون الدرامية والركحيّة لسليانة 

رزنامة نشاطاته كالتايل وقّسمها إىل 
الثقافة  بدور  للنوادي  املرسحي  التكوين  تدعيم 

الفنون  مجال  يف  العاملة  والجمعيات  الهاوية  املرسحية  الفرق  وتشجيع 
تخّصصا  أكرث  مختربات  بفتح  وذلك  الفنية  اإلحاطة  من  ومتكينهم  الدرامية 
العرائس  وحرفية موجهة إىل األطفال والشباب والكهول يف فن املمثل، فن 
والرقص املرسحي والكتابة املرسحية وفتح دورات تكوينية للمؤطرين، ترشف 
شهرية  توزيعية  من خالل  تكويني  برنامج  وضع  تساهم يف  كفاءات  عليها 
وسنوية واضحة املعامل تراعي الخصوصية والفئة العمرية املعنية بالتكوين، 
كام تراقب سري املختربات من خالل تقييم سنوي للنتائج يستجيب لرشوط 
الناشئة والشباب كل  تعلمها ونرشها بني  املامرسة املرسحية وأسس  تطوير 

ذلك من أجل مزيد البحث والتجديد والتجريب يف العملية املرسحية .
* األمكنة: العروسة، كرسى، مكرث، الروحية، سليانة املدينة.

* األعامل املنتجة:

• العمل األول: »avan« »أفان« 2021: )إنتاج ذايت( عمل عرائيس موجه إىل 
الناشئة والعائلة نص عالء الفرشييش إخراج شادي املاجري قدمت يف عديد 
املهرجانات والتظاهرات الثقافية عىل غرار املهرجان الدويل للمرسح املحرتف 
مبركز الفنون الدرامية بجندوبة، تظاهرة 24 مرسح بالكاف وامللتقى الوطني 

لفن العرائس مبدينة الثقافة.
• العمل الثاين: »بيضة سيزيف« :2021 - 2022 : )إنتاج مدعوم( مرسحية 
إىل   05 من  املبكرة  الطفولة  مرحلة  الطفل يف  لجمهور  الظل موجهة  خيال 
10سنوات إخراج فتحي بن عمر وسيقّدم العرض األول يف آخر شهر نوفمرب 
2021. ستتواصل هذه التظاهرات ملوسمها الثاين بربمجة خاصة ونوعية بعد 

انقطاعها نتيجة الحجر الصحي الذي متّر به البالد.
* املهرجانات:2022-2021

• »circuit. théâtre« الدورة األوىل من 06 أكتوبر إىل 09 أكتوبر 2021.
ملهرجان  األوىل  الدورة   2021 أكتوبر   06 األربعاء  يوم  من  بداية  انطلقت 
 .2021 أكتوبر   09 السبت  يوم  غاية  إىل  وتواصلت   »circuit. théâtre«
الداخلية  واألرياف  القرى  يف  فضاءات  عدة  املهرجان عىل  وتوزعت عروض 
من  األوىل  هي  برمجة  يف  سليانة  ملدينة  واملجاورة 

نوعها عىل مستوى الوالية.
اليوم األول للمهرجان بربمجة عرض »تعويذة  افتتح 
بزغوان  والركحية  الدرامية  الفنون  ملركز  قرقورة« 
الساعة  عىل  الحذايقية  االبتدائية  باملدرسة  وذلك 
العارشة صباحا، كام استمتع تالميذ املدرسة االبتدائية 
»تجليات  بعنوان  األول موسيقي  بعرضني  بالدليوات 
موسيقية« للفنان عادل بوعالق، واختتم اليوم األول 
الدرامية  الفنون  ملركز  ربيعا«  »كن  مرسحي  بعرض 
والركحية بجندوبة. أما يوم الخميس 07 أكتوبر 2021 
باملدرسة  موسيقية  تجليات  بعرض  استهلّت  فقد 
واختتمت  موسيقية  بتجليات  الرمل  وادي  االبتدائية 
الدرامية  الفنون  ملركز  بيد«  »يد  مرسحية  بعرض 
 08 الجمعة  يوم  بصفاقس، وكانت عروض  والركحية 
أكتوبر باملدرسة االبتدائية بوعبد الله بعرض مرسحية 
»أفان« إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة.

مرحلتني  عىل   2021 أكتوبر   09 السبت  يوم  املهرجان  عروض  اختتمت 
افتتحت  حيث  الديسة  عني  االبتدائية  باملدرسة  األوىل  ومسائية  صباحية 
بعرض مرسحية »طائر الفينيكس« ملركز الفنون الدرامية والركحية باملهدية، 
بندوة  جامة  األثرية  باملنطقة  االختتام  وعروض  األنشطة  بقية  دارت  فيام 
فكرية »Horizontal« بعنوان »مرسح الطفل يف تونس بني ماهو كائن وما 
يجب أن يكون« قدمها كل من املخرج املرسحي عامد املي والناقدة املرسحية 
الكاتبة سهام عقيل كام واكب الحارضون عرض تجليات موسيقية -موسيقى 
الجاز- للفنان املنصف بن مسعود، واستمتع الجمهور الحارض بعرض مرسحي 
الدرامية والركحية  الفنون  بعنوان عرض مرسحي »حنبعل فري فاير« ملركز 

مبنوبة.
* سلمى الجاليص

مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة: 

»circuit. théâtre« برمجة فنية ثرية ومتنوعة يف الدورة األوىل ملهرجان
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عن  الحديث  اإلسالمّية  الدراسات  عن  يغيب  ملاذا   *
الغرب  مفكرو  يبني  أمل  التنموي؟  واملنوال  االقتصاد 

التالزم بني الدين والرأساملية؟
الجانب  الباحثني  عند  الحديث  بالرضورة  يغيب  ال   -
مجاالت  العريب  الفكري  الرتاث  عرف  وقد  االقتصادي، 
اقتصادية كثرية مفصلة حتمت عىل الدارسني االهتامم بها 
من زوايا متعددة وضمن هذا االهتامم نجد االختصاص 
عن  نتحدث  عندما  ولكن،  اإلسالمي.  االقتصاد  املسّمى 
تحديث فإننا نعني الخروج من تلك املرجعية الثقافية 
التي ترابط فيها الدين باالقتصاد والدخول إىل مرجعية 
له نظريات حديثة يعرفها أهل  االقتصاد  حديثة حيث 
االختصاص. ولذلك فإن دراسة االقتصاد والدين اإلسالمي 
ستضعنا بالرّضورة أمام الرتاث أما الحديث عن املنوال 
والترصف  االقتصاد  يف  املختّصني  شأن  فإنه  التنموّي 
بالدين.  له  عالقة  ال  الذي  املعارص  الحديث  باملعنى 
وهي  اإلسالمية  باملالية  يسّمى  ما  عودة  نالحظ  ولكّننا 
كّل  االقتصادية تدرس يف  املعارف  متثل فرعا من فروع 
أنحاء العامل وتنترش خدمات بنكية عىل أساسها. ويجب 
ومحاولة  بالسوق  عالقة  لها  املالية  هذه  أن  نؤكد  أن 
التعاطي مع أموال رشيحة من الذين ميلكون إىل جانب 
وغري  كالربا  مفاهيم  تحرم  معتقدات  الكثرية  األموال 
ذلك فيتّم استبدال تلك املفاهيم بآليات اعتربها تحيّال 
أمام  إذن  فإننا  املطروح  السؤال  إىل  وبالعودة  أكرث.  ال 
أمرين: دراسة الرتاث االقتصادي اإلسالمي بوصفه ماضيا 
اإلسالمية.  العربية  الحضارة  داريس  مهمة  وهذه  وىّل 
مهّمة  فهذه  الحديث  واالقتصاد  التنمية  دراسات  أما 
أمران  وهذان  الحديث  االقتصاد  علوم  يف  مختّصني 
الرتابط  أما  مختلفني.  اختصاصني  يتطلبان  منفصالن 
بني الدين والرأساملية يف الفكر الغريب فله عالقة بفرتة 
اإلصالح الديني إذ يعتقد أن الربوتستانية أنتجت القيم 
وهي  والربح  والعمل  العقالنية  عىل  وحثّت  الليربالية 
الرأساملية  أن  فيها  يؤكد  التي  فيرب«  »ماكس  أطروحة 
كذلك  ينطبق  أمر  وهو  الربوتستانتية.  روح  من  جاءت 
بيئة قامئة  عىل اإلسالم يف جانب منه ألنه دين نشأ يف 
عىل التجارة وكان نبيّه تاجرا وقامت قيمه عىل التعاقد 
والبيع والرشاء وميكن أن نستشّف ذلك حتى من خالل 
مفاهيم كاألجر وأضعافه وكامليزان وغري ذلك من أمثلة. 
بالتجارة  األديان  ترابط  تؤكد  التي  املالحظة  وهذه 
أن  بإمكانهم  املسلمني  أن  بالرضورة  تعني  ال  وقيمها 
يحققوا طفرة اقتصادية باستخدام الدين فحسب وإن مل 
يكن الدين مانعا طبعا من أن يحثّهم عىل العمل والبناء 
االجتامعي. فالرأساملية تتطلب إنتاجا رمزيا لقيم العمل 
حولنا  نرى  ولكن  للرثوة  وتراكام  ماديا  وإنتاجا  والّربح 
تخيل الشعوب اإلسالمية عن اعتناق قيم العمل وطلب 
الربح ألسباب ال عالقة لها بالدين قط، بل تتعلق بتاريخ 
حريات  ورسقة  والهيمنة  استغالل  وال  االستعامر  من 
بطرق  للحكم  وإخضاعها  الشعوب  تلك  وتفقري  وكرامة 
أخصت فاعليتها وابداعها وتطلعها إىل اإلبداع. وهو ما 
يعنيه الشايب بالحّث عىل العودة إىل روح إرادة الحياة. 
اإلنسان  بفاعلية  واإلميان  والخنوع  االستكانة  نبذ  أي 
الحقيقي  التغيري  أساس  القيمة هي  وتلك  قدره  لتغيري 

النابع من التوق إىل الحياة وإرادة العيش والبناء. 

