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

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
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الدكتور عبد الستار السحباني

الديمقراطية ال تبنى على 
البطون الخاوية أو التبعية 
للخارج أو االنفراد بالرأي

شركة  عمال  أجور  يف  زيادة 
تعليب السمك بسوسة

إضراب بيومني يف الديوان 
الوطني لإلرسال اإلذاعي 

والتلفزي

املخاطر االجتماعية املرتبطة بدخول اتفاق 
التبادل الحر يف القارة االفريقية حيّز التنفيذ

القطاع الخاص يف صفاقس ينتفض...

الشاعرة الوزيرة آمال موسى 

الشعر قاطرة الثقافة العربية 
والقصيدة سرير الذات

االتحاد لن يبيع الوطن ولن يعطي 
صّكا على بياض ألحد

على غرار ما كانت تمارسه النهضة:

حشد وتجييش 
وتواصل الهجمة على 
االتحاد وعلى قياداته 
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وطنية

ردّا على شائعة زيارة األمين العام إلى »مونبليزير« 

»يف بيته ُيؤَتى احلكم«
من بّث اإلشاعات عىل شبكات التواصل االجتامعي إىل حجب أنشطة االتحاد يف وسائل االعالم الوطنية يبدو املشهد االتصايل متلبًّدا بسحب الكيل 

لالتحاد ومحاولة شيطنته ولو بخلق األراجيف واالكاذيب يف مواصلة ملا كانت متارسه النهضة سابقا.
أول هذه األكاذيب هذا األسبوع كانت من ذباب التواصل االجتامعي الذي خلف الذباب األزرق وانربى يصنع القصص الخيالية من خالل االدعاء 
بأن األخ األمني العام التقى راشد الغنويش يف مقر النهضة، والغريب أن بعض العقالء ويف غفلة منهم راحوا يتساءلون هم ايضا هل حصل هذا اللقاء 

ا؟ حقًّ
ولسنا هنا بصدد نفي وتكذيب هذا الخرب فقط ألنه مضحك بل نوّد تذكري هؤالء وخصوًصا الذين تساءلوا -وهم عن حسن نيّة- أن االمني العام 
لالتحاد ال ومل ولن يذهب إىل مقّر أي حزب سيايس نيس هؤالء أن تقاليد املنظمة تفرض أن األحزاب هي التي تقوم بزيارة االتحاد وليس العكس 
فـ»يف بيته يُؤىت الحكم« واالتحاد كان دوما خيمة للجميع، وحكم وحكيم وخيمة ثابتة يف جغرافيتها ويف سياستها تحّج إليها كل األطراف السياسية 

وال تنتقل اىل أحد.
ولهذا فإّن االتحاد أكرب من أن يتوّجه إىل مقّر أي حزب سيايس مهام عال شأنه املسألة الثانية والتي بدت أمس غريبة يف املجال االتصايل هي عدم 
إصدار الحكومة أيَّ بالغ  أو إالم يف وسائل اعالم الدولة حول فحوى لقاء األمني العام برئيسة الحكومة وهو أمر غريب يوحي بأن السياسة االتصالية 
للحكومة بدأت تدشن العودة إىل عهد حجب املعلومة وتسليط الرقابة السياسية عىل املضامني اإلعالمية و»فلرتة« االخبار قبل نرشها. ما يحدث هو 

أمر خطري وسابقة يجب التنبيه إليها حتى ال يعود اإلعالم إىل بيت الطاعة كام كان األمر يف العهود السابقة قبل الثورة.
* املحّرر

افتتح يوم الخميس 21 أكتوبر 
نور  العام  األمني  األخ   2021
األخ  وبحضور  الطبويب  الدين 
منعم عمرية األمني العام املساعد 
العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول 
واألخت كلثوم برك الله عن مركز 
التي  الندوة  أشغال  التضامن 
العمومية  الوظيفة  قسم  نظمها 

التضامن  مركز  مع  باالشرتاك 
وزارة  ألعوان  العامة  والجامعة 
وامللكية  الدولة  وأمالك  العدل 
اإلطارات  لفائدة  وذلك  العقارية 
القطاع  إىل هذا  املنتمية  النقابية 
وذلك حول »الشفافية والنفاذ إىل 
املعلومة« والتي كانت عىل مدى 

يومْي 21 و 22 أكتوبر 2021

في الوظيفة العمومية

األخ حفيظ حفيظ يف لجنة 
الحريات النقابية العربية

انتخاب  تّم  العربية  العمل  إدارة منظمة  يف اجتامع مجلس 
بالشؤون  املكلف  املساعد  العام  األمني  حفيظ  حفيظ  األخ 
الحريات  لجنة  يف  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  القانونيّة 

النقابية عن الفريق العاميل.

ماذا يف لقاء رئيسة الحكومة باألخ األمني العام؟
رئيسة  جمع  لقاء  االربعاء  أمس  انعقد  الحكومة  رئاسة  من  بطلب 
الطبويب  الدين  نور  العام  االمني  باألخ  بودن  نجالء  السيدة  الحكومة 
وذلك بحضور وزير الشؤون االجتامعية، وأفاد االمني العام لالتحاد العام 
الحكومة حرصا عىل  انه ملس لدى رئيسة  اللقاء  للشغل عقب  التونيس 
تعقيدات  ظّل  يف  البالد  يف  واالجتامعية  االقتصادية  باالوضاع  النهوض 
االوضاع السياسية وحالة الدولة يف الفرتة األخرية٬ مشريا يف هذا السياق 
إىل ان هناك اولويات تفرضها املرحلة والتي تستدعي الرتكيز بصوة خاصة 
عىل األوضاع االقتصادية حتى ال تغرق الحكومة يف املناكفات السياسية.

وأشار االمني العام إىل أنه تّم االتفاق عىل رضورة إيالء أهمية خاصة 
باملفقرين  والعناية  الهش  التشغيل  أشكال  ومقاومة  الضعيفة  للفئات 
التي  التوزيع الظاملة  وذوي الدخل الضعيف ومقاومة االحتكار ومسالك 
زادت من تفقري التونيس، ومن املنتظر ان يعقب هذا اللقاء وفق ما تّم 
االتفاق حوله بني االمني العام ورئيسة الحكومة لقاء موّسع يجمع اعضاء 
اللقاء  هذا  يشكل  ان  املنتظر  ومن  املوسع  التنفيذي  باملكتب  الحكومة 
فرصة مهّمة لطرح عديد امللفات اآلنية والعالقة ومن أهمها ملّف القطاع 
العام الذي سيقع تدارسه حالة بحالة واتخاذ ما يجب اتخاذه من اجراءات 

لضامن دميومة عمل املؤسسات العمومية واصالحها.
من  االولوية  ذات  امللفات  عديد  لطرح  مناسبة  االجتامع  سيكون  كام 
أجل انقاذ البالد من الوضع االقتصادي واالجتامعي الصعب الذي تعيشه 
القدمية  االتفاقيات  وتطبيق  الجبائية  العدالة  امللفات  هذه  أهّم  ومن 

التي  االوضاع  االعتبار  بعني  األخذ  السابقة مع  الحكومات  املمضاة مع 
تعيشها البالد.

أولهام  اثنني  أمرين  عىل  السياق  هذا  يف  العام  األمني  شّدد  كام 
املفاوضات االجتامعية وما تعنيه من حفاظ عىل حق العاّمل يف تحسني 
اوضاعهم االقتصادية واالجتامعية يف ظل تدهور املقدرة الرشائية وغالء 

األسعار التي رضبت بعمق كل الفئات.
وثانيهام تعويله عىل أن يكون هذا االجتامع بادرة يعقبها إيجاد أرضية 

تفاهم بني الحكومة واالتحاد إلخراج البالد من هذه األوضاع الصعبة.
* يوسف الوساليت

الشفافية والنفاذ إىل املعلومة

بيان الجامعة العامة للبلديني
يف إطار متابعتنا ما آلت إليه األوضاع القطاعية خالل اآلونة األخرية 
اإلدراة  لدواليب  تعطيل  قانونية ومن  وما الحظناه من مامرسات غري 
كافة  إىل  الدعوة  نوجه  فإننا  البلدية،  املجالس  بعض  قبل  من  البلدية 
االنسياق  وعدم  السياسية  التجاذابات  عن  بالنفس  النأي  إىل  البلديني 
إىل دعوات بعض املجالس البلدية إىل الفوىض وتعطيل املرافق العامة. 
كام نؤكد خاصة عىل حياد اإلدارة البلدية واالتزامها بخدمة املواطن 
عىل أفضل وجه، والحرص أكرث من أي وقت مىض عىل مضاعفة الجهود 
خدمات  تأمني  واجب  وخاصة  للمواطن  األساسية  الخدمات  لتقديم 
النظافة والعناية باملحيط وتأمني مختلف الخدمات البلدية بعيدا عن 

كل توظيف. 
فقد كنا وما زلنا جنود الصّف األول يف كل األزمات واملحن وال ميكن 
ألي كان املزايدة عىل غريتنا عىل وطننا وحبنا له وإمياننا بأهمية القطاع 
البلدية من أي  إليه ونرفض أي توظيفي سيايس للخدمة  الذي ننتمي 

طرف كان.
                                              * الكاتب العام مكرم عاميرية

إضراب بيومني ألعوان ديوان 
اإلرسال اإلذاعي والتلفزي

رغم امضاء محرض اتفاق بني جميع األطراف املتداخلة منذ 22 
ديسمرب 2020 تم إثره إلغاء االرضاب املزمع تنفيذه يومي 23 و24 
2020 ألعوان الديوان الوطني لالرسال االذاعي والتلفزي  ديسمرب 
ورغم امتام كل االجراءات والرتاتيب املعمول بها مع مصلحة وحدة 
ان  اال  والحوكمة  العمومية  واملنشآت  املؤسسات  وتنظيم  متابعة 
االتفاق  تفعيل  عدم  التاريخ  ذلك  منذ  تعّمدت  الحكومة  رئاسة 

املشار اليه أعاله.
لالرسال  الوطني  الديوان  واطارات  اعوان  كافة  فإن  ولذلك 
48 ساعة  الدخول يف ارضاب عام ملدة  يعلنون  والتلفزي  االذاعي 
انطالقا من الساعة السابعة صباحا من يوم الثالثاء 09 نوفمرب اىل 
 2021 11 نوفمرب  الخميس  السابعة صباحا من يوم  الساعة  غاية 

بجميع مراكز العمل بكامل تراب الجمهورية.
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آفاق العمل النّقابي وتحدياته يف إطار اتّفاق التّبادل
 الحرّ بالقارة اإلفريقية  

اكة  غل بالشرّ نظرّم االترّحاد العام الترّونيس للشرّ
اإلفريقية  للنرّقابات  ولية  الدرّ الكنفدرالية  مع 
يومي االثنني والثالثاء 25 و26 أكتوبر 2021 
»آفاق  بعنوان  عمل  ورشة  املشتل  بنزل 
وتحديات العمل النرّقايب يف إطار اترّفاق الترّبادل 
واملخاطر«  الفرص  اإلفريقية:  بالقارة  الحررّ 
وذلك لتدارس ونقاش أبرز تداعيات االترّفاق 
االقتصادية  املستويات  عىل  تونس  عىل 
يف  النرّقابية  وأيضا  والترّنموية  واالجتامعية 
جملة  تقديم  بعد  تشاريك  علمي  منظور 
إعدادها  تمرّ  الترّي  راسة  كالدرّ راسات:  الدرّ من 
غل حول  من قبل االترّحاد العام الترّونيس للشرّ
تداعيات االترّفاق املذكور ومداخالت تأطريية 

لالترّفاق. هذا  األبعاد  دة  اآلثار متعدرّ ملحاكاة 
وسيؤثرّث خرية من الخرباء الترّونسيني يف كافرّة 
الجهات  يف  النرّقابيني  واملسؤولني  املجاالت 
الترّجارب  لتبادل  الورشة  أعامل  والقطاعات 
مراكز  بعض  دراسات  تقديم  مع  بالترّوازي 
ويطرح  اإلفريقية.  بالقاررّة  ولية  الدرّ البحوث 
جملة  اإلفريقية  بالقاررّة  الحررّ  الترّبادل  اترّفاق 
جملة  إىل  بالنرّظر  والترّحديات  اآلفاق  من 
تتطلرّب  والترّي  املمكنة  والفرص  املخاطر 
الوطنية  املجموعة  قبل  من  تاما  استعدادا 
الوطنية  واملنظرّامت  االقتصاديني  والفاعلني 
واالنفتاح  جديدة  استثامر  فرص  القتناص 
عىل األسواق اإلفريقية ودعم درجة الترّنويع 

اكات الترّجارية واالقتصادية لتونس مع  والشرّ
الطرّابع  ذات  لبية  السرّ الترّداعيات  من  الحذر 
االجتامعي والنرّقايب وارتفاع مستوى االقتصاد 

وذلك  النرّظامية  غري  والهجرة  املنظرّم  غري 
الترّجارب املقارنة عىل  كام تثبته العديد من 

ويل. عيد الدرّ الصرّ

العام  االتحاد  خرباء  استعرض 

عمل  ورشة  خالل  للشغل  التونيس 

انتظمت حول »اتفاق التبادل الحر يف 

القارة االفريقية« جملة من التحديات 

االجتامعي  بالوضع  املتصلة  واملخاطر 

اتفاق  دخول  إثر  النقايب،  والعمل 

حّيز  اإلفريقية  بالقارة  الحر  التبادل 

التنفيذ يف غرة جانفي 2021.
الشغل  باتحاد  والتوثيق  الدراسات  بقسم  الخبري  وقال 
بالقارة  الحر  التبادل  اتفاق  إن  السامعيل  منجي  األخ 
التبادل  الديوانية وتنمية  املعاليم  االفريقية هدفه خفض 
إىل  أشار  لكنه  جديدة،  اقتصادية  فرص  وخلق  التجاري 
عديد املخاطر االجتامعية التي قد تنجررّ عن هذا االتفاق 

كتفاقم هشاشة العمل وتنامي ظاهرة املناولة.
والنقابية  الشغلية  الجوانب  أن  السامعيل  األخ  وأوضح 
واالجتامعية ال يقع إدراجها عادة صلب اتفاقيات التجارة 
العامل والشغالني إىل  الحرة وهو ما من شأنه أن يعرض 
اتفاق  تنفيذ  يرافق  قد  ما  بسبب  كبرية  اجتامعية  أرضار 

العامل  حقوق  عىل  خطرية  انعكاسات  من  الحر  التبادل 
والعمل النقايب.

مع  الشغل  اتحاد  أعدها  نقابية  دراسة  كشفت  وقد 
الكنفدرالية الدولية للنقابات اإلفريقية واستعرضت نتائجها 
االجتامعية  املخاطر  عديد  وجود  عن  العمل  ورشة  خالل 

املرتبطة بتطبيق اتفاق التبادل الحررّ بالقارة اإلفريقية.
وأشار األخ السامعيل إنه عىل النقابات العاملية توحيد 
جهودها للتصدي لكل الظواهر االجتامعية الخطرية التي 
قد تنجم عن اتفاق التبادل الحر والتي قد متسرّ من العمل 

الالئق أو الحوار االجتامعي أو العمل النقايب.

الدراسات  قسم  يف  الخبري  أفاد  جهته  من 
والتوثيق لالتحاد واملنسق اإلقليمي للكنفدرالية 
فيصل  محمد  األخ  اإلفريقية  للنقابات  الدولية 
قضقايض أن الدراسة النقابية حول اتفاق التبادل 
الحر بالقارة اإلفريقية حذرت من وجود مخاطر 

تتعلرّق بالجانب الشغيل واالجتامعي والتنموي.
عدم  من  استغرابه  عن  املتحدث  وعربرّ 
التبادل  اتفاق  تنفيذ  النعكاسات  أهمية  إيالء 
االقتصادي  الوضع  عىل  اإلفريقية  بالقارة  الحررّ 
مخاطر  رغم وجود  الدولة  قبل  من  التونيس  واالجتامعي 
غري  الهجرة  تفاقم  إمكانية  غرار  عىل  محتملة  اجتامعية 

النظامية وتغورّل االقتصاد غري املهيكل.
وبإمكان اتفاق التبادل الحر بالقارة اإلفريقية أن يخلق 
ع من الشكاء  فرصا جديدة للتجارة واالقتصاد التونيس وينورّ
االقتصادية  باألوضاع  تونس  تتأثر  ال  حتى  االقتصاديني 
نتائج  لكن  األورويب،  االتحاد  التقليدي  لشيكها  املتقلبة 
االجتامعية  الجوانب  عىل  خطرية  تكون  قد  االتفاق 

للشغالني.

املخاطر االجتماعية املرتبطة بدخول اتفاق التبادل الحر بالقارة اإلفريقية حيز التنفيذ
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بتونس،  االبتدائية  باملحكمة  االتصال  مكتب  أفاد   
القضايئ االقتصادي واملايل  التحقيق بالقطب  أن قايض 
الكائن  النهضة  حركة  حزب  مقر  إىل  االثنني  يوم  تحول 
األنرتنات«  »موزع  بحجز  وقام  بالعاصمة،  مبونبليزير 
)رسفور( التابع للحركة لنقل محتواه وإجراء االختبارات 
الفنية الالزمة. وأوضح املكتب يف بالغ له أول الثالثاء 26 
إطار  يف  تأيت  »املوزع«،  عملية حجز  أن   ،2021 أكتوبر 
املنشورة  »اللوبينغ«  املتعلقة بقضية  االبحاث  استكامل 
واملايل، حيث  االقتصادي  بالقطب  التحقيق  قايض  لدى 
حزب  بني  اتصال  شبهة  وجود  االبحاث  هذه  كشفت 
حركة النهضة ورشكة اللوبيينغ باستعامل بريد إلكرتوين 
تابع للحركة، كام اتضح أن الحساب االلكرتوين املذكور 

تابع ملشّغل تونيس.
وأشار مكتب االتصال باملحكمة االبتدائية بالعاصمة 
إىل أن األبحاث يف هذه القضية ال تزال جارية.  وتجدر 
القضايئ  بالقطب  التحقيق  قايض  أن  إىل  اإلشارة 
بشكاية  أكتوبر 2019  تعهد يف  كان  واملايل،  االقتصادي 
محمد عبو التي اتهم خاللها النهضة بالتعاقد مع رشكة 

دعاية أمريكية قبيل االنتخابات.
تعاقد  حول  معطيات  تداول  تّم   2021 أوت  ويف 
حركة النهضة مع رشكة دعاية مرة اخرى إثر اإلجراءات 
قيس  الجمهورية  رئيس  عنها  أعلن  التي  االستثنائية 

سعّيد يوم 25 جويلية 2021.
السابق  الرسمي  الناطق  الدايل  محسن  أفاد  وقد 
الفارط،  أوت   6 يف   1 تونس  االبتدائية  املحكمة  باسم 
بأن النيابة العمومية بصدد تجميع املعطيات بخصوص 
هذا العقد الذي تم بني وكالة عاملية لالتصال والعالقات 
الغرض  يف  قرار  إلصدار  النهضة،  حركة  وحزب  العامة 
بالتحريات  القيام  بصدد  العمومية  النيابة  أن  موضحا 

الالزمة التخاذ قرار.
قاد  أن  بعد  أكرب  بعدا  اللوبينغ  قضية  أخذت  وقد 
التأثري عىل االنتخابات  تقّص محكمة املحاسبات بشأن 
حق  يف  تحقيق  فتح  إىل   2019 يف  والرئاسية  الربملانية 
يف  حليفها  وهو  تونس،  قلب  وحزب  النهضة  حركة 
املشييش  هشام  يرأسها  كان  التي  والحكومة  الربملان 
العام  تقريرها  ويف  املايض.  جويلية   25 إجراءات  قبل 
حول نتائج مراقبة متويل الحمالت الدعائية لالنتخابات 
رصدت   ،2019 لسنة  والترشيعية  السابقة  الرئاسية 
محكمة املحاسبات أن حركة الّنهضة تعاقدت يف 2014 
 4 ملّدة  األمريكية   BCW والضغط  الدعاية  رشكة  مع 
سنوات مببلغ قدره 285 ألف دوالر أمرييك. وتّم تجديد 
من  ديسمرب   17 إىل   2019 جويلية   16 من  العقد  هذا 
العام نفسه، مببلغ قدره 187 ألف دوالر أمرييك، وهو 
ما اعتربته املحكمة شبهة متويل أجنبي بنص الفصل 163 

من القانون االنتخايب.
بيان مقتضب وجاف لحركة النهضة 

عىل  مقتضب  بيان  بإصدار  النهضة  حركة  اكتفت 
أن  من خالله،  أكدت  الفايسوك،  عىل  الرسمية  صفحتها 
قايض التحقيق تنّقل يوم االثنني اىل مقّر الحركة مبونبليزير 
ملواصلة عمله فيام عرف بقضية »اللوبينغ« التي كان قد 
رفعها محمد عبّو ضد حركة النهضة. وقد جاء يف البيان 
املخترص جدا ان الحركة تحرتم القانون يف كل أنشطتها. 
تونيس  كحزب  الحركة  عالقة  طبيعة  توّضح  مل  ولكنها 
عقد  أبرمت  والتي  باسمها  املسجلة  الربيطانية  بالرشكة 
أظهر  املقابل  يف  األمريكية.  الرشكة  مع  العامة  العالقات 
الذي  القضايئ  للتحقيق  ارتياح  عدم  نهضويون  قياديون 
أُثري من جديد يف عالقة بعقد اللوبييغ. ويف هذا السياق، 

القضية  إن  البحريي  الدين  نور  النهضة  يف  القيادي  قال 
التي عمل عليها قايض التحقيق موضوع بحث قضايئ منذ 

الفرتة التي يقال إن النهضة كانت تحكم فيها.
الحركة  مقر  إىل  أىت  التحقيق  قايض  البحريي،  وأشار 
كل  قدمت  الحركة  أن  وتابع  القوانني.  احرتام  كنف  يف 
قضاء  هناك  طاملا  عادية  للقضاء، وهي خطوة  لديها  ما 
مستعد للقيام بواجبه، مضيفا أنه سواء كانوا يف الحكم أو 
يف املعارضة، مبدؤهم األسايس هو احرتام القضاء والدولة 
بالنهضة  القيادي  قال  نفسه،  السياق  ويف  والقانون. 
يخافون  وال  الشعب  أبناء  انهم  التاغويت  الفتاح  عبد 
الوحيد ملحاسبة  املخول  لهم وهو  الشعب  من محاسبة 

األحزاب السياسية عن طريق الصندوق.
اما بلقاسم حسن، فقال إن النهضة ال تعرف للخوف 
»اللوبيينغ«  قضية  حول  ترويجه  يتم  ما  كل  وان  سبيالً 
النهضة  حركة  ألن  إشاعات  هو  االتهامات  من  وغريها 

استعصت عليهم باعتبارها الفائز األكرب يف كل االنتخابات 
الدميقراطية  ترسخ  عدم  إىل  إضافة  والبلدية  الترشيعية 

لدى الجميع.
أنها  عىل  االتهامات  أمام  دفاعها  يف  النهضة  وتركز 
وعقودها  وحساباتها  التونيس  القانون  إلجراءات  تخضع 
النهضة  وأن  املحاسبات  محكمة  قبل  من  مراقبتها  تتّم 
أية  تتلقَّ  ومل  الخارج،  إىل  مالية  تحويالت  بأية  تقم  مل 

تحويالت أو متويالت مالية من الخارج.
إطالق حزب جديد

يف الوقت الذي تعيش فيه حركة النهضة ضغطا كبريا 
وتضييقا ليس له مثيل، يستعد قياديون مستقيلون من 
مثرية  خطوة  يف  جديد،  سيايس  حزب  إلطالق  الحركة 
خاصة أنها تبدو محاولة للظهور يف ثوب جديد والتملص 
النهضة طيلة السنوات العرش  من مسؤولية فشل حكم 
من  املستقيل  القيادي  قال  السياق،  هذا  ويف  املاضية. 
جديد  حزب  تأسيس  إىل  يتطلع  إنه  ديلو  سمري  الحركة 
دون مرجعية دينية وتكون رؤيته وطنية ويكون شبابيا 

وترتأسه امرأة ويحافظ عىل الهوية الوطنية.
واسعة،  اآلن  الجارية  النقاشات  أن  ديلو  وأضاف 
النهضة، وان األمر  وتتجاوز املستقيلني حديثا عن حركة 
بالبحث  أساسا  يتعلق  بل  لهم  رسكلة  بإعادة  يتعلق  ال 
بتوطئة  ويكتفي  السيايس  اإلسالم  مع  يقطع  متوقع  عن 
أيديولوجيا  إىل  حاجة  دون  كمرجعية  التونيس  الدستور 

أو دين.
وتعيش حركة النهضة عىل امتداد الفرتة التي تلت 25 
إدارة  يف  إخفاقها  بسبب  االستقاالت  من  نزيفا  جويلية، 
الشأن العام. وقد أصبحت يف عزلة متفاقمة ال سيام أن 

الخالفات داخلها تزداد حدة يوما يعد يوم.
وكان 113 قياديا يف النهضة )من بينهم قيادات مركزية 
بالربملان  وأعضاء  الشورى  مبجلس  وأعضاء  وجهوية 
سبتمرب  موىف  يف  جامعية  باستقالة  تقدموا  قد  املجمد( 
باإلخفاق  وصفوه  ما  عىل  احتجاجا  الحركة  من  املايض 

الداخيل  اإلصالح  معركة  يف 
للحزب.

الغنويش  راشد  برئاسة  الحالية  القيادة  وحمل هؤالء، 
العام  الوضع  إليه  انتهى  قدرا مهاّم من املسؤولية يف ما 

بالبالد من ترد.
عبد اللطيف الحنايش: االستقاالت ظاهرة قدمية

عبد  املعارص  التاريخ  أستاذ  قال  الخصوص،  هذا  ويف 
اللطيف الحنايش، إن االستقاالت يف حركة النهضة ظاهرة 
قدمية، يف السابق حركة االتجاه االسالمي وقبلها الجامعة 

اإلسالمية.
وأضاف الحنايش انه ميكن أن رصد خروج أو استقالة 
بينها  وكان  اإلسالمي،  باليسار  عليه  يطلق  ما  مجموعة 
محمد القوماين وصالح الدين الجوريش ورموز مهّمة جدا، 
ثم تواصلت سنة 1981 وتّم اإلعالن عن تأسيس االتجاه 
سلفية  ما  نوعا  كانت  مجموعة  أنها  ويبدو  االسالمي، 

وترفض وجود حزب دميقراطي.
وأضاف إن االستقاالت تواصلت يف صفوف النهضة يف 
1991 بعد االتهامات املوجهة إىل الحركة يف أحداث باب 
سويقة، وكانت هناك استقاالت واسعة بسبب االختالف 
يف قضايا فكرية وقضايا تتعلق بالسلوك السيايس، خاصة 
من  الرموز  بعض  برجوع  السابق  النظام  مبادرة  بعد 

املنفى.
قدمية  ظاهرة  بأنها  االستقاالت  الحنايش  ووصف 
املرجعية  ذات  األحزاب  وبينها  األحزاب،  بني  ومعروفة 
النهضة،  يف  آخر  بعدا  أخذت  الظاهرة  واآلن  اإلسالمية، 
وكانت  العارش،  املؤمتر  بعد  وتنامت   ،2019 بعد  خاصة 

هناك توجهات معاكسة للتوجه العام للحزب.
يف  تُخترص  األسباب  إن  الحنايش  قال  أسبابها،  وحول 
حول  واختالف  غالبا  فكرية  أبعاد  ذات  األوىل  نقطتني، 
توجهات الحزب، والثانية هي السلوك السيايس للحزب، 
أحزاب  مع  القيادة  تحالف  خالل  من  متظهر  الذي 
مشبوهة أو ال مصداقية لها، ثم أيضا ازدواجية وتناقض 

خطاب قيادات تجاه هذه املجموعات.  
تكتيك  ذويب:  محمد  السياسية  العلوم  يف  الباحث 

لإلفالت من املحاسبة
أن  ذويب  محمد  السياسية  العلوم  يف  الباحث  اعترب 

توجه مجموعة من القيادات 
جديدة  حيلة  يُعدُّ  جديد  حزب  لتأسيس  النهضاوية 

وتكتيكا ناجام عن تخّوف هؤالء من املحاسبة.
انه لو كانت نية أعضاء هذه املجموعة  وقال ذويب 
تونس  مصلحة  عن  والبحث  التغيري  يف  رغبة  من  نابعة 
وشعبها لذهبوا يف هذا التوجه قبل 25 جويلية، ولكن هذه 
خوفهم  عن  ناجمة  فعل  وردة  كتكتيك  جاءت  الخطوة 
من تفعيل القضاء التونيس لتقرير دائرة املحاسبات وفتح 
ستؤدي  والتي  حزب  فيها  يتورط  التي  الخطرية  امللفات 
التمويل  كملف  السيايس،  العمل  من  ومنعه  حظره  إىل 
واالغتياالت  واإلرهاب  والتسفري  الرسي  والجهاز  األجنبي 

السياسية وابتزاز رجال األعامل وغري ذلك.
أن  تعي  النهضة  غادرت  التي  املجموعة  أن  وأوضح 
الحركة بشكلها القديم وبقياداتها القدمية قد انتهت بعد 
أياديه،  الخارج  عنهم  أمرهم ورفع  التونسيون  أن حسم 
وبالتايل هي تسعى إىل بناء تنظيم جديد يضمن وجودها 

ووجود الحركة اإلسالمية يف املشهد السيايس.
حاتم البوبكري: معارك داخلية مفتعلة 

يف  والقيادي  بالربملان  عضويته  املجّمدة  النائب  حّذر 
البوبكري، من هذه الخطوة، وقال  حركة الشعب حاتم 
إنها إحدى مناورات النهضة إلعادة االنتشار والتشكل من 

جديد.
جامعات  تاريخ  إىل  بالعودة  أنه  البوبكري  وأوضح 
لإلخوان  العاملي  التنظيم  منها  خاصة  السيايس  اإلسالم 
املسلمني والتي تعد النهضة إحدى أذرعه، عندما ميرون 
إىل  عادة  يلجؤون  الشعب،  يلفظهم  أو  سياسية  بهزات 
إلهاء  نظرية  اعتامد  أو  االنتشار  إعادة  خطة  اعتامد 
ملنع  استقاالت  أو  داخلية  معارك  افتعال  عرب  الجامهري 

تشتت القواعد.
صدمة  وقع  تحت  تزال  ال  النهضة  حركة  أن  وأضاف 
آخر  إىل  يوم  من  وتتخبط  سعيّد،  قيس  الرئيس  قرارات 
يف إيجاد حّل للخروج بأخّف األرضار مبا يف ذلك االعرتاف 
الدستور،  القبول بتعديل  البالد وحتى  بالفشل يف تسيري 
وأعضائها  قياداتها  من  لعدد  الجامعية  االستقالة  لكن 
السيايس  العارفني بحركات اإلسالم  مناورة مكشوفة لكل 
ولكل من تابع تعامل حركة النهضة مع أزماتها الداخلية 
السحابة  عليهم  متّر  عندما  حيث  األخرية،  العرشية  يف 
بأكرث حّدة  السيايس  إىل مامرسة عملهم  يعودون  بسالم 
قبضتهم  إحكام  مزيد  نحو  القصوى  بالرسعة  والذهاب 

عىل أجهزة الدولة.
اليوم  أصبحت  وخططها  النهضة  مناورات  أن  واعترب 
حركة  تفكك  أن  موضحا  التونسيني،  لكل  مكشوفة 
نتيجة  أو  فكرية  مراجعات  نتيجة  يكون  لن  النهضة 
قناعة بالفشل، بل سيكون نتيجة حتمية لغياب الجانب 

الغنامئي مستقبال يف الحركة.
* حياة الغامني

وطنية
تزامنا مع إثارة قضية »اللوبيينغ« من جديد.. 

القيادات املستقيلة من النهضة تعلن عن قرب بعث حزب جديد 
ترتأسه امرأة، هل هو هروب من املحاسبة؟

هل ان تضييق الخناق على النهضة وتعمق 
هزاتها سياسية، دفعها إىل خطة إعادة االنتشار 

أو افتعال املعارك الداخلية واالستقاالت؟

محمد ذويبسمري ديلوحاتم البوبكريعبد اللطيف الحنايش
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* كتب لطفي املاكني      

اصالحات خالل  من  به  القيام  ينتظر  ملا  املتابعني  اغلب  يستبعد  ال 
املرحلة القادمة من قبل حكومة نجالء بودن انها ستحتاج إىل تضحيات 
كبرية من قبل املواطنني الن تركة العرشية املاضية كانت ثقيلة وهذا ما 
تردٍّ  من  يوميا  يظهر  وما  الوطني  لالقتصاد  االخرية  التصنيفات  عكسته 
االساسيات يف مجاالت  ابسط  تأمني  القدرة عىل  الخدمات وعدم  ألغلب 
عدة كانت قبل 14 جانفي متول خزينة الدولة وتنجد غريها من القطاعات 

التي تحتاج إىل الدعم واالسناد.
يتبني من خالل املفردات التي استعملها رئيس الجمهورية يف 
اجتامع الوزراء وقبل ذلك خالل لقائه رئيسة الحكومة أن هناك 
االستغالل  وأولها  لها  حد  وضع  من  البد  السلوكات  من  الكثري 
املفرط وغري املربر ملا ميكن تسميته باالمتيازات املمنوحة لكبار 
الفاخرة  السيارات  خاصة  الحكومة  اعضاء  من  بداية  املسؤولني 
واالستهالك الفاحش للوقود يف حني يلزم املواطن بتحمل تكاليف 

تلك االمتيازات وهذا ما مل تقدر اي حكومة عىل وضع حد له.

* القدرة والنموذج
تلك  مثل  اليقاف  سابقة  أوقات  يف  املحاوالت  بعض  ورغم 
السلوكات فانها مل تفلح لتغيري العقليات التي ما زالت ترى يف تلك 
النوعية من »الخدمات« حقا ال ميكن املساس به بل هناك من 
يقبل مثل تلك املناصب أو الخطط فقط من اجل تلك االمتيازات 
العائلية املوسعة واستمرت  التي عادة ما تتوسع لتشمل دائرته 
هذه السلوكات منذ عقود حني كان وضع االقتصاد املغاير ملا هو 
عليه الحال اآلن اذ باتت البالد عىل وشك إعالن االفالس وهو ما 
يقّض مضجع »الّشّهارة« واصحاب جرايات التقاعد وال عزاء ملن 
لهم  يوفّر  لهم  والذين ال سند  الوضعيات  هم خارج هذه هذه 

الحد االدىن من دخل يقيهم تقلبات األيام.
يحتاج  تقاسمها  يجب  التي  تضحيات  اي  عن  الحديث  ان 

حتى  لغريها  املثال  تقدم  والتي  اتباعها  يجب  التي  النامذج  اىل  رضورة 
الذين  ال يكون هذا الحديث مجرد شعارات فضفاضة لن تنفع يف يشء 
خرجوا يوم 25 جويلية رافضني استمرار أوضاعهم املرتّدية ولعّل املشاهد 
املتكررة ملن ينبشون املزابل يوميا يف مختلف جهات البالد مثال ال يحتاج 
اىل اي تفسري يف حني يلعق غريهم العسل ويرفل يف الحرير مع تكديسه 
الّذهب والفضة ويف الوقت نفسه مل يفعل بحكم وجوده يف الحكم منذ 
لها  املنتقدين  اول  كان  التي  املامرسات  تلك  مع  ليقطع  اي يشء   2011

و»مبرشا« بأن وصوله إىل الحكم سيكون مصحوبا بالخري العميم والعدالة 
واملفّقرين  الفقر  نسبة  بازدياد  كان  الذي  هو  العكس  لكن  الجميع  بني 
واملعطلني عن العمل وضياع الكثري من املكتسبات التي جاءت مع دولة 
األمان  صامم  كانت  التي  الوسطى  الطبقة  اضمحالل  وأولها  االستقالل 

لالستقرار االجتامعي.

