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 على هامش إضراب البريد 

إدارة تهدد بالتساخري 
وتتبع عدلي لألعوان!

- الدكتور جالل التليلي

كل املراحل التاريخية بينت أنه ال 
يمكن تغييب اتحاد الشغل أو استثناؤه 

من أي مشروع لحل أزمات البالد

- حمادي الوهايبي لـ »الشعب«

اغتيال الشهيد شكري بلعيد 
هو اغتيال جيل كامل واغتيال 

ملسار فكري وطني

المجلس األعلى للقضاء دون منح

هل الحل يف الحّل؟

هذا السبت يواجه بوركينا فاسو

املنتخب يف
 امتحان الحقيقة

أي ديمقراطية يريدها 
قيس سعيد؟

- أحداث 26 جانفي:

متى تفرج وزارة الداخلية عن 
أرشيف االتحاد؟

وملاذا االعتماد على الحل األمني؟
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وطنية 

األخ سمير الشفي

ضرورة الحفاظ على املكاسب والحقوق 
املساعد  العام  األمني   2022 جانفي   26 األربعاء  أمس  دعا 
جميع  الشفي،  سمري  األخ  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
الفاعلني السياسيني يف تونس إىل استخالص العرب واستحضار 
املنظمة  احتفال  هامش  عىل  املستقبل،  واسترشاف  املايض 
األسود  بالخميس  تونس  يف  يُعرف  ملا   44 بالذكرى  الشغيلة 

التي توافق أمس االربعاء 26 جانفي.
إىل  تعود  أن  ُيكن  ال  الساعة  عقارب  أن  الشفي  األخ  وأكد 
لإلجراءات  مساندته  ورغم  االتحاد  أن  إىل  مشريا  الوراء، 
جويلية   25 يوم  الدولة  رئيس  عنها  أعلن  التي  االستثنائية 
بأن  وذكّر  للرئاسة.  بياض  يُقّدم صكا عىل  مل  أنه  إالّ  املايض، 
وتحديدها  اإلجراءات  بتسقيف  طالبت  الشغيلة  املنظمة 
زمنيا وشددت عىل رضورة الحفاظ عىل املكاسب والحقوق 

التي يتمتع بها التونسيني.
األمني  الذي جمع  األخري  اللقاء  إىل  الشفي  األخ سمري  وعاد 
العام األخ نور الدين الطبويب برئيس الجمهورية قيس سعيد. 
الطبويب  األخ  بني  أخرى  لقاءات  عقد  إمكانية  إىل  وأشار 
والرئيس سعيّد، وإىل أن األصل يف األشياء هو تواصل اللقاءات.

عىل  للوقوف  فرصة  كان  األخري  اللقاء  أن  الشفي  األخ  وبنّي 
أهم اإلشكاليات املطروحة يف تونس اليوم، مشريا إىل أنه كانت هناك دعوة من املنظمة الشغيلة لرئيس الدولة لتجميع كل 
اإلرادات الحرة وتجميع املقاربات واالقرتاحات يف خارطة عمل وجدول عمل وطني يُلزِم الجميع للعبور إىل شاطئ األمان.

فتح باب الرتشحات
 النتخابات مؤتمر صفاقس

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه طبقا لقرار الهيئة اإلدارية الوطنية املنعقدة بتاريخ 14 أوت 
2021 ينعقد املؤمتر العادي الخامس والعرشون أيام 16 و17 و18 فيفري 2022 بصفاقس.

يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الوطني والهيئة الوطنية للنظام الداخيل والهيئة الوطنية 
للمراقبة املالية بداية من صدور هذا البالغ.

القانونية املنصوص عليها بالفصلني 19 و39 من  الراغبني يف الرتشح ممن تتوفّر فيهم الرشوط  فعىل 
النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل، أن يقّدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام لالتحاد 
العام التونيس للشغل، 13 شارع الواليات املتحدة األمريكية ـ تونس 1002، إما عرب رسالة مضمونة الوصول 

أو عرب الربيد الرسيع أو تقديها مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
* آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 31 جانفي 2022 عىل الساعة السادسة )18س( مساء.

* مالحظة:
ـ يجب أن يتضمن املطلب:

1 ـ الرقم اآليل للمرتشح أو املعرف الوحيد أو نسخة من بطاقات االنخراط املبارش.
2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2021.

3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها
4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجّوال

5 ـ وكل مطلب ال يحرتم هذا البالغ ال يؤخذ بعني االعتبار
6 ـ ال يقبل الرتشح عن طريق الربقية أو الفاكس.

* األمني العام
نور الدين الطبويب

 أعوان العدلية والملكيّة العقارية في إضراب  

 متى تنفيذ اتفاق 30 ديسمرب؟

دخل أعوان العدلية يف إرضاب عن العمل ملدة يومني بداية من الثالثاء 25 جانفي 2022 وذلك 
بدعوة من الجامعة العامة ألعوان العدلية وأمالك الدولة وامللكية العقارية إثر الهيئة القطاعية 

املنعقدة السبت 8 جانفي 2022.
وجاء هذا اإلرضاب رفضا للمنشور عدد 20 الذي أقرته رئاسة الحكومة واملعطل للتفاوض وثانيا 
املحاكم  لكتبة  املنظم   420 عدد  األمر  تنقيح  من  قيس سعيد  الجمهورية  رئيس  أعلنه  ملا  رفضا 
هذا  خالل  األعوان  ويطالب  قضائية.  إىل  تنفيذية  من  عليهم  اإلرشاف  سلطة  تغيري  إىل  والرامي 
اإلرضاب أيضا بتنفيذ اتفاق 30 ديسمرب وتنفيذ الالئحة املهنية ألعوان العدلية وقطاع أمالك الدولة.

ويذكر أن مجلس الوزراء املنعقد بتاريخ 30 ديسمرب 2021 بإرشاف رئيس الجمهورية قيس سعيد 
صادق عىل مرشوع أمر رئايس يتعلّق بتنقيح وإمتام األمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 املؤرخ 
يف 7 ماي 2018 املتعلق بتنظيم كتابات املحاكم من الصنف العديل وضبط رشوط إسناد الخطط 

الوظيفية الخاصة بها واإلعفاء منها.

اتفاقات إيجابية لقطاع الضمان 
االجتماعي

عقد   ،2022 جانفي   24 االثنني  مساء  تّم 
جلسة صلحية مبقّر وزارة الشؤون االجتامعية 
العامة  الجامعة  وبحضور  الوزير  بإرشاف 
عىل  االتفاق  إثرها  تّم  االجتامعي  للضامن 
تأجيل االرضاب الذي كان من املزمع تنفيذه 
و17   16 يومي  اىل  جانفي  و27   26 يومي 

مارس 2022.
وقد أفاد كاتب عام الجامعة العامة للضامن 
قرار  أن  اللطيفي  لطفي  األخ  االجتامعي 
تأجيل االرضاب جاء إثر االتفاق عىل تكوين 
النظام  تفعيل  عىل  للعمل  تقنية  لجنة 
الرسمي. كام  الرائد  بعد صدوره يف  االسايس 
تّم أيضا االتفاق عىل اإلرساع يف اصدار االمر 
إضافة  الرسمي،  الرائد  يف  باملراقبني  املتعلق 
اىل االتفاق عىل اإلجابة عىل مالحظات وزارة 

املالية يف غضون أسبوع وإرجاع التعاونية لنرشها.
إيجاد حل جذري خالل شهر عىل أقىص  الجلسة عىل  تّم االتفاق خالل  أنه  وأضاف األخ لطفي 
تقدير للمناظرات. كام سيتم خالل هذا األسبوع عقد جلسة عمل للنظر فيها ثّم االتفاق حوله 

بخصوص املصحات وتحديدا مسألة املنحة ونقص االعوان وتنظري الشهائد.
* حياة الغامني
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* ناجح مبارك

قبل وقف املنح واالمتيازات دعا رئيس الجمهورية وزارة العدل إىل إعداد 
مرشوع قانون جديد يهّم املجلس األعىل للقضاء ذلك أن القانون الحايل 
وال  انفسهم  القضاة  بإجامع  يحظى  ال   2015 ماي   12 منذ  له  املنظم 

املحامني وال قوى املجتمع املدين.
التي  واملنح  لالمتيازات  حدا  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  وضع  كام 
يتمتع بها أعضاء املجلس االعىل للقضاء بإصدار املرسوم عدد 34 املؤرخ 
يف 16 افريل 2016 املنظم للمجلس وكان األعضاء وعددهم 45 عضوا 
يتمتعون اضافة اىل مرتباتهم العادية مبنحة تقدر بـ2364 دينارا إضافة 
وشعبية  رئاسية  اتهامات  بعد  اإلجراء  وجاء  الوقود،  من  لرت   400 اىل 

واملامطلة يف  تركيبته  املحاصصة يف  تهّم  األعىل  للمجلس 
تعاطيه مع امللفات املطروحة عىل أنظاره وال تهّم الطيب 
إىل  التحول  اىل  تتعداها  بل  فقط  العكرمي  وبشري  راشد 
»سلطة معارضة« لقرارات الرئيس ومطالب املحامني. فهل 
يكمن الحل يف حل املجلس؟ وملاذا تعّذر عىل أهل القضاء 
حل  مع  القضاة  من  باملائة   80 ان  وهل  مشاكلهم  حّل 
هذا الهيكل؟ كيف تقبض الداخلية عىل اإلرهابيني ويطلق 
القضاء رساحهم؟ وماذا عن تقرير التفقدية العامة بوزارة 

العدل؟
امتيازات  من  بالحد  املتعلق  الرئايس  املرسوم  نرش  مع 
الرسمي  بالرائد  للقضاء  األعىل  املجلس  اعضاء  ومنح 
يف  اضافية  خطوة  ذهب  قد  سعيد  قيس  الرئيس  يكون 
رصاعه مع املجلس والذي يضم 45 عضوا يتمتع كل منهم 
كان  وإن  البنزين،  من  لرت  وبـ400  شهريا  دينار  بـ2364 
ذلك  لهم  الذي رشع  هو  املجمد  الشعب  نواب  مجلس 
فإن النسبة املالية من املنح واالمتيازات قد قرره املجلس 
الدوائر  املجلس هم من رؤساء  أعضاء  أن  والحال  نفسه 
امتيازات  ولهم  عامون  ووكالء  التعقيب  محاكم  ورؤساء 
آلية تضاعف منحة املجلس، كام ذهبت إىل ذلك األستاذة 

املحامية ليىل الحداد.

األمن »يشد والقضاء يسيب«!
قد  للقضاء  األعىل  املجلس  من  وبدفع  القضاة  أن  يُذكر 
السابق  الحكومة  رئيس  ومكنهم  طويلة  ملدة  أرضبوا 
هشام املشييش و»تحت جنح الظالم من امتيازات وصلت 
اىل 4000 دينار، وهذا األمر، ال يستقيم مع عدالة التأجري 
وهو ما جعل رئيس الجمهورية يشّدد عىل »تطهري القضاء 
املوكولة  الصالحيات  باستخدام  استخدامه«  أساؤوا  ممن 
االرهابيني  من  عددا  أن  كيف  الرئيس  يهضم  ومل  إليه. 
الذين تم القبض عليهم من قوات االمن املختصة قد أطلق 
القضاء رساحهم وهذا ما عرب عنه املحامون وقوى املجتمع 

املدين سابقا بـ»األمن يشّد والقضاء يسيب«.
وحسب املالحظني فإن االمر ال يقف عند هذا الحّد من االمتيازات بل 
عموما  والقضاة  للقضاء  األعىل  املجلس  أن  ترى  الجمهورية  رئاسة  إن 
»يتلكؤون« يف التواصل مع حدث 25جويلية واعتبارهم موظفون سامون 
يف الدولة وليس سلطة مستقلة »تحكم بأحكامها« واالستقاللية مبفهموم 
املناسبة وحسب  االحكام  اتخاذ  يف  بل  الدولة  عن  ليست  وقانوين  عام 
النصوص القانونية، القضاء هو الذي يساند قرارات الدولة وال يقف حجر 
مجلس  يف  وسياسيا«.  ماليا  الفاسدين  »محاربة  يف  مصالحها  ضد  عرثة 

يتسم باملحاصصة الحزبية منذ تأسيسه.

أي عالقة بإلغاء قرار العكرمي؟
ما مينح الرئيس قيس سعيد »الحجة الدامغة« ملواجهة املجلس األعىل 
للقضاء قرار إلغاء إيقاف البشري العكرمي عن العمل الصادر عن الدائرة 
النزاعات  يف  بالنظر  والخاصة  اإلدارية  باملحكمة  االستئنافية  القضائية 
بعد صدور  ساعات  القرار  وقد صدر  للقضاء  األعىل  باملجلس  املتعلقة 
واألربعني  الخمسة  األعضاء  وامتيازات  منح  بإلغاء  املتعلق  املرسوم 
للمجلس وهذا ما أثبت للمراقبني أن الرصاع يف بدايته خاصة أن التهم 
املوجهة اىل القايض بشري العكرمي دّونها تقرير التفقدية العامة لوزارة 
العدل وكان قد فصلها فريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 

الرباهمي يف إبانه.

ويف رده عن االستفسارات حول املنح واالمتيازات أوضح يوسف بوزاخر 
رئيس املجلس األعىل للقضاء ان االمتيازات مل تكن اعتباطية بل كانت 
املجالس  وان  املالية  ووزارة  الربملانية  اللجان  يف  ونقاش  جدال  محّل 
املقارنة يف العامل تتمتع بذلك االمتياز مع اختالف يف تقدير النسب وان 
املجلس مؤسسة دستورية ال ميكن املساس بها عىل حد قوله واشار اىل 

محاولة »شيطنة القضاة«.

مجلس دون إجماع
يرى املحامي املنجي الغريبي أن ميزانية املجلس األعىل للقضاء مل تناقش 

أعامله  تم تجميد  أن  بعد  الشعب  نواب  املختصة مبجلس  اللجنة  امام 
او طلب  بيان  اي  الجمهورية، ومل يصدر عن مجلسهم  رئيس  قبل  من 
للموافقة عىل امليزانية ورصفها، وان املجلس ومنذ قرار تأسيسه يف 12 
ماي 2015 مل يكن محّل إجامع القضاة واملحامني وقوى املجتمع املدين، 

وان الحقوق مل تصل اىل اصحابها بعد وان حبال القضاة طويلة... 
اعضاء  بها  يتمتع  التى  واملنح  لالمتيازات  ان وضع حد  املراقبون  ويرى 
سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  ان  ذلك  لحله  مقدمة  هي  املجلس 
باملجلس  يتعلق  جديد  قانون  مرشوع  بإعداد  العدل  وزارة  طالب  قد 
بوزاخر  يوسف  للقضاء  االعىل  املجلس  رئيس  وحسب  للقضاء،  األعىل 
فإن االعضاء، -أو من تبقى منهم بعد تسجيل عدة استقاالت قد تكون 
سري  حسن  لضامن  مهاّمهم  سيواصلون  االمتيازات-  من  بالحّد  متعلقة 

القضاء واستقالليته.

80 بالمائة مع حّل المجلس؟
من  مهّم  عدد  رغبة  العويني  النارص  عبد  األستاذ  ينفي  ال 
باملائة   80 وبنسبة  للقضاء  االعىل  املجلس  حل  يف  القضاة 
منهم مؤكدا يف ترصيح إذاعي أن عددا من أعضاء الجمعية 
كانوا قد ساهموا يف املحاصصة ومل يقفوا عىل مسافة من 
الحياد السيايس يف عدة قضايا وان االنتامء الحزيب قد يغلب 
عىل حكم القايض. هذا إضافة إىل ما شاب فرتة حكم نور 
الدين البحريي لوزارة العدل من تالعب بامللفات وتوظيفها 
والتسرت عىل املعطيات والتي شملت خاصة ملف الشهيدين 
قد  العدل  بالعيد. وكانت وزيرة  الرباهمي وشكري  محمد 
النهضة بعد  الجهاز الرسي لحركة  اذنت بفتح االبحاث يف 
العمومية والقضاة قتح ذلك من قبل...  النيابة  أن رفضت 
القضاء  إصالح  عىل  حريصا  الوطني  العام  الرأي  بدا  وإن 
والتخفيف  املحاكم  الالئق يف  العمل  توفري مستلزمات  مع 
من أعباء ملفات التقايض بدفع االنتداب فقد صمتت عدة 
أحزاب عن االنخراط يف مرشوع إصالح القضاء وإن طالب 
التيار الشعبي برضورة رفع اليد عن القضاء من كل األطراف 
والتيار  والتكتل  والجمهوري  آفاق  مثل  أحزاب  دعت  فقد 
وهي أحزاب مناهضة لتدابري 25 جويلية وما تالها إىل رفع 
اليد عن القضاء موجهة خطابها اىل رئيس الجمهورية وهي 
التي تلكأت يف رفع املطلب ذاته أيام حكم حركة النهضة 
التعاطي  يف  املكيالني  سياسة  عىل  يحيل  مام  وحلفائها، 

الحزيب مع االحداث حسب األهواء واملسارات.

على  الكيالني  الرزاق  عبد  إحالة 
القضاء العسكري

أكد مصدر حقوقي »للشعب« أن العميد السابق للمحامني 
عبد الرزاق الكيالين محّل تتبع من القضاء العسكري ومتت 
املجلة  من  79و125و136  الفصول  خلفية  عىل  دعوته 
سجنا  سنوات  وثالث  وعامني  عام  بني  عقوبتها  ترتاوح  بتهم  الجزائية 
االنضامم اىل جمع من  العسكري جاء من أجل  التحقيق  واإلحالة عىل 
شأنه اإلخالل بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جرب وهضم 
جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مبارشته لوظيفته ومحاولة 

التسبب بالتهديد ويف توقف فردي أو جامعي عن العمل.
وكان األستاذ عبد الرزاق الكيالين قد طلب من األمنيني إثر إيقاف نور 
الدين البحريي وتعكر حالته الصحية ونقله اىل مستشفى بنزرت، عدم 
التقيد بالتعليامت التي ستقودهم اىل التتبعات واعترب ما قام به األمنيون 

تجاوزا للقانون.

المجلس األعلى للقضاء دون منح:

هل الحل يف الحّل؟
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 25 منذ  االحداث  تطورات  االحزاب  استوعبت  هل 
جويلية واعتمدت يف التعاطي معها عىل حقائقها أم هي 
تساير من أجل تسجيل حضورها فقط؟ من هذا السؤال 
الفاعلني فيه  الحزيب وكيفية تعاطي  ميكن قراءة املشهد 
منذ  حصل  ملا  رؤيته  حسب  كل  تطوراته  مجريات  مع 
الصائفة املاضية ذلك انه ال يجب القفز عىل حقائق عدة 
الكل  أّن  خاصة  املعلنة  املواقف  خالل  من  جلية  بدت 
اساسية  يعتربها  منطلقات  من  الوضع  يشخص  ان  يريد 

لكل تغيري.
وقد تكون االحداث باغتت عددا من االحزاب خاصة 
املهيمنة عىل الربملان ونعني النهضة وقلب تونس وائتالف 
الكرامة التي ومهام عرفته اشغال الربملان من مشاحنات 
من  اكرث  وتعطل  العنف  تبادل  درجة  بلغ  ومالسنات 
تلك  فإن  قانون  مرشوع  من  أكرث  وسقوط  عامة  جلسة 
االحزاب مل تتوقع أن يّفعل رئيس الجمهورية الفصل 80 
من الدستور وهذا تجىل من خالل ردود االفعال الحينية 
ومحاولة  حصل  ما  استيعات  يف  بداية  انحرصت  والتي 
لتنطلق بعدها يف مرحلة صد  املعلنة  فهم خلفياته غري 
بالنسبة إىل حركة  وتجنب تداعيات ذلك الحدث اساسا 
ظل  يف  نوابه  مواقف  تشتت  تونس  قلب  الن  النهضة 
غياب قيادة الحزب الخاضعة حينها للقضاء وهو الوضع 
نفسه الذي وجد فيه عدد من نواب ائتالف الكرامة بعد 

سلسلة املحاكامت التي مازالت متواصلة.
* استثامر الواجهة!

 25 بعد  ملا  األوىل  املرحلة  يف  النهضة  »استنجدت« 
ان  خشية  املواقف  تصعيد  تجنب  يف  بتجربتها  جويلية 
الفرنيس  املثل  حسب  آخر«  يخفي  »قطار  هناك  يكون 
وما يعني ذلك من رضبات موجعة غري مستعدة لها ومع 
تعتربه  ما  ادارة  مرحلة  اىل  الحركة  انتقلت  االيام  مرور 
لعرشية حكمها  انهاء  ما حصل هو  ان  مبا  لها  استهدافا 
وما عرفه من فشل وعجز عن تغيري واقع البالد والعباد 
والخاص  العام  لدى  متواتر  بشكل  متداوال  كان  ما  وهو 
مع  املبارشة  املواجهة  تفضل  تكن  مل  وكعادتها  انها  اال 

عدد  مواقف  »بلورة«  انتظرت  لذلك  الجمهورية  رئيس 
 22 الجراءات  الرافضني  العام  املشهد  يف  الفاعلني  من 
لتستغل  بالسلطة  انفرادا  اعتربوها  التي  املايض  سبتمرب 
تلك الواجهة حتى وان كانت ال تلتقي معهم يف الخلفيات 
الفكرية والسياسية وال حتى يف تشخيص اسباب الوصول 
إىل هذه املرحلة اذ ان اغلب االحزاب الرافضة ملسار 25 
التي  العطالة  يف  الرئييس  السبب  النهضة  تعترب  جويلية 
يف  منه  الخروج  صعب  نفق  يف  وأدخلتها  البالد  عرفتها 
مرحلة  مثن  لوحدها  تدفع  ان  تريد  ال  النهضة  ان  حني 
ميكن  ما  أكرث  ترشيك  عىل  »حرصت«  انها  طاملا  الفشل 
عليها  هيمنت  التي  حكومات  مختلف  يف  االحزاب  من 
إليها مشرتكة عىل مدى  بالنسبة  املسؤولية  فإن  وبالتايل 

العرشية املاضية.
* اختالف الرؤى واملسميات

هذه الواجهة املتحركة جمعت احزابا ال تلتقي عادة 
يف الخلفيات واملقاربات الن ما يطرحه حزب العامل يف 
عالقة بأزمة البالد ال يلتقي بأي شكل كان مع ما يطرحه 
غريه واولهم النهضة اال ان موقفه من البداية كان رافضا 
لكل ما حصل عىل أن ذلك ال يعني انه قد يلتقي مع من 
حكموا البالد عىل مدى العرشية املاضية بل انه حملهم 

كامل املسؤولية يف النتيجة الحاصلة.
كّل من  تحالف  الواجهة ضمت  ذات  فإن  ذلك  إىل 
استنادا  مواقفها  توحدت  اذ  والتيار  والتكتل  الجمهوري 
وان  واالجتامعية  الدميقراطية  االحزاب  متثّل  لكونها 
مجددا  اليوم  والتقت  مدة  منذ  قائم  بينهم  التنسيق 
مقارباتهم وما يطرحونه للخروج بالبالد من ازمتها وهنا 
ذلك  ان  اال  25 جويلية  البداية  يف  ساند  التيار  ان  نذكر 
االستثنائية  االحكام  عن  االعالن  بعد  يستمر  مل  الدعم 
التخيل عن مساندة رئيس الجمهورية بعد  وبالتايل كان 
داخل  الدميقراطية  الكتلة  الشعب  حركة  مع  شكل  ان 
ملا  دعامة  اكرب  متثل  كانت  التي  الشعب  نواب  مجلس 
يطرحه قرص قرطاج من مبادرات اضافة اىل وقوف هذه 
النهضة  سعت  التي  القوانني  مشاريع  كل  أمام  الكتلة 

وتحالفها إىل فرضها داخل الربملان.
* إحياء القديم!

تلك  الواجهة  ذات  ضمن  األخرى  املواقف  ومن 
املعلنة من قبل أحمد نجيب الشايب اذ كان صوته عاليا يف 
رفض كل ما حصل بعد 25 جويلية وهو ما اعتربه عديد 
رغم  النهضة  قديم مع حركة  لوجه  احياء  كأنه  املحللني 
انها تخلت عنه ومل تف بالوّد عندما كان سندا لها زمن 
الثورة يف املقابل هناك من يرى يف موقفه ذلك  ما قبل 
التحكم  استغالال لتطور االحداث حتى يعود إىل واجهة 
يف معارضة السلطة التي كان دامئا متصدرها فرتة حكم 
تقريبا  فقده  الذي  موقعه  يسرتد  خاللها  ومن  عيل  بن 
إىل  يعود  ان  مبقدوره  هل  ولكن   2011 انتخابات  منذ 
املعطيات عىل مدى  الكثري من  ان تغريت  بعد  الصدارة 
العرشية املاضية اذ ان الفاعلني فيها كرث وتقلباتها عديدة 
وتطوراتها مل تعد تحتمل الرهان عىل طرف واحد زيادة 
عىل كيفية التعامل مع بقية الفاعلني الذين لهم مقاربات 

مغايرة ملا يجري حاليا ويفرتض مستقبال.
* واقعية وثبات

ذات الواجهة يتحرك فيها حزب سيايس ال يلتقي مع 
ونعني  املستقبل  تصورات  يف  وال  املرجعية  يف  ال  البقية 
من  موقفه  يف  ثابتا  ظل  الذي  الحر  الدستوري  الحزب 
النهضة وعدم االلتقاء معها بأي شكل كان النه يعتربها 
ان  كام  خارجية  بأجندات  الرتباطها  البالد  ازمة  سبب 
حرر  الذي  الحزب  سليل  نفسه  يعترب  الحر  الدستوري 
البالد من االستعامر وأسس دولة االستقالل ورسخ الحداثة 
وحقوق املرأة وعمم التعليم والصحة وهو يطرح نفسه 
بديال استنادا ملختلف عمليات سري اآلراء التي تضعه يف 
الترشيعية  لالنتخابات  التصويت  نوايا  يف  األوىل  املرتبة 
جهات  بكامل  امليدانية  تحركاته  تكثفت  لذلك  القادمة 
عرشية  مخلفات  من  البالد  انقاذ  مرشوع  مقدما  البالد 
الجمهورية  رئيس  نفسه  الوقت  يف  مطالبته  مع  الفشل 
باتخاذ خطوات جريئة وواضحة يف عالقة بعديد امللفات 

التي مازالت تنتظر فتحها.

* إسناد للحركة التصحيحية
يوم  حصل  ما  اعتربت  أخرى  أحزاب  فإن  املقابل  يف 
الدميقراطي  للمسار  وانقاذا  تصحيحية  حركة  جويلية   25
مختلف  عىل  معها  تحالفوا  ومن  النهضة  هيمنة  ان  بعد 
الكربى  امللفات  لفتح  توجه  اي  وغيبت  الدولة  مؤسسات 
ويف  االحزاب  هذه  تراه  ما  عنها حسب  تغافلت  هي  بل 
والتيار  الدميقراطيون  والوطنيون  الشعب  حركة  مقدمتها 
الشعبي وتونس إىل األمام والحزب االشرتايك والتحالف من 
هذه  من  عدد  لدى  توجها  هناك  ان  ويبدو  تونس  اجل 
األحزاب لتشكيل جبهة داعمة ملسار 25 جويلية والسعي 
إىل تجميع أكرب عدد من القوى التي ترى هذه االحزاب انها 
بعض  ان  هنا  يالحظ  وما  التصحيحية  الحركة  تلك  تساند 
غري  مرجعياتها  ان  رغم  مرة  الول  تلتقي  االحزاب  هذه 
متناقضة اال ان رؤيتها لعدد من املسائل وكيفية معالجتها 
الفرصة  اليوم  تكون  وقد  سابقة  فرتة  يف  شتتها  التي  هي 
بكسب  وفرض وجودها  العام  املشهد  إىل  للعودة  سانحة 
أكرث عدد من االنصار واملتعاطفني معها بعد ان كانت يف 
صدى  ال  بيانات  مجرد  عىل  وجودها  يقترص  سابقة  فرتة 
الوطني  للشأن  املحللني  حسب  مدعوة  وهي  لها  واسع 
الداعمة  الوطنية  القوى  أكرب  تجمع  اسرتاتيجية  بلورة  اىل 
25 جويلية لتجنب اي ارتداد إىل ما قبله وهذا ما  ملسار 
عربت عنه اغلب فئات الشعب التونيس الذي مازال يعاين 
إىل  املعيشية  أوضاعه  فيها  تدهورت  عرشية  تبعات  من 
مستوى مل يكن يتوقعه وبالتايل مل يعد لديه اي استعداد 
جويلية   25 قبل  حكمت  التي  املنظومة  بعودة  للقبول 
اعتربته  ملا  الداعمة  االحزاب  تستثمره  ان  يجب  ما  وهذا 
االستحقاق  إىل  اآلن  من  واالستعداد  تصحيحية«  »حركة 
االنتخايب القادم الذي ستفرز نتائجه صناديق االقرتاع التي 
تحتاج من اآلن تحركا ميدانيا مكثفا مع تقديم مقرتحات 
أزمتها  من  البالد  اخراج  عىل  قادرة  وبدائل  وتصورات 
مع  والصحية  والسياسية  واالجتامعية  السياسية  بأبعادها 

تجنب تكرار أخطاء املايض.