* تقولني يف بعض كتاباتك »يوجد »إسالمات« يف تونس 
ال إسالم واحد« ما هي هذه اإلسالمات؟ وإىل أي منها 

تحتاج مجتمعاتنا اليوم؟
- هي عبارة أستاذنا عبد املجيد الرشيف يف سلسلة أرشف 
الباحثون  رشح  وقد  ومتعّددا«  واحدا  »اإلسالم  عليها 
للقرّاء  وميكن  املعنى  الّسلسلة  هذه  يف  ساهموا  الذين 
كتبت  التي  البيداغوجية  الكتيبات  هذه  عىل  االطالع 
مفهوما  باإلسالم  ونعني  مختّص.  غري  لجمهور  خّصيصا 
مطلقا ملا نتصور أن اإلسالم مطلقا هو عليه منذ بدايته 
الحداد  الطاهر  الرسالة ويسميه  إسالم  الرشيف  ويسّميه 
تصّور  اإلسالم مطلقا هو يف  الكربى، وذلك  اإلسالم  قيم 
املقاصديني جوهر الرسالة املحمدية يحمل قيام أخالقية 
منظومات  مع  وحتى  الديانات  باقي  مع  فيها  يشرتك 
والحفاظ  واملساواة  كالعدالة  أخرى  وقانونية  أخالقية 
املتعددة  »اإلسالمات«  أما  واملمتلكات.  النفس  عىل 
واملصالح  واملكان  الزمان  حسب  فئة  كل  فهم  فهي 
اإلسالم  لذلك  والفكري  والسيايس  االجتامعي  والسياق 
الفقهاء ولكّل فقه مدرسة  املطلق. فنجد إسالما صاغه 
وسياق تاريخي فليس الحنابلة كاألشاعرة وال الشافعية 
كالحنفية وال فقهاء الغرب اإلسالمي كفقهاء الرشق وال 
مثال...  الحفصية  الدولة  كفقهاء  العباسية  الدولة  فقهاء 
وإسالما  للحكام  وإسالما  للمتصوفة  إسالما  ونجد  إلخ. 
النسخ  هذه  وبني  لإلباضية  آخر  للشيعة  وآخر  شعبيا 
اإلجراءات  املتعّددة لإلسالم توجد فروق واختالفات يف 
وتنّوع  اختالف  طبيعة  تحتّمها  والعادات  واملعنى 
التجارب البرشية وعدم قدرة اإلنسان أن يكون نسخة 
مطابقة األصل ال للاميض وال للمختلفني. لذلك ال نجد 
وال  العرب  كتعبد  عربية  غري  بلدان  يف  املسلمني  تعبد 
تعبد العرب يف ما بينهم متشابها فبني عاداتهم املحلية 
يصبح  بلد  بكل  الخاص  وتاريخهم  وقيمهم  وتقاليدهم 
اإلسالم مختلفا ومتنوعا. وهذا ما نعنيه باإلسالم املتعّدد 
عرب الزمان واملكان. غري أن التنظيامت املتطرّفة تعتقد أن 
اإلسالم نسخة واحدة وتريد فرضها بالقوة عىل الجميع 
للطبيعة  مخالف  أمر  وهو  زمن  كل  ويف  العامل  كل  يف 
وللحياة وللمعقول وللواقع الحّي. بل هو أمر مستحيل 

أصال ال ميكن تحقيقه.
القديم  بني  رصاعا  تعيش  جامعاتنا  زالت  ما  هل   *
التونسية إىل »ثورة«؟  الجامعة  والحديث؟ هل تحتاج 

وكيف ميكن إصالح الجامعة اليوم؟
- تحتاج الجامعة التونسية إىل ثورة بكل تأكيد، ثورة عىل 
ثقافة التقليد واالجرتار وثورة عىل األساليب العقيمة يف 
البنية املهرتئة يف الجامعات وعىل  التدريس وثورة عىل 
قيم الخنوع واالستالب وعىل الزبونية وعىل كل أشكال 
االنحرافات القامئة فيها. وال أرى يف الجامعة رصاعا بني 
موجودا  الرصاع  هذا  مثل  كان  فلو  والحديث  القديم 
للمصالح ال غري،  الجامعة بخري، بل أرى متوقعا  لكانت 
تزال  ال  قليلة  فئة  لوال  الجامعية  للقيم  تراجعا  وأرى 
تناضل وتتمّسك بقوة لكن السياق العام لسلْعنة املعرفة 
مؤّسسات  إىل  الجامعة  وتحويل  اآلداب  تعليم  وتحقري 
إلنتاج البطالة واليأس وفتح مؤّسسات لغايات سياسية 
العلمي  واالنتحال  نخبها  من  الجامعة  وتفريغ  غري  ال 
الفساد  وانتشار  العلمي  البحث  بآداب  واالستخفاف 

الجامعة  واستخدام  املعريف  اإلنتاج  وعدم 
كّل هذا  إن  ذلك.  علمية وغري  لغايات غري 
بهذا  متفائلة  غري  يجعلني  العام  السياق 
الواقع ألن تونس تحتاج فعال إىل جامعاتها 
لتكون قاطرة لتنميتها الفكرية واالجتامعية 
وحتى االقتصادية ولكن هذه الجامعات ال 
تقدمه  أن  بها  يجُدر  مام  األدىن  الحّد  توفر 
عدم  عن  فضال  هذا  مجتمعها.  خدمة  يف 

وجود إرادة سياسية لتوفري بنية للباحثني وفرص تكوين 
إنتاج  وأدوات  ومراجع  أجنبية  جامعات  مع  وتعاقد 
برامج  عن  كثريا  نسمع  أن  وميكن  حقيقيني.  وبحث 
اإلصالحات دون أن نرى شيئا يف الواقع غري الدوران يف 
الجامعة  فأفقرت  بلة  الطني  »كورونا«  وزادت  الفراغ. 
ملدة سنتني وكشفت العورات الحقيقية لتخلف النظام 
التعليمي وعدم وجود عدالة بني الطلبة وفقر املؤسسات 
وتراجع قدرة الطلبة عىل التعلم وبدائية الوسائل وعدم 
بُعد.  عن  ليدرسوا  مالئم  تكوين  عىل  املدرسني  حصول 
والجميع  وتتأمل  تنّئ  وهي  صغري  مجتمع  الجامعة  إن 
مسؤولون عن الوضع ويف حاجة إىل أن تتظافر الجهود 
داخلها إلنقاذها من حالة الغيبوبة التي متّر بها وتعطل 
قدراتها عىل إيجاد حلول للمجتمع الذي يجب أن تكون 
واألمل  الحديثة  والقيم  العلوم  نحو  قاطرته  الجامعة 

واملواطنة ال أن تكون علّة من علله املستعصية.
إن الحّل كامن يف تطوير الجامعة وتحمل كل طرف فيها 
مسؤوليته وااللتزام بقيمها الحقيقية ولكن كّل ذلك لن 
يحدث دون أن تتحّول الجامعة إىل فضاء حاضن للطلبة 
وللباحثني ولإلداريني ويشعرون فيه باالنتامء ويشعرون 
معه أن تقدم الجامعة يتامهى مع تقدمهم وهو األمر 
تام  بغياب  تتعلق  اليوم ألسباب  الذي يصعب تحقيقه 
وإيالء  التعليمية  املؤسسات  دعم  يف  السياسية  لإلرادة 
العناية لها وتوفري ما تتطلّبه من حاجيات. وإن الجامعة 
العمومية مرتوكة كالتعليم العمومي بشكل عام يف مهّب 
الريح لفائدة تعليم خاّص موّجه إىل فئة معينة وطبقة 
الظواهر  من  املزيد  ذلك  سينتج  سنوات  وبعد  معيّنة. 
بني  وتوّسعها  االجتامعية  الهوة  تعّمق  التي  االجتامعية 
الطبقات إذ مل تعد الجامعة العمومية تقدم أمال حقيقيا 

للصعود والرتقي االجتامعي.
*رغم ترسانة القوانني ونجاح املرأة يف كل املجاالت بل 
االعرتاف  غياب  تفرسين  بَم  منها  العديد  يف  وتفوقها 

بالنساء وإقصائهن من مواقع القرار؟
بُنى  وهي  سابقا  فرسته  الذي  بالتخلف  ذلك  أفرس   -
فكريا  متخلفة  تكون  أن  لدولة  ميكن  فال  مرتابطة 
والعالقات  الحقوق  مستوى  يف  ومتقدمة  واقتصاديا 
مستويات  كل  بني  واضحة  العالقة  إن  االجتامعية، 
التخلف ولذلك ترتاجع نسب مشاركة النساء يف مواقع 
القرار مام يدعم رأيي يف كون التحديث السيايس مل يتّم 

أيضا ومل يبلغ بعُد حتى املستوى املتوسط يف تونس.
ما  التونيس  الشعب  أن  األخرية  األحداث  *كشفت   
من  واملنقذ سواء  املخلص  »األب  يستحرض صورة  زال 
الّضالل أو من الفساد«. هل ترين أن الّشعب التونيس 
التي  اليوم وما هي الرشوط  ما زال يحتاج إىل »أب« 
ال بّد من تظافرها حتى يصبح الشعب التونيس رئيسا 

وسيدا ملصريه؟
- لسنا يف حاجة إىل األب املنقذ وال املخلّص.  يجب أن 
عليه  ما هو  الفساد عىل  تواصل  أن  فينا  فرد  كّل  يعي 
الفقر  مقاومة  يتطلب  الجامعي،  الهالك  إىل  سيؤدي 
جامعية.  ومسؤولية  جامعيا  وعيا  والتخلف  والفساد 
لكن الالوعي الجمعي يتمسك بهذا األب ألسباب نفسية 
وهذا متسك موضوعي ومفهوم، ويدّل ذلك عىل مرحلة 
أن  ندرك  أن  علينا  لكن،  املسؤولية.  تحمل  من  تهرّب 
قيس سعيد لن يكون منقذا لنا وال مخلّصا إن مل يكن 
لنا إرادة لتخليص أنفسنا من التخلف والفساد والفوىض 
واالنحالل واليأس والرتاجع االقتصادي. فليس من وصفة 
سحرية ليملك شعب سيادته سوى أن يؤمن حقا بأنه 

حّر ومريد وقادر عىل أن يكون سيد مصريه. 
* كيف تنظرين إىل ما وقع يوم 25 جويلية؟ هل ميكننا 
ثورة  أم هو تصحيح ملسار  الحديث عن ثورة جديدة 
البعض  انقالب كام يحلو تسميته لدى  أم هو  2011؟ 