* القرارات الجريئة
رئيس  توجهات  صدقية  يف  املجتمع  رشائح  أغلب  قناعة  بقدر 
الجمهورية ونزاهته ونظافة يده ووجود رغبة حقيقية لديه يف الحّد من 
السلوكات  عديد 
املتشكلة من تحالف 
األحزاب  بعض 
ولوبيات الفساد فان 
اتخاذ  تحتم  الظرفية 
قرارات جريئة تقطع 
املاضية  العرشية  مع 
األخطبوط  ألن 
بتلك  املتشبث 
لن  »االمتيازات« 
بل  يستسلم بسهولة 
أذرعه  سيحرك  إنّه 
ليواصل ابتزاز الدولة 
ومؤسساتها وقد كان 
عموم  يحدو  األمل 
الشعب ان يكون اول 
بعد  رئايس  مرسوم 
متّصالً  جويلية   25
لغالء  حد  بوضع 
واستغالل  االسعار 
قلة ملقدرات البالد الن املرسوم املتعلق »بالجواز الصحي« ومهام كانت 
التربيرات اعاد إىل اذهان التونسيني فرتة التضييق عليهم لكسب رزقهم 
السابقة  الحكومات  قبل  لوحدهم من  وتركهم  والتوجس  الخوف  وحالة 
التي دفعت الحقا نتائج ذلك األسلوب املنتهجة خالل أزمة كورونا بعد 
عىل  سلبية  تداعيات  من  ذلك  تبع  وما  شغلهم  مواطن  اآلالف  فقد  أن 

استقرارهم العائيل.

* االسعار في صعود
بها  التي يقتدي  النامذج  ان املستوجب يف هذه املرحلة هو تقديم 
عاّم  والتخيّل  املسؤولني  كبار  قبل  من  النفس  عىل  اإليثار  من  املواطن 
يصّنف امتيازات يف حني يكتوي املواطن بأسعارها املرتفعة الن التضحيات 
تكون مشرتكة وعىل الدرجة نفسها بتوفر الظروف نفسها حينها سيقبل 
الشعب الكريم ورغم ما يكابده املواطن من صعوبات لتوفري لقمة عيشه 
وتردي خدمات الصحة والتعليم والنقل وهذا ما أشار اليه رئيس الدولة يف 
افتتاح اجتامع مجلس الوزراء مع التأكيد ان الحوار املنتظر والذي تجري 
االستعدادات اللّوجستية النطالقه ستطغى عىل نقاشاته حسب املالحظني 
االجتامعية  العدالة  الشعب وتحقيق  ثروات  نهبوا  املطالبة مبحاسبة من 
املهنية  للتّصنيفات  الخضوع  دون  االساسية   الخدمات  تأمني  خالل  من 
اصحابها  وبات  املهن  من  للكثري  الدونية  والنظرة  التفرقة  كرست  التي 
امتيازا  الدولة توفريه ملواطنيها بل اصبحت  غري متمتّعني مبا يفرض عىل 
لرشائيح مجددة وهذا ما يعمق الغنب داخل املجتمع الواحد ويستدعي 

قرارات شجاعه يعيد إىل التونيس الثقة واألمل.

أي إصالحات لحكومة بودن؟

ـ البد من أن يكون كبار املسؤولني قدوة ونموذجًا 
يف التقشف واإليثار على النفس

صدق أو ال تصدق

أصحابها  شركة   150
تونسيون يف املغرب

منذ  تونس  غادرت  رشكة   150 إن  للشعب  مطلعة  مصادر  قالت 
الشقيق.  املغرب  االنتصاب يف  اختارت  الرشكات  ـ هذه   2011 جانفي 
إىل حد هنا تبدو االمور عادية لكن ما رأيكم لو قلنا اّن 150 رشكة التي 
اغلقت ابوابها يف تونس وتخلت عن اطاراتها وعاملها ذهبت لتنتصب 
يف املغرب أصحابها ـ تونسيون ـ اما ملاذا هذه املغادرة خالل العرشية 
االخرية فلعديد من االسباب يبقى اهمها ما يدفع للدولة التونسية من 

جباية والزامها عىل الغرق يف الديون!
الحكومة  بني  اتصال  قنوات  فتح  نقرتح  وإمنا  نعلق  ال  طبعا  نحن 

و150 الذين غادروا واألكيد أنه بالحوار ستكشف عديد الحقائق.
* محمد

سؤال األسبوع

هل يكفي إيقاف مدير 
مركز اإلحاطة والتوجيه 

عن العمل؟
ليلة  االجتامعية  الشؤون  وزير  أجراها  التي  التفقد  لزيارة  تبعا 
الخميس 21 أكتوبر 2021 إىل مركز االحاطة والتوجيه االجتامعي بتونس 

ومركز رعاية االطفال بالزهروين.
الشؤون  وزير  قّرر  والنقائص،  اإلخالالت  جملة  عىل  وقوفه  وبعد 

االجتامعية مالك الزاهي.
بتونس  االجتامعي  والتوجيه  اإلحاطة  مركز  مدير  إيقاف  أوال:   *  
عن العمل وفتح تحقيق يف حقه لدى التفقدية العامة لوزارة الشؤون 
االجتامعية مع الغلق املؤقت للمركز بداية من يوم االثنني 25 اكتوبر 

.2021
* ثانيا: تأمني إقامة منظوري املركز يف مراكز أخرى مؤقتا، إىل حني 

إعادة تهيئته مبا يستجيب لظروف اإلقامة والرعاية وحفظ الكرامة.
* ثالثا: مزيد تدعيم مركز رعاية األطفال بالزهروين.

* رابعا: دعوة جميع القامئني عىل مراكز الرعاية واالحاطة التابعني 
لوزارة الشؤون االجتامعية إىل تفعيل املراقبة الالزمة والحرص عىل حفظ 

كرامة املقيمني داخل مراكز الرعاية واإلحاطة االجتامعية.

مستشارون جدد وصلوا إىل القصبة  
تّم تعيني مستشارين جدد للسيدة 
رئيسة الحكومة نجالء بودن وهم:
- السيد حاتم القفيص مستشار يف 

الطاقة والطاقات املتجّددة
- السيدة سارة رجب مستشارة 

وهي كاتبة دولة سابقة للنقل
- السيدة عاقصة البحري مستشارة 

وهي وزيرة الفالحة السابقة
- السيدة سامية الرشيف قدور 

مستشارة وهي أستاذة جامعية 
ومديرة عامة سابقة للبحث 

العلمي
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  ومن جهته فقد حيّى األخ منعم عمرية مناضالت 
مؤمتر  عىل  باإلرشاف  سعادته  مبديا  الجهة  ومناضيل 
وتاريخها  النضالية  بقاماتها  عروس  بن  جهة  بحجم  جهة 
الحافل بالنضاالت واملالحم العاملية ُمشيدا بوحدة الصّف 
والبحضور املكثف الفتتاح املؤمتر مبا يعكس مكانة الجهة 

يف النسيج النقايب والنضايل لالتحاد. 
ويف كلمته أكد األخ االمني العام ان اللغط الذي أُثري 
ألنه  له  قانونية  وال  ال مرشوعية  املؤمتر  انعقاد هذا  قبل 
تحرتم  مل  أقلية  من  والتشويه  التشويش  اطار  يف  يندرج 
وإبداء  باالختالف  تسمح  التي  وهياكلها  املنظمة  ثوابت 
الرأي بكل حرية ودون وصاية. وبنّي األخ األمني العام أن 
يائسة  خطوة  هو  إمنا  االتحاد  مقاضاة  إىل  البعض  لجوء 
فردية  ملصالح  العامل  صفوف  شّق  أجل  من  للبعض 
النقابية  الصف  وحدة  أن  العام  األمني  األخ  وأكد  ضيقة 
الداخل  والطامعني من  املتسابقني  ثابتة حصينة عىل كل 

والخارج.

وأضاف أن االتحاد تعامل مع مختلف الحكومات يف 

تداولها  يتّم  الخيارات  وهذه  والخيارات  بامللفات  عالقة 

داخل مؤسسات املنظمة النقابية داعيا اىل رضورة االبتعاد 

خيارات  تبعات  وتحميل  املوجعة  اإلصالحات  بالونة  عن 

مغلوطة وسوء ترصف عىل كاهل العامل وأبرز أن املواقف 

كانت واضحة يف عالقة بالسيادة الوطنية ورفض التدخل 

والربامج  الخيارات  كافة  طرح  يجب  وباملقابل  األجنبي 

أن  يجب  بل  بالعواطف  يكون  ال  اإلصالح  ألن  الواقعية 
الحل  أن  موّضحا  والتشاركية  والُحجج  بالقناعات  يُبنى 
ما هو مطروح حاليا هو  واالنقسام ألن  الشارع  ليس يف 
قيادة الشعب التونيس ضمن مرشوع وطني موّحد واضح 
االختالفات  أن  موّضحا  القادمة  للمرحلة  يؤّسس  وصادق 
عالقة  يف  موضوعية  مالحظات  وهي  االتحاد  قدمها 
باألزمة وليست مشكلة شخصية مع رئيس الجمهورية أو 
الحوار  طاولة  إىل  الجلوس  مشّددا عىل وجوب  الحكومة 

وتأطري الخالفات
ثوابت  من  الحوار  أن  العام  االمني  األخ  أكد  كام 
االتحاد وتقاليده واالتحاد منحاز دوما للحوار رشط وضوح 
األهداف واآلليات ضمن مقاربة توافقية تشاركية وأضاف 
أن الحوار الوطني مع الشباب عىل غاية من األهمية كآلية 
مربزا  املؤجلة  وأحالمها  الرشيحة  هذه  انتظارات  لرصد 
أن الشباب موجود يف النقابات ومكّونات املجتمع املدين  
واألحزاب السياسية مشّددا عىل أن الحوار يجب أن بشمل 
كّل رشائح الشباب بشكل واضح وجامع ال يحيلنا اىل بعض 
الطبويب  األخ  وشّدد  الشعبية  اللجان  غرار  عىل  التجارب 
عىل أنه ال مفر من الحوار لتأمني املسار االنتقايل وترشيك 
االستقاللية  كنف  يف  الغد  تونس  بناء  يف  األطراف  جميع 

وتجذير السيادة الوطنية.

األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  بإرشاف 
عمرية  منعم  األخ  وبرئاسة  لالتحاد  العام 
األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة 
املكتب  مكثف ألعضاء  وبحضور  العمومية 
االدارية  الهيئة  وأعضاء  الوطني  التنفيذي 
عازمون  بالثوابت  »ملتزمون  شعار  وتحت 
انطلق  للوطن«  منترصون  التطوير  عىل 
املؤمتر بكلمة افتتاحية لألخ نجيب املربويك 
الكاتب العام لالتحاد الجهوي الذي أكد أن 
الصف  الجهة متامسكة ومتجانسة ووحدة 
هي الكلمة املفتاح مشريا إىل ان االنفالتات 
جهة  اىل  تتسلل  ان  لها  ميكن  ال  الفردية 
النقايب  للتعاون  امتنانه  مؤكدا  عروس  بن 
من  به  حظيت  الذي  والدعم  الجهة  مع 
األخوات واإلخوة باملكتب التنفيذي الوطني 
ومختلف أقسام املنظمة النقابية مشريا إىل 
للشغل بنب عروس  الجهوي  االتحاد  أن دار 
ستبقى حاضنة لكافة املناضالت واملناضلني 
من  مزيد  أجل  من  والصادقني  الصادقات 

الوحدة والوفاء لنهج الرواد واملؤسسني. 

تجديد الثقة يف األخ نجيب املربوكي وانتصار لوحدة الصف
* نرص الدين سايس المؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي للشغل ببن عروس:

إثر املداوالت والنقاشات برئاسة األخ 
منعم عمرية األمني العام املساعد لالتحاد 
املسؤول عن الوظيفة العمومية الذي قام 
باملساهمة بفاعلية يف إنجاح هذه املحطة 
العملية  متّخضت  وعامليا  نقابيا  املهّمة 
نجيب  األخ  قامئة  فوز  عن  االنتخابية 

املربويك لتكون النتائج كااليت:
محمد نجيب املربويك كاتبا عاّما 

مساعدا  عاما  كاتبا  العياري  شوقي   -
مسؤوال عن النظام الداخيل واالتصال

مساعدا  عاما  كاتبا  العيداين  عيل  ـ 
مسؤوال عن املالية واإلدارة واإلنخراطات

مساعدا  عاما  كاتبا  سفسايف  فتحي   -
مسؤوال عن الوظيفة العمومية

مسؤوال  عاما  كاتبا  املاجري  أمين   -
عن اإلعالم والنرش والعالقات مع املجتمع 

املدين 
مساعدا  عاما  كاتبا  املرغني  محمد   -
مسؤوال عن الدواوين واملنشآت العمومية

مساعدا  عاما  كاتبا  السعيدي  بديع   -
واألنشطة  النقايب  التكوين  عن  مسؤوال 
والهجرة  الخارجية  والعالقات  الثقافية 

واملهاجرين التونسيني بالخارج
مساعدا  عاما  كاتبا  الضيفي  شكري   -

مسؤوال عن القطاع الخاّص
- سعيدة الورتتاين كاتبة عاّمة مساعدة 
والقطاع  االجتامعية  الحامية  عن  مسؤولة 

غري املنظم
عامة مساعدة  كاتبة  الرضواين  آمال  ـ 

مسؤولة عن املرأة والشباب العامل 
مساعدا  عاما  كاتبا  الرزقي  نجيب   -

مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية

تجديد الثقة يف األخ نجيب املربوكي

األخ نور الدين الطبوبي: همّنا واحد وهنيئا لبن عروس بمناضليها
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ندوة تكوينية للجامعة العامة للصناعات الغذائية 
والسياحة

ندوة  العامة  الجامعة  نظّمت 
تكوينية حول االتصال والتواصل 
أيام  الحاممات  الهدى  بنزل 
 2021 أكتوبر   25-26-27
الثانية التي شملت  )املجموعة 
جهات: باجة وجندوبة والكاف 
والقرصين  والقريوان  وسليانة 
وقابس  وقبيل  وتوزر  وقفصة 

ومدنني(.
وقد أرشف عىل  افتتاح الندوة األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن اإلعالم والنرش الذي أكد عىل أهمية 
االتصال والتواصل يف هذا الوقت الذي تعددت فيه الوسائط اإلعالميّة وهو ما يفرض االجتهاد إليصال املعلومة برسعة قياسية 

مع االهتامم بأبعادها الثالثية أي سياسيا واجتامعيا واقتصاديا.
وعرفت الندوة حضورا الفتا.  

صفاقس تنتفض انتصارا للقطاع الخاص

174 برقية إعالم بإضراب الخميس
لالتحاد  العام  الكاتب  العوادي  يوسف  األخ  قال 
لنا  كان  هاتفي  اتصال  يف  بصفاقس  للشغل  الجهوي 
معه أّن إرضاب اليوم الخميس 29 أكتوبر 2021 دفعنا 
إليه األعراف انتصارا للقطاع الخاص الذي يعاين غياب 

الزيادة يف األجور.
وأضاف أّن هياكل االتحاد الجهوي للشغل أصدرت 
إلعالمها  بصفاقس  املنتصبة  املؤسسات  إىل  برقية   174
 20 حوايل  ان  العوادين  يوسف  األخ  وأشار  باالرضاب 
لهم  رصف  أي  حقوقهم  من  عاملها  مكنت  مؤسسة 

زياداتهم ومكنتهم من »الدرجة« وهذه املؤسسة هي يف حدود 6٪ من مجموع املؤسسات 
إّن حرمان عملة  بالقول  إلينا  الخاص. وختم األخ يوسف حديثه  القطاع  التي تنتمي إىل 
القطاع الخاص من الزيادة يف األجور وعدم فتح مفاوضات حول الزيادات منذ 2020 يعترب 

جرمية يف حق األَُجراء والعاملني يف القطاع الخاص.
* رمزي 

بيان االتحاد الجهوي بأريانة

اعتماد الحوار الهادف للمرحلة 
القادمة

تطلعات  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  فيه  تبّنى  الذي  الوقت  يف 
25 جويلية  يوم  تاّم  بوضوح  عنها  التي عرب  وإرادته  التونيس  الشعب 
2021 واملتمثلة يف رفضه ملنظومة الحكم الفاسدة وما اِنجر عنها من 
سياسات اقتصادية واجتامعية خاطئة جرت البالد إىل القاع من حيث 
ظاهرة  واستفحال  لألسعار  الجنوين  واإلرتفاع  الرشائية  املقدرة  تردي 
االحتكار والتهرب الرضيبي والتهريب وانزالق الدينار إىل أدىن مستوياته 
وتردي املناخ االجتامعي وانسداد األفق السيايس، تطالعنا اليوم بعض 
األبواق الناعقة والتي ال تختلف يف يشء عّمن سبقها من رابطات حامية 
الثورة أو أحزاب بنت كينونتها عىل معاداة االتحاد وكيل التهم له جزافا، 
محاولة تأليب الرأي العام عليه والزّج به يف خندق العداء واالنقسام 

والتحريض عليه ودفع البالد إىل االحرتاب والتدافع واالنقسام.
االقتصادية  الرؤية  وضوح  وعدم  ضبابية  من  اليوم  نعيشه  ما  وأمام 
واالجتامعية التي ينبغي أن تعرفها البالد وبعد تشكيل حكومة جديدة 
تقطع مع املامرسات السابقة  وتؤسس ملرحلة أخرى يسودها العدل 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  فإن  الفرص  وتكافؤ  واإلنصاف  واملساواة 

الجهوي للشغل بأريانة املجتمع اليوم يعرّب عن:
1 - اعتزازه بانتامئه إىل االتحاد العام التونيس للشغل منظمة وطنية 

بإرثها التاريخي ورصيدها النضايل وعمقها الشعبي.
2 - استعداد كافة منخرطي الجهة للّذود عن ِحَمى املنظمة أمام حملة 
التشويه التي تتعرض لها يف املدة األخرية من ِقبَِل مجموعة تدفع إىل 

التخريب ورضب املؤسسات: اقتصاديًة، اجتامعيًة كانت أو سياسيًة.
والبّناء  الهادف  الحوار  اعتامد  إىل  القامئة  السياسية  السلطة  ويدعو 
مخاطر  وتجنيبها  بالبالد  للنهوض  القادمة  للمرحلة  عمٍل  أسلوَب 
املؤمنة  الحية  القوى  بترشيك  وذلك  عنها  غنى  يف  هي  ومنزلقات 
التحريض  أو  فساد  ملفات  يف  تتورط  ومل  التونيس  الشعب  بتطلعات 
يف  للتدخل  معادية  امربيالية  بقوى  واالستقواء  الخارج  يف  تونس  عىل 

الشأن الداخيل.
كام ينبّه مكتب االتحاد الجهوي إىل خطورة تعطل مسرية املفاوضات 
لبعض  العالقة  امللفات  متابعة  وعدم  القادمة  للمرحلة  االجتامعية 
التحتية  الِبْنية  مستوى  عىل  ترّديا  يعرف  الذي  كالتعليم  القطاعات 
واملوارد البرشية وطنيا وجهويا وهو ما تجىل يف مفتتح السنة الدراسية 
الحالية بجهة أريانة وكالصحة أيضا التي تشكو من الصعوبات نفسها 
تقريبا٬ زيادة عن تأثريات جائحة كوفيد، ويدعو إىل استئنافها فورا درءا 
السابقة  التعهدات  بكل  باإليفاء  قادم واإلرساع  اجتامعي  احتقان  ألّي 

وتطبيق االتفاقيات املربمة مع نقابات االتحاد العام التونيس للشغل.
* الكاتب العام محمد الشاب

في قابس:

أعوان الجرّ والصيانة يصلحون 
عربتني لنقل الفسفاط 

قالت مصادر مطلعة للشعب إن أعوان الجّر والصيانة برشكة الحديد التونسية بقابس 
متكنوا من إصالح عربتني لنقل الفسفاط وإعادتهام إىل العمل، كانتا معطّبتني ألكرث من 

سنتني  مبحطة العوينات.
بتوفري  اإلدارة  يطالبون  منعدمة  شبه  وبإمكانيات  املجهود  بهذا  قاموا  الذين  العامل 
املعدات الالزمة ملستودع غنوش بهدف تحسني املردودية واإلرساع يف إصالح العربات 

املوجودة باملستودع إلرجاعها لسالف نشاطها.
من جهتها مثنت النقابة األساسية هذا املجهود وأكدت انه نابع من حب االنتامء للرشكة 
ويعكس روح املبادرة والتصميم عىل النجاح، وطالبت بتفعيل محارض الجلسات وتوفري 

معدات العمل والعنرص البرشي الالزم.
* صربي 

زيادة لعمال شركة 
تعليب السمك بسوسة

ذكرت مصادر للشعب أنه حصل اتفاق يف الزيادة يف 
لتعليب   PESCE AZZURRO أجور عامل رشكة
املائة،  يف   7 بنسبة  مبدينة سوسة  والكائنة  السمك 
وذلك بداية من غرة ماي 2021 باملفعول الرجعي.

باقي  من  العامل  بتمكني  املؤسسة  إدارة  والتزمت 
شأنها  يف  اإلمضاء  تّم  التي  املنح  يف  مستحقاتهم 
أكتوبر   22 يوم  من  بداية  سابق  اتفاق  محرض 

الجاري.
* صربي 

الحمالت الممنهجة

لن تحبط عزائمنا...
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  العتيدة  لتشويه مواقف منظمتنا  املمنهجة  الحمالت  يتابع  بتوزر وهو  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ان 
من االوضاع الراهنة والضبابية التي تسود يف عالقة بالحوار وبالخروج من االستثنايئ والرجوع إىل املسار الدميقراطي والتي عرب عنها أمني عام االتحاد االخ 

نورالدين الطبوب يف املؤمتر االنتخاب لالتحاد الجهوي بنب عروس هجامت يقودها ذباب ال لون وال رائحة له ثوار ما بعد الثورة ال يسعه اال ان يعرب عن:
1( اعتزازه ومنظوريه باالنتامء إىل منظمة وطنية عتيدة اسمها االتحاد العام التونيس للشغل.

2( دعمه لكل املواقف الصادرة عن املنظمة عرب امينها العام وهياكلها املسرية
3( دعمه ملواصلة االتحاد اضطالعه بدوره الوطني وعدم اعطاء صك عىل بياض ألي كان الن مسار التصحيح ومقاومة الفساد بأنواعه الذي باركناه يجب 
ان يفيض إىل العودة ملسار دميقراطي حقيقي تكون مالمحه محل اجامع وطني واسع من خالل حوار وطني حقيقي يأخذ بعني االعتبار مكانة املنظامت 

الوطنية واالحزاب السياسية الوطنية يف أي بناء حقيقي للدميقراطية.
* الكاتب العام محمد عيل الهاديف

بالمناسبة

سيظل االتحاد شامخا
* بقلم عبد الحميد الرشيف   

بباجة  للشغل  الجهوي  االتحاد  يتابع 
الهجمة املسعورة واملمنهجة عىل االتحاد العام 
املنظمة  اعداء  من  وقياداته  للشغل  التونيس 
الذين ال يستسيغون الدور الوطني الذي تقوم 

به منظمة حشاد منذ تأسيسها.

ووجب تذكري اصحاب الذاكرة املثقوبة ان االتحاد العام التونيس كان 
عن  الدفاع  يف  يستميت  العامل  التونسيني، هو ضمري  كل  خيمة  وسيظل 
الوطن  هذا  اجل  من  والنفيس  الغايل  قّدم  كرامتهم...  ويصون  حقوقهم 

العزيز...
خطّه الوطني والنضايل معلوم منذ االستعامر اىل اليوم وكلاّم تعارضت 

رؤيته االصالحية مع املنظومة الحاكمة إالّ وصّوبت كل السهام نحوه...
الهجمة التي يقودها البعض عىل االتحاد اآلن معلومة النتائج مسبقا، 
وسينترص االتحاد كام عودنا دامئا... سيظل صخرة عصيّة تتكرّس عليها كل 

املؤامرات التي تريد بيع البالد او دفعها إىل املجهول.
يقظني  موّحدين  سنكون  أحد  البالد  يحب  ال  كام  البالد  نحب  وألننا 

متأهبني للدفاع عن مستقبل ابناء وطننا العزيز.
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التأثري واملشاركة
املشاركة  هو  السيايس  الدور  أن  اىل  االشارة  من  بّد  ال 
والتأثري يف القرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف 
الخارطة  يف  والتأثري  ناحية  من  القرار  تشكل  مسار  او يف 
السياسية بشكل عام. إن هذا الدور الذي يقوم به االتحاد 
من  وغريها  والتاريخ  املنخرطني  عدد  منطلق  من  ليس 
يعلمها  أمور  فتلك  وازنة  قوة  منه  تجعل  التي  النقاط 
املميّزات  لهذه  النقايب  العمل  أعداء  إدراك  ولعّل  الجميع 
وملكامن قوة االتحاد العام التونيس للشغل قد ميثل سببا 
إًذا ان االهتامم االتحاد  الحنق والغضب. قلت  إضافيا يف 
ال  سياسيا  يحدث  ما  كل  إىل  انتباهه  ورضورة  بالسياسة 
ينبع فقط من واقع وزن االتحاد فقط بل وايضا من واقع 
تقرها  ثقافية  او  اجتامعية  او  اقتصادية  سياسة  كل  ان 
انعكاساتها املبارشة  السلطة عموما ستكون لها  او  الدولة 
أفعال  فنتاج  االتحاد رضورة.  وعىل  واألجراء  العامل  عىل 
ينعكس مبارشة عىل  اقتصاديا واجتامعيا وثقافيا  السلطة 
النقابيني وعىل هياكل االتحاد. أما االمر الثاين والذي يدعو 
العمل  السيايس هو طبيعة  الشأن  التدخل يف  اىل رضورة 
باعتبارها  أو  للثورة  مدرسة  باعتبارها  والنقابات  النقايب 
محايدا  فضاًء  ليست  فالنقابة  االجتامعي  للتوافق  فضاء 
اتخاذ  عنه  ينتج  وسيايس  اجتامعي  فضاء  هي  بل  جامدا 
القرارات للدفاع عن مصالح املنخرطني وهي بالتايل فاعل 
وهي  مجتمعية  وثوابت  قيم  عن  للدفاع  او  غايئ  عقالين 

بالتايل فاعل عقالين قيمي عىل املعني الفيربي.
الساحة  او  الحامي  عيل  محمد  بطحاء  تخلو  تكد  مل 
الوقتية للمقر الجديد بشارع الواليات املتحدة األمريكية 
من تجمعات عاملية لها مطالبها لتحسني أوضاع دهورتها 
اجتمع  البطحاء  يف  والسلطة.  الدولة  قرارات  بها  وأرضت 
املعلمون واألساتذة النواب للمطالبة بإنهاء الشغل الهش 
من  إنصافهم  باستكامل  املطالبني  الحظائر  عامل  وجاء 

املطرودون  العامل  وتجمع  الجديدة  والعبودية  االستبداد 
قُدَّ  قانون  ثغرات  استغالل  أصحابها  اختار  مصانع  من 
عىل مقاسهم. يف البطحاء ذاتها جاء املعطلون عن العمل 
للشغل  والطالبني  الجهوية  بالتنمية  املطالبون  واعتصم 
الفقر  برئ  نقاط  أعمق  يف  يعيشون  معوزين  باعتبارهم 
املدقع. يف تلك البطحاء جاء خريجو معاهد الرتبية وجاء 
واملحيُون  اتحادهم  تأسيس  بذكرى  املحتفلون  العامل 

لذكرى استشهاد زعيمهم.
لعّل القارئ قد انزعج قليال من إطالتي وصف البطحاء 
وروادها والحال ان األمر مقصود بغاية تعداد حجم الوفود 
مساندة  البطحاء  عىل  تتقاطر  التي  والشعبية  العاملية 
لالتحاد او طالبة الحل واإلنجاد. فهذا الكّم الهائل يعكس 
بالفئات  ارتباطه  جوهر  ويعكس  وموقعه  االتحاد  وزن 
رفعها  التي  املطالب  تنّوع  ورغم  الواسعة.  االجتامعية 
املحتشدون يف البطحاء فإنه مبكن حرصها يف ثالث نقاط، 
وهو أوال ملطالبة بإيقاف قرار أو سياسة او سلوك اتخذته 
السلطة أو الدولة مثل طرد العامل أو التدخل لوقف مسار 
وثانيا  الدعم،  رفع  مثل  انعكاساته  له  وستكون  يعّد  قرار 
االتحاد  اتخذها  وقرارات  خطوات  عىل  واملساندة  الدعم 

او  اإلرضاب  مثل 
العاملية  التجمعات 
لسياسة  رفضا 
محددة. ونتيجة لهذه 
تطرحها  التي  املهام 
عليها الفئات الشعبية 
يصبح  االتحاد  فإّن 
بالرضورة فاعال سياسيا.

 الفعل النقايب العقالين القيمي    
التونيس  العام  لالتحاد  السيايس  الفعل  ان  الحقيقة 
للشغل ليس مدفوعا يف كل األوقات بغايات االنتصار لفئة 
األحيان  من  كثري  يف  يرتكز  السيايس  فعله  إن  بل  شعبية 
عىل املرجعية القيمية التي يتبّناها. وميكن تكثيف املبادئ 
املناسبات  كل  يف  االتحاد  يرفعه  مركزي  شعار  يف  والقيم 
االجتامعية  املدنية  »الدولة  وهو  الرسمي  خطابه  عرب 
قائم  كامال  وتصورا  مرشوعا  تلخص  وهي  الدميقراطية« 
منذ  االتحاد  بلورها  التي  والقيم  املبادئ  من  جملة  عىل 
نشأته األوىل ويف مسار نضاله اليومي عرب تاريخ تونس ما 
فإن  والقيم  املبادئ  هذه  إىل  واستنادا  االستعامرية.  بعد 
منخرطا  نجده  ولذلك  تصّوره  عن  دفاعا  يتحرك  االتحاد 
وعن  األقلّيات  حقوق  وعن  املرأة  حقوق  عن  الّدفاع  يف 
القضايا  من  وغريها  تونس  يف  اإلفريقية  الجالية  حقوق 
املبدية التي تنبني عليها أسس الدولة املدنية االجتامعية 
األحيان  من  الكثري  يف  يبذل  االتحاد  إن  بل  الدميقراطية. 
جهدا مضاعفا يف االنتصار اىل القضايا املبدئية دون طلب 
بالتايل  نفسه  ويجد  وقيمه  بثوابته  مدفوعا  أصحابها  من 
كام  باالختيار.  وليس  بالرضورة  أساسيا  سياسيا  فاعال 
كل  اختالط  عىل  لالتحاد  السيايس  الفعل  يُبنى  أن  ميكن 
هذه الدوافع معا أي مقاومة قرار سيايس واالنتصار لفئة 
شعبية محّددة واالنتصار لقيمه يف آن واحد وعىل سبيل 

تحرير  إىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يدعو  املثال 
املوازي  واالقتصاد  التهريب  بارونات  من  التوزيع  مسالك 
الجبائية  العدالة  إىل  ويدعو  املنظم  القطاع  عن  ويدافع 
بوصفها مرتكزا للعدالة االجتامعية. ولو دقّقنا لوجدنا أن 
-محارصة  العامل  مصلحة  فقط  تخدم  ال  املطالب  بعض 
التهريب مثاال- ولكنها تخدم مختلف الفاعلني االقتصاديني 
ان مطالبه وإن  ما يعكس  )عامل/ منتجون/ دولة( وهو 
تؤثر  فإنها  بالعامل  للوهلة األوىل خصوصية خاصة  بدت 
سيايس  مطلب  إىل  وتتحول  الفاعلني  بقية  عىل  بالرضورة 

عام.
فاعل سيايّس وسيظل كذلك

يتسع  ان  ميكن  ال  الصحفية  بطبيعته  املقال  هذا  إن 
عموما  للنقابات  السيايس  الدور  عمقا حول  أكرث  لتحليل 
عىل  الثورية  للدربة  مدرسة  بوصفه  خصوصا  ولالتحاد 
للوفاق  فضاء  باعتبارها  و  املاركسيني  وتصور  معنى 
الثابت  ولكن  الليرباليني  وتصور  معنى  عىل  االجتامعي 
كقوة  طبيعته  متليه  لالتحاد  السيايس  الدور  أن  رأيي  يف 
اجتامعية رشيكة يف اإلنتاج ويف مآالت تقسيم مثار اإلنتاج 
الذي  العام  السيايس  باملرشوع  ومعنّي  توزيعه  وإعادة 
املرتبطني بهم من عائالتهم ولذلك  سيؤثر عىل منخرطيه 
فإن االتحاد يف تقديري فاعل اجتامعي وسيايس وسيبقى 

فاعال اجتامعيا وسياسيا متيل طبيعته جوهر فعله.

* أبو ابراهيم

أسس الدور السيايس لالتحاد

إىل متى املهامجة وملاذا االنتقاد والشتيمة؟

شعار مركزي 
لالتحاد: الدولة 

املدنيّة االجتماعيّة 
الديمقراطيّة

يف  تتمثل  التونيس  التاريخ  يف  التكرار  دامئة  ظاهرة  هناك 
العام  االتحاد  يف  ممثال  النقايب  العمل  عىل  الهجوم  وترية  ارتفاع 
القامئة حول  السلطة  بينه وبني  التونيس للشغل كلام برز خالف 
اتخاذ  النقايب  العمل  الهجوم عىل  التصورات الكربى. ويتّم خالل 
االتحاد العام التونيس للشغل هدفا لالنتقاد والشتيمة واالفرتاء. 
وإذا كان مقال الحال غري مهتّم باملضمون األخالقي للحمالت ضّد 
االتحاد فإنه هناك بعض الرتديدات والجمل التي استفزّتني للرد 
الكثيف  بل النتشارها  الفكرية وقوة مضمونها  لصالبتها  عنها ال 

بني الجموع.
ما  مفادها،  شعارات  يف  عام،  بشكل  الجمل،  هذه  تتلخص 
دخل االتحاد العام التونيس للشغل بالسياسة؟ وإذا ما أراد عمل 

السياسة فلامذا ال يتحول اىل حزب؟ ويجب عىل االتحاد االكتفاء 
بالوظيفة النقابية املطلبية. وهي جمل ال تعرب عن مصلحة شعبية 
إًذا٬ ال أعتقد أن هناك شعبا قد يبلغ درجة السطحية التي تجعله 
تعرب  بل  أنواعها،  بشتى  السلطة  مواجهة  يف  أسلحته  عن  يتخىل 
قوة  وإضعاف  إرباك  يف  وأنصارها  ومريديها  السلطة  رغبة  عن 
اجتامعية قد ال توافق عىل مشاريعها او رمبا ترفضها ألنها ال تريد 
وجودها أصال. فالرتديدات املذكورة هي سياسية عدائية أكرث من 
كونها رأيا مبنّيا عىل أسس منطقية. وقد يكون من األنسب يف رأي 
النقايب عامة ولالتحاد  للعمل  التي تجعل  التذكري ببعض األسس 

خاصة دورا سياسيا بالرضورة.