 النهضة »استثمرت« التقاء األضداد حتى ال تتحمل تبعات عشرية الفشل

* لطفي املاكني   »الجبهة« الداعمة لمسار 25 جويلية تحتاج إلى جهد وتنسيق لتحصين تموقعها

عىل  كامل  بشكل  عكاشة،  نادية  السيدة  إقالة  سيطرت 
األنباء  الصدارة يف جميع نرشات  وسائل اإلعالم واحتلت 
البالتوهات  الرئييس يف جميع  الطبق  تقريبا هي  وكانت 
آالف  حولها  وحرّبت  تلفزيا،  او  إذاعيا  سواء  التحليلية 
من  معجزة  هي  او  القرن  حدث  وكأنها  الصفحات، 
معجزات الزمن الجميل، يف حني أنها ال تستحّق أكرث من 
خرب يُكتب يف صفحة داخلية وميّر، كخرب استقالة او إقالة 
ليأيت  دوره  فانتهى  مبهامه  القيام  يحسن  مل  موظّف  أي 

غريه، وتستمّر دورة الحياة.
قبلها بأسابيع انطلقت معركة الرئيس مع املجلس األعىل 
حّولها  الرئيس  أن  ذلك  تتوقّف،  لن  أنها  ويبدو  للقضاء، 
اىل ملحمة واىل أم املعارك بالنسبة إليه، وأصبح كل يوم 
يتطرّق اليها مع كل ضيف يأتيه أو يف كل اجتامع يعقده، 
بل صار يخصص لها االجتامعات، ويستهلها بخطاب حول 
القضاة والفاسدين، ويختتمها ايضا بخطاب حول املجلس 
ونسخ  التقايض  إجراءات  وتباطؤ  املستحقة  غري  واملنح 

األحكام.
يف الوقت نفسه تعّج بقية الربامج وما توفّر من الصفحات 
بأخبار االستشارة االلكرتونية وما أحرزته من تقّدم اىل حد 
اآلن، وما تتطلبه من محامل الكرتونية ومن تكنولوجيات 
وما  تتناولها  التي  األسئلة  ونوعية  محاورها  وأهم  رقمية 
اىل ذلك مام يتعلّق بهذه البدعة االنتخابية التي يبدو أنها 

ُوضعت عىل القياس حتى تبقى تلوكها األلسُن وتتلّهى بها 
البالتوهات التلفزية مّدة غري قصرية، إىل غاية إدراك مأرب 

آخر ال نعلمه من وراءها.
او  سامع  من  بقسط  ذلك  بعد  يظفر  املواطن  ولعّل 
بالعكس،  يفيده ويعنيه، ال،  ما  قراءة بعض  أو  مشاهدة 
التفسري  املتبقي، سبق وأن حجزه جهابذة  القليل  فالنزر 
الدميقراطية  سّموها  ُهالمية  لخرافة  يروجون  الذين 
من  التّصعيد  طريق  عن  الشعب  حكم  أو  القاعدية، 

املحليات إىل املستوى الجهوي ثم الوطني.
تشهدها  التي  الكربى  املعارك  أو  العناوين،  هذه  كّل 
وصالونات  السياسة  وأروقة  اإلعالم  ساحة  عىل  بالدنا 
صنع القرار، هي باملحّصلة معارك النخبة، أو هي معارك 
الرئيس تحديدا، وال عالقة لها باملعيش اليومي للمواطن، 
حتى  وال  البطّالني،  عدد  زيادة  أو  االسعار  بارتفاع  وال 
بانقطاع املواد االساسية وفقدانها من األسواق، وهي أيضا 
وكذب  األشقاء  جحود  من  يكابده  وما  الوطن  تعني  ال 
وعودهم، ومن غطرسة املستعمر السابق وتدّخله السافر 
االستثامرات  وقلّة  املوارد  نُدرة  من  حتى  وال  شؤوننا،  يف 

وُشّح املداخيل، وخطر املجاعة القادمة.
التي  الطاحنة،  املعارك  هذه  يف  كليّا  املنغمس  فالرئيس، 
يبدو أنه يعتقد اعتقادا راسخا أنها هي أم املعارك، وأنه 
ال  التاريخ،  سيسجلها  ملحمية  انتصارات  فيها  يحقق 

يبدو أنه مدرك متام اإلدراك أنها معارك ال تعنيه إال هو، 
وكسبا  للوقت  ربحا  اال  تكون  أن  تصلح  ال  مبدئيا  وأنها 
تؤدي  لن  لكنها  النفوس،  لبعض  وطأمنة  الهدوء  لبعض 
يف النهاية اال اىل خسارة الجميع، وأن البالد مقدمة عىل 
انفجار اجتامعي ال يعلم مصريه إال الله، وأن ما يرين من 
صمت اآلن ما هو إال مقّدمة لعاصفة ستأيت عىل االخرض 
ولن  حّكامها  ستأكل  جاعت  إذا  الشعوب  الن  واليابس، 

تبقي ولن تذر.
لقد كان من املنتظر ليلة 25 جويلية أن تُحسم كل هذه 
املعارك مبرسوم أو بجرّة قلم واحدة، يف غمرة فرح الناس 
الفاسد  املشهد  كل  الرئيس  مبوجبها  أقىص  التي  بالحركة 
الذي سبق، لكن األمور تعطّلت أكرث مام ينبغي، ومتطّطت 
هذه املعارك، وطالت وتشّعبت وتعّقدت حتى صارت هي 
خرج  التي  الشعب  مطالب  وانزاحت  الرئيسية،  املعارك 
االهتاممات،  آخر سلسلة  اىل  25 جويلية  يوم  أجلها  من 
الزيت  التهديد والوعيد حول أسعار  إذ بعد جوالت من 
املدعوم ومواد الحديد، مل نر شيئا أكرث، ومل تتحقق خطوة 
إىل األمام، بل تحّولنا من اقتصاد األزمة الذي تتوفر فيه 
املواد لكن ترتفع أسعارها اىل اقتصاد الحرب الذي تنقطع 
فيه املواد وترتفع اسعارها ويصبح فيه العثور عىل البيض 
والحليب والسكر والزيت والدقيق من أولويات املواطن 
التي يركض وراءها يوميا، ومع ذلك يواصل الرئيس خوض 

معاركه الجانبية التي ال تعني املواطن من قريب وال من 
بعيد، وحتى إن كانت تعنيه فبطريقة محدودة وجانبية، 
النها قد تحقق كسبا للرئيس ومتكنه من تسجيل أهداف 
أكرث  املواطن يطمنئ  تجعل  لن  لكنها  يف مرمى خصومه، 
الطموح  تبني  إليه االمل ولن  يرتاح اصال، ولن تعيد  وال 
املفقود، ولن تجعل املاليني تعدل عن تفكريها يف الهجرة 

والهروب.
كثريون الموا الرئيس اعتامده عىل مستشارين غري أكفاء، 
الُحكم،  وفنون  السياسة  يعرف  ال  بطاقم  نفسه  واحاطة 
لكن بعد أشهر عجاف، يبدو ان السيد الرئيس هو املغرم 
باملعارك الجانبية والعاشق للمالحم الخارسة التي ال تفيد 
اال  عليه  وما  شيئا،  للمواطن  تقّدم  وال   يشء  يف  الوطن 
أن يقف بشجاعة ويعلن ان البالد تحتاج اىل معركة أكرب 
هي معركة االقتصاد والتنمية واالستثامر وتوفري مقومات 
إقالة  إىل  القضاة وال  منح  إىل  يحتاج  الكرمية، وال  الحياة 
نادية عكاشة وال يحتاج ايضا إىل استشارة الكرتونية ليعرّب 
عن مشاغله فهي معروفة ومعلومة ومنشورة عىل قارعة 
الدميقراطية  من  جديد  نوع  إىل  يحتاج  ال  كام  الطريق، 

ليعيش، فقد جّربها كلّها بال استثناء.
* طاهر عيل

ختمرية االستقالة... ملحمة القضاء... واالستشارة االلكرتونية
معاركهم ليست بالضرورة معارك الوطن والمواطن:
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* حاتم النقاطي  )جامعي وكاتب(

عرفت تونس بعد 25 جويلية 2021 تحوال سياسيا معتربا وصادما غيرّ املشهد السيايس 
وعلق  الحكومة  رئيس  الجمهورية  رئيس  أقال  الدستور  من   80 الفصل  بناء عىل  إذ 
السلطتني  يده  يف  ليجمع  النواب  عن  الحصانة  ورفع  الشعب  نواب  مجلس  أعامل 

التنفيذية 
والترشيعية مبقتىض األمر الرئايس عدد 117.

نظام سيايس يتجاوز الدميقراطية التمثيلية الغربية املعلومة لينفتح عىل »دميقراطية 
رئاسة  عن  الصادر  املرسوم  ولعل  العام.  الشأن  إلدارة  تشاركية  لـ»تصورات  قاعدية 
الجمهورية الذي أقر »تنظيم استشارة وطنية الكرتونية« - جانفي 2022 إىل حدود 
20- مارس 2022 واستفتاء شعبيا 25 جويلية 2022 حول االختيارات السياسية الكربى 
ياسية للدولة يف  للبالد كالنظام السيايس والنظام االنتخايب املنتهجني إلدارة الحياة السرّ
مستقبل األيام. ذاك توجه سيتورّج بانتخابات برملانية يوم »17 ديسمرب 2022« يندرج 

ضمن دميقراطية متثيلية »جديدة« نابعة من خيار شعبي حقيقي.
»االستشارة  دور  وما  التمثيلية؟  الدميقراطية  هذه  »أوليا«  نفهم  أن  ميكن  فكيف   
الوطنية االلكرتونية« املشفوعة باالستفتاء الشعبي يف بنائها؟ وهل بإمكان االستفتاء 
ونخبه  التونيس  الشعب  لطموحات  يستجيب  سياسيا  نظاما  يبني  أن  عنها  املنبثق 

ويضمن دميقراطية مشاركتهم؟ 

الديمقراطية التمثيلية كرافد للنظام السياسي الجديد
يرى عامل االجتامع األنقليزي »انتوين جيدنر« أنرّ »الدميقراطية التمثيلية« صيغة لنظام 
حكم ميتاز بانتخابات منتظمة تقوم عىل االقرتاع العام وعىل حرية الفكر والحق العام 
يف الرتشح للمناصب العامة وحرية االنتامء السيايس. هي الحكم بتفويض من األفراد 
تقارب  لوجود  خاضعة  تكون  ما  وعادة  زمانيا  محددة  وكالة  عرب  لنيابتها  لجامعات 
إالرّ يف  التمثيلية  الدميقراطية  نفهم  أن  املوكرّل. وال ميكن  والنائب  الناخب  سيايس بني 
عالقتها بدولة تحرتم القانون والفصل بني السلطات وترعى الحريات الخاصة والعامة. 
لقد ظهرت الدميقراطية الليربالية نتاجا لدولة الرفاه التي ترتبط نشأتها مبا بعد الحرب 
لهم من  والكافلة  لألفراد  الراعية  الدولة  بناء  الهدف منها  والتي كان  الثانية  العاملية 
ألنها  السيايس  وجودها  عن  يدافع  من  وجدت  دميقراطية  تجربة  أنها  كام  املخاطر. 
قامت كبديل لألنظمة االستبدادية يف أوروبا الرشقية فضمنت لألفراد حكام سياسيا 
دميقراطيا غايته مزيد إرساء دولة الرفاه. حكم سيايس يثمن اقتصاد الوفرة و يدعم 
مجتمع  لبناء  واالستثامر  اإلقراض  عىل  تشجع  بنكية  سياسة  ويبني  الفردية  امللكية 
باجتامع  تتكفل  لدولة  السياسية  اإلدارة  اختيارات  يراعي  مجتمع  جديد.  استهاليك 
متطور القدرات يف مستوى التقنية واالقتصاد مع ضامن الدولة الراعية للتضامن بني 

طبقات املجتمع. 

في االنفتاح على الديمقراطية التشاركية
ال يغيب عن املالحظ للحياة السياسية يف تونس سعي الرئيس »قيس سعيرّد« إىل تأسيس 
نظام دميقراطي متثييل جديد ينفتح عىل الدميقراطية التشاركية كتطور للدميقراطية 

الليربالية  التشاركية يف الغرب جاءت ردًّا عىل مخاطر  التمثيلية ذلك أنرّ الدميقراطية 
الجديدة املتطرفة التي تنادي بتقليص دولة الرعاية االجتامعية. إنها دميقراطية جديدة 
التي  التحديات  ملواجهة  العام  الشأن  تدبي  يف  للمواطنني  الفعيل  اإلرشاك  إىل  دعت 
ستينيات  منتصف  يف  الجديد  األمرييك  اليسار  دعا  لقد  املتوحشة.  العْوملة  تطرحها 

القرن املايض ملواجهة الليبيالية املتوحشة التي أدت إىل تنامي 
عدد الفقراء نتاجا لتغييب حضور الدولة الراعية. ومثلها كانت 
تحركات  قامت  إذ  الغربية  أوروبا  دول  من  عدد  يف  الوضعية 
سيايس  نظام  إليجاد  االجتامعي  الدميقراطي  اإلصالح  قوى  من 
واجتامعي تعدييل بديل عن الدميقراطية التمثيلية املعلومة. لقد 
إيجاد نظام سيايس معدل  أيضا مبحاولة  األورويب  االتحاد  اهتمرّ 
 »2004« الثالثة  األلفية  لبداية  األوىل  السنوات  يف  ذلك  وكان 
حيث تمرّ الوصول إىل نتيجة تعترب الدميقراطية التشاركية مخرجا 
االتحاد  لدول  تعدييل  األوروبية وتوجه  الدميقراطية  األزمة  من 
األوريب يف عالقتها برشكائها يف األطراف. كان هذا التحول تعديال 
سياسيا يف مجال الدميقراطية وظهور الحوكمة يف التسيي واإلدارة 
الرشكاء  مع  التعاون  تنمية  عىل  أشدرّ  انفتاح  لضامن  والحكم 
االجتامعيني والسياسيني. ومل تكن تونس مبعزل عن هذا التوجه 
ذلك  التمثيلية  الدميقراطية  معنى  ولتطوير  السيايس  لإلصالح 
عىل  وخطبه  كلامته  جلرّ  يف  يؤكد  سعيد«  »قيس  الرئيس  أنرّ 
التي كانت قامئة قبل 25  الشكلية  الدميقراطية  رضورة مغادرة 

ابتعاد عن  العام ومن  للصالح  تنكر  »الربملاين« من  عاملها  يحمله  وما  جويلية 2021 
يكن  ومل  الدولة.  مرافق  إدارة  يف  والتشاركية  التمثيلية  وعن صدق  املواطن  مشاغل 
خافيا عىل أحد أنرّ »سعيد« يعمل عىل تأسيس  نظام حكم سيايس جديد ميكرّن من 
إرشاك املجتمع املدين واملواطنني عموما يف بناء التوجهات العامة والكربى للدولة. نظام 
ه لحضور آخر لألفراد يف تأسيس القرارات ويف رسم السياسات العامة يف  سيايس يتوجرّ
التمثيلية يف  للدميقراطية  أمام شكل تصحيحي  إننا  واملركزي.  املحيل  الحكم  كل من 
إغفالها للمشاركة االستشارية الحقيقية لألفراد يف الفضاء األصيل واملكان القريب من 
شواغلهم. لقد أضحت الدميقراطية التشاركية نظرة جديدة لسبل إدارة السياسة ووعي 
جديد مبامرسة الوكالة وتصحيح رضوري ملامرسة العمل السيايس الذي انتهكت فيه 

الدميقراطية التمثيلة حقوق ناخبيهم واختياراتهم وإراداتهم.

ديمقراطي  نظام  لبناء  لالستفتاء  طريق  »االستشارة« 
تمثيلي جديد

لقد سعى رئيس الدولة إىل بناء موقف جديد من الدميقراطية التمثيلية التي سادت 
الحياة السياسية التونسية قبل 25 جويلية 2021 فأعلن يف مناسبات عدة عن فساد 
بخيانة  إياها  مترّهام  الرب ملان وخارجه  لنقد مامرساتها داخل  املنظومة وتعرض  هذه 

ناخبيها 
الشعبية  الوطنية  االلكرتونية«  »االستشارة  عن  إعالنه  يف  ولعلرّ  مصالحها.  وخدمة 
جانفي 2022 - 20مارس- 2022« كطريق لالستفتاء 25 جويلية 2022 رهانها تجاوز 

للتوجه إىل دميقراطية جديدة عامدها »الشعب  القديم  السيايس »التمثييل«  النظام 
تنفتح  اختار »سعيد« دميقراطية  لقد  القاعدة.  لالنفتاح عىل  تتجه  كتشاركية  يريد« 
دولة  لبناء  شعبي  استفتاء  إىل  وصوال   األفراد  الختيارات  الوفاء  غايتها  القاعدة  عىل 
مرتبطة  محاور  ستة  عىل  اعتمدت  استشارة  املواطن.  اختيارات  مع  الصدق  إرادة 
بالنظام السيايس واالنتخايب واالجتامعي واالقتصادي والثقايف٬ 
تصاحبها أسئلة مرفوقة بجملة من إمكانات لألجوبة يختار 
منها املستفتى ما يوافق إرادته. لقد حاولت االستشارة أيضا أن 
تقرتب أكرث من املُستَفتَى لرتشيد حضوره داخلها فسعت إىل 
أن ترتك له يف آخر كل محور إمكانية إضافة ما يراه منسجام 
مع إرادته. دميقراطية تستعي من الدميقراطية املبارشة روح 
السياسات  رسم  يف  املشاركة  حق  للفرد  لتضمن  الحضور 
الكربى للدولة يف مختلف املجاالت. لعلها محاولة تنفتح عىل 
التطورات  املواطن تستغل  للقرب من  »دميقراطية قاعدية« 
حقيقة  ولتسجل  األفراد  من  عدد  ألكرب  لتصل  التكنولوجية 
ما يرسمونه وما يفكرون فيه وما ينتظرونه من الحكام. إن 
الرئيس يبحث عن التصويت األقرب إىل وعي األفراد باملسائل 
ينتظره من مخطرّط  الوكالة وما  التي تحرض يف ذهن حامل 
املحلية  السياسية  للسلطات  عمل مستقبيل ضمن مامرسته 
واملركزية. لقد عربت االستشارة كمدخل لالستفتاء عن نظام 
يف  رغبة  وعن  السياسية  وللوكالة  العام  الشأن  إلدارة  جديد 

تجاوز أخطاء مامرسات الطبقة السياسية قبل 25 من جويلية 2021

النظام الرئاسي الجديد المخاوف واالحترازات
ملقاطعة  السياسية  واألحزاب   األطياف  من  وعدد  العامة  الشخصيات  بعض  دعت 
املنظمة  الجهة  سيطرة  غايتهام  شعبويتني  مامرستني  بوصفهام  واالستفتاء  االستشارة 
لهام عىل الفضاء العام مام مينحها سلطة توجيه اختياراتها الكربى وتقريبها من النظام 
السيايس القاعدي الذي يسعى الرئيس إىل بنائه. كام اعترب املعارضون لهذا التوجه أن 
الوطنية  واملنظامت  الحزيب  الحضور  واستبعاد  االلكرتوين  الفضاء  يف  االستشارة  حرص 
كاالتحاد العام التونيس للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان يؤديان 
إىل الخوف من استنساخ التجارب االستبدادية والشمولية لعدد من األنظمة السياسية 
التمثيلية القاعدية يف املجالني العريب والعاملي التي ولت تجربتها بال رجعة مثل االتحاد 

السوفيايت والنازية والفاشية والقذافية. 

دولة اإلصالح المقبل
دميقراطية  نحو  باالتجاه  النظام  اختيارات هذا  طبيعة  ح  القادمة ستوضرّ األيام  ولعل 
بني  والفصل  القانون  دولة  بحق  تحرتم  قاعدية  تشاركية  معاملها  توضح  جديدة 
السلطات وتضمن الحوار االنفتاحي الشامل عىل كل األطياف السياسية والفكرية لبناء 
إنرّنا  دولة الشغل والحرية والكرامة الوطنية. دولة اإلصالح الشامل ومعاداة الفساد. 

نراها حيث اإلنصاف والعدالة والرفاه... دولة مقبلة ولو »بعد حني«. 

أي ديمقراطية يريدها الرئيس قيس سعيد؟

* يوسف النقاطي )طالب بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس(

تاريخ  يف  جديدة  مرحلة  استعاملها  تعميم  وقع  التي  الرقمية  املنصات  فتحت 
املجتمعات البرشية من حيث العالقة بني االفراد من جهة٬ وعالقتهم بالدولة من جهة 
اخرى٬ فأصبحت مسألة الدميقراطية االلكرتونية تطرح منذ التسعينات كحلرّ لتجاوز 

ازمة الدميقراطية التمثيلية وإلضفاء أكرب قدر ممكن من املرشوعية عىل الحكام.
اإلصالحات  يتداول  سيايس  مجلس  غياب  ويف  جويلية٬   25 بعد  ما  تونس  يف 
من  لجنة  مبساعدة  لوضعها  الجمهورية  رئيس  يستعد  التي  والقانونية  الدستورية 
املتعلقة  األساسية  الخيارات  يف  للتداول  إطاًرا  وطنية  استشارة  إطالق  وقع  الخرباء٬ 
عرضها  قبل  واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية  واملسائل  واالنتخايب  السيايس  بالنظام 

عىل االستفتاء الشعبي يف جويلية 2022.
التمثيلية  الدميقراطية  الدولة ملفاهيم  الخيار من جهة رفض رئيس  ويعكس هذا 
الكالسيكية التي ال تعرتف إال باألحزاب السياسية وباألجسام الوسيطة التقليدية٬ ومن 
جهة أخرى رغبته يف الظهور مبظهر القائد الذي يجسد إرادة الشعب ويخلق قنواٍت 

للتواصل املبارش معه.
من  ممكن  عدد  أكرب  بترشيك  تسمح  مامرسة  فعال  بأنها  االستشارة  توحي  وقد 
املواطنني يف القرار السيايس٬ لكن يف الواقع من طرح هذا الخيار غاب عنه أن املجتمع 
التونيس كغيه من املجتمعات العربية يعاين من أميرّة اتصاليرّة حادرّة تجعل من شبكة 
بالتفاوت  تتعلرّق  ألسباب  وذلك  املواطنني  لكلرّ  نفسه  بالقدر  متاحة  غي  االنرتنات 
إىل  حتام  سيؤدي  ما  وهو   ٬ السنرّ عامل  إىل  إضافة  واالقتصادي  والتعليمي  الجهوي 

إقصاء جزء كبي منهم من املشاركة.
ومن حيث املضمون٬ تطرح أسئلة االستشارة إشكاليات حقيقية يف ما يتعلق بدقتها 
وجديتها٬ ولنا أن نلمس ذلك مثال يف السؤال املتعلق بالنظام السيايس )رئايس أم برملاين 

أم مختلط(٬ فمسألة تصنيف األنظمة السياسية ووضع الحدود الفاصلة بني كل منها 
تحتاج يف الواقع اىل الكثي من العمق يف النقاش واالطالع األكادميي نظرا إىل تشعب 
الذي قصده كل  النموذج  د  األنظمة وتعدد مناذجها وتطبيقاتها. فكيف سنحدرّ هذه 
مواطن من اختياره؟ وكذلك هو األمر بالنسبة إىل السؤال املتعلق بسحب الوكالة من 
النائب٬ فلنئ كان هذا االجراء معموال به يف بعض دساتي الواليات األمريكية كدستور 
لكونه مدخال لرضب  الغربية وذلك  الدميقراطيات  كاليفورنيا٬ فقد رفضته جلرّ  والية 

نجاعة العمل النيايب ولعدم االستقرار السيايس.
واملشاركة  بالدميقراطية  العهد  حديث  بلد  يف  اإلجراء  هذا  مثل  تكريس  وإمنا   
السياسية ويف مجتمع تطغى عليه الجهويات وسطوة أصحاب املال سيفتح الباب عىل 
مرصاعيه للفوىض والخيارات الشعبوية وغياب العقالنية السياسية. وهنا تطرح مسألة 
خيارات  إلنتاج  مقدمة  إىل  االسشارة  تتحول  ال  حتى  وضعها  وجب  التي  الضامنات 
علمنا  فقد  اختار«٬  قد  »الشعب  أن  بحجة  املجهول  إىل  تأخذنا  وقانونية  دستورية 
العامة قد تخطئ إذا مل يقع عْقلنتها٬ ثم إن الدميقراطية مل تكن  التاريخ أن اإلرادة 
يوما حكم األغلبية٬ بل إن حكم األغلبية هو عني االستبداد٬ وهو ما يعرب عنه جاميس 

ماديسون بـ»طغيان األغلبية«.
 ومن هذا املنطلق٬ يبقى الرهان قامئا عىل وعي رئيس الجمهورية بأن الدميقراطية 
تطبيق  هي  وإمنا  للدميقراطية٬  مستقل  كشكل  تطرح  أن  ميكن  ال  االلكرتونية 
للدميقراطية التشاركية٬ وهذه التشاركية تفرض نفسها اليوَم أكرث من أي وقت مىض 
كحل لهذا املأزق الوطني من خالل الحوار والوفاق مع االتحاد العام التونيس للشغل 
وبقية القوى التقدمية الوازنة داخل املجتمع٬ فقد أثبتت التجربة أن الخيارات التي 
متررّر مبنطق اإلقصاء واملغالبة ونفي اآلخر ال ميكن أن تصمد طويال خاصة حني يتعلق 

األمر باملرور من حامسة الخطاب السيايس إىل وضع النصوص وبناء املؤسسات.
فعىل هؤالء الفاعلني اليوم تنظيم خالفاتهم ورصاعاتهم سلميا ورسم مالمح املرحلة 

القادمة من منطلق تشاريك تعددي يقطع مع »حرب الكل ضد الكل« ويؤسس لعقد 
قوى  تطوير  منط  إصالح  عىل  مبارشة  تنكب  ودامئًة  قويًة  مؤسساٍت  ينتج  اجتامعي 
الفئات  لتطلعات  يستجيب  الذي  العرصي  االقتصاد  مجتمع  خلق  أجل  من  اإلنتاج 

املسحوقة وأصحاب الحقوق االجتامعية.
هو  آخر٬  سيايس  فاعل  رقابة  تحت  اليوم  هو  السيايس  املشهد  أن  يف  جدال  وال 
الشارع الذي تحركه الحشود االجتامعية العفويرّة٬ هذا الفاعل يراقب تطورات املرحلة 
وينتظر إصالحاٍت عاجلًة تحدُّ من تدهور املقدرة الرشائية٬ تقطع مع االرتفاع الجنوين 
لألسعار٬ وتؤسس لتوزيع عادل للرثوة٬ فإذا ما أدركت الحشود االجتامعية أن الساسة 

بصدد املراوغة والتسويف٬ استأنفْت االحتجاجات الشعبية.

 بداية من األربعاء القادم

 أعوان مصنع كوابل السيارات 
بقرنبالية يف إضراب

ينفذ أعوان املنطقة الصناعية ملصنع كوابل السيارات بقرنبالية إرضابا بيومني وذلك 
كوابل  مصنع  رشكة  عام  كاتب  أكده  ما  وفق  وذلك  الجاري  جانفي  و27   26 يف 

السيارات بقرنبالية األخ خميس بن ْمَنا.
للكهرباء  القطاعية  املشرتكة  االتفاقية  من   16 الفصل  بتفعيل  األعوان  وطالب 
وااللكرتونيك واملتمثلة يف منحة اإلنتاج واإلنتاجية، باإلضافة إىل تفعيل الفصل 34 
من االتفاقية نفسها اىل جانب الفصل 119 من مجلة الشغل مع الزيادة يف األجور 

لسنة 2020 - 2021، كام أكد العامل متسكهم بحقهم النقايب.

الديمقراطية االلكرتونية لرئيس الجمهورية 
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وقفة  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  وإطارات  أعوان  نّفذ 
احتجاجية أمام مقّر الهيئة مبنطقة البحرية، للمطالبة بإيجاد 
آليّا والتي انتهت  حّل لوضعياتهم املهنيّة، وتجديد عقودهم 
الهيئة وتجميد عملها بقرار  يف شهر ديسمرب 2021 إثر غلق 

رئايس منذ شهر أوت 2021.
الوطنية  الهيئة  مع  املتعاقدين  باسم  املتحدث  أفاد  وقد 
إطارا   150 من   أكرث  أن  السليمي  سلامن  الفساد  ملكافحة 
وعونا من املتعاقدين التابعني للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
نفذوا يوم االثنني 24 جانفي 2022 وقفة احتجاجية أمام مقر 
الهيئة املركزي بالبحرية بالعاصمة وبعدد من الفروع واملكاتب 

الجهوية للمطالبة بتسوية وضعياتهم املهنية.
كانت  والذي  بالهيئة  يربطهم  عقد  آخر  إن  السليمي  وقال 
مدته ستة أشهر انتهى يف شهر ديسمرب املنقيض، موضحا أن 
وضعيتهم مبهمة باعتبار أنهم ال يعلمون شيئا عن مصريهم، 
اعتبارهم مطرودين  أنه سيقع  العقود ستتجدد أو  إن كانت 

تعسفيا..
وأضاف أن عددا منهم فاقت مدة عمله أربع سنوات وخمس 
املقرات  إغالق  بعد  لكن  الرتسيم،  ينتظرون  وكانوا  سنوات 
أي  بهم  يتصل  ومل  الرؤية  تتوضح  مل  املايض  أوت  شهر  يف 
السليمي  سلامن  وأضاف  ومصريهم.  مبآلهم  ليعلمهم  طرف 
وضعياتهم  ورشحوا  فرتة  منذ  الجمهورية  رئاسة  راسلوا  أنهم 
إداريا  املكلف  أن  إجابة. كام  أي  يتلقوا  مل  لكنهم  بالتفصيل، 
باألعامل يف الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد راسل أيضا رئاسة 
الحكومة يف أكرث من مناسبة العالمهم برضورة تجديد العقود 
ال  الذين  واألعوان  اإلطارات  بخصوص  إجابة  ينتظر  زال  وما 

يعلمون أي مصري ينتظرهم.
مل   ،2022 لسنة  للهيئة  ميزانية  رصد  رغم  إنه  محدثنا  وقال 
يحصلوا عىل منحهم يف السنة املنقضية، مقابل خالص رواتبهم 
ومن  جمل.  وال  فيها  لهم  ناقة  ال  والتي  الغلق  مدة  طوال 
الهيئة  مع  املتعاقدين  لالعوان  نقابة  تشكيل  يتّم  أن  املنتظر 
مع  أنهم  سيام  ال  املرشوعة،  حقوقهم  عن  الدفاع  أجل  من 
بد  ال  مصريهم  لكن  املؤسسة،  هيكلة  إعادة  ومع  اإلصالح 
اىل  بالنظر  عقودهم  تجديد  يتم  ان  بّد  وال  أيضا  يتوضح  ان 
التزاماتهم املادية... وختم قوله بأن هذه الوقفة االحتجاجية 
التي انتظمت اول االسبوع لن تكون األخرية، بل هي انطالقة 
نحو  واالتجاه  أكرث  التأطري  انتظار  يف  االحتجاجية  للوقفات 

التصعيد.