من »فقهاء« القانون؟
25 جويلية ال ثورة جديدة وال  أعترب ما حدث يف  - ال 
كانت  البالد  إن   .2011 ثورة  مسار  تصحيح  وال  انقالبا 
ارتفعت  حقيقي،  داهم  وخطر  حقيقّي  مأزق  يف 
عىل  لالحتجاج  الناس  وخرج  األفق  وانسّد  الوفيات 
املواطنني  عموم  وفقد  خاصة  الصحي  الوضع  تردي 
األمل، ويف الوقت نفسه تزايد الهرج واملرج يف مجلس 
النواب يف خالفات عقيمة ورصاعات ايديولوجية ومتوقع 
للمزيد من املصالح والسلطة. لقد كانت األحوال سيئة 
إيجاد  النيايب يف  املجلس  سياسيا واجتامعيا ومل يساهم 
ومتورطة  عاجزة  بدت  إذ  السابقة.  الحكومة  وال  حّل 
ما حدث  فإن  لذلك  واملواقع.  السياسوية  الرصاعات  يف 
هو لحظة انفراج رغم تحفظات البعض الذين لهم رأي 
قانوين محرتم يف تطبيق الفصل 80 من الدستور. ولكن 
القرص؟ ال  الثورة من داخل  يتّم  أن  بإمكان سعيد  هل 
الثورة تتطلب رشوطا  أجد ذلك منطقيا وال ممكنا ألن 
داخلية وخارجية  بضغوط  حاليّا  مقيّد  والرئيس  أخرى. 
أنه  رغم  ومراقب  القوانني  بتطبيق  ومحكوم  وتوازنات 
اتخاذ  وال  القوانني  تجاوز  ميكنه  ال  السلطات  كّل  ميلك 
خطوات غري آمنة. ثم إن خطابه تقليدي فال ميكن أن 
ميثل بالنسبة إىل التائقني إىل بلد الحريات واملساواة ثورة 
ثقافية وال ثورة جذرية فالعدالة والتنمية ال يكونان عىل 
تتناقض  ال  والتنمية  األخالقي  باملعنى  العدالة  حساب 
مع الحقوق الفردية واملساواة التامة ولذلك ال أعتقد أن 
قيس سعيد ميثل ثورة يف تاريخ الحكم يف تونس. ولكنه 
وواضحا  القائم  الوضع  لرتّدي  حّد  وضع  يف  جريئا  كان 
ملّفات  فتح  يحاول  وهو  السيايس  لإلسالم  التصّدي  يف 
إن  لنعرف  ومراقبة  وقتا  تتطلّب  األمور  وهذه  الفساد 
انقالبا  أما عن كون ما حدث  أكلها فعال.  كانت ستؤيت 
فال أعتربه كذلك الن الوضع كان أصال غري رشعي وهل 
ينقلب املنقلب عىل وضع غري عادي وغري طبيعي؟ إن 
املحيطة  الظروف  حتّمتها  رضورية  لحظة  جويلية   25
إىل  األمور  إلعادة  حقيقية  فرصة  تكون  أن  ونرجو  بها 
مجراها الطبيعي بسالسة واملجرى الطبيعي لألمور هو 
والتداول  السلط  وتوزيع  القانون  وعلوية  املؤسسات 

السلمي عىل الحكم.
بذكرى  أو  املرأة  بعيد  أيام  منذ  تونس  احتفلت   *
هذه  تقيمني  كيف  الشخصية.  األحوال  مجلة  صدور 
املجلة؟ هل تلتقني مع النسويات يف القول بأنها مل تعد 

تستجيب النتظارات التونسيني والتونسيات؟ 
قامت  فقد  الشخصيّة  األحوال  انتهت صالحية مجلّة   -
أو  املجلّة  هذه  تنقيح  اآلن  وعلينا  التّاريخي  بدورها 
إلغاؤها وإقرار العمل مبجلّة الحقوق الفردية. مفاهيم 
تدخل  حتى  كثرية  ورشوط  تطويرها  يجب  عديدة 
تونس العرص الحديث من بني أهّم تلك الرّشوط إعادة 
الّنظر يف عالقة القوانني بالواقع، ففي الواقع مامرسات 
عىل  ومحسوبة  بها  معرتف  وغري  مقّننة  غري  اجتامعيّة 
الجرائم األخالقيّة ويف الواقع الناس يف حاجة إىل قوانني 
جديدة تالئم التطور الحاصل يف نسبة التعليم والشغل 
واالستقاللية واملسؤوليات وغري ذلك. إن مجلة األحوال 
الشخصية مل تعد كافية لتلبي تطلعات املواطنة واملواطن 

التونسيني اليوم ويجب تخطيها بكل تأكيد.
)يتبع(

تحتاج الجامعة التونسية إىل ثورة على ثقافة التقليد واالجرتار 
النسائية والنسوية ويف كتب  الحركة  العربية اإلسالمية ويف  الحضارة  باحثة يف  األستاذة زينب توجاين 
تفسري القرآن ويف الحقوق والحريات ومدافعة عن مدنية الدولة ومتابعة للشأن السيايس... بحثت عن 

املبحث الذي يقدمها أكرث إىل القراء 
هي امرأة هادئة مسكونة بالخجل كام تخيلت. وجدتها عىل قلق الطيور املهاجرة. وإن كان يل رشف 
معرفتها هو رشف جمعية شكري بلعيد لإلبداع والفنون. رشف يل الذهاب إىل كتاباتها. والنصيحة كانت 

من ِقبِل الدكتور عبد السالم البغوري واألستاذة حياة حمدي الوساليت.
األستاذة زينب توجاين. خزان مياه بالطائف العطشان. هي املاء الزالل لعشاق الّسفر يف كتاب الله وسنة 
نبيه محمد صىل الله عليه وسلم. أتعبتني يك أحاورها. مراوغة. فاتكة. سافرت معها يف بعض املواضيع 

وخاصة يف اختصاصها.
الشعب التقت بعالمة من نساء املعرفة زينب توجاين. فكان هذا الحوار يف جزئه الثاين. 

* حاورها: أبو جرير )الجزء الثاني(األستاذة زينب توجاني لـ»الشعب«:
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القصوى،  الحمولة  درجة  إىل  وصلنا  »لقد 
الفكر مسدودا... صار الطريق نحو تحقيق 

استيعابا  يتطلب  الذي  هذا  العقل  فعمل 
صارت  إعاقته...  متت  قد  وحميام  بطيئا 

التفاهة غالبة«. »آالن دونو«.
إننا نتساءل عن الدور الذي تقوم به الثقافة 
داخل دائرة املجتمعات وكذلك دور املثقف 
من  بوصفنا  املرسحيني  نحن  وبالخصوص 
هذا  يعيشون  الذين  املتمردين  هؤالء 
ثقافة  أمام  فعال  أننا  فهل  الثقايف.  التشتت 
تتعلق  جذرية  رهانات  تحقيق  نحو  تدفع 
باملامرسة الفنية بصفة عامة، أم أننا نخطو 
عىل نهج ماٍض تحكمه نخبة قد متعشت يف 
أسوارها ويف ميوالتها الهامشية؟ وهل يظّن 
أهل االختصاص أن دورهم يقترص عىل كرثة 
وتجاوز  التفكري  من  بّد  ال  أم  فقط  اإلنتاج 

حدود االنغالق الجاميل؟
 ولذا ينبغي علينا االعرتاف بأننا أمام مجزرة 
لتدفع  السياسية  األفكار  تقودها  تاريخية 
الذات املرسحية إىل االنتحار مرة أخرى، فإذا 
أردنا أن نحلق يف سامء الخلق الفني  فعلينا 
جاميل  أفق  ضمن  نجرتّ  بأننا  أوال  االعرتاف 
مناقٍض للواقع. كام علينا املغامرة يف أحضان 
األخرى  العلوم  عىل  واالنفتاح  الجامليات 
لعلنا نتجاوز الحدود املغلقة ونصل إىل أثار 
فنية »مريعة« تتجاوز أفق طنطنة الجميل، 
أعمق  ما  يشء  إىل  حاجة  يف  اليوم  فنحن 
وأكرث إثارة يولد االحتجاج الفني »فمنذ قرن 
األسايس  الرهان  الجميل  يعد  مل  الزمن  من 
بالرائع«  يتعلق  ما  شيئا  صار  إمنا  للفنون، 
فزعته  يربز  أن  الفني  الفعل  عىل  فالبد 
الكيل  الرضا  منطق  عىل  ويثور  اإلبداعية 

باألشياء، فالرائع والجليل والعظيم والسامي 
كلها عبارات تفوق لفظ الجميل. 

ولكن ما يعّمم هذا الرأي هم بعض املتزلفني 
العمل  قيمة  من  التقليص  يحاولون  الذين 
الفني والحّد من قضاياه العميقة مام يجعل 
والدتها  يوم  من  تندثر  سطحية  األفكار 
وبالتايل تخلق  ما يسّمى »الجهل املزدوج« 
أننا  »نتوهم  حني  أفالطون  تعريف  حسب 

نفهم يف حني أننا ال نفهم«.
تجاوزنا  بأننا  يعتقد  أغلبنا  فإن  وعليه 
األشياء  نجرد  أصبحنا  وأننا  املعرفة  خطى 
املحظور  يف  وقعنا  وبالتايل  مسّمياتها  من 
فام  مكانه«،  غري  يف  امللموس  »سفسطة  يف 
أصبح شائعا دون ريبة هو األسلوب القصيص 
أو الحكايئ وهذا يخّص رجال الدين حسب 
»آالن دونو« Alain Deneault فالرشوع يف 
التفكري اليوم أصبح محدودا يحكمه الجهل 
كونانك«،   »تومادو  وصفه  كام  الجديد 
واضحة  والنتيجة   Thomas de koninck
هي الفراغ ال غري. فراغ يعيشه املرسحي عىل 
مل  الذي  ماضيه  يف  ويتخبط  الهامش  دائرة 
يعشه ويرى أنه زمن جميل وهذا خطأ، »فال 
املاضوية  الدونكيشوتية  إال  تضادا  أكرث  يش 
هذه  من  أفضل  القدمية  األيام  بأن  فالقول 