اكتوبر 2021  يوم 26  املجتمعني  للشغل بجندوبة  الجهوي  التنفيذي لالتحاد  املكتب  أعضاء  نحن 
وبعد تدارسنا للوضع العام بالبالد وما شهدته الساحة السياسيّة من تجاذبات وصلت إىل حّد شيطنة 

االتحاد والتحريض عليه وعىل قياداته نعلن:
التونسيات  وخيمة  الوطني  النضال  قلعة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  ـ 

والتونسيني والتزامنا بثوابته ومبادئه.
ـ إقرارنا بان التدابري واالجراءات االستثنائية التي اقرها رئيس الدولة يوم 25 جويلية كانت خطوة 
نحو القطع مع منظومة الفساد والفشل وتعبريا عن ارادة شعبية ترجمتها احتجاجات ومسريات حاشدة 
غطت كامل البالد تقريبا بسبب تدهور الوضع عىل جميع املستويات وتفكك السلط وانخرام التوازن 
وانسداد األفق وتفيش الفساد والظلم واملحاباة والرشوة والتفريط يف السيادة الوطنية وتفكيك الدولة.

ـ إن األزمة الخانقة التي عرفتها البالد خالل العرشية الفارطة كانت نتيجة لسياسة حكومات متعاقبة 
مبنية عىل املحاصصة والغنيمة وااللتفاف عىل مطالب الشعب يف الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وثوابته  مبادئه  مع  وانسجاما  العريقة  الوطنية  املنظمة  للشغل هذه  التونيس  العام  االتحاد  إن  ـ 

املسار  لتصحيح  حقيقية  فرصة  إىل  جويلية   25 بتحويل  متمسك  الجوهرية  وقضاياه  للوطن  وانحيازا 
السيايس واالقتصادي واالجتامعي من خالل حوار وطني تشارك فيه األحزاب واملنظامت والّشخصيات 
الوطنية والتقدمية التي دّعمت مسار التصحيح وترفض العودة إىل ما قبل 25 جويلية باعتبارها منظومة 

فساد وتفقري وتجويع وارهاب وتسفري وتهجري قرصي...
والتي  وقياداته  االتحاد  تستهدف  التي  والتخوين  والتشويه  الشيطنة  عمليات  بشدة  استنكارنا  ـ 
تقوم بها جهات محسوبة عىل منظومة ما قبل 25 جويلية وجهات اخرى محسوبة عىل منارصة رئيس 

الجمهورية
ـ استعدادنا الكامل للدفاع عن منظمتنا وقياداتها ورفضنا االصطفاف اال ملصلحة الوطن ومطالب 

الشعب.
االقتصادية  امللفات  السابقة واالنكباب عىل  االتفاقيات  بااللتزام بكل  الجديدة  الحكومة  ـ مطالبة 

واالجتامعية واطالق املفاوضات االجتامعية.
* الكاتب العام خالد العبيدي

الحكومة مطالبة بااللتزام بكل االتفاقات السابقةاالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
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إىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  دعا 
يف  واملنظامت  السياسية  االحزاب  ترشيك 
ِقبَِل  من  تنظيمه  املزمع  الوطني  الحوار 

رئاسة الجمهورية.
األخ  االتحاد  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
ال  الوطني  »الحوار  إن  الطاهري،  سامي 
إال  فيه  املشاركة  من  يستثنى  ان  يجب 
من  بنفسها  نفسها  أقصت  التي  األحزاب 
خارجية  لجهات  وتحريضها  تأليبها  خالل 
اتحاد  وأكدأن  بتونس«.  اإلرضار  أجل  من 
مسألة  الشباب  مع  الحوار  يعترب  الشغل 
بالنظر اىل أهمية هذه  اسرتاتيجية ودامئة 
عالية  كفاءات  تضم  التي  العمرية  الفئة 
ومتثل كذلك املعطلني عن العمل والشباب 
بالجهات، لكنه ليس رهانا مرتبطا باألزمات 
كاألزمة الراهنة التي تعيشها تونس نتيجة 

تدهور االوضاع االجتامعية واالقتصادية.
يُعدُّ  األزمات  ظرف  يف  الحوار  أن  وبنينّ 
اإلصالحات،  حول  الفرقاء  لتجميع  آلية 
الجمهورية  رئاسة  من  يتطلب  ما  وهو 
مختلف  مع  واآلليات  املضامني  إعداد 
د  مكونّنات الحوار حتى يحقق غايته. وشدنّ
املتنوع  النسيج  مشاركة  أهمية  عىل 

الوطني،  الحوار  يف  التونسية  للمنظامت 
وال  دورها  كان  التي  تلك  خاصة 

الشباب  تأطري  يف  اال  فعنّ يزال 
الهالل  بالخصوص  بينها  ومن 

االحمر التونيس و»أنا يقظ« 
و»جمعية  و»مراقبون« 
الدميقراطيات«  النساء 

واالتحادات الوطنية.
العام  االتحاد  مبوقف  وذكنّر 

الرافض  للشغل  التونيس 
 25 قبل  ما  منظومة  اىل  للعودة 

التجربة  اىل  العودة  ان  اىل  الفتا  جويلية، 
ترشيعية  إصالحات  إجراء  تفرض  النيابية 
تشمل تنقيح قانون األحزاب والجمعيات 
األمني  وأبرز  االنتخايب.  القانون  وتغيري 
تجاوز  رضورة  لالتحاد،  املساعد  العام 
الشغل  اتحاد  أن  ذلك  االنتخابية  املسألة 
تنظيم  اىل  الدعوة  كان موقفه متقدما يف 
ان  باعتبار  مبكرة  ترشيعية  انتخابات 
ليست  الصندوق  عن  الناتجة  الرشعية 
عن  وكشف  التجاوزات.  الرتكاب  ذريعة 
الحكومة  مع  التحاور  يف  االتحاد  رشوع 
من خالل انعقاد لقاء مع وزيري االقتصاد 

والشؤون االجتامعية، الفتا إىل أن املنظمة 
العاملية طلبت من الحكومة اطالعها 
عىل ما يتم اعداده حول امليزانية 

التكميلية للدولة.
عن  ممثلون  التقى  كام 
وزراء  الشغيلة  املنظمة 
الدينية  والشؤون  النقل 
استئناف  اطار  يف  والبيئة 
الحوار مع الحكومة الجديدة، 
الجمهورية،  رئيس  ان  يُذكر 
قيس سعينّد، قال لدى إرشافه عىل 
اجتامع مجلس الوزراء إنه سيتمنّ »إطالق 
فيه  يشارك  ونزيه،  صادق  وطني  حوار 
الشباب يف كامل الرتاب التونيس ومختلف 
إىل  ويتطرنّق  السابقة  التجارب  عن  متاما 
ة مواضيع، من بينها النظامان السيايس  عدنّ
واالنتخايب يف تونس«، مبينّنا أن هذا الحوار 
أموال  عىل  استوىل  من  كلنّ  يشمل  »لن 
الخارج«  إىل  ته  ذمنّ باع  من  أو  الشعب 
و»سيتمنّ يف إطار سقف زمني متنّفق عليه 
جديدة  وتصورات  وصيغ  آليات  وضمن 
تُفيض إىل بلورة مقرتحات تأليفية يف إطار 

مؤمتر وطني«.

التكوين  لقطاع  الجهوية  الهيئة  اجتمعت 
املهني والتشغيل باملنستري بإرشاف املكتب 
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري 
وبحضور األخ جربان بوراوي الكاتب العام 
واألخ  والتشغيل  املهني  التكوين  لجامعة 

رضا السيلني الكاتب العام املساعد.
وقد تمنّ االستامع للمشاغل والنقائص وتمنّ 
يف  حلنّها  عىل  اإلمكان  قدر  بالعمل  الوعد 

أرسع األوقات. 

مشاغل قطاع التكوين والتشغيل

االتحاد يدعو إىل تشريك األحزاب 
السياسية واملنظمات يف الحوار الوطني  

تتواصل حملة انتساب العامالت الفالحيات صلب االتحاد العام التونيس 
للشغل التي تقودها الجامعة العامة للفالحة بالرشاكة مع مركز تضامن 

لتصل اليوم اىل مدينة جبنيانة من والية صفاقس.
العرشات  مع  اجتامع  بجبنيانة  العمومية  الفضاءات  بأحد  انتظم  فقد 
من العامالت الفالحيات يف الجهة بإرشاف من االتحاد الجهوي للشغل 
بصفاقس ممثال يف عضو االتحاد الجهوي األخ ماهر قاسم ومركز تضامن 
ممثال يف األخت كلثوم برك الله واالتحاد املحيل للشغل بجبنيانة ممثال 
للفالحة  الجامعي  الفرع  وبحضور  الغايل  خالد  األخ  العام  الكاتب  يف 
واالخت  الجربوعي،  عيل  األخ  الفرع  عام  كاتب  يف  ممثال  بصفاقس 
جانب  اىل  بصفاقس  العاملة  املرأة  لجنة  قة  منسنّ محمود  بن  اسمهان 
عدد من ممثيل املجتمع املدين بالجهة وأصدقاء االتحاد العام التونيس 

للشغل بجبنيانة.
العامالت  لها  تتعرض  التي  الصعوبات  جملة  إىل  التطرق  تمنّ  من وقد  عرقهن  وسلب  استغالل  من  يعانينه  وما  جبنيانة  يف  الفالحيات 

السامرسة والفالحني وحرمانهن من أجور الئقة وتغطية اجتامعية فضال 
عن الظروف املزرية يف العمل وغياب رشوط حفظ الصحة والسالمة 

املهنية وتعرضهن لالهانة والتحرش الجنيس.
جبنيانة  عامالت  نظمتها  التي  الحاشدة  املسرية  إىل  التطرق  تمنّ  كام 
الشهر الفارط مبساندة من اتحاد املرأة يف الجهة ممثلة يف األخت منرية 
بن صالح، والتي جابت شوارع املدينة ورفعت شعارات تطالب بوضع 

حدنّ ملأساتهن.
وأكدت العامالت الحارضات اعتزازهن باالنتامء إىل منظمتهن الشغيلة 
واالنخراط الواسع يف صلبها وتكوين نقابات تدافع عن حقوقهن املادية 

واملعنوية.
يف  أخرى  جهات  لتشمل  متواصلة  زالت  ما  الحملة  فإن  لإلشارة، 

الجمهورية.
* صربي الزغيدي

حملة انتساب العامالت الفالحيات يف منظمتنا الشغيلة تصل اىل جبنيانة

في مؤتمر »الثقافة« بالمنستير

استحقاق جهوي يف رداء 
وطني

 
النقابات  بني  من  الثقايف  العمل  مؤسسات  واطارات  أعوان  نقابة  تعترب 
ة يف والية املنستري حيث تجاوز عدد نواب مؤمترها السبعني والذين سجلوا  املهمنّ
مشاكل  عن  وعمق  بصدق  خالله  من  وا  وعربنّ الجهوي  االتحاد  مبقرنّ  حضورهم 

وهموم القطاع وآفاق العمل ُصلبه..
هذا املؤمتر ترأسه االخ عبد الكريم الجديدي عضو املكتب التنفيذي لالتحاد 
الجهوي املكلف بالنظام الداخيل مبساعدة زميله االخ بلقاسم بن أحمد واللذين 
رحبا باملؤمترين شاكرين الهيئة املتخلية عامنّ بذلته من جهد سواء عىل مستوى 
قطاعها أو دعمها لكل تحرك نقايب يف مختلف القطاعات وهو ما تجىل يف كلمة 
االشكاليات  الذي عرج عىل عديد  املتخيل  العام  الكاتب  بن حمودة  فهد  االخ 
التشغيل  وظاهرة  االستثنائية  الرتقية  ملف  غرار  عىل  ووطنيا  جهويا  القامئة 
املؤمترين  زمالئه  املؤسسات كام طالب مبعية  أصنافه ويف مختلف  بكل  الهش 
ل يف عديد  الفادح املسجنّ النقص  لتغطية  الالزمة  البرشية  باملوارد  الجهة  بدعم 
املؤسسات كام هو الشأن بالنسبة إىل البنى التحتية يف املؤسسات الثقافية والتي 
االنشطة وهو  أحيانا لالستغالل وتعاطي  مل تعد تتامىش بل وغري صالحة متاما 
التنويه مبردودية املكتب املتخيلنّ  التدخالت، والتي وفضال عن  ما مل يغب عن 
أبدت بعض املالحظات عىل غرار االخت سارة بن حسني استاذة التنشيط الثقايف 
خريجة برئ الباي وتعمل باملركز الثقايف باملنستري والتي ابدت بداية تفاؤلها برثاء 
القامئات االنتخابية مام ميثل النفس الدميوقراطي صلب املنظمة وهو ما يفسنّ 

النسبة املحرتمة للحارضين.
ا االخ أحمد النارص زيتون عضو النقابة املتخلية واملنسق العام ألساتذة  أمنّ
للموسيقى  العمومي  باملعهد  املوسيقى  اساتذة  عن  وممثال  وطنيا  املوسيقى 
اىل  ذلك  مرجعا  املؤمتر  شهدها  التي  بالتلقائية  ه  نونّ فقد  باملنستري  والرقص 
القطاع  عرفه  ما  رغم  بالخصوص  املاضية  السنة  مدار  عىل  النضالية  املحطات 
الكبري  بالدور  أحمد  االخ  نونّه  كام  للوباء...  سلبية  تداعيات  من  عموما  والبالد 
الذي لعبته النقابة واالتحاد بصفة عامة يف التقريب بني بقية االسالك يف مختلف 

املؤسسات الثقافية بالجهة...

* ثقــة
االخ  صحبة  والنزاهة  الشفافية  احكام  وملزيد  الجديدي  الكريم  عبد  األخ 
بلقاسم رشك الجميع يف عمليات الفرز فضال عن املراقبني األساسيني الذين عربوا 
عن ارتياحهم لصْدقية وشفافية العملية االنتخابية والتي افرزت تشكيلة مثالية 
بقيادة األخ فهد بن حمودة )الكاتب العام( والذي وعد الجميع ببذل قصارى 
الهش ووضعية  التشغيل  ملف  منها  الحارقة وخاصة  امللفات  كل  لفتح  الجهد 

اساتذة التنشيط الثقايف واساتذة املوسيقى واملتعاقدين بنظام الحصة.
* حمدة الزبادي
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توزر وذلك عىل خلفية  بجهة  التعليم  نقابات  اجتامع  إثر 
نتائج مناظرة اعوان التأطري واملرشدين التطبيقيني املخيبة لآلمال 
والتي حرمت ابناء الجهة من التشغيل عن طريقة التعاقد ونظرا 
اىل عدم تفاعل وزارة الرتبية مع هذه القضية رغم دخول املعنيني 

 19 الثالثاء  يوم  من  بداية  مفتوح  اعتصام  يف  باألمر 
الستحقاق  الوزارة  تجاهل  وامام   2021 اكتوبر 

الجهة يف التشغيل وبعد عديد الجلسات مع 
وزارة الرتبية يف الغرض فإننا نقرر القيام 

الرتبوية  باملؤسسات  احتجاجية  بوقفة 
بالجهة يوم الخميس 28 اكتوبر 2021 
ابتداًء من العارشة صباحا اىل منتصف 
باملندوبية  بتجمع  مشفوعة  النهار 
صورة  ويف  توزر  للرتبية  الجهوية 
نعرب  فإننا  ملطالبنا  االستجابة  عدم 

نضالية  أشكال  لخوض  استعدادنا  عن 
متعددة مبا يف ذلك اإلرضاب.

التنّكر  من  واستياء   ...
للتعهدات

إثر صدور نتائج مناظرة اعوان التأطري واملرشدين التطبيقيني 
التنفيذي  املكتب  يعرب  التعاقد  طريق  عن  باالنتداب  الخاصة 
لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر عن استيائه العميق لتنكر وزارة 
الرتبية لجميع تعهداتها بالنسبة إىل جهة توزر والقاضية بانتداب 

الشفوية  االختبارات  اجتازوا  الذين  الجهة  أبناء  من  عونا   24
منذ أكرث من سنة وذلك قبل أن تصدر الوزارة منشورها االخري 
والقايض بإجراء مناظرة لكّل من تتوفر فيهم الرشوط واملكتب 
كافة  ورائه  ومن  بتوزر  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 
يرفض  املدين  املجتمع  مكّونات  وكافة  بالجهة  النقابيني 
استخفافا  ويعتربها  النتائج  هذه  قطعيا  رفضا 
بالجهة وللتذكري وبعد العديد من الجلسات يف 
الجهوية  السلط  بحضور  الرتبية  وزارة  مقّر 
الربملان  يف  الجهة  ونواب  الشغل  واتحاد 
الجهة  متكني  عىل  االتفاق  وقع  املجمد 
قامئة  يف  اسامؤهم  مدونة  عْونا   24 من 
للرتبية  الجهوية  املندوبية  اىل  ارسلت 
هذا  وأمام  سنة  من  أكرث  منذ  بتوزر 
ِقبَِل  من  األمام  اىل  والهروب  التالعب 
وزارة الرتبية فإننا نعرب عن مساندتنا لكل 
وذلك  باالمر  للمعنيني  املرشوعة  التحركات 
نظرا  التشغيل  يف  الجهة  أبناء  بحق  منا  إميانا 
إىل ما يعانيه أصحاب الشهائد املعطلني عن العمل 
هيئة  انعقاد  عن  نعلن  كام  بالجهة  التشغيل  افق  وانسداد 
ادارية جهوية قريبا التخاذ القرارات الرضورية ورسم اسرتاتيجية 
النضالية للدفاع عن استحقاقات الجهة والرّد عىل نتائج مناظرة 

أعوان التأطري واملرشدين وتنّكر الوزارة لتعهداتها.
* الكاتب العام
محمد عيل الهاديف

بيان يف توزر

تعزية ومواساة
يتقّدم املكتب التّنفيذي للجامعة العامة للتكوين املهني والتّشغيل وكافة العامل 

بالفكر والساعد يف قطاع التكوين املهني والتشغيل إىل األخ يوسف العبيدي الكاتب 
العام للنقابة االساسية ملركز التكوين املهني بالدهامين بخالص املواساة والتعزية إثر 

وفاة والده. 
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان 

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

اعتصام عمالي بالديوان 
الوطني للمناجم

الديوان  مبقّر   2021 أكتوبر   22 الجمعة  يوم  للمناجم  الوطني  الديوان  عامل  نّفذ 
بالرشقيّة 1، وقفة احتجاجيّة واعتصاما يف مدخل االدارة العامة وذلك للمطالبة بتسوية 
الكبري يف  والنقص  التقاعد  االجتامعية واإلحالة عىل  الصناديق  وضعيتهم فيام يخّص 
الجرايات نتيجة خطإ إداري فادح وغري مسؤول تسبّب يف تجويع أطفال وأرامل وأرس 

بأكملها بعد سنوات من العمل. 
بالديوان  النقابية  الهياكل  مبعية  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تدخل  أن  وقد سبق 
بالتوّصل اىل اتفاق يقع مبوجبه تسوية حالة 77 فرد من أعوان الديوان مقابل مليار 
ألف  مبلغا قدره 650  استثنائية  نتيجة مداخيل  الديوان  دينار وفّر منهم  ألف   800
دينار فيام تتكّفل وزارة املالية بدعم الفارق اي قرابة مليار 200 دينار عىل أقساط 

ثالثة، مام خفض نسبة االحتقان االجتامعي والتوتر يف داخل الديوان.
لكن بعد هذا االتفاق امللزم واملمىض من طرف جميع االطراف أي من الديوان الوطني 
والنقابات  االجتامعية  والجيطة  التقاعد  صندوق  وادارة  االرشاف  ووزارة  للمناجم 
بالديوان وجامعة عاّمل املناجم، تبنّي عدم جديّة االدارة العامة للديوان ووزارة املالية 
من  والتملّص  املسؤولية  وعدم  والتسويف  واملامطلة  املالية  بتعهداتهم  االيفاء  يف 

التعّهدات.
نحو  تتجه  االمور  بأن  االدارة  النقابات عىل  التنبيه من طرف  الّصرب رغم  نفاد  وبعد 
التصعيد والتوتر االجتامعي داخل الديوان وبعد تنفيذ عديد التجّمعات العاّملية قصد 
دفع االدارة اىل تنفيذ االتفاق ولفت نظر وزارة االرشاف ووزارة املالية اىل خطورة الوضع 
والّدعوة لرفع املظلمة الذي قابله الطرف االداري بالتجاهل واملامطلة والتّسويف قصد 
للتنديد مبوقفها  أمام مدخل االدارة  اعتصاما سلميا  الديوان  نّفذ أعوان  الوقت،  ربح 
املتخاذل وموقف وزارة االرشاف ووزارة املالية بعدم التّسوية ولو عىل مراحل، وعليه 
رفع األعوان الرّاية التونسية وانشدوا الّنشيد الوطني واشهروا الفتات تذكر كل السلط 
املعنية بحجم املأساة والتجويع والهوان الذي يتعرض له االعوان بعد سنني من الجهد 
والكّد والبذل والعطاء، هذا االعتصام ولّد تعاطف عديد األطراف وحتى غري املعنيني 

بهذا الوضع الكاريث يف جرايات 77 عون. 
وبعد اربع ساعات من االعتصام امام مدخل االدارة العامة والتوتر يف اعىل درجاته، 
انفض االعتصام بعد أن أوصل رسالة واضحة لكل املتخاذلني عىل أمل أن تسّوى األمور 
متواصال  اعتصاما  القادم  االعتصام  وإال سيكون  والتعهدات،  القانون  احرتام  يف كنف 
اىل ان تقع التّسوية كام نّص عليه االتفاق بني الطرف النقايب والسلط األخرى املعنيّة.

العاميل  للتحرّك  املطلقة  مساندتها  عن  املناجم  لعامل  العامة  الجامعة  وعرّبت  هذا 
بالديوان كام تساند أي تحرّك قادم حتى تسوية األمور مبا اتفق عليه جميع األطراف 
كام رفعت النقابات بالديوان تقريرا يف الحالة اىل االخوة صالح الدين الساملي االمني 
العام املساعد املكلّف بالدواوين والرشكات العمومية واألخ عبد الكريم جراد األمني 
العام املساعد املكلف بالصناديق االجتامعة والسالمة قصد االطالع وطلب املساعدة 

يف الغرض.
* املهدي القاطري 

تنتظم ندوة تكوينية يف قطاع النسيج واملالبس والجلود 
واألحذية أيام 28 و29 و30 أكتوبر 2021 يف الحاممات حول 

اإلعالم النقايب: تحت عنوان »دور اإلعالم النقايب يف دعم 
االنتساب ودعم القضايا العاملية«

الخميس 28 أكتوبر 2021:
الحصة الصباحية

9 االفتتاح والرتحيب بالضيوف
9:10 كلمة الجامعة العامة

9:30 كلمة االتحاد العام التونيس للشغل
10 مداخلة حول الوضع النقايب واالجتامعي يف القطاع: األخ 

الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج 
واملالبس والجلود واألحذية.

11 مداخلة حول اإلعالم االلكرتوين النقايب: املوقع االلكرتوين 
لجامعة النسيج أمنوذجا: تقديم الّصحايف طارق السعيدي.
11:45 نقاش مفتوح حول دور املوقع االلكرتوين واملحامل 

اإلعالمية للجامعة العامة
الحصة املسائية

14:30 مداخلة حول البالغ الصحفي النقايب وطرق التعامل مع 
وسائل اإلعالم، يقّدمها الّصحايّف طارق السعيدي.

15:30 نقاش عام
16:15 ورشة تطبيقية حول أشكال صياغة البالغ الصحفي 

النقايب.
17:30 انتهاء أشغال اليوم األول

الجمعة 29 أكتوبر 2021:
الحصة الّصباحية

9 مداخلة حول تحرير الخرب الصحفي النقايب يقّدمها صربي 
الزغيدي صحايف بجريدة الشعب مختص يف اإلعالم النقايب.

10 ورشة تطبيقية حول صياغة الخرب الصحفي النقايب
11:15 مواصلة أشغال الورشة التطبيقية

الحصة املسائية
14:30 مداخلة حول تحرير الريبورتاج الصحفي النقايب يقّدمها 

صربي الزغيدي صحفي بجريدة الشعب مختّص يف اإلعالم 
النقايب.

15:30 ورشة تطبيقية حول تحرير الريبورتاج
16 استئناف الورشة التطبيقية

17:30 نهاية أشغال اليوم الثاين
السبت 30 أكتوبر 2021

9 ورشة تطبيقية حول تقنيات صناعة املحتوى يف وسائل 
التواصل االجتامعي تقديم الخبري يف اإلعالمية أحمد العسايل.

11:15 ورشة تقييمية ألشغال الندوة
12:00 مداخلة الجامعة العامة للنسيج

13:00 انتهاء أشغال الندوة 

دور اإلعالم النقابي يف دعم االنتساب
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 البعد االجتماعي وتساوي الحظوظ 
كشفت االحداث االخرية وتحديدا تلك املرتبطة بقضايا الفساد أن جل 
القطاعات مسها هذا االخطبوط عىل مدى العرشية )وهذا ال يعني ان ما 
قبلها مل يكن موجودا لكن ليس بهذا الحجم( حيث مل تعد الحقوق االساسية 
الجدارة  ملنطق  تخضع  الشعب  ابناء  اغلب  بها  يتمتع  ان  يفرتض  التي 
نح عىل أساس الوالء والقرب من دوائر السلطة وهنا  والكفاءة بل باتت تمُ
نقصد االحزاب الحاكمة التي سعت اىل التعبئة واالستقطاب ليس مبا تطرحه 

من افكار وبرامج بل وفق الغنيمة ورضورة توزيعها بني االنصار املريدين.
من  أكرث  يف  الكفاءات  من  العديد  حرمان  املامرسات  تلك  عن  وانجر 
اختصاص من التمتع بحقوقهم املكفولة بالدستور الذي وضعه من يحكمون 
ما  يكرسوا  مل  انهم  بتعليقه يف حني  اليوم  وينددون  املاضية  العرشية  طيلة 
تضمنه من فصول متصلة بالحق يف العيش الكريم واول بنوده الشغل اال ان 
الحاصل هو تكريس سلوكات انتفض ضدها يوم 25 جويلية  كّل من حرم من 
حقه يف التشغيل بعد ان عاينوا اشكاال من املحاباة واملحسوبية واملامرسات 
املشينة التي كثريا ما نددت بها بيانات أحزاب التحالف الحاكم وأولها النهضة 
ايام سنوات الحجر وكاالت النظام السابق حينها كل النعوت النتهاجه سياسة 
البقاء  ودون  السلطة  ومبايعة  الحزيب  االنتامء  أساس  عىل  والتميز  االقصاء 
تكريس  فإن  فيها  الحاكمني  ومامرسات  مرحلة  كل  مفاسد  تعداد  دائرة  يف 
مبادئ الدولة التي تحفظ للمواطن حقوقه دون ان تكون هبة او مزية من 
صاحب السلطة يحتاج إىل رغبة حقيقية يف القطع مع هذه العقليات التي ال 
ميكن القول إنها شاذة النها اصبحت أمرا شائعا ومتداوال بل هي ادمجت يف 
املعامالت اليومية لذلك كانت أرقام املتورطني يف شبهات الفساد املعلن عنها 
مؤخرا مرتفعة اضافة اىل توسع دائرة املستفيدين منها أي عدم اقتصارها عىل 
رشيحة اجتامعية معينة اضافة اىل مشاركة مختلف اصناف الرتب االدارية 

ومثلها أصحاب املراكز السياسية.
وتلك الرغبة الصادقة يجب أن ال تتوقف عند درجات محددة يف سلم 
املسؤوليات الن ما جرى العمل به سابقا هو تقديم أكباش فداء دامئا من 
املرتبطة  تلك  القيادات خاصة  وتنزيه  املسؤوليات  درجات سفىل يف هيكل 
تلك  مامرسة  لتواصل  السيايس  الغطاء  منحتها  التي  املتنفذة  باالحزاب 
اإلخالالت بل وتنزيه اصحابها وهذا ما يفرسه حجم امللفات املرتاكمة ذات 
الذي  السيايس  الغطاء  ازاحة  بعد  للعلن  ظهرت  التي  بالتجاوزات  العالقة 
ارشنا إليه وهو ما جعل »كبار املسؤولني« ينخرطون يف تلك املامرسة »دون 
تحفظ« رغم ان املهام املوكولة إليهم تفرض عليهم النزاهة يف التعامل مع 
جميع ملفات املواطنني وتجنب االنزالق يف متاهان اللوبيات التي انترشت 
عىل مدى العرشية املاضية يف جّل القطاعات وتحكمت جراء ارتباط بعض 
االحزاب والشخصيات املتنّفذة يف مفاصل الدولة وأخضعت الجميع )طوعا 
ومررت  املاضية  السنوات  طيلة  الدولة  غياب  ظل  يف  لسطوتها  كرها(  أو 
الترشيعات املكرسة ملصالحها وغيّبت التي تراعي مصلحة املواطنني ولنا يف 
دليل  خري   2021 لسنة  املالية  قانون  عىل  النهائية  املصادقة  عند  ما حصل 
حيث اسقط التحالف الحاكم داخل الربملان كل مقرتحات مشاريع الفصول 
ذات البعد االجتامعي مقابل مترير فصول أخرى خدمة ملصالح تلك اللوبيات 
وهذا ما كشف عنه الحقا العديد من نواب الربملان املجمد واشار اليه رئيس 
تلميحا وترصيحا يف مناسبات عديدة آخرها يف اجتامع مجلس  الجمهورية 
التفرقة  املجتمع وعمقت  داخل  املتفشية  املظاهر  بعض  الوزراء حني عدد 
بني رشائحه بغلبة من ميلكون املال عىل حساب عموم الشعب الكريم الذين 
تعوزهم االمكانيات املادية للتمتع بالخدمات الصحية واالجتامعية والتعليم 

والنقل وتوفري رضوريات عيشه اليومي.
إن الدور موكول اليوم إىل الدولة لوضع حّد ملثل هذه املامرسات والفوارق 
يرتفع  ال  حتى  وتتعمق  تتّسع،  الهوة  ترك  وعدم  الواحد  املجتمع  ابناء  بني 
منسوب الغنب الذي يشعر به التونيس منذ أن تراخت الحكومات السابقة يف 
تكريس مبادئ الدولة الراعية ملواطنيها بتقديم الخدمات املستوجبة بقطع 
التي  املامرسات  بفعل  املنتفخة  وأرصدتهم  االجتامعي  متوقعهم  عن  النظر 
أرشنا إليها سابقا وخذالن من منحوهم اصواتهم ليغريوا من واقعهم اليومي 
نحو االفضل بالقطع مع ما كان ميثل أول أسباب االحتجاجات نهاية 2010 ما 
رافق األشهر القليلة التي تلتها من أحالم وتطلعات يف ان تكون الدولة من 
خالل مؤسساتها وهياكلها عادلة وراعية للفئات الضعيفة والتي كان عددها 
مقدراتها  عىل  والهيمنة  االنفالت  عرشية  بعد  اليوم  منها  بكثري  أقل  وقتها 

وتوظيفها ألطراف بعينها.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

منذ تأسيسه لحزب التحالف من اجل تونس سنة 2019 يؤكد 
رسحان النارصي عىل اهمية ترشيك الشباب واملنظامت الوطنية 
قيادة  املتعاقبة وقد ساندت  االزمات  للخروج من  اي مخرج  يف 
لـ25 جويلية  االستثناءية  االجراءات  الجديد منذ  التوجه  الحزب 
هذا  يف  سعيد،  قيس  للرئيس  ومواقف  مراسيم  من  تبعها  وما 
وموقف  الشغيلة  بالننظمة  عالقته  عن  النارصي  يتحدث  الحوار 
الشباب وقوى املجتمع املدين ويدعو إىل  الحوار مع  الحزب من 

انتخابات عىل قاعدة قانون انتخايب جديد.
* مواقفكم في حزب التحالف من اجل 

تونس داعمة للرئيس قيس سعيد، 
بل كنتم من المطالبين بتفعيل 

الفصل ثمانين؟
ملا  السيايس  الواقع  انطلقنا من قراءة   -
بأن حركة  يقّر  والجميع  25 حويلية  قبل 
مبؤسسسات  عبثوا  وحلفاءها  النهضة 
الدولة واعتربوا الدولة مثل الثورة غنيمة 
الربملان عن االدوار  هذا اىل جانب حياد 
عىل  الحرص  باب  ومن  بعهدته  املنوطة 

الفصل  بتفعيل  طالبنا  االزمة  من  الخروج 
80 وما تاله من اجراءات الحقة.

* نالحظ تقاربا بينكم وبين 
المنظمة الشغيلة هل يعود ذلك 
السباب عائلة ام موضوعية؟

واننا  دميقراطي  اجتامعي  وسطي  حزبنا  ان  ننىس  ال  أوال   -
نتقارب مع االتحاد العام التونيس للشغل يف الرؤى الخاصة باملنوال 
املكتب  عضو  كان  فوالدي  نقابية  عائلة  سليل  إنني  ثم  التنموي 
التنفيدي لالتحاد الجهوي بصفاقس وعاش أحداث النضال النقايب 
سنة 1978 وهو منجي النارصي وانا حفيد محمد سكاح كاتب عام 

جامعة املتقاعدين اآلن وهو من مناضيل الرعيل االول.
* يدعو االتحاد العام التونسي للشغل إلى 

التعجيل بالحوار للخروج من األزمة. كيف ترى 

األفق وتفاعل الرئيس قيس سعيد؟
تجربة  من  ينطلق  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ان  أعتقد   -
مهّمة يف حوار 2013 وكان فاعال فيه مع ثاليث املنظامت الوطنية 
واملنظامت  الشغيلة  املنظمة  مبشاركة  الحوار  من  بّد  وال  االخرى 
بعد  مبمثليها  التقى  قد  سعيد  قيس  الرئيس  كان  والتي  الوطنية 
ال  ولكن  رضوري  الشباب  ترشيك  مبارشة،  جويلية   25 إجراءات 
مجال لترشيك األحزاب الفاسدة واملتسرّتة عىل الفساد وتلك التي 
الرسمي  الناطق  وكام رصح  كاملة.  لعرشية  الخراب  يف  ساهمت 
االستقواء  إىل  املنظمة ال ميكن ترشيك من دعوا  باسم 

باألجنبي. 
* القوى الدولية تدعو الى 

التعجيل بالعودة
 الى المسار السياسي 

الطبيعي؟
بالحوار  أوال  السيايس  املسار  ينطلق   -
اإلصالح  بّد من  مع من سبق ذكرهم وال 
االنتخايب  القانون  وتغيري  السيايس 
ألن  الدستور  يف  التحوير  عىل  واالستفتاء 
عدة فصول منه خيطت عىل مقاس األحزاب 
اآلن  العودة  االخوانية،  النهضة  حركة  ومنها 
اىل الربملان بصيغة ما قبل 25 جويلية مستحيلة 
انتخابات ترشيعية بقواعد لعبة  الذهاب اىل  ولكن 

سياسية ممكن يف األشهر املقبلة.
* ثمة تخوف على الحقوق والحريات

 هل التخوف مشروع؟
أننا  ذلك  األحزاب  بعض  من  فزّاعات  تغذيه  التخوف  هذا   -
نالحظ أن حرية التعبري والتظاهر مضمونة ولكن ال بّد من محاسبة 
من يستقوي باألجنبي للعبث مبصالح الشعب التونيس ومنهم ما 
قد دعونا  وكنا  املرزوقي  املنصف  السابق  املؤقت  الرئيس  به  قام 
مع  تضامننا  عن  عربنا  ونحن  له،  املخّولة  االمتيازات  سحب  إىل 

الصحافيني الذين تّم تعنيفهم يف مظاهرة مساندة النهضة.