إّن  الفساد،  مكافحة  بهيئة  إطار  وهو  العبيدي،  عادل  وقال 
عقود 150 موظفا وعونا يف اإلدارات املركزية والجهوية لهيئة 
األجل،  محددة  بعقود   2016 منذ  يعملون  الفساد  مكافحة 
حاليا،  مصريهم  يعرفون  وال   2021 ديسمرب   31 يوم  انتهت 
للهيئة  أنهم يف تواصل دائم مع املدير اإلداري واملايل  مؤكًدا 
بالهيئة. الّشايف حول مصري عملهم  بالجواب  الذي مل ميّدهم 

أّن املدير اإلداري واملايل أكد لهم أنه راسل  العبيدي  والحظ 
جوابا،  يتلّق  مل  لكنه  مرات  عدة  الحكومة  رئاسة  مصالح 
باإلضافة إىل اجتامع عدد من موظفي الهيئة املهّددين بالبطالة 
باملكلف بامللفات االجتامعية برئاسة الحكومة ورشح الوضعية 
إال انهم مل يحصلوا عىل أي رّد بخصوص تجديد العقود. وأشار 
عادل العبيدي إىل أَّن 150 عونا وإطارا بهيئة مكافحة الفساد 
مبقريها املركزيني ومقراتها الجهوية الـ17، مهّددون ويعيشون 
مصريهم  عىل  والقلق  الضبابية  من  حالة  ديسمرب  شهر  منذ 
خاّصة أمام االلتزامات املالية والعائلية التي يجابهونها، مربزا 

أنهم مل يتلقوا إىل حّد اليوم أجورهم لشهر جانفي.
وبنّي أنّه مل يصدر قرار بغلق الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
املركزي  املقر  بإخالء   2021 أوت   20 يف  قرار  صدر  وإمنا 
الفروع  بقية  واصلت  حني  يف  الهيئة  موظفي  من  بالعاصمة 
أنه  إال   2021 ديسمري   31 غاية  إىل  مهاّمها  مبارشة  الجهوية 
مركزيا  الهيئة  مقرات  جميع  بقيت  العقود  انتهاء  مبجرد 

وجهويا مغلقة.
 

رئيسة الحكومة صرحت بمكاسبها
أوت   21 يوم  أصدر  سعيّد  قيس  الجمهورية  رئيس  أّن  يُذكر 
العام  الكاتب  أنور بن حسن  بإقالة  أمرا رئاسيا يقيض   2021
حسب  منصبه  من  الفساد  ملكافحة  الوطنية  للهيئة  السابق 
يوضح  مل  كام  الجمهورية  رئاسة  عن  صادر  مقتضب  بيان 

أسباب هذا القرار.
من  الهيئة  مقر  إخالء   )2021 أوت   20( بيوم  قبلها  تّم  كام 
موظفيها وسط حضور أمني مكثف ومل توضح وزارة الداخلية 
الهيئة مغلقة ومل يصدر  أسباب قرار إخالء املقر كام ال تزال 
أي قرار أو بالغ رسمي يتعلق بالعودة اىل العمل. ويشار إىل 
أنه تّم أواخر شهر جويلية 2021 وضع الرئيس األسبق للهيئة 
شوقي الطبيب قيد اإلقامة الجربيّة، والتحقيق معه يف شبهة 

تزوير.
خلفا   2011 عام  الفساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  إنشاء  وتّم 

أُنشئت  التي  والرشوة  الفساد  عن  الحقائق  تقيص  للجنة 
مبارشة بعد الثورة. وتجدر اإلشارة إىل أنه ورغم غلق املكاتب 
املركزية للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد منذ أوت 2021، إال أّن 
رئيسة الوزراء نجالء بودن وأعضاء حكومتها قاموا بالترصيح 
وأحكام  ملقتضيات  وفًقا  الهيئة  لدى  وممتلكاتهم  مبكاسبهم 
باملكاسب  بالترصيح  املتعلّق   2018 لسنة   46 عدد  القانون 
واملصالح ومكافحة اإلثراء غري املرشوع وتضارب املصالح، دون 
أن يقع الحديث بَْعُد عن مصري الهيئة وما إذا كان تعيني رئيس 
جديد لها واإلذن بعودتها إىل العمل يعّد أولوية قصوى والحال 
أّن  نجالء بودن قد رصحت خالل أداء اليمني بأّن من أوليات 
تزال  ال  فيام  والفساد،  اإلرهاب  مكافحة  الجديدة  الحكومة 
الهيئة معطلة عن العمل يف مكاتبها املركزية أساًسا منذ أشهر.

عن  تساؤالت  عّدة  العمل  عن  اليوم  الهيئة  توقف  ويطرح 
املكاتب  غلق  دون  العاصمة  يف  الهيئة  مقري  إغالق  أسباب 
الجهوية وعددها عرشة مكاتب. إىل جانب التساؤل عن مصري 

املوظفني والعملة يف الهيئة وكيفية تعيني رئيس جديد لها؟

مطالب بإعادة فتح المقرات؟
العام ولدى عّدة  الرأي  انتقادات كبرية لدى  الغلق  أثار قرار 
الحقوق  لحامية  »محامون  مجموعة  أدانت  إذ  منظامت. 
الوطنية  الهيئة  مقر  وغلق  اقتحام  لها  بيان  يف  والحريات« 
ملكافحة الفساد، من قبل وزارة الداخلية. وحّملت املجموعة 
كالاًّ من رئيس الجمهورية قيس سعيّد واملكلف بتسيري وزارة 
املعطيات  انتهاك  غرسالوي،  رضا  آنذاك،  مسؤولية  الداخلية 
الشخصية للمواطنني املرصحني لدى الهيئة، أو تعريض املبلغني 
عن الفساد للخطر. كام عربت منظمة »أنا يقظ« يف بيان لها 
الهيئة  إزاء »مواصلة إغالق مقر  تخّوفها  املايض عن  أوت  يف 
التبعات  إىل  نظرًا  عملها،  وتعطّل  الفساد  ملكافحة  الوطنيّة 

الخطرية التي من املمكن أن يواجهها املبلغون عن الفساد.
وقالت املنظمة يف البيان ذاته إن تعطّل عمل هيئة مكافحة 
البت يف مطالب إسناد  الفساد، سينجّر عنه تعطّل إجراءات 
إىل  الهادفة  اإلجراءات  جملة  هي  والتي  للمبلغني  الحامية 
أو  االنتقام  أشكال  مختلف  ضّد  الفساد  عن  املبلّغ  حامية 
التمييز التي قد تسلط عليه من مضايقات أو عقوبات هي يف 
الظاهر تأديبيّة، لكنها يف الواقع انتقاميّة ككل إجراء تعسفي، 
أو رفض طلب  الرتقية  أو رفض  اإلعفاء  أو  العزل  مبا يف ذلك 

النقلة أو النقلة التعسفية«.

كام أكّد رؤساء الهيئات العمومية املستقلة يف بيان مشرتك لهم 
صادر يف 27 أوت 2021، متسكهم املبديئ والثابت باستقاللية 
الهيئات العمومية وحيادها وإرصارهم عىل النأي بها عن كّل 
من  وتحذيرهم  واإليديولوجي،  الّسيايس  التوظيف  أشكال 
التدخل يف شؤونها  املّس بوحدتها واستقالليّتها ومن  مخاطر 
عن  عربوا  كام  املعتمدة.  واملعايري  القانون  يقتضيه  ما  خارج 
انشغالهم الشديد وتخّوفهم من خرق قواعد حامية املعطيات 
مبعالجتها  تقوم  التي  املعطيات  منها  وخاّصة  الشخصيّة 
الترصيح  منظومات  إطار  الفساد يف  ملكافحة  الوطنيّة  الهيئة 

باملكاسب وحامية املبلّغني والتقيّص حول شبهات الفساد.
ويف 15 سبتمرب املايض طالبت منظمة »أنا يقظ«، يف بيان لها 
بإعادة فتح جميع مقرات الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، يف 
أقرب اآلجال، معتربة أن يف مواصلة غلقها، »مساًسا بحقوق 
األفراد وتعطياًل ملسارات التقايض والتحقيق يف قضايا الفساد 
كام  املرشوع«.  غري  واإلثراء  املصالح  وتضارب  واإلداري  املايل 
اعتربت هذا القرار »طعنة يف ظهر املبلغني عن الفساد وتخلِّيًا 

من الدولة عن واجبها القانوين واألخالقي تجاههم«.
عام  وكاتب  رئيس  تعيني  إىل  بيانها  يف  يقظ«  »أنا  ودعت 
الهيئة، باإلضافة إىل تعيني مجلس جديد لها،  جديدين لهذه 
والتقيص  الوقاية  جهاز  أعضاء  تعيني  أمر  باستصدار  مطالبة 
للهيئة،  السابق  الرئيس  إن  قالت  والذي   2011 منذ  املعطل 
هيكل  إعداد  عدم  أجل  من  بغيابه،  »تعلل  الطبيب،  شوقي 

تنظيمي للهيئة«.
وأشارت »أنا يقظ« إىل أن مواصلة غلق مقّر الهيئة الوطنية 
ملكافحة الفساد، »ال يرتك للمبلغني عن الفساد أي ملَجٍإ آخر 
لالحتامء من رؤسائهم ومديريهم يف العمل وهو ما يجربهم يف 
بعض األحيان إما عىل الصمت تجاه التجاوزات وجرائم نهب 
املال العام، أو تعريض حياتهم ومسارهم املهني للخطر جراء 

عملية التبليغ«. 
* حياة الغامني

تواصل غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..

أي مصري ملوظفيها وللملفات املودعة فيها؟

* بقلم: املختار املختاري 
والقريب  البعيد  املايض  مربّع  إىل  للرجوع  سبيل  وال  أوال 
هذا هو املبدأ الرئييس. لكن هل نحن منيل إىل مسار سيايس 
البائد  الزمنان  أفسده  ما  لتغيري  وحقيقي  صحيح  واقتصادي 
والفاسد الذي تاله؟ وهل ما متيض إليه حكومة الرئيس قيس 
أن  يجب  ما  مهام هو حقيقة  من  لنفسها  رسمته  وما  سعيد 
سلطة  من  متكينها  رشط  وهو  تحقيقه  يستوجب  وما  يكون 
التسيري حتى قيام االنتخابات التي ينتهي إليها مسار االستشارة 

التي أعلنها قيس سعيد؟
إنتاج  نعيد  أنّنا  به  يرّصح  وما  يحدث  ما  كّل  من  الواضح 
البداية وبعد ميّض فرتة  املايض بأشكال قدمية متجددة. ففي 
مهمة من تركيز هذه الحكومة التي ترفع شعار اإلصالح فهل 
ال.  حتام  اإلصالح؟  ملهمة  الحكم  من  ومكنت  وجدت  هي 
فمن يؤمن بهذا الدور هو إّما واهم أو يوهم الشعب بذلك. 
عىل  تقفز  بهلوانية  وحركات  ترقيعات  عرب  يأيت  ال  فاإلصالح 
قدرة الشعب الذي ينهار رسيعا لتتسع الهوة الطبقية وتنحدر 
برشائح كثرية من الطبقة الوسطى نحو ما تحت الفقر. وليس 
الصناديق  الرئيسية  عنارصها  مييل  حلول  استنباط  عرب  أيضا 
الدائنة وعىل رأسها صندوق النقد الدويل. واإلصالح ال يأيت بغري 
املتوسط  واملدى  القصري  )املدى  خطني  عىل  متتد  مخططات 
اقتصاديّة  توازنات  خلق  إىل  ترمي  مخططات  وعرب  والبعيد( 
االقتصادية  الحركة  مستقبل  فقط  ليس  تسترشف  مدروسة 
الخّط  انتهاجنا  )بحكم  الدولية  الحركة  وأيضا  بل  املحليّة 
الرأساميل يف منوذجنا االقتصادي(. لكن بعد فرتة من التمكني 
)السيايس  االقتصادي  ملرشوعها  دراسة  وبعد  الحكومة  لهذه 

الرسمي  بالرائد  الصادر  املالية  قانون  يف  املتمثل  بالرضورة( 
مؤرخ   2021 لسنة   21 عدد  مرسوم  التونسية يف شكل  للبالد 
هل  رأسها:  عىل  أسئلة  عقولنا  تخامر   .2021 ديسمرب   28 يف 
لتنفيذ  الحكومة  لهذه  واختياره  سعيد  قيس  الرئيس  خطاب 
هذا الخطاب الذي يحدد وجهته املتمثّلة يف إعادة ما للفقراء 
حكم  إىل  والعودة  ومغتصبة  منهوبة  حقوق  من  واملفقرين 
الشعب واقتصاد يراعي املقدرة الرشائية والدخل الذي تحصل 
مصاّف  إىل  انحدارها  أرقام  بلغت  التي  الشعب  رشائح  عليه 
قبل  داخيل  داهم  بخطر  تنبئ  الفقر  تحت خط  وما  الفقراء 
أن تلعب فيه األيادي الخارجيّة دورها الذي ترغب فيه للبقاء 

كالعب رئييس يف حكم تونس سياسيا واقتصاديا؟
هل تعي هذه الحكومة جيدا دورها الرئييس الذي رسمه 

لها الرئيس قيس سعيد وهو املحصور يف عنارص رئيسية هي:
القضاء  إىل  الفاسدين  وتقديم  الفساد  نزيف  إيقاف   -  
الذين ثبت فيهم  املنهوبة عرب اسرتدادها من  وإعادة األموال 

قضائيا تهمة الفساد.
 - تسيري االقتصاد حتى قيام انتخابات تتشكل من خاللها 
حكومة ذات منحى شعبي تسطر وتخطط علميا وتبني نهجا 
أو  عشاري  أو  )خاميس  مخطط  عىل  علميا  مبنيا  اقتصاديا 
أبواب  إىل  يقسم  والذي  ملخططها(  صالحة  تراها  التي  الفرتة 
وتأخذ  والبعيد(  املتوسط  واملدى  القصري  )املدى  يف  محددة 
فيه بعني االعتبار منط اإلنتاج واإلنتاج الوطني يف أقىص مداه 
الوطني  االقتصاد  يف  املتداخلة  األطراف  كل  وأدوار  اإلنتاجي. 
ومداها األقىص واألدىن يف خلق الرتاكم اإلنتاجي وما يسهم به 
املحليّة  للسوق  التصدير وما هو كاف  العملة عرب  يف تخزين 

دون خلق عجز يف العرض والطلب. وما ميكن سد ثغراته عرب 
االسترياد وخلق توازن بني الدخل العام وتوزيع الناتج وتسديد 
القروض التي ورطتنا فيها حكومات الّنهب السابقة. كّل هذا 
وأكرث من عنارص بانية ألرضيّة صلبة القتصاد حقيقي وعقالين 

وخالق للرثوة.
- تهيئة األرضيّة االقتصاديّة ملستقبل ما بعد 
من  الوطنيّة  االستشارة  تيل  التي  االنتخابات 
يسمح  واقتصادي  مايل  مخزون  تكوين  خالل 
بطأمنة الداخل قبل الخارج. واإليفاء بتعّهدات 

الدائنني مرحليا.
هذه تقريبا الرّشوط الرئيسية لقيام الحكومة 
الحالية لكنها ومن خالل ما نشاهده وما نقرأ 
من خالل طرحها االقتصادي يف املرسوم املشار 
ذلك  عكس  هو  املالية  بقانون  واملتعلّق  إليه 
انتهجته  الذي  املسار  وعن  عنه  نتج  مام  متاما 

النقابية والتي مثلت كسابقيها  العالقة ومنها  يف حّل امللفات 
خرقا الستمرارية الدولة واإليفاء بتعهداتها تجاه الطرف النقايب 
ومن املهازل األخرى وليست األخرية حتام ألنها مرصّة ومتعّنتة 
يف مواقفها. إذ كيف ميكن أن تقوم وزارة كوزارة الرتبية بفتح 
لسنة  واملخصصة  منظوريها  لرتقية  بامللفات  داخلية  مناظرة 
)2020( بحرمانهم من حقهم يف تبويب هذه الرتقية يف تاريخها 
وتحرمهم من سنتني كاملتني ليس يف مفعوله املايل فقط لكن 
املصيبة يف حرمانهم من السنتني يف أقدميتهم يف الرتبة املرتقى 
إليها حيث يصبح تقدميهم للرتقية التي تليها بعد سبع سنوات 
للحياة  املنظم   112 القانون  مع  فقط  ليس  يتعارض  ما  وهو 
املهنية بل ومع ما يستوجب عىل اإلدارة القيام به للحفاظ عىل 

حقوق منظوريها لقاء حفاظهم عىل واجباتهم تجاهها.
وها هي بداية أزمات هذه الحكومة مع األطراف النقابية 
التي  توجهاتها  نتيجة  القطاعات.  بعض  إرضابات  وانطالقة 

اختارتها طواعية ومن غري ضغط كبرية اجتامعية كسابقيها عدا 
أنها من وضعت نفسها فيه  ما يروج من ضغط مايل والحال 
حني تركت مهامتها املستوجبة وذهبت إىل تقرير مصري هي 

ليست من أسس برامجها التي استقدمت له.
قيس  حدد  هل  السؤال  يطرح  لذلك 
من خالل  بودن  نجالء  مهاّم حكومة  سعيّد 
ما سطره يف خطبه وآرائه التي اقرتحها منذ 
أم هو خارج  انتخابه وما بعد 25 جويلية؟ 
الخدمة من خالل إعادة خطإ تركيز حكومة 
وأفكاره؟  ولرؤاه  له  مخالف  يف خط  ذاهبة 
أّن  الرئيس قيس سعيد وحكومته  هل يعي 
قطاعات عدة  تتصاعد يف  االحتقان  درجات 
وبتدّخل من  اتفاقية  منذ زمن  التي وقعت 
األمانة العامة لالتحاد العام التونيس للشغل 
حتى يهدئ الوضع ونزعا لفتيل االحتقان يف 
اتفاقية )5+5( التي تلتف عليها حكومة قيس سعيد الجديدة؟ 
وما الذي نسترشفه من هذا املشهد رغم التقارب بني االتحاد 
وما  الدولة  بتعهدات  العمل  إيقاف  يريد  هو  فهل  وسعيّد 
وااللتقاء وكسب  الوطني  الحوار  مقابل   )5+5( اتفاقية  أقرته 
مواقف املنظمة النقابية التي هي يف األصل مع التغيري ولكن 

مع الحوار الوطني؟
يف األخري وحتى ال تنحدر البالد إىل ما ال يحمد عقباه وهو 
ما ال يرغب فيه الشغالون وال قيس سعيد وال حتى الحكومة 
التي بدل تأجيل التفعيل تذهب نحو مخاطر الرضب بالقوانني 
القضايا  من  الكثري  عنه  سينجر  مام  الحائط  عرض  واألعراف 
اإلدارية وتأزم الوضع الداخيل يف مؤسساتها كام سيخلف الكثري 
التي  املتداخلة  األطراف  مصالح  تخدم  ال  التي  التوترات  من 
ندعوها إىل مراجعة مواقفها واألخذ باالعتبار القانون أوال ثم 

االتفاقات التي سبقتها والتي هي ملزمة بتطبيقها.

هل حكومة نجالء بودن على وعي بما تقرّر وما ستجني

وهل حدّد الرئيس سعيّد مهامها بوضوح؟
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مؤمتر  ان  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
املكتب الجهوي للشباب العامل بتونس قد تقرر عقده يوم السبت 29 
العام  االتحاد  بدار  العارشة )10٫00( صباحا  الساعة  جانفي 2022 عىل 

التونيس للشغل.
العامل  الجهوي للشباب  الرتشح لعضوية املكتب  الراغبني يف  فعىل 
بأحكام  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيهم  تتوفر  ممن  بتونس 
القانون األسايس والنظام الداخيل للمنظمة التقدم مبطلب ترشحه باسم 

الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس.
* مالحظة: الرجاء ذكر تاريخ االنخراط واملسؤوليات النقابية.

مكتب نقابي جديد لتأمينات »آمي«
انتخاب  تم  »آمي«  لتأمينات  االساسية  النقابة  مؤمتر  انعقاد  إثر 

املكتب النقايب وتوزيع املسؤوليات عىل النحو التايل:

عاما  )كاتبا  اسامعيل  كريم  ومحمد  عاما(  )كاتبا  رمضاين  نادية 
ورساح  واملالية(  االنخراطات  عن  )مسؤولة  املليح  وحنان  مساعدا( 
الدراوي )مسؤوال عن االعالم واملرأة والشباب العامل( وسليم الصامت 

الترشيع واملشاريع االجتامعية( وياسني هويات )مسؤوال  )مسؤوال عن 
عن التكوين النقايب والتثقيف العاميل( ونصيف الورديان )مسؤوال عن 

الصحة والسالمة املهنية ومحيط العمل(.

االتحاد الجهوي للشغل بتونس

مؤتمر الشباب العامل يوم 29 

الدكتور نور الدين بن عبد اهلل الكاتب العام لنقابة األطباء:

الحكومة غري مبالية وال تريد ترسيم 
األطباء

دخل األطباء والصيادلة 
وأطباء األسنان يف الصحة 

العمومية يوم الثالثاء 
املايض 25 جانفي 2022 

يف إرضاب إثر تعطل 
املفاوضات مع ُسلَِط 

اإلرشاف بخصوص جملة 
من املطالب عىل غرار 

النقص الكبري يف األدوية 
خاصة الحيوية ونقص 

املوارد البرشية باإلضافة 
إىل منحة الجوائح التي تم 

إسنادها إىل كل األسالك 
واستثناء األطباء منها وذلك 

وفق ما أكده كاتب عام نقابة األطباء والصيادلة وأطباء األسنان الدكتور نور الدين بن عبد الله.
كام أكد الدكتور بن عبد الله٬ أن منحة الجوائح قيمتها االعتبارية أكرب من القيمة املالية.

وتحدث عن عدم ترسيم األطباء املتعاقدين الذين يهّددون بعدم تجديد عقودهم ما قد ينجر عنه فراغ كبري يف مؤسسة الصحة 
العمومية، مشريا إىل أنه مل يتم عقد أي جلسة صلحية بخصوص اإلرضاب ما يعكس تجاهل ُسلِط اإلرشاف ملطالبهم.

وأوضح الدكتور بن عبد الله أن اإلرضاب شمل املستشفيات الجهوية واملحلية ومراكز الصحة األساسية.

األسنان  وأطباء  والصيادلة  لألطباء  العامة  النقابة 
للصحة العمومية تصدر بيانا بعد نجاح االضراب

يشيد أعضاء النقابة العامة لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية بتونس باملوقف النضايل لجميع منظوريهم، والذي 
تبلور يف انجاح ارضابهم يوم 25 جانفي 2022 ويشكرونهم عىل انضباطهم وإنخراطهم دون قيد وال رشط يف كل القرارات التي رسمتها 

نقابتهم الوطنية وتدعوهم إىل مزيد الثبات واالستعداد للتصعيد حتى تتحقق املطالب املرشوعة.
* الكاتب العام
الدكتور نور الدين بن عبد الله

في سابقة أولى من نوعها

 جامعة الربيد تندد باعتماد 
»الهرسلة« واستدعاء 

منظوريها إىل مراكز األمن
العامة  الجامعة  حّملت 
اإلرشاف  ُسلَط  للربيد 
مسؤولية ما وصفته »اعتامد 
امللفات  وفربكة  الهرسلة 
واإلحالة عىل مراكز األمن من 
االستدعاءات  توجيه  خالل 
للنقابيني« وذلك عىل خلفية 
قطاعي  إلرضاب  تنفيذهم 
جانفي  19و20  يومي 

الجاري.
الجامعة  واستنكرت 
العامة للربيد هذه التتبعات 
واصفة  منظوريها  حق  يف 

االستدعاءات  هذه  أن  مؤكدة  النقابية«  والحقوق  الحريات  مع  »باملتنافية  إياها 
املوجهة إىل النقابيني »تذكر باملامرسات املعتمدة زمن االستبداد حسب توصيفها«. 
وانتقدت الجامعة عدم رجوع إدارة الربيد وُسلِط اإلرشاف إىل طاولة املفاوضات من 

أجل البحث عن حلول تجنب املؤسسة التوترات.
وكان كاتب عام الجامعة العامة للربيد األخ الحبيب امليزوري أفاد أن تنفيذ قطاع 
بتطبيق  بالخصوص  للمطالبة  كان  الجاري  جانفي  و20   19 يومْي  إلرضاب  الربيد 
االتفاقيات املمضاة مع ُسلِط اإلرشاف وذكر األخ امليزوري أن االحتجاج كان للتنديد 
بإصدار  تطالب  الجامعة  أن  مؤكدا  والنقايب  االداري  الطرفني  بني  التفاوض  بتعطل 
العمل  وسائل  توفري  وكذلك  املنح  بعض  حول  اتفاقيات  وتفعيل  األسايس  النظام 
واملطالبة مبكافحة ما وصفها بالرشكات التي تنشط يف إطار مواٍز وترّض بقطاع الربيد.

ويعود السؤال ليطرح من أفشل الجلسة التي سبقت تنفيذ اإلرضاب خاصة بعد 
تغيب وزير الشؤون االجتامعيّة مالك الزاهي عنها. وملاذا التهديد بإصدار التساخري 

والحال أن القطاع مل يكن قطاعا حيويا؟ وما الهدف من تتبع املرضبني أمنيا؟
وأليس  الحوار؟  باب  بعد غلق  أن ال طرف سيجيب  ونعرف مسبقا  نسأل  نحن 

بالحوار تتوفر الحلول؟
* محمد   
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رئيس  لقاء  أن  إىل  التحاليل  جّل  ذهبت   *
مطلب  كان  الشغل  اتحاد  عام  بأمني  الجمهورية 
أغلب القوى الوطنية فإىل ما استندت من خالل تلك 

الدعوة؟
العام  الرأي  وحتى  واملنظامت  القوى  عديد  ـ 
رئيس  قبل  من  تشاركية  مبقاربة  تطالب  كانت 
جويلية   26 لقاء  منذ  به  وعد  ما  وهو  الجمهورية 
الشغل،  )اتحاد  املدين  املجتمع  مكونات  أهّم  مع 
والنساء  االنسان  حقوق  رابطة  األعراف،  منظمة 
الدميقراطيات واتحاد املرأة( وخالل ذلك اللقاء عربت 
تلك املنظامت عن تخوفاتها عىل املسار الدميقراطي 
مع املطالبة بترشيك املجتمع املدين إليجاد املخارج 

لألزمة االقتصادية وخاصة الصحية والسياسية وهي 
ثالث أزمات مرة واحدة.

ولكن االجراءات املتخذة الحقا هي املتمثلة يف 
مراسيم 22 سبتمرب 2021 كانت مخيبة لالمال وأكدت 
توّجها إىل االنفراد بالسلطة وال ننىس ان اتحاد الشغل 
لذلك  الحقا  ل  تُفعَّ مل  الوطني  للحوار  مبادرة  قدم 
املدنية وحتى  القوى  أغلب  اللقاء مطلب  كان هذا 
يسفر  مل  املطول  اللقاء  هذا  رغم  انه  إال  السياسية، 
عن مخارج واجراءات عملية واضحة ودقيقة وهذا 
الرئيس  لتبني حقيقة توجه  الوقت  يحتاج إىل بعض 
االنفراد  بعيدا عن  والتشاركية  الحوار  دائرة  لتوسيع 

يف اتخاذ القرارات.
* ما هي رسائل ذلك اللقاء املطول؟

ـ قد تكون الرسائل طأمنة من رئيس الجمهورية 
عىل انه مازال يف مرحلة االنصات ملكونات املجتمع 
أخرى  ناحية  من  بترشيكهم،  يعد  ومازال  املدين 
املالية  قانون  حول  هواجس  من  االتحاد  أبداه  ما 
يخص  ما  يف  الدويل  النقد  صندوق  مع  والنقاش 
االجور  كتلة  من  التقليص  أي  املوجعة  االصالحات 
يجب  هنا  االجور  يف  والزيادة  االنتدابات  وتجميد 
التأكيد ان االتحاد مازال ميارس سياسة اليد املفتوحة 
إليجاد مخارج تشاركية لالزمة االقتصادية والصحية.