األيام ليس حكمة.
إن املايض الذي يعتقد البعض أنه كان زمنا 
زمنك«  يكن  مل  أنه  إالّ  جميال  ليس  جميال٬ 
واالجتامعي  السيايس  الواقع  فمرسحة 
للفعل  بديلة  اليوم تستوجب رؤى  والثقايف 
املعارصة،  الجامليات  أحضان  يف  املرسحي 
الفنان  التي تدفع  الفراغ هي  ولعل هيمنة 
هامشية  ذاكرة  يف  التخبط  إىل  املرسحي 

فتولّد الشك من خالل قلة إدراك يف كيفية 
الخروج منه ليصطدم يف األخري بجهل جديد 
عىل ذاكرته ويصبح كأنه شخصية درامية قد 

كتبت منذ زمن غابر.
الفكري  االنتظار  مبثابة  ليس  هنا  فالفراغ 
يف  »سرتاغون«  عبارة  حسب  الوجودي 
 En attendant »مرسحية »يف انتظار غودو
رهاناته  عىل  تساؤل  نزاع  هو  بل   Godot
ومصريه أو حول العجز الذي يفرضه النظام 
بالسامء  ليستنجد  مثقفيه،  عىل  السلطوي 
مثله  شبحا  يحايك  نفسه  يجد  األخري  ويف 
مثل هاملت الشكسبريي ليقول »يا جحافل 
أضيف  هل  بعد  ماذا  األرض  أيتها  السامء 
يف  ليدخل  الذايت  مكنونه  عن  أو  جهنم« 
مرحلة الريبة والشك ويصبح »عطيل« زمانه 

ويصيح »أنا لست أنا«.
وعليه فإن النتيجة الحاصلة هي نفور الفنان 
واضمحالل الذاكرة املرسحية وتعمق األزمة 
يف ظّل هذا العجز الثقايف٬ وحسب اعتقادنا 
ليس العجز وحده مسؤوال بل كذلك تقلّص 
يجعلنا  املرسح  أن  ونسيانه  املرسحي  دور 
نفكر وأنه فعل جامعي باألساس٬ فام نالحظه 
هو عودة »الرنجسية الفردية« التي يولّدها 
ليبوفتسيك«  »جيل  قول  حّد  عىل  الفراغ 
Gilles Lipovetsky لتشكل أمناطا وحشودا 
من العارفني دون معرفة وتتسارع أصواتهم 
املرسحي،  الفعل  زاوية  داخل  لتأخذ صدى 
فالكل  املأساة  وتقع  الرصاع  يندلع  وبالتايل 
يف  والكل  بالعجز  ويتهمها  السلطة  يحارب 
فاملحسوبية  منطقية  حلول  بال  داخيل  نزاع 
الغنيمة  وتبادل  األدوار  وتقاسم  والصداقة 
هو املنطق العميل وبعد ذلك تندلع الحرب 

املترضر  املرسحي  الفعل  رهان  ويكون 
األسايس يف هذه الوضعية. 

تردي  من  نستغرب  ال  ذلك  عىل  وبناًء 
الجودة  عن  نتساءل  وال  املرسحية  الذائقة 
السلعة  أو  بالبضاعة  تُقاس  أصبحت  فقد 
»تيودور  الفيلسوف  يشّدد  الطلب،  حسب 
كتابه  يف   .Adorno Theodor W»أدورنو
يف  الفن  سقوط  عىل  االستطيقية  النظرية 
ميدان  كّل  سقوط  عىل  بل  البضاعة  حقل 
مام  املطلقة  البضاعة  من  شكل  يف  الثقافة 
يجعل الفّن يفقد حقه يف الوجود يف حضارة 

»صنمية البضاعة«.
تعبري  مجرد  التشبيه  هذا  أن  البعض  يرى 
أنه ليس  الفني كام  للواقع  مجازي وتهويل 
التي يعيشها املرسحي يف  إال تعقيدا لألزمة 
الواقع  األمر  حقيقة  يف  ولكن  اليوم  تونس 
أو  البضاعة  فرمبا  بكثري،  هذا  من  أتعس 
الالزم  الوقت  يف  مستهلكيها  تجد  السلعة 
وميكن أن يستبدلها املنتج ببضاعة مشابهة 
العرص  متطلبات  وحسب  الرتويج  حسب 
كيفية  النجاح يف  فرص  تغيب  عندما  ولكن 
املحظور  يف  يقع  املستهلك  استقطاب 
اآلن  نحن  وها  بأكمله،  املرشوع  ويتالىش 
بصدد الخروج عن الطّريق فاألزمة الحقيقية 
من  شيئا  هيكلتها  إعادة  وصارت  حلّت  قد 
املستحيل ألننا نعترب أن الفن املرسحي فعل 
ويسترشف  األسئلة  ويطرح  كذلك٬  يتجّدد 
إن لزم األمر ما هو آت ليجعل من املتلقي 
إنسانا واعيا  ومسؤوال كفرد داخل املجتمع. 
فإذا غابت هذه الفكرة يصبح دور املرسحي 
مقترصا عىل اإلنتاج ال عىل القيمة أو الجودة 
حتمي  يشء  من  فاعليته  تتقلص  وبالتايل 

ورضوري إىل منتوج ميكن االستغناء عنه، فإذا 
تخيلنا يوم تغلق فيه أبواب املسارح وتصبح 
أسطورة أو نصا معلقا يف الذاكرة. فحينها إما 
نقاوم أو نندثر وإما نحتج أو ننظم إىل التيار 
ما  املطروح  السؤال  يبقى  الحالتني  كال  ويف 
هي حلول تجاوز األزمة؟ وهل حان  وقت 

التفكري يف أفق جاميل بديل؟

أهم المراجع:
1( تومادو كونانك، الجهل الجديد ومشكلة 

مجد  القايض،  منصور  ترجمة،  الثقافة، 

والنرش  للدراسات  الجامعية  املؤسسة 

والتوزيع، الطبعة األوىل، بريوت، 2004.

ترجمة،  التفاهة،  نظام  دونو،  آالن   )2

سؤال  دار  الهاجري،  العزيز  عبد  مشاعل 

للنرش، الطبعة األوىل، بريوت، 2020.

الفر  الفراغ  عرص  ليبوفتسيك،  جيل   )3

الحداثة،  بعد  ما  وتحوالت  املعارصة  دانية 

ترجمة، حافظ ادوخراز، مركز مناء للبحوث 

والدراسات، الطبعة األوىل، بريوت، 2018.

عربها  الكربى،  املايس  شكسبري،  وليام   )4

املؤسسة  جربا،  إبراهيم  جربا  وقدمها، 

الثانية،  الطبعة  والنرش،  للدراسات  العربية 

بريوت، 2000.

5( أم الزين بن شيخه املسكيني، الفن يخرج 

الجامليات  يف  الرائع  مفهوم  أو  طوره  عن 

املعارصة من كانط إىل دريدا، جداول للنرش 

والتوزيع، الطبعة األوىل، بريوت، 2011.

الفن  املسكيني،  شيخه  بن  الزين  أم   )6

مؤمنون  أمنوذجا،  نيغري  طوين  والسياسة، 

بال حدود للدراسات واألبحاث، 2017.

* زهري العرومالّذاكرة املرسحية تسري نحو خّط اهلامش 
)باحث دكتوراه يف العلوم الثقافية(

ملتقى جماعة فوق السّور لألدباء الشبّان ببنزرت

دورة الشّاعر الفقيد منوّر عزيزي

بتنظيم مشرتك بني دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت وفرع اتحاد الكتاب التونسيني وودادية 
ببنزرت  ادريس  الشيخ  الثقافة  بدار  ترنان  خميس  نادي  احتضن  بنزرت  معاهد  قدماء 
فعاليات الدورة الثانية عرشة مللتقى جامعة فوق الّسور لألدباء الّشبّان ببنزرت يومْي 9 و10 
أكتوبر الجاري والدورة مهداة إىل روح فقيد الساحة الثقافية الّشاعر الراحل منّور عزيزي. 
يف خشوع تاّم تّم تكريم عائلته باملناسبة وعرض رشيط فيديو له أثر يف نفوس الحارضين 
بحضور ضيوف الدورة شعراء بيت الّشعر بالقريوان وهم حليمة بوعالق وحسني الجبييل 
وتهامي جوادي تتقدمهم الشاعرة جميلة املاجري التي قّدمت مداخلة خّصصتها للتّجربة 

الّشعرية لبيت الّشعر بالقريوان. وذلك بحضور ثلّة من إطارات وزارة الثّقافة.
كانت الحّصة األوىل بتنشيط األستاذة منى املاجري وتداول عىل الكلمة رفاق وزمالء الفقيد 
عّددوا فيها خصاله ودماثة أخالقه وموهبته وكان للحارضين بعد االسرتاحة استامع لقراءات 
شعرية من قبل ضيوف الّدورة الّشعراء: أمامة الزاير وخالد الهّداجي وجميل عاممي ونزار 
مبصاحبة  والشبّان  الجهة  وأدباء  املحلّيني  املشاركني  من  وثلّة  السعيدي  وفريد  الحميدي 
معزوفات ومقطوعات موسيقية عىل آلة الكامن للموهبة الصاعدة الشاّب مهدي السويحيل.