االتحاد شريك فاعل يف كّل حوار وال لألحزاب الفاسدة
* حاوره: ناجح مباركسرحان الناصري رئيس التحالف من أجل تونس 

نحن رئيس جمعّية مراجعات ثقافّية املنتصبة بالوطن قانونا وحسب 
املرسوم 2011 املنظم للحياة الجمعياتية يف البالد. )والذي لدينا الكثري 

مام يقال بخصوصه نرجئه إىل رسالة أخرى(.
املتمثلة يف  التي أقرت هذه الخطوة  بالهيئة املديرة  وبعد اجتامعنا 
التي  الجمعيات  وباقي  جمعيتنا  إعفاء  طلب  بقصد  سيادتكم  مراسلة 
تنشط يف املجال الثقايف )مرسح أو موسيقى أو فنون تشكيلية أو فكرية 
من  ومتابعيها  عليها  والقامئني  الجمعيات  هذه  أصاب  ملا  وذلك  وأدبية( 
عوز مايل مل يسمح لهم بسداد معاليم الرضائب املوظفة عىل الجمعيات 
خصوصا يف مرحلة وباء كورونا الذي طال أمده نسبيا. وعطل استمرارية 
متابعة الدين وخالصه تجاه قبضات وزارة املالية ومبا أن الخطايا املرتتبة 
الدين  تراكم  فقد  الشهري  للمعلوم   2 ضارب  الشهري  السداد  عدم  عن 
حتى أصبح معضلة ومشكلة أعاقت وتعيق استمرارية عمل ونشاط هذه 
توعية  أكرث مام مىض من  واليوم  اآلن  الوطن  يحتاجه  والذي  الجمعيات 
ثقافته  مع  والتعاطي  اآلخر  التفتح عىل  عقلية  تكريس  وإعادة  وتثقيف 
اإلنسانية من غري تحيز أو مواقف عنرصية وباألخّص تنظيف العقول مام 

غزاها يف املرحلة األخرية من كوارث وأوبئة خطرية وهّدامة.
ونحن كجمعيّة تعمل يف مجال )الفكر واألدب خصوصا والفن عموما( 
الجاد  الثقايف  العمل  أيضا مراجعة ملف دعم  فإننا نطلب من سيادتكم 
اإلرث  مع  والتعاطي  النّد  الوطنية  والشخصية  الحضارة  بعنارص  وامللتزم 
الثقافية املبدعة املحفزة  أبعاده اإلنسانية وعنارصه  والحارض اإلنساين يف 
للخلق يف وطننا مبا يتناسب وشخصيتنا وثقافتنا وتقاليدنا وتاريخنا الذي 
مثل  الوطنية  الشخصية  قواعد  حطم  ما  منه  وغيب  املنترص  كتبه  طاملا 
التاريخ املحصور يف 3000 سنة والحال أن وطننا تاريخ مولده ميتد ملا ابعد 
التاريخ والشواهد حارضة ومكشوفة وعاير  بأكرث من 200 قرنا عن هذا 

قدام الناس لكنهم ال يعلمون وهذا دورنا لتعرية هذه املعطيات وكشفها 
لكن وأنت اعلم سيادة الرئيس بتدهور امللف املايل الذي أصبحنا نعول 
يف نشاطنا عىل دعم الدولة ممثلة يف وزارة الثقافة والحال أن عملنا ميس 
ليس فقط الثقافة وإمنا هو داعم والعب مهم يف ميدان السياحة الشبابية 
والسياحة عموما وهو أيضا تربوي داعم والعب محوري يف تبويب وترتيب 

املعلومات الرتبوية مبعزل عن اكتشاف الطاقات اإلبداعية.
ولذا نرجو من سيادتكم تحديد هذا الثالوث عىل األقل كمصدر من 
مصادر متويل الجمعيات املختّصة يف الشأن الثقايف اإلبداعي )فكرا وأدبا 
)الكورة(  يدعم سوى  ال  وطني  مال  رأس  يسمونه  ما  فإّن  وللعلم  وفّنا( 
وبالتايل  املايل  الربح  فيها  يتوفّر  تجارية  فاصلة  متثّل  التي  )السينام(  أو 
وجب أفرادها عن كوكبة الثقافة بعد أن حّولت إىل منصة تجارية وسلعة 
رسيعا  عرض  بغري  يحظى  ال  الذي  الداخل  من  أكرث  الخارج  يف  متداولة 
والتشكييل  والفكري  األديب  اإلبداع  هو  واألبق  والباقي  أثره  يختفي  ما 
واملوسيقى رغم هذين األخريين فيهام مقال وقول لكن حتى اللحظة ال 
يزاالن يعانيان جفاف املنبع وغياب التمويل لذلك نشري بالرأي لسيادتكم 
يف نقطة تنظيمية أن يقع تصنيف للجمعيات وربط كل صنف بوزارة أو 

وزارات متداخلة يف عملية إنتاج واستثامر منتوج هذه الجمعيات.
وزارة  مشموالت  من  الدينية  الصبغة  ذات  الجمعيات  تكون  كأن 
الرياضة  وزارة  مشموالت  من  الرياضة  وجمعيات  الدينية  الشؤون 
االجتامعية  الشؤون  وزارة  مشموالت  من  الخريية  األعامل  وجمعيات 

وهكذا.
تقديرنا  فائق  التونسية  الجمهوريّة  رئيس  سيادة  تقبل  األخري  ويف 

واحرتامنا ملا تقوم به من أجل تونس وشعبها

.* رئيس الجمعّية-املختار املختاري

إلى سيادة رئيس الجمهوريّة التونسيّة الموّقر
  رفع معاليم الجباية عن الجمعيات 
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بقلم صالح هنيد
ما زال طيف البوعزيزي يرتدد يف سامء تونس؛ يالزمنا ويطاردنا 
ويقلقنا ويؤذي ليالينا. لكن منذ ان نبدأ يف االنتباه اليه، ال ميكن لنا 
تعداد االشباح واألرواح والعائدين من املوت الذين ميلؤون نصوصنا 
وخطبنا ومنشوراتنا عىل صفحات التواصل االجتامعي. ولكن عندما 
نريد ان نتحاور معهم او نخصص لهم مكانا معينا يف ذاكرتنا او يف 
حسابات حياتنا اليومية، يختلف الشهداء ويذهب كل منا بشهيده 
كصنم يعبده، ويضع صورته فوق صفحته الشخصية يف الفايس بوك 
او  عىل قميص يرتديه يف املظاهرات، او كرقم يتباهى به يف خطبه 
سعيد  قيس  ان  حتى  اآلخرين.  اذى  من  به  يحتمي  او  السياسية، 
الرئيس الشجاع هرب اىل سيدي بوزيد مهد الثورة ومرقد الشهداء 
واالولياء، اتقاَء رّش من أحسن اليهم والذين بفضله او بفضل حسن 
عىل  الحصول  من  متكنوا  العام  الرأي  لدى  سريته  وحسن  صورته 

مقاعد يف الربملان، ثم انقلبوا عليه بعد ان كانوا يسبحون بحمده.
الرئيس قيس سعيد متمسك برمزية الصور الجميلة التي حملتها 
اللحظات الحاسمة يف الثورة التونسية: الشاب الذي اطلق عصفورا 
اىل  البوليس…  اتجاه  يف  خبزة  صوب  الذي  املهمش  القفص،  من 
آخره. ويعتربها نرباسا ييضء له الدرب من اجل بناء تونس الجديدة. 
تخرتق  قيس سعيد  تركها  التي  الشاعرية  الطيفية  متثّل هذه  فهل 
االنفراد  عىل  مبنية  جديدة  دوغامئية  لبداية  تأسيسا  خطابه٬ 
يعني  هل  والقادمة.  السابقة  أحالمها  واحتواء  الجامهري  بتمثيلية 
هذا نوعا جديدا من التعصب وعدم التسامح والتحجر الذي يلغي 
اآلخر ويف النهاية كل اآلخرين؟ أم هي فقط نشوة االنتصار بعد ان 
السلطات  الحكومة وتجميع كل  الربملان وعزل رئيس  بتجميد  قام 
لدى  والتفاؤل  االبتهاج  من  وموجة  كبريا  ارتياحا  خلف  مام  بيده 
طريق  عن  جديدا  نظاما  يريس  ان  يريد  سعيد  ان  أم  املواطنني؟ 
بكل  السبعينات  نخبة  إفالس  أكدت  لعرشية  وفاة  شهادة  إصدار 
اإلرث  تجاوز  يف  اليسار  وبعض  والقوميني  اإلسالميني  من  تعددها 
البورقيبي والفشل يف إدارة الشأن العام بأسلوب دميقراطي شفاف. 
النفوس،  الدميقراطية تهريجا ومحاصصات اضجرت  بل جعلوا من 
وعمقت أزمة التمثيلية الربملانية. ثم هل ان فشل مجموعة معينة 
او مجموعات يعني بالرضورة فشل فكرة الدميقراطية الربملانية او 
حتام  يبدأ  جديد  لنظام  التأسيس  وهل  عامة؟  بصفة  الدميقراطية 

بخطابات مسعورة تخّون الجميع بصيغ احتفالية بذيئة؟ 
حتى ال نكون كاألعمى الذي يقوده عميان، دعنا نبحث عن أزمة 
يوم  الذي حصل  فهم  ومحاولة  الربملانية  الدميقراطية  او  التمثيلية 

25 جويلية.
فلْنتفق أوال ان نزول الجامهري اىل الشوارع للتعبري عن غضبها ال 
ميثل ظاهرة صحية ونجاح التجربة الدميقراطية بقدر ما هو دليل 
عىل فشلها وافالسها. ثم فقط الحقا عىل رضورة عودتها. ألن األصل 
يف الدميقراطية الربملانية هو أن يُستدعى الشعب دوريا لينتخب؛ أي 
يختار من ميثله يف مجلس نواب الشعب، الذي منه تنبثق حكومة 
سياسية متثل األغلبية وتقوم بإنجاز الربامج التي وعدت بها األحزاب 
خرباء  عىل  ذلك  يف  وتعتمد  االنتخابية.  الحملة  إبان  لها،  املكونة 
ومختّصني يف كل مجاالت الحياة، لتسهيل شؤون الحياة للمواطنني.

اليومية  مشاغلهم  عن  يتخلون  املواطنني  يجعل  الذي  ما  إًذا 
العام  بالوضع  مهتمني  وضحاها  عشية  بني  ليصبحوا  الخاصة 
املصلحة  مع  التوافق  عىل  وقادرين  بوقتهم  للتضحية  ومستعدين 

العامة واإلرادة الشعبية؟
الجامهري بتعددها ال تخرج اال يف حالة الكارثة او الطامة الكربى 
او النها مل تعد لديها ثقة يف الذين انتخبتهم لتسيري شؤون البالد. 
عىل  الرد  عىل  قادرة  غري  الدولة  مؤسسات  أصبحت  تونس  ففي 
الحكومات  فشلهم.  اظهروا  املزعومون  الخرباء  املواطنني.  مطالب 
التي خطّطت لها وعينت  الربامج  املتعاقبة غري قادرة عىل تطبيق 

من اجلها.
ونقيضه.  اليشء  ومتضاربة:  غامضة  املعطيات  كل  تصبح  عندما 
تنتفض  اللحظة  هذه  يف  ومربكا،  مشوشا  يشء  كل  يصبح  عندما 
أي  يف  ولكن  التغيري.  عجلة  تدفع  ان  اجل  من  وتغامر  الجامهري 
البسيطة  الحلول  تقبل  ال  التي  املعقدة  الحكم  إشكاليات  اتجاه؟ 
أوىل  الجامهري  معها،  والتعاطي  حلها  عن  املؤسسات  تعجز  والتي 

بها. ولكن كيف؟
اإلشكاليات  هي  الدميقراطية  يف  تعقيدا  األكرث  اإلشكاليات  ألن 
التي ال ميكن حلها مببادئ دميقراطية. وليست هنالك حلول سهلة. 
الن اإلشكال الحقيقي يبقى: كيف نخرج من املأزق دون املساس 
باملبادىء الدميقراطية، دون أن ننىس مثنها الباهظ؟ ثم عدم تنايس 
استحالتها.  عدم  أيضا  ولكن  طقوس،  من  الدميقراطية  تفرضه  ما 
الن كل الذين هجروا املبدأ الدميقراطي تحولوا اىل رجعيني وضعوا 
كل ثقتهم يف عاهل، حاكم، ملك، سلطان ذي لباس ديني، قانوين، 

أخالقي، اقتصادي... ال ميكن ألحد ان يحاسبه!
عندما نكون دميقراطيني حقيقني ونؤمن بالقوة الخالقة للجامهري 
الشعب مهام  إىل  السلطة  نسند هذه  ان  إال  تعددها ال ميكننا  يف 
ال  أن  علينا  املهمة.  بتفاصيل  إملامه  وعدم  تكوينه  هشاشة  كانت 
أو نضفي  نؤلّهها  ان ال  أيضا  الجامهري، ولكن علينا  الثقة يف  نفقد 

عليها هالة من القداسة.
نعم٬ يجب ان تحكم الجامهري وتجد حلوال للحكم مبا ان البقية 
فشلت وأعلنت افالسها. نعم عىل الجامهري أن تتقدم عندما يرتاجع 
الحلول رغم قلة خربتها وعفويتها. ولكن  تبتكر  ان  الجميع. عليها 
من الخطري وغري املجدي أن نعطيها خصاال مل تكن يوما فيها، ألننا 
األخرية  الكلمة  كصاحبة  كامال  دورها  تؤدي  ان  من  مننعها  بذلك 
والحكم الذي ال يقبل استأناف او الطعن فيه )الشعب هو صاحب 

السيادة(.
كل اإلشكالية تتمثل يف انه ال يشء يجعل الجامهري قادرة تقنيا، 
ومع ذلك ال احد ميكن له ان يعوضها. هي آخر املطاف وهي عاجزة. 
هذا يعني حرفيا لحظة استثنائية. وبالتايل 25 جويلية كان لحظة 
استثنائية. هذه هي الحقيقة املرة التي حريت كل مفكري السياسة؛ 
ال يشء يعلو فوق السياسة ومع ذلك ليست هنالك سياسة اال يف 
تلك اللحظات االستثنائية: )عندما تسرتجع سلطة ما األمور بيدها 

من اجل تجاوز حالة االنهيار والرتدد(.
إذا وجد احد فوق السياسة، تنتهي السياسة. إذا مل يكن هنالك 
تواصل يف لحظة القطيعة يضمحل الفعل السيايس أكرث وأكرث. لذلك 
فإن ما قام به قيس سعيد من إجراءات يوم عيد الجمهورية، ليس 
فقط إلنقاذا الدولة من االنهيار بل السرتجاع املبادرة يك تكون بيد 
السياسة والسياسيني )كل السياسيني( بعد أن أصبحوا لعبة واداة يف 

يد اللوبيات ودوائر التأثري يف الداخل والخارج.
تعترب  األخرية  أن هذه  والدكتاتورية هو  الدميقراطية  بني  الفرق 
قصوى  قوة  حالة  يف  القوي  الرجل  بيد  يكون  ان  يجب  التواصل 
وبالتايل ال يحتاج اىل أدىن تربير ملا قام به وما سيقوم به. يف حني 
ان الدميقراطي الحقيقي يعترب هذه اللحظة لحظة ضعف قصوى 
وكل  للجميع  عليه  اقدم  ما  تربير  ويجدد  وينّوع  يرفع  أن  وعليه 

خطوة يخطوها مستقبال.
القول ان قيس سعيد دميقراطي )مؤقت( قد يتحول  هنا ميكن 
اىل دكتاتور عادي جدا، وقد يواصل طريقه بثبات محفوفا بأطياف 
حلام  كان  آخر  وبرملان  قادمة  دميقراطية  بناء  اجل  من  الشهداء 

ضحى من اجله نساًء ورجاال جيال بعد جيل.
فأي االطياف سيختار لرتافقه يف مسريته؟ 

الذين استشهدوا من اجل »برملان تونيس« ذات 9 افريل 1938 
استشهدوا برصاص  الذين  أم  الفرنيس،  االستعامر  أيدي قوات  عىل 
الدولة الوطنية فقط ألنهم عربوا عن رأي مخالف واملحطات كثرية 

وموجعة جانفي78، جانفي 84، جانفي 2014، أم 
التعذيب من اجل الحريات والخبز للجميع،  الذين ماتوا تحت 
أم طيف شكري بلعيد الذي ما زال صدى صوته ميأل البالد: »تونس 
وتحت  األرض  فوق  تعيش  ان  حقها  من  املتنوعة  املتعددة  الحرة 
الشمس«، أم طيف الحاج الرباهمي الذي رفض أن ميد يده لوكالء 

االستعامر وأعداء العروبة واإلسالم واإلنسان.
الغربلة  عرب  متّر  أنها  املفروض  من  للوريث  الكاملة  املسؤولية 
)ممكن  غريها  وليس  املمكنات  احدى  تأكيد  لتعيد  والتمحيص 
وليس آخر(. قيس سعيد أعلن نفسه الوريث الرشعي والوحيد مربرا 
ذلك بتحمل املسؤولية، لذلك عليه ان يخضع كل إجراءاته لرشوط 
بني  مفرقا  املسؤولية،  مصطلح  لتفكيك  باألحرى  أو  الجذري  النقد 
العدالة والقانون جامعا بني مسألة اإلرث )الدولة بجميع مؤسساتها 

واملجتمع بتعدده( والتبشريية )الدميقراطية القادمة(.
عبارة الدميقراطية القادمة هي من ابتكار الفيلسوف جاك داريدا 
كام أوردها يف كتابه )منحرفون=voyous (: »من اجل الدميقراطية 
مؤجلة  دميقراطية  ليست  يعني  العدالة«  اجل  من  اذا  القادمة 
للبناء الفوري واملستمر  وليست دميقراطية مجمدة بل دميقراطية 
اقدم  ان  منذ  الجميع  ينتظرها  التي  العدالة  تحقيق  اجل  من 
الغاضبة  الجامهري  وخروج  النار يف جسده  إرضام  البوعزيزي عىل 

حاملة لشعار »الشعب يريد إسقاط النظام«. 
أسقط قيس سعيد إبان حملته االنتخابية نصف الشعار وأثبت 
اآلن أنه رجل نظام ويعرف كيف يحافظ عىل النظام ولكنه يف الوقت 
نفسه حافظ عىل نصف الشعار وهو »الشعب يريد« السؤال هو: 
يحقق  برنامج  اىل  وتحويله  الشعار  هذا  تحقيق  املمكن  من  هل 

إرادة الشعب؟ 
»الشعب يريد« هو قبل كل يشء شعار يقودنا اىل الظلمة القامتة 
وااللتباس واإلبهام التاّم حيث ال أحد يعرف وال أحد يرى وال أحد 
يستبق. الجميع يتحسس طريقه كاألعمى حسب الظروف لسبب 
بسيط ان الشعب يف تعّدده له بََدَل اإلرادة إرادات وميوالت ومصالح 
مختلفة. إضافة اىل أننا نطلب من املواطنني أن يهتموا بأمور ليست 

لهم بها دراية وليس لديهم الرصيد الفكري إلنجاز ذلك.
فالسفة  الجميع:  عىل  تنطبق  الفكرية  الجاهزية  حول  والحّجة 
أليست  ولكن  الناس.  وكل  أيضا  وتكنوقراط  وصحافيني  وسياسيني 
من  نطلب  ان  الدميقراطية؛  لفكرة  األساسية  القاعدة  هي  هذه 
وكل  العمل  ما  ولكن  العام؟  الشأن  إدارة  يف  املشاركة  املواطنني 
يف  رسكلته  متّت  اآلخر  والنصف  اندثر  ونصفها  فشلت  األحزاب 
أحزاب أخرى ومأموريات أخرى إذا مل نقل عصابات أخرى. لذلك 
اىل  وأحب  أكرث صدقا  قيس سعيد  فيها  يقودنا  التي  الظلمة  تبدو 
نفوس التونسيني من التهريج والتبجح الذي صبغ العرشية السابقة. 
الخيبة  الجذرية، دون هذه  املحايثة  العتمة دون هذه  دون هذه 
االستباقية األولية ال وجود لفكر سيايس واقعي. نظرة قامتة ومتشامئة 
ال تتفق مع مثالية منارصي الدميقراطية. إذا ماذا ننتظر من قيس 

سعيد؟ 
يف هذه املتاهة، الحّل الذي يقدمه الرئيس سواء يف خطاباته عن 
حوارات مع الشباب أو عن طريق بعض املفرسين غري الرسميني من 
كل حدب وصوب لألسف ال ترتقي اىل مستوى مصريية اللحظة وقد 
التي بدأها  التصحيح  التي حملتها حركة  تهدد بنسف كل األحالم 

يوم 25 جويلية.
حتى  للنوم  تذهب  لن  الشهداء  وأطياف  جسيمة  املسؤولية 
الصباح سيحمل وطنا دميقراطيا قادًرا عىل الصمود  تطمنئ إىل ان 

كالرصح يف وجه تحديات الزمن.

الديمقراطية القادمة
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* حوار لطفي املاكني       

توقف الدكتور عبد الستار السحباين )االستاذ بالجامعة التونسية( يف الحوار الذي 
خص به »الشعب« عند اشكاليات عديدة يعيشها املجتمع التونيس مبختلف رشائحه 

ومكوناته يف ظل األوضاع التي تعيشها البالد وتراكامت العرشية املاضية.
تعاطي  وكيفية  الدميقرطية  املسار  بخصوص  مقارباته  نفسه  الوقت  يف  وقدم 
الفاعلني يف املشهد العام معه واسباب تعطل التنمية منذ عقود وتداعيات ذلك اي 
تبويب  عليها  التي  الجديدة  الحكومة  من  الشعبية  االنتظار  مرتقب يف ظل  اصالح 
النجاعة املطلوبة خاصة ان عموم الشعب يعترب اجراءات  برنامجها لضامن تحقيق 
25 جويلية استجابة لتطلعاتهم التي عربوا عنها من خالل احتجاجاتهم عىل املنظومة 

السابقة ورفضهم لها.
* ما هي قراءتك لمواقف أغلب القوى في البالد من إجراءات 25 

جويلية وتداعياتها مستقبال؟
ـ هناك ثالثة أو اربعة مستويات مهمة املستوى هو املجتمع السيايس املتشكل 
من االحزاب وهنا وقع انقسام كبري يف صلبه فبالنسبة إىل املتمع السيايس كانت فرصة 
كبرية للعودة إىل الساحة السياسية اي أن االحزاب كلها غادرت يف فرتة سابقة املشهد 
ومل تعد تنشط ميدانيا اال بشكل مناسبايت الظهار قوتها فقط وعالقتها بالقواعد والرأي 
رأس  لها  يكن  مل  احزاب  اولها  او  جويلية   25 بعد  عادت  لكنها  مغيبة  كانت  العام 
مال سيايس قبل اجراءت 25 جويلية واصبحوا فاعلني مجددا سواًء كانت االجراءات 
ايجابية أم سلبية فإنها اعادت الروح إىل الشارع التونيس وخلقت ديناميكية جديدة 

وهذا مهم.
وبالنسبة إىل املجتمع املدين أيضا هناك من تحرك برسعة ضد االجراءات انطالقا 
من انه صامم االمان ضد كل االنحرافات للدكتاتورية خاصة أن تلك االجراءات ميكن 
دستوري  غطاء  تحت  الناعمة  الديكتاتورية  او  الجديدة  االشكال  فخ  يف  تسقط  ان 
لكن مل نر تحركات مهّمة للمجتمع املدين غري البيانات يف الفايسبوك وهذا يعود إىل 

املخاطر املحدقة به وانحرافه نحو الحرفة بعد ان كان تطوعيا.
املستوى الثالث هو عودتنا إىل الفصل بني النخب والجامهري كأن النخب تعمل 
عن  تتحدث  النخب  عديد  سمعنا  وقد  ومخطئة  واعية  غري  مقابل جامهري  وتدرك 
من  البعض  ان  بل  وانطباعي  انفعايل  وهو  يدرك  وال  يْفقُه  ال  الشعب  وأن  املهزلة 

النعوت كانت مشينة جدا.
كام ان بعض النخب تعتقد ان الشعب ال يفقه شيئا حني يخرج خطاب مقابل له 
يقول ان الشعب يريد أي ان 25 جويلية استجابة لتونس االعامق وبالفعل ذلك اليوم 

شاهدنا كيف خرج الناس للشوارع للمساندة وتأييد هذه 
االجراءات بأشكال مختلفة ونكتشف ايضا ان ُسمك االسالم 
السيايس يف تونس عىل عكس ما كنا نعتقد ضعيف جدا او 
لعل االسالم السيايس أصبح مهرتئا يف هذه السنوات االخرية.

بحالة من  اتسم  االدارة  ان رد فعل  الرابعة  املالحظة 
االدارة  ان  باعتبار  أدائها  عىل  انعكست  واالرباك  الخوف 
وكل  العاصفة  قلب  يف  مبارش  غري  او  مبارش  بشكل  كانت 
التجاوزات وكل الخروقات وسوء الترصف والرشوة والنهب 
مرت بأشكال او أخرى عرب القنوات االدارية وتحرك االجهزة 
وغالء  االحتكار  ضد  قياسية  اوقات  يف  واحيانا  االدارية 

االسعار والتهريب واالمثلة عن ذلك كثرية جدا.
* هل نعتقد أن أمر اإلسالم السياسي حُسم من قبل المجتمع 

التونسي؟
ـ ال ميكن بأي شكل من االشكال القول ان االسالم السيايس يف تونس قد حسم 
امره ما قد ال يكون ايضا يف وقت الحق وبعد انتخابات 2011 ميكن القول ان املجتمع 

التونيس قد حسم يف متّش املجتمع الحدايث.
والثقايف  واالقتصادي  االجتامعي  النسيج  مكونات  من  مكون  السيايس  اإلسالم 
للمجتمع التونيس والعنرص الجديد هو حجم االسالم السيايس إذ يتبني بعد اجراءات 
السابق  يف  نعتقدها  كنات  التي  باالشكال  يكن  مل  السيايس  االسالم  ان  جويلية   25
واألمر نفسه بالنسبة إىل املكونات االخرى مثل الحركات القومية والحركة الدستورية 
الحالية  املكونات  املتعددة واملختلفة هذه كلها  باحجامه  التونيس  واليسار  بأنواعها 
للنسيج السيايس التونيس ولعل االشكال ميكن يف عدم قدرة هذه املكونات لالنصهار 
يف رؤية وتوجه تعاقدي بل ان الذي عشناه هو انخراط يف متشٍّ توافقي ونعلم جيدا 
ان ال مكان للتوافق وحظوظه محدودة جدا امام دميقراطية ناشئة ومل تتبلور بعد 

وسائلها وآلياتها كام هو الحال يف تونس.
تبجيلها على غيرها  األولويات يقع  أّن  * دائما ما تطرح مسألة 

في مثل هذه الوضعيات االستثنائية فكيف تبوّبها؟
اولويات ورضورة  امام  اننا دامئا  األولويات ولعل قدرنا  أمام جملة من  ـ نحن 

االخطاء  كل  ان  وكام  قطاع  من  أهّم  قطاًعا  هناك  ان  اعتقد  وال  واالختبار  الحسم 
التنموية السابقة هي نتيجة االقرار بجملة من األوليات.

تونس اليوم ليست تونس الخمسينات خصائصها ومشاكلها وانتظاراتها مغايرة 
االشكال اننا ال نزال نعيش عىل انقاض منظومة مل يعد بإمكانها الصمود واملواصلة 
ومل نوفر فرصة املراجعة النقدية لهذه املنظومة واعادة صياغتها وفق اشكال جديدة 

تستجيب لطبيعة املرحلة.
لنا إشكاالت تقريبا لكل القطاعات دون استثناء الصحة الرتبية النقل الرياضة 
اىل غري ذلك وبالتايل هل يحّق لنا اآلن التحدث عن اولويات لذلك اعتقد ان االشكال 
التي  الرسعة  ألّن  مندمجة  قطاعات  يتأّسس عىل  ومتكامل  كامل  يكمن يف مرشوع 
حتى  متناغم  بشكل  القطاعات  هذه  تتطور  ان  هو  األهم  لكن  كبرية  بها  تتطور 
عىل  بدورها  ستنعكس  والتي  القطاعية  الالتوازنات  من  جملة  جديد  من  تخلق  ال 

الالتوازنات الجهوية واالجتامعية.
 25 القرارات منذ  اتخاذ  البطء في  ان  القائل  الرأي  أنت مع  * هل 
السابقة  المنظومة  مقاومة  تسميته  يمكن  ما  إلى  يعود  جويلية 

واللوبيات المرتبطة بها ألي خطوة إصالحية؟
الطبقة  هو  التونيس  للمجتمع  الفقري  العمود  أن  عىل  التأكيد  يجب  ـ 
انتظاراتها  حجم  يف  االستهالك  يف  انخراطها  إىل  إضافة  وخصائصها  الوسطى 
بعد  يحدث  ما  كأن  االنتظارات  هذه  تحقيق  يف  بها  تطالب  التي  بالرسعة 
من  والخوف  التأين  عىل  تقوم  مغايرة  أخرى  منهجية  يف  ينخرط  جويلية   25
التمش  ذهني  يف  ترّبر  املعطيات  هذه  واالبتزاز  واملساومة  والتالعب  املغامرة 
هناك  ولكن  إجراءات  غياب  نالحظ  ذلك  ومع  تونس  يف  للسلطة   الحايل 

إعداد نفيّس واجتامعي ومؤسسايت الجراءات قد يتم االعالن عنها يف أوقات الحقة.
الخروقات  من  جملًة  برصدها  واإلشعار  باإلعالن  تكتفي  هنا  السلطة  ان  كام 
الخطرية التي شلّت الفعل السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف حيث ال مير يوم 
او يومان دون الحديث عن هذه الخروقات ويف ذلك إعداد نفيّس واجتامعي ملا ميكن 
كام ذكرت. واالعالن عن عدم الرسعة يف اتخاذ إجراءات حاسمة تهدف عىل ما يبدو 
ولبناء حاضنة اجتامعية ومؤسساتية لهذه اإلجراءات وعدم االرساع يف اتخاذها تفرس 
هذه الديناميكية الجديدة يف جميع املستويات التي نرصدها ونعيشها ونتفاعل معها 

بني مؤيد ورافض لها.
* هناك انتظارات شعبية كبرى من حكومة بودّن التي تمّ اإلعالن 

عن تركيبتها منذ أيام قليلة فهل تراها قادرة على تلبيتها؟
التي  الجفاف  النجاح مثال ذلك حالة  التي توفر معامل  العوامل  ـ هناك عديد 
عىل  كبري  بشكل  واثرت  الستينات  نهاية  يف  تونس  بها  مرت 
وحالة  بشكل خاص  التعاضد  تجربة  وعىل  القطاعية  الثالثية 
قال  حني  السلطة  نويرة  الهادي  حينها  االول  الوزير  استالم 
كلمته الشهرية االمطار اختارتني وساندتني وهذا املثال يدل 
النجاح أو  التي ميكن ان تساهم يف  العوامل  ان هناك عديد 
الفشل ومنها االوضاع الداخلية والقدرة عىل ادارتها والعالقات 
الدولية وأزمات  الهيئات  االقليمي والعالقات مع  املحيط  مع 
غري منتظرة مثل أزمة كورونا إال أننا يف كل الحاالت مضطرون 
الن  موقعه  من  كّل  النجاح  سبل  مختلف  يف  االنخراط  إىل 
الدميقراطية ال تبنى عىل البطون الخاوية وال تبنى عىل التبعية 
من الجهات االجنبية وال تبنى عىل التفرد بالرأي وال تبنى ايضا 
عىل السياسات االمنية، بل الدميقراطية هي آليات وعلينا ان تبنى معا هذه اآلليات 

وق مرجعياتها الحقوقية واالنسانية والكونية.
*ما تفسيرك لفرضية العودة المرتقبة للنظام الرئاسي؟

ـ هذا من االشكاليات الكبرية واملهّمة التي تتطلب الكثري من الرصانة والتعقل 
التوازنات  عىل  رئايس  نظام  خطورة  هي  وما  االفضل  هو  الربملان  النظام  ان  وهل 
السياسية ومتوقع االحزاب داخل املشهد وفتح مجاالت التنوع واالختالف ضمن رؤية 
النظام  ان  اعتبار  اليها عىل  ننظر  أالّ  مهّمة يجب  تعاقدية كام ذكرت هذه مسائل 
ديكتاتورية  بناء  يعيد  ان  الرئايس ميكن  والنظام  السيايس  االستقرار  يوفر  ال  الربملاين 

بأشكال مختلفة.
بناء اسلوب تشاريك ينطلق من املحيل ليجعل منه  اإلشكال األسايس يكمن يف 
البلدية اكرب وأهم  البلديات مهم وأسايس ووظائف  آلية ملامرسة الدميقراطية ودور 
بكثري من وظائفها الرتتيبية واالدارية واملسائل اليومية فالبلدية مدرسة للدميقراطية 
كانتخاب  الجهوّي  املستوى  عىل  اخرى  أشكاالً  تأخذ  ان  ميكن  التي  وهي  املحلية 
مجالس الواليات وأيضا عىل املستوى الوطني ولكن الكثري من االشياء علينا مراجعتها 
كاملركزية وآليات هندسة القرار والترشيك الفعيل يف بناء القرار لسنا أمام الشعارات 

بل يجب االنخراط يف أسلوب تعلمي للدميقراطية وادارة السلطة.
الدميقراطية ليست شأنا حزبيا أو شأنا من شؤون الدولة والنظام السيايس بل 
هي رؤية مجتمعية تشمل كل مجاالت االرسة واملدرسة والشارع ومختلف املؤسسات 

ونحن  الدميقراطية  أجل  من  تونس  يف  نضالنا  كان  االطار  هذا  ومن  ذلك  غري  إىل 
نكتشف اآلن ان عالقتنا بالدميقراطية متوترة جدا وعليه يجب ان نتعلم الدميقراطية 

والتمش الدميقرطي ومختلف اساليب الفعل الدميقراطي.
* أال يُخشى أن يكون هناك شحن ضد األحزاب التي هي أساس 

األنظمة الديمقراطية؟
ـ ال ميكن تصور أو صياغة متّش دميقراطي دون احزاب سياسية هذا غري ممكن 
بالطبع ولكن لالسف هو أن األحزاب التي ترفع شعار الدميقراطية وهي كبرية جدا ال 
متارس الدميقراطية الداخلية واالمثلة قليلة جدا عن االحزاب التي متارس الدميقراطية 
بل هناك تشبث مريض باألمانة العامة لكّل حزب والتشبث بالقيادة املتبرصة خوفا 

من االنحالل والتفكك واالنهيار.
االحزاب الكبرية فشلت النها مل تستطع وضع احرتام قاعدة مبادئ توفر رشط 
التداول للمسؤولية وعدم الخوف من االختالف والتجديد واملراجعة النقدية. ولسوء 
الحظ ايضا ان بعض مكونات املجتمع املدين سقطت هي االخرى يف هذا الفّخ وهي 

بذلك تعيد انتاج ميكانزمات التفرد بالنفوذ وعدم املشاركة يف سلطة القرار.
* هل يجور القول إن الداعمين للرئيس سعيد هم من الذين سرقت 
أحالمهم مما حصل بعد 14 جانفي من المجموعة التي هيمنت على 

السلطة ومقدراتها طيلة العشرية الماضية.
ـ ال ميكن الجزم شكل كيّلّ يف هذه املسألة وبهذه الرسعة. هناك اختالف بني 
االحالم واملعيش اليومي اعتبارا لكون مجاالت الحلم اضحت غري ممكنة امام الرتدي 
الكبري لالوضاع املعيشية مثل التضخم املايل وارتفاع األسعار وندرة املوارد وتَهرُِّؤ البنية 
التحتية والخوف من االرهاب وتراجع الخدمات االدارية ومشكل صحية والعديد من 
يتابعه  كام  سيايس  مشهد  وأمام  تطول  والقامئة  النقل  ومشاكل  الرتبوية  االشكاالت 
التونيس عرب وسائل االعالم من خالل ما يقدم له يف مداوالت مجلس نواب الشعب 
بكل  يومه  إدارة  التونيس  هاجس  واصبح  التعّفن  مستويات  إىل  وصل  مشهد  وهو 
السبل واالمكانيات املتوفرة والشأن العام مل يعد من اهتامماته واملشاركة السياسية 
وموقع الشباب يف الفعل السيايس كلها امثلة تربز ان هذه العرشية مل تكن عرشية 
حلم لقد رسق الحلم من التونيس بل ومنع عنه حق الحلم لذلك انخرط يف ادارة يومه 
وفق اسرتاتيجية فعل فردية اخذت أشكاالً فردانية ومرضية ال يهمني اال مصالح اآلنية 
بدرجة اوىل وحرصية قد يكون 25 جويلية سبيال إىل عودة الحلم وهذا ما ستؤكده 
االيام القادمة. أقول هذا بتحفظ شديد الننا امام تصدع كبري ملؤسساتنا االقتصادية 

واالجتامعية وعدم القدرة عىل الفعل.
بل  بالقوانين  الثورات ال يكون فقط  أن تحصين  يرى  من  * هناك 
أي مدى  فإلى  للمواطن،  االساسية  المقومات  اجتماعي يضمن  بعقد 

تساند هذا الرأي؟
ـ علينا ان نراجع اوال مفهوم الثورة الن الثورة ليست حربا او منهجا ملجموعة 
ضّد أخرى الثورة هي قطيعة وتواصل مجتمعي وفق أساليب وآليات مغايرة لذلك  
فان االساليب االمنية ال تحّصن الثورة بل الذي يحّصنها هي الدميقراطية واالسلوب 
التشاريك وثقافة الدميقراطية والحوار والتفاعل والفعل املشرتك وفق عقد اجتامعي 
يتأسس بالرضورة عىل حاوية اجتامعية ملرشوع مجتمع وحزمة من القواعد والضوابط 

والقوانني التي توفر رشوط ومجاالت العيش املشرتك.
غياب  هو    2011 منذ  االنتقالي  المسار  أعاق  ما  ان  ترى  أال   *

المشروع الثقافي؟
كل  ثقافية،  ثورة  غياب  يف  يكمن  االشكال  ان  السؤال  من  نفهم  أالّ  يجب  ـ 
التجارب التي يتوجب علينا االفادة منها تربز الدمار الذي ميكن ان يلحق مجتمعا ما 
اذا انخرط يف ثورة ثقافية باعتبار اننا سنحلل ونحرم. هذا ممكن وهذا غري ممكن من 
ناحية اخرى السند الثقايف لكل فعل مجتمعي هو رضورة ملّحة لصقل العيش املشرتك 

ومن ضحايا الثورة التونسية هو الفعل الثقايف.
الجديد  املجتمعي  املرشوع  هذا  صياغة  يف  واملبدع  املثقف  ينخرط  ان  يجب 
ويجب توفري بنية ثقافية تعنيه يف كل الجهات دون أي استثناء وهنا نسأل ملاذا نفكر 

يف بناء ملعب وال نفكر يف بناء مرسح او قاعة سينام.
ميّر شبابنا حاليا بعطش ثقايف كبري وخطري ولعّل ذلك يندرج ضمن األولويات 

التي أرشنا إليها يف بداية الحوار. 