الدور  حجب  البعض  محاوالت  تفرس  مبا   *
الوطني لالتحاد؟

كل  وخالل  بل  مرة  ألول  يحصل  مل  هذا  ـ 
إقصاء  يريد  من  هناك  كان  واالزمات  املنعرجات 

االتحاد وتقليص دوره يف املسائل املطلبية ولكن تبنّي 
وقاد  اقرتاح  قوة  ومثل  أدوار  له  كانت  االتحاد  أن 
حوارات مصريية حاَز بفضلها مع رشكائه عىل جائزة 
اكد  تأسيسه  ومنذ  الشغل  اتحاد  الن  للسالم  نوبل 
التحرر  قضايا  يف  واجتامعي  سيايس  رشيك  انه  عىل 
الوطني وبناء الدولة الوطنية )هو الذي حسم الرصاع 
التحديثي  للمرشوع  انحاز  حني  البورقيبي  اليوسفي 
كل  يف  انه  بل  الوطنية(  الجبهة  يسمى  كان  ما  يف 
مرة يحاول فيها البعض عزل االتحاد كان ذلك مؤذنًا 
بأزمات وصدامات معروفة )1978 ـ 1985( ومن هنا 
من  واستثناؤه  االتحاد  تغييب  ميكن  ال  انه  نستنتج 
أي مرشوع خالل االزمات الكربى مثل التي نعيشها 

اليوم.
املنظامت  عديد  عنها  عربت  خشية  هناك   *
والجمعيات من حصول تراجع يف الحريات والحقوق 

فهل ترى موجًبا لتلك الخشية؟
االستثنائية  االجراءات  ان  فيه،  شك  ال  مام  ـ 
يف  بالدستور  العمل  وتعطيل  الطوارئ  حالة  ومتديد 
بعض ابوابه مؤذن برتاجع الحريات العامة والفردية 
خاصة يف ما يتصل بحرية الصحافة واالعالم من خالل 
جانب  إىل  الجمهورية  رئاسة  مارسته  الذي  الضغط 
منع  اخريا  تّم  كام  الجربية  االقامة  إجراءات  بعض 
اللجنة  من  وقرار  بدعوة  جانفي   14 يوم  التظاهر 
كام  الجوالن  حظر  بسبب  التجمعات  مبنع  العلمية 
ان عديد االعتداءات من قبل االمنيني عىل املواطنني 
مرت دون محاسبة وهو ما يعيد اىل االذهان مخاطر 
الفردية  الحقوق  ضامن  يف  املكاسب  عن  الرتاجع 

والعامة.
عن  يتحدث  الدولة  رئيس  نسمع  ما  كثريا   *
حقيقة  فام  ومؤسساتها  الدولة  إسقاط  محاوالت 

ذلك؟
هذه  مثل  عىل  عودنا  الجمهورية  رئيس  ـ 
الخطابات املتصلة بأكرث من ملف دون توضيح الكثري 
الجهات  مع  والتخابر  االغتياالت  مثل  جوانبها  من 
االجنبية واتهام العصابات بالتخطيط للنيل من االمن 
اثباتات دقيقة ميكن مبوجبها فتح  العام ولكن دون 

تحقيقات امنية وعدلية.
الخطابات  ضمن  يدخل  الحقيقة  يف  وهذا 
املخاطر  اىل  التنبيه  بدعوى  الدولة  لرئيس  املتشنجة 
الدولة وهي إحدى  تهدد  التي  والخارجية  الداخلية 
باستمرار  يستند  الذي  الشعبوي  الخطاب  ميزات 
باملؤمرات  واتهامهم  وتجرميهم  الخصوم  وصم  إىل 
من  االنزياح  ويتم  والدولة  الشعب  وباستعداد 
التي  السياسية  االتهامات  اىل  السيايس  االختالف 
تستهدف امن الدولة وهو ما يزرع نوًعا من فقدان 
اقرب  الثقة والتوتر االجتامعي يف مرحلة نحن فيها 
واملؤسسات  الثقة  اعادة  من  تفرتض  ملا  األزمة،  اىل 

وااللتفاف حول املرشوع الوطني.
* ملاذا كلام توجه حديث الرئيس سعيد إىل فتح 

امللفات املثار حولها جدل اتُّهم بالشعبوية؟
ـ لو عدنا إىل مفهوم الشعبوية من منظور علم 
االجتامع السيايس لوجدنا انها تتلخص يف االفتقار اىل 
الجمهور  يطلبه  مبا  فقط  واالكتفاء  سيايس  مرشوع 
إىل جانب استعداد النخب ال فقط النخب السياسية 
واتهامها  والسياسية  الفكرية  النخب  وكذلك  بل 
ومحاولة  املجتمع  قضايا  عىل  والتعايل  بالفساد 
وبني  ُهالميّة  كمقولة  الشعب  بني  استعداء  تأسيس 
هذا  وبتطبيق  ومفسدة  صالحة  غري  كأقلية  النخب 
أنه  يتبني  الجمهورية  رئيس  خطابات  عىل  املفهوم 
يحاول باستمرار ان يتهرب من االعالن عن مرشوعه 
ما  يعرف  وهو  يريد  الشعب  »أن  باسم  السيايس 
يريد«. وهي مقولة غري دقيقة الن ما يريده معروف 
الرشائية  املقدرة  وتحسني  بالتشغيل  يطالب  وهو 
الخدمات  وتحسني  الداخلية  بالجهات  والتنمية 
العمومية خاصة يف مجايل الصحة والتعليم واملشكل 
فقط يكمن يف ايجاد املشاريع السياسية القادرة عىل 
تحقيق هذه املطالب اما من ناحية استعداد النخب 
وتعميم اتهامها بالفساد والتعايل فمن شأنه ان يحرم 
حق املجتمع يف النخبة التي تكونت من أجل ادوار 
استرشافية وقيادية ال ميكن االستغناء عنها واملطلوب 
التي  املبادرات  ايجاد  هو  السياسية  الناحية  من 
ميكن ان تجعل من الفرز السيايس والفكري والثقايف 
قادرا عىل التمييز بني النخب املقيدة للمجتمع وبني 
اعداء  اخريا محاولة صنع  الفاسدة  الطفيلية  النخب 
وهميني لتعليق كل االتهامات عليهم هو يف الحقيقة 

هروب من مواجهة املشاكل والتحديات املطروحة.
* ما تفسريك لتعطل فتح تلك امللفات التي كان 

يعتقد أنها ستكون أولوية ما بعد 25 جويلية؟
حني  واعد  مرشوع  جويلية   25 يوم  حصل  ـ 
الرأي  وملطالب  الشبابية  الحركات  ملطالب  استجاب 
العام بتغيري املنظومة السياسية وفتح امللفات االمنية 
ان  غري  العقاب  من  االفالت  مع  والقطع  والقضائية 
الرتكيز عىل الخصومة السياسية واالفتقار اىل مرشوع 
بها  وألقى  والطموحات  اآلمال  هذه  عطل  سيايس 
إىل  ذلك  ويرجع  اخرى  مرة  والنسيان  التجاهل  اىل 
الجمهورية  عدة اسباب منها أوال ان مرشوع رئيس 
املطالب  وتحقيق  امللفات  هذه  فتح  إىل  يهدف  ال 
من  السياسية  الخصوم  يستهدف  ما  بقدر  الشبابية 
إىل  يعود  الثاين  السبب  العامة.  االتهامات  خالل 
متكن  التي  واإلدارية  القضائية  املؤسسات  طبيعة 
الهيمنة  املاضية من  السيايس طيلة العرشية  االسالم 
واقعة  امللفات  هذه  من  يجعل  مام  أغلبها  عىل 
وبالتغافل  االدراج  يف  والحفظ  التكتم  طائلة  تحت 
عن امللفات الكربى مثل قضايا االغتياالت السياسية 

عىل  االمنية  االعتداءات  وقضايا  التسفري  وسياسات 
املواطنني مثل ما حصل مع أحداث الرش يف سليانة 
وخاصة قضية الشهيد لطفي نّڤض والتي تبني تواطؤ 
مؤسسات الدولة مع االسالم السيايس وحفظ ملفات 
بشري  السابق  الجمهورية  وكيل  قضية  مثل  خطرية 

العكرمي بحمية قطاعوية.
السيايس  االسالم  ان  القراءات  * تستنتج عديد 
فام هي  عليه  املراهنة  املجدي  من  يعد  ومل  انتهى 

قراءتك لهذه االستنتاجات؟
ـ يف عالقة باالسالم السيايس هناك مؤرشات تدل 
سياسات  بانتهاج  لكن  للحكم  كمرشوع  فشله  عىل 
غري دقيقة املكّونات ميكن أن يفتح الباب مرة أخرى 

اخرى  مرة  املرشوع  هذا  وعودة  املظلومية  أمام 
توظيف  مع  املتعاطفة  العامة  الذهنية  باستخدام 
االمكانيات  اىل  واستنادا  السيايس  املجال  يف  الدين 
املالية والتنظيمية للحركات االسالمية وهو ما نالحظه 
اذ يكون االستبعاد للقوى  السيايس  اليوم يف املشهد 
املرشوع  صياغة  من  الوطنية  واملنظامت  التقدمية 
السيايس لرئيس الجمهورية مبا يقوي جبهة املعارضة 

له مبن فيهم »القوى اإلسالمية«.
* كيف يتم بناء الوحدة الوطنية أمام التحديات 

التي تواجهها البالد؟
وسياسية  اقتصادية  أزمات  فعال  البالد  تواجه  ـ 
غري مسبوقة وهو ما يفرتض مرشوعا موحدا للقوى 
الوطنية والتقدمية واملنظامت الوطنية حول ثوابت 
والفردية  العامة  الحريات  وضامن  املدنية  الدولة 
الكفيلة  االقتصادية  الحلول  ايجاد  عىل  واالنكباب 
القطاعات  أمام  آفاق  وفتح  األزمات  هذه  لتجاوز 
لالندماج  مكانا  لتجَد  الداخلية  والجهات  الشبابية 
وتحقيق مطالبها يف الدميقراطية والعدالة االجتامعية. 
وجميع االقتصاديني وجميع التقارير املوثوقة محليا 
وعامليا تجمع عىل خطورة الوضع االقتصادي وتنبه إىل 
مآالته الكارثية وهو ما يفرض مرشوع وحدة وطنية 
مدنية ميكن أن تكون مدخال لحوار وطني تجد فيه 
ما  والدميقراطية  والوطنية  املدنية  االطراف  جميع 

يلبي مطالبها ويتجاوز مخاوفها.

كل املراحل التاريخية بينت أنه ال يمكن تغييب اتحاد الشغل 
أو استثناؤه من أي مشروع لحل أزمات البالد

مازالت اهتاممات أغلب القوى والشخصيات الوطنية منصبة 

الجمهورية وبأمني  لقاء رئيس  ابعاد  عىل قراءة وتحليل مختلف 

التاريخي  والدور  الريادية  املكانة  باعتبار  الشغيلة  املنظمة  عام 

لالتحاد عىل مدى املحطات املفصلية التي عرفتها البالد وهذا ما 

بينه الدكتور جالل التلييل املختص يف علم اجتامع اإلعالم واالتصال 

بالجامعة التونسية يف حديثه لـ »الشعب« إضافة إىل توقفه عند 

الصعبة  الظرفية  هذه  يف  األولوية  لها  تكون  ان  يفرتض  مسائل 

مبا يعزز الشعور أن هناك نقلة حصلت يحتاج املواطن التونيس 

إىل مالمستها يف واقعه اليومي بعيدا عن املشاحنات التي غيبت 

أغلب األولويات التي انتظرها يف املرحلة املوالية لـ 25 جويلية.

منها  عدة  ملسائل  رؤيته  التلييل  جالل  الدكتور  قدم  كام 

املرشوع الوطني الذي يجمع حوله كل القوى الوطنية االجتامعية 

تقديم  يف  التشاركية  رضورة  عىل  التأكيد  مع  والدميقراطية 

التصورات والحلول.

 حوار: لطفي املاكنيالدكتور جالل التليلي  مختص في علم اجتماع اإلعالم واالتصال لـ »الشعب«

هناك خشية من أن يكون 
االنغماس في الخصومات 

السياسية أولوية على حساب 
فتح الملفات الكبرى

نحتاج إلى مشروع وحدة 
وطنية مدنية يكون مدخال 

لحوار وطني يلبي االنتظارات 
ويتجاوز التخوفات
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للوفاء والذكرى

 الذكرى 44 ألحداث 26 جانفي 1978
هل  كان البد

من احلل 
األمني

ـ 1 ـ
... استعامل للرصاص الحي يف 26 جانفي 1978 من طرف امن 

بورقيبة مل ينث النقابيني عن دفع أرواحهم فداء للقضايا العادلة يف 

االلتزام بقضايا  املواجهة بني  الوقت من  الصعب ويف ذاك  الزمن 

اآلليات  كل  متلك  كانت  التي  السلطة  إىل  االنحياز  او  الشغالني 

بعيدا عن  الالاجتامعية...!  توجهاتها  أمام  يقف  من  لكرس عظام 

الذي حصل ونحن نعرف اّن الذي حصل من  تعدٍّ ومن تجاوزات 

ومن سقوط للضحايا ولألرواح كان فوق كل االنتظارات لكن ما 

لو مل  األرواح  السلطة يف سقوط  بزمام  املاسكة  االطراف  مصلحة 

تكن هناك نوايا مبيّتة إلعدام وانهاء االتحاد.

ـ 2 ـ
االحداث الدموية ليوم 26 جانفي 1978 بقدر ما كانت محطّة 

مضيئة يف تاريخ االتحاد  العام التونيس للشغل بقدر ما حّملت 

الكثري من القيادات التي تتالت عىل حمل مشعل النضال والقيام 

كل  قلب  يف  هو  الذي  الضمري  يفرضها  التي  املسؤولية  بواجب 

نقايب حامل لرسالة االوفياء وللبُناة املؤسسني محمد عيل الحامي 

خالل  من  لكننا  عاشور  والحبيب  التلييل  وأحمد  حشاد  فرحات 

هذه العودة إىل أهم حدث تاريخي عرفته سنوات القرن املايض 

من كان املعني باملراهنة عىل كسب معركة كرس العظام االتحاد 

أم عاشور والكل يعرف ان عاشور هو االتحاد 

واالتحاد هو عاشور..!

ـ 3 ـ
بعيدا عن تكرر األسئلة يف ظّل عمليات وضع اليد عىل أرشيف 

االتحاد وإتالف جزء كبري منها أال يقودنا هذا إىل القول ان ذاكرة 

بعضهم ظلت قصرية ان مل نقل انها منقوصة مبا اّن هؤالء اباحوا 

واحدة  نظر  وجهة  خالل  من  تونس  تاريخ  يكتبوا  ان  النفسهم 

وهي بالتأكيد نظرة دونيّة قارصة فعَل فيها فعل من تعامل مع  

االحداث الكبرية هكذا دون عودة اىل ما ينفع الناس!!

ـ 4 ـ
انتظرنا من كتبة التاريخ ان يسلطوا الضوء عىل الذي حصل يف 

26 جانفي 1978 حتى تنفض الغبار عن الخميس االسود وبالتايل 

اللثام  لكشف  رغبة جامحة  ابدى  احد  ال  لكن  ما حصل  نتجاوز 

بالقهر  التونسيون  فيه  شعر  زمن  يف  حصل  الذي  عن  بحيادية 

ظل  ويف  الحقيقية  التنمية  عنه  تغيب  بلد  يف  وبالحيف  والغنب 

جهات مازالت تعاين الفقر املدقع والحرمان الكبري...!

ـ 5 ـ
مازال بعضهم يقول ويردد اىل يوم الناس هذا ان االتحاد البّد 

املشهد  يف  وجوده  أن  والحال  سيايس  هو  ما  كل  عن  يبتعد  ان 

العام هو سيايس بامتياز مبا اّن االتحاد يدافع عن عمومية الصحة 

والتعليم والنقل والعدالة االجتامعية.

يف  وجدوا  الذين  كل  عىل  كان  التاريخي  االنصاف  باب  من 

السلطة عىل امتداد سنوات الثورة ان ينصفوا االتحاد الذي وقف 

اىل جانبهم سواء يف زمن حكم بورقيبة او بن عيل وأصدر البيانات 

وانحاز إليهم وإىل عدالة قضاياهم فاذا هم يف السلطة يرضبون  

االتحاد وشيطنوه فلامذا كان كل هذا التغيري يف املوقف؟

ـ 6 ـ
نعود من حيث بدأنا لنقول إن االتحاد وعىل مر تاريخه النضايل 

الطويل مل يفرق يف وقفاته اىل جانب التونسيني ومل يقم بعمليات فرز 

هذا  إسالمي او هذا يساري او هذا وطني او غري وطني وامنا وقف 

اىل جانب املظلومني بعيدا عن كل ايديولوجيا قد تسبّب ملواقفه او 

تجعل مه منارصا لهذا دون اآلخر... يف جملة واحدة االتحاد هو تونس 

وتونس هي االتحاد.

ـ 7 ـ
أرشيف االتحاد جزء من الذاكرة والقيادة الحالية انتبهت إىل هذا 

األرشيف وهي ساعية إىل جمعه فمن كان ميلك صورة أو مقاالً أو أّي 

يشء ميثل الذاكرة فاالتحاد هو الذاكرة واألرشيف هو تونس واالتحاد 

جزء كبري ال يتجزأ من تونس.
رمزي الجباري

؟

تعتزم بلدية منزل بوزيان اجراء استشارة خاصة بأشغال رفع ونقل النفايات املنزلية 
املجال  هذا  يف  املختصة  املؤسسات  فعىل  بوزيان،  مبنزل  البلدية  باملنطقة  بها  والشبيهة 
والراغبني يف املشاركة ان يقوموا بسحب كراس الرشوط عرب منظومة الرشاء العمومي عىل 
الخط )TUNEPS ( عىل عنوان املوقع www.tuneps.tn )رقم االستشارة عىل املنظومة 

.)S20220101731-00=
ترسل العروض عرب هذه املنظومة باستثناء وثيقتي: )الضامن الوقتي وشهادة ابراء 
تفيد خالص املعاليم املستوجبة( واللتان ترسالن يف ظرف مغلق عن طريق الربيد مضمون 
الوصول او عن طريق الربيد الرسيع باسم رئيس بلدية منزل بوزيان )العنوان: مقر بلدية 
منزل بوزيان 9114 سيدي بوزيد( او يقع ايداعه مبارشة يف مكتب الضبط بالبلدية ويكتب 
عىل هذا الظرف ال يفتح استشارة »خدمات رفع ونقل النفايات املنزلية والشبيهة بها 

باملنطقة البلدية مبنزل بوزيان«.
بالبلدية هو  الضبط  ـ ختم مكتب  ملغى  يعترب  املحدد  األجل  بعد  يرد  وكل عرض 

املحدد.
ـ حدد مبلغ الضامن الوقتي بقيمة 600د ويكون صالحا ملدة 90 يوما ابتداء من اليوم 

املوايل لتاريخ االقىص لقبول العروض.
الثالثة مساًء  الساعة:  2022 عىل  18 فيفري  العروض يوم:  ـ حدد آخر أجل لقبول 
)15( ويعترب ختم مكتب الضبط بالبلدية املرجع لتاريخ وصول العروض وتلغى العروض 

التي ترد بعد التاريخ والساعة املذكورين.
 )TUNEPS( الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة  عرب  الواردة  العروض  فتح  يتم 
والظروف الواردة خارج املنظومة يف آن واحد خالل جلسة علنية مبقر بلدية منزل بوزيان 
)15٫30( ويعترب هذا  الثالثة وثالثون دقيقة مساًء  الساعة:  فيفري 2022 عىل   18 يوم 

اإلعالن استدعاء لكل املشاركني لحضور هذه الجلسة.
ـ يبقى العارض ملتزما بعرضه ملدة 90 يوما بداية من اليوم املوايل للتاريخ األقىص 

املحدد لقبول العروض.

وزارة الداخلية
والية سيدي بوزيد
بلدية منزل بوزيان
إعالن استشارة

 عدد )2022/01(
خاصة بأشغال رفع ونقل 

النفايات املنزلية والشبيهة بها 
باملنطقة البلدية بمنزل بوزيان
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للوفاء والذكرى

متّر الذكرى الرابعة بعد االربعني عىل اندالع أحداث دامية يف تونس. 
او  التاريخ  ينساها  ان  ميكن  ال  أحداث  ضمن   )1978 جانفي   26(
مجزرة  حدثت   1978 جانفي   26 ففي  حقها...  يغمطها  او  يتالفاها 
بكل املواصفات يف يوم ارضاب عاّم نفذه العامل يف كامل الجمهورية 
فكان أن واجههم النظام بقوة وعنف ال ميكن للتاريخ إال أن يسجله 
الدولة تحاول  أن  اليوم االحمر رغم  أيضا كلون هذا  باللون األحمر 
اليوم  اىل  عنه  تقّدم  ال  فهي  األليم  الحدث  هذا  عىل  التغطية  دامئا 
كامل املعلومات رغم الثورة عىل هذا النظام.. لكن ال بّد من التأكيد 
أن الفاعلني يف السياسة اليوم إما هم من النظام شبه املنحّل أو هم 
ال يعرفون. وال يقّدرون ما عرفوا. كام أن االتحاد الذي يحتفل بهذا 
اليوم كل سنة فهو ال ميلك كل املعطيات عنه٬ ألنه رشيك اسايس فيه 
العام.. وبحوثه إىل حد اآلن ال  مبا أنه هو الذي اتخذ قرار االرضاب 

ترقى إىل حقيقة ما جرى.
شارع  قلب  يف  يومها  لوجودي  الحدث  هذا  عىل  شاهدا  كنت  وألين 

إىل  تضطر  ومل  مجرمة  الدولة  أن  أعترب  فإنني  بورقيبة 
أنه كان ميكن أن  أبدا. أعتقد مبا صدق  العنف الرشعي 
الدولة ال  كانت  العام دون دم.. فقط  يوم االرضاب  مير 
تثق يف الشعب وخاصة العامل..واصبح بورقيبة منزعجا 
إىل حد الخوف من الحبيب عاشور األمني العام لالتحاد 
لصالح  النظام  انقلب  فرمبا  للشغل..  التونيس  العام 
عاما  أمينا  كان  الذي  البكوش  الطيب  ان  ثم  النقابيني... 
مساعدا لالتحاد أثناء االحداث٬ وأمينا عاما بعد االحداث 
ملاذا  أدري  وال  عليه وسجنه.  القبض  بإلقاء  انتهت  التي 
صمت الطيب البكوش ومل يقل شيئا مهام وتاريخيا عن 
االحداث.... وبالتايل مل نعرف اي يشء منه وهو الذي كان 
قريبا من مركز االحداث.. بل كان محركا وفاعال... وبعد 
نعد  مل  الرئاسة..  واعتالئه  بورقيبة  عىل  عيل  بن  انقالب 
نسمع اي حديث موضوعي يف هذه الذكرى االليمة وال 

العابدين  زين  الن  االسود  الخميس  عن  صورا  الشاشات  عىل  نشهد 
باعتباره يف  املتظاهرين  النار عىل  أمر إطالق  نّفذ  الذي  بن عيل هو 
ذلك اليوم االليم كان مديرا لالمن الوطني.. وألنه أصبح رئيسا للبالد 
هذا  التغطية عىل  عىل  التجمع  مع  وعمل  ممكنة..  الحقيقة  تعد  مل 
الحقائف واألفعال واالقوال. واألحداث  الكثري من  اليوم.. وطبعا فإن 
قد تّم طمسها وإذا مل يتّم البحث بعمق يف أحداث الخميس األسود 
عندما  بعد..  فيام  أبناؤنا  وسيحاسبنا  نهائيا...  سيطويها  الزمان  فإن 
يجدون ان الوثائق غري متوفرة.. والشهادات شحيحة.... وما يؤمل أكرث 
محايدين  غري  هم  الحديث  تونس  بتاريخ  املهتمني  املؤرخني  جّل  ان 
فقد كانوا من انصار بورقيبة من ناحية ومن ناحية أخرى كانوا قريبني 
من محمد الصياح الذي كان مكلفا مبأمورية كتابة تاريخ بورقيبة كام 
يريده بورقيبة ثم إن محمد الصياح كان آنذاك مديرا للحزب االشرتايك 
الدستوري وكان يرشف عىل فرقة النظام داخل الحزب وهي املعروفة 
بامليليشيات الحزبية.. وقد قيل إن أفرادها يف كامل البالد هم الذين 
أشعلوا النار وهاجموا املحالت وكرسوا الواجهات ونهبوا املغازات حتى 
زال  ما  مؤرخا  أن  تصوروا  وعنف...  بقوة  التدخل  عىل  الجيش  تجرب 
الصحيح يف  نويرة هو  الهادي  الذي قدمه  الضحايا  بأن رقم  متمسكا 
حني أن جريدة لوموند قالت بأن القتىل تجاوزوا األلف.. وان املنظامت 

الحقوقية أكدت أن القتىل تجاوز عددهم الـ400. 
وبالتايل فإن كل الظروف وكل الشخصيات الفاعلة يف ذلك الوقت ال 
تسمح بالقراءة الصحيحة ملا حدث إما ألن مصلحتها تقتيض الصمت 
أو ألنها فاعلة يف ذلك اليوم ولها دور قذر بشكل أو بآخر.. وإما أنها 
الذي أصبح رئيس  العابدين بن عيل  التزمت الصمت خوفا من زين 
البالد وهو الذي توىل تنفيذ املجزرة باعتبار ان بورقيبة طلب منه ان 
يقوم بأي عمل يراه صالحا من أجل اعادة االستقرار للشارع مبا فيها 
الوطني  املتظاهرين فقد كان بن عيل مديرا لألمن  النار عىل  إطالق 

وخرج بنفسه يومها بطائرة هيليكبرت وُشوهد يطلق النار عىل مستوى 
شارع بورقيبة.. 

وما يجب أن اذكره هنا أين كنت بحكم عميل يف جريدة الصباح أي ان 
مكتبي يكاد يكون يف قلب املعمعة يف شارع الحبيب بورقيبة وفروعه... 
مام مكنني وكل أصدقايئ والعاملني يف جريدة الصباح أن نكون شهود 
عيان.. فقد متّكنا من متابعة االحداث بل كنت شاهدا عىل اطالق اوىل 

الرصاصات يف هذا الشارع الذي امتدت أحداثه عىل كامل العاصمة.
وطبعا كانت االحداث يوَمها تجري يف كامل البالد باعتبار ان هذا اليوم 
هو إرضاب عام والدولة قررت مواجهته بالدم حتى ال تنفلت األمور 
ضدها٬ خاصة أن النظام يعرف ان املرتبصني بالقرص وبالخالفة قد تزايد 

عددهم٬ وبرزت للعيان مطامحهم..
وشخصيا أقدر ان هذا الرصاع عىل كريس الرئاسة كان بني الهادي نويرة 
بعيدة  بورقيبة  وسيلة  تكن  ومل  بلخوجة...  والطاهر  الصياح  ومحمد 
عن هذا الرصاع بل كانت رمبا هي املحركة لبعض التوجهات لصالحها 

وصالح جامعة ما يسّمى بجامعة العاصمة..
عرفت البالد التونسية يوما مشؤوما كان ميكن ان ميّر بال دم النه يوم 
احتجاج واسع من أجل تحسني اوضاع العامل واستقاللية االتحاد وهو 
امر ترفضه الحكومة اي بورقيبة والهادي نويرة خاصة.. ويف هذا اليوم 
وقبله وبعده تداخلت أمور وظروف وأحداث واسباب أدت اىل موت 

الكثري من املواطنني. 
يوصف  بات  ما  وهو   1978 جانفي   26 أحداث  اندالع  اذن  هو 
بـ»الخميس األسود« او »خميس الدم«. هو خميس املواجهات الدامية 
التي شهدها ذلك  العنيفة  الصدامات  إثر  التونسية  البالد  التي هزت 
الهادي  وحكومة  الشغل  اتحاد  يقودها  الشغيلة  الطبقة  بني  اليوم 
نويرة املعروف بأنه عدّو لالشرتاكية والعدالة االجتامعية لكنه إداري 
اقتصاد  انهيار  من  تونس  يخرج  ان  استطاع  جيد  واقتصادي  محّنك 
الكبار  الفالحون  رفض  ومعهم  له...  األغنياء  رفض  بسبب  تعاضدي 
بن  أحمد  ضّد  خفية  يتحركون  األغنياء  يدّعمهم  الذين  والسياسيون 
صالح زعيم الفكر االشرتايك يف النظام التونيس طيلة الستينات واملكلف 
بتنفيذ مرشوعه للتعاضد مبوافقة الرئيس بورقيبة باإلضافة إىل بعض 
املحافظني من ناحية وأهل الفكر االشرتايك -العلامين- فضال عن عدم 
وجود إمكانيات إلنقاذ االقتصاد ملدة طويلة فإذا ما ترّضر االقتصاد يف 
استغلها  تونس  الصعوبات يف  البدايات صعبة.. وهذه  البدايات فكل 
أعداء التعارض لتضخيمها وإرباك البالد... والدفع بها إىل املخاطر مبا 
يجعل بورقيبة يرضب رضبته القاضية وهو ما فعله فيام بعُد.. وظلم 
إبنه أحمد بن صالح وحاكمه بشكل يكاد صوريا وسجنه هو ومن كان 

معه يف دواوينه باعتباره كان وزيرا لخمس وزارات.. 
كان  رصاع  اىل  والشغالني  الحكومة  تتجاوز  للرصاع  العميقة  الحقيقة 
خفيا بني الرئيس الحبيب بورقيبة والحبيب عاشور االمني العام لالتحاد 
خالل  من  بورقيبة  جعل  ساخن  رصاع  وهو  للشغل..  التونيس  العام 

جريدة الحزب يتهم عاشور بالعمل عىل ان يكون رئيسا للبالد.. وقد رد 
الحبيب عاشور عىل هذه التهمة قائال.. »عىل كل الرئاسة مل تولد مع 

بورقيبة لتنتهي مع بورقيبة«.
قال ذلك يوم 23 جانفي 1978. يف اجتامع كبري ببورصة الشغل احتفاال 
بزيارة الزعيم يارس عرفات اىل تونس.. وقد قيل آنذاك بشكل غري رسمي 
اإلرضاب  أعلن  قد  االتحاد  أن  الزعيمني خاصة  بني  للوساطة  جاء  إنه 
ان  العامل والحكومة... والغريب  بالويل والثبور بني  يهّدد  العام ماّم 
ال أحد إىل اآلن ايضا تحدث عن وساطة الزعيم يارس عرفات إال بعض 
املالحظني كام أن ال أحد من املؤرخني تحدث عنها رغم أين عىل يقني 
انهم يعرفون ان الزعيم الفلسطيني جاء لهذا السبب حتى ال تندلع 
أحداث كارثية بسبب الصدام املمكن إذا مل يتنازل أحد الطرفني عن 
القرارات التي اتخذها وهي مؤدية ال محالة اىل الدم وللعلم فقد كان 
رجال السلطة يعرفون ذلك وكانوا يتحدثون عن هذه الزيارة يف الرس.. 
وعىل كل حال قد فشلت الوساطة ان كانت حقيقة تاريخية ام انها من 

انتاج املخيال السيايس لبعض كبار السياسيني..
بورصة  يف  االجتامع  هذا  إثر  بورقيبة  ان  نعرف  أن  املهّم 
اللجنة  الشغل وما بلغه من خطاب الحبيب عاشور جمع 
عجل..  عىل  الحاكم  الدستوري  االشرتايك  للحزب  املركزية 
ومام قاله يومها »أرادوها معركة لتكن... وما دخل الحزب 
معركة اال وخرج منها منترصا« مبا يؤكد ان الحزب استعّد 
الهيئةاإلدارية  أعلنته  كانت  الذي  العام  االرضاب  ملواجهة 
التحاد الشغل وأرصت عليه نظرا إىل تصاعد الرصاع بإقالة 
الطاهر بلخوجة الذي مل يكن راضيا عىل طريقة التعامل مع 
منظمة عاملية كبرية شهدت تطورا كبريا يف عدد املنخرطني 
وكبار  واألطباء  واملهندسني  الصحافيني  تشمل  وأصبحت 
املوظفني واألساتذة الجامعيني كام أن االتحاد يف ذلك الوقت 
فالدولة  االتجاهات  كل  من  املعارضني  ملجإ  اىل  تحول  قد 
كانت تالحقهم بالسجون والتعذيب واملساءالت والتهميش 
فوجدوا يف انضاممهم اىل االتحاد حامية لهم والنضال من داخله هو 

عمل قانوين.
ذلك يعني لنا أن االتحاد تغري يف عمقه الفكري وتغري يف رؤيته.. ومل 
أجل  للحكومة من  او  للدولة  تابعة  منظمة  يكون  أن  يرغب يف  يعد 
ومناضلة  فاعلة  كبرية  منظمة  بل هي  االجور  عادية حول  مفاوضات 
من  أصبحوا  وكلهم  الوطن..  أنجب  ما  خرية  من  وقادة  زعامء  ولها 
الراغبني يف استقاللية االتحاد عن الدولة وعن الحزب الحاكم وهو ما 

مل يعحب النظام كله....
وقام النظام باالستعداد للمواجهة واختار زين العابدين بن عيل وهو 
وسلمه  العسكري  واألمن  العسكرية  للمخابرات  مديرا  كان  عسكري 
إدارة األمن الوطني يف منتصف ديسمرب 1977 أي قبل حوايل شهر من 
الطاهر  بإقالة  أنه  أن ننىس  الرصاعات دون  اندالع األحداث واشتداد 
الذي حافظ وقتيا  الدفاع  بوزير  تعويضه  تّم  الداخلية  بلخوجة وزير 
عىل املنصبني. ومام زاد الطني بلّة يف توتر العالقات بني بورقيبة وعاشور 
من ناحية وبني حكومة الهادي نويرة واالتحاد هو وجود رصاعات عىل 
البالد..  يف  النافذة  الحزبية  السياسيّة  الشخصيات  بني  بورقيبة  خالفة 

رصاع سيايس يتلون برصاع جهوي من أجل الخالفة.
والذي يجب أالّ يُنىس )ويجب أن نعرف كامل الحقيقة( أن الدم سال 
بالدم ولو عىل  الكريس ولو  السياسيون أن ما يهّمهم هو  نهرا وأظهر 
آالف الجثث انهم يقنعون الناس بأنهم والوطن واحد ويدفعون الناس 
السياسيني  اىل املوت من أجلهم.. ثم إن أول من سيدفع مثن أخطاء 
ورسقاتهم ونهبهم هم الكادحون الفقراء واملعدمون والبطالون. فلقد 
كشف الحزب الحاكم وجها دمويا فظيعا ال رحمة وال عاطفة. املهّم أن 
يبقى رجاله قامئني وقادرين عىل حامية مصالهحم٬ أغلبها من الفساد 

نهبا ولصوصية. 
* صحايف سابق يف دار الصباح

* بقلم محمد متى تفرج وزارة الداخلية  عن أرشيف أحداث 26 جانفي 1978

بن رجب 

هل  كان البد
من احلل 

األمني
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بمناسبة االحتفال بالّذكرى 76 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل
تتقّدم اإلدارة العاّمة لرشكة البحرية للّتطوير واالستثامر بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لكّل العاملني بالفكر 

والّساعد راجية للجميع املزيد من الخري والّنامء ولتونس العزيزة كل التقّدم واالزدهار.