الشاعرة  بتنشيط  الثانية  الحصة  يف  املوسيقية  واملعزوفات  الّشعرية  القراءات  وتواصلت 
وهيبة قوية والحصة الثالثة واألخرية بتنشيط الشاعر رشيد العرفاوي بقراءات لألدباء الشبان 
املاجري  ومنى  السمرياين  مثل هندة  والشاعرات  الشعراء  لعديد  فّعالة  القصة مبشاركة  يف 

وجميلة القلعي ورشيد العرفاوي وغريهم.
وإثر تقديم تالميذ إعدادية الجالء ببنزرت لعرضهم املرسحي: »عذرا يا فلسطني« كانت فقرة 

التكريم وتوزيع الشهائد عىل املشاركني.
* عبد الفتاح الغريب  

بتقديم  الكنايس من والية سوسة  بلدة  احتفلت 
خالل  من  التونسيات  »أغاين  كتاب  وتوقيع 
مرددات نساء الكنائس«. وإن كنت قد حافظت 
الفكرية فقد آثرت  للملكية  العنوان احرتاما  عىل 
هو  كام  الجميلة  البلدة  هذه  إسم  أكتب  أن 
منطوق عند أهلها. كانت سعاديت غامرة أن أرى 
الساحة  راكد  يحرك  الجاليص  الباحثة سلمى  قلم 
ما  بالكلامت  الحرب لريسم  استفز جن  ما  الثقافية 

باح به األثر يف الحارضين. 
شغف  استوقفني  املدونة  أغاين  يف  الغوص  قبل 
أهل البلدة مبواكبة األمسية. لقد حرضت النسوة 
القصائد  عبق  بها  تغازل  تقليدية  زينة  أبهى  يف 
مبا  البلدة  الرجال  جاء  االنتامء.  بهجة  وتبث 
إىل  الدر  عودة  يعيشوا  أن  فخر  من  يحملونه 
بالحاج  دار  باب  وفتحوا  الدفة  فأداروا  معدنه 
واألعمدة  الحجرية  االقواس  تحفزك  خليفة 
الجغرافيا  وتختزل  التاريخ  تستنطق  أن  الرخامية 
وتعرف أن »بر الكنايس عامل وسايس«1 . وما زاد 
يف جامل املكان لوحات الفنانة التشكيلية اليافعة 
فرح املدب ونقرات العود لألستاذ الهادي عاشور. 
محفظة  إىل  تسللت  رشيقة  فراشة  سلمى  كانت 
معلّميها فذكرت أفضالهم يف نحت كيانها وصقل 
شغفها باألدب لريد معلمها السيد محمد قرميط 
األستاذ  ويقدم  الكلامت  برشيق  االعرتاف  جميل 
بلغة المست  للحارضين  أثرها  بقة  اللطيف  عبد 

السحر يف نرثيتها وقاربت الشعر يف سجعها. 
للمدونة أحد عرش كوكبا استأثر »العشق والوجد« 
يف  االنسان  بأن  سلمى  تقول  وبذلك  حيّز،  بأكرب 
عىل  القصائد  وردت  وإن  بطبعه  عاشق  بلدتها 
لسان الرجال ألسباب تغوص يف الذاكرة االجتامعية 

ألهل البلدة يبقى العشق طوقا يف أعناق معتنقيه 
وإن غالب الكتامن البوح يف األغاين الخرضاء. 

حول  سلمى  جمعتها  التي  األغاين  بنا  تطوف 
شخصية الكناييس الذي يرفض الظلم ويرد العدى 
»ماعاد  أغنية  يف  البوجي  ملحمة  ترويها  كام 
الّذود  أمان« والتي تختزل مآثر الرجال يف زحمة 
2 ضد  بطوالت حامية سوسة  لتليها  الحمى  عىل 
تكون  أن  وميكن  تونس.  عىل  املستعمر  زحف 
الحديث.  التاريخ  انطالقة لبحث يف  هذه األغنية 
بعض  توثق  التي  األغاين  يف  قيمته  أيضا  للعمل 
كان  حيث  الكنايس  بها  عرفت  التي  األنشطة 
الحصاد وجّز صوف األغنام وغزله وتحضري العولة 
أن  أجمل  الغناء وما  الناس ويكرث  تجمع  أحداث 
تحفظ هذه األنشطة يف أهازيج يتناقلها األحفاد 
البلدة  لتتوارث حب  األجيال  فتصل  األجداد  عن 

والوطن. 
ولعّل مدونة األستاذة سلمى الجاليص من األعامل 
الالمادي  بالرتاث  االهتامم  أولت  التي  القليلة 
الكنايسية. وإن ركزت  الذاكرة  فنجحت يف حفظ 
البلدة  هذه  يف  النسوة  تردده  ما  عىل  املدّونة 
فيام  الشعر  غزير  أرى  فإين  الجميلة  الساحلية 
ما  الدالالت  ووافر   3 »الحزب«  الرجال يف  يردده 
ترسده الرقصات والصف 5. تعد كل هذه املباهج 
مداخل للبحوث االثنوغرافية نتمنى أن ينسحب 

عليه مجال البحث لألستاذة سلمى الجاليص. 
تواصلها  عىل  لألغاين  جمعها  يف  الباحثة  استندت 
املبارش مبغنيات البلدة بالخصوص وكان يسعدنا لو 
شمل الشكر يف بداية الكتاب مغنيات مل يسعفهن 
الزمن ليحتفلن بهذا الحدث ولعيل أستحرض بعض 
األسامء تكرميا لطيب ذكراهن فرحم الله فاطمة 

خليفة  ودادا  العش  وعروسية  الجاليص  وصالحة 
أصواتهن  بعذوبة  عرفن  ممن  وغريهن  الزاوي 

وشخصياتهن املرحة. 
مرددات  خالل  من  التونسيات  »أغاين  كتاب 
األغاين  جملة  ميزج  أثر  الكنائس«  بلدة  نساء 
الكنايس يف مختلف  بلدة  ترّددها »حراير«  التي 
املناسبات ويرسخ حب االنتامء يف وجدان سلمى 
التي نجحت يف تقديم بلدتها لعامل البحث واألدب 
فيشعر القارء بهوائها وأدميها وأهلها. أخريا أهمس 
أهل  ونال  رشفت  بقومك  الجالليص:  لسلمى 
بلدتك الرشف بك فمزيدا من التألق عىل دروب 

اإلبداع.
1. أهل البلدة أهل علم وسياسة.

ص109   .108 ص   - الحامية  مع  رصاع  كتاب   .2
ملحمد املرزوقي.

3. الحزب يف الكنايس هو حفل رجايل يراوح بني 
الرقص والغناء.

* بقلم: أحمد جـاليلحفظ الذاكرة يف مدوّنة سلمى الجالصي
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طاقم تحكيم كامريوني التحاد 
طرابلس والرتجي   الرياضي

القدم  لكرة  االفريقي  باالتحاد  التحكيم  لجنة  عيّنت 
طاقم تحكيم كامروين إلدارة لقاء ذهاب الدور السادس 
األحد  مساء  سيجمع  الذي  األبطال  رابطة  لكأس  عرشة 
ليبيا  بتوقيت  السابعة  الساعة  من  انطالقا  أكتوبر   17
طرابلس  اتحاد  غازي  بن  مبدينة  بنينة  شهداء  مبلعب 
أليوم مبساعدة  أليوم  الطاقم سيقوده  الريايض.  بالرتجي 
ألفييس نوبو نقيقوي ورونالد ميتول وأنطوان أسوما يف 
خطة حكم رابع يف حني يراقب اللقاء سيبيت رصاص من 

جنوب السودان.

التحكيم التونسي يغيب عن 
بطولة العرب يف قطر   
أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم عن قامئة الحكام واملساعدين الذين 

سيشاركون يف بطولة العرب التي تنظمها الفيفا بقطر. التحكيم التونيس 
سيكون غائبا مجّددا. وقد تم االختيار عىل حكمي الساحة الغمبي 
باكاري قاساما والزمبي جاين سيكازوي واملساعدين غربيا كامارا من 
السينغال وألفيس نوبو من الكامريون وزاخالييل سيويال من جنوب 

إفريقيا وغرسون دوس سانطوس من أنغوال. بالنسبة للفار وقع االختيار 
عىل املغريب رضوان جياد واملرصي براهيم عيل السيّد.

حكم رواندي ملباراة النادي 
الصفاقسي وبايلسا النيجريي

عني االتحاد اإلفريقي لكرة القدم الحكم 
الرواندي سامويل ويكندي إلدارة مباراة 
ذهاب الدور التمهيدي الثاين من كأس 
الـ»كاف« يف نيجرييا ضد نادي بايلسا.

وسيساعد ويكندي يف إدارة املقابلة 
الطاقم التحكيمي التايل:

- مساعد أول: حايك زميانا
- حكم مساعد ثاٍن: غوستني كارانغوا.-

حكم رابع: عبدول تواغريو موازاكا.

حسني جنيح يتخلى عن ديونه 
لفائدة النجم الساحلي

أعلن حسني جنيح املسؤول السابق يف النجم الساحيل عن تخليه 
النادي بعد فوز ماهر القروي  طواعية عن ديونه املتخلدة بذمة 

برئاسة فريق جوهرة الساحل.
ونرش جنيح تدوينة قال فيها: »هنيئا للسيد ماهر القروي الرئيس 
ولهيئته  له  موفقا  وحظا  الساحيل،  الريايض  النجم  تاريخ  يف   20

املديرة ملا فيه خري وتتويجات للفريق.
الريايض  للنجم  قدمه  ما  كل  عىل  الدين  رضا رشف  للسيد  شكرا 
تحملوا  الذين  بني  كأحد من  بصفة شخصية  احييه  وأنا  الساحيل 
املر  من  اكرث  الحلو  فيها  عرفنا  رئاسته،  فرتة  خالل  املسؤولية 

واالنتصارات اكرث من الهزائم واأللقاب اكرث من الخيبات.
أمتنى من كل قلبي ان ال تتكرر أخطاء املايض وان يقف الجميع يدا 
واحدة مع الهيئة املديرة الجديدة. كام أعلن التخيل بصفة رسمية 

وحينية عن كل الديون املتخلدة بذمة الجمعية لفائديت واطلب من أمني املال الجديد أن يسجلها كهبة 
لصالح الجمعية مثلام هو معمول به دامئا منذ التأسيس، وأطالب الجميع بالنسج عىل هذا املنوال حتى 

نساعد فريقنا عىل تجاوز األزمة املالية التي يعيشها يف أفضل وأرسع الظروف.

السرايري ملباراة بلوزداد 
وميموزا اإليفواري  

عيّنت لجنة التحكيم باالتحاد اإلفريقي لكرة القدم الحكم يوسف الرسايري إلدارة 
لقاء اإلياب لكاس رابطة األبطال يف الدور السادس عرشة والذي سيجمع شباب 

بلوزداد بفريق أساك ميموزا اإليفواري. اللقاء سيدور يوم السبت 24 أكتوبر 2021 انطالقا من الساعة السابعة 
مساء مبلعب عمر حامدي ذات األرضية االصطناعية. ويساعد الرسايري أمين إسامعيل ويوسف الجامي يف حني 

سيكون يرسي بوعيل حكام رابعا ويراقب اللقاء البوركيني يامنغو كودوغو دافيد.  