الدكتور عبد الستار السحباني لـ»الشعب«

الديمقراطية ال تبنى على البطون الخاوية 
وال على التبعية للخارج وال على االنفراد بالرأي 

ـ مختلف مكونات 
النسيج السياسي 
ليس لديها القدرة 
على االنصهار في 

رؤية تعاقدية
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كلمـة حق:

يف مسألة الحوار
 

لعل مرحلة ما بعد 25 جويلية االستثنائية، 
الدالالت  ذات  اإلجراءات  كل  معها  تحمل 
واملعاين االستثنائية٬ ومن القوانني التاريخية 

يف املنهج التاريخي االجتامعي أنه يستند فقط عىل القراءة الدينامية 
سياقها  يف  الدالالت  كل  معها  تحمل  التي  وهي  والديناميكية. 
يقول  القراءة سطحية وتحمل معها كام  تكون  التاريخي، حتى ال 
نرص حامد أبو زيد معاين اإلهدار التاريخي مبعنى عدم االستجابة 
للسياق التاريخي التي ستجيئ معها مسألة الحوار بوصفها رضورًة 
اجتامعية وسياسية ووطنية. فنخرج من القراءة النصوصية الحرفية 
القراءات  أنواع  كل  معها  تحمل  التي  داللته  من  مستثناة  للنص 

املاضوية السلفية، ذات النظرة السكونية الجامدة والثابتة.
عن  الخروج  هو  املنهجي،  العرض  هذا  خالل  من  نعنيه  ما  ولعّل 
التي  وحدها  هي  وكأنها  التي  املؤسساتية  الكالسيكية  الحوارات 
تحتكر الحقيقة. وكأنها مبعنى من املعاين تعترب نفسها هي املعنية 
أوال و أساسا بالحوار سواء كانت منظامت أو أحزابا أو مؤسسات 
عربهم  ميّر  أن  يجب  الذين  األنبياء  أو  الرسل  وكأنهم  آخر  مبعنى 

الحوار الوطني.
وللتذكري وحتى نرضب مثال أكرث رمزية وداللة يجب الرجوع قصدا 
إىل مخرجات الحوار الوطني الذي قاده الثاليث الراعي للحوار وعىل 
رجوع  متكن  أمل   .2014 سنة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  رأسه 
زمن  أي  األوىل،  عهدتها  يف  عليه  كانت  مام  أقوى  النهضة  حركة 
الرتويكا، وتحديدا زمن التأسيس؟ تلك املرحلة التي أنتجت دستور 
برمير الثاين امللغم واملفّخخ باعرتاف أهل الخربة واالختصاص ومن 
بينهم األستاذ الصادق بلعيد وأعني بالثاين أي بعد دستور العراق. أمل 
ترتبع عىل الحكم حكومة مهدي جمعة التي ظنت نفسها محايدة، 
وهي األقرب إىل املافيا واالستعامر، واألكرث ارتهانا إىل القرار ألجنبي 
بعدها  وبتعليامت خارجية؟ ومن  النهضة  من  باقرتاح  والذي جاء 
باسم الحوار الوطني تربعت منظومة الفساد واملافيا التي خربت 
العميقة  الدولة  أصحاب  بني  وللسلطة،  لألدوار  تقسيم  يف  البالد 
العتيقة  الدولة  السبيس، وأصحاب  قايد  الباجي  املرحوم  ممثلة يف 
وأقصد أصحاب الدولة الدينية ممثلة يف راشد الغنويش ومن ورائه 
حركة النهضة، أي اإلخوان املسلمون فرع تونس. وكان لقاء الشيخني 

بباريس يشهد عىل ذلك بعد انتخابات 26 أكتوبر2014.
أليست معطيات ونتائج كارثية حصدها الشعب التونيس، من مزيد 
التفقري والتجويع، إىل ارتفاع األسعار، إىل دمقرطة الفساد الذي مل 
عن  وأما  الفساد.  مكافحة  عن  املسؤولة  املؤسسة  حتى  منه  متنع 
بعرشات  العمومية  الوظيفة  إغراق  ننىس  فال  سدرين  بن  هيئة 
الترشيعي  العفو  النهضة باسم جامعة  اآلالف من املحسوبني عىل 
زيادة  جانب  إىل  العمومية.  امليزانية  كاهل  أثقلت  والتي  العام، 
التفريط يف السيادة الوطنية لكل من هب ودب. فحتى مصانعنا 
تركيا، وفالحونا غادروا أرضهم  التوريد من  أغلقت بسبب  املنتجة 
الساحلية،  املدن  يف  مضمون  غري  شغل  عن  البحث  نحو  املنتجة 
»القلوب  منتجي  مثاال صادما: وضعيّة  أعطي  وهنا  العاصمة.  ويف 
تركيا.  من  التوريد  بسبب  ترّدت  الغريب«التي  الشامل  يف  السوداء 
فائدة  الدويل. وال  البنك  الحوارات املرشوطة من طرف  إضافة إىل 
تونس  تعاين منها  التي  السوداء  بالعرشية  التذكري  إىل  الرجوع  من 

دولة وشعبا.
وبالتايل، أال يكفينا حوارات عىل هذه الشاكلة الكالسيكية التقليدية، 
إطار حوار شعبي جامهريي  الشعب يف  إىل  كلنا  نتوجه  ال  فلامذا 
منظم ترشف عليه الرئاسة عىل طريقتها. أمل يطلق حشاد العظيم 
اىل  مبارشة  التوجه  من  الخوف  فلامذا  شعب«؟  يا  »أحبك  شعار: 

الشعب ونحن نؤمن باإلرادة الشعبية والسلطة الشعبية؟ 

عادة سّيئة بكّل املقاييس، مستفحلة يف تونس -والوطن العريّب 
بقيمته ودوره واإلشادة  اعرتاف  للمناضل وال  إكرام  عموما- ال 
أو  وفاته  بعد  إالّ  مجايّن  وبشكل  املبالغة  من  بكثري  مبناقبه، 
فيفقد  الذنب،  عن  الّتكفري  عقلّية  تحّتمها  مبالغة  تقاعده، 
الّثقيل  الواجب  إىل  أقرب  ويصبح  معناه  واالعرتاف  »الّتكريم« 
العادة،  قانون  بحكم  فرضا  نفسها  فرضت  لحظة  إىل  املشدود 

واجب ال بّد منه تهّربا من كّل لوم.
1/ ملسة الوفاء لراضية الّنرصاوي )مفرد يف صيغة الجمع( نريدها 
راضية  فيه  تكون  قد  وقت  يف  املشؤومة  العادة  لهذه  كرسا 
ككّل مناضل، حّساس بالرّضورة وبالتّعريف، يف حاجة إىل كلمة 
مؤازرة  باألساس.  اعتباريّة  معنويّة  مساندة  إىل  إعالء،  إىل  حّق، 
املوّسعة  عائلتها  رفاقها/  أصدقاؤها/  ]معارفها/  راضية ومحيطها 
وسيايّس  وفكرّي  أخالقّي  ديْنا(  يكن  مل  )إن  واجب  واملضيّقة[ 
وإنسايّن. قد )قد( نخالفها الّرأي، قد ال نشاطرها قناعاتها، ومع 
ذلك، ورمّبا لذلك، ال منلك إالّ أن نُكرب عنادها ونفخر بـ»مكابرتها«، 
ال  الّنرصاوي  راضية  هي،  تكون  أن  عىل  بإرصارها  بصمودها، 
الذين ال تبادلهم آراءهم ومواقعهم ومواقفهم،  غريها. قلّة هم 
ولكّنك تجد نفسك يف أكرث من محطّة تدافع عاّم عنه يدافعون، 
متعة وجامليّة يف مخالفتهم  فتجد  يتخندقون.  وتتخندق حيث 
فيهم مختلفون، وأحيانا  أنتم  ما  والّدفاع عنهم يف  ومشاكستهم 
وشكل  مقارباته  يف  البعض  مع  نختلف  قد  نقيض.  طريف  عىل 
نضاله ومداخله ولكّننا ال نختلف فيه. وليس األمر بالّسهل ألنّه 
يتطلّب مقّومات ندر من يحوز عليها. من االختالف الجميل يولد 

التّمّش الّسليم، تتجّذر الّرؤى واملقاربات ومتّحي املسافات. 
2/ راضية الّنرصاوي تصارع املرض كام صارعت لعقود »أمراض« 
صدور  عىل  جثمت  التي  والرّتويكات  عيل  وبن  بورقيبة  حكم 
التّونسيّني كجائحة عضال. مؤازرة راضية موقف متليه االعتبارات 
الّسياسيّة واألدبيّة والفكريّة واألخالقيّة أيضا. هو ديْن وليس مجرّد 
واجب. هو رّد اعتبار ملن اكتوى باختيار وعن قناعة مبتعة الّدفاع 
فعانق  به.  خاّصة  كقضيّة  العاّمة  قضاياهم  وتبّنى  اآلخرين  عن 
الخاّص العاّم وبه امتزج وفيه ذاب. كان ذلك أيّام الجمر وليس 
الطّريق  قارعة  الجاحظ عىل  املرمّي كمعاين  الّصدفة  نضال  أيّام 
)مع خالص االعتذار لشيخ املعتزلة( ومناضيل الّصدفة الذين نزل 
يخجل  ما  يجّملون  كانوا  بعضهم  واحدة،  دفعة  اإللهام  عليهم 
نظام بن عيل من تجميله، وإذا نُعتوا بالقّوادة يجيبون يف زهو 
وتبّجح وخيالء مبا أجاب به بخيل الجاحظ .قالوا له »أنت بخيل«. 
كانوا طابورا  والبعض اآلخر  اإلسم«،  الله هذا  أعدمني  قال: »ال 
الفساد  باستفحال  الوعي  باغتهم  الرّتويكات،  كّل  للرّتويكات، 
وداهمهم الوحي مبخاطر اإلسالم الّسيايّس مبارشة بعد ليلة ليست 
لت عىل كّل اللّيايل، ليلة خري  ككّل اللّيايل، ليلة مقمرة زاهية، فُضِّ
من ألف شهر، إنها ليلة القدر: 25 جويلية، وتناسوا ما كانوا فيه 
يسبّحون  كانوا  من  فتوى  فاعتنقوا  و»تيه«  »َضالل«  من  وعليه 
بحمده صباح مساء وأيّام اآلحاد والعطل رسميّها وافرتاضيّها ومل 
األسود  الخيط  من  األبيض  الخيط  تبيّنوا  عندما  إالّ  منه  يتربّؤوا 
التّوبة  يرّدد:  حالهم  ولسان  أقعدته،  عاصفة  رياحا  أّن  وتيّقنوا 
الّنصوح، وإن كانت جّد متأّخرة، كالّصالة تجّب ما قبلها، ونحن 

مع الواقف حتّى لو كان طريّا كمنديل العروس.  
3/ االنتصار للمناضلني هو رّد اعتبار ملن اختار أن يكون صوت 
بالهموم،  واملثقل  اليوميّة  بشؤونه  عنه  رغام  املكتفي  التّونيّس 
صوت العاجز عن ترجمة تربّمه إىل فعل وكلمة وموقف، صوت 
بورقيبة  معارضة  كانت  أيّام  أمان  يف  طمعا  الّسكينة  رام  من 
وصنيعته بن عيل مجازفة، أيّام »الرشاذم الّضالّة« التي »تصطاد 
»ال«  كلمة  كانت  حيث  الحالكات  األيّام  تلك  العكر«.  املاء  يف 
مروق عن الرّصاط املستقيم وكفر بِنعم الحاكم ومخاطرة يعرس 
املناضل »يحتاج« من يدافع  أيّام كان  التّكّهن بفداحة عواقبها، 
عنه ال ليكسب قضيّته. فذلك أمر شبه مستحيل بل يك ال يشعر 

الّرياح، يك يتمثّل قيمة ما ما ركب املخاطر  أنّه ريشة يف مهّب 
الّنضال« كام سّمتها إحدى صديقاتها،  من أجله. راضية »راهبة 
نفسها  فرضت  لقد  درويش(.  )محمود  مقاتل«  بزّي  »قّديس 
أصدقاء  و»الّنحل«  »امللل«  كّل  باعرتاف  كامرأة  ال  كمناضلة 
وأعداء مبن فيهم الحّكام )ويا للمفارقة(. إحدى أيقونات الّدفاع 
عن الحّريّات الفرديّة والعاّمة -وما أقلّهّن- ملّا كان للكلمة وقع 
وللّنضال معنى. كّل يشء بثمن، للّنضال رضيبته وللموقف حسابه 
العسري، والّدفع بالحارض ودون تقسيط. فأن تتبّنى قضايا »الّناس 
واملسؤول  والبوليس  الحاكم  تستعدي  أن  معناه  بلدي«  من 
حزب  مسؤويل  و»الّسادة«  )الوالّة(  والجهوّي  )الوزراء(  املركزّي 
الحاكم )وليس الحزب الحاكم( أيّا كانت مراتبهم، ولِم ال أحزاب 
الّديكور التي أجهدت الّنفس وتفّننت يف إرضاء »الحاكم« وكان 
وجنيسه  الّدستور  حزب  لسياسات  تسّوق  أن  الّشاغل  شغلها 
التّجّمع الّدستورّي الّدميقراطّي أكرث ماّم ترّوج لسياساتها، وغالبا 

ما تكون عىل حسابها؟                       
3/ البعد الحقوقّي واجهة من واجهات ]بحكم االختصاص كونها 
محامية[، فلراضية صوالت وجوالت سياسيّة يف أكرث من محطّة. 
عيّص جالوزة  لها  خلّفتها  التي  )أوسمة(  بالجراح  التّذكري  يكفي 
مجرم  زيارة  عىل  احتجاجيّة  وقفة  يف   )2005 )مارس  عيل  بن 
تونس  إىل  شارون  الفلسطينينّي  سّفاح  اإلنسانية  عدّو  الحرب 
مبناسبة قّمة املعلومات، ووقفتها يوم 14 جانفي 2011 أمام مقّر 
وزارة الّداخليّة )رمز االستبداد كام يرتجمه شعار: وزارة الّداخليّة 
قد  وطني«.  رساح  »أطلقوا  عليها  ُخّط  بيافطة  إرهابيّة(  وزارة 
يفاجئك البعض مبالحظة ال تخلو من غرابة ومن بعض الوجاهة 
أيضا عن ذلك »الزّمن الجميل«]ال عالقة له بالحنني إىل املايض[ 
حيث الفرز أسهل والّنضال أمتع واملزايدات أقّل استفحاال. وقد 
يصدمك البعض مّمن تغلبهم األهواء الّسياسيّة مبواقف وتعاليق 
لها، وال محّل  رائحة، ال موجب  صبيانيّة سياسويّة، ال طعم وال 
لها من اإلعراب. مواقف تغيب وتغيّب فيها االعتبارات األخالقيّة 
واألدبيّة، يك ال نتحّدث عن اعتبارات سياسيّة وفكريّة ال نرى من 
الاّلئق الخوض فيها أصال يف هذا املجال، ويف موضوع محّدد ويف 
يف  واستامتتها  الّنرصاوي  راضية  من  املرض  متّكن  بعينها:  مسألة 

الّدفاع عن حّقها يف حّب الحياة. نقطة إىل الّسطر.      
4/ راضية الّنرصاوي يجوز أن يختلف معها البعض بل قد نختلف 
كان يل  لو  أحد.  فيها  يختلف  أن ال  يُفرتض  معها جميعا. ولكن 
معها اختالف )وليس خالفا(، أنا الذي يف لحظات محاسبة للّذات 
وقسوة عليها أختلف مع ذايت وأدينها، لو كان يل معها اختالف 
لتغاضيت عنه بوعي وأّجلته بقرار )هذا اسمه لكّل مقام مقال 
وشعبان ليس قحطان( ولثبّّت: ما دام ال يجمعني بها غري بعض 
التّقاطع، وما دمنا عىل اختالف يف ما حكمت جملة من املعطيات 
مقاومة  عىل  القدرة  لها  أمتّنى  اختالف،  محّل  إالّ  يكون  ال  بأن 
املرض بالعزمية نفسها التي بها جابهت صلف أعدائها وبعضا من 
بني جلدتها يف قضيّة )قضايا( ليست قضيّتها وحدها، والكثري من 
العناد سالحها يف مقارعة البؤس واليأس ونكد الزّمن. لراضية كّل 
االعرتاف، كّل الوفاء، وكّل االعتذار عاّم لحقها من أذى من صغار 

القوم، بعضهم من ذوي القرىب.

ملسة وفاء                       
 النفطي حولة

* الطايع الهراغيراضية النّصراوي
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فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات املحلية 
وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة إفالس أن يسحبوا من البلدية االستامرة املعدة للغرض لتعمريها 

وارجاعها قبل موعد البتة مع تقديم الوثائق التالية:
1 ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومعرف بإمضائه

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

الرضيبة عىل دخل االشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.
4 ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح

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

7 ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس.
8 ـ نسخة من اثبات تأمني وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي( مببلغ قدره عرشون ألفا ومثانون 

دينارا )20٫080٫000( مسلم من قبل قابض املالية محتسب البلدية.

توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض إال عبارة »ال 
لبلدية ساقية سيدي  الدواب  األسبوعية وآمنة  السوق  املوظفة عىل  املعاليم  استخالص  لزمة  يفتح 
يوسف«، ويرسل بالربيد مضمون الوصول أو الربيد الرسيع او يودع مبكتب الضبط بالبلدية مقابل 
الساعة  عىل  نوفمرب2021   16 الثالثاء  يوم  الرتشحات  لقبول  اجل  آخر  يكون  ان  عىل  اثبات  وصل 
االربعاء17  يوم  االدارية  امللفات  فتح  ويتم  الضبط(  مكتب  )يعترب ختم  مساًء  والنصف  الخامسة 
نوفمرب 2021 عىل الساعة العارشة صباحا يف جلسة علنية مبقر البلدية وتكون جلسة التبتيت اثر 

االنتهاء من فرز امللفات االدارية للمرتشحني مبارشة يف نفس اليوم.
من  الحرمان  عنه  يرتتب  القانونية  اآلجال  أعاله يف  املبينة  الوثائق  بكافة  االستظهار  عدم  ان  ـ 

املشاركة.
ـ تحتفظ البلدية بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء وال تصبح نافذة املفعول اال بعد املصادقة 

عليها.
وملزيد االرشادات ميكن مراجعة كراس الرشوط املوضوعة عىل الذمة بقرص البلدية او عن طريق 

الهاتف اثناء أوقات العمل اإلداري عىل الرقم: 78258720 أو رقم الفاكس 78258311.

مدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضامن الوقتيالثمن االفتتاحيبيان الفصول

ـ السوق العامة
ـ امنة الدواب )وقوف الحيوانات، تسجيل 

الحيوانات، الطريق العام(
من 01 جانفي 2022 إىل غاية 31 ديسمرب يوم االربعاء 17 نوفمرب 20.080.000.2021د200.800.000د

.2022

وزارة الشؤون المحلية
والية الكاف

بلدية ساقية سيدي يوسف
إعالن بتة عمومية للمرة الثانية

يعتزم رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف إجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثانية يوم االربعاء 17 نوفمرب 2021 مبقر البلدية وذلك لتسويغ املعاليم املوظفة عىل الفصول التالية:

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية للمرة الثالثة 
يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باإلشهار واملزاد العلني للمرّة الثالثة يوم الثالثاء 2021/11/16 مبقر البلدية 

من الساعة العارشة صباحا وذلك لتسويغ الفصول التالية:
الوحدة: الدينار

السعرالفصلع/ر
االفتتاحي

الضامن
الوقتي

إجراء  مكان 
وتوقيت البتة

مدة اللزمة

امنة 1 عىل  املوظفة  املعاليم 
العام  واالنتصاب  الدواب 

وسوق الخرض والغالل

عىل 10٫000د100٫000د السند  بلدية 
الساعة 10h صباحا

من 2022/01/01
إىل

2022/12/31

2
200د2٫000دسوق ماجورة

عىل  السند  بلدية 
 10h30الساعة

صباحا

املعاليم املوظفة عىل املسلخ 3
البلدي

عىل 400د4٫000د السند  بلدية 
الساعة 11h صباحا

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية أو الدولة وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس:
* أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل يوم الثالثاء املوافق لـ: 2021/11/16 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ بطاقة تعريف جبائية )باتيندة مستلزم أسواق( أو إلتزام بإعدادها إثر الفوز بالبتة.
ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املالية.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمشارك.
ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي مسلم من السيد قابض املالية بالسند.

ـ بطاقة السوابق العدلية
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء.

ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية أو عن طريق الهاتف 76290164 اثناء أوقات العمل.

جمعية قدماء
 المعهد الفني بمكثر

جلسة عامة انتخابية 
سابقة ألوانها

الجمعية  ستعقد  األعضاء  بعض  تفّرغ  تعذر  إىل  نظرا 
األحد  يوم  تاريخها  انتخابية سابقة ألوانها حدد  جلسة عامة 
2021/11/07، فعىل الراغبني يف الرتشح لعضوية الهيئة توجيه 
مطالبهم باسم الكاتب العام السيد شكيب بلغيث عرب الربيد 
صيار  املهريي  مدرسة  التايل:  العنوان  عىل  الوصول  املضمون 

6140 مكرث.

قافلة الهجرة العادلة 

طريقة اخرى ممكنة 
يف بنزرت

 
غري  الهجرة  من  للحد  العريب  للمغرب  العادلة  للهجرة  دعام 
الرشعية وغري املنظمة حطت صباح السبت 23 أكتوبر 2021 
حول  الثقافية  التظاهرة  قافلة  بنزرت  مبدينة  الفنون  بساحة 
هجرة اليد العاملة تحت عنوان »طريقة اخرى ممكنة«. وتّم 
نصب خيمة إنصات للزائرين خاصة الشبان منهم وتوجيههم 
أسامئهم  وتسجيل  القافلة  هذه  من  والهدف  الغاية  ورشح 
للمشاركة يف عملية القرعة التي ستجرى بعد وصول القافلة 
افراد من كل مدينة حطت  النهائية لرتشيح ستة  إىل املحطة 

فيها القافلة للذهاب إىل ايطاليا للتكوين والعمل واالندماج.
* عبد الفتاح الغريب
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محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي: 

دفعنا ضربية الرتدد وعدم وضوح الرؤية   
اعترب محافظ البنك املركزي التونيس، مروان العبايس، أن »تخفيض الرتقيم السيادي لتونس من 
B3 إىل Caa1 من قبل »موديز«، هو رضيبة الرتّدد وعدم وضوح الرؤية عىل املستويني السيايس 

واالقتصادي«.
مؤسسة  إن  والتجارة،  للصناعة  األملانية  التونسية  للغرفة  الـ42  العامة  الجلسة  وأضاف خالل 
اإلصدار تراقب عن كثب تطور التصنيف االئتامين للبالد، مشريا اىل أن عدم القدرة، حتى اآلن، 
عىل التوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل زاد من هذه الضبابية وعدم وضوح الرؤية، 

»رغم أننا كنا قد اقرتبنا من التوصل إىل اتفاق قبل سقوط حكومة الفخفاخ مبارشة«.
وعرّب عن أمله يف أن »يحرز هذا امللف تقدما مع الحكومة الجديدة التي نتباحث معها حاليا 
حول وثيقة تتوافق مع معايري صندوق النقد الدويل«، مضيفا: »إذا متّكّنا من التوصل إىل اتفاق 
مع صندوق النقد الدويل، يف أقرب وقت ممكن، أعتقد أننا سنتمّكن من تخفيف الضغوطات 

والعودة إىل الحالة الطبيعية نوعا ما«.
ويعتقد محافظ البنك املركزي، بخصوص تبديد شكوك الرشكاء املاليني الرئيسيني، أنه يتعني أيضا النجاح يف غلق ميزانية 2021 وتوضيح 

الرؤية مليزانية 2022.
ويف السياق نفسه، قال العبايس، إن املجهودات متواصلة لتعبئة متويالت ثنائية و»آمل أن نتمكن من الحصول عىل هذا التمويل الذي 

سيمّكننا من تعزيز السوق وان نستهل سنة 2022 يف ظروف عادية«.
وشّدد عىل أن »ما يطلبه صندوق النقد الدويل هو فقط أن يتوافق التونسيون حول عدد من اإلصالحات الرضورية واملعروفة منذ 

فرتة«. 

تفاقم العجز التجاري
تفاقم العجز التجاري لتونس خالل شهر سبتمرب 2021 ليبلغ 1439,5 مليون دينار )م د( مقابل 1275,4 م د خالل شهر أوت 2021، 

وفق بيانات املعهد الوطني لإلحصاء.
ويعزى هذا التفاقم إىل زيادة استرياد املنتجات الغذائية بنسبة 63.1 باملائة٬ حسب نرشية »التجارة الخارجيّة باألسعار الجارية لشهر 
سبتمرب 2021« للمعهد الوطني لإلحصاء، وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,9 نقطة مقارنة بشهر أوت 2021 

حيث بلغت النسبة 73.8 باملائة.
وواصلت الصادرات يف سبتمرب تحسنها للشهر الثاين عىل التوايل، مع انخفاض يف النسق وقد ارتفعت بنسبة 2 باملائة لتصل إىل حدود 

4055,5 مليون دينار.
وأرجع املعهد، هذا التحسن يف الصادرات اىل الزيادة الحاصلة يف صادرات قطاع الصناعات الفالحية والغذائية بنسبة 34.3 باملائة، 

وكذلك قطاع املنسوجات واملالبس والجلود بنسبة 10.2 باملائة.
باإلضافة إىل ذلك، ارتفعت صادرات قطاعات الفسفاط ومشتقاته والصناعات املعملية املختلفة بنسب متتالية 12.7 باملائة و18.1 

باملائة.

إفالس 130 ألف مؤسسة 
تشغيلية تونسية 

ورد يف إعالن للناطق الرسمي باسم 
الجمعية الوطنية ألصحاب املؤسسات 
الصغرى واملتوسطة السيّد عبد الرزاق 
حواص افالس عدد 130 ألف مؤسسة، 

وإحالة 750 ألف عامل عىل البطالة.
وأكد حواص أن هذه الحصيلة نتاج 

لتحكم اللوبيات يف االقتصاد التونيس 
»بطريقة مبارشة وغري مبارشة عرب 
القوانني القدمية التي ُوِضعت عىل 

املقاس«.
وبسبب تفاقم الديون وتنامي الخسائر.. 

يواجه أصحاب هذه املؤسسات خطر الدخول إىل السجن، بسبب عدم القدرة عىل تسديد األجور ومعاليم الكراء، باإلضافة إىل 
الرضائب والضامن االجتامعي…

ومن أسباب إفالس املؤسسات والرشكات الصغرى غياب التمويل، ويف هذا السياق قال حواص: »إّن بنك املؤسسات الصغرى 
واملتوسطة موجود كبناية فقط.. وإّن هناك لوبيات تتحكم يف االقتصاد التونيس بطريقة مبارشة وغري مبارشة«.

ارتفاع أرباح البنك 
الفالحي

 
الصايف  البنيك  الناتج  زاد 
الفالحي  الوطني  للبنك 
خالل  باملائة   27 بنسبة 
من  االوىل  أشهر  التسعة 
بالفرتة  مقارنة   2021 سنة 
 ،2020 سنة  من  ذاتها 
مؤرشات  أظهرته  ما  حسب 

النشاط البنيك.
كام ارتفعت منتوجات االستغالل البنيك بنسبة 11،6 باملائة لتبلغ قيمة 1098 مليون 
دينار موىف سبتمرب 2021. وتطّور قائم الديون لدى حرفاء البنك وصايف املدخرات 
والرسوم البنكية لتبلغ قيمة 12،700 مليون دينار فيام ارتفعت إيداعات الحرفاء، 
خالل  وذلك  دينار  مليون   1،108 مستوى  اىل  لتصل  باملائة   12،5 بنسبة  بدورها، 

التسعة أشهر األوىل من سنة 2021.
يف املقابل تراجعت أعباء االستغالل البنيك بنسبة 1،8 باملائة اىل حدود 517 مليون 

دينار وذلك اىل موىف سبتمرب 2021.
 263 إىل  لتصل  باملائة   22،5 بنسبة  العملياتية  لألعباء  الجملية  القيمة  وارتفعت 

مليون دينار ما بني سبتمرب 2020 وسبتمرب 2021.
ويفرس هذا االرتفاع، أساسا، بالرتفيع يف األجور ويف مراجعة التعويض عن التقاعد 
من 6 إىل 12 شهرا من األجر وذلك تبعا لتوقيع اتفاق بني الجمعيّة املهنية التونسيّة 
التابعة  املالية  واملؤسسات  للبنوك  العاّمة  والجامعة  املالية  واملؤسسات  للبنوك 

لالتحاد العام التونيس للشغل بتاريخ 26 جويلية 2021.

من الواقع:

نتيجة عدم االهتمام 
والالمباالة!

خفضت وكالة »موديز« للتصنيف االئتامين تصنيف تونس لـCaa1 مع آفاق سلبية.
نظرة مستقبلية سلبية، يف  تونس عند مستوى B2 مع  الوكالة قد صّنفت  وكانت 
نحو  املراجعة  »قيد   B2 تونس تصنيف  بوضع  قامت  أن  بعد  أكتوبر 2020،  شهر 

التخفيض« يف شهر أفريل 2020.
ويذكر أن آخر تصنيف للوكالة كان يف شهر فيفري الفارط، حيث خفضت موديز 
تصنيف تونس االئتامين من »يبB2( »2( إىل »يب3« )B3(، مع نظرة مستقبلية سلبية.

االئتامنية« لألطراف )حكومات، رشكات..  »الجدارة  تقييم  ويتمثل عمل موديز يف 
إصدار  طريق  عن  املالية  األوراق  أسواق  من  التمويل  نيل  إىل  تسعى  التي  إلخ( 

السندات.
ويُقصد بـ»الجدارة االئتامنية« مدى قدرة الجهات الراغبة يف االقرتاض عىل الوفاء 

بالتزاماتها وسداد ديونها ملستحقيها يف اآلجال املتعاقد عليها.
وتوجيه  املستثمرين  تنرشه إلرشاد  دوري  بتصنيف  التقييم  موديز عن هذا  وتعرّب 
قراراتهم بشأن االستثامر يف سند ما من عدمه. وينبئ هذا التصنيف مبدى جودة 

السند ودرجة املخاطر االئتامنية املرتبطة به.
ويغطي نشاط موديز لخدمة املستثمرين تصنيف الديون السيادية ألكرث من 120 
دولة، وديون ما يناهز 11 ألف رشكة خاصة، و21 ألف جامعة محلية )بلدية، جهة، 

والية… إلخ(. كام تشمل تصنيفاتها حوايل 72 ألف سند من السندات املهيَكلة.
التأكيد أّن ذلك ميكن  وألّن الذي حصل كان رضبة موجعة لتونس فإنّه ال بّد من 
اعتباره عاديا ـ بحكم أن الـ 10 سنوات األخرية ـ عرف فيها اقتصادنا انهياًرا كبريا 
فيام  املالية  وزارة  رأس  عىل  هكذا  أسامء  ووضع  والالمباالة  االهتامم  عدم  نتيجة 

تخلّت الحكومات املتعاقبة عن أهمية وزارة االقتصاد يف املشهد االقتصادي.
عىل كّل حال إّن ما حصل متنينا أن ال يكون وقد كان فال بّد من الخروج من املأزق 

بأخّف األرضار لكن باسرتاتيجية عمل واضحة بعيدا عن الحلول املؤقتة والرتقيع!
رمزي الجبّاري
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تخفيض تصنيف 4 بنوك تونسيّة

أعلنت وكالة التصنيف الدولية »موديز« مراجعتها نحو التخفيض تصنيف اإليداعات البنكية عىل املدى 
الطويل من »ب 3« إىل »يس أ أ 1« ألربعة بنوك تونسيّة.