تقسيم »درّة البحيرة« 
تهيئة فريدة من نوعها ألسلوب حياة ممّيز

ميّثل تقسيم دّرة البحرية القسط األّول ملدينة متكاملة تسعى الرّشكة 
من خالله اىل االرتقاء باملشهد العمراين ملدينة تونس 

• تقسيم درّة البحرية 56 هكتارا من املساحة املعدة للتهيئة ويشمل 120 مقسام متعددة االستعامالت والوظائف 

• تقسيم معامري محكم ذو صبغة عمرانية خاصة مبعايري من الطراز الرفيع 

• موقع جغرايف مركزي.
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بمناسبة الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

سوكوباك
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب  ولكّل العاملني بالفكر والّساعد  راجني للجميع املزيد 

من التقّدم واالزدهار  ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء

بمناسبة الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية لمواد التزييت
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب  ولكّل العاملني بالفكر والّساعد  راجني للجميع املزيد 

من التقّدم واالزدهار  ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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 1952 جانفي   23 و   22 ملحطتي  سابقة  محطات  أوال: 
بالساحل التونيس

املعارك  عىل  سنقترص  النضالية  املحطات  كرثة  إىل  نظرا 
بني  البالد  بداخل  جّدت  التي  تلك  سيّام  ال  منها،  الشهرية 

1952 و 1953. 
1( أحداث 15 و 18 جانفي ببنزرت وماطر: 

إىل   16 يوم  امتد  عاما  إرضابا  جانفي   15 يوم  بنزرت  شّنت 
ماطر استؤنف يوم 17. وقد قابلته الرشطة بإطالق الرصاص 

مم أدى إىل جرح حوايل 130 متظاهرا. 
2( مظاهرتا 15 جانفي و 04 فيفري بباجة:

تّم  بباجة  نسائية  مظاهرة   1952 جانفي   15 يوم  انتظمت 
بينهّن  من  نذكر  املتظاهرات  املناضالت  من  العديد  إيقاف 
وسيلة بن عاّمر وشاذلية وسعيدة بوزقّرو... وباندالع رشارة 
عديد  ايقاف  تّم  جانفي   18 يف  املسلح  التحريري  الكفاح 
باجة  مبدينة  الفرنسية  الجندرمة  مخافر  يف  املتظاهرين 
وتعذيبهم بشدة ماّم أدى إىل وفاة أحدهم، املناضل الشاب 
صالح األصفر يوم 02 فيفري نتيجة الصدمات الكهربائية التي 
ظلت آثارها بادية عىل جثامنه وال سيّام يف الوجه. ويف يوم 
04 فيفري اندلعت مظاهرة شارك فيها حوايل 2000 شخص. 
وحصلت الصدامات أوال بدار القايد احميدة الزواري حينئذ 
بساحة الربادعية حيث اعتصم املتظاهرون بجثامن الشهيد 
وطالبوا بفتح تحقيق يف ظروف وفاته القتناعهم بأّن صالح 
األصفر قُتل تحت التعذيب. ويف األثناء تجمهر املتظاهرون 
أمام مقر املراقبة املدنية وحاولوا اقتحامها بعد مشادات مع 

قوات األمن ورشق بالحجارة.
وإثر صالة املغرب أي حوايل السادسة إال الربع مساء انتقلت 
املسرية إىل املستشفى حيث نقل الجثامن للترشيح بعد أن 
خارجان  طبيبان  إال  الترشيح  يجري  ال  أن  األهايل عىل  أرّص 
عن دائرة باجة ترسلهام وزارة الصحة وهو ما حصل بالفعل. 
وسيطر املتظاهرون عىل فضاء املستشفى وحارصوا مختلف 
الوحدات الصحية مام أسفر عن تدافع بينهم وبني البوليس 
الفرنيس الذي وقع تعزيزه بفصيل من الجنود السينيغاليّني 
وفريق من الصبايحية رشقا بالحجارة من جهة املتظاهرين 
إىل  أدى  ماّم  الرصاص  بإطالق  االحتالل  قوات  عليه  ردت 

تشتيتهم وحرصهم داخل املدينة العتيقة.
ثانيا: أحداث 22 جانفي بسوسة و 23 جانفي 1952 مبدن 

وقرى الساحل
1( أحداث 22 جانفي 1952 الدامية بسوسة:

الجامعة  ومسؤويل  الّساحل  وطنيّي  بني  االتصاالت  تكثّف 
بن  جلّول  الّصيديّل  يرأسها  كان  التي  بسوسة  الدستورية 
رشيفة قصد تنظيم مظاهرة شعبيّة يوم 22 جانفي احتجاجا 
الديوان السيايس ويف مقدمتهم الحبيب  عىل اعتقال أعضاء 

بورڤيبة. وهي من أهّم املظاهرات التي هزّت الكيان الفرنيس 
العقيد  واغتيال  الجرحى  وعرشات  قتيال   13 خاللها  وسقط 
«نوربار دوران« Norbert Durand» )1897-1952(، وهو 
نتيجة  املدينة  الحصار عىل سكان  حالة  فرض  تسبّب يف  ما 

إيوائهم للمناضلني الذين شاركوا يف املظاهرة.
وعن هذه الظرفيّة املتأزمة التي تجّند لها كل املناضلون بجهة 
الجامعة  مقّر  سوسة،  مدينة  خاصة  وبصفة  عاّمة  الّساحل 
الحميد  عبد  املناضل  يروي  الشاميل،  بالّساحل  الدستورية 
د  دويك ما ييل: «...يوم 18 جانفي دعت الجامعة عيل ومحمِّ
الزنزوري...  وعيل  دويك  الحميد  وعبد  ومحّمد  إدريس 
دخلنا الصيدليّة )صيدليّة بن رشيفة رئيس الجامعة( وجدنا 
أعضاء الجامعة فأعلمونا أنّه تقّرر القيام باملظاهرة ورضورة 
سيالن الدم ليعلم العامل بالحالة يف تونس وإيقاف الرئيس... 
الثالثة  كّنا  خرجنا...  ثّم  وقبّلونا  فقاموا  حارضين...  قُلنا: 
إما  نصيح  كنا  بسوسة...  والشعب  الدستورية  الشبيبة  منثّل 
ترتكونا نقوم مبظاهرة سلميّة أو نحطّم ونكّس ولنا القّوة... 
طّوقنا  متحّمسني.  شخص  آالف  ثالثة  أو  ألفني  تقريبا  كّنا 
وجاء  الجندرمة...  إىل  أخذونا  استفزازهم  نريد  كّنا  الجند... 
القائد الطيّب السّقا وهم يريدون تهدئتنا ويريدون تجّنب 
الحوادث، أّما القائد فأطلق رساحنا... وذلك يف عشيّة نفس 
اليوم وقد ألقوا علينا القبض يف الحادية عرشة... ويف اجتامع 
عب التي ستخلف  االتحاد )اتحاد الّشغل( كّونوا هيئات الشُّ
تلك التي سيُلقى عليها القبض... الّسلطة املتمثّلة يف القائد 
خاطب رئيس الجامعة وطلب منه الكّف عن اإلتيان بالناس 
)بن رشيفة  بجلّول  بعد رساحنا  اتّصلنا  الّساحل...  قرى  من 
ليلة  انتصارا... من  الجامعة وصيديّل( واعتربنا رساحنا  رئيس 

22 جانفي 1952 علمنا باملظاهرة املقّررة لنفس اليوم...«. 
الصاخبة  املظاهرة  هذه  أطوار  إىل  التطرّق  باإلمكان  وليس 
الّساحل  وجهة  سوسة  مدينة  عىل  وتداعياتها  وحصيلتها 
موضوع  ستكون  لكونها  التفاصيل  بكل  عموما  والحزب 
إنّها مثّلت  مداخلة األستاذ أحمد خالد، إالّ أنّه ميكن القول 
الّساحل  وجهة  سوسة  مدينة  تاريخ  يف  نضالية  محطّة  أبرز 
ومحاكامت  وإيقافات  وجرحى  قتىل  من  خلّفته  ملا  عموما 
أّن ذلك ال  بالجهة لفرتة طويلة. غري  الحزيب  للعمل  وتعطّل 
القبض عىل  إلقاء  فبعد  نهائيا.  الوطني  العمل  توقّف  يعني 
قادة الجامعة الدستورية بالّساحل الّشاميل وإيداعهم الّسجن 
دستورية  جامعة  انتخاب  وسيتّم  الّس  يف  العمل  سيتواصل 
جديدة ضّمت بعض الوجوه الوطنيّة البارزة يف جهة الّساحل 
ويف مقدمتها الدكتور عبد املجيد رزڨ الله وعبد الله فرحات 
التنسيق بني  توىّل مهّمة  الذي  الدين...،  نور  أحمد  واألستاذ 
املسلّحة  املجموعات  وقادة  املوقوفني  غري  الحزب  قادة 

النشيطة بالجهة. 

ووفقا   1952 جانفي   23 ليوم  الرّسمية  األرقام  وحسب 
 252 رقم:  بالقضيّة  املتعّهد  التحقيق  لقايض  العام  للتقرير 
الجرحى و  بتونس، سقط عرشات   1952 أكتوبر   29 بتاريخ 
12 شهيدا تونسيّا هم عىل التوايل: رمضان بن الحاج مربوك 
الذكور  مبعهد  تلميذ  عامر  بسيدي   2934 سنة  مواليد  )من 
بسوسة والذكر الوحيد لوالديه وشقيق والدي من الرضاعة(، 
نرص  بن  محّمد  الساحلني(،  )من  الهاين  عيل  بالحاج  محّمد 
بن مسعود وحاّمدي بن نرص الله )من املنستري(، محّمد بن 
محّمد العيّادي، حسن بن محّمد قريسة، بلقاسم بن أحمد 
ناجي  الوردانني(،  )من  سامل  بن  الحبيب  محّمد  الله،  خلف 
بن أحمد رّشادة )من زرمدين( ميالد بن حسن اإلمام )من 
املكنني(، الزّائر بن محّمد اللّطيّف )من سيدي بّنور( ومحّمد 
بن إبراهيم عتب )من قصيبة املديوين(. كام قامت السلطات 
الصيدالين  مقدمتهم  يف  نذكر  متهام   41 بإيقاف  الفرنسية 
الدستورية  الجامعة  )رئيس  رشيفة  بن  جلّول  املناضل 
أهّمها:  من  مختلفة  تهام  جميعا  لهم  ُوّجهت  بالساحل(...، 
مظاهرة  يف  واملشاركة  والعصيان  والتمرّد  املتعّمد  القتل 

مسلّحة...
الدامية باملكنني وقرص هالل  2( أحداث 23 جانفي 1952 

وطبلبة
جهة  أنحاء  كافّة  يف  امتداد  سوسة  مدينة  ألحداث  كان 
املكنني  مبدينة  تجمهرت  املوايل صباحا  اليوم  ففي  الّساحل. 
مركز  عىل  وهجموا  لها  املجاورة  والقرى  البلدة  من  حشود 
الثّائرون  تحّول  ثّم   . فرنسيّنينْ  ِ وعوننَينْ ضابطا  وقتلوا  الرّشطة 
ورموها  طبلبة  اتجاه  يف  البلدة  خارج  الجندرمة  ثكنة  إىل 
وتواصلت  بها.  املحتمني  األعوان  أحد  فأصيَب  بالرّصاص، 
من  وعنارص  املسلّحني  الثّائرين  بني  الّدامية  االشتباكات 
 1952 جانفي   23 يوم  طيلة  والجندرمة  الفرنيّس  الجيش 
باملكنني وقرص هالل وطبلبة، وألقيت من فوق الّسطوح عىل 
القّوات الفرنسيّة التي جاءت بتعزيزات إضافية ومصّفحات 
قنابل يدوية محليّة الّصنع، كان يستخدمها صيّادو األسامك، 

فسقط العديد من القتىل والجرحى من الجانبني.
أسفرت أحداث طبلبة الدامية عن استشهاد 8 مناضلني وهم 
عبد  بن  عامر  براهم،  آمنة  سوسية،  محبوبة  التوايل:  عىل 
بيّوض،  عمر  بالسويسية،  أحمد  بن  عثامن  بيّوض،  السالم 
محّمد املستريي، أحمد الرتيك وشبيل بن محّمد حسن نويرة. 

يضاف إىل ذلك مقتل عدد من الجنود الفرنسينّي. 
الفرنسية  الجيش والجندرمة  اليوم أقدمت قوات  ويف نفس 
وإيداعهم  الوطنيني  من  عدد  عىل  القبض  إلقاء  القيام  عىل 
العسكرية  املحكمة  أصدرت  وقد  محاكمتهم.  ثم  السجون 
املنتصبة بثكنة «فوىش «Fouchet« بباردو أحكاما بالسجن 
اعتقالهم  يتّم  مل  من  عىل  وغيابيا  باإلعدام حضوريا  وأخرى 

فيام استُبدل الحكم باإلعدام للبعض اآلخر باألشغال الشاقة 
اإلعدام  حكم  تنفيذ  تّم   1954 مارس   27 يوم  ويف  املؤبدة. 
يف 03 شبّان منهم وهم عىل التوايل: محّمد حميدة ومحّمد 
تعصيب  جميعا  رفضوا  وقد  الغّضاب.  الحميد  وعبد  ركوب 
حميدة  محّمد  الشهيد  ألقى  كام  اإلعدام.  لحظة  أعينهم 
مقتطفا  نورد  بدقائق  فيه  اإلعدام  تنفيذ حكم  قبيل  خطابا 
منه: «)...( إنني ال أهتم بالحياة مثلام أهتم مبصري بالدي، وال 
أهاب املوت وأنا مؤمن إميانا راسخا بأن ال بّد أن تتحرر البالد 
من قيودها، وليس بإمكان أّي كان مهام عظمت غطرسته أن 

يوقف سري األّمة التونسية نحو الحرية واالستقالل« !
3( تعزيزات عسكرية فرنسية مبدينة الشابة

الفرنسية  للسلطات  املناؤين  الشابة  أهايل  لتحرّك  تحّسبا 
يف  أفرغت   ،1934 سبتمرب  وخاصة يف  الحامية  انتصاب  منذ 
الجنود  أربعة وستني من  1952 طائرة عسكرية  19 جانفي 
املظليّني يف سبخة الوّهاب وهو ما ُعرف عند األهايل بـ«عسكر 
بالبلدة.  املتمركز  العسكري  حضورها  تعزيز  بغاية  َجَويُّو« 
التي  االعتقاالت  العسكريّة من حملة  السلطات  كام كثّفت 
طالت أغلب املناضلني. وتأكيدا لذلك اعتقل يف جانفي 1952 
يف  نذكر  واملعتقالت  السجون  يف  بهم  وزّج  املناضلني  بعض 
مقدمتهم املناضل منصور امبيّة الذي كان «القلب النابض يف 
إلهاب حامس املواطنني ودهونهم لتحدي االستعامر وتحرير 
ثّم  بصفاقس  وقد سجن  للشعب«.  السيادة  وإعادة  الوطن 
الشابة  مناضيل  من  العديد  تربسق صحبة  محتشد  إىل  نقل 
)أصيل  الفريخة  محمود  املناضل  مع  تعاونهم  بسبب 
اآلخرين  املناضلني  من  ثلّة  مع  السالح  جمع  يف  صفاقس( 
مثل محّمد الزواري وسعيد العذار وأحمد بوليلة كام جاء يف 
شهادة املناضل الهادي شاكر. كام تّم اعتقال املناضل رشيد 
بن الطيّب بن منصور وزّج به يف سجن تربسق ثّم نقل إىل 
الشيخ فرح عيّاد  املختار بن  املناضل  معتقل زعرور وكذلك 
املحرضني عىل مقاطعة  أشّد  بزعرور وكان من  اعتقل  الذي 
 Marcel» بريوطون  «مارسال  الفرنيس  العام  املقيم  زيارة 
وقبض   1934 سبتمرب   24 يوم  الشابة  ملدينة   »Peyrouton
 11 غاية  إىل  26 سبتمرب ومكث يف سجن صفاقس  عليه يف 
أكتوبر من السنة نفسها ثّم أودع السجن ثانية يف 07 أوت 
أذنت  التي  بصفاقس  العسكرية  املحكمة  من  بإذن   1943

بنقله إىل محتشد القطار يف 16 سبتمرب 1943. 
4( عمليات متشيط وحشّية للوطن القبيل: 20 جانفي – 02 

فيفري 1952
 02 و  جانفي   20 بني  القبيل٬  الوطن  جزيرة  شبه  تعرّضت 
فيفري 1952 ٬ لعمليات «متشيط« )Ratissage( وحشية أذن 
بها وأرشف عليها قائد أركان الجيش الفرنيس بتونس الجرنال 
املرافقة(  الصورة  )انظر   »Pierre Garbay غرباي«  «بيار 

الذكرى والعربة
*بقلم: عادل بن يوسففي الذكرى السبعين لمعركة الساحل و 23 جانفي1952: 

مبناسبة مرور 70 سنة عىل أحداث معركة الساحل بكل من سوسة 
يوم 22 جانفي وطبلبة واملكنني وقرص هالل وعدد من مدن وقرى 
ليلة  املنستري  ثم   1952 جانفي   23 لـِ  املوايل  اليوم  يف  الساحل 
»املحطة  هذه  عند  الوقوف  الرضوري  من  رأيت   ،1953 أوت   31
املنعرج« يف تاريخ مقاومة االستعامر الفرنيس بجهة الساحل خاصة 
وتونس عامة وذلك بنرش هذا املقال املتواضع، وهو يف األصل جزء 
من محارضة قدمتها يوم 23 جانفي 2018 بقرص بلدية طبلبة. كام 
تولت إذاعة »ولبة« Radio Ouelba« الخاصة مبدينة طبلبة وضعه 

بعد مدة قصرية عىل موقعها الرسمي.. 
وتونس  الجهة  شباب  تذكري  هي  الذكرى،  هذه  إحياء  من  وغايتنا 
عامة بتضحيات آبائهم وأجدادهم خالل فرتة الكفاح املسلّح )بني 
يوم 31 جويلية  الداخيل  لالستقالل  التي مهدت  و 1954(   1952
فيها  سقط  والتي   1956 مارس   20 يف  التام  االستقالل  ثم   1952
عرشات الشهداء ومئات الجرحى يك تستقل تونس وينعم أبناؤها 
اليوم بالعيش الكريم رغم التشكيك يف كل هذه التضحيات من قبل 

بعض السياسيني الذين حكموا تونس منذ سنة 2011.
متّر هذه األيّام 70 سنة كاملة عىل اندالع رشارة الكفاح املسلّح أو 
ما يعرف بـِ»املعركة الثالثة« أو »األخرية« يف مسرية الكفاح الوطني 

للتحّرر نهائيا من االستعامر الفرنيس، التي تّم اإلعالن عنها رسميا 
يف املؤمتر الرّسي للحزب الدستوري الجديد املنعقد يوم 18 جانفي 
باملدينة  محرز  بسيدي  قرمطّو  بنهج  الكائن  الحزب  بنادي   1952
واملعركة  الوطن  شهداء  ألرواح  ووفاء  العاصمة.  بتونس  العتيقة 
التحريرية، جدير بنا تعريف شباب تونس واألجيال التي مل تواكب 
هذه »املحطّة املنعرج« يف تاريخ العمل الوطني باستثناء املتقدمني 
يف السّن أو مّمن عايشوا فرتة الحكم البورقيبي وعرفوا جّيدا هذا 
التاريخ الذي لثالثة عقود عيدا وطنيا ويوم راحة للتالميذ والطلبة 
وموظفي وأعوان الدولة... وذلك بالتطّرق إىل دوافع وظروف اندالع 
العمل  وعىل  التونسّيني  عىل  وتداعياته  مراحله  املسلّح،  الكفاح 
االنتقال  ضمن  تونس  يف  منه  العربة  استخالص  يف  أمال  الوطني...، 
الوطنية  تاريخها ورموزها  املصالحة مع  إىل  ترنو  التي  الدميقراطي 
السياسية  انتامءاتهم  اختلفت  مهام  بالجميل،  لهم  واالعرتاف 
والفكرية واأليديولوجية والجغرافية. ألّن الواجب الوحيد يف التاريخ 
الشهرية  املقولة  حد  عىل  ومنّرر«  نعلّم  »أن  هو  الوطنية  والذاكرة 

:»Simone Veil »املفكّرة والسياسية الفرنسية »سيمون فاي
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والهوارية  قليبية  من  بكل  الفرنسيون  الجنود  خاللها  اقرتف 
للنساء  اغتصاب  من  الجرائم  أصناف  كل  الغزاز...  م  وحماّ
والفتيات و قتل لألطفال واغتيال للوطنياّني ونهب وتخريب 
للدور واملساكن اآلمنة... من طرف فصائل الجندرمة والجيش 
الجزائر  من  قدموا  ومظلياّني  بطائرات  املدعوم  الفرنيس 

للغرض. 
هم:  شهيدان   1952 جانفي   20 يوم  سقط  مات  الحماّ يف 
د بن حميدة العزايب والهادي الرتييك وُجرح  الطياّب بن محماّ
الدستورية  الجامعة  قيادة  نفاّذت  نابل  مدينة  ويف  الكثري. 
بالوطن القبيل وشعبة املكان إرضابا عاما بكامل املدنة يوم 
18 جانفي 1952 تقراّر إثره تنظيم مظاهرة يوم 21 جانفي 
وسط املدينة. وقد اختارت هذه القيادة أن تكون املظاهرة 
نسائية بعد أن غادر األعضاء مقراّ الشعبة الدستورية لتنطلق 
آسيا  بقيادة  املظاهرة  وتوجهت  الكبري.  الجامع  ساحة  من 
إدارة  إىل  الرجال  املتظاهرات  جانبي  وعىل  بوعوينة  غالاّب 
العمل )أي مقراّ القيادة أو دار الباي أمام مقراّ البلدية( حيث 
التي سلاّمت له الئحة  القايد وفدا تقدمته آسيا غالاّب  قابل 
احتجاج فحذرهناّ من خطورة التوجه إىل شارع فرنسا نظرا 
إىل استعداد القوات االستعمرية إىل إطالق النار. وملا تقدمت 
املظاهرة نحو هذا الشارع متكونة من الجموع النسائية كانت 
قوات الجيش مرابطة بساحة فرنسا مم مينع املرور، ارتفعت 
التقدم  وتواصل  التحريرية  الوطنية  بالشعارات  األصوات 
تدخلت  ثم  املظاهرة  للدموع عىل  املسيلة  القنابل  فألقيت 
قوات الجيش والجندرمة لتطلق النار عىل املتظاهرين فسقط 
وحملة  االحتجاجات  وتواصلت  الجرحى  وعديد  شهداء   05

االعتقاالت إىل غاية يوم 28 جانفي. 
إىل  ونفيها  غالاّب  آسيا  اعتقال  تماّ   1952 مارس   26 يوم  ويف 
محتشد رمادة وقد تركت بنتا رضيعة وابنا ال يتجاوز عمره 
شاذلية  والسيدة  بورقيبة  الحبيب  وجدت  حيث  سنوات   3
كاملني.  شهرين  هناك  ومكثت  الطبااّل  وخديجة  بوزقراّو 

وتجواّلت املناضلة بني سجون قابس وتونس وتربسق. 
ويف مدينة قليبية خلاّفت عملية متشيط املدينة يف مناسبتني 
بن  عيل  وهم:  شهداء   07  )1952 جانفي   31 و   24 )يوما 
بن  د  ومحماّ املسلمين  محمد  بن  د  ومحماّ الله  فرج  حميد 
بن  ودة  وحماّ سعيد  بن  علية  بلحاج  د  ومحماّ حمياّد  محمد 
 24 يوم  استشهدوا  الذين  بن حمدي  وصالح  بوعفيف  عيل 
الغريب  حسني  بن  حمدي  الكشفي  والشاباّ   1952 جانفي 

الذي استشهد يف 31 جانفي 1952.
م الغزاز التي دخلها الجيش الفرنيس يوم 25 جانفي  ويف حماّ
1952 تماّ تدمري ثالثة مساكن بالديناميت وقتل 03 مواطنني 
وهم: عبد الله بن حسني بن حسن )فالاّح: 27 سنة( و محي 
الدين بن بشري بن الحاج رحومة )فالاّح: 41 سنة( وأماّ الخري 
أبناء( واغتصاب امرأتني  البشري بن حسني )أماّ ألربعة  زوجة 
الغد  امرأة حامل من  أجهضت  فيم  س،  املسداّ تهديد  تحت 
أمتعة  ورسقة  السكان  من  بعدد  التنكيل  وتماّ  سنة(   16(

ومجوهرات البعض اآلخر...
ويف بني خالد تماّ يوم 22 جانفي 1952 اعتقال 06 وطنياّني 
ونتيجة  بقرمبالية.  الجندرمة  مبركز  اإليقاف  رهن  ووضعهم 
نقيب  لسيارة  االعرتاض   1952 جانفي   23 يوم  تماّ  لذلك 
 . فرنيساّ ضابط  وجرح  وقتله   »Vaché« »فايش  الجندرمة 
فقامت القوات الفرنسية بالثأر بتدمري ثالثة مساكن وعديد 

املحالت التجارية وسط املدينة.
جانفي   29 يوم  »غرباي«  الجرنال  فرق  قامت  تازركة  ويف 
ع دوسا باألقدام ورميا عىل األرض: فاطمة  1952 بقتل 04 رضاّ
د بن حسني نايش  د نايش )20 يوما( وصالح بن محماّ بنت محماّ
)45 يوما( وزهرة بنت بشري غالاّب )05 أشهر( وفضيلة بنت 
د قاسم )سنة و 08 أشهر(، إضافة إىل ترويع ومالحقة  محماّ

واغتصاب بعض النساء…
ا يف املعمورة التي احتلتها القوات الفرنسية من 29 جانفي  أماّ
Cliver«، فقد  النقيب »كليفر«  بقيادة   1952 فيفري   2 إىل 
فهجم  السكان  عىل  الكالب  القرية  هذه  يف  العساكر  أطلق 
د بن الحاج عمر مخلوف )19 سنة(  كلب عىل الشاب محماّ
ثماّ أخرجه الجنود من بني زمالئه املعتقلني وتوىلاّ ثالث جنود 
بقتل  أنفسهم  الجنود  قام  كم  السكان.  أمام  فورا  إعدامه 
يل ودفن أحد قدماء املشاركني يف الحرب  د الجماّ السياّد محماّ
العاملية الثانية٬ )املعوق عىل كريس متحراّك( السياّد محمود بن 
د عزاّوز حياّا وتدمري ونهب بعض املساكن وحرق مكتبة  محماّ
وإجبار  األهايل  بعض  ومعاقبة  املغريب  د  للسياّد محماّ معتربة 
البعض اآلخر عىل متوين الجنود. كم قصد الجنود مقام الويل 
ويعلم  الصالة  تقام  حيث  عيىس  بن  د  محماّ سيدي  الصالح 
املقدسة،  حرمته  انتهاك  وهو  واضح  لغرض  وذلك  القرآن 
األلواح  وحطموا  التالميذ  وطردوا  املعلاّم  عىل  القبض  فألقوا 

التي تحمل اآليات القرآنية ونسفوا رضيح الويلاّ بالديناميت.
و   28 يف  الفرنسية  القواّات  دخلها  التي  معة  الصاّ قرية  ويف 
30 جانفي 1952 تماّ إلقاء القبض عىل الوطنياّني وتدمري 15 

مسكنا وحمل ما خفاّ وزنه وغال مثنه من األثاث وأموال... 
ما  فإناّ  الفرنسية،  السلطات  تعتقده  كانت  ملا  وخالفا 
استخدمته من عنف وما قامت بع من نهب وتنكيل وتقتيل 
يف صفوف التونسياّني بكامل أنحاء اململكة بغاية بثاّ الرعب 
بتونس  الحصار  لحالة  وفرض  التونسياّني  قلوب  يف  والخوف 
الشعور  إليقاف  والساحل...  القبيل  الوطن  وجهتي  الكربى 
يتهم  هم عن مواصلة كفاحهم يف سبيل حراّ الوطنياّ فيهم وصداّ
ومل  التاريخية  اللحظة  مستوى  يف  كانوا  فإنهم  واستقاللهم، 
تزدهم تلك الطرق والوسائل إالاّ عزمية عىل تحدي السلطات 
االستعمرية وموصلة الكفاح إىل غاية آخر رمق بدليل تواصل 

الصمود يف عديد املحطات األخرى لعلاّ أبرزها:
5( فاجعة ليلة 31 أوت 1953 باملنستري أو »ليلة الفزوع«:

املنستري  بني  الرابط  بالطريق  فرنيس  جندرمي  ملقتل  ثأرا 
 Garde« املتجواّل  الحرس  فرقة  أقدمت  املديوين  وقصيبة 
Mobile« باملنستري ليلة االثنني 31 أوت 1953 عىل قتل 04 