مراد الدعمي على رأس املركز 
الوطني لتكوين الحكام

لتكوين  الوطني  املركز  ليرتأس  االبرز  املرشح  ان  مطلعة  مصادر  من  الشعب  علمت 
الحكام الذي أقره وديع الجرئ بعد اجتامعه باالدارة الوطنية للتحكيم هو مراد الدعمي 
كام  للتحكيم  الوطنية  االدارة  ملدير  نائبا  بوصفه  ثانيا  ثم  دويل  كحكم  ماضيه  بحكم 
ان ماضيه التحكيمي افضل عىل جميع املستويات من عامر الطرابليس الذي يضطلع 
بخطة اوىل صلب االدارة و كذلك من هشام قرياط املكلف بالتعيينات نحن نعتقد ان 

الدعمي اختيار صائب لهذه الخطة وهو ميلك مرشوعا قد ميكن جامعة الكرة من تجاوز نقائصها رغم ما رصفته 
من اموال طائلة عىل التكوين والرسكلة واملتابعة لكن الحكام مل يغريوا ما بأنفسهم.

* محمد حسني

غريب:

تجاوزات يف اختبارات الحكام
بعد الحكام واملساعدين الدوليني واملرشحني لدخول القامئة الدولية٬ أجرى بقية 

حكام النخبة االختبار البدين الذي يسبق انطالق املوسم الكروي.
باملنزه  القوى  ألعاب  بجولة يف سامء ملعب  قامت  التي  »الشعب«  ورصدت 
األرقام  بتجاوز  للحكام  السامح  يف  باألساس  وتتمثل  حصلت  كثرية  تجاوزات 
املسموح بها ونحتفظ بأسامء الحكام واملدرب الذي سمح لهم بذلك. فاملجالس 
الدوليني يوم  للحكام  البدين  السيناريو نفسه حدث خالل االختبار  باألمانات. 
22سبتمرب املايض حيث تّم غض الطرف عىل البعض يف اختبار الرسعة وسمح 

لهم باملرور.
الصادق  سقط  ولنئ  التحمل.  واختبار  الرسعة  اختبار  يف  السيناريو  وتكرر 

الكومانجي وحمزة بن حامدي وفراس الفويل٬ فإنه سمح لحكم آخر باملرور. وهو ما أثار االستياء. فلامذا 
الرصامة مع البعض والتسامح مع البعض اآلخر؟ صحيح أن املرصيني يقولون »حاميها حراميها«. ال بّد أن 
رئيس الجامعة وصلته املعلومة٬ فأعينه يف كل مكان ال تنام. ولكن هل سيعطي املوضوع األهمية التي 

تستحق ويفتح تحقيقا يف ذلك وأين عامر الطرابليس من فتح امللّف؟
* عمر
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بكّل أسف تعّودنا يف األعوام األخرية عىل ظهور إعالمي 
لعديد األشخاص املحسوبني عىل الّنجم من الذين ليس 
لهم استعداد إلنفاق مثن قارورة املاء عىل الفريق ومل 
رجال  غيّبوا  املقابل  وانتهازيّة... يف  إالّ طمعا  يدخلوه 
سند  السنني  مّر  عىل  كانوا  الذين  وأوفياءه  الّنجم 
أحد  ذلك...  أحد  عليهم  ينكر  أن  ميكن  وال  الفريق  
الرّجل  هذا  سعيدان...  محّمد  السيّد  األوفياء  هؤالء 
كان دامئا يف خدمة ليتوال وكلاّم تطلبه الجمعيّة تجده 
بقدر املستطاع... السيّد محّمد سعيدان رجل تحفظه 
سيكون  أنّه  وأكيد  جمعيّة  وهوولد  الّسواحليّة  ذاكرة 
سندا للفريق يف هذه الظّروف الّصعبة حتّى يساهم يف 
إصالح األخطاء والورطة التي وجد فيها الّنجم نفسه... 

وليتوال برجالها...
رّبا خالل الّسنوات األخرية مل تتوفّر لألحبّاء فرصة معرفة الرّجال الذين 
ما يف  الّنجم ورعاية مصالحه... هذا  ساهموا كّل من موقعه يف خدمة 

ذلك شّك يتحّمل وزره من غيّب هؤالء الرّجال وجعل بينهم وبني ناديهم 
ال  للّنجم...  التّاريخيني  املدّعمني  أحد  بلخرييّة  كامل  وحواجز...  مسافة 
البيضاء  الوردة  وعيني...  رأيس  يبارك وعىل  واللّه  إالّ حارض  منه  تسمع 

مريوله  عىل  الّنجم  حملها  ومشتّقاتها 
وزيّن بها أوملبي سوسة أرجاءه وحرضت 
املغطّاة يف بوحسينة...  القاعة  يف زوايا 
مّر  عىل  للّنجم  املاليّة  التّقارير  وكانت 
الّسنني تسّجل حضورا دامئا وقويّا بأرقام 
مرتفعة تتعّدد فيها األصفار ويؤكّد من 
اعتزازه  بلخرييّة  كامل  السيّد  خاللها 
والّشف الكبري الذي يناله باإلنتامء إىل 
الّنجم  العريقة  والعائلة  الكبرية  الّدار 
الّريايض الّساحيل... اليوم الّنجم يحتاج 
بلخرييّة  ولكن كامل  أوفيائه  كبار  أحد 
يسعده  متألّقا  نجام  اآلخر  هو  يحتاج 

ويسعد كّل أحبّاء الّنجمة الغالية...
الّنجم عىل  الذين دخلوا  املتمّعشني  أمام  الباب  يغلق  مل  القروي  ماهر 
طميعة وكانوا يصنعون لرئيسه السابق أعداء وهميني ويقّدمون أنفسهم 
عىل أنّهم جنوده... ماهر القروي إذا أغلق الباب أمام هؤالء فإنّه فتح 
الباب أمام كّل من يريد تقديم أّي يشء ملصلحة الّنجم... هيكل كّمون... 
ابن الّدكتور حامد كّمون... ليس »كوارجيّا« وموهوبا يف كرة القدم مثل 
والده أحد أفضل الالّعبني يف الّنجم واملنتخب... ولكّن الّدكتور مّرر إىل 
هيكل غرام وعشق الّنجم... هيكل أحد مجانني الّنجم يفرفت من أجل 
ليتوال... انطلق يف اتصاالته من أجل توفري الّدعم املايل للّنجم واستغالل 
األعامل  ورجال  امليسورين  من  العديد  مع  التّواصل  وربط  عالقاته 
ووضعهم عىل خّط مسؤويل الّنجم... ماهر القروي جعلنا نكتشف رجاال 
تّم تغييبهم وإبعادهم وقطع كّل الطّرق التي تصلهم بفريقهم الّنجم... 
هيكل كّمون هو أحد هؤالء وهو مشوع مسؤول كبري سيكون له شأن 

وسيقّدم إضافة كبرية للّنجم يف قادم األعوام...
* رياض جغام 

ماهر القروي واستعادة النّجم لكباره...

محمّد سعيدان... النّجم بالعودة ألحبّاءه سعيد وفرحان

الكاتب العام لجامعة الكرة يلعب كل االدوار 

تعيني نفس الوجوه ملقابالت الباراج وضحك من 
محضر جلسة السوبر بني الرتجي والصفاقسي 

وتقديم ُكتيب يضحك!
ان  انه مجبول  عليه  بالحياد والحال  العوادي  العام وجدي  الكاتب  الكرة، ال يعرتف  يف جامعة 
يتعامل مع الجميع بحيادية وبواقف تحسب له وليست عليه هنا سأستدل بواقعة واحدة تفيد 
يذهب  ال  وحتى  عدلية  ابحاث  محل  كانت  مساءالت  يف  عرفه  مكان  بأقوال  االدالء  اىل  ذهابه 
ان رئيس  استفاد من ذلك با  أنّه  نقول  فإنّنا  العوادي  نتحامل عىل وجدي  اننا  يف ظن بعضهم 
املالية  العوادي من خطة وظيفية يف قسم  بّجله ومكن زوجة  بل  اكرمه  الجرئ  الجامعة وديع 
تتامىش ومؤهالتها العلمية )ما فامش قطوس يصطاد للريب( ومن املضحكات ان وجدي العوادي 
وبعد توفر السيولة املالية عمل عىل تغيري بيت استحامم شقته، هذا ال يهمنا طبعا بقدر ما هو 
هامش اردنا تقدميه للرأي العام الريايض حتى يعرف التفاصيل لكن الذي يهمنا كثريا هو مجهود 
الكاتب العام الذي عادة ما كان يدا طويلة لرضب خصوم وديع الجرئ من النوادي الخارجة عن 
السياق او عن رساط موىل الكرة يف تونس ودليلنا مواقفه سواءا الكاتب العام اووديع من ملفات 
النادي البنزريت والنادي االفريقي والرتجي الريايض والنادي الصفاقيس وملفات اخرى كثرية لكن 
االهم باعتقادنا ان الكاتب العام للجامعة يلعب كل االدوار ويف كل املواقع استجابة لطلبات وديع 