ويتعلّق األمر ببنك األمان والبنك العريب لتونس والبنك التونيس وبنك تونس العريب الدويل.
ويف ما يتعلّق بتصنيف اإليداعات عىل املدى الطويل للرشكة التونسيّة للبنك فقد تّم تأكيدها عند »يس أ 

أ 1.
وأشارت وكالة التصنيف الدويل، أيضا، يف بالغ أصدرته، إىل أنّها خّفضت من تقييمها للقروض التي ستحصل 
عليها البنوك بالنسبة إىل بنك تونس العريب الدويل والبنك التونيس من »ب 3« إىل »س أ أ 1« كام خفضت 
أ 2« مع تأكيد  أ  أ 1« إىل س  أ  العريب لتونس من »س  بالنسبة إىل بنك األمان والبنك  التقييم  من هذا 
تقييمها بالنسبة إىل الرشكة التونسيّة للبنك يف حدود »س أ أ 3« وتبقى اآلفاق عىل الرتقيم بالنسبة إىل كل 

البنوك سلبيّة.
البنوك  إطاره  تعمل يف  الذي  الصعب  املناخ  إىل  يعود  اليوم  التصنيف  فإّن مراجعة  إىل موديز  وبالنسبة 

التونسيّة.

تقّلص عجز ميزانية الدولة بـ   38%

تقلّص عجز ميزانية الدولة بنسبة 38 باملائة، خالل الثامنية أشهر األوىل من سنة 2021، ليبلغ 3 مليار دينار 
مقابل 9ر4 مليار دينار، موىف أوت 2020، وفق النتائج األولية لتنفيذ ميزانية الدولة التي نرشتها وزارة املالية.

ويفّس تراجع عجز امليزانية بتطور موارد امليزانية بنسبة 4ر10 باملائة لتبلغ 5ر20 مليار دينار نتيجة تحسن 
املوارد الجبائية بنحو 16 باملائة لتبلغ 3ر19 مليار دينار يف املقابل، سجلت نفقات امليزانية ارتفاعا طفيفا 
بنسبة 2 باملائة لتناهز 5ر23 مليار دينار جراء تطور نفقات التأجري بنسبة 7ر5 باملائة، التي مرت من 6ر12 

مليار دينار، مع موىف أوت 2020، اىل 3ر13 مليار دينار، سنة 2021.
ومتثل كتلة األجور نسبة 6ر56 باملائة من اجاميل نفقات الدولة وتحسنت موارد الخزينة بنسبة 14 باملائة 

لتبلغ 7ر11 مليار دينار، مع موىف أوت 2021.
االقرتاض  موارد  وتشمل  دينار.  مليار  6ر9  لتبلغ  الخزينة  موارد  باملائة من   82 نسبة  االقرتاض  موارد  ومتثل 
الخارجي بقيمة 2ر4 مليار دينار إضافة إىل موارد أخرى  الداخيل بقيمة 4ر5 مليار دينار وموارد االقرتاض 
تناهز 1ر2 مليار دينار وخصص ثلثي موارد خزينة الدولة، أي ما يعادل 6ر7 مليار دينار، لتسديد أصل الدين، 

يف حني وجهت 3 مليار دينار لتمويل العجز ونحو 2ر1 مليار دينار لفائدة قروض وتسبقات ميزانية الدولة.

40 % من املؤسسات األملانية يف 
تونس تسعى إىل انتداب املزيد 

من العملة  
كشف املدير العام للغرفة التونسيّة األملانية للصناعة والتجارة، جورن بوساملي، خالل انعقاد الدورة 42 

للجمعيّة العاّمة للغرفة بقمرت بالعاصمة، أن أكرث من 75 باملائة من املؤسسات األملانية املنتصبة يف تونس 
تعتزم االبقاء عىل استثامرتها وحتى الرتفيع فيها خالل األشهر الـ12 القادمة، وهو ما يظهر تفاؤل هذه 

املؤّسسات رغم صعوبة الوضع الراهن.
وأفاد بوساملي يف تقرير عن مسح أجري عىل 296 مؤسسة أملانية خالل النصف األول من شهر أكتوبر 

2021، أن تطوير أسواق التصدير وتحسني مناخ األعامل من العوامل الرئيسية، التي تؤثر عىل االستثامرات 
األملانية يف تونس، ويأيت يف درجة أخرى املزايا الرضيبية والدعم وآفاق السوق املحلية واالنفتاح عىل السوق 

األفريقية.
وحسب هذا املسح، فإن 90 باملائة من الرشكات األملانية املنتصبة بتونس متفائلة بشأن التطور املستقبيل 

ملوظفيها اذ يخطط نصف املؤسسات املستجوبة للمحافظة عىل مواقع الشغل لديها يف ما تسعى 40 باملائة 
منها إىل انتداب املزيد.

ويف ما يتعلق باملخاطر، التّي قد تؤثر عىل تطّور الرشكات األملانية يف تونس خالل األشهر 12 القادمة، 
اعتربت الرشكات األملانية ان الظروف املحيطة بالسياسة االقتصادية وتطور األزمة الصحية من بني أكرث 

املخاطر املحدقة بهم، تليها تطور طلبات الحرفاء واملواد الخام وسعر الرصف.
ومن بني املخاطر األخرى التي ذكرتها املؤسسات املستجوبة، تلك املتعلّقة بالتمويل والضامن القانوين 

وأسعار الطاقة ونقص اليد العاملة املختصة إضافة إىل تكاليف اليد العاملة ونوعيّة البنية التحتية والحواجز 
التجارية.

وردا عىل سؤال حول التعاون مع السلطات العمومية التونسية، كشف االستطالع أن التعاون مع الوزارات 
وهياكل الدولة وكذلك مع الديوانة ال يزال ميثل معضلة لهذه الرشكات.

وشّدد املسؤول بالغرفة التونسية األملانية للصناعة والتجارة عىل أن الّنسخة النهائية من االستطالع ستكون 
متاحة خالل األسبوع القادم وستسلّط مزيدا من الضوء عىل ما يشغل الرشكات األملانية املوجودة يف تونس.

مكتب إقليمي ملجلس األعمال 
التونسي االفريقي  

إقليميا جديدا  مكتبا  االفريقي،  التونيس  األعامل  أطلق  مجلس 
سيُغطي واليات سوسة واملنستري واملهدية.

املساهمة  الجديد، إىل  املكتب  املجلس، من خالل هذا  ويسعى 
يف تنمية منطقة الساحل التي ال تزال واحدة من املناطق األكرث 
مساهمة يف الناتج املحيل اإلجاميل لتونس بفضل تنوع القطاعات 
ذات القيمة املضافة العالية، وفق مجلس األعامل، ويهدف أيضا 
إىل فتح آفاق وأسواق جديدة للرشكات لتعزيز الصادرات وتنظيم 
إحداث  بهدف  القطاعات  ومتعددة  قطاعية  افريقية  فعاليات 
الجزيري  أنيس  أكّده   ما  حسب  جديدة،  اقتصادية  ديناميكية 

رئيس املجلس.
من جهته أكّد رئيس املكتب الجهوي للمجلس املولدي عطية، أنّه 
املستمرثين  اإلفريقية وتشجيع  الرشكات  استقطاب  إىل  سيسعى 

األجانب عىل بعث مشاريعهم يف جهة الساحل، إميانا منه بقدرة والية سوسة عىل دعم النمّو االقتصادي 
للبالد، إضافة إىل العمل عىل توفري تكوين للكفاءات التونسية وخاصة من الشباب. 

وأضاف عطية »أّن والية سوسة تُّعد عاصمة للسياحة ولقطاع النسيج ولجامعات التكوين ومدارس الهندسة 
يف القطاعنينْ العام والخاص، وهي عوامل جذب تشجع عىل استقطاب املستثمرين األجانب من أوروبا ومن 

القارة اإلفريقية«.
وتتوىل مريم ادريس الرئاسة الرشفية للمكتب اإلقليمي الجديد الذي يرتأسه مولدي عطية ويضّم كالّ من 
ليىل بن عبد الغني، نائب الرئيس املكلف بالتعليم العايل والتكوين املهني، ومنصف قلولو، نائب الرئيس 
املسؤول عن قطاع البناء، وكامل زراد، نائب الرئيس املكلف بقطاع النسيج وجالل الزيايت، نائب الرئيس 
املكلف بالقطاع الصناعي، ويتكون املكتب كذلك من اسكندر حاج مربوك، األمني العام املكلف باالتصاالت، 

وملياء الهيرشي، األمينة العامة املساعدة، وكريم زاقية، يف خطة أمني مال.
يشار إىل أّن مجلس األعامل التونيس اإلفريقي هي منظمة غري حكومية، هدفها مرافقة املؤسسات التونسية 

لدخول األسواق اإلفريقية وخاصة السوق الليبية.
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نتساءل والحال هذه:
طان الثدي كل هذه الرهبة؟ ملاذا لِسرَ

ما أسباب هذا الفْيض العارم والواسع من اإلصابات السنويّة؟
نتساءل أيضا عن: واقع رسطان الثدي يف تونس وكيف تهيّأت الدولة ملُكافحته 

وملساعدة املصابات به؟
ما هي الّنصائح النفسيّة التي ُيكن أن تجّنب النساء هذا املرض؟

األسباب:
يعود انتشار رسطان الثّدي إىل أسباب كثرية، نذكر مثال:

مامرسة  عدم  اإلنجاب،  تأّخر  التدخني،  الكحول،  الزواج،  سن  تأّخر  السمنة، 
التلّوث، عدم اعتامد نظام غذايّئ  الطبيعيّة،  الرضاعة  الرياضة، عدم مامرسة 
التونسيّني،  حياة  أمل  وارتفاع  الورايّث.  العامل  إىل  وصّحي...إضافة  متوازن 
فالتقّدم يف السّن يزيد من خطر اإلصابة بالرسطان كام أن النساء ال يتلكن 
وعيا كافيا بخطورة هذا الرسطان بل يجهلن هذا املرض ويجهلن طُرُق الوقاية 
الفحوصات  القيام بدورها يف اإلحاطة بهّن وتْوفري  الدولة عن  منه. وتخلّف 

املّجانيّة. وكذلك هناك أسباب اقتصادية مثل الفقر.
األسباب النفسّية:

تتمثّل يف االضطرابات النفسيّة واملشكالت مثل:
برسطان  اإلصابة  معّدالت  من  يُرفّع  ماّم  بالحزن  الّدائم  والشعور  االكتئاب 
الثدي عند املرأة وهو ما أكّدته الدراسات العلميّة التي أُنجزت يف هذا االتجاه 
أي عالقة االكتئاب بالرسطان. مثل دراسة كونيلوس غراهام، وبريغوس فقد 

انتهى هؤالء العلامء إىل تأكيد العالقة املتينة بني رسطان الثدي واالكتئاب.
املزاج،  تقلّب  مثل  الثدي  رسطان  تفّش  عىل  :يساعد  النفيّس  التوازن  عدم 
فاملزاج االيجايّب يساعد عىل تخطّي الرسطان واالنتصار عليه، وحسن معاملة 

املريض يُقلّص من خطر املرض الخبيث ويُعالجه.
والسلبيّة  السيّئة  والنظرة  املستقبل  من  الخوف  مثل  الّنفسيّة  االضطرابات 
إمكانية  تجعل  األشياء  أبسط  من  املتواصل  والقلق  الدائم  واالنزعاج  لألمور 

اإلصابة برسطان الثدي محتملة جّدا.
التوتّر النفيّس:

الخاليا  انقسام  يف  أساسيّا  دورا  يلعب  الذي  الكورتيزول  هرمون  من  يزيد 
ومنّوها بشكل غري طبيعّي يساعد عىل خلق ومنّو خاليا رسطانيّة.

الضغط النفيّس:
منّو  متنع  التي  الخاليا  وعىل  العصبيّة  الخاليا  عمل  عىل  مبارش  بشكل  يؤثّر 

الخاليا الرسطانيّة وبالتّايل يؤثّر عىل الجهاز املناعّي لإلنسان فيُضِعفها.
واقع رسطان الثدي يف تونس:

لهذا املرض عالمات وأعراض تتمثّل يف تشّققات أو الشعور باألمل أو ظهور كتلة 
التقّص املبّكر أهم وسيلة  الثدي، إفرازات أو تغرّي لون الحلمة... ويعترب  يف 
هذا  ملقاومة  وحيدا  سبيال  تونس  اعتمدته  الذي  التمّش  وهو  منه  للتوقّي 
الرسطان. وهو ما تعتمده كل بلدان العامل، لكّنه يف بالدنا مل يرتق إىل اإلجبارية 
ومل تتدّخل الدولة ليصبح مّجانيّا ُمتاحا للجميع. فظّل التشخيص عن طريق 
آلة »املاموغرايف« املختّصة يف التصوير اإلشعاعي للثدي باهظ ومكلف وهي 
آلة باهظة الثمن إذ مل تتوفّر يف القطاع العمومّي قبل ثالثة عقود ماعدا مبعهد 
صالح عزيّز. وهي توجد اليوَم يف بعض املستشفيات الجامعيّة مثل مستشفى 
صفاقس وسوسة وقد دّعمت وزارة الصّحة هذه السنة مستشفى القرصين 

وقابس وقبّل بجهاز فحص املاموغرايّف.
الدولة ال تنظّم قوافل توعويّة حول هذا الرسطان إال نادرا يف مناسبات قليلة 

األدوية  أّن هناك نقصا يف  الرسطان كام  العناية مبرىض  توفّر مراكز  وهي ال 
املتطّورة لعالج هذا املرض، رغم أنّه وقع تخصيص يوم توعوّي للتواصل مع 
بطُرُق  وتوعيتهم  املرض  بهذا  اإلصابة  تقّص  يف  الراغبني  املواطنني  من  عدد 
الوقاية منه ودعوة النساء اللوايت تجاوزن سن األربعني للقيام بكْشف يف إطار 

التقّص منه.
هذا الدور التوعوّي تلعبه الجمعية التونسيّة لرعاية مرىض الرسطان التي ال 
يقترص عملها عىل شهر أكتوبر فقط بل تعمل عىل مدار السنة عىل تْوعية 
النساء برضورة التقّص والفحص املبّكر لرسطان الثدي. هذه الجمعيّة أّسست 
»الدار الخرضاء« وهي مقّر قرب معهد صالح عزيّز خّصصته الجمعيّة إليواء 
مريضات الرسطان فتحّول الخوف من الرسطان إىل بحث متواصل عن األمل. 

حَمت هذه الدار نساء كثريات من الترشّد بعد أن تخلّت عنهّن عائالتهّن.
أن  هو  الجمعية  هدف  أّن  مرة  ذات  زروق  روضة  الجمعيّة  رئيسة  وقالت 

تكون السنة كلّها ورديّة وليس شهر أكتوبر فقط.
فكثري من التونسيّات يعشن املأساة وحدهّن خاصة املرأة الفقرية ألنّها عاجزة 
عن توفري األدوية باهظة الثمن، ورغم أن الدار الخرضاء استقبلت منذ فتحها 
72.3 يف املائة من النساء 56.1 يف املائة منهّن مصابات برسطان الثدي فإّن 
هناك عدد آخر غري قليل مل يجد سندا. يحدث هذا يف ظّل غياب دور الدولة 
التي ال تُعريهّن اهتامما وغياب املساعدة العائليّة أحيانا فنساء كثريات تخىّل 
عنهّن أزواجهّن أو أبناؤهّن بسبب هذا املرض وهو ما وثّقته شهادات حيّة 

لنساء مصابات بهذا الرسطان.
الرعاية  بإدارة  الرسطان  ملكافحة  الوطنّي  الربنامج  عىل  املرشفة  أكدت  كام 
ملحوظا  تطّورا  هناك  أن  املنصوري  سميّة  الصحة  بوزارة  األساسيّة  الصّحية 
يف نسبة تقّص رسطان الثدي و أشارت إىل أن اإلقبال عىل تقّص هذا املرض 
يؤكّد وعي نسبة مهّمة من النساء التونسيّات برضورة الحفاظ عىل صحتهّن. 
ذلك أن 90 يف املائة من حاالت اإلصابة بإمكانهن تحقيق الشفاء النهايّئ والتّام 
برضورة  األمر  هذا  يرتبط  مبّكرة  مرحلة  يف  املرض  هذا  إىل  التفطّن  تّم  إذا 
التقّص وُوجوبيّته والغاية  الرضورة أي رضورة  املرأة إىل مرتبة  انتقال وعي 

هي الحامية.
املقرتنة  الرضورة  ُذرى  اىل  التلقائيّة  ِوهاد  املبّكر من  التقّص  نقل  بّد من  ال 
الدولة،  صوت  نسمع  أن  يجب  هنا  الفرد...  صحة  حامية  وأهّمية  بالوعي 
الوعي وتثقيف  التقّص ونرش  أدوات تعميم هذا  التي متلك  الصحة  ووزارة 
النساء وهكذا تنجح الدولة يف اجتذاب جمهور النساء والتأثري عىل قناعاتهّن. 
إّن جاهزيّة وزارة الصحة للقيام بهذا الدور يثّل مصدر النور يف عامل مظلم. 
املُوكل  النساء بخطورة املرض فالدور  من أجل تقوية منسوب اإلدراك لدى 
للدولة عن طريق وزارة الصحة هو دور كبري ورئييّس باعتبار كّل امرأة تونسيّة 
هي جديرة بالحياة وبالتمتّع بحّق الصّحة باعتباره واجبا من واجبات الدولة 
تجاه مواطنيها. وذلك للرفع من نسبة الناجيات من هذا الرسطان التي تبلغ 
اليوم 50 يف املائة يف حني تبلغ بالدول املتقدمة 80 يف املائة. رمبا يعود األمر 
إىل أن أغلب التونسيّات يُفْقن من وهم التمتّع بالصحة الجيّدة يف نوع من 
بهذا  باملصابات  ليلْتحقن  جديد  واقع  إىل  تنُقلهّن  متأّخر  وبشكل  الصدمة 
املرض الخبيث كام لو أّن ماء باردا قد ُصّب عىل رؤوسهّن فأيقظهّن من عامل 

وهم امتالك الصحة إىل عامل الحقيقة الباردة القاسية. 
تأيت صدمة اإلصابة بهذا الرسطان كخنجر قاتل أو كزلزال ال يُرّج ويزلزل املرأة 
اىل  والخلع  والفزع  الحزن  يتّد  حيث  أرستها  كيان  يزلزل  بل  فقط  املصابة 
كل أفراد العائلة.وتنقلب حياتها رأسا عىل عقب وتتصاعد يف رأسها عرشات 

تكون  لن  التي  املرض  رحلة  وعن  العالج  دروب  وعن  مصريها  عن  األسئلة 
رحلة سهلة وهو ما يدفعها إىل البحث عن مفتاح األمل وهو املفتاح الوحيد 
الذي تحتاجه لفتْح كل أبواب حياتها وهي تصارع املرض الخبيث. فالبحوث 
اللّذين  والخوف  التوتّر  عكس  املعنويّات  رفع  يف  األمل  دور  أثبتت  العلمية 
يدخلْنها  أن  يجب  نفسيّة  حرب  فهي  إذا  املناعة...  ضعف  يف  يساهامن 
مدّججات بأسلحة كثرية منها: روح التحّدي، العزية، املقاومة، الحلم، األمل، 
الصمود، واعتبار األمل جزءا من الحياة وضيْفا يقتيض األمر االعرتاف بوجوده 
اآلن مع ما يُصاحب ذلك من مشاعر القلق والسخط واألىس والحزن والضياع. 
وكّل ما يتعلّق باملأزق اللوايت هّن فيه يقيًنا وحقيقًة بعد أن كّن يسمعن عنه 
بْت يصارْعنه ويتحّصَن ضّده. فعادة ما يُرافق هذا املرض حالة من الخوف 
والحزن يهّز الكيان ويُغرّي كل الفرضيّات ويجعل شبح املوت حارضا يف إيقاع 
ويجعل  القادم...  الفرح  غيوم  كل  يحجب  العالج  زمن  يتّد عىل طول  ُمثري 
حاالت  من  كثري  يف  منترصا  يخرج  يرحم  ال  وحش  مثل  قريبة  املوت  صورة 

اإلصابة به.
غري أّن كثريا من املصابات به يجعلن من الخوف من املوت أحد أسباب القّوة 
التي تدفعهّن إىل الحياة. إذا املسألة مسألة جدل الحياة أو املوت، الحزن أو 
الفرح، اليأس أو األمل، الحضور أو الغياب... الكّل نقيض اآلخر وعىل املصابة 

بالرسطان أن تختار أين تقف وضّد من تناضل وتُقاتل.
وهذا يتطلّب العبة ماهرة تُحسن التقاط كرة الحياة واألمل والفرح للتصّدي 
لحقيقة رسطان الثدي. تلك الحقيقة الجارحة الصادمة، املستفزّة التي تُفّجر 
التكّفل  الدولة يف  التساؤالت حول دور  بركايّن عددا ال يُحىص من  يف شعور 
باإلحاطة باملُصابات بهذا املرض من خالل صندوق التأمني عىل املرض أو فيام 
يخص اإلحاطة بهّن نفسيّا وماديّا. وتطرح عىل عاتقها رضورة أن ترصد لهّن 
ميزانيّة خاصة أن ال يقع االكتفاء بدور املجتمع املديّن عىل أهّميته. وأن يقع 
االهتامم باملرأة الريفيّة وتكثيف حمالت التقّص عىل الرسطان يف صفوفهّن. 

وأن يقع العناية بالجانب النفيّس للمريضات وهو ما يُعرف بـ:
العالج النفيّس:

ال يقّل أهّمية العالج النفيّس عن العالج الطبّي وعن طريق العقاقري ملساعدة 
املريضة عىل تجاوز محنتها بل هو ُمكّمل رضورّي تحتاج إليه النساء املُصابات 

برسطان الثدي.
فالدعم النفيّس من املحيطني باملريضة يساعدها عىل محاربة املرض والتخلّص 
من التشاؤم والحزن واالنتكاسات .فقد أظهرت دراسة أُحدثت يف أسرتاليا أّن 
التوتّر النفيّس يساهم يف انتشار الخاليا الرسطانيّة يف جسم املريض والضغوط 
الخاليا  منّو  إمكانية  يُعّزز  مبا  الجسم  يف  الدمويّة  األوعية  تشحن  النفسية 
الحالة  مراعاة  يجب  لذلك  الجسم  يف  االنتشار  رسيعة  ويجعلها  الرسطانيّة 
النفسيّة ملرىض الرسطان لتجنيبهم اإلجهاد النفيّس فالتوتّر عىل ارتباط وثيق 

ومتني بالعديد من أنواع الرسطانات من بينها رسطان الثدي.
كام أنّه من املهّم جدا الحديث مع امرأة أخرى عاشت تجربة املرض ونجحت 
يف تخطّي مرحلة الخطر واإلصغاء إىل نصائحها وتوجيهاتها فيكفي أن تقول 
لها: »أنا أشعر مبا تشعرين به أليّن خضت نفس تجربتك« لتُخلّصها من حالة 
االكتئاب والحزن والحرية والرعب. فالحزن الذي يُرافق املصابة برسطان الثدي 
الصدمة  باملرض وحالة  إصابتها  اكتشاف  بعد  النفسيّة  يُأزِّم حالتها  أن  يكن 
يف  ورغبة  وإحباط  واستنكار  لألمر  تصديق  وعدم  خوف  إىل  تتحّول  التي 
بأّن جزءا من  الثدي حيث تشعر  استئصال  تّم  إذا  املوت خاصة  أو  االنزواء 

أنوثتها قد أنطفأ.
ما من شك يف أن رسطان الثدي مبثابة غول يلتهم أجساد كثري من التونسيّات 
ومن نساء العامل بأرسه٬ غري أّن هناك رسطانات أخرى أكرث فتْكا بالبرش يجب 
التعّصب،  املقّدس،  الجهل  العقل: مثل  أيضا وهي رسطانات  لها  نتصّدى  أن 
التّي قد تجد  الفكريّة  بالنفايات  التمييز العنرصّي، الخرافة وكّل ماله عالقة 

طريقها اىل عقول الناس. لذلك نقول لكل املصابات برسطان الثدي:
أنّت جميالت رغم قبح املرض، ورغم بشاعة الواقع ونظرة الناس ورغم غدر 
الزمن... إّن النضال وحده يعطي لحياتكّن معنى وصمودكّن ضّد املرض هو 

أعىل عالمات النضال لكْسب الحياة.

* فاتن الوساليت 

ويف ُعمق التجربة ال جيب أن يْرُكد األمل
أكتوبر الشهر الوردّي، الشهر العاملّي للتوعية حول رسطان الثدي، هذا النوع من السطانات تظهر يف أنسجة الّثدي، تُصاب به نساء كثريات. وهو 
أبرز نوع يصيب النساء الّتونسّيات حسب إحصائيات الجمعية التونسّية لرعاية مرىض السطان بنسبة 64 يف املائة، كام أنّه من أكرث السطانات 
انتشارا يف العامل حسب ما أكدته منظمة الصحة العاملّية أكرث من 22 مليون حالة عام 2020. أي إصابة امرأة من بني 12 امرأة... وقد توّفيت 

685 ألف امرأة سنة 2020 بسطان الثدي من بينها 270 ألف حالة وفاة كانت يف الدول متوّسطة أو ضعيفة الدخل.
نوّد يف البداية التنبيه إىل أنّنا ال نقّدم دراسة علمّية حول رسطان الثدي، وإمنا نحاول طرح اإلشكالية ونُطلق الرهانات الكائنة واملمكنة. ونطلق 

صيحة فزع نظرا إىل تطّور عدد اإلصابات به بصفة مهولة خاصة يف العقديْن األخرييْن.
يتصّدر رسطان الثدي حسب ما نرشته إدارة الرعاية الصّحية األساسّية بوزارة الصّحة قامئة أنواع السطانات األكرث انتشارا يف تونس بنسبة 30 
يف املائة من مجموع السطانات. يأيت قبل أورام أخرى مثل املعدة والقولون والرئة. وتُشري اإلحصائيات إىل وجود 3515 إصابة بسطان الثدي 
سنة 2020 أي بنسبة 58.5 يف املائة لكّل مئة ألف امرأة. هذا العدد املرتفع دفع أهل االختصاص إىل التحذير من هْول ارتفاع املعّدل السنوّي 

لإلصابات إذ ال يقّل العدد سنويّا عن 3000 إصابة وهو عدد ُمرّجح لالرتفاع إىل 4000 إصابة سنة 2024.
ئنه املقيتة، حيث تعجز  السطان عموما، ال تعريف له بفْقه الحياة غري أنّه جوع يلتهم الجسد التهاما ال يعني إالّ الفناء. هو ُمثقل بنواياه و كرَامرَ

الحياة بكّل كيمياء بهجتها أن تُنهي حياته يذهب بالكثري من ضحاياه إىل املوت العدّو الذي ال يخىش أحدا أو شيئا.

أكتوبر الورديّ: 
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* لنبدأ بإثارة دور الشعراء اليوم يف عامل تنتفي عنه الشعريّة. مبعنى 
آخر هل تتسع حياة القرن الجديد للشعر؟

- لقد كان الّشعر عىل امتداد تاريخه الطويل قاطرة للثّقافة العربيّة 
وإذا استعرنا عبارة ابن خلدون كان »ديوان العرب«. مل يخفت بريقه 
يف العصور الحديثة. بل كان عامال رئيسا يف تحديث الثّقافة العربيّة ويف 
تحديث بقية الفنون األخرى كاملرسح والرسديّات والفنون التشكيلية 
القليلة، عن ريادته  العقود األخرية  أنّه بدأ يتخىّل، يف  واملوسيقى. إال 
ويتاجُع عن مركزيته. ويف هذا الّتاجع خسارة فادحة للفكر واإلبداع 
ويف  العريّب  الثّقايّف  الخطاب  مجمل  يف  تتضح  بوادره  بدأت  العربيني، 
ال  الّتاجع،  أن هذا  بيْد  العريّب.  اإلنسان  كينونة  التأثري يف  قدرته عىل 
الشعرّي  الفاعل  أو غياب  املدينة  الّشاعر عن  بالرضورة اختفاء  يعني 
جدا.  ممتزجة  واللّغة  الّشعر  بني  فالعالقة  الرّاهن.  العريّب  اإلبداع  يف 
يبتكرُها.  فيام  تبتكرُُه  أيضا.  صانعها  وهو  اللّغة  صنيع  هو  فالّشعر 
بالفنون جميعها، باعتبار  بالّشعر، يعني االحتفاء  لذلك، فإن االحتفاء 

أن الّشعريّة هي الخيط الذي ينظم عمليات الخلق اإلبداعي كافة.
حاجة  فإن  الفطنة،  بكونه  رشيق  ابن  عرّفه  كام  الّشعر  فهمنا  وإذا 
اإلنسان الدامئة إىل هذه الفطنة، تبدو ملّحة أكرث من أي وقت مىض. 
فال مفّر اليوم، من أن نُعّول عىل دور الّشعر يف ترشيد الفعل الثّقايّف 
ومن أن نفسح املجال للّشاعر يف كّل الوسائل اإلعالميّة العربيّة مقروءة 
الفعيل  وحضوره  الجامهرييّة  حظوته  يستعيد  يك  ومرئيّة،  ومسموعة 
والفعال يف املعيش الثقايف العريب، ويُسهم مبا له من تأثري وما يحمله 
العربيّة  الذات  بناء  إعادة  يف  عالية  وإنسانيّة  وقيم  ورؤى  فكر  من 

ومعالجة ما أصابها من تصحر.
نعم هكذا تستقيم املعادلة: جامعات تؤسس للقتل والذبح والتصفية 
وللقيم  وللحرية  والفن  والثقافة  للحياة  يؤسسون  واملبدعون  الدينية 
الفعل  مجال  افتك  اإلرهاب  ألن  املبدعون  سكت  إذا  آما  والجامل. 

والقول فتلك أوىل أمارات الخسارة والفشل.
يؤنثني مرتني 2005  إىل  الياقوت 98  إىل خجل  املاء 96  أنثى  * من 
تضع  مل  و«الحياة   2010 ممطر  وجسد   2009 الّنجوم  تتألأل  فمثيل 
مساحيقها بعد« 2017 والقصيدة لديك تكتب املرأة من أبعاد عدة 
هذا  رس  لنا  تفرسين  لو  العامل.  يف  األنثى  الذات  ملركزية  وتنترصين 

االختيار؟
- القصيدة عندي هي رسير الذات وغرفتها وبيتها وشوارعها وحانتها. 
والغريية املطلقة اغتيال جاميل للذات. وال مجال يك أخرج من دائرة 
املوضوع الذي أرسين فيه نسق الشاعر الفحل سوى بالتحول إىل ذات 
لغوية تصّمم هندستها املعامرية الخاصة. وإذا كانت القصيدة العربية 
دور  يلعب  والشاعر  السائدة  وللقيم  اجتامعيا  لآلخر  وفية  التقليدية 
مع  تتصالح  التي  تلك  هي  املطلوبة  االستاتيجية  فإن  القبيلة  لسان 
الذات كصانعة للقيم ومتجاوزة والتي تحمل تصّورا لإلنسان وللذات 

بشكل يعارض الّنموذج القائم واملعتمد.
اجتامعي  جنيس  ثابت  من  تحّررا  بالذايت،  االلتصاق  يف  وجدت  لقد 
قصيدة  يف  أقول  قصيديت  عىل  يهيمن  املتكلم  بالضمري  فإذا  سلطوي. 

»اعشقني« من مجموعتي الشعرية األوىل »أنثى املاء«:
بجلدي  ألتّف  أحداقي/  صهوة  عىل  أحملني  أناميل/  فوق  أحملني 
قامطا/ أعانقني شوقا إيّل/ أبارك تدفقي، تالطمي/ أحضنني يف صدري/ 
عىل  نقيش  ألواحي/  أتهجى  بشعري/  املخضوبتني  اليدين  هاتني  ألثم 
أقيض  الصيد/  لشباك  الطعم  للعطش/  املاء  تحمل  صوريت  الحجر/ 
أجراس الليل/ يف نحتي/ أنام تحت ظيّل/ ألبس بداويت/ نكاية يف املدن/ 
يّف أتنزه/ ساعة الضجر مّني/ أدخلني حديقة/ ال توقع/ بيني وبيني/ 

أعشقني مستحيلة/ ال يعرف التاب قدميها.

إن رّد االعتبار إىل الذات أوال وإىل الذات األنثوية كانا وال يزاالن هديف 
ومرشوعي.

* التفاصيل حارضة بقوة يف شعرك وهو ما أكسب متيز تجربتك إذ نجد 
يف قصائدك القهوة والبنسيلني واملعطف والنظارات والفستق ورشاب 

التفاصيل  يف  النحت  هذا  والتوابل...  والغرفة  والبيت  واملطار  اللوز 
يحيلنا عىل نزار قباين ما مدى تأثري هذا الشاعر العظيم فيك؟

املجموعة  يف  واضح  بشكل  بدأ  شعري  يف  التفاصيل  انسياب  أوال   -
املجموعة  يف  أكرث  وسيظهر  بعد«  مساحيقها  تضع  مل  »الحياة  الرابعة 
التي ستصدر يف معرض تونس الدويل للكتاب. وأظن أنه نتيجة تطور 
ومفرداته  الواقع  إىل  انتباها  أكرث  أصبحت  حيث  الحياة  يف  تجربتي 

وعنارصه.
الشعر  قباين، ميثل عالمة مضيئة يف  نزار  الكبري  الشاعر  أن  ال شك يف 
لقيت  متفرقة  قصائد  كتب  شاعر  مجرد  ليس  فهو  الحديث.  العريب 
نجاحا فقط، بل هو صاحب مرشوع شعري متكامل الرشوط والعنارص. 
ولعّل أهّم ما يف تجربة نزار قباين نجاحه يف نحت صوت شعري خاص 
جدا، مُييّزه عن غريه من القامات الشعريّة الكبرية، وهو ما يُعرب عنه 
ُتّكن صاحبها من  التي  الّشعريّة،  الّنربة  اإلبداع ووحدها  بالفرادة يف 

تحقيق اإلضافة، التي تضمن بدورها للّشاعر البقاء وهزم املوت.
أثرى نزار قباين الشعر العريب بقصائد ذات نفس عرويب صاخب وأيضا 
للنقد  قصيدته  توظيف  عن  يتوان  مل  بحيث  مبكان  الجرأة  من  كان 
النقد السيايس للنظام العريب مل تلق  السيايس الالذع. وهي قصائد يف 
ما تستحّقه من االهتامم كام هو شأن قصائده التي تغنى فيها بالحب 

واملرأة.
يُوصف الشاعر نزار قباين بكونه شاعر الحب وشاعر املرأة. وهو صحيح 
وكانت  املتعّددة  وقصصه  حاالته  يف  الحب  تناول  فقد  كبري  حّد  إىل 
إىل  وبالنسبة  والجاملية.  الجامل  عالية  بلقيس  حبيبته  يف  قصائده 
املرأة بشكل عام، فيُحسب له تخصيص نصيب األسد من مرشوعه لها 
حتى لكأن املرأة عند نزار األرض والحرية والوطن والعروبة والقدس 

وفلسطني والحياة واألنوثة.
خالل  من  عنه  املسكوت  تجاوز  يف  ونجح  بحب  املرأة  قباين  كتب 
استحضارها حّسيّا. ولكن رمبا ما ميكن أن نعيبه عىل نزار قباين -وهو 
أشعاره  يف  فأعاد  ثقافيا،  باملرأة  االرتقاء  عىل  يشتغل  مل  أنه  هو-  من 
إنتاج التمثالت العربيّة حول املرأة. لذلك هناك من ذهب إىل القول إن 
نزار قباين كرس الصورة التقليدية للمرأة ومل يقم بتحريرها كام يقول 

ظاهر القصيدة.
طبعا مثل هذه االنتقادات ال تخلو من موضوعية املقاربة ولكّنها يف 
الوقت نفسه ال تستنقص من قيمة نزار قباين الشعرية. فهو صاحب 
لغة شعريّة خاصة جدا وله من الفتوحات الجاملية الفنية ما يشفع له 

هذا االنحراف يف كيفية تصور املرأة.
العريب  اإلنسان  بني  صالحوا  الذين  القالئل  من  أنه  قباين  نزار  يكفي 

املعارص والشعر ويكفيه أيضا ما أغنى به املوسيقى والغناء العربيني.
* حصلت عىل جائزة زبيدة بشري لإلبداع األديب سنة 2017 وقبل ذلك 
جائزة لرييتيش دي بيا األوروبية للشعر فهل هي اعرتاف اآلخر بشعرك 

خطوة نحو العاملية؟

جائزة  هي  نعم   -
من  بيا  لرييتيش 
الشعرية  الجوائز 
يف  جدا  املهمة 
ايطاليا وقد اختارت 

مؤسسة الجائزة هذا العام منحها إىل ثالث شاعرات من البحر األبيض 
الجائزة  أعترب هذه  بينهن.  الوحيدة  العربية  الشاعرة  وكنت  املتوسط 
الشعرية  الكتابة  مزيد  وحافزا عىل  الشعرية  معتربة يف سرييت  إضافة 
تهّم  أنها  أيضا يبدو يل  إبداعيا.  تبلغ األقايص  وتطوير قصيديت بحيث 
الكثري من الشاعرات العربيات اللوايت اختن االشتغال عىل تيمة الذات 

والحرية وبناء عالقة مكاشفة مع الذات والغريية يف الوقت نفسه.
أما جائزة زبيدة بشري فإنها تظل مبذاق خاص ألنها من بلدي تونس 
ومن تتويج لجنة تونسية. يظّل االعتاف داخل الوطن أكرث االعتافات 

قيمة بالنسبة إيّل.
عن  الكبرية  املالية  القيمة  ذات  العربية  الجوائز  عزوف  تنتقدين   *
الشعر الحديث وخاصة قصيدة النرث وتركيزها عىل الشعر التقليدي. 