وطنياّني والتمثيل بجثثهم. 
فقد أخرجت الوجه الكشفياّ والريايض مصطفي بن حسني بن 
جنات من منزله عىل الساعة العارشة ليال وإعدامه بالرصاص 
بن  السالم  عبد  الشهيد  اختطاف  تماّ  كم  السور.  باب  أمام 
قبالة  بالرصاص  وأعدمته  نويرة  مخبزة  من  ترميش  البشري 
نفسها  القوات  انتزعت  بقليل  وبعده  ذويب.  سيدي  رباط 
الشهيد أحمد بن عثمن الغندري من منزل ابن عمه وساقته 
اقتحمت  كم  بالرصاص.  كذلك  وأعدمته  البلدية  ساحة  إىل 
منزل سعيد بن الحاج صالح املرشاوي بسقانص عىل الساعة 
الحادية عرشة وساقته إىل حياّ سطح جابر حيث أوثقه بحبل 
عليه  أجهزت  ثم  به  ومثلت  وجراّته  عسكرية  سياّارة  خلف 

بالرصاص.
6( الحكومة التونسية ترفع شكوى بفرنسا إىل منظمة األمم 

املتحدة
رفعت  الفرنسية  والسلطات  الحكومة  بني  العالقة  تأزم  منذ 
األمم  ملنظمة  العامة  األمانة  إىل  شكوى  التونسية  الحكومة 
 14 االثنني  يوم  ظهر  بعد  قدم  رسميا  تقدميها  تماّ  املتحدة 
 »Le Palais de Chaillot« جانفي 1952 مببنى بـِ»قرص شاياّو
العامة  األمانة  احتضن دورة  الذي  باريس(  )إحدى ضواحي 
 .1952 وفيفري   1951 نوفمرب  بني  املتحدة  األمم  ملنظمة 
وقد تألف الوفد الوزاري التونيس املؤلف من األستاذ صالح 
الشؤون  )وزير  بدرة  ومحمد  العدل(  )وزير  يوسف  بن 
االجتمعية( وقد سجلت األمانة اتصالها بالشكوى. وقد أرِفق 
طلب الشكوى التونسية مبلف سميك موثق بالنصاّ والصورة 
واإلجهاض  واالغتصاب  واالغتيال  والتنكيل  القمع  لعمليات 
غري اإلرادي... وقد تولت الدكتورة توحيدة بالشيخ والدكتورة 
حسيبة َغيْلَْب تقديم شهادات طبية للنساء ضحايا عمليات 
االغتصاب واإلجهاض بالوطن القبيل بعد معاينتهناّ مبنازلهناّ 
»وحوش«  قوات  ِقبَِل  من  املنطقة  متشيط  بعد  قليلة  أياّاما 

الجرنال »غرباي« )انظر الصورة املرافقة(. 
ويف رده عىل انتقادات الصحافة والرأي العام الفرنيس والدويل 
قال الجرنال »غربياي« مبتسم: »إناّ االغتصاب واإلجهاض من 
 Les viols et les avortements font« »الفولكور التونيس
partie du folklore tunisien«، يف إشارة استهزاء إىل التقليد 
املعمول به ليلة الزفاف يف بعض األوساط الريفية والقروية 
املرأة أمرا »مقدسا«! غري  الذي يجعل من عذرية  املحافظة 
فرنسا  يف  حينئذ  يدرسون  كانوا  الذين  التونسياّني  الطلبة  أناّ 
قد عقدوا يوم 01 فيفري 1952 اجتمعا لتدارس التطورات 

بباريس  الدستورية  الشعبة  مبقراّ  القبيل  الوطن  يف  الخطرية 
بالدم  كُتبت  رسالًة  إثره  وصاغوا  ميشال(  سان  شارع   115(
املطعم  نافذة  بلاّور  م  هشاّ الذي  غوياّل  حسن  الطالب  )دم 
للغرض( وبعثوا بها إىل إدارة الحزب بتونس ليعربوا فيها عن 
استعدادهم الزواج بالفتيات اللوايت اغتصبهناّ جنود الجرنال 

»غرباي« يف الوطن القبيل !
ء بأتماّ  كانت املعركة التحريرية مبختلف محطاتها وحدة صماّ
ع يف حدود 3 آالف مقاوم يف مختلف  معنى الكلمة إذ تطواّ
والوسط  وقفصة  ومطمطة  ة  الحاماّ بجبال  البالد:  جهات 
العسكرية  واملنطقة  وخمري  وبنزرت  وصفاقس  والساحل 
 1952 بني  مقاومة  عملية   134 حوايل  متاّت  حيث  بالجنوب 
و 1954 أودت بحياة 288 شهيدا إضافة إىل النضاالت يف كل 
املدن واملصانع والضيعات واملعاهد واملدارس... فخالل الثالثة 
 86 1952 فحسب سقط  أشهر األوىل من جانفي إىل مارس 
و74  شهيدا    155 قرابة  إىل  ليصل  فردا   247 وجرح  شهيدا 
قتيال من املتعاونني مع الفرنسياّني وجرح 94 منهم يف نهاية 
شهر جويلية 1954. يُضاف إىل ذلك آالف املعتقلني والسجناء 
الفئات  مختلف  من  الفرنسية  السلطات  بهم  زجاّت  الذين 
داخل  االستعمرية  واملنايف  السجون  يف  العمرية  والرشائح 
هذه  يف  مهماّ  دور  أيضا  للمرأة  كان  وقد  وخارجها.  تونس 

املحطة الوطنية.
8( صموٌد وتحدٍّ ورّد عىل االغتياالت باغتياالت مضادة

مبثابة  الفرنيس  املستعمر  ضد  التحريرية  املعركة  كانت 
من  إال  قيمتها  يعرف  ال  لتونس  املعارص  التاريخ  يف  املحنة 
وآباء  وأمهات  وأيتام  أرامل  من  ضحاياها  عائالت  أو  عاشها 
يهواّن  ومل  والحرمان  باليتم  الشعور  ضاقوا  وأخوات  إخوة 
كان  بأناّ ذلك  الراسخ  إميانهم  أقاربهم غري  فقدان  عليهم يف 
الشعب  ضاق  لقد  االستعمر...  من  الوطن  تحراّر  أجل  من 
العقوبات  أنواع  كل  املحنة  هذه  خالل  والوطنياّون  التونيس 
من السلطات الفرنسية، بدءا باإليقاف فالتعذيب والتنكيل، 
بالسجن  فالحكم  االغتيال  إىل  وصوال  والنفي  باإلبعاد  مرورا 
ومنع  الحصار  حاالت  وفرض  واإلعدام  الشاقة  واألشغال 

التجواّل... الخ. 
الصمود  كانت  التونيس  الجانب  من  الفعل  ردود  أناّ  غري 
واإلرصار عىل مواصلة املقاومة وتنفيذ عمليات اغتيال مضاداّ 
طالت غالة االستعمر وقادة التنظيم الرسي »اليد الحمراء« 
»اليد  غرار  عىل  ممثلة  بتنظيمت  عليها  الرد  تماّ  التي 
السوداء« ومجموعات املقاومني بقيادة كل من: محجوب بن 
عيل )يف بنزرت( والسايس والطاهر األسود )يف قابس( وحسن 
النفيضة(  )يف  قرف  وبلقاسم  الوردانني(  )يف  العزيز  عبد  بن 
د الغزال )يف مساكن( والقائد العجيمي بن املربوك )يف  ومحماّ

جهة جالص(... إلخ.
األمن  يف  املسؤولني  التنظيم  هذا  اغتياالت  طالت  وقد 
والجندرمة والجيش الفرنيس بتونس عىل غرار »ريني فينيك 
املنستري  مبدينة   1954 جويلية   19 يوم   »René Fennec«
وكالًّ من »ليفي جيالردي »Lévy Gilardi« يف جوان 1952 
و»بيتش »Bisch« يف شهر أوت 1953 مبدينة سوسة والعقيد 
 René De Benoit De la»البايون دي  بينوا  دي  »ريني- 
 ...1954 جويلية   24 يوم  العاصمة  تونس  يف   »Paillonne
وكالًّ املتعاونني مع املستعمر عىل غرار الشاذيل القسطيلاّ يوم 
02 ماي 1953 واملحامي الطاهر الصايف يوم 13 جوان 1954 
شقيقه  عن  بدالً  خطأ  ام  الغشاّ الطياّب  واألستاذ  بالعاصمة 
البكوش(  الدين  صالح  حكومة  يف  ة  الصحاّ )وزير  د  امحمِّ

باملكنني يوم 15 أفريل 1953... وآخرين. 
اليوم من أحداث جانفي 1952 وكيف يجب أن  ى  ماذا تبقاّ

ننظر إليه؟

التونسياّون  الوطنياّون  أرساها  التي  واألسس  التحراّر  روح  إناّ 
جيال بعد جيل ويف مقدمتهم مخطاّطو ثورة 18 جانفي 1952 
ورجال الحزب الدستوري واملنظمت الوطنية ويف مقدمتهم 
والشهيد«  »الشاهد  وزعيمه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
اد، هي التي يجب أن تبقى وتصمد اليوم يف وجه  فرحات حشاّ

األخطار الداخلية والخارجية املحدقة بأمن واستقرار البالد. 
لكن الثابت أناّ البالد مل تتمكاّن بعد مرور أكرث من ستني سنة 
عىل استقالل البالد من تضميد جراح املايض وما اعرتاه من 
خدوش وآالم وضغائن وأحقاد...، وال من كتابة تاريخ وطنياّ 
الحسابات  عن  بعيدة  علمية  ومواصفات  بطرق  موضوعي 
وُدراّس ألجيال  كتب  الذي  الرسمي«  »التاريخ  ألناّ  السياسية 
تاريخا ذاتيا نرجسيا  التونسياّني منذ االستقالل كان يف غالبه 
واملقاييس  املعايري  عن  البعد  كل  بعيدا  ومشواّها،  وثأريا 

العلمياّة املوضوعياّة املعمول بها يف جميع دول العامل. 
موضوعياّ  تاريخ  لكتابة  التأسيس  من  بداّ  ال  اعتقادنا  ويف 
وعلمي ينصف جميع أجيال املناضلني واملقاومني الذين غياّبوا 
الوطنيَنْيِ  الزعيَمنْيِ  بني  الخالف  بسبب   1955 بعد  شوا  وهماّ
صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة حول اتفاقيات االستقالل 
الداخيل املمضاة يف 03 جوان 1955 ومهاّد لقيام حرب أهلية 
مزاّقت »الوحدة الوطنية«: اعتقاالت وتصفيات ومحاكمت... 
بن  صالح  الزعيم  تصفية  )تاريخ   1961 صائفة  إىل  امتدت 
يوسف يف مدينة فرنكفورت بأملانيا عن طريق مجموعة تابعة 

للنظام يف 12 أوت 1961(. 
الرشوط  من  جملة  بتوفاّر  إالاّ  اعتقادنا  يف  ذلك  يتماّ  وال 
املوضوعية والذاتية واقتناع بذلك يف أعىل مستوى وتحديدا 

لدى الطبقة السياسية الحاكمة. 
وميكن تلخيص الرشوط املوضوعية يف الجوانب التالية: وضع 
التاريخية  والوثائق  األرشيفية  واألرصدة  األرشيفات  جميع 
ة بعد تصنيفها  والشهادات الشفوية املوثقة يف مراكز مختصاّ
ني  وجردها وتبويبها... من قبل خرباء يف علم األرشيف ومختصاّ
كل  أمام  وفتحها  الراهن  الزمن  وتاريخ  املعارص  التاريخ  يف 
توجهاتهم  اختلفت  )مهم  استثناء  دون  واملؤرخني  الباحثني 
بعد  وذلك  السياسية(  وانتمءاتهم  والفكرية  األيديولوجية 
استيفاء الرشوط املعمول بها دوليا للنفاذ لألرشيفات والتأكد 
والدول  الدولة  وأمن  بسالمة  متساّ  ال  فتحها  عملية  أناّ  من 
التي ال تزال  املجاورة والصديقة لتونس وكذلك الشخصيات 

عىل قيد الحياة أو أبنائهم وأحفادهم...
عن  االبتعاد  يف  باألساس  تكمن  فهي  الذاتية  الرشوط  ا  أماّ
الشخصنة و»االستنقاع السيايس« باستقطاب جميع الكفاءات 
املغياّبة من الحقل السيايس من جهة، وتدبري ثقافة دميقراطية 
ة التأسيس ملرشوع كتابة تاريخية  حزبية من جهة ثانية وخاصاّ
موضوعية لكل مكواّنات املجتمع دون استثناء...، ألناّ النخبة 
السياسية أينم كانت ليست يف نهاية املطاف موضوع دراسة 
وتحليل وكتابة من قبل املؤراّخني والباحثني، بل يجب أن تكون 
باألساس مصنعا إلنتاج األفكار واملشاريع والحلول ملجتمعها.

للتاريخ  »قوياّة«  عودة  الحظ  لحسن  سجلنا  أن  وبعد  اليوم 
منذ األياّام األوىل لسقوط نظام االستبداد يف 14 جانفي 2011. 
مت هذه العودة يف حضور غري مألوف للمؤرخني  وقد تجساّ
واملناضلني والسياسياّني املغياّبني منذ عقود وذلك يف اإلذاعات 
بجميع  والفكرية...،  السياسية  واملنابر  التلفزية  والقنوات 
قضايا وملفات  لطرح  ا  إماّ التونسية،  واألرياف  والقرى  املدن 
تاريخية أو إلحياء ذكرى أحداث ومحطات وشخصياّات وطنية 

ومحلية كادت تُنىس كليا... 
ورغم أناّ هذه العودة تُعداّ مؤرشا إيجابيا يف تونس املتحراّرة، 
أحزاب  قبل  من  السيايس  التوظيف  من  تخُل  مل  فإناّها 
وشخصيات سياسية داخل نظام الحكم وخارجه طيلة كامل 
دراسة  تستحقاّ  فرتة  اعتقادنا  يف  وهي  االنتقالية.  الفرتة 
مستقلة بذاتها قصد تقييم أشكال حضور التاريخ وعودته عىل 
الساحة والتأسيس إلرساء أسس مصالحة فعلياّة بني التونسياّني 
وتاريخهم عىل أسس علمية سليمة بعد فشل »هيئة الحقيقة 
بعهدتها  املنوطة  الصعبة  ة  املهماّ بهذه  القيام  يف  والكرامة« 
منذ إحداثها يف 2014 بسبب شخصية رئيستها غري التوافقية 
وعديد النقائص يف طرق وآليات عملها... وال ميكن بلوغ ذلك 
إالاّ بإنصاف الوطنياّني واملقاومني املغياّبني الذين طبعوا تاريخ 
وذلك   1954 و   1952 بني  االستعمر  التونسية ضداّ  املقاومة 
الذاكرة  »أماكن  أو  عامة  وساحات  وشوارع  أنهج  بإطالق 
ومراكز   »Les lieux de mémoire collective« الجمعية 
بحث وقاعات ومدرجات... تحمل أسمءهم وإدراج أسمئهم 
التدريس  مستويات  مختلف  يف  املدريس  التاريخ  كتب  يف 
ومراحله كم تماّ يف الجزائر الشقيقة بعد 1962 وتكريم من 
ال يزال منهم عىل قيد الحياة أو أبنائهم وأحفادهم وذويهم...

للوفاء والذكرى
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عىل تونس  هذا البلد الساعي إىل الحصول عىل مصادر متويل دولية القيام 
العامة  »بإصالحات عميقة جدا« وال سيام خفض حجم أجور قطاع الوظيفة 

الذي يبلغ »أحد أعىل املستويات يف العامل«.
منذ  اقتصادي  ركود  »أكرب   19 كوفيد-  جائحة  بسبب  تونس  عرفت   -

استقاللها« يف سنة 1956. 
امليزانية  يف  العجز  سيام  وال  )للجائحة(  سابقة  كانت  البالد  »مشاكل   -

والدين العام )بلغ حواىل 100 % من إجاميل الناتج املحيل نهاية 
سنة 2021(«.

كبري«  بشكل  كاف  وغري  ضعيفا  »يبقى  النمّو   -
 %  18 يتجاوز  الذي  البطالة  معدل  الستيعاب 

الشهادات  أصحاب  صفوف  يف  أيضا  و»املرتفع 
الشباب«.

البرشي  والرصيد  املؤهلة  العاملة  »اليد   -
املناسب«  الجغرايف  واملوقع  الكفاءة  املرتفع 

عوامل تشكل اوراقا رابحة للبالد.
إذ  متهيدية  مرحلة  يف  تزال  ال  املباحثات   -

أن صندوق النقد الدويل يريد أوال »معرفة نوايا 
)السلطات( عىل صعيد االصالحات االقتصادية ألنه 

مثة حاجة إىل إصالحات بنيوية عميقة جدا«. كام أنه 
مثة حاجة »إىل برنامج متني وموثوق )..( عىل املدى املتوسط 
يعرض عىل الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسريا للصعوبات«.

- »الثقل الكبري« ملوظفي القطاع العام )16 % من إجاميل الناتج املحيل( 
إذ ان أجور املوظفني الرسميني البالغ عددهم 650 ألفا تستحوذ عىل أكرث من 
واملؤسسات  املحلية  السلطات  احتساب  دون  السنوية  الدولة  نفقات  نصف 

العمومية«.

إن هذا »الوضع الخاص« يف تونس »حيث كتلة األجور يف الوظيفة العامة 
هي األكرب يف العامل« حتى باملقارنة مع الوضع يف مرص واملغرب ولبنان واألردن، 
متنع البلد من زيادة »النفقات املستقبلية واستثامراته ونفقات الرتبية والصحة 
واالستثامرات«. إذ ال بّد من بدء »إصالح عميق للرشكات العامة« العاملة يف 
مجاالت مختلفة من اتصاالت وكهرباء ومياه رشب ونقل جوي والتي تتمتع يف 
غالب األحيان باالحتكار وتوظف ما ال يقل عن 150 ألف شخص. كام أن 
»جهدا كبريا يجب أن يبذل عىل صعيد الفاعلية املتعلقة مبا 

يتوقعه الشعب عىل صعيد الخدمات العامة«.
عبء  بسبب  يتفاقم  امليزانية  مرونة  »عدم  إن 
الدعم« العام مشّددا خصوصا عىل »الطابع غري 

املتكافئ لدعم املحروقات«.
ويدعو صندوق النقد الدويل إىل أن يرتافق 
إصالح نظام الدعم )عىل املحروقات والسلع 
تستهدف  تعويض  آليات  مع  األساسية( 

املعوزين.
»تأثري«  يدرك  الدويل  النقد  صندوق  إن 
الوطنية  األخرى  املانحة  األطراف  عىل  قراراته 
االتحاد  أن  علام  والخاصة  العامة  والخارجية 
األورويب ودوال كربى أخرى ربطت تقديم أي مساعدة 

بضوء اخرض يصدر عن الصندوق.
إن تونس  القول  الدويل كالمه »ال ميكن  الصندوق  وأنهى ممثل 
باتت عىل حافّة اإلفالس املايل« موضحا »هناك إدارة للميزانية تحصل وتتكيف 
لديها  ليس  تونس  أن  ذلك  إىل  يضاف  مثالية«.  غري  بطريقة  وإن  الوضع  مع 

استحقاقات تسديد ديون كبرية عىل املدى القصري.
* محمد

ممثل صندوق النقد الدولي

ال بدّ من إصالحات عميقة 

الجلود  صناعة  يف  املتدخلون  املهنة  أهل  طالب 
بربمجة  الحكومة  ورئاسة  االرشاف  ُسلََط  واألحذية 
من  القطاع  إلنقاذ  للغرض  مضيق  وزاري  مجلس 
مختلف  ويف  فيه  العاملني  الحرفيني  وترشيد  االفالس 
بلحاج  أكرم  لسان  جاء عىل  ما  االختصاصات، حسب 
الراجعة  واألحذية  للجلود  الوطنية  الجامعة  رئيس 
والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد  إىل  بالنظر 
أعضاء  حرضه  اجتامع  عقب  التقليدية  والصناعات 

املكتب التنفيذي مبقر املنظمة.
عدة  من  واألحذية  الجلود  يف  الصناعيون  يشتيك 
والحرفيني  والعامل  االعراف  اوضاع  فاقمتها  تحديات 
بفعل تفيش الكورونا ,عجز ُسلَِط االرشاف عن تقديم 
ويطالب  الغرض  يف  طريق  وخارطة  العملية  الحلول 
واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  أصحاب  األعراف 
بالحّد من توريد األحذية املستعملة وتقنينها مبا يخدم 
ألصحاب  إضافية  سوقا  ويوفر  املحيل  الوطني  اإلنتاج 
املؤسسات ويبلغ عدد املؤسسات الناشطة يف القطاع 
250 مؤسسة تشّغل إطارات ويدا عاملة مختّصة تقدر 

بـ3 آالف حريف.
وترزح عدة مؤسسات صناعية يف قطاع الجلود واالحذية تحت وطأة 
والعملة  املزّودين  تجاه  بالتزاماتها  تخّل  يجعلها  مبا  املديونية  ارتفاع 
يف  املوازية  والتجارة  العشوايئ  التوريد  من  القطاع  ويعاين  والحرفيني، 
غياب الرقابة، هذا إىل جانب ارتفاع األداءات املوظفة عىل املنتوج إنتاجا 
التنفيذي  املكتب  أعضاء  نبه  كام  والتفصيل،  بالجملة  وبيعا  وتصديرا 

للجامعة الوطنية للجلود واألحذية اىل النقص يف املواد االولية مام تولد 
عنه ارتفاع يف االسعار.

تراجع نسبة التصدير 
الجلود  نسبة صادرات صناعة  انخفاضا يف  املنقضية  السنة  وسّجلت 
مليون  الفعلية 344  املالية  النسبة  وتناهز  باملائة   6،7 بنسبة  واألحذية 
دينار مع نهاية الثاليث األول من سنة 2021 كام تراجعت نسبة واردات 
القطاع بـ11باملائة وتضيق سوق التصدير يف السنوات األخرية إىل البلدان 

العربية والغربية لتحتّل إيطاليا املرتبة األوىل يف البلدان التي تصدر لها 
تونس منتوجاتها من االحذية والجلود.

ومل ينظّم األمر الحكومي الصادر يف 21 أوت من السنة املنقضية قطاع 
املستعملة  واألحذية  املالبس  توريد  رشكات  أن  علام  واألحذية  الجلود 
تستجيب  فهل  عامل،  الف  مائتي  من  أكرث  تشغل  األلفي رشكة  تفوق 

ُسلَُط اإلرشاف ملطالب املهنيني وتخّفف الضغط املسلط عليهم؟
* ناجح مبارك

 250 مؤسسة لصناعة األحذية تشغل 3 آالف حرفيّ:

مطالب للحدّ من التجارة املوازية وارتفاع املواد األولية 

من الواقع

بعث املشاريع!!
تعودنا  التي  الكالسيكية  االسئلة  طرح  عن  بعيدا 
ـ هل  اجابات عنها  امامها يف غياب  طرحها والتوقف 
ان  يريد  كهال!  او  شابا  كان  سواء  املرشوع  باعث  اّن 
يخرس ماله واستثامره ـ اقدم هذا الطرح عىل خلفية 
إىل  يفتقر  النجاح  هذا  لكّن  النجاح  يريد  الباعث  ان 
إىل  مايدفع  كذلك  وهو  نجاحه!  ضامنات  من  جملة 
الشباب النتظار  اغلب  يدفع  ما  ـ وهو  املغامرة  عدم 
الدولة! تأكيدا لشعار »شهرية مسامر يف  عمل توفره 
املسامري!  أالف  حمل  عىل  الحائط  عجز  وقد  حيط«! 
مبا  املغامرة  عن  عازف  والكل  الحّل  سيكون  فكيف 
له وجهده والبالد تغرق يف عدد العاطلني عن العمل 
والذي بلغ 640 ألف ـ! يف واحدة من مامرسة عمليات 
»التلهية« جاؤوا لنا بقانون الرشاكة بني القطاع العام 
ـ  الواقع  أرض  عىل  فشله  ثبت  قانون  وهو  والخاص 
وفشله كانت مالمحه واضحة منذ بداية الحديث عنه 
وتقدميه كحل ـ لكنه مل يكن حال يف الحقيقة الستيعاب 
املئات من العاطلني وامنا كان مدخله االسايس ـ ايجاد 
فرضية للتفريط فيام تبقى من مؤسسات القطاع العام 
كل  عىل  ـ  الكثرية  تفاصيلها  امام  التوقف  عن  بعيدا 
حال قوانني البالد وتراتيبها واجراءاتها اكرب عائق لبعث 

املشاريع ومن يرى عكس ذلك فهو مخطيء!
* رمزي الجبّاري
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بمناسبة الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس  االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس المدير العام وإطارات وأعوان

Opalia Pharma - Recordati group
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني 

للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء

بمناسبة الذكرى 76 
لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 
يتقدم الرئيس المدير العام وإطارات 
وأعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

SONOTRAK
بأحرّ التّهاني وأطيب التّمنّيات لشعب تونس األبيّ 

ولكّل العاملين بالفكر والسّاعد.
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 »لقد جاءنا ألّول مرّة بأفكار ال تّتسع لها البالد الّتونسّية«
 )الطاهر الحّداد متحّدثا عن محمد عيل الحاّمي(

أمام  وتكّتلك  املصائب  عند  وحدتك  يف  أحّبك  شعب،  يا  »أحّبك 
الخصم وصمودك أمام العدّو«.

)فرحات حشاد 21 نوفمرب -1951(
»عاش عاش االتّحاد أكرب قّوة يف البالد«

)الّشعار املحّبذ للّنقابيني(   
تاريخ الحركة الّنقابيّة التّونسيّة -كجزء هاّم وغري منفصل عن التّاريخ 
االستعامر  الوطنّي ضّد  الكفاح  رحلة  لتونس يف  واالجتامعّي  الّسيايّس 
وخالل مرحلة بناء دعائم الّدولة الوطنيّة- هو بالتّعريف تاريخ أزمات. 
يف مدرسة الهزائم واالنكسارات متدرس الفعل الّنقايّب ونحت خصوصيّته 
وثبّتت هويّته وكّون لنفسه إرثا مييّزه عن غريه من التّجارب الّنقابيّة يف 
املجالني العريّب واإلقليمّي. ولكّنه أيضا وباألساس تاريخ رصاعات، اتّحاد 
الّشغل الذي يختزل أو يكاد مسار الحركة الّنقابية عاش متّوجات الّنظام 
الذي خلف الحقبة االستعامريّة، مّد وجزر، سلم وحرب، مواالة وتنطّع، 
الّذراع الطوىل للحزب والّدولة أيّام »التّعايش الّسلمّي« وزمن »الوحدة 
يتربّم  يوم  اللّدود  وعدّوهام  األكرب«  »املجاهد  لها  نظّر  كام  القومية« 

االبن »الّضال« باألبّوة املقيتة.                             
منذ انبعاث أّول تجربة نقابيّة تونسيّة لحام ودما بقيادة محّمد عيل 
الحاّمي )جامعة عموم العملة التّونسيّة( كان للحركة الّنقابيّة نصيبها 
-بفعاليّة ونجاعة يف معارك التّحّرر الوطنّي، وساهمت بقسط يف صنع 
ربيع حكومات االستقالل. ومن مفارقات التّاريخ أنّها عانت من تسلّط 
يشبه  ما  الّنكد يف  تعايش  تعايشت معها  التي  الحكومات  تلك  نفس 

تنكيد الّضائر.                      
حــى الّتاريـخ الذي ال يمُ

 26 جانفي 1978 أحد التّواريخ الفارقة والعالمات املميّزة يف املدّونة 
الّنقابيّون يك ال يسحب  التي كان يجب أن يخوضها  الّنقابيّة، املعركة 
ترجمة  هو  العاّم  اإلرضاب  الّنقايّب.  االنتساب  بطاقة  التّاريخ  منهم 
ملناخ ساد تونس أشهرا قبل تنفيذه وخيّم عليها سنوات بعد تنفيذه. 
البحث عن االستقالليّة، استقالليّة  ُعّد محطّة مفصليّة يف رحلة  لذلك 
كانت دوما هاجسا وهدفا منشودا ومل تكن حقيقة قامئة منجزة. 26 
جانفي هو املرسوم الذي مل تصدره الّدولة، تجفل منه الّدوائر الرّسميّة 
ومجتمعة  منفردة  الّسلطانيّة  الفرمانات  كّل  ترتعب.وستعجز  ومنه 
األزمنة  من  القادمني  األباطرة  عىل  يستعيص  ميالد  تاريخ  محوه.  عن 
البائد  الغابرة ومن الكتب القدمية شطبه. مرسوم شعبّي متنطّع عىل 
يف  أسكنته  الّنقابيّة،  الحركة  به  تدثّرت  تاريخ  العليّة.  املراسيم  من 
خبايا الّذاكرة وظلّت تتوق إىل استعادته حلاُماً جميال. تاريخ نُقش يف 
العاّمة. به شحذت ذاتها. وبدالالته تحّصنت فباتت له أسرية  املخيّلة 
وبه مزهّوة، تفاخر وتزيد. تاريخ ميالد غري مسّجل يف مراسيم األعياد 
يحتّم  بقاؤهم  بحكمهم،  منتشون  حّكام  ترسيمها  رام  كام  الوطنيّة 

التّنكيل بخصومهم. رحلة املسافات الطويلة. شاقّة ولكّنها ممتعة. ملّا 
مضطرّة  نفسها  تجد  عذاباتها،  عىل  تثور  وهنها،  عىل  الذاكّرة  تنتفض 
إىل االستنجاد بإرث شّكل دوما مجدها. 26 جانفي تونس تستفيق من 
كابوسها الظاّلمّي ومتتطي صهوة الحلم وتشدو »اقرأ باسم حزبك الذي 
خنق، خنق اإلنسان بالورق..«. يوم الفرح الّدامي فيه احتفلت الّدولة 
الحاكمة وميليشيّات الحزب الحاكم بانتصار أشّد من الهزائم عارا، وفيه 
اكتوت الحركة بهزمية ليست أقّل من االنتصار أهّميّة، هي سالحها يف 
لسياسات  إدانة  األيّام.  لآليت من صعاب  معاركها وذخرها  القادم من 
الحزب  بزريبة  مكّوناته  كّل  وإلحاق  املجتمع  تعليب  نجاحاتها  أكرث 
يلتقيان.  الّنقيض ونقيضه ال  إثبات لفضيحة وإقرار بحقيقة،  والّدولة. 
رغبة التّعليب ورغبة التّمرّد، تسلطن الّدولة وإرادة التّحّرر من هيمنة 
املكبوتة عند فرويد ال تغيب يف مجاهل  كالّرغبة  26 جانفي  الّدولة. 
الّنسيان إالّ لتعود ظافرة عنيدة أشّد بأسا وأصلب عودا وأكرث إرصارا. 
الجثّة تنتفض عىل ذاتها، تحاجج قاتلها، تستدعي شهداءها، يتوافدون 
عىل غري موعد. يعرفون وعر املسالك. كم مرة سلكوها وسالت دماؤهم 
يف ثناياها؟ محمد عيل، من منفاه يعود بـِ»أفكار ال تتسع لها البالد«، 
الحركة  وظهور  التّونسيون  »العاّمل  إنجيله  متأبّطا  الحّداد  الطاّهر 
الّنقابيّة« يعاود بال كلل وال ملل »أتونس عندي يف هواك تولّع ** وأنت 
منى نفيس عليك تقطّع// نسيت بك الّدنيا وعييش وراحتي ** أريد لك 
الحسنى وخصمك مينع«، حشاد يرتّل ملزومته التي استشهد وهو يلهج 
بها »أحبّك يا شعب«. الحبيب عاشور يف لحظة صحو ينحاز إىل بني 
جلدته ويطلّق انتامء بات عليه وعىل املنظّمة -التي هو زعيمها- وباال. 
يتوافدون  عّشاقها.  كّل  تستدعي  تتجّمل.  حللها.  أبهى  ترتدي  تونس 
عىل غري موعد. تعلن إليهم حبّها وعليهم عشقها، وتقسم: لن ينالني يف 
بحر املعركة إالّ من كان مّني . خميس أراده زّوار اللّيل مأمتا، خميسا 
أسود، وأراده صناّعها وردة يّم تُزّف إىل معبودتهم. يف عرس دام تونس 
لن  أبدا  الّدرب  عىل  وتغّني:  الّشهيد  عرس  وتعلن  بالّدماء  تتخّضب 
وترّدد،  دمعة  تداري  الّشهيد  وأّم  يرتنّم  والّشهيد  يرّدد  الشارع  نحيد. 