الجرئ الذي رقاه ووضعه يف خطة وظيفية مل يكن يحلم بها اذ من كاتب يف مكتب الضبط اىل كاتب عام للجامعة واىل مراقب يف الكاف وخطط 
اخرى استفاد منها ومن اموالها ثّم  نعود للقول ان وجدي العوادي توسط عند قريبه املالك الجديد لشمس اف ام لوديع الجرئ ليكون ضيفها فوق 
العادة يف سابقة اوىل فاجأت جامعة قسم الرياضة با ان الطلب جاء فوقيا ومن استمع اىل ترصيحات وديع يوم االربعاء 6 اكتوبر 2021 االكيد انه 
فهم انها استضافة عىل القياس وانها تدخل يف باب املجاملة ال اكرث  وال اقل نطوي صفحة االستضافة املحسوبة ثم نقول ان الكاتب العام لجامعة 
الكرة استهزأ عند معارفه ويف مجالسه بحرض جلسة االجتامع الفني للسوبر الذي جمع الرتجي بالنادي الصفاقيس وملن ال يعلم فإّن  الكاتب العام 
املساعد)ا/ي( لها شهادة علمية راقية وال نخاله عاجزة عن صياغة نص عجز الكاتب العام عىل صياغته يف التقرير العام يف ذلك الكتيب الذي قدم 
اىل الجلسة العامة العادية يف الصائفة الفائتة وهوال يرتقي اىل درجة وثيقة ميكن االستئناس بها با انه تقرير أقّل من العادي ضمن غالفك جيّد 
حتى ينطيل ما بداخله من محارض )ملصقة( تلصيقا هكذا ال رابط بينها واتحدى وجدي العوادي ان يكون قادرا عىل صياغة تقرير سواءا بالعربية 
اوبالفرنسية ودليلنا عىل ذلك الكتاب الفضيحة الذي قدم للجلسة العامة )ايل يضحك عىل الناس البد ان يكون افضل منهم( اطوي حكاية التقرير 
االديب النني عازم عىل افراده بقال خاص شأنه شأن التقرير املايل الفضيحة الذي قدم بدوره للجلسة العامة وكله الغاز وكالم يف العموم وقد منعتني 
عديد الظروف واملشاغل من تقديم موقفي الشخيص من التقريرين يف زمن كرة بديع الزمان وديع الجرئ اختم هذه الكلامت بالتأكيد ان السيد 
الكاتب العام مغرم اىل حد الهوس بعضو رابطة كرة القدم املحرتفة عيل القروي الذي ال يتواىن يف تعيينه وكأن هذا العضو )ناقص فلوس او معندوش 
وين يبات( ويف هذا تأكيد عىل تعيينه يف كل مقابالت الرابطة املحرتفة واخرهم وليس اخرا اننا عرثنا عليه موجودا يف مقابلة باراج الصعود اىل الرابطة 
االوىل بني الرتجي الجرجييس وشبيبة القريوان كام عني يف الجولة االوىل دون ان اقول يف اية مقابلة با ان وجدي العوادي زاد فيام اوصوه خريا بعيل 

القروي هذه دفعة اوىل عىل الحساب يف انتظار تقديم بقية الكتاب.
* محمد حسني  

شيوخ التدريب في تونس 

من مختار التليلي اىل 
يوسف الزواوي يا قلبي 

ال تحزن 

الفرنيس ضمن  نظريه  ضّد  وديا  لقاء  التونيس  األوملبي  املنتخب  لعب 
االستعدادات لقادم االلتزامات الدولية.

الغريب يف هذه »السفرية« أنه كان سريافق الوفد إىل فرنسا املستشار 
الفني الوطني مختار التلييل سنه فوق 70 سنة رغم مرافقته للمنتخب 
األوملبي يف جميع تنقالته السابقة وهنا نسأل عن جدوى تعيني هؤالء 
الشيوخ يف كرة وديع الجريء إذ هو يعّول عىل أمثال مختار التلييل فوق 
الحقيقة  الكعبي 65 سنة٬  الزواوي 65 سنة٬ وعيل  70 سنة٬ ويوسف 

يشء يدوخ با أن هؤالء أخذوا وقتهم ووقت غريهم.
* محمد يوسف
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يف بداية هذه األلفية، صادفت رضا الشمك ذات 
خريف هامئا بالليل وهو يؤانس أطفال الّشوارع 
عازفا لهم بعوده. أخربين أنّه قادم لتّوه من قابس 
اليعقويب.  بلقاسم  الشاعر  ذكرى  انتظمت  حيث 
طريقة  من  الّشديد  استيائه  رغم  إنّه  يل  قال 
فكر  مع  يتامىش  ال  اعتربه  الذي  الباذخ  التكريم 
ربح  فإنّه  الحياة،  يف  وفلسفته  الفقيد  الّشاعر 
صداقة فيلسوف مذهل. بعد أن رقصا عاريني عىل 
وتعلّمني  لغتي  أعلّمك  تعاهدا:  قابس،  شاطئ 

لغتك.
الفيلسوف صديق  كّنا عىل موعد مع  أسبوع  بعد 
القاّص  ذلك  تذكّرت  رأيته،  حاملا  الجديد.  الشمك 
نظّارتني سميكتني  الذي يخفي خجله وراء  الّشاّب 
نظّمه  لقاء  يف  مبحوح  بصوت  قصصه  يقرأ  وهو 
نهاية  يف  التونسيني  الكتاب  باتحاد  القصة  منتدى 
اللقاء  ذلك  من  خرجت  املايض.  القرن  مثانينات 
برغبة قوية يف قراءة نصوصه. وملّا قرأت مجموعته 
طريقة  يف  تفرّدا  لديه  ملست  اآلخر،  القصصية 
الرسد والقفلة. قصصه ترشح بكافكاوية مركّبة عىل 
شخصيات وأحداث تدور يف مناخات تونسية تذكّر 
بالدوعاجي. انطبع االسم والوجه يف ذاكريت إىل األبد 
حتّى  األيّام،  زحمة  يف  الّشخص  أضعت  أنّني  رغم 

أعاده إيّل الشمك بعد عقدين من الزمن.
وجدته ودودا وصبورا عىل اآلخر، ملّاحا ومنفتحا كام 
بالتعرّف  فرحتي  من  وزاد  الناس.  يكون  أن  أحّب 

عليه اكتشايف بأنّه صديق عشريي سنان العزّايب.
الذي يستعجل  الّصنف  الزغباين« ليس من  »كامل 
بالتلقائية  الكّل  مع  تعامله  يف  يكتفي  الصداقة. 
ملّا  تأثّر  أّيا  ويتأثر  الكياسة  واالنفتاح. يحرص عىل 

يعامل بها.
تعرّض  ملّا  مقّربني  صديقني  بعد  رصنا  قد  نكن  مل 
مطّولة  غيبوبة  يف  أدخله  مرور  حادث  إىل  أخي 
بصفاقس.  بورقيبة  الحبيب  أقام خاللها مبستشفى 
وقبل  هناك  إىل  قادم  بأنّني  ألعلمه  كامل  هاتفت 
أن أخربه بحاجتي إىل مساعدته، وجدته يقاطعني 
يف  سأكون  تصل؟  »متى  طافحني:  بتلقائية وصدق 
انتظارك يف املحطّة.« مل يفاجئني ذلك منه. ولكن ما 
مل أتوقّعه هو أن يعرض عيّل مفتاح الشّقة ملّا الحظ 
أنّني مرفوق بزوجة شقيقي وابنيه ووالدي وإخويت 
الشّقة  مفتاح  ليسلّمني  جانبا  سحبني  وأخوايت. 
مؤكّدا وهو يضغط عىل مرفقي أنّنا أحوج منه إىل 

أصدقائه  من  واحد  مع  أمره  سيتدبّر  وأنّه  الشّقة 
الكثريين لإلقامة عنده.

قّضيت معه شهرين يف شّقته بعد أن غادر األهل 
كان  بجانبي.  نبيل  وجود صديق  إىل  اطأمنّوا  وقد 
العيش  فّن  يف  مدرسة  إيّل  بالنسبة  الشهران  ذانك 

بعمق وامتالء.
وجدته ينتشلني من ظلمة الهلع الغبّي من املوت، 
املوت  يرّوض  الذي  الوجود  مدار  يف  يب  ليقذف 
ويتّخذ منه حافزا عىل عيش الحياة بجميع وجوهها 
جناح  إىل  أتوّجه  وأنا  البداية  يف  كنت  وممكناتها. 
يجعلني  بتوّجس  اإلنعاش  بقسم  املركّزة  العناية 
املدّمر،  الخرب  سامع  من  خوفا  كالقصبة  ارتجف 
أيّام أتعامل مع املوت باعتباره مجرّد  فإذا يب بعد 

سيناريو محتمل لحيايت القادمة.
كّنا نرشب... نرشب... نرشب، ونتوّجه إىل املستشفى 
من  استيقظ  قد  النائم  كان  إن  بالسؤال  مكتفيني 
لنا  يرتك  فال  أصال،  االستيقاظ  ينوي  وهل  غيبوبته 
جواب الطبيب املتحفظ إمكانية أخرى لغري اإليغال 
يف الرشب وإخراج لسانينا للموت سخرية وتحّديا.

اكتشفت قدرة كامل عىل تأثيث التفاصيل باملعنى. 
يكفيه من األشياء القليل لينتج منه الكثري. البيضة 
حلقه  يف  والكأس  فاخر،  طبق  يديه  بني  امللساء 
تختزل تاريخ الكروم. يكفر بالحيلة واملراوغة، يحّب 
الوضوح حّد التّعّري. يصادق الطّيور والقطط. يكلّم 
طربا  يرقص  وآخر  تفصيل  وبني  واألشجار.  الزهور 

بالحياة.
يتعّود  مل  بالطالق،  العهد  وقتها حديث  كان كامل 
بعد عىل فراق شهدي وشادي. لذلك كّنا نزورهام يف 
محّل والدتهام لبيع األدوات املدرسية. يتأكّد كامل 
من انشغال طليقته بالعمل، ثم يدعوين للتسلّل إىل 
بيت الزوجية حيث ال يزال يحتفظ بكتبه وبأشياء 
كان  املكان،  نغادر  ونحن  عنده.  رمزية  قيمة  لها 
يحرص عىل جمع نصيبه من بيض الدجاجات التي 
البيت وهي »تقاقي« حتى تكاد  يربّيها يف محيط 

تكشف وجودنا للمالّك الذي يسكن غري بعيد.
ملّا استيقظ النائم من غيبوبته، كان علينا أن نتعامل 
معه كمولود جديد عىل هيئة كهل. وكان ذلك يسلّينا 
ويحيي دهشة األطفال فينا. كّنا فرحني بكسب تلك 
الجولة من لعبة الكّر والفّر مع املوت. وفيام كان 
شقيقي يتعلّم امليش من جديد وهو يذرع الغرفة 
عىل  الثقيل  بلسانه  السالم  مطلقا  وذهابا  جيئة 

املرىض وزائريهم كأّنا ليتأكّد من أنّه حّي، انرصف 
كامل يزرع حّب الحياة يف حسناء مهمومة بخوفها 
عىل والدها الذي يصارع املوت. كان يالطفها ويعّزز 
ثقتها بجاملها لريسم عىل شفتيها ابتسامة ال تلبث 
بدأ  حتى  والدها  إىل  تنتقل  أن  اإليجابية  موجاتها 
يفتح عينيه. ملّا نجلس إىل طاولة املطعم مساء، كم 
النظرة  التحّوالت يف  كان يحلو له أن يحّدثني عن 
الّذاوية لتلك الحسناء التي كانت تنتعش كّل يوم 