كيف تفرسين هذا العزوف؟
- القصيدة النرثية ال تعتف بها هذه الجوائز إىل درجة أن غالبية أعالم 
قصيدة النرث العربية ال يشاركون يف هذه الجوائز ألنهم يعلمون مسبقا 
أن ال حّظ لهم يف الفوز وأن هناك إقصاء لهذه القصيدة مسكوت عنه. 
بل إّن الّشعراء الذين حصلوا عىل جائزة من هذه الجوائز قد حصلوا 
عليها من خارج أهّم صفة يحملونها وهي أنّهم شعراء قصيدة النرث. 
املقام  يف  روائيني  ليسوا  أنهم  رغم  الرواية  فن  يف  مشاركتهم  فكانت 
األول. وهو ما يعني أن العرف الجاري يف هذه الجوائز هو إقصاء أي 
عمل شعري ينتمي إىل قصيدة النرث مع العلم أن رشوط التشح لهذه 

الجوائز ال تكشف عن ذلك.
والفكر  والّنقد  الرواية  جنس  يف  واملرونة  االنفتاح  ملاذا  أتساءل  وهنا 

والتجمة والتشبث بالخيارات املحافظة كثريا أو نسبيا يف الّشعر؟
هذه  تتجاهُل  التي  املسألة  هذه  حول  الّنقاش  املهّم  من  أنّه  أعتقد 
وتعّد من  ورامبو  بودلري  كتبها  التي  النرث  املهّمة: فقصيدة  االعتبارات 
الجذور  ذات  الرواية  فن  عن  تختلف  ال  األدب  يف  الحداثة  مظاهر 
املايض  القرن  من  السبعينات  إىل  تعود  النرث  قصيدة  أيضا  الغربية. 
وكتبها أعالم الشعر العريب أمثال أنيس الحاج ومحمد املاغوط وأدونيس 
ويوسف الخال وهي قصيدة أضافت الكثري إىل الّشعريّة العربية. كام 
أن الكثري من الذين يكتبون الشعر اليوم يف العامل العريب إّنا هم شعراء 
النرث  قصيدة  يكتنب  الّشاعرات  من  القصوى  والغالبية  النرث  قصيدة 
القصيدة  هذه  خالل  من  وشاعراتها-  النرث  قصيدة  -شعراء  ويرّوجون 
أكرث حرية. ونظن  لقيم جديدة وإلنسان  الخليل  أوزان  املتمردة عىل 
أن املعركة الثقافية الحضارية اليوم يف مجتمعاتنا العربية تدور حول 
هذه القيم التي تبرّش بها قصيدة الّنرث وتبدع فيها معنى ومعامرا فّنيّا.
إّن اإلقصاء عمليا من الجوائز الذي مُيارس ضّد قصيدة الّنرث من املواقف 
التي تتطلّب جرأة وشجاعة من القامئني عىل الجوائز لتجاوزها وإعالن 
عليها  يثور  أن  املبدع  حّق  من  جاملية  رشوط  دون  لإلبداع  االنتصار 
ويبدع يف غريها. فالّنقد اليوم يتناول مفهوم الّشعريّة ملا ينطوي عليه 
من تنّوع وثراء وال يشء يرّبر غلق فهم الّشعر عىل العمودي والتفعيلة 

فقط.
من هذا املنطلق فإن استسالم شعراء قصيدة النرث لهذا اإلقصاء وامتناع 
املعروفني عن املشاركة ال يخلو من سلبية. بل إّن املشاركة هي موقف 
وثقة وإميان بالقصيدة التي تّم اختيار اإلبداع فيها. املشاركة يف هذه 

الجوائز موقف للتّاريخ حتى لو كان أمل الفوز بالجائزة صفر.

الحوار األدبي

الشاعرة آمال موسى لـ»الشعب«:

الشّعر قاطرة الثقافة العربيّة
والقصيدة هي سرير الذات )الجزء األول(

آمال موىس إعالمية وشاعرة حاصلة عىل الدكتوراه يف علم االجتامع. أستاذة يف 
الجامعة التونسية ويف املعهد العايل للصحافة. 

لها عديد املنشورات يف مجال الشعر والنقد والبحث. شاركت يف عديد التظاهرات 
نجالء  حكومة  ضمن  اختريت  واإلقليمية.  والعربية  الوطنية  وامللتقيات  والندوات 

بودن لتحّمل حقيبة وزارة املرأة والطّفولة واملسنني. 

نحن حاورناها قبل يومني من اإلعالن عن تعيينها.
هي كالحياة مل تضع مساحيقها بعد، هي مؤنثة مرتني. هي أنثى املاء من جسد 
ممطر. هي خجل الياقوت. هي وحدها يف رشفة النساء. هي شاعرة وكفى. يف هذا 

العدد نقّدم الجزء األول من هذا الحوار الخاص.

حاورها: أبو جرير

 حتّمت كورونا فهما جديدا 
للظواهر االجتماعيّة 
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والله  ِجّدا...  َمعِذرٌة  الّنبيل...  الِقّط  ذلك  روح  )إىل 
أبرياء جّدا... والله فقراء ِجّدا.(

املعنى  الكالم وميتلك  أرَض  يرِث  يكُتب حكايَته  »َمْن 
متاما« )محمود درويش(.

ِقّط...  سادسهم  األزمان خمسٌة  قاِدم  يف  مكان  يا  كان 
أعراب  أربعة  شئتُم  إن  َشتّى:  تَصنيفات  شأنهم  يف  يل 
وواحد أمازيغّي العرِْق عريبُّ الّروِح وإن شئتم ُعروبيّان 
وواحد إسالميُّ الهوى ناِهُض األفكاِر واألحالِم واِثناِن مل 
أعُثْ لهام عىل انتامء أو رأي سيايّس بْل كان هّمُهام أن 
يُنهيا تعليمهام الجامعّي لِيتَوظّفا ويُطِعام أفواها يف يوٍم 
ذي َمْسَغبة... وإِن ِشئتُم ثالثة طلبة للُحقوق أو الُعقوق 
وطالُب تضاريَس وتواريَخ وطالُب أَدٍب وِعَنٍب وَشَغٍب 
وال  أمازيغيّا  وال  عربيّا  ال  يكن  فلم  القّط  أّما   ... وُحبٍّ

ُعروبيّا وال إسالميّا وال طالِبا... بل كاَن ِقطّا فقط.
انتخبناه  َصربا.  وأكثُنا  عقال  وأرْجُحنا  سّنا  أكربُنا  األّوُل 
زعيام يف إْجامع حقيقّي مل يَتوفَّْر حتّى يف َسقيَفة بني 
ساِعدة... أعطى الله زعيمنا بَْسطَة يف الجسم وهدوءا 
واملرح  الُدعابة  إىل  ومياْل  الّنظر  يف  وبعدا  الفكر  يف 

أحيانا... كاَن فَْقرُُه فَقريا...
فاُضطرَّ إىل البحث عن أعامل َعرَضيَّة يف صيف »مدنني« 
كان  يستِطْع...  ملْ  فإْن  املاِل...  بعَض  ليجَمَع  القاتل 
ذات  أصبح  دراسته...  لِيتمَّ  عائلته  ِخفيًَة عن  يستديُن 
َعْدَل  َعَدَل فصاَر  ثّم  املسلمني  بيت مال  يوم خازنا يف 
تنفيذ يف إحدى مدن الّساحل وبَنى أكث من بيت والن 
الله عليه فَشكر وابتاله  َملْبَُسه... أغدَق  مطعُمه وَرقَّ 

فَصرِبَ... وكان يف الحالني كريَم املَعَش َذرِب اللّسان.
حّب  عىل  تَرّب  متوّسطة  عائلة  من  فكان  الثاين  أّما 
واّدخاَر  تخزينه  فأتَقَن جيّدا  َجاّم  ُحبّا  الرَّضاِع  املال يف 
الّشعر كثيف  ِقرِشه األبيض ليومه األسَمِر... كان َغزيَر 
الحاجبني فأطلقنا عليه اسم »األسد«. دار الزَّماُن فصار 
الّدرس  عن  الغياب  كثرَي  كان  ل«األسد«...  نصريا  حّقا 
االمتحان  عن  تغيََّب  أن  التّهاون  به  وبلََغ  الّنوم  لكثة 
وحني مل ينجْح طبعا اّدعى زورا وبهتانا أنّني كنُت فأال 
يبلَُغ  ال  حتّى  األمَر  أُشيَع  أاّل  َل  وتوسَّ طريقه  يف  سيّئا 

مساِمَع أبيه صْعِب املِراس.
كاَن هذا األسُد عاشقا للطّعام يربَُع فيه طبخا ويُجيُده 

أكال. وكانْت لنا يف حديقة البيت ِمشمشة وارفة ُحلوُة 
لكن  غلَّتَها  قطفنا  الجنان...  بنات  من  كأنّها  الثاّمر 
نستطيُع  ال  شامخات  شاهقات  عاليات  حبّات  بِقيت 
حبّاِت  قُلوِب  وجود  إىل  اِنتبهُت صدفة  وصوال...  إليها 
فَحلََف  فأنكَر واستحلفته  املطبخ... سألته  املشمش يف 
الفجر يف  يَْسي عند  ِسّا فوجدتُه  راقبتُه  لكّني  حانثا. 
سواله القصري املُتَعثِكل الذي قُدَّ من بقيّة »جينز« من 
كَّث  متساح  مثل  الظّهر  عاِرَي  يسي  القديم...  العهد 
ها  فرََيُجُّ املشمشة  ِجذع  عىل  فيقبض  أسد  مثل  اللبَّة 
اقُط الحبّاُت رطبة َجِنيَّة... فعلُت مثله ِخفية  ا فتسَّ رَجًّ
عنه  وداريُت  وأكلُت  طَريّة  شهيًة  الحبّاُت  فتّساقطْت 
حتّى  الّسور  وراء  املشمش  قلوَب  قاِذفا  الرّفاق  وعن 
الغذايّئ  الكنز  هذا  إىل  »األوباش«  أحُد  يتفطَّن  ال 
االسرتاتيجّي الذي ُيكن أن يُوفَّر نفقة فطور الّصباح يف 

حاالت اإلفالس التاّم أو جدولة الّديون أو ما جاورها.
أّما الثالُث فكان أرنبا. ال ألنّه يحبُّ الجزَر وإّنا لوداعة 
بهاء  يزيُدُه  ثَِنيَّتَيْه  يف  ولرُبوز طفيف  ُمحيّاه  يف  مرِحة 
أَمة  الله وحّب  ُحبَّ  ُحبّنْي:  وقََع يف  نظرا...  زِدتَُه  كلاّم 
من إمائه فكانت تِصلُُه رسائل شبه أسبوعيّة يجدها يف 
دكّان العّم يوسف رحمه الله. فَنحتجُّ احتجاجا طريفا 
ُمَمْسَحا ال يعلَُم ِسّه إاّل الرّاسخون يف العلم. فبأّي حّق 

يجعُل الهوى مقصورا عليه؟
أّما الرّابع فكان سنجابا لتقليده طريقة تزاوج الّسناجب 
أبدَع منه وإلدمانه املُكّسات  أَر  يف مشهد كوميدّي مل 
بسيطة  حاجات  قضاء  عن  أحيانا  ولكسله  وجهرا  ِسّا 
سنوات  فطيلة  ورديئه.  طيّبه  بالطّعام  املُفرَط  ولولعه 
الطّعام  آنية  يُبِق يف  مل  لكم-  -أقسم  ِسامن  أو  عجاف 
ترَك  واحدة  مرّة  سوى  األكل  أو  الّذكَر  يستحقُّ  شيئا 
فيها بُرجا من القَرع األحمر ورّبا كان نَيْئا... كان يِحبُّ 
وجوالت  فيه صوالت  وله  للخري  املالئكة  الطّعام حبَّ 
يذَهُل  الكسكيس  قصعة  يرى  عندما  شتّى...  وطقوس 
عن  ويذهُل  الطّعام  سوى  شيئا  يُبِصُ  وال  حوله  عاّم 
هو  وما  الزّاهدين  العابدين  صْمَت  ويصمُت  الكالم 
بعابد وال زاهد... ال ترى سوى َيينه يف ذهاب وإيّاب 
الطّعاَم  املوىل تعاىل خلَق  بني فِمه واإلناء... حتّى كأّن 
فقط ألجله ومل يحدْث أبدا أن كان أّوَل املُنسحبني من 

وجبة العشاء. بل كان دوما آخرهم بعد أن يَسَح قَْعَر 
اإلناء وحافّاته بسبّابته اليُمنى.

أّما خامُسهم فكان عابثا ُمحبّا للحياة يبحُث عن ذاته 
بني األسطر والكلامت... كان يحّب املاء والحياة ولكّنه 

قبل ذلك يحبُّ أيضا خالَق املاء وصانَع الحياة.
وال  تقّدميّا  وال  يينيّا  وال  يساريّا  يكن  فلم  القّط  أّما 
غريب  وأمرُه  فقط...  و...  قطّا...  كان  بل  رجعيّا... 
نادرة  فصيلة  من  حقيقيّا  قطّا  كان  أغرب...  وحكايتُه 
اعتادت »خوانم«)1( الجالية التونسيّة بتونس رشاءها 
أمام  ومثنها  بجاملها  والتباهي  بها  الصالونات  وتزيني 
ُصويِْحباتِهّن... لكّن أهل القّط ألمٍر ال أعلمه رحلوا أو 
انقرضوا أو َضلَّ هو الطريق إليهم فلجأ من َجْوِر الزّمان 
َسَغٍب  من  وأطعموه  شاِرع  ِمن  آُووُه  فقراء  طلبة  إىل 
وَدثَّروه من بَرٍْد. لكّنه تأثَّر بعادات البورجوازينّي فاعتاَد 
وِر... كان ال يأكُل لحام...  طعاَم الُقصور وأَنَِف طعاَم الدُّ
فقط  كان طعامه  اللّحم؟  يأنَف  قّط  هل سمعتم عن 
إذا  له  نشرتيها  »الصالمي«...  ورُقاقات  الُجنب  مثلَّثات 
بحثا  االمتحانات  أيّام  خاّصة  الخاوية  جيوبنا  سمحت 
نداوَم عىل  أن  نستطع  لكن مل  إلهيّني  برَكة وسَنٍد  عن 
اإلنفاق عليه ونحن ال نكاُد نُسدُّ نَفَقَة بطوننا... فَنَسَل 
و...  ما...  و...  و...  تُه  قُوَّ وخارْت  تُه  ِهمَّ وفرَتَْت  شعرُُه 
مااااْت... أيّها القّط الحبيب جّدا... معذرة جّدا فقد كّنا 
براءة  دِمك  ِمن  أبرياء  نحُن  الحبيب  أيّها  جّدا.  فقراَء 
األمِر  أويل  رِقاِب  الّذئب من دِم يوسَف وإّنا دُمك يف 

منهم...
يف  وتقّدسْت  الّسامء  يف  روُحك  تسامْت  القّط  أيّها 
امللكوْت... ها نحن مثلك يا حبيبي بعد ربع قرن نبحُث 
ولن  نيأَس  لن  لكّننا  نوت.  وال  نشبَع  فال  القوت  عن 

نقوَل »فاَت الُفوت ».
كّنا خمسة نشرتُِك يف كّل يشء: فنجان القهوة وسجائر 
آخره...  »الكريستال«  وسجائر  الّشهر  أّول  »املارس« 
نشرتك يف ُعلَِب ماء الحياة إذا استطاعْت إلينا سبيال... 
»الجينز« وحتّى األحالم... وطبعا يف  نشرتُك يف مالبس 
إيجار منزل قَدرُُه ستّون دوالرا أمريكيّا... منزِل مل نلِكُه 
املعنى  يلِك  من  ألّن  لنا  وسيَظَلُّ  لنا  كان  لكّنه  يوما 
وترَحُل  روَحها  ترتُك  الّروح  وألّن  املبنى  يلك  واملغنى 

إليه كّل فجر تجوُس الّديار وتنُفُض عن جدرانه البيضاء 
الّدنََس والغياَب والُغبار.

يف  الّشعوب  فيه  تِئُّ  زمن  كان حكُمه شعبيّا يف  منزل 
األخاديد... منزل كان دستوره ديقراطيّا حقيقيّا يف زمن 
الكِذب  من  والتسعني  التاسعة  عىل  انتخاباته  ناهزت 
ومن الُخطب الفارغة املُعلَّبة يف الُعلب... آآآه يا ديَن 
كّل  وآوى  والثانية  األوىل  األمميّة  شِهَد  منزل  الُحّب! 
ُمرجئة...  وحتّى  وأنصار  مهاجرين  من  البش  أصناف 
آوى أهل الله وأهل الّدنيا وأهل اآله... آآآه... لجأَ إليه 
رون من كّل َحْدب فأطعمهم ِمن َسَغب ووقاهم  املُفقَّ

ِمن َجْدب... آه يا ديَن الحّب!
الّدنيا ووزّعتهم عىل  كانوا خمسة... اآلن طّوحْت بهم 
كّل  عىل  ُمفاضا  الحّب  يكوَن  حتّى  األربعة  جهاتها 
ال  زَمن  يف  أوتادا  فصاروا  املُستقيم  بالقسطاس  األرض 

أوتاَد له.)2(
رواية ضعيفة وجدها  ويف  قّط  سادُسهم  كانوا خمسًة 
مخطوط  هامش  عىل  والتّواريخ  التّضاريس  طالُب 
كانوا  بل  قّط...  سادسهم  خمسة  يكونوا  مل  مهجور... 

ستّة ِقطط... و... و... فقط!
--------

1 - الخوانم:

 كلمة تركّية األصل تعني »سّيدات املجتمع«.

2 - تُحمل عبارة »األوتاد« هنا عىل املعنى الصويفّ.

* سعيد بو الشنبمخسٌة سادُسهم قِّط

نصّ شعريّ

كمن يراقب جنازًة
* فتحي قمري 

ترى كم شخصا يفكّر بك اآلن
وأنت تسرتسل يف تّذكر من عربوا من هنا.

هم قليل
والّصخة املجروحة تكاد تخنقك

للحظات سوف تشعر أّن لألىس متعة
حني تفكّر أّن منهم من مىض إىل حياة 

أخرى 
وأرض أخرى 

وسامء تعّدل مزاجها ألجل أبنائها
وال تغلق األفق.

**
منهم من فلّت األشجار فأسه 

الّنار يف صدره ال تنطفئ
وحكمة الغاب مل يلّقنها يده.

منهم الذين قاوموا اللّيل بالّركض 
وترّشفت أرواحهم نخب القوارير

لكّن الّنسيان ظّل بعيدا كحياة أخرى 
وأرض أخرى سامؤها ال تعاقب أحدا.

**
هم قليل

وأنت وحدك تحىص أسامَءهم 
ووجوَههم 

وأخطاَءك التي تجعل قبضة الرتاب يف يدك 
صلصاال وعرقا.

وميتلئ صدرك بأحجار املقربة.

أشتغل  كنت  أين  اإلنعاش  قسم  إىل  وسيم  رجل  أىت  عاما،  عش  ثالثة  قبل 
بِبْنية قويّة وخّدين  الخمسني من عمره تقريبا،  طبيبا مرتبّصا. كان كهال يف 
متورّدين وبشة مائلة إىل الّسمرة... أىت مشيا عىل القدمني، وحني هّم بخلع 
حذائه يك يستلقي عىل الّسير، ابتسم ابتسامة صغرية تدّل عىل ارتباكه ورّبا 
الذي يبدو  عىل تعّجبه من وجوده هناك بشكل مباغت وغري مفهوم، هو 
يف صّحة جيّدة... بادلته االبتسامة ذاتَها متعّجبا بدوري من دخوله إىل هناك 
مشيا عىل القدمني، أنا الذي تعّودت دخول املرىض إىل القسم يف حالة غيبوبة 
أو محمولني عىل األكتاف أو عىل األقّل يف حالة خطرة ال تسمح لهم بامليش.

عرفت أنه يشتغل محاميا، وأنّه عاشق للّشب، وأنه تعرّض إىل نزيف طفيف 
وفجئّي من الفم.

كنت بصدد إكامل عميل والعودة إىل البيت.
يف صباح اليوم املوايل، كان هناك رجل بدين مغطّى بلحاف أبيض يف غرفة 
أحد  يستطع  مل  مفتوح  بطن  هناك  كان  اللّحاف  تحت  غرفته...  غري  أخرى 
إغالقه. قيل إنّه رجل قدم من قسم الجراحة املجاور وإنّه لفظ أنفاسه فجرا 
بعد أن تعرض إىل نزيف فيضايّن من البلعوم مل يستطع وفد الجرّاحني إنقاذه 

منه.
تفّقدت غرفة املحامي، فلم أجد أحدا...

كانت هناك فقط ابتسامة كبرية ومرتبكة مرسومة عىل ستائر الّنافذة...
ظلّت أّمه تعود القسم كّل أسبوع من ذلك اليوم ملّدة طويلة...

كانت امرأة عجوزا يف الّسبعني من عمرها أو أقّل، نحيفة الوجه والعود رغم 
ِبْنيتها القويّة...

يف كّل مرّة تأيت فيها إىل رواق القسم، كانت تتفرّس يف وجوهنا جميعا، أحيانا 
ما تلمس يد واحد مّنا ثّم تضغط عليها ضغطة صغرية دون أن تقول حرفا 

واحدا...
مل تبك يف أّي مرّة من املرّات رغم أّن مجرّد الّنظر يف عينيها كان يثري رغبة 

قويّة يف البكاء...
مل يكن أحد ينعها من الّدخول إىل رواق القسم رغم تحجري الّزيارة... األستاذ 

املرّبز كان يخفض عينيه أسفا كلاّم تقاطعت عيناه مع عينيها.
رأيتها مرارا خارج القسم تجوب املستشفى بكامله وكأنّها تبحث عن يشء 

ضائع...
للقسم.  الّدوريّة  زياراتها  مرّة من  تتكلّم ألّول  أسابيع طويلة، سمعتها  بعد 
صدمة  إىل  تعرّض  كمن  وجهها  عىل  تعّجب  بعالمات  واحدة  جملة  قالت 

فوريّة مفاجئة: أين ذهب خالد؟
كنت أنظر إىل ستائر الّنافذة يف تلك الغرفة، فأرى ابتسامة رجل وسيم مرتبك، 

بخّدين متورّدين وجسد قوّي. 
دنوت منها بحنّو بالغ، كنت أريد أن أقول لها: انظري إىل ستائر الّنافذة، لكّني 
فُوجئت بنفيس أضغط عىل يدها فقط ضغطة خفيفة دون أن أنبس بحرف 

واحد، حني سمعُت ضجيج صفعة قويّة للّنافذة بسبب ريح غاضبة.

ريح غاضبة

تَخييل ذاتيّ:

* فهمي البلطي قصّة قصيرة:
)شاعر وطبيب تونيس(
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* شمس الدين العوين    
انطلقت السلسلة الجديدة من معارض وأنشطة اتحاد الفنانني 
وقد  الجديد  والفني  الثقايف  للموسم  التونسيني  التشكيليني 
والتدابري  الحيطة  أخذ  لالتحاد مع  أنشطة سابقة  كانت هناك 
أكتوبر   22 الجمعة  املعارض...مساء  النتظام  بالنسبة  الوقائية 
شهدت  املديرة  والهيئة  واملنخرطني  األعضاء  وبحضور  الجاري 
بتونس  العتيقة  باملدينة  الدين  خري  بقرص  العروض  فضاءات 
صالون  افتتاح  الثقافة  ورواد  الجميلة  الفنون  أحباء  ومبواكبة 
التشكيليني الشبان الذي يتواصل اىل غاية يوم 7 نوفمرب 2021 
الفنية  االتجاهات  املعروضة من حيث  األعامل  تنوعت  حيث 
واألساليب والتقنيات وعكست مسارات تطور الحركة التشكيلية 
التشكييل  للفنان  فني  عمل  عرض  تم  كام  تونس  يف  الشابة 
الراحل معز حسن عىل سبيل الرتحم عليه واستذكاره .ويف هذا 
أكتوبر   23 السبت  مساء  يفتتح  االتحاد  أنشطة  من  السياق 
الجاري املعرض الجامعي -الرسم الخطي والحفر- برواق يحي 
بالباملاريوم ليتواصل اىل غاية يوم 7 نوفمرب 2021.كام سبق ان 
افتتحت بإرشاف املندوب الجهوي للشؤون الثقافية بوالية بن 

لقاء  الفنون بنب عروس وفناين مجموعة  عروس ومديرة رواق 
تحت  التشكيلية  للفنون  الخامس  الجامعي  املعرض  فعاليات 
التشكيليني  الفنانني  إتحاد  ورعاية  مبساهمة  »لقاء5«  عنوان 
التونسيني وذلك يوم الجمعة 01 - اكتوبر - 2021 ..كام ينظم 
االتحاد فعاليات الصالون الدويل للخزف املعارص ضمن الدورة 
الرابعة – 2021 وتدعوالهيئة املديرة التحاد الفنانني التشكيليني 
التونسيني كافة الخزافني التونسيني، للمشاركة يف الدورة الرابعة 
خري  »بقرص   2021 نوفمرب  املعارص  للخزف  الدويل  للصالون 
الدين متحف مدينة تونس.وجاء يف بالغ االتحاد«...بامكان كل 
فنان املشاركة بأكرث من عمل عىل أن تتوفر فيه رشوط العرض 
الدين  خري  قرص  اىل  مبارشة  املنتقاة  األعامل  والسالمة.تقدم 
 2021 نوفمرب  شهر  من  االول  االسبوع  يف  تنصيبها  ويتم  باشا، 
بالتنسيق مع كوميسار املعرض السيدة سارة عطية عضو الهيئة 
املديرة لالتحاد وبالتعاون مع الفنانني املعنيني.ملزيد التفاصيل 
من  لغريها  تضاف  الفعاليات  هذه  االتحاد...«.  مبقر  االتصال 
الفني  املشهد  ضمن  بالرشاكة  فعاليات  يف  االتحاد  مساهامت 
والثقايف يف تونس.. ويف موقع االتحاد اشارة اىل حيز من نشأته 

وتاريخ الحركة التشكيلية يف تونس منها ما ييل »...«... نشأت 
الوطنيّة  الثقافيّة  الحركة  رحم  يف  التونسيّة  التّشكيليّة  الحركة 
الحامية  عهد  قبل  تشكيليّة  مهارات  من  حذفته  مام  آخذة 
تخطويف  ماّم جعلها  وخارجها  تونس  تعلّمته يف  ومام  وبعدها 
الرسم املسندي وتتطّور شيئا فشيئا إىل أن برزت عديد  اتجاه 
األسامء بدأت يف عرض إنتاجها واملشاركة يف املعارض الجامعيّة 
التي كانت تقام بأروقة العاصمة. وكان ال بد إذا أردنا دراسة 
الحركة التّشكيليّة التونسيّة بعد االستقالل من حيث مردوديتها 
التشكييل  للفن  وتجديد  بحث  حركة  كانت  وهل  التّشكيليّة 
التونيس املعارص أن تتعّمق يف تحليل الحياة الفنيّة قبله بداية 
الفنيّة  الصالونات  إىل  العروض  وقاعات  التونيس  الصالون  من 
والرسم اإلسترشاقي إىل إنتاج جامعة مدرسة تونس ونهاية إىل 
االستقالل  بعد  تأّّسست  التي  التونسيّة  التّشكيليّة  املجموعات 
رؤى  من  قّدمته  ما  بفضل  التّشكييل  اإلبداع  سواكن  وحركت 
ومضامني تشكيليّة معارصة وما أسهمت به من فعل تشكييل 

جديد شكل الصحوة الفنيّة التّونسيّة. 

اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين

صالون الشبان ومعرض الرسم الخطي والحفر.. واالعداد للصالون 
الدولي للخزف املعاصر خالل نوفمرب 

الشاعرة منى املاجري ضيفة بيت الفكر واإلبداع
خالل افتتاح موسمه الثقايف الرابع اختار نادي بيت الفكر واالبداع الذي تديره باقتدار الكاتبة والناقدة هيام الفرشييش أن يستهل نشاطه باستضافة الشاعرة منى املاجري 
والصحايف والروايئ محمد بوعود لالحتفاء بهام والتحاور معهام حول عالقة االبداع بالواقع الراهن وذلك يوم غد الجمعة 29 اكتوبر عىل الساعة الثالثة بفضاء املكتبة املغاربية 

بنب عروس.

الدورة الخامسة ملهرجان الروحانيات
تنطلق الدورة الخامسة ملهرجان روحانيات يوم 4 نوفمرب القادم مبدينة نفطة 
وتستمر حتى السادس منه. وتتوّزع فقراتها عىل فضاءات مختلفة ترتاوح بني الغناء 
الصويف ملنشدين من تونس وخارجها )لطفي بوشناقـ  االخوة أبو شعر إيهاب يونس 
ـ جواد الشاري ـ درصاف الحمداين ـ حرضة رجال تونس(، ومن الندوات العلمية 

األصبوحات الشعرية )الوهايبي والغزي(.
* سلمى الجاليص

»ذاكرات« هو عنوان املهرجان الدويل للحكاية والذي سينتظم من 31 
تلميذة  املقبل مبشاركة 1000  نوفمرب   03 يوم  غاية  إىل  الجاري  اكتوبر 
باملنستري  روسبينا  مرسح  املهرجان  هذا  تنظيم  عىل  ويرشف  وتلميذ. 
بالرشاكة مع املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باملنستري، وبدعم من 

برنامج »تفّنن-تونس اإلبداعيّة«.                                        
سوق  بافتتاح  أكتوبر،   31 يوم  املهرجان  ينطلق 
مجموعة  مبشاركة  املنستري  رباط  أمام  الحكايات 
من الحّكائني من تونس، املغرب، الجزائر، الكونغو، 
ليكون  للجمهور.  حكاياتهم  يقدمون  وفرنسا 
الساعة  من  بداية  للمهرجان،  الرّسمي  االفتتاح 
اليابسة مساء حيث سيتم تكريم الفناّنة منى نور 
الدين والفّنان عالء الّدين أيوب، ثّم تقديم بعض 

العروض الحكائية الجامعية التّلمذيّة.
العارشة  الساعة  من  وبداية  نوفمرب   3 إىل   1 من 
تنتظم عروض حكائية جامعيّة  والنصف صباحا، 
باملكتبات  وذلك  املنستري،  والية  بكامل  لألطفال 
العموميّة، ودور الثّقافة وبفضاء روسبينا للمرسح 
يؤثثها مجموعة من الحكائني من تونس، املغرب، 
مجموعة  إىل  باإلضافة  والكونغو  فرنسا  الجزائر، 

من الحكواتيني األطفال الذين تّم تكوينهم خالل مرحلة التكوين.      
ويُنظّم املهرجان يوم 01 نوفمرب مائدة مستديرة حول »دور مهرجانات 

الحكاية يف حفظ الذاكرة الشعبية«، ويف الثامنة ليال ينتظم عرض حكايئ 
غنايئ بعنوان »الغنجة« للفّنان العرويس الّزبيدي بدار الرّشع مقر جمعية 
الحكايات«  »ليلة  فتنتظم  نوفمرب   02 يوم  أما  املنستري.  مدينة  صيانة 
باملركب الثّقايف باملنستري، ويف الربنامج عروض حكائيّة فردية لحكواتيني 
التكوين ملرشوع  تّم تكوينهم خالل مرحلة  هّواة 
فيام  محرتفني.  حكواتيني  عن  فضال  »ذاكرات« 

ينتظم حفل اختتام املهرجان يوم 03 نوفمرب.
بتجميع  يهتّم  ثقايف  مرشوع  هو  »ذاكرات« 
الحكايات والتّكوين يف تقنيات وطُرق فّن الحيك، 
من تنظيم الفضاء الثّقايف املستقل »فضاء روسبينا 
»تفّنن-تونس  برنامج  من  بتمويل  للمرسح« 
اإلبداعيّة« وبرشاكة مع املندوبيّة الجهويّة للّشؤن 
واملكتبة  للرّتبية  الجهويّة  واملندوبيّة  الثّقافية 
الجهوية وجمعيّة أحباء املكتبة والكتاب باملنستري.