نعم لن نحيد.             
محكمـــــة الّتاريـــــخ

الّنقابيّة  القيادات  وبقيّة  عاشور  للحبيب  التّاريخية  املحاكمة   
التّونيّس  العّم  الّشغل  ولالتّحاد  الّنقايّب  للفعل  محاكمة  الواقع  هي يف 
للشغل. تعكس عقليّة: كيف ميكن ملنظّمة يرأسها أمني عام ذو الجذور 
الّدستوريّة العريقة واملسؤوليّات الحزبيّة الجسيمة واملايض الحزيّب أن 
تتنطّع عىل الحزب وباألساس عىل باين الحزب؟ محاكمة منظّمة تجّرأت 
عىل شّق عصا الطّاعة، وخرقت مفهوم الوحدة الوطنيّة كام هي ماثلة 
يف أذهان قيادات حزب الدستور، وتطاولت عىل الحدود املرسومة لها 

بعناية وبدقّة.
 ولكّنها أيضا محاكمة نظام )وحزب ودولة( مغلق يرتبّع عىل عرشه 
تعليب  يف  إالّ  يراها  ال  والتّأبيد،  البقاء  حّب  غريزة  تدفعه  بونابارت، 
الجميع للمبايعة والتّزكية وتلميع صورة الّنظام الحاكم وأساسا زعيمه، 

وتذرير كّل مكّونات املجتمع لتكون توابع وفروعا للحزب القائد واألب 
به تونس  ابتليت  الذي  الّسيايّس  املناخ  األكرب. يف هذا  املجاهد  القائد 
بخيباتها  ودالالتها،  أبعادها  كّل  وتتّخذ  26جانفي  ملحمة  تتنزّل   –
الجميع  إدخال  يروم  من  شوكة  كرست  لكونها  وبنجاحاتها.ملحمة 
تهميش خصومه  يعتاش من  كليانيّا  نظاما  الطّاعة وفضحت  بيت  إىل 
ومنافسيه عىل حّد الّسواء. وملحمة لكونها أعادت إىل األذهان تثبيت 
الّنقابيّة مستقلّة أو ال  الّنقابيّة وال تزال: الحركة  الزمة طبعت الحركة 
ولن  الجميع.  خيمة  قّوتها.  رّس  وذلك  منعتها.  تكمن  ذلك  يف  تكون. 
لكّل  املوكول  املطلبّي  دورها  دور،  من  أكرث  تلعب  مل  ما  كذلك  تكون 
تسويقه عىل  قياداته يف  تتفّننت  الذي  الّسيايّس  نقايّب ودورها  تنظيم 

أنّه مهّمة وطنيّة.  
حكم التّاريخ وقانونه يف تجربة مخصوصة لعبت فيها الحركة الّنقابيّة 
رغام عنها الّدور املوكول عادة للمعارضة الّسياسيّة. ولعّل ذلك ما يفرّس 
وقيادته  االتّحاد  مع  املطلق  شبه  والتّعاطف  وإيجابا-  -سلبا  التّفاعل 
وفرض عزلة وتهيش للّنقابة املنّصبة التّي ُعرفت لدى الّرأي العام الّنقايّب 
والّسيايّس باسم »نقابة التّيجاين عبيد« تقزميا لصوريّة الهيكل اللّقيط 
وترذيال ملن ارتىض لنفسه الهوان بأن يتنّصب عىل هيكل مفرغ مهّمش 
معزول ومرذول. وحّولت الّشعيّة الّنقابيّة إىل معركة الجميع وتحّول 
الّدفاع عن اتّحاد الّشغل، عن رشعيّته ومشوعيّته وعن دوره ومكانته 
إىل مطلب عاّم وقضيّة رأي عاّم يُختلف يف طرق إسنادها وال يُختلف 

يف وجاهتها.                            
ويدها  املنظّمة  يف  الّسلطة  صوت  بأنّه  مرارا  ُوسم  الذي  عاشور   
عىل  الّنقايّب  انتامئه  إىل  وانحاز  االستقالليّة  جبّة  لبس  إن  ما  الطّوىل 
يف  نجح  وزعيام.  رمزا  أصبح  حتّى  الحزيّب  الّسيايّس  انتامئه  حساب 
تحويل محاكمته ومحاكمة منظّمته إىل منرب لفضح سياسات من راموا 
إخراجه من الباب الّصغري وتأديبه وإسكاته ليسكت الجميع عن الكالم 
املباح. 26 جانفي ليس مجرّد حدث أو محطّة. ولن يكون. إنّه املنعرج 
الذي يحيي بطوالت عامل الرّصيف )أوت 1924( ويبعثها حيّة خّفاقة 
االتّحاد  تحويل  يف  حّشاد  وإنجازات  التّونسيّة  العملة  عموم  وجامعة 
املرجعيّة،  التّواريخ  ثالث  هو  جانفي   26 الوطنّي.  العمل  محور  إىل 
محّمد  األوىل  الّنقابيّة  البذرة  باعث  يد  عىل  التّأسيس  معركة  أّولها 
يد فرحات  الثّاين عىل  التّأسيس  وثانيها   ،)1924 )نوفمرب  الحاّمي  عيل 
حّشاد )20 جانفي 1946(. املجد والخلود لكّل شهداء الحركة الّنقابيّة، 
شهداء الوطن )إفرادا وجمعا(، املجد ملن رحل وظّل فعله ثابتا، خالدا، 
عبّد  ملن  الوفاء  كّل  الوفاء  يحيد.  ال  بأن  جزم  ملن  منارة  خّفاقة،  راية 
يؤثّث  وشارع،  منعطف  كّل  يف  يعرتضنا  رحل،  وما  رحل  الطّريق،  لنا 
فعاليّاتنا، ونراه دوما يتقّدم الّصفوف يرتّل: عىل العهد أبدا مل نساوم 

ولن نساوم.
 

* الطايع الهراغي 

 26 جانفي، رحلة البحث عن االستقالليّة   

الجائزة العاملية للرواية العربية »البوكر«، تعلن عن القائمة الطويلة للروايات املرشحة

 الوفاء لشهداء الحركة النّقابيّة  
متفرقات

أعلنت الجائزة العاملية للرواية العربية »البوكر« 
عن الروايات املرّشحة للقامئة الطويلة يف دورتها 
الجديدة لسنة 2022، والتي تبلغ قيمة جائزتها 
 16 القامئة  تتضمن  إذ  أمرييك،  دوالر  ألف   50
رواية صدرت خالل الفرتة بني أوت 2020 وحتى 
 122 بني  من  اختيارها  وجرى  جويلية2021، 

رواية تقدمت للجائزة.
تشتمل القامئة الطويلة للجائزة عىل كتّاب من 9 
بلدان، وتّم اختيار القامئة الطويلة من قبل لجنة 
الناقد  برئاسة  تحكيم مكّونة من خمسة أعضاء 
املبخوت،  شكري  التونيس  واألكادميي  والروايئ 
روايته  عن   2015 عام  بالجائزة  فاز  الذي 
حميدان،  إميان  من  كل  وعضوية  »الطلياين«، 
األدب  وأستاذة  ريحانوفا  وبيان  لبنانية  كاتبة 
العريب بجامعة صوفيا، بلغاريا؛ وعاشور الطويبي، 

طبيب وشاعر ومرتجم من ليبيا؛ وسعدية مفرح 
شاعرة وناقدة من الكويت.

وصول  الجائزة  من  الحالية  الدورة  وشهدت 
كتّاب للمرة األوىل إىل القامئة الطويلة وهم، نزار 
أغري، طارق إمام، بودين بلكبري، محمد طوفيق، 
بشى خلفان، رشدي رضوان، دمية الشكر، منى 
الشمري، يعرب العيىس، بالل فضل، ريم الكاميل، 
خالد النرص الله، محمد النّعاس ومحسن الوكييل.

القامئة  إىل  وصلت  التي  الروايات  عناوين  أما 
للعام  العربية  للرواية  العاملية  للجائزة  الطويلة 
2022، فهي: البحث عن عازار للكاتب السوري 
املرصي  للكاتب  القاهرة  ماكيت  اغري٬  نزار 
الجوارب  للكاتب  الطليان  زنقة  امام٬  طارق 
العقرب للمرصي محمد  بومدين بلكبري٬ همس 
حجي  االرتري  للكاتب  الحبيش  رامبو  توفيق٬ 

خلفان٬  بشى  العامنية  للكاتبة  دلشاد  جابر٬ 
أين  رضوان٬  رشدي  الجزائري  للكاتب  الهنغاري 
خادمات  الشكر٬  دميا  السورية  للكاتبة  اسمي 

املئذنة  الشمري٬  منى  الكويتية  للكاتبة  املقام 
العيىس٬ حكاية  يعرب  السوري  للكاتب  البيضاء 
فرح للكاتب املرصي عز الدين شكري فشري٬ أم 
يوميات روز  للكاتب املرصي بالل فضل٬  ميمي 
للكاتبة االمارتية ريم الكاميل٬ الخط األبيض من 
الليل للكاتب الكويتي خالد النرص الله٬ خبز عىل 
طاولة الخال ميالد للكاتب الليبي محمد النعاس 
وأسري الربتغاليني للكاتب املغريب محسن الوكييل.

ومن املنتظر أن يتم يف شهر مارس 2022 اختيار 
التحكيم  لجنة  قبل  القصرية من  القامئة  عناوين 
الطويلة  القامئة  يف  املدرجة  الروايات  بني  من 
موعد   2022 ماي  شهر  ليكون  عنها،  واإلعالن 
العاملية  بالجائزة  الفائزة  الرواية  عن  اإلعالن 

للرواية العربية.
* ناجي الخشناوي
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املمثل  األلقاب  عديد  الوهايبي  لحامدي   *
انطلقت  كيف  الجامعي  املخرج  املؤلف 

املسرية؟
- انطلقت التّجربة من الحي عندما كّنا منارس 
األدب  أغوانا  ثم  والتقليد  التمثيل  هواية 
املحاوالت  ببعض  األدبية  الحركة  يف  فانخرطنا 
واملجالت  الصحف  يف  نرشناها  التي  الشعرية 
مع بعض املشاركات يف األمسيات األدبية التي 
يف  سواء  التظاهرات  مختلف  يف  تنظم  كانت 
املبكر يف  االنخراط  أو خارجها وهذا  العاصمة 
أكرث من عوامل  الثقافية جعلني أقرتب  الساحة 
لخوض  أساسيا  دافعا  ذلك  فكان  والفن  الفكر 
املرسح  نحو  االنعطاف  وهذا  املرسح  تجربة 
من  الجامعة  رحاب  يف  سياسية  تجربة  رافقته 
لالتحاد  فيديرايل  مكتب  أول  تأسيس  خالل 
العام لطلبة تونس كام أن اقرتايب من الوطنيني 
ببعض  صلتي  وثّق  بالجامعة  الدميقراطيني 
الشهيد شكري  مثل  الفصيل  املناضلني يف هذا 
العزايب وسمري  بالعيد ومحسن مرزوق وسنان 
العش  وحامدي  قرقورة  والطاهر  العبيدي 
بدايات  كانت  الزيادي...  ونوفل  ثابت  ومنذر 

حافلة باملغامرات.
* من مرسح الهواة إىل املرسح املحرتف مرورا 
باملرسح الجامعي رحلة عمر وصوال إىل إدارة 
ما  بالقريوان،  والركحية  الدرامية  الفنون  مركز 

هي أهم مشاريع املركز؟
الدرامية  للفنون  الوطني  املركز  إدارة   -
هذه  محطات  من  محطة  بالقريوان  والركحية 
للفن  العايل  املعهد  يف  تخرجي  فإبان  الرحلة. 
املرسحي سنة 1991 كان من املفروض أن أكون 
يف املكتب التنفيذي لالتحاد العام لطلبة تونس 
لكن خريت االنسحاب يف آخر لحظة وأعلمت 
االهتامم  وقّررت  بذلك  بلعيد  شكري  صديقي 
يف  للتسجيل  فعال  وتقدمت  واإلبداع  بالبحث 
املرحلة الثالثة لجامعة بوردو3 بفرنسا إال أنني 
ألسباب  التأشرية  عىل  الحصول  من  أمتكن  مل 
حيث  القريوان  يف  االستقرار  فقررت  أعلمها  ال 
املثقفني  بعض  مع  تجربة جديدة  يف  انطلقت 
بكلية  الثقافية  املصلحة  تأسيس  خالل  من 
الحديث  املرسح  ومهرجان  برقادة  اآلداب 
تأسيس  ورشكة مرسح »عني« كام ساهمت يف 
دورته  وافتتحت  الدويل  الفنون  ربيع  مهرجان 

وتأليف  إخراجي  من  مرسحي  بعمل  األوىل 
والصولجان( عن  )الحية  الغزي  الشاعر محمد 

امللك لري لشكسبري.
الوطني  املركز  إدارة  تجربة  جاءت   2015 ويف 
إقصايئ  تّم  أن  بعد  والركحية  الدرامية  للفنون 
إدارته ألسباب سياسية يف مرحلة أوىل ثم  من 
مع حكومة مهدي جمعة طلب مني الصديق 
الفنان مراد الصكيل تحمل املسؤولية أين قدمنا 
ما يقارب 16 عمال منها 3 أعامل من إخراجي 
باإلضافة  الروبة،  جويف،  الصابرات،  وهي: 
املرسحية  التظاهرات  يف  املركز  مساهمة  اىل 
الفنون  وربيع  الحديث  املرسح  مهرجان  مثل 
وامللتقى األديب ومهرجان املولد النبوي الرشيف 
الشبيكة  واملهرجانات املرسحية يف معتمديات 
والعال وبوحجلة. وأسسنا كذلك مهرجان مرسح 
البحر  ومهرجان  رمضان  شهر  خالل  املدينة 

األبيض املتوسط وقريوان املرسح.
كام أولينا البحث والنقد أهمية بالغة من خالل 
الذي  الينابيع  كتاب  هو  دوري  كتاب  إصدار 
نرشنا منه 04 أعداد منها عدد باللغة الفرنسية 
استقطاب  عىل  متواصلة  بصفة  نعمل  ونحن 
أكادميية  خالل  من  سواء  املرسحية  الكفاءات 
املمثل التي تعنى بتكوين الناشئة أو الدورات 
التدريبية والرتبصات التي ننظمها بصفة دورية 
كتاب  من  الخامس  العدد  نستعد إلصدار  كام 
مرسحي  عمل  إعداد  برنامجنا  ويف  الينابيع 
باالشرتاك مع دولة أجنبية وعمل لألطفال وآخر 

للكهول.
والغربية  العربية  الدول  عديد  يف  تجولت   *
بعديد املحطات املرسحية. كيف يقيم حامدي 
الوهايبي املشهد املرسحي التونيس من وجهة 

نظر الناقد؟
دائرة  من  املرسحي  املشهد  إخراج  ميكن  ال   -
الثقافة كام أنه ليس من الحكمة إخراج الشأن 
لذلك  العام  السيايس  الشأن  دائرة  من  الثقايف 
الشأن  ومع  السياسة  مع  يتنافذ  املرسح  فإن 
تونس  يف  املرسحية  الحركة  عرفت  وقد  العام 
الستّينات  فرتة  كانت  فإذا  عديدة  تحوالت 
مدينة  فرقة  يف  عياد  بن  عيل  تجربة  طبعتها 
القارة  الجهوية  الفرق  تجربة  وانطالق  تونس 
عرفت  السبعينات  فإن  والكاف  صفاقس  يف 
املرسح  فرقة  تأسيس  خالل  من  مهاّم  انعطافا 

ثم جاءت  إنتاج خاّصة  كأّول مؤسسة  الجديد 
وأيام  الوطني  املرسح  بتأسيس  الثامنينات 
بإنهاء  التسعينات  قرطاج املرسحية كام متيزت 
تجربة الفرق القارة الجهوية وتعويضها مبراكز 
اآلن  نعيش  أننا  ونعتقد  الدرامية.  الفنون 
اإلبداعية  املدّونة  مبعثها  جديدة  إرهاصات 
خاصة  تونس  يف  املرسحي  الفعل  راكمها  التي 
من  للمرسح  األكادميية  املؤّسسة  التفات  مع 
خالل جملة البحوث واألطروحات التي ظهرت 
املرسح  ظّل  وقد   21 القرن  مطلع  مع  خاصة 
املشهد  يف  ريادته  عىل  محافظا  تونس  يف 
أهّمية  عن  نغفل  أن  دون  العريب.  املرسحي 
أخرى  عربية  بلدان  يف  وازنة  مرسحية  تجارب 
مسارْي  بني  جمعوا  الذين  املرسحيني  من  وأنا 
اإلبداع والبحث ولذلك كانت تجربتي األخرية 
الوطني  املركز  داخل  قدمتها  التي  الثالثية  يف 
قامئة  بالقريوان  والركحية  الدرامية  للفنون 
وحتمية  املعرفية  الخلفية  أهمية  عىل  أساسا 
االتّكاء عىل الجانب الفكري الذي ال ينفصل يف 

مقاربتي عن الجانب الجاميل. 
* الروبة عمل مرسحي ألفته وأخرجته مؤخرا. 

كيف تتعامل معها القضاة واملحامون؟
- يف مرسحية الروبة واصلت منهج البحث عن 
املواضيع املسكوت عنها فمسألة القضاء مسألة 
أكدت  وقد  األهمية  من  غاية  وعىل  حساسة 
فاشتغالنا  إليه  ذهبنا  ما  صحة  الحالية  األزمة 
عىل هذا املوضوع مرّده استرشافنا للمشكالت 
التي قد تصيب املجتمع وعندما عرضت الروبة 
وجدت استحسانا من بعض النزهاء من القطاع 
لكن الكثريين مل يستسيغوا هذا الطرح وفيهم 
مرسحية  أن  رغم  والشتم  بالسّب  واجهنا  من 
الروبة مل تدخل يف النقد املجاين أو افتعال التّهم 
وإمّنا تصدر عن وقائع وحقائق قدمت بشكل 
أو  للواقع  حرفيا  نقال  تكن  مل  أنها  أي  إبداعي 
قابل  فني  طرح  األخري  يف  هي  له  استنساخا 

للنقاش ال غري.
تنوع  مع  األكادميي  املرسحي  يتعامل  كيف   *

األعامل؟
أن  رغم  التمثيل  وأعشق  باألساس  ممثل  أنا   -
ظهوري فوق الركح مل يكن كبريا أما الدراما فهي 
نوع من التسلية بالنسبة إيّل ويف الوقت نفسه 
حالة من حاالت الّدربة فأنا يف األعامل الدرامية 

ورغم بعض النمطية أحيانا فإنني أحاول تنويع 
األداء من شخصية إىل أخرى حتى وإن كانت يف 
السياق نفسه ويعلم املخرجون الذين تعاملت 
معهم أنني ال أضع املسألة األكادميية يف سياق 
لتقديم شخصيات  وأجتهد  أشتغل  فأنا  العمل 

مقنعة تخدم األهداف الدرامية للعمل.
* يقال أعطني مرسحا أعطيك شعبا عظيام...

املقوالت  أرتاح كثريا ملثل هذه  أنني ال  - رغم 
يف  استعاملها  عند  محتواها  من  تفرغ  التي 
اعتبار  ميكن  عام  بشكل  أنه  إال  سياقاتها  غري 
الشعوب  لنهضة  أساسيا  مقّوما  املرسحي  الفن 
واملتحرضة  املتقدمة  البلدان  يف  نالحظ  لذلك 
إيجاد  الفن من خالل  بهذا  اهتامما مخصوصا 
وتوفري  فيه  للمشتغلني  املنظمة  الترشيعات 
بينام  النتشاره  واللوجستية  املادية  اإلمكانيات 
االهتامم  هذا  نجد  ال  املتخلفة  البلدان  يف 
شعوب  أداء  عىل  ينعكس  ما  وهو  املطلوب 
املرسح  تفكريها...  طرق  وعىل  البلدان  هذه 
مقاومة  مقاومة:  فعل  هو  عام  بشكل  والفن 
التخلف والتكلس الفكري والتطرف وهو فعل 
بناء: بناء العقل بناء اإلنسان هو فعل حلم من 
أجل تغيري شكل إقامتنا يف العامل نحو األفضل. 

بلعيد. هل  الشهيد شكري  من  قربك  أعلم   *
اغتيال  املثقف يف رمزيته هو  املناضل  اغتيال 

للعقل؟
- مل يكن اغتيال الشهيد شكري بلعيد الصديق 
به  جمعتني  والذي  الرمز  والقائد  العزيز 
السياسية.  األطر  خارج  حتى  متينة  صداقة 
اغتياله هو  للفن. إن  هو شاعر ومتذّوق جيد 
بائسة الغتيال جيل كامل بل واغتيال  محاولة 
مسار فكري. كان شكري بلعيد يحلم مبجتمع 
متطور ومزدهر. كان يعشق هذه البالد لذلك 
اغتيال  إن  وفنانيها.  افتنت مبفكريها ومصلحيها 
أطروحاته.  عىل صحة  تأكيد  هو  له  املتطرفني 
فقد كان يحاول بصفة ُمضطردة تجميع القوى 
بلعيد  شكري  يكن  مل  والدميقراطية.  التقدمية 
يف  كان  بل  استئصاليا  يكن  ومل  للدين  معاديًا 
العريب  لتاريخنا  حديثة  قراءة  ينشد  أعلم  ما 
العربية  بالقيم  متشبعا  كان  فقد  املعارص. 
تونس  بتاريخ  مفتونا  وكان  النبيلة  اإلسالمية 
إىل  بانتامئه  معتّدا  كان  القدم.  يف  الضارب 
هو  والحضاري.  الفكري  تنّوعه  يف  البلد  هذا 

رشس يف مقاومة الجهل والتطرف وهو مناضل 
وعىل  وأفضل  أرقى  وحياة  أجمل  ببلد  حامل 
عكس ما أراده القتلة فقد ظّل رمزا حيّا وظّل 
تجمع  وذكراه  روحه  زالت  وما  شامخا  فكره 
بتونس  والحاملني  والدميقراطيني  التقدميني 
الله  رحمه  بلعيد  شكري  مات  ممكنة.  أخرى 
كل  نحاول  وأحالمه.  وأفكاره  أفعاله  وبقيت 
من  أسالفنا  له  أسس  ما  مواصلة  موقعه  من 
املناضلني الوطنيني الصادقني مبختلف مشاربهم 

الفكرية وتوجهاتهم السياسية. 
* كيف ترى الوطن اآلن وهنا؟ 

زال  ما  ثوريا  مسارا  يعيش  البلد  أن  أعتقد   -
إن  محددة.  بتواريخ  ربطه  ضد  وأنا  متواصال 
تواريخ 17 ديسمرب و14 جانفي أو غريها هي 
اإلجحاف  فمن  غري  ال  إجرائية  رمزية  تواريخ 
اختزال ما قدمه املناضلون عرب أجيال متعاقبة 
مسار  فإن  لذلك  واحدة  تاريخية  لحظة  يف 
 25 بعد  نشهده  وما  متواصال  زال  ما  الثورة 
منه  بّد  ال  كان  تاريخي  انعطاف  هو  جويلية 
مفتوح  فالبلد  املطاف  آخر  يكون  لن  لكنه 
العقالء  ينتبه  أن  أمتنى  عديدة  إمكانيات  عىل 
العام إىل  السياسيني ومن املهتمني بالشأن  من 
متأنّية  عقالنية  قراءة  التاريخ  قراءة  رضورة 
عن  وبعيدا  الذات  وحب  العاطفة  عن  بعيدا 
اآلن  يحتاج  فالبلد  جوفاء.  زعامتيّة  نزعة  كل 
إىل مثقفني ومفكرين فرجال القانون وحدهم 
حلقات  من  حلقة  وهم  املنشود  يحققوا  لن 
تأسيس تونس جديدة تونس قامئة عىل التنوع 
املستنرية  األطروحات  تثمني  وعىل  واالختالف 
يف مختلف املجاالت. ال ميكن أن نبني اقتصادا 
حقيقيا دون وعي وهذا الوعي تصنعه الثقافة. 
الصحيحة  علوم،  دون  بلدا  نبني  أن  ميكن  ال 
مستمرة  دعوتنا  كانت  لذلك  واإلنسانية،  منها 
النظر  وإعادة  املسلاّمت  يف  النظر  إعادة  إىل 
يف مرجعيّاتنا الفكرية وال بّد كذلك من إعادة 
وهذا  والثقافية  التعليمية  سياستنا  يف  النظر 
الخارجية.  عالقاتنا  يف  تنويع  عنه  سيرتتّب  ما 
يجب أن نتخلص من االرتهان إىل جهة واحدة 
فالقرار الوطني يجب أن يكون براغامتيا أيضا، 
فال معنى لدولة وطنية ال تحقق نتائج ملموسة 
بالرّشوط  ممكنة  الجديدة  وتونس  لشعبها. 

التي ذكرنا.

اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو اغتيال جيل كامل...
 واغتيال مسار فكري وطني 

لتعدد مواهبه  الوهايبي  نجد صعوبة يف تصنيف حامدي 
ومناشطه وانشغاالته وتوسع معارفه فهو األكادميي والناقد 
للركح  واملمثل واملؤلف واملخرج واملؤطّر. مرسحي عاشق 

وممثل محرتف. أحبَّه الركح وعشقته الكامريا.
بحرية  إىل  ألخذتنا  عددناها  لو  محرتمة  إبداعية  تجربة 
فاتنة وفاتكة. هو مرآة لجيل ارتوى من جيل صفوة دون 
حياء ودون رياء. مل يكرر تجارب األوائل. بل اختار مسار 
التجريب وسلك سكة البحث والسؤال. سؤال منهك ومربك 
اإلنسان.  إنسانية  عن  بحثا  املحرتق  املرسح  سؤال  هو 

اإلنسان الركح االجتامعي والسيايس.
وتنوير  لتثوير  لذة  املرسح عنده  أن  إىل  أعامله تشري  كل 

العقول.
حامدي الوهايبي هو مشهد وشاهد عىل مرسح ومسارح 
يف تونس ويف العامل العريب والعربية. وهو شخصية اسمها 

مرسح الوعي والعقل النقدي. 
والركحية  الدرامية  للفنون  الوطني  املركز  مدير  اآلن  هو 
املرسحي  للفن  العايل  املعهد  من  متخرج  بالقريوان. 
الدين  عز  املرسحية:  »الكتابة  التخرج  رسالة  وموضوع 
الفنون  معهد  يف  املاجستري  عىل  حاصل  منوذجا«.  املدين 
الجميلة )تقنيات وعلوم الفن( وموضوع الرسالة »تجليات 

الجسد يف فن املمثل: رجاء بن عامر منوذجا«.