لتتحّول إىل قبس وّهاج.
باألمان  إحساسا  يعطيك  الذي  النوع  من  كامل 
أنّه  واالطمئنان حاملا تجد نفسك يف حرضته، رغم 
مجلبة للمشاكل والخصومات ألنّه حرشي ال يتاملك 
انتصاره  من  شجاعته  يستمّد  البهامة.  أمام  نفسه 
مرّة،  كم  والحق.  والكياسة  للكرامة  الالّمرشوط 
ويخرج  أبدا  متوازنة  غري  مواجهة  يف  يدخل  رأيته 
منها منترصا عىل بوليس فّض أو فتّوة عربيد. ولكّنه 
هشاشة  أمام  سّكر  كحبة  يذوب  ذلك  مقابل  يف 

الطفولة أو الشيخوخة.
احتار يف هديّة يحملها إىل بيت سنان  أذكر كيف 
ولكّنه  الزيارة.  يلغي  كاد  حتى  إيثار  بوالدة  مهّنئا 
املقطّرة  املياه  من  تشكيلة  إىل  األخري  يف  اهتدى 
من األزهار. كان منتشيا بتلك الفسحة بني الروائح 
املستخرجة من نسغ الزهور: ماء الورد عىل ماء زهر 
إىل  العطرشية  ماء  عىل  الخزامى  ماء  عىل  النارنج 
اختياره وهو  املقطرات. حّدثني عن  غري ذلك من 
مغمض العينني يسحب الّنَفس عميقا مبنخريه كام 

لو كان جون بابتيست غرونوي بطل رواية العطر.
ما  لدينا  يكن  مل  تونس،  إىل  زياراته  إحدى  خالل 
مبا  مسقيّا  عشاء  أنفسنا  لَنِهَب  املال  من  يكفي 
يطفئ الظأم. اقرتح عيّل رشاء قّنينة نبيذ واألوبة إىل 
شقتي يف مّنوبة. ونحن يف طريقنا إىل البيت، كان 
يرمقني من تحت نظارتيه السميكتني بنظرة ماكرة 
جعلتني للحظة أشّك يف أنّه شامت يّف. ونحن نصعد 
متثاقلني إىل الطّابق الثالث، فاجأين: »سأدعوك عىل 
انطلق  الشّقة،  دخولنا  وحال  بيتك«.  يف  وليمة 
يعّد تلك العّجة التي ال يلك رسّها غريه. خاطبني 
الصحن  الطاولة  عىل  يضع  وهو  األنيقة  بفرنسيّته 
مع  مخفوق  قليل  بيض  يتوّسطه  املسطّح  الكبري 
الفلفل ومتبّل بالثوم مع عرف من اإلكليل األخرض 
 Tu sais bien que je suis minimaliste :يزيّنه

.lorsqu’il s’agit de bouffe
ينّط واقفا عىل كرسيّه  به  بعد آخر كأس فوجئت 
قّنينة  ويسحب  الخزانة  سطح  ناحية  يده  ليمّد 
كالساحر:  املبحوحة  بحنجرته  يقهقه  وهو  نبيذ 
األقىص«  الحد  أنصار فلسفة  »ولكّنني يف هذا من 
اشتعلت عيناي سعادة مبا رأيت وصحت يف وجهه 
عليك اللّعنة. رشح يل أنّه خبّأ تلك القّنينة منذ أن 
زارين قبل شهرين. قال إنّها هدية من صديقة له مل 
يسعفه الوقت لرشبها فآثر أن يرتكها يف بيتي وهو 

مطمنئ إىل أنّني لن أتفطّن إىل وجودها.
للعمل  مسافر  أنّني  أعلمته  عندما  معي  تعامل 
سنتْي  انقضاء  عند  ولكّنه  تاّمة.  بالمباالة  بالخليج 
العقد، سألني ونحن جالسان يف فسحة بيته الخلفية 
التي ستتحّول إىل زغبانيا: متى سأستأنف العمل يف 
العقد صاح:  بأنّني جّددت  تونس؟ وعندما أخربته 
 Merde, je n’ai pas envie de te voir moisir

là-bas
باهتة  اللقاء  بقيّة  كانت  املوضوع.  إىل  يعد  ومل 
قد  أنه  لو  كام  أحسست  عادتنا.  غري  عىل  وثقيلة 
الّسابقني.  األصدقاء  خانة  يف  وركنني  أمره  حسم 
والعرشة،  الّصداقة  بني  جيّدا  ييّز  كان  ألنّه  ولكن 
خالل  من  بيننا  التّواصل  حبل  عىل  حافظ  فقد 
سالمات  أو  تدويناته  يف  يدّسها  ودودة  غمزات 

موجعة ينهيها إيّل عرب أصدقائنا.
---

الراحل  الروايئ  أربعينّية  يف  الشهادة  ألقيت هذه 
كامل الزغباين مبدينة الثقافة يوم 9 أكتوبر الجاري

* جالل الروييسما بني الصداقة والعرشة من اتصال عند كامل 

*كامل الزغباين

 مشاركة عربية وأجنبية.. ورشات وجداريات ومعارض وتكريم الخطاط 
الخرويب  اىل جانب محمد  تونس  فنانون خطاطون من  بن جدو..  عامر 
وابراهيم املرصاطي )ليبيا( وعبد الفتاح عبد الفتاح باليل )املغرب( وإيان 
)البحرين(  فرج  وطيبة  )األردن(  البوايزة  ورفعت  )السعودية(  الجيش 

وفاروق نواف العيساوي )العراق( والخطاطة االيطالية انطونيال ليوين..
للخط العريب سحره وفنونه حيث التشكيل الذي ينحه جاملياته ويجعله 
حامال ملا يرس الناظر واملتأمل واملستمتع والقارئ.. انه مجال نظر وحسن 
وبهاء وهو ما جعل فنون الخط العريب منذ تاريخ قديم مقصدا جامليا 
وعنوانا عىل حضارة وفعال انسانيا عميقا يف ثنايا هذه الحضارة العربية 

االسالمية العريقة...
ألحبائه  سانحة  به  االحتفاء  ومجاالت  والفنية  الثقافية  فسحته  للخط 
وعشاقه ومبدعيه..ويف هذا السياق تشهد مدينة نابل الفعاليات الثقافية 
واإلبداعية والفنية مللتقى نيابوليس الدويل للخط العريب يف الفرتة من 10 
اىل 16 من أكتوبر الجاري مبشاركة عدد مهّم من الخطاطني والفنانني يف 
فنون الخط التونسيني والعرب ومنهم محمد الخرويب وابراهيم املرصاطي 
)ليبيا( وعبد الفتاح عبد الفتاح باليل )املغرب( وإيان الجيش )السعودية( 

ورفعت البوايزة )األردن( وطيبة فرج )البحرين( وفاروق نواف العيساوي 
الخطاط  امللتقى  يرأس  ليوين...  انطونيال  االيطالية  والخطاطة  )العراق( 
التشكييل عبد الرزاق حمودة وهو فنان حرويف من مدينة قابس ومقيم 
وله  مبدينته...  العريب  للخط  الدويل  امللتقى  مؤسيس  وأحد  املهجر...  يف 
مشاركاته العديدة داخل تونس وخارجها...هذا وقد قّررت الهيئة املديرة 
التونسية يف  بالجمهورية  العريب  للخط  الدويل  نيابوليس  لجمعية ملتقى 
بن  عامر  األستاذ  التونيس  الخطاط  تكرم  أن  والتأسيسية،  األوىل  نسخته 
جدو ملسريته الفنية وضبطه قواعد الخط الكويف القريواين يف كراس جميل 
ويف طبعة راقية وسيقع حفل التكريم يوم السبت 16 أكتوبر خالل اختتام 
امللتقى... وهناك مشاركة تونسية مهمة نذكر منها الحروفيني والخطاطني 
الفنانني نور الدين العوين وطارق السوييس وسامي الفقيه وزهرة زروقي 

وطارق عبيد ومحمد سحنون وعمر الجمني وعبد الحفيظ التلييل...
نيابوليس  ملتقى  جمعية  تنظيم  من  العريب  للخط  الدويل  امللتقى  هذا 
الشؤون  وزارة  وبإرشاف  حديدان  إيان  خزفيات  مع  بالتعاون  الدويل 
الثقافية واملندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل ووزارة التعليم العايل 
لجامعة  التابع  بنابل  الجميلة  للفنون  العايل  واملعهد  العلمي  والبحث 

قرطاج..
رحلة  خالل  من  أكتوبر   10 األحد  استكشافيا  يوما  امللتقى  نظّم  وقد 
االفتتاح  وكان  مهّمة...  ومواقع  معامل  لزيارة  تونس  والية  إىل  للّضيوف 
للمعرض الجامعي للخط العريب صباح الثالثاء 12 أكتوبر بانطالق ورشات 
إىل  بنابل  الجميلة  للفنون  العايل  املعهد  بفضاءات  والجداريات  الخط 
جانب انطالق فعاليات وأنشطة ورشات الخزف يف ورشة إيان حديدان. 
الحروفية  يف  تطبيقية  أنشطة  وهناك  وجداريات  مفتوحة  وورشات 

والجداريات وذلك باملعهد العايل للفنون الجميلة بنابل.
واليوم الخميس 14 أكتوبر تنطلق ينطلق صباحا نشاط محاورات وحلقات 

نقاش مفتوحة مبدرج املعهد فيام يتواصل نشاط الورشات.
وغدا الجمعة 15 أكتوبر نشاط خزيف بورشة الخزف إيان حديدان ويوم 

الخزف مبشاركة كل الضيوف مع محطات موسيقية...
ويوم السبت 16 يكون االختتام للفعالية الدولية للخط العريب نيابوليس 
وينتظم  جدو  بن  عامر  بالخطاط  التكريي  واالحتفاء  املشاركني  بتكريم 

باملناسبة املعرض الخاص باألعامل املنجزة خالل هذه الدورة.
* شمس الدين العوين

نابل تحتضن فعاليات وأنشطة ملتقى نيابوليس الدولي للخط العربي