مراحل،  ثالث  إىل  »ذاكرات«  مرشوع  وينقسم 
ديسمرب   07 من  األوىل،  املرحلة  اهتّمت  حيث 
من  نا  مكوِّ  44 بتكوين   ،2020 ديسمرب   31 إىل 
ومشارب  مسالك  إىل  ينتمون  مختلفة،  أعامر 
مهتمون  شباب  بينهم  متعّددة،  واختصاصات 
حقوقيون،  الثّقافة،  دور  يف  مؤطّرون  مكتبيّون،  مربّون،  الحكاية،  بفّن 
مهندسون، شاركوا يف عدد من الورش وهي ورشات التّكوين يف تجميع 

الجزائريّة  الحكواتيّة  الفّنانة  وأطّرتها  بعد  عن  برمجتها  تّم  الحكايات 
جميلة حميتو، ورشات التّكوين يف طرق وتقنيّات فن الحيك تّم تأطريها 
صالح  أمثال  التّونسيني  الحكواتيني  الفّنانني  من  مجموعة  طرف  من 
الدين  عالء  عمر،  بن  هدى  شنان،  خالد  البقلوطي،  يوسف  الصويعي، 

أيوب، فوزي اللّبان ورائدة القرمازي.
فيام اهتّمت املرحلة الثّانية بتكوين األطفال وذلك من 10 جانفي إىل 31 
جوان 2021 وشملت زهاء 80 ورشة يف 40 مؤسسة تعليميّة، و9 مكتبات 

عمومية و5 دور ثقافة. 
وتّم يف هذه املرحلة تكوين 1000 طفل وطفلة يف مناطق متعّددة من 
األوىل  املرحلة  يف  تكوينا  تلّقت  الّتي  املجموعة  ِقبَِل  من  املنستري  والية 
مع إعطاء أولويّة للمؤسسات التّعليميّة املوجودة يف املناطق املحرومة 

البعيدة عن مراكز املدن واألحياء الشعبية.   
الثالثة من املرشوع فهي تنظيم »مهرجان ذاكرات« والذي  أما املرحلة 
مهرجان  هو  األول  الجزء  الصحي،  الوضع  بسبب  جزأين  عىل  انقسم 
ذاكرات »التّلمذي« والّذي انتظم من 26 ماي إىل 30 جوان 2021، وتّم 
خالله تقديم نِتاج الورشات بالنسبة إىل كل مؤسسة مشاركة أمام جمهور 

من التالميذ واألولياء ضمن أيام مفتوحة داخل كّل مؤسسة. 
الحكاية  لفن  الّدويل  للمهرجان  الثانية  الدورة  فهو  الثاين  الجزء  أّما 

باملنستري »ذاكرات«، وذلك من 31 أكتوبر إىل 03 نوفمرب 2021.
* ناجي الخشناوي

ينظمه مسرح روسبينا بالمنستير:

الدورة الثانية للمهرجان الدولي لفن الحكاية »ذاكرات«

ماذا يحدث يف 
سينما الرّيو؟ 

سينام الريو من القاعات السينامئية القليلة 
املجهزة بآلة بّث رقمية يف حالة جيّدة ومن 
                                        .)Christie 2220( طراز رفيع
رغم ذلك قّررت إدارة مهرجان أيام قرطاج 
ملناقشة  الريو  سينام  تخصيص  السينامئية 
هكذا  لألفالم.  عروض  برمجة  دون  األفالم 
تجد قاعة الريو نفسها وألّول مرّة يف تاريخ 

املهرجان »خارج الخدمة«!
من  خاطئة  معلومة  عىل  بناًء  ذلك  تّم 
مسؤول القاعات يف املهرجان وبتواطؤ من 
مسؤول الربمجة، مع العلم أنّه تّم كراء عدد 
مبعّدات  شبيهة  الرقميّة،  البث  آالت  من 
الخارج وعن طريق رشكة  الريو، من  قاعة 
وقع  شفاف.  عروض  طلب  بعد  وسيطة 
تركيز هذه املعّدات يف القاعات غري املجّهزة 
من  أقّل  مقاعدها  عدد  قاعات  يف  وحتى 
التجهيزات  عديد  وينقصها  الريو  سينام 

التقنية األخرى.    
وهكذا ُحرمت الريو من بّث األفالم وحرم 
جمهور أيام قرطاج السينامئيّة من مشاهدة 

أكرث جودة وأكرث متعة.
تّم رصف ما يزيد عىل األربعني ألف دينار 
الصعبة  بالعملة  منها  جزء  ُحّول  إضافيّة 
السينام  قطاع  إفقار  من  لتزيد  الخارج  إىل 

ولتساهم يف ثقل ديون الدولة.
متابعة  ستقع  هل  نتساءل:  أن  لنا  بقي 
هذه القضية بالجديّة الكافية أم سيتواصل 

اإلفالت من املحاسبة وإهدار املال العام؟
* أبو جرير
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3 مدربني يف اتحاد بن قردان ما هذا؟
يبدو اّن األمور داخل اتحاد بن قردان يحكمها وجيه الجريء والدليل اّن الفريق انتدب 3 
مدربني يف أقل من شهر إذ اّن االتحاد بدأ بصورة متأخرة تدريباته مع رضا الجدي ثّم مع كامل 
زعيّم ليكون حسان الڤابيس الثالث خالل فرتة وجيزة من العمل لذلك مل يكن من املفاجيء 
انهزام االتحاد ذهابا وايابا امام نهضة بركان املغريب ولو اّن هزمية االياب كانت مبثابة الفضيحة 
اّن  تأكد  الجزئيات، كام  انه يتدخل يف كل  تأكد  الذي  برباعية(  الجريء )هزمية  لفريق وجيه 
اتحاد بن قردان مستفيد من انحياز عدد من الحكام يف البطولة التونسية اما عن مسابقة كأس 

الكاف فال احد يتدخل.
* محمد

بعد عدم تأهيل الغندري

تأكيد على اّن ال شيء تغري يف االفريقي!
لن يكون مبقدور متوسط امليدان نادر الغندري تقّمص زي النادي االفريقي خالل مرحلة 
ذهاب البطولة وهذا يعود أساسا إىل الخطأ االداري الذي قام به كاتب عام النادي االفريقي 
بعد رفض هياكل االتحاد الدويل متكينه من الرتخيص الذي يؤهله لتقمص زي االفريقي ـ عىل 
كل حال الخطأ حصل واالفريقي حرم من الغندري وهو ما دفع هيئة يوسف العلمي لالستنجاد 
بخدمات الكاتب العام املساعد ملجدي الخليفي وبالتايل ميكن القول اّن ال يشء تغري يف االفريقي 

رغم كل محاوالت يوسف العلمي االصالح.
* محمد/ع

محاوالت أولى باءت بالفشل:

البلي ساع إىل تقريب وجهات النظر بني 
البنزرتي والجريء

يعرف  كلنا 
أحمد  عالقة  أّن 
رئيس  البيل 
املنستريي  االتحاد 
جامعة  رئيس  مع 
ا  وديع  الكرة 
عىل  سمن  لجريء 
كنا  وقد  عسل 
تفاصيلها  كشفنا 
سابقة  اعداد  يف 
املصالح(  )التقاء 
مثة  انه  ويبدو 
البيل  إىل  من وىش 

لكون الجريء مغتاظ من عملية انتداب فوزي البنزريت ليتوىل تدريب اتحاد املنستري مبا اّن الجريء تخىل عن البنزريت وهذا االخري ربح 
قضيته ضد الجامعة التي مل تُسّو املستحقات إىل اآلن ـ البيل ملا وصلته املعلومة ـ طاح وقام ـ وطلب من فوزي البنزريت مصالحة معلنة 
مع وديع الجريء. البنزريت مل ميانع لكنه طلب ان تتوفر فرصة البرام هذه املصالحة مبا انها يف صالح االتحاد املنستريي الذي تّوج يف 

عهده وديع الجريء ومل يتوج حني كان بورقيبة رئيسا للدولة ويف ذلك إشارة وإيحاء يفهمه البيل والبنزريت والجريء.
* محمد حسني

على هامش ما حصل في ملعب المنستير

من  املخطئ  عن  بعيدا 
يتحمل املسؤولية؟!

تفادي  االعصاب  يف  التحكم  من  بيشء  كان 
اعتداء احد االمنيني عىل رئيس النجم الساحيل ماهر 
التدبري  وحسن  التنظيم  من  بيشء  وكان  القروي 
السامح لبعض جمهور النجم الساحيل من الدخول 
حصل  ما  حصل  وقد  املنستري  ملعب  مدارج  إىل 
وتّم التدافع واالعتداء والخروج عن النص ونرشت 
وفيديوهاتها  بياناتها  املتضامنة  االمنية  النقابات 
عىل  املسؤولة  االطراف  ستتمكن  متى  نسأل  نحن 
القيام  من  املالعب  إىل  الجمهور  دخول  عمليات 
موازية  اخرى  اطراف  تدخل  دون  هكذا  بواجبها 

من  معا بيشء  العمل  انه ميكن  لنقول  ونعود  نسأل  نحن  اصال  التصادم  هذا  وملاذا 
التنسيق وكلنا يعلم اّن كل املقابالت واالتفاقات عادة ما تكون بعد اجتامع تنسيقي 

فلامذا هذه االعتداءات اذن وملصلحة من تواصلها؟
* محمد

 جلسة صلحية مع األمن بعد أحداث 
مباراة الجيش الرواندي

انعقد اجتامع بني رئيس النجم الساحيل ماهر القروي و عدد من قوات األمن من 
النقابة الجهوية لقوات األمن الداخيل بسوسة املدينة لفض النزاع الحاصل بعد 

أحداث مباراة رابطة االبطال بني النجم و فريق الجيش الرواندي خاصة بعد البيانات 
من الجانبني يف انتظار غلق امللف نهائيا .

تصفيات التأهل لمونديال قطر:

حكم مالي ملباراة تونس غينيا االستوائية يف ماالبو
اختارت لجنة تحكيم االتحاد اإلفريقي لكرة القدم تعيني الحكم املايل بوبو تراوري إلدارة مباراة الجولة الخامسة من تصفيات التأهل 

إىل مونديال قطر بني منتخبنا الوطني وغينيا االستوائية وذلك يوم 13 نوفمرب عىل ملعب مدينة ماالبو.

انسحاب شاكر 
مفتاح من تدريب 
  مستقبل سليمان

سليامن  مستقبل  هيئة  أكدت 
من  مفتاح  شاكر  املدرب  انسحاب 
رئيس  مع  باالتفاق  الفريق  تدريب 

الجمعية.
ان  سليامن  مستقبل  هيئة  وأضافت 
املدرب شاكر مفتاح »غلب مصلحة 
إثر  الخاصة  مصلحته  عىل  الفريق 
حصوله عىل ورقة حمراء بعد نهاية 
لقاء األوملبي الباجي وقرر اإلنسحاب 

باالتفاق مع رئيس الجمعية«.
يف  خرس  سليامن  مستقبل  وكان 
امام  املوسم  هذا  االوىل  مباراته 
رد  دون  بهدف  الباجي  االوملبي 

ضمن املجموعة الثانية.
* محمد

ترجي جرجيس:

عجز مالي 
بـ78 ألف 

دينار
عقد الرتجي الجرجييس جلسته 

التقييمية حيث متت تالوة 
التقريرين األديب واملايل.

وبعد تالوة التقرير املايل تّم 
تحديد مجموع املداخيل 

بقيمة 1.212.682،071 دينارا 
واملصاريف بـ1.248.908،637 

دينارا.
وقد تّم رصد ديون متخلدة 
بعنوان املواسم الفارطة تّم 

سدادها يف املوسم الحايل 
42.314.118 دينارا، بينام قدر 

العجز مايل بـ78.355.333 
دينارا.
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حكام المقابالت المؤجّلة   

ملاذا عامر شوشان 
يف املتلوّي؟

كشفت لجنة التحكيم عن حكام املقابالت املؤّجلة. ومثل ما كان منتظرا٬ تّم تعيني حكام 
من ذوي الخربة الطويلة إلدارتها.

اليوم الخميس )س14:30(
يف حامم سوسة : النجم الساحيل – النادي اإلفريقي )الحكم وليد الجريدي(

يف املتلوي : نجم املتلوي – اتحاد بن قردان )الحكم عامر شوشان(

جامعة الكرة ال تحرتم قوانينها 
وهياكلها ورابطاتها

عمال بالفصل التاسع من القوانني الرياضية للجامعة التونسية لكرة القدم٬ قام املكتب الجامعي بضبط تواريخ انطالق بطوالت 
مختلف املستويات واألصناف. يف املقابل مل متتثل الرابطة الوطنية لكرة القدم املحرتفة للفصل الذي يليه )العارش( والذي ينص 
عىل ما ييل: »تعيينات مقابالت مختلف البطوالت هي من مشموالت الرابطات التي يجب عليها نرشها يف أجل أقصاه أسبوعني 

قبل املقابالت«.
هذا من الناحية النظرية والقانونية, ولكن عىل أرض الواقع٬ األمر يختلف. فقد عيّنت الرابطة مقابالت الجولة الثانية لبطولة 
الرابطة 1 التي ستدور يوم الثالثاء أي قبل 4 أيام فقط. أما األتعس من ذلك والذي ال أحد وجد له تفسريا٬ فيتعلق ببطولة الرابطة 
2 التي تنطلق مبدئيا يوم 30 أكتوبر. ولكن مل يقع سحب الرزنامة حتى أن عديد املدربني اضطروا إىل إلغاء املباريات الودية املتفق 
عليها مع أندية أخرى خشية الوقوع يف نفس املجموعة ومواجهتها يف الجولة األوىل أو الثانية. والغريب يف األمر أن ال أحد يوفر 
املعلومة٬ ال بالرابطة وال بالجامعة. هذا االستخفاف ال مثيل له وال تفسري له أيضا. ومن جهة أخرى٬ هل يعقل سحب الرزنامة 
قبل اسبوع فقط من انطالقها؟ إن ترصف الرابطة الوطنية خرق للقوانني واألعراف الرياضية وتحدٍّ صارخ لألندية وعدم إيالئها 
أي اعتبار. وهذا مبصادقة من الجامعة التي مل تتدخل لحسم األمور وتذكريها بواجباتها التي تخل بها. يف نهاية األمر٬ ما ميكن 

استخالصه هو أن النصوص القانونية علينا أن »نبلها ونرشب ماءها«.
* محمد/ ع

الحكم الدولي 
السابق محمد 

الشرقي يف ذمة اهلل
بلغنا نبأ وفاة الحكم الّدويل 
السابق محمد الرشقي وإثر 

هذا املصاب الجلل تتقدم أرسة 
الشعب إىل عائلته وابنه بأحّر 
التعازي سائلني الله أن يجعل 

مأواه الجنة ويرزق أهلَه 
وذويه جميل الصرب والسلوان 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

النادي الصفاقسي 
يواجه توسكار 

الكيني  
لكأس  مكرر  الثاين  التمهيدي  الدور  قرعة  سحب  تّم 
وضع  عن  القرعة  وأسفرت  اإلفريقية  الكونفيدرالية 
النادي الصفاقيس يف مواجهة توسكار الكيني املنسحب 
أمام  األبطال  رابطة  لكأس  عرشة  السادس  الدور  من 
نوفمرب   28 يوم  سيدور  الذهاب  لقاء  املرصي.  الزمالك 
اإلياب  لقاء  بينام يدور  مبلعب موي سبورت يف نريويب٬ 
يوم 5 ديسمرب 2021 يف ملعب الطيب املهريي بصفاقس.

الرابطة الثانية تبدأ يومي 
13 و 14 نوفمرب 2021 

تنطلق بطولة الرابطة املحرتفة الثانية لكرة القدم للموسم 2022/2021 يومْي 13و14 
نوفمرب 2021 باالعتامد عىل نظام بطولة املوسم املايض أي بـ 4 مجموعات تتكون من 6 
فرق يف كل مجموعة كام سيكون نفس متيش الصعود إىل الرابطة األوىل ولكن يف املقابل 

ستنزل 6 فرق إىل الرابطة 3 بدالً عن أربعة.

تأتينا  الجديد  املوسم  هذا  خالل  الثانية  للمرة 
الرابطة  ملقابالت  الحكام  تعيينات  اي  التعيينات 
الحسابات  اطار  وهو  نفسه  االطار  ضمن  االوىل 
معيّنا  الدويل  الوصيف  امري  وجدنا  اننا  ودليلنا 
فيام  سليامن  ومستقبل  الباجي  االوملبي  ملباراة 
الرجيش  مستقبل  ملباراة  الله  رزق  اسامة  وجدنا 
واالتحاد املنستريي هنا نسأل ملاذا اسامة زرق الله 
لهذه املباراة والحال ان الرجل ادار منذ 3 اسابيع 
بعيدا  املنستريي  واالتحاد  الرتجي  سوبر  تقريبا 
الحكم  الله  رزق  ان  هل  النوايا  يف  التشكيك  عن 

املناسب لهذه املباراة.
وامنا وديع هو  املباراة  لهذه  الحكم  ان قرياط مل يضع هذا  نقول  نحن 
اريد ان  الرجيش واملنستري هنا  الله ملباراة االجوار بني  الذي عني رزق 
اسأل هل انقطعت عالقة الود بني وديع ورئيس الرجيش وملاذا مل يعاقبه 
بعد تقرير املوسم املايض والذي كتبه الدويل  محرز املاليك نقطة نعود 
البنزريت  النادي  ملباراة  حكام  املاليك  محرز  ملاذا  نسأل  ثم  السطر  اىل 
اي  نفسها  الرابطة  من  القرجي  يراقبه صالح  وملاذا  وامل حامم سوسة 
من رابطة تونس اذا استطاع هشام قرياط ان يجيب عن هذه االسئلة 
فإننا سنعلن بأعىل صوت اننا اعتزلنا الكتابة عن التحكيم التونيس وعن 

تعييناته املحسوبة مسبقا واملعروفة نتائج مقابالتها؟ لكن قبل ان نعلن 
نية االنسحاب نسأل من عني درصاف القنواطي ملباراة نادي حامم االنف 
حصلت  التي  العركة  تفاصيل  كشفت  كنت  الذي  وانا  تطاوين  واتحاد 
يوم ترأس وديع الجرئ اجتامع االدارة الوطنية للتحكيم يومها باالمارة 
مسامع  عىل  مقرتح  شكل  يف  الكيل  االعتامد  ورقة  الجرئ  وديع  قدم 
جامعة ما يسّمى بإدارة التحكيم يومها قال رضا فهمي ان عملية تعيني 
القنواطي يف الرابطة االوىل ممكنة رشط التوقف امام نقائصها ومردودها 
فكان  مراقبها  انت  تكون  ال  ملاذا  لفهمي  قال  وديع  ان  ونتذكر جميعا 
معارفه  يف  حتى  وشكك  قادر  غري  فهمي  ان  الطرابليس  عواز  عامر  رد 

وحتى  تقييم  احسن  الحكام  تقييم  عىل  وقدرته 
الجامعة  بذلك الن  ذكرنا  الصورة  الجميع يف  نضع 
والجامعة بال ذاكرة الن شعارهم عىل امتداد هذه 
السنوات »حط شاشية هذا عىل راس هذا« ليأتينا 
الخرب السعيد وهو تعيني رضا فهمي ملراقبة مباراة 
أدارتها  التي  تطاوين  واتحاد  االنف  حامم  نادي 
انف  رغم  وضعوه  فهمي  والن  القنواطي  درصاف 
كان  فلو  هذا؟  نسمي  ماذا  الطرابليس  عواز  عامر 
للرجل أنفة لغادر قبل ان يتوىل رضا فهمي مهّمته 
مبراقبة القنواطي وهو الذي كسب جولة وأكد أن ال 
قيمة ملدير إدارة التحكيم مبا ان اآلمر الناهي وديع 
الجرئ وما عامر الطرابليس سوى صورة يقبض بعدها أجرته كل شهر اما 
التفاصيل والتعيينات واالسامء املقرتحة واملراقبني وحكام القامئة الدولية 
وتعيني املتفقدين فهو عمل من صنع وديع الجرئ لوحده وها اننا اثبتنا 
لنا حسابات نصفيها مع وديع  التشكيك واالدعاء بكون  لكم يا جامعة 
الجرئ ان دكتور الزمان العجيب هو مهندس كل الصفقات ومربمج كل 
الحسابات وكرة تدار بهذا املنطق وبكل السلطات التي هي عند وديع 

الجرئ فإنه ال ميكن انتظار الخري من هذه الكرة.
* م/ م

في اإلدارة الوطنية للتحكيم 

تعيينات الحسابات متواصلة وفهمي يتحدى عمار الطرابلسي   !
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املؤلف: عبد الرحمن ابن خلدون.
تقديم: الربوفيسور يوهان كريستوف بريغل.

النارش: دار الوراق للنرش - لندن.
الكبري  العمل  الدار عند الرشوع يف إعداد هذا  النرش يف  لقد قامت لجنة 
ومقارنتها  املنشورة  والحديثة  القدمية  الكتاب  طبعات  من  العديد  مبراجعة 
وتالفت النواقص واألخطاء وقامت بوضع بعض الهوامش واملالحظات، وعملت 
للربوفيسور بريغل، و  الكتاب بشكل حديث ومرتب مع مقدمة  إخراج  عىل 
كذلك وضعت دراسة شاملة عن كل ما كتب عن املقدمة بجميع اللغات نأمل 

أن يكون عملنا هذا قد ساهم يف إغناء املكتبة العربية بحلّته الجديدة.

أبو علم التاريخ الحديث ابن خلدون )1332 - 1406م(
ُولد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون سنة 1332م يف تونس لعائلة من 
إشبيلية وتويف، بعد حياة زاخرة بالتقلبات، سنة 1406م يف القاهرة. وكان قد 
انتقل إىل هناك سنة 1382م حيث كان يُعلِّم يف جامعة األزهر ويعمل قاضياً 
فاس،  زمانه: يف  العديد من حوارض  عالية يف  مناصب سياسية  مالكياً. وتوىلىَّ 
غرناطة  لحاكم  كمبعوث  األوىل،  مهمتني:  ببعثتني  وقام  وتلمسان،  وغرناطة، 
زار ملك قشتالة املسيحي، وذهب بتكليف من السلطان اململويك إىل دمشق 
حيث قابل تيمورلنك، القائد الغاشم للحملة املغولية الثانية. وهو يتحدث عن 

ذلك يف سريته الذاتية.
اكتسب ابن خلدون شهرة أبدية مبقدمته الشهرية لكتاب العرب التي أرىس 
خزانة  إنىَّها  فيها:  قيل  حتى  وجوهه  مختلف  يف  االجتامع  علم  أُسس  فيها 
نظرية  لوضع  محاولة  وهي  وأدبية.  واقتصادية  وسياسية  اجتامعية  علوم 
التناقض بني سكىَّان املدن  التاريخ من  التاريخ. وهو يشتق ديناميكية  لحركة 
)الحرض( والبدو. والحضارة )»العمران«( تتشكىَّل يف املدن عندما تنجح أرسة 
يف إنشاء دولة مستقرة. ولكن نتيجة لتكديس الرثوة يحدث ارتخاء وميل إىل 
الراحة والعيش املرّفه، وتتحلّل األخالق العامة، وينترش الحسد وعدم الثقة. 
الحاكم عاجالً أم آجالً غري قادر عىل دفع  ونتيجة للهدر غري املحدود يصبح 
مستحقات قواته. وليك يحمي نفسه من هجوم هذه القوات يستخدم قوات 
ولذلك  تجاه شخصه،  أي صلة عاطفية  لهم  ليس  غرباء  مؤلفة من  لحراسته 
األرس  من  أرسة  حكم  نهاية  أنىَّ  إالىَّ  السلطة.  عىل  ويستولون  غالباً  يزيحونه 
ميكن أن تأيت من الخارج: رجل قوي يجمع حوله جامعة تربط فيام بينها روح 
القتال )»العصبية«( ومن وسط بدوي غري مستهلك، فُتسقط األرسة الحاكمة 
املتداعية وتحتل مكانها. ثم تبدأ الدورة التاريخية ذاتها من جديد. داخل هذا 
والحياة  والفنون  والعلوم  الحضارة  ابن خلدون جميع جوانب  يبحث  اإلطار 

ه بعض العلامء الحديثني »أبو علم االجتامع«. ينيىَّة. ولذلك سامىَّ الدِّ

نظرية ابن خلدون عن »العصبية«:
يف سنة 1406 تويف يف القاهرة واحد من أشهر املؤرخني يف العرص اإلسالمي 
الوسيط وأحد منظّري التاريخ املهمني القالئل يف تلك الحقبة. ال بل إن املؤرخ 
األمرييك املشهور غ. سارتون Sarton ذهب إىل أبعد من ذلك ووصفه بأنه 
التاريخ«  فالسفة  أوائل  من  وواحد   )...( الوسيط،  العرص  يف  مؤرخ  »أعظم 
والذي مّهد ملجيء ماكيافيل Machiavelli، وج. بودان J.Bodin، وغ. فيكو 
علم  أبا  أيضاً  سموه  أنهم  كام   .  A.Comte كونت  وأوغوست   ،G.Vico
االجتامع الحديث. وأكمل توينبي Toynbee هذا الثناء بأن غمره بالعديد من 

الصفات املطلقة التي ال مثيل لها عىل مّر الزمان:
وبالفعل فإن »مقدمة« ابن خلدون عن التاريخ واملؤلفة من ثالثة مجلدات 
هي عمل مدهش إىل أقىص الحدود. فهي تحاول تصنيف املسارات التاريخية 
الدين  ودور  بعضهم  مع  الناس  حياة  تحدد  التي  القوانني  واستنباط  منهجياً 
والسلطة والثقافة يف مئات الصفحات يفكر ابن خلدون بالتفصيل يف جميع 
هذه الجوانب مستفيداً من األمثلة الكثرية املعروفة بالنسبة له واملأخوذة من 
مجريات التاريخ. فكتابه يستحّق فعالً بالغ الثناء. مع ذلك يجب أال نتغاىض 
للوهلة األوىل، من  يبدو  القدر كام  ابن خلدون ليس أصيالً إىل هذا  عن أن 
ناحية، وأن عقالنيته لها، من الناحية األخرى، حدود واضحة تضعها له عقيدته 
اإلسالمية. وهذا رأي يتبناه يف الفرتة األخرية أيضاً الباحث املتخصص يف دراسة 

.Pätzold ابن خلدون، م. بيتزولد
وستزداد  متاماً  واضحة  الباحثني  إىل  بالنسبة  خلدون  ابن  نظرية  أهمية 

وضوحاً، وإن كان يجب أن نستعرض أوالً بعض األمور يك نقدمها ولو بخطوطها 
العريضة فقط. ينطلق ابن خلدون من وجود عالقة وثيقة بني اإلنسان والوسط 
نذكّر  اليونانية؛  والجغرافيا  اليوناين  الطب  من  نعرفها  كام  فيه،  يعيش  الذي 
الذي  أبقراط املشهور »عن األجواء واملياه واألمكنة«  الخصوص بكتاب  بهذا 
أعطاه م. بولنتس Pohlenz العنوان السائد اليوم »عن البيئة«. حسب هذه 
وثقافته.  طابعه  كبرية  درجة  إىل  ويحّدد  اإلنسان  عىل  املناخ  يؤثّر  النظرية 
ولكن امليتافيزيقي، ما وراء الطبيعي، الذي ميتد عند ابن خلدون من اململكة 
حر، يتحكم باإلنسان  السامية العليا لأللوهية اإلسالمية وحتى منخفضات السِّ
والطبيعة. واستناداً إىل التقليد اإلسالمي - القرآن والحديث - يؤمن ابن خلدون 

إمياناً راسخاً بأن جميع هذه الظواهر فوق الطبيعية هي حقيقة واقعة.
يف بحثه عن علم اإلنسان نرى ابن خلدون متقيداً بقطبية صورة اإلنسان 
اإلسالمية التي أرشنا إليها واملرسومة يف القرآن، أي إنه من الناحية األوىل، يرى 
الناحية  فيه، من  لكنه يجد  )تراتبياً(،  اإلنسان ذروة عامل منظم هريارشياً  يف 
األخرى، كائناً بهيمياً. فلو ترك الناس وشأنهم الفرتسوا بعضهم البعض. وتندمج 
Po- )وورة اإلنسان الثنائية املتناقضة هذه يف فكرة مدينة الدولة اليونانية 
lis(. فالحاجات البرشية ال ميكن إشباعها إالىَّ جامعياً. أي إن وجودها يستند 
بالرضورة إىل تقسيم العمل. لكن املجتمع البرشي يحتاج أيضاً بالرضورة إىل 
بالنسبة  املقمع،  أن هذا  إالىَّ  إىل »مقمع«.  ابن خلدون  تعبري  أو حسب  قائد 
إىل ابن خلدون وخالفاً ملا هو الحال عند الفارايب، ال يجب أن يكون فيلسوفاً 

بالرضورة.
ابن  يسميه  ما  ينشأ  جامعة  وشكلوا  عقالء  أشخاص  عدة  اجتمع  ما  إذا 
خلدون »عمران« أي ما يقابل يف لغتنا تعبري »حضارة« أو »مدنية«. وهنا يرى 
ابن خلدون فرقاً جوهرياً بني املدينة والريف: الشكالن االجتامعيان املختلفان 
جذرياً واللذان يعرفهام التاريخ هام »البداوة« التي يفهم ابن خلدون تحتها 
الحياة  أي  و»الحضارة«  أيضاً،  القرية  أي  املدينية،  غري  الحياة  أشكال  جميع 

املدينية.
ديناميكية التاريخ تنتج بالنسبة له بصورة جوهرية عن التضاد بني املدينة 
والريف. إىل جانب العمران يأيت التعبري املركزي الثاين يف نظريته عن التاريخ 
الذي  »العصبة«  وهو  أال  نفسه  هو  يشتقه  الذي  »العصبية«  تعبري  وهو  أال 
يعني الجامعة، أي إن العصبية تعني »الروح الجامعية« أو »روح الجامعة« 
أو »الشعور التضامني« وهي ترجمة تبدو صائبة ألن كلمة »تعصب« املشتقة 
من الجذر نفسه تعني »فاناتيسم« )تعصب(. والجامعة ذات العصبية األقوى 
تستويل عىل السلطة، ومن يستطع أن يجّمع حوله غالبية العصبية يكن القائد. 
وإذا ما انعدمت العصبية تزول السلطة، سواء سلطة الفرد أو سلطة الجامعة.
وإذا ما جمعت مجموعة، أو شخص منفرد، حولها ما يكفي من العصبية 
فإنها تتمكن من تأسيس »دولة« أي إقامة »ملك«. واملاملك تنشأ وتزول مع 
تأسيس مثل هذه الدول التي لكل منها عمر محدود. لكن هذا الوضع كان 
مختلفاً فقط يف فجر اإلسالم بسبب مفهوم الدولة النقي وغري األريض الذي 
 - التاريخ  املبارش هللا يف حركة  التدخل  باألحرى بسبب  أو  آنذاك  كان سائداً 

بكلامت أخرى: ألن السلطة آنذاك كانت مباركة.
يؤدي تأسيس الدولة إىل تطور املدن ويف املدن ينشأ »العمران«. ويؤدي 
املمكن،  من  يجعل  الفائض  وهذا  العمل.  قوة  يف  فائض  إىل  الناس  تجّمع 
باإلضافة إىل تلبية الحاجات الرضورية، تحقيق بعض وسائل الراحة يف بادئ 
األمر، ولكن بعد ذلك العناية بالفنون والعلوم التي ال تجلب ربحاً مبارشاً لكنها 
الروح والفكر  الطموحات اإلنسانية األعىل يف مملكة  مع ذلك تعني تحقيق 
أيضاً  يؤدي  الرتف  لكن  الخالص.  الرتف  بالفنون حالة من  العناية  بينام متثل 
إىل الرتاخي األمر الذي يؤدي حتمياً إىل انحدار الدولة )األرسة الحاكمة( ويف 
النهاية إىل سقوطها. ولكن هناك عوامل أخرى تشارك يف هذا التطور. يصف 

ابن خلدون هذه العملية بالخطوط العريضة عىل الشكل التايل:
السلطة  مصادر  جميع  عىل  السيطرة  يف  الحاكمة  املجموعة  رغبة  تولّد 
الحكام  بني  وخيم  اغرتاب  حدوث  إىل  وتؤدي  املجتمع  يف  توترات  والرثوة 
وأولئك الذين تستند سلطتهم إىل عصبيتهم. ولذلك تضطر األرسة الحاكمة إىل 
االعتامد عىل دعم عسكري خارجي لحامية حكمها، أي إىل استخدام حاميات 

عسكرية أجنبية )أحد أسباب سقوط الخالفة العباسية(.
ويف الوقت نفسه يكلف الرتف املتزايد كثرياً من األموال ماّم يضطر الدولة 
من أجل الحصول عليها إىل فرض مزيد من الرضائب، األمر الذي يؤدي عاجالً 

أو آجالً إىل انهيار النظام االقتصادي. وهكذا تفقد األرسة الحاكمة السيطرة، يف 
كثري من األحيان يبقى الحاكم حاكامً باالسم فقط بينام ميارس السلطة حاكم 
بالكامل طاملا بقي غري قادر عىل جمع  انتزاع السلطة  آخر لكنه ال يستطيع 
عصبية كافية. أما العصبية الجديدة فال تتشكل عادة يف املدينة وإمنا بني البدو 
حيث تتوفر، نتيجة لطريقة الحياة الخشنة، القوة الفظة وغري املستهلكة التي 

تضمن نجاح العمليات العسكرية.
هكذا يسري مجرى التاريخ يف عمليات دورية متعاقبة. ال تستمر حياة أرسة 
حاكمة، يف العادة، أكرث من ثالثة أجيال حيث يشمل كّل جيل نحو 40 سنة، 

األمر الذي يثبته ابن خلدون بتيه بني إرسائيل 40 عاماً يف الصحراء.
أما القيمة الحقيقية بالنسبة ملوضوعنا فتكتسبها هذه النظرية من السياق 
الديني الذي يضعها فيه ابن خلدون. فمهام كانت تبدو أيضاً علامنية فإنها 
مفّصلة متاماً وبالضبط لتقديم تفسري لنشوء اإلسالم. »يف أن الدعوة الدينية 
من غري عصبية ال تتّم«، هذا هو عنوان أحد الفصول يف كتابه. ويف مكان آخر 

يؤكد أن العصبية مفيدة ومطلوبة »من أجل الجهاد ونرش اإلسالم«.
عالية  سياسية  مناصب  وتوىل  العامل  يف  كثرياً  دار  الذي  خلدون،  ابن  كان 
أي  افريقيا  وشامل  األندلس  يف  الحاكمة  العربية  األرس  من  العديد  بالط  يف 
أنه كان ميلك خربة عملية واسعة، يرى أن املشكلة الكربى يف زمانه تكمن يف 
ضعف العصبية اإلسالمية العامة وهذه املشكلة تزداد سوءاً وخطورة بسبب 
ما الحظه من نهوض ثقايف ويقظة فكرية يف أوروبا وما يقابله من انحطاط يف 
بالده. لكنه أعاد هذا النقص إىل عدم وجود شخصية قيادية كبرية قادرة عىل 
جمع الناس وتوحيدهم. أما أمله يف أن القائد املغويل تيمورلنك ميكن أن يكون 
الشخص املطلوب بدا له فرتة من الزمن متحّققاً إىل أن تبني له من خالل مسرية 
التاريخ، وعىل أبعد تقدير بعد لقائه الدراماتييك مع الفاتح العاملي العبقري 

الغاشم، أن هذا األمل ال أمل يف تحقيقه.
إىل جانب الشخصية القيادية القوية املستندة إىل العصبية الالزمة تحتاج 
لها  الحاملني  العلامء  وإجالل  الرشيعة  »تعظيم  إىل  أيضاً  املزدهرة  الدولة 
والوقوف عند ما يجدونه لهم من فعل أو ترك، وحسن الظّن بهم واعتقاد أهل 
بالعدالة  املوقف مرتبط  الدعاء منهم«. مثل هذا  بهم ورغبة  والتربّك  الدين 
وبجميع الفضائل األخرى. لكن ابن خلدون يعيد تحّقق هذا املوقف كام يعيد 
نقيضه أيضاً -أي العيوب وجميع الترصفات التي تؤدي إىل انحطاط الدولة- 
إىل إرادة هللا مستنداً يف ذلك إىل اآلية القرآنية: سورة اإلرساء:اآلية 16: كام أن 

اإلصالحات هي أيضاً »قضية إلهية ال تتحّقق إالىَّ بإذن هللا وعونه«.
مع  املبدأ  تتطابق من حيث  التاريخ  عن  ابن خلدون  نظرية  فإن  وبذلك 
وما  عرصه  يف  إسالمياً  املرشعنة  السلطة  ضياع  من  يشكو  فعندما  مفهومنا. 
قبل عرصه فإن هذا يعني أنه يبحث نقدياً عن أسباب نشوء وخلفية هذه 
النقدي  البحث  الحال. أما مّد هذا  بطبيعة  التي متارس دوراً كالمياً  الرشعية 
عن األسباب ليشمل أيضاً بدايات اإلسالم وتوسعه العسكري وإخضاعه بالقوة 
معظم  اليوم  يفعله  ال  مثلام  خلدون  ابن  يفعله  فلم  عمالقة،  إلمرباطوريات 

املفكرين اإلسالميني الحاليني.

دراسة شاملة عن كل ما كتب عن املقدمة يف مجيع اللغات
كتاب مقدمة ابن خلدون 