حاصل عىل الدكتوراه يف تقنيات وعلوم الفنون. املوضوع: 
االئتالف/حدود  »حدود  تونس:  يف  املرسحي  اإلخراج 

االختالف«.
بالقريوان.  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  املرسح  أستاذ 
املعهد  ويف  بتونس  املرسحي  للفن  العايل  املعهد  يف  درس 
العايل  العايل إلطارات الطفولة بقرطاج درمش ويف املعهد 
الخارجية  العالقات  مسؤول  وهو  مبنوبة.  للملتيميديا 
املمثلني  اتحاد  عام  وكاتب  املحرتفني  املمثلني  باتحاد 
التونسيني  للفنانني  العام  لالتحاد  العام  واألمني  املحرتفني 
يف  شارك  كام  املحرتفني.  املرسحيني  اتحاد  مؤمتر  ورئيس 
مؤمتر  منها  والخارج  بتونس  وثقافية  علمية  ندوات  عدة 
بريوت للمرسح العريب ومهرجان طرطوزة للمرسح بإسبانيا 
واألسبوع الثقايف التونيس بعامن األردن ومهرجان املرسح 
الدويل  الشيخ  )دورتان( ومهرجان رشم  باملغرب  الجامعي 
أنا  املرسح  أنا  ومهرجان  دورات(   3( الشبايب  للمرسح 
األستاذ بليبيا ومهرجان املرسح التجريبي املعارص بالقاهرة 
ومهرجان  )املغرب(  للمرسح  مراكش  ومهرجان  )دورتان( 

مكناس للمرسح )املغرب( ومهرجان افينيون )3دورات(.
وقدم  وأعد  واملجالت  الصحف  عديد  يف  بالكتابة  ساهم 
وكتاب  املحرتفني  املمثلني  اتحاد  نرش  األول  املرسح  كتاب 
يف  املرسحي  اإلخراج  وكتاب  والثاين  األول  العدد  الينابيع 

تونس عن الهيئة العربية للمرسح. وشارك يف عدة تربصات 
يف تونس وأرشف عىل تربصات تكوينية يف تونس والخارج 
)فرقة محرتفة خاصة(  بالقريوان  فرقة مرسح عني  وأسس 

ورشكة عني فيلم.
أدار  بالقريوان.  الحديث  املرسح  مهرجان  وأسس  أدار 
بالقريوان  الدويل  الفنون  وشارك يف تأسيس مهرجان ربيع 
مؤسس  وهو  بالقريوان.  الدويل  الصيفي  املهرجان  وأدار 
ورئيس مهرجان البحر األبيض املتوسط للمرسح. ومؤسس 

ورئيس مهرجان مرسح املدينة بالقريوان. 
حاصل عىل جائزة أفضل إخراج يف مهرجان قفصة الدويل 
املتكامل يف  العمل  وجائزة  الصابرات(  )مرسحية  للمرسح 
مهرجان عيل بن عياد )مرسحية الصابرات( وجائزة أفضل 
إخراج عن مرسحية جويف يف أيّام قرطاج املرسحية 2018 
العريب  املرسح  مهرجان  لتنظيم  العليا  اللجنة  عضو  وهو 
األعامل  أنجز  كام  للمرسح  العربية  الهيئة  تونس(  )دورة 
اللّيل  طيور  الهواة(،  )مرسح  السارية  التالية:  املرسحية 

)مرسح جامعي 
امللك  )ممثال(،  جامعي(  )مرسح  الجدار  ومخرجا(،  ممثال 
)ممثال  بروق  ومخرجا(،  )ممثل  رشد  ابن  )مخرجا(،  لري 
)مخرجا  الدباغني  ومؤلفا(،  )مخرجا  انرتنات  ومخرجا(، 
والخطاف  األمري  )مخرجا(،  العوانس  سطح  ومؤلفا( 

السيف  ومخرجا(،  )ممثال  الكرايس  )مخرجا(،  )لألطفال( 
والوردة )مخرجا(، الصابرات )مخرجا ومؤلفا(، جويف )نّصا 

واخراجا(. 
لسنة  املرسحية  قرطاج  أيام  واختتام  افتتاح  حفيْل  أخرج 
2016 وحفل اختتام مهرجان رشم الشيخ للمرسح الشبايب 
للمرسح  الوطني  املهرجان  افتتاح  وحفل   )2 )الدورة 
خرضاء  ممّثال:  الّتالية  املسلسالت  يف  شارك  كام  التونيس. 
وزمان،  إخوة  محروس،  سيدي  قمرة  الريحانة،  والكنز، 
رشع الحب، كمنجة سالمة، يا هال )مسلسل لبناين(، عاشق 
الغضب،  عنقود  مالك،  األستاذة  مليحة،  أيام  الرساب، 
املصارعون  رشيط  يف:  شارك  السينام  ويف  و2.   1 ْشوّرب 
ممثال،  قصري(  )رشيط  الرسير  رشيط  ممثال،  )انقليزي( 
وكتب  ومنتجا،  ممثال  قصري(  )رشيط  عينيك  حّل  رشيط 
)وثائقي(  املرسح  وقريوان  )وثائقي(  موزاييك  سيناريو 
طويل(.  رشيط  )سيناريو  والصابرات  )قصري(  والشنقال 
وله أعامل أخرى بصدد اإلنجاز مثل مرسحية الروبة تأليفا 
وإخراجا، كتاب مسارات النقد املرسحي يف تونس، تحويل 

مرسحية الصابرات إىل السينام.
حامدي الوهايبي مدّونة محرتمة وتجارب مهّمة يف املرسح 
والسينام والتلفزة جلسنا إليه لعلنا نظفر منه بأجوبة عن 

مسريته اإلبداعية فكان هذا الحوار.

* حاوره : أبو جريرحمّادي الوهايبي لِـ»الشعب«:
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* زهرة املقدميني    

منذ  تولد  صناعة  برشية.  كصناعة  الجندر  عن  قرامي  آمال  الباحثة  تحّدثنا 
الوالدة إىل املامت. صناعة تؤّسس لهوية يتحكم فيها املتعارف عليه. ما نظنه 
اختيارا يف حياتنا هو ُممىل علينا بطريقة واعية وال واعية بامتياز. نُولد ذكرا أو 
أنثى، وكل منا يُعامل حسب الجنس الذي يولد به. وباإلضافة إىل هذا الّنتوء 
نحمله  الذي  املوروث  يفرّقنا هذا  بظرا،  أو  كان قضيبا  به، سواء  ُولدنا  الذي 
معنا. تخضع التّفرقة ملقاييس معياريّة تهتّم بالطّبقة واللّون والِعرق والّدين. 
والتّفرقة الجندرية ليست بريئة. مل تقمع املجتمعات البطريكية املرأة ملجرد 

أنها أنثى، إمنا حصل هذا الرفض خوفا من دهاء املرأة.
فهي من تحبل وتلد وترّب. وإن أخذ منها الصبي يف سن متقدمة، أقصاها السن 
التاسعة، ليختلط مبجتمع الرجال ويتعلم الفنون الذكورية. وإن أخذت منها 
الصبية يف سن متأخرة، أقصاها السادسة عرشة، بغاية التزويج. فيجب محاربة 
األم  فصلة  قرامي.  تقول  كام  دساس  اللنب  ولكن  النشأة.  تربية  عىل  تأثريها 
بأوالدها تبقى عائقا أمام الجندرية الذكورية. يغادر الصبّي مخدعها يف سن 
ي  مبكرة وتُزّوج الّصبيّة رسيعا لتتخلص من السلطة األنثوية. ولكن الحبل السرٌ
الذي يُوَراى تحت األرض لنجاسة دم الخالص مثله مثل دم الحيض. ال يفصل 
األنثى  إليها  تلتجئ  التي  السبل  تعاىل. من  له مهام  فالذكر ال مفّر  األم  تأثري 
هي السلطة املضاّدة كام تقول قرامي مثل محاولة التّحّكم من خالل الطبخ 
الّدافعة  املكّونات  تضيف  فحال  أردته  فإن  الّنساء.  من  عمدا  فيه  يدّس  وما 

إىل ذلك وإن أردته واهنا ال يقوى عىل الذهاب إىل 
الّسحر  بطالسم  هّددته  األمر  يف  شكك  وإن  الرضّة. 

التي تجيدها.
والسلطة  الذكورية  السلطة  بني  التّصارع  وهذا 
عىل  تأّسس  قرامي،  آمال  فيه  بحثت  الذي  األنثوية 
بني  ولكنها  بحثها.  يف  بها  التزمت  تاريخية  مراجع 
إىل  يحتاج  عمل  يف  الطفيفة  واإلشارات  الهوامش 
تزكية من الذكور وإناث تؤسس لهذه املراجع، نجد 
باحثة ال تخىش فضح هذا الوالء الذي قبع فينا وسرّي 

وجودنا إىل اليوم.
عىل  الرتكيز  عند  التاريخي  الفضح  هذا  نسمع 
تُركب  الزوجة  تُخفض.  البنت  املستعملة.  املردافات 
وال تركب. دم املرأة نجاسة ومنّي الرجل خالص من 
الرجل من  املرأة خمول والرجل حرارة. غرية  العار. 
الذي  العقيم  الذكر  مقابل  يلد.  الذي  املرأة،  فرج 

وأحاديث  موثّقة  أحاديث  يف  محمد  النبي  الباحثة  تذكر  العنت.  من  يخاف 
بها  وصىل  جانبه  إىل  أجلسها  الصبية،  نارص  الرسول  أن  مفادها  وثوقا.  أقّل 
والعب ذكَر الحسن والحسني لتأكيد عدم التّفرقة. تذهب قرامي إىل أن محمدا 
املخيّلة  الصبّي يف  فبول  الجنسني.  بني  التّمييز  لتفيش ظاهرة  ذلك  إىل  سعى 
ثوب  رش  محمد  النبي  أن  ذلك  من  الّصبيّة.  ببول  مقارنة  نتنا  ليس  آنذاك 

الحيضة وصىل به. تقول قرامي: »هاجسه كان التيس 
الفوارق  إقامة  النجاسة،  من  الخوف  هاجس  ضّد 
الجنسني وقعت يف وقت الحق«، وحسب بحث  بني 
قرامي ليس هناك قصدية جندرية يف البداية. إمنا هي 
انفلتت  لسياقات  استحال  سياق  يف  ُصنعت  فوارق 

سلطتها تدريجيا.
الهاجس الذي شغلني قارئًة، أن الباحثة قرامي تشتغل 
عىل املوروث القديم، عىل النصوص التي التزمت بها 
اليوم يف سنة  لها  كقارئة  ولكني  األكادميي.  بحثها  يف 
2022 يحّق يل إبداء إعجاب بالعمل العلمي الصارم. 
ولكني أسائلها من أسس لهذه الرصامة. هل يعقل أن 
تصنع  اختالفاتها  بكل  عليها  نشأنا  التي  الرتبية  هذه 
أو  إناثا  كنا  سواء  عقولنا  عىل  تنطبق  واحدة  مناهَج 
التي  العلمية  األبحاث  تقول  بينهام.  وسطًا  أو  ذكورا 
مخ  وزن  من  أثقل  الذكر  مخ  وزن  أن  علينا،  وردت 
األنثى  مخ  يف  العصبية  الخاليا  إن  وتقول  أقّل.  أو  مئتي  يقارب  مبا  األنثى 
طالت  االجتامعية  الجندرة  أن  يعني  ما  الذكر.  مبخ  مقارنة  مميز  تنظيم  لها 

التغريات البيولوجية.
ما معنى أن تكتب امرأة اليوم لتغربل أبحاث خطاب الرجال. هل لنا بعقالنية 

أخرى؟

لم نختر شيئا في هذه الحياة...

قراءة يف كتاب »االختالف يف الثقافة العربية اإلسالمية« للباحثة آمال قرامي

* أبو جرير

األستاذ  يديرها  التي  للّنرش  إرشاق«  »دار  نظمت   
قدماء  نادي  مع  بالتعاون  عمر   بن  صالح  محمد 
املدرسة الصادقية الندوة الخامسة بنادي قدماء املدرسة 
وموضعها  بالعاصمة..  الجلد  دار  نهج   13 الّصادقيّة 
األديب الراحل رضوان الكوين قّصاصا وروائيّا وناقدا. مع 
الندوات حول أهم  أن دار إرشاق نظمت عديد  العلم 
املبدعني التونسيني أحياًء وأمواتًا طيلة السنوات األخرية 
الوطنية  املكتبة  إلثراء  كتب  يف  ندواتها  أغلب  ونرشت 
الطقس  رداءة  ورغم  التونسيني.  باملبدعني  والتعريف 
ونوعا  كاماًّ  محرتما  كان  الحضور  فإن  الكورونا  وانتشار 

والتزاما بتطبيق الربوتوكول الصحي.
بن  الشاذيل  للسيد  بكلمة  الندوة  فعاليات  انطلقت 
يونس نائب رئيس نادي قدماء املدرسة الصادقية التي 
الثورة  بعد  األسبق  الرئيس  املبزغ  فؤاد  السيد  يرأسها 
باألدباء  للتعريف   ارشاق  دار  به  تقوم  ما  عىل  مثنيا 

التونسيني.
محمد  األستاذ  بكلمة  الحارضون  استمتع  ذلك  إثر 
أبرز  الندوة  ومنظم  إرشاق  دار  مدير  عمر  بن  صالح 
الوطنية  الثقافة  اشعاع  يف  الصادقية  املدرسة  دور  فيها 
وكذلك دورها يف إعالء راية الهوية الوطنية. معرجا أن 
املدرسة الصادقية تخرج منها خمس شخصيات تحملوا 
الجمهورية  رئاسة  وهي  السياسية  املسؤوليات  أعىل 
محمد  املبزغ٬  فؤاد  يورقيبة٬  الحبيب  السادة  وهم 
املرزوق٬ الباجي قائد السييس٬ قيس سعيد٬ معرجا أن 
ثّم  الصادقية.  املدرسة  أبناء  من  الكوين  رضوان  األديب 
التّونيّس  الّنقد  فقيد  روح  عىل  بالرّتّحم  الحارضون  قام 
الرؤية  صاحب  تكريم  تّم  بعدها  جمعة  بن  بوشوشة 
الكيالين  مصطفى  الكبري  الّناقد  النقد  يف  الفلسفية 
والّشاعرة املتألقة نجاة الورغي التي تكتب بثالث لغات 

العربية٬ الفرنسية٬ الروسية. 
األستاذ  برئاسة  األوىل:  الّنقديّة  الجلسة  ذلك  بعد 
املي  محّمد  الباحث  استهلها  عمر:  بن  صالح  محّمد 
مبداخلة عنونها املؤّسسة الثّقافيّة لألديب: عنرص مساعد 
أم معرقل؟ رضوان الكوين منوذجا٬ إذ أبرز عالقة املبدع 
كالجرائد  الثقافية  واملنابر  الجمعيايت  بالعمل  وارتباطه 
السيايس  العمل  يف  واالنخراط  والنوادي  واملجالت 

العابدين  زين  مثل  األدباء  بعض  بتجارب  مستشهدا 
املطوي٬  العرويس  محمد  املسعدي٬  محمود  السنويس٬ 
عز الدين املدين٬ أبو القاسم محمد كرو.سمري العيادي 
انتامء هؤالء إىل مشاغل  والبشري بن سالمة... مربزا أن 

ومناشط متنوعة لعدم بروز انتاجاتهم األدبية.
العرف  حاذق  أحمد  الناقد  أثثها  الثانية  املداخلة 
»رضوان الكويّن ناقدا من خالل مؤلّفه الكتابة القصصيّة 
عالقة  عن  كشف  إذ  سنة«٬  عرشين  خالل  تونس  يف 
الوجودية  التجربة  خالل  من  النقدية  بالواقعية  املبدع 
الطبيعة  مجموعة  اىل  الكوين  رضوان  األديب  وانتامء 
ملرحلة  عاشقة  قراءة  هو  املؤلف  ان  مداخلته  وختم 

عايشها وعاشها صاحب األثر.
الثالثة لألستاذ أحمد مّمو بعنوان »رضوان  املداخلة 

الكوين بني التّجريب والواقعيّة«.
أحمد مّمو صديق ورفيق جايل مسرية رضوان الكوين 
اإلبداعية مام مكنه من تفكيك مدونته بأسلوب انتهج 
فيه الكثري من العمق البراز مكامن التجريب والواقعية 

إلثراء املكتبة األدبية.
الكيالين  مصطفى  األستاذ  الناقد  الرابعة  املداخلة 
يف  تَْدالالته(  َدالالته،  )َدَوالُّه،  الَعَوامل  َمْوُصوف  بعنوان 
أبرز  حيث  إذ  الُكوين«٬  لـ»رَضوان  املَقلُوبَة«  »الَكرايِس 

معامل املشهدية يف رواية الكرايس املقلوبة سيميائيا 
املداخلة الخامسة أثثتها األستاذة مّنوبيّة بن غذاهم 
خالل  من  واقعيّا  ا  قاصاًّ الكوين  »رضوان  عنوان  تحت 
النقدية من خالل  الواقعية  إبراز  الّنفق«. وقد حاولت 

دور املبدع واملثقف عموما يف املجتمعات.
األستاذ  برئاسة  الثّانية  الّنقديّة  الجلسة  كانت  ثّم 
مصطفى الكيالين٬ مبداخلة لألستاذ عمر حفيّظ بعنوان 
»واقعيّة الّرواية ومحنة املثّقف«. وقد عّرج عىل البنية 
ميكن  القصيصية  املجموعة  أن  إىل  وصوال  التجريببة 
تصنيفها يف األدب الواقعي. تلتها مداخلة األستاذ محّمد 
الّرواية والتّحّوالت االجتامعيّة  صالح بو عمراين بعنوان 
فيها  قام  إذ  أمنوذجا  الكوين  لرضوان  الّدرب«  »رأس 
التحوالت  حيث  من  للرواية  السدي  الخطاب  بتحليل 

االجتامعية والثقافية يف املجتمع التونيس.
السيناميئ  املخرج  برئاسة  الثّالثة:  الّنقديّة  الجلسة 
عيل العبيدي وانطلقت مبداخلة لألستاذة فوزية الّصّفار 
رواية  يف  واإلبداعّي  التاريخّي  بجدليّة  عنونتها  الزّاوق 

أن  إبراز  وقد حاولت  الكوين٬  لرضوان  الرّمان«  »صهيل 
رواية صهيل الرمان تنتمي إىل األدب الواقعي من خالل 
بعدها  يف  السدية  وتناول  واألزمنة  واألمكنة  األحداث 

التاريخي.
بعنوان  مداخلته  كانت  املدايني  مصطفى  األستاذ 
قراءة يف رواية عيد املساعيد لرضوان الكوين: الحياة علبة 
لعب ال يفقهها أهلها إالّ بعد فوات األوان٬ إذ تعرض إىل 
تلتهمه  الذي  السارد  لغة  يف  والّداللية   السدية  البنية 
بهارات الشخصيات يف زمن السد من حيث التحوالت 

االجتامعية.
الفرشييش  هيام  األدبية  قدمتها  الختامية  املداخلة 
يف  الّنفيّس  الخطاب  وتوّخي  الّنقديّة  »الواقعيّة  بعنوان 

رواية »عيد املساعيد« لرضوان الكوين«. 
وقد استنطقت يف مقاربتها األبعاد الرمزية والنفسية 
فُتح  ذلك  وإثر  املساعيد.  عيد  رواية  ملنت  واالجتامعية 
األسئلة  بعض  قدموا  الذين  للحارضين  النقاش  باب 

واألجوبة ملدّونة األديب رضوان الكوين.
ويف كلمة االختتام أعلن األستاذ محمد صالح بن عمر 
األسبوع  يف  ستعقد  التي  القادمة  إرشاق  دار  ندوة  أن 
األول من شهر جانفي 2023 ستخّصص للقاّصة والروائية 

حفيظة القاسمي.
دعوة  يف  متمثلة  االختتام  جلسة  توصيات  وكانت 
الكاملة.  الكوين  رضوان  أعامل  نرش  إىل  الثقافة  وزارة 
اسم  يحمل  والّرواية  للقّصة  سنوياًّا  ملتقى  وإحداث 
بالجنوب  الرّقبة  مدينة  رأسه  مبسقط  الكوين  رضوان 
رضوان  روايات  بقيمة  الّسينامئيني  وتحسيس  التّونيّس. 

الكوين األربع لتحويلها إىل أفالم.

افتتاح نادي »أحباء الشيخ 
إمام بجندوبة« 

السبت  يوم  انطلقت 
بدار   2022 جانفي   22
االتحاد الجهوي للشغل 
حصص  أوىل  بجندوبة 
الشيخ  أحباء  نادي 
وهو  بجندوبة.  إمام 

أحباء  يجمع  ثقايف  ناٍد 
من  عيىس  إمام  الشيخ 

االتحاد  وأصدقاء  النقابيني 
وذلك  للشغل  التونيس  للحفظ العام 

انطلق هذا  الخالدة. وقد  املوسيقي ألغانيه  واألداء  الجامعي 
النادي مبشاركة ثلة من النقابيني بقسم املرأة والشباب العامل 
وثلة من شباب جندوبة من العازفني وهم عىل التوايل: نبيل 
جهة  وتحتفظ  الباليل.  ومريم  الشالخي  عارف  الجندوب، 
جندوبة لنفسها باألسبقية يف استقبال الشيخ إمام عيىس ليغني 
ألول مرة يف تونس وذلك عىل ركح مسح بالّريجيا 24 أوت 
1984 بدعوة من االتحاد العام التونيس للشغل خالل ترؤُّس 
ملهرجان  العرفاوي  عادل  والنقابية  الحقوقية  الحركة  فقيد 
بالّريجيا. ويهدف هذا النادي إىل التعريف بأغاين الشيخ إمام 
الذي  امللتزم  بالفن  والتعريف  الشباب  لدى  خاصة  ونرشها 
الثورة واملقاومة واالنحياز للقضايا  شكل وال يزال أحد روافد 
اإلنسانية. وقد اختار قسم املرأة والشباب العامل بالتوازي مع 
افتتاح النادي عرض الرشيط السيناميئ »الفاجومي« وذلك يوم 
السبت 29 جانفي 2022 عىل الساعة 14 بدار االتحاد الجهوي 
ذاتية  الدراما-السرية  نوع  من  فيلم  وهو  بجندوبة  للشغل 
الذي يصور قصة حياة الشاعر أحمد فؤاد نجم ورفيقه الشيخ 
العربية أفضل األغاين عىل  اللذيْن أهديا للجامهري  إمام نجم 
اإلطالق وساهمت أعاملهام املشرتكة يف تنمية الوعي والتمرد 
عىل الواقع السيايس واالجتامعي يف صفوف أجيال السبعينات 

وما بعدها.
* صربي الرابحي

ندوة اإلمتاع : األديب رضوان الكوني يف حضرة دار إشراق
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يوم السبت ربع نهائي كأس إفريقيا

واصلت العنارص الوطنية، تحضرياتها ملباراة 

الدور ربع النهايئ من نهائيات كأس إفريقيا 

يوم  وتجمعهم  الكامريون،  يف  تقام  التي 

السبت مبنتخب بوركينا فاسو.

 وواصل التدريب واإلرشاف عىل املجموعة 

بعض  وبعودة  القادري.  جالل  املدرب 

الالعبني هل سيتّم تغيري األسامء التي كسبت 

نتيجة مباراة نيجرييا؟ أم أن املنتخب الحايل 

قادر عىل تجاوز عقبة بوركينا فاسو؟

كرنفال ألوان يف جبل اجللود وجداريات عمالقة  
الدورة الخامسة لمنتدى شكري بلعيد للفنون

هل نحن قادرون عىل جتاوز
 منتخب بوركينا فاسو؟

الكاف الظاملة!!
كأس  بطولة  تجرى  ان  الرضوري  من  كان  هل 
افريقيا بالكامرون يف عالقة بجائحة كورونا، مرورا 
التنظيم  إىل  وصوال  االمني  الوضع  استقرار  بعدم 
الذي فيه الكثري من االخطاء وخاصة بعد احداث 
مواطن  من  اكرث  اثرها  عىل  تويف  التي  التدافع 
كامروين وهو ما يدفعنا للسؤال ملاذا تنظيم كأس 
افريقيا بالكامرون بعد 50 سنة ـ مبا اّن الكامرون 
كانت احتضنت دورة سنة 1972 ـ ؟! ـ ثّم ملاذا؟! 
اي نعم ملاذا!؟ إذا مل تكن يف بال وعودا من جامعة 
»الكاف« بتتويج الكامرون وهو ما تأكد من خالل 
الصحي  الربوتوكول  تطبيق  يف  املتبعة  االجراءات 
لجائحة كورونا ـ والتي يبدو اّن الجامعة استغلت 
الوباء لتصفية املنافسني وها انني مل اقل الخصوم! 
من ذلك اّن الذي سبق مباراة الكامرون وجزر القمر 
الرياضية إذ من غري املعقول  فيه تغييب للعدالة 
والحال  الحارس  وخاصة  العبني  ابعاد  قرار  فرض 
سمعتها  النقاذ  التدخل  الكاف  بإمكان  كان  انه 
االفريقي  الجنوب  رئيسها  نوايا  يف  التشكيك  من 
الفيفا  رئيس  مع  توافق  به  جاء  الذي  موتسيبي 
ـ  االفريقية  القارة  البارزة يف  القوى  أنفانتينو ومع 
دون دخول يف التفاصيل ـ الن االهم عندنا عدالة 
»الكاف« لكّن دورة الكامرون اثبتت اّن الكاف لها 
مكيالني وهذا ما توضح يف كان الكامرون 2022!!.

* كتبها محمد عزيز

بالمناسبة

فنانا  القرافيتي وعرشين  فن  عامليّا يف  فّنانا  اثنْي عرش  مبشاركة 
والعرشين من شهر جانفي  التاسع  يوم  تنطلق  تونس  وفّنانة من 
الجاري الدورة الخامسة من »منتدى شكري بلعيد للفنون« الذي 
تنظمه املندوبيّة الجهويّة للثقافة بوالية تونس مع دار الثقافة لجبل 
الجلود ويستمر ملدة أسبوعني إىل غاية يوم التاسع من فيفري من 
الجلود  ألوانها منطقة جبل  إيقاع  2022. دورة ستعيش عىل  سنة 
بناتها  مآقي  وستحتويها  مبانيها  وواجهات  جدرانها  وستحتضنها 
وأبنائها من األطفال والشباب والكهول، هو منتدى تأّسس ليبعث 
األمل يف صفوف سكان منطقة عانت طويال من الوصم والتهميش 
وافتقرت إىل ابسط املرافق الحيويّة يف قطاع الثقافة والرتفيه ولكنها 
وجد  إبداع  الكامن،  اإلبداع  ببذور  املناطق  كسائر  عامرة  كانت 
نافذة للتعبري عن نفسه من خالل هذا املهرجان الذي بدأ وطنيّا 

وتحّول منذ دورته الثالثة سنة 2019 إىل مهرجان دويل ساهم اسم 
الشهيد الرمز شكري بلعيد يف تحليقه عاليا من خالل قبول عديد 
القامات الفنيّة العامليّة املساهمة يف فعاليّاته سواء بالرسم أو بتأطري 
»ريّان رسفايت  األمريكيني  غرار  فنيّة عىل  إطار ورشات  الشبيبة يف 
وايريك سكوتنيس« اللذيْن سيكونان أبرز ضيوف الدورة الخامسة. 
بل وتطّوعا مبنح فناين تونس أحدث التطبيقات التكنولوجيّة التي 
تتحّول معها مشاهدة الجداريات الفنيّة إىل مشاهدة ثالثيّة األبعاد.

مجسم عمالق لشكري بلعيد يف صفاقس
قرابة خمسامئة منزل أو بناية تطّوع أصحابها لجعلها قامشات 
الفنانات  التي ستتحول بسواعد  القرافيتي يف منطقتهم  ثابتة لفن 
والفّنانني املشاركني وأدواتهم إىل لوحات زاهية تخرج املنطقة من 
قتامتها، وإن كانت الدورة األوىل قد انطلقت بتزيني حي كامل هو 
الحي العتيق »سبعة زناقي« بجبل الجلود فإنها 
اليوم تغطي جّل األحياء تقريبا بل وتنفتح عىل 
مناطق أخرى، حيث سيشّد املهرجان رحاله إىل 
مدينة صفاقس أين سيتّم تركيز مجّسم عمالق 
أمتار  أربعة  حوايل  قاعدته  مع  ارتفاعه  يبلغ 
ونصف املرت من إنجاز النّحات التونيس سمري بن 
قويعة وبدعم من االتحاد العام التونيس للشغل.

بن  حنان  الرّسامة  رصّحت  كام  أيضا  املنتدى 
واملديرة  الجلود  جبل  الثقافة  دار  مديرة  ناجم 
فنيًّة  فقراٍت  يحتوي  الدورة  لهذه  التنفيذيّة 

عروض  ضمن  الرقص  فن  القرافيتي  جانب  إىل  تجمع  متنوعًة 
عىل  حيويّة  وإضفاء  الشوارع  تنشيط  يف  تساهم  مفتوحة  فنيّة 
من  تجعل  مرسحيّة  وأخرى  موسيقيّة  عروض  إىل  إضافة  املنطقة، 
منتدى شكري بلعيد للفنون أياما كرنفاليّة تبعث البهجة يف »جبل 
الجلود« وتجعل من إنجاز الجداريات فرصة للفرح، خصوصا أنها 
إىل عرشين  بعضها  ارتفاع  سيصل  أين  بالضخامة  تتسم  جداريات 
مرتا. وإىل جانب الفّنانني العامليني الذين سيشاركون يف هذه الدورة 
من مختلف القارات )أمريكا- أمريكا الالتينية - أوروبا - إفريقيا( 
سيشارك فنانون وفّنانات من تونس توزّعت تجاربهم وخرباتهم بني 
الدويل واملحّل، ومنهم من ساهموا وساهمن يف تأسيس ملتقيات 
فنيّة شبيهة يف مناطق أخرى ولهم خربات كبرية يف الفنون البرصيّة، 
ستكون  أين  التشكيليّة،  الفنون  معاهد  وطالبات  طلبة  إىل  إضافة 

الفرصة موامئة لتبادل التجارب وتطويرها من خالل:
- املساهمة يف مسابقة أحسن عمل قرافيتي للفّنانني الشبان.

- أحسن عمل فّني لألطفال
- إنجاز مجسم لشعار الدورة باستعامل الرسكلة وإعادة التدوير 

من إنجاز الفنان حاّمدي بالنيّة.
- املساهمة يف ورشات تثقيفيّة وتعليميّة لفائدة األطفال

التونسيني  الفّنانني  تجمع  فكريّة  ولقاءات  ندوات  حضور   -
والتونسيّات بنظرائهم من البلدان األخرى.

* سلمى الجاليص 
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متكن منتخب تونس من هزم منتخب نيجرييا القوي بالعبيه 

يحسب  مرحيل  نجاح  وهو  العاملية  البطوالت  أكرب  يف  املحرتفني 

التونيس  املنتخب  أن يكسب  للذين ضحوا وعملوا طويال ألجل 

خربة املناسبات الكربى إذ مل يكن من السهل بلوغ أدوار متقدمة 

الالعبني  بني  السائد  املمتاز  الجو  لوال   2022 الكامرون  كان  يف 

الذين قدمو مردودا رائعا بكل املقاييس وردوا  الفعل بعد هزمية 

مواجهة   لتكون  نيجرييا  أمام  الغزير  املردود  ذلك  ليكون  غمبيا 

بوركينا فاسو يوم 29 جانفي 2022

كسب رهان بلوغ الدور النهائي
* تعليق رمزي الجباري                 صور لمشاركة منتخب تونس في كان الكامرون

ـ هذه املجموعة إستحقت التنويه لغزارة عطاء الالعبني يف كان الكامرون 2022  

*إلياس السخريي : هكاكا إنحبك يا منس ولسان حال املساكني

 تهنى ما عندك كان الرجال
* الخزري يتمرن عىل ركالت الرتجيح أمام أعني السليطي وبقية املجموعة

* بن سليامن والعيدوين ورفيعة واملجربي املهم هو الرتشح لكأس العامل بقطر

فرحة الفوز عىل منتخب نيجرييا 

ملواجهة بوركينا فاسو يف دور الثامنية

*فاروق بن مصطفى إىل املثلويث:

زعمة تعرف تقرأ الكف ،

كان تعرف شوفلنا الرتشح 

مضمون عىل حساب بوركينا فاسو 

وإال زعمة فام حاجة أخرى

*  اإلطار اإلداري والفني للمنتخب قام بالواجب يف حضور املدرب الخلوق جالل القادري،

أما حسني جنيح فهو مل يعرف كيف يتعامل مع تهنئة وزير الرياضة كامل إدقيش التي كانت زوبعة يف فنجان
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بمناسبة الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس
 االتحاد العام التونسي للشغل

يرفع الرئيس المدير العام وإطارات وأعوان

MARETAP
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني للجميع 

املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء


