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

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 

ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

انفتاح رئايس عىل االحتاد أو مقدمة لبلورة 
مبادرة جديدة حلل األزمة الراهنة فـي البــالد ؟
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w...التونسي والكورونا 
 أي حالة وعي؟

إضراب قطاع الفالحة يكشف 

يف الندوة الصحافية للدفاع عن الشهيدين:

»الكنام« تفقد هويتها التضامنية وتصبح شركة تأمني!

عامالت وعمال أجورهم غري قانونية 
وشركات ودواوين ومؤسسات نخرها الفساد

االحتاد يعقد مؤمتره االنتخايب بصفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري
اليوم الخميس، هيئة إدارية وطنية يف الحمامات

قضاة يطمسون القضية 
ويغتالون الشهيد مرتني

هل يمثل الغنوشي 
قريبا أمام القضاء 

العسكري؟

مدير »أوريدو« وسيط 
الغنوشي لتبييض األموال 

وتدفق املال السياسي
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

تيليربفورمونس  مؤسسة  واطارات  أعوان  حصل 
بنحو  تقدر  بعنوان 2022  األجور  زيادة يف  عىل 
13.4 باملائة وذلك بعد امضاء اتفاق الزيادة يف 
األجور يوم الثالثاء 08 فيفري 2022. وقد أرشف 
عىل حفل توقيع االتفاق األخ نور الدين الطبويب 
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل بحضور 
عدد من اإلخوة األمناء العامني املساعدين ومن 
أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية فضال عن النقابات 
األساسية للمؤسسة. وعن الطرف اإلداري حرض 
العاملية  اإلدارة  مجلس  عضو  غاز  جون  السيد 

للمؤسسة وعدد من املسؤولني واملديرين.
الخاص  باالتفاق  الطبويب  الدين  نور  األخ  ونوه 
املؤسسة  يف  االجتامعية  األطراف  مختلف  بني 
من إدارة ونقابات أساسية وجامعة عامة. واعترب 
ثروة  هو  البرشي  العنرص  ان  العام  األمني  األخ 

مبدع  التونيس  الشباب  ان  وقال  الفعلية  تونس 
سفري  خري  يكون  ان  عىل  وقادر  وذيك  ومجتهد 
وهو  ويعمل  مجتهد  شعب  اننا  ويؤكد  لتونس 
ما ميكن من جلب االستثامر وقال ان لالستثامر 
ظروفه التي تهيئ له واهمها املناخات السياسية 
االقتصادية  والحقوق  واملنصف  العادل  والقضاء 
وقال  اإلنسان.  كرامة  تضمن  التي  واالجتامعية 
إن الشباب التونيس يرفع راية تونس عاليا وهو 
بالثقة واالحرتام وأشار يف هذا الصدد اىل  جدير 
بعملية  يقوم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ان 
تجديد دامئة عرب منح الفرصة للشباب معتربا أن 
التداول بني األجيال يجب أن يقوم عىل العقلية 

هادئا  يكون  ان  ويجب  والرتابط 
انشا  االتحاد  إن  وقال  وسلسا. 
اإلطار  هذا  يف  النقابية  االكادميية 
واعداد  النقابيني  تكوين  بهدف 
األجيال املتعاقبة وقال إن االتحاد 
التونسيني  ملجأ  يزال  وال  كان 
الذين يراهنون عليه إلخراج البالد 

خالل كل االزمات.

ترميم المدارس
وتحدث األخ األمني العام عن ترميم 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
سيدي  بساقية  ابتدائية  ملدرسة 
الذكرى  إحياء  إطار  يف  يوسف 
الوطنية ألحداث 08 فيفري 1958 

يف  الجزائري  بالدم  التونيس  الدم  اختلط  حني 
ملحة وطنية ضد املستعمر تربز عمق العالقة بني 
الشقيقني. وقال إن االتحاد ترجم دوره  الشعبني 
الوطني عرب ترميم مدرسة املناجم بساقية سيدي 
من  الربيئة  والرباعم  التالمذة  مكن  مام  يوسف 
الدراسة يف ظروف إنسانية تليق بتونس وأضاف 
العامل  أموال  من  الجهد  بهذا  قاد  االتحاد  إن 
والشغالني وهو فخور بذلك خاصة أن املدرسة لها 
للقصف خالل  تعرضها  تتمثل يف  تاريخية  رمزية 
واستشهد خمس  يوسف  ساقية سيدي  األحداث 
من املوجودين فيه. ودعا األخ األمني العام االخوة 
تيليربفورمونس  رشكة  وإدارة  واألعوان  النقابيني 

للمساهمة الفعالة يف ترميم مدرسة أخرى يف جهة 
القرصين تقع عىل سفح جبل الشعانبي مشريا إىل 
املدرسية  الحياة  مقومات  أبسط  إىل  تفتقر  أنها 
من  وغريها  صحي  ومرفق  تدريس  قاعات  من 
األساسيات. وقال إنه متأكد أن الجميع سيكون يف 

مستوى الحدث وسيقومون بالالزم.
تونس تنبذ العنف

منفتح  شعب  التونيس  الشعب  أن  إىل  وأشار 
هناك  إن  وقال  العنف  وينبذ  الحضارات  عىل 
الرصاعات  خلق  إىل  يسعى  من  السياسيني  من 
وإدخاله  الشعب  العقيمة وتقسيم  اإليديولوجية 
يف دوامة الرصاع والياس ودعا إىل عدم االنسياق 
عىل  قادرة  وبشعبها  بشبابها  تونس  أن  معتربا 
تسطري مصريها املرشق وبناء وطن للجميع. وقال 
األخ األمني العام إن االتحاد لن يرتك تونس تسري يف 
الطريق الخطإ مهام كان الحاكم واملحكوم. وقال 
نار  حطب  االتحاد  جعل  إىل  يسعى  الجميع  إن 
ملعاركه الخاصة واالتحاد لن يكون يف خدمة أحد 
غري الوطن وقال إن النقابيني سيتدخلون من أجل 
تعديل البوصلة الوطنية وتوجيهها نحو الخيارات 
الوطنية بعيدا عن الغوغاء والتجاذبات مؤكدا ان 

تونس تنتظر جهد جميع أبنائها. 
وجود االتحاد مهمّ

حمل السيد جون غاز تحيات مجلس إدارة رشكة 
للرشكة  العام  املدير  والرئيس  تيليربفورمونس 
أجل  من  املبذول  الجهد  عىل  العاملني  لكافة 
تجاوز الصعوبات وقال إنه االتفاق جاءت لتذليل 

العقبات يف مهّمة كلفها بها املدير العام للرشكة. 
للتكنولوجيات  العامة  الجامعة  بجهد  وأشاد 
االتصال واألخ عيل ورق عىل العقلية البّناءة التي 
قادوا بها املفاوضات االجتامعية وأضاف إن هناك 
التوصل  ليتم  بتعديلها  قام  التي  النقائص  بعض 
وتحدث  الجميع.  يريض  الذي  االتفاق  اىل  أخريا 
العام  االتحاد  أهمية  عن  غاز«  »جون  السيد 
التونيس للشغل، نظرا إىل النسبة املرتفعة للتأطري 
ونظرا  ناحية  من  االعوان  جّل  وانخراط  النقايب 
إىل التفاف االعوان حول نقابة واحدة وقوية من 
عملية  سهل  الوضع  هذا  إن  وقال  أخرى.  ناحية 
التفاوض خالفا للوضعيات التي تكون فيها األطر 
النقابية متعّددة. ومثّن السيد عضو مجلس اإلدارة 
ما ملسه من حرص االتحاد والنقابيني عىل استقرار 
اىل  يسعى  إنه  وقال  دميومتها.  وعىل  املؤسسة 
استمرار التعاون وإنه سيعمل عىل أن يحّل خالل 
السنة املقبلة بتونس من أجل التفاوض مرة أخرى 

حول الزيادة يف األجور.
اتفاق مهمّ

أكد األخ عيل ورق الكاتب العام للجامعة العامة 
جهد  مثرة  االتفاق  أن  االتصال  للتكنولوجيات 
تفاويض وشكر األخ نور الدين الطبويب عىل دعمه 
هياكل  مختلف  بجهد  منوها  املؤسسة  لعامل 
االتحاد يف دعم أبناء املؤسسة وقال ان النقابات 
يكون  ما  دامئا  االتحاد  وان  مسؤولية  انها  اثبتت 
مسؤوال وبناء كلام وجد إدارة مسؤولة تبحث عن 

الحلول.

الشباب ثروة تونس احلقيقية واالحتاد 
سيعدل البوصلة يف الوقت املناسب

* طارق السعيديخالل حفل توقيع اتفاق الزيادة في األجور في تليبرفورمونس:

  األمين العام يدعو المؤسسة واألعوان
 إلى ترميم مدرسة على سفح جبل الشعانبي
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شكري  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  اتهمت 
بلعيد ومحمد الرباهمي صباح أمس األربعاء 09 
آخر  لتقديم  ندوة صحفية  2022، خالل  فيفري 
راشد  النهضة  حركة  رئيس  القضية،  مستجدات 
الغنويش بتبييض األموال رفقة ابنه معاذ الغنويش.

وتحدثت عضو هيئة الدفاع خالل تقدميها ألهم 
محاور الندوة، عن وجود جهاز رسي مايل يتعلق 
الغري من أجل  التخابر مع  إىل  بالغنويش، إضافة 

االعتداء عىل الوطن.
الشهيدين شكري  الدفاع عن  وأعلن عضو هيئة 

الرداوي،  رضا  املحامي  الرباهمي  ومحمد  بلعيد 
أجل  من  امليدانية  التحركات  مرحلة  يف  الدخول 
إسقاط املنظومة وإسقاط راشد الغنويش وإسقاط 

كل العصابة السياسية واملجتمعية.
تنظيم  الخميس  اليوم  سيتم  أنه  الهيئة  وأفادت 
للقضاء  األعىل  املجلس  أمام  احتجاجية  وقفة 
إىل  إضافة  للقضاء،  أعمى  مجلسا  اعتربته  الذي 
االستئناف  محكمة  أمام  الجمعة  غدا  االحتجاج 
ووقفة ثالثة أمام مقر رئيس حركة النهضة راشد 

الغنويش.
قضية  ملف  املتواطئني يف  القضاة  الرداوي  ودعا 
اغتياالت إىل الخجل وتعهد مبحاسبتهم فردا فردا.

وتحدث رضا الرداوي عن تفاصيل الجهاز الرسي 
املايل لرئيس حركة النهضة راشد الغنويش ومسألة 
أن  إىل  مشريا  معاذ،  ابنه  رفقة  لألموال  تبييضه 

األموال  ويُبيض  األوطان  يبيع  العاملي  التنظيم 
ويبيع الدم التونيس.

لها  املنافسة  األحزاب  خّربت  النهضة  أن  وأكد 
عليهم  وتجسست  منافسيها  كل  عىل  وأجهزت 

وعىل وثائقهم الداخلية.
غسل  يف  شكاية  تقديم  عن   الهيئة  وتحدثت 
األموال وقد تعهدت املحكمة العسكرية بالجانب 
غسل  أحالت  فيام  والخيانة،  بالتجسس  املتعلق 

األموال إىل محكمة تونس.
الغنويش  شكايات ضد  تقديم  تم  أنه  وأوضحت 
أمنية  العكرمي وقيادات  وابنه معاذ وضد بشري 
الزواري  ومحرز  التوجاين  وحيد  غرار  عىل  عليا 

وغريهم...
واكدت هيئة الدفاع عن الشهيدين، أنها قدمت 
املحكمة  أمام  أكرث من شهر شكاية جزائية  منذ 
وضع  جرائم  حول  بتونس  الدامئة  العسكرية 
عىل  والتجسس  أجنبية  دولة  ذمة  عىل  النفس 

تونس واالعتداء عىل أمنها الداخيل. 
وأوضحت أنه، يف نفس الشكاية، قدمت مؤيدات 
حول الجناح الخاص بغسيل األموال، ومتت إحالة 
املحكمة  عىل  األموال  بغسيل  املتعلق  الجزء 
النيابة  بها  وتعهدت  بتونس  الدامئة  االبتدائية 

العمومية.
ومعاذ  الغنويش  براشد  القضايا  هذه  وتتعلق 
عليا  أمنية  وقيادات  العكرمي  وبشري  الغنويش 
سابقة عىل غرار عاطف العمراين ومحرز الزواري 
ضد  شكاية  تقديم  تم  كام  التوجاين.  ووحيد 

منظمة مناء.

في الندوة الصحفية للدفاع عن الشهيدين 

المترشحون لعضوية المكتب التنفيذي الوطني:
سهام بوستة - جربان البوراوي - محمد حليم - طاهر الربباري - صالح الدين الساملي - عبد 

الله العيش - محمد الصغري مرياوي - خالد العبيدي - عبد الله بن عبد العزيز قمودي - 

آمنة عوادي - صالح حامد - البشري قليصة - قاسم الزمني - روضة بن عيفة - 

الودرين -  الفطحيل - حسن  الدين الرشيف - سنية  العرفاوي - محمد بن صالح  هادية 

عثامن الجلويل - محسن اليوسفي - محمد الشايب - نعيمة الهاممي - جامل الهاين - منعم 

عمرية - سامي الطاهري - حفيظ حفيظ - سمري الشفي - أنور قدور - نور الدين الطبويب 

- كامل سعد - الحبيب امليزوري - فاروق العياري - مراد الحرضي - املولدي الراجحي - عبد 

الحميد الرشيف - عدنان عامري - عيل بوبكر.

المترشحون للهيئة الوطنية للنظام الداخلي:
سنية الفطحيل - سمري الحنبيل - محمد حليم - العريب اليعقويب - صالح جالل - الحبيب 

 - املاجدي  - عيل  العياري  الفتاح  - عبد  - مراد احمودة  - أحمد قرون  الغزال  الطريفي 

يعقويب بوبكر.

المترشحون لعضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية:
 - قرون  أحمد   - احمودة  مراد   - الحنبيل  - سمري  الربجي  منى   - ابراهيم  املنجي  محمد 

اللطيفي - عبد  العويني - لطفي  العلوي - لطفي  الشايب - يونس  أنور   - الحبيب حليم 

الفتاح العياري - محسن سهل - عيل املاجدي - يعقويب بوبكر. 

قضاة يطمسون القضية ويغتالون الشهيد مرتني 

دعم السياحة التضامنية يف توزر 

استقبل املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
الكنفدرالية  فرع  من  رفيعا  وفدا  بتوزر 
 cgt بفرنسا  مبرسيليا  للشغل  العامة 
إمضاء اتفاقية توأمة مع االتحاد الجهوي 
التضامنية  السياحة  بتوزر لدعم  للشغل 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  بالجهة. 
الجهوي للشغل بتوزر يشكر األخ فتحي 
من  جهوده  عىل  الوفد  منسق  التلييل 

أجل إنجاح  هذه املبادرة.

اسرائيل تطبق سياسة الفصل العنصري

يؤكد عىل  والذي  الدولية  العفو  الصادر عن منظمة  التقرير  العرب  الحقوقيني  االتحاد  تابع 
ارتكاب الكيان االرسائييل سياسة الفصل العنرصي واالضطهاد ضد الشعب الفلسطيني واعتبار 
التقرير إىل أن ارسائيل تستخدم  الدويل، وقد أشار  القانون  ذلك جرمية ضد االنسانية مبوجب 
الهيمنة  قائم عىل  اإلنسان  انتهاك صارخ لحقوق  الفلسطينيني يف  العنرصي بحق  الفصل  نظام 
غري  القتل  عمليات  إىل  باإلضافة  واسع  نطاق  عىل  الفلسطينية  واملمتلكات  األرايض  ومصادرة 
حقوق  من  الفلسطينيني  وحرمان  الحركة  عىل  الصارمة  والقيود  القرسي  والتهجري  املرشوعة 
املواطنة ويكشف التقرير النطاق الفعيل لنظام الفصل العنرصي يف ارسائيل من جهة ومعاملة 
ذلك  ويشمل  ممنهج،  نحو  عىل  حقوقهم  من  ويحرمون  دونية  عرقية  كجامعة  الفلسطينيني 
الفلسطينيني يف الضفة الغربية املحتلة والقدس الرشقية وقطاع غزة املحارص والفلسطينيني داخل 

األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1948 فضال عن الالجئني النازحني يف بلدان أخرى. 
الكيان  مامرسات  تجاه  الترصف  الدويل  املجتمع  من  يطلب  العرب  الحقوقيني  اتحاد  إن 
االرسائييل، ويدعو إىل وضع حد لالنتهاكات التي تنال من الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني 
وتشكل جرائم ضد اإلنسانية عرب اتباعها سياسة الفصل العنرصي فضال عن اصدار قوانني عنرصية 
متّس الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني كحق العودة وتقرير املصري وإقامة الدولة املستقلة 

وعاصمتها القدس.
األمانة العامة التحاد الحقوقيني العرب

اتحاد الحقوقيني العرب

بعد رفض الدعوى المرفوعة ضد اتحاد الشغل المتعلقة بإيقاف 
أشغال المؤتمر االنتخابي االستثنائي

 ،المؤتمر ينعقد أيام 16 و17 و18 فيفري بصفاقس

اليوم الخميس هيئة إدارية يف الحمامات
قضت الدائرة االستعجالية باملحكمة االبتدائية بتونس، برفض الدعوى املرفوعة من طرف عدد من 
النقابيني ضّد اتحاد الشغل واملتعلقة بأشغال املؤمتر االنتخايب االستثنايئ الذي سينعقد بصفاقس أيام 

16 و17 و18 فيفري 2022.
ومناقشات  أشغال  ستحتضن  التي  القاعة  عىل  اللمسات  آخر  أنهت  قد  التنظيم  لجان  أّن  ويُذكر 
املؤمترين كام أنهت التفاصيل والجزئيات مع النُّزل التي ستحتضن أكرث من 600 شخص بني مؤمترين 

وضيوف من مختلف أنحاء العامل.
األكيد أن املؤمتر االنتخايب لالتحاد سيكون محّط أنظار كل املهتّمني بالشأن النقايب.

ويجدر التذكري بكون املؤمتر االنتخايب ستسبقه عقد هيئة إدارية وطنية خاصة باملؤمتر ستنعقد اليوم 
الخميس 10 فيفري يف الحاممات إلعداد تراتيب املؤمتر واختيار مكتب رئاسته واملقررين وأعضاء 

الجهات والقطاعات يف اللجان وضبط الربنامج العام للمؤمتر.

مدير ›‹اوريدو‹‹ وسيط  
الغنوشي لتبييض االموال 

وتدفق المال السياسي

هل يمثل الغنوشي قريبا
 امام القضاء العسكري؟
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بعيدا عن التدافع بني أنصار الرئيس ومعارضيه، وبعيدا ايضا عن 
األشاوس،  ين  املفسرّ وحملة  الفاسد  والقضاء  يريد  الشعب  منطق 
فإن الذي حدث منتصف ليل السبت بوزارة الداخلية، يتطلرّب جهدا 
ليس بالهنيرّ من أجل فهمه والبناء عليه ومحاولة استرشاف ما قد 
يأيت بعده، وارتداداته، ونتائجه داخليا وخارجيا، وخاصة من ناحية 

املكسب والخسارة، باملقياس الوطني طبعا.
فالرئيس ليلتها مل يرتدرّد وكان جاء خصيصا للوزارة يك يعلن عن 
حلرّ املجلس األعىل للقضاء، حتى وإن قالها يف شكل دعابة »ليعترب 
أمرا  يعطي  أن  ودون  مرسوما  مييض  أن  دون  املايض«  من  نفسه 
االستعصاء،  صورة  يف  القرار  هذا  بتطبيق  الكفيلة  للقوات  مكتوبا 
القضاة عن مصريهم  السادة  نفسه طأمنة  يكلرّف  أن  ودون حتى 
والهيكل الذي سيُعنى بهم، ومن سيقوم مقام املجلس الذي أصبح 

من املايض.
عنها،  الرتاجع  ينوي  أنه  يبدو  وال  دامئا،  يكررها  خطوة  وهي 
فالرجل دامئا عنده نفس الحلول، ودامئا هو جاهز للخطوة االوىل 
من  يهمه  وال  عنها،  سينجررّ  ما  يعنيه  وال  عواقبها،  يقرأ  ان  دون 
ذها وكيف سينفذها، املهم بالنسبة إليه ان يزيح عن كاهله  سينفرّ
حمال يؤرقه منذ مدة، وأن يبعد هؤالء القضاة الذين مل يجد سبيال 
للتفاهم معهم، والذين تشبثوا مبقعد املعارض لسياساته واصالحاته، 
والذين أيضا ال يبتعدون كثريا عن دوائر نفوذ خصومه، وليس كاذبا 
من يسمي أغلبيتهم بقضاء البحريي او قضاء التعليامت، ومل يجانب 
الرئيس الصواب حني يتكلم عن الفساد وعن تأخري القضايا عمدا، 
وعن التالعب بامللفات وطمس االدلة والرباهني والحيثيات من أجل 

التسرت عىل ارهابيني وفاسدين وسياسيني ومبييض أموال.
لكن  صحيحة،  معركة  منها  كبري  جانب  يف  معركته  ان  صحيح 
األصحرّ أيضا انها تأخرت كثريا، وجاءت منقوصة، فقد كان بإمكانه 
ان يحسم االمر بجررّة قلم يف ليلة خمسة وعرشين جويلية، ويجنرّب 
البالد كل هذا التشنج، وكان قرار حل املجلس ليلتها سيضيع يف جملة 
االجراءات االستثنائية، وستذهب ريحهم دون أن يسأل عنهم أحد، 
النهم ليسوا أهمرّ من الربملان وال من حكومة املشييش وال من هيئة 
أعلن عن  الهواء، حني  قفزة يف  ليلتها  اختار  لكنه  الطبيب،  شوقي 

للنيابة  رئيسا  نفسه 
اي  دون  العمومية 
وال  قانوين  سند 
ذلك،  يخوله  منطقي 
النهاية  يف  ليخس 
تلك القفزة، ولينبرّه يف 
القضاة  الوقت  نفس 
قادم،  دورهم  ان  اىل 
جعلهم  ما  وهو 
ويحشدون  يتأهبون 
أنصارهم،  كل 
بجميع  ويستقوون 
الرئيس  خصوم 
وبكل  الداخل  يف 

ب عليه املهمة، خاصة  املنظامت يف الخارج، ويقفوا يف وجهه ما صعرّ
بعد ان أقدم عىل وضع أحد رموزهم -معنويا- يف االقامة الجربية، 
أكرث  ويتأهبون  الخطر،  من  مزيدا  يستشعرون  جعلهم  ما  وهو 

ملواجهة لن تكون سهلة ولن تُحسم بسعة لفائدة اي طرف.
اضافة اىل خطأ التوقيت، وطول مدة التهديد التي مكنتهم من 
أخذ أنفاسهم، فإن الرئيس أيضا مل يحسن اختيار الطريقة، اذ أنه 
جاء اىل وزارة الداخلية ليلة السبت الفارط ليعلمهم انهم أصبحوا 
من املايض، دون ان يعدرّ قانونا، يكون جاهزا، ومستوٍف لإلجراءات، 
مقام  القيام  سيتوىل  من  وحول  القادمة،  والخطوات  البديل  حول 
وخصوصا  املجلس،  بهذا  املتعلقة  املسائل  ستحل  وكيف  املجلس، 
عواقب من سريفض هذا القرار، وردود الدولة عىل الخطوات التي 

قد يتخذها رافضو القرار. 
فهو من خالل بيانات الهياكل املهنية للقطاع، من املفرتض ان 
الحجم واالهمية،  بهذا  اجراء  لن يسكتوا عن  انهم  يعرف  الرئيس 
وبالتايل كان عليه ان يعدرّ خطة ملواجهة كل ردود الفعل املتوقعة 
وعىل رأسها االرضاب الذي هو أسهل واقرب خطوة سيلجؤون اليها، 
وقد فعلوها طبعا. يوم أمس األربعاء واليوم الخميس 9 و10 فيفري 

.2022
فخطوة كهذه، كانت منتظرة، ورمبا طال انتظارها بالفعل، وكان 
االجدر ان تكون مستوفية لكل رشوط نجاحها ونجاعتها، يك ال ترتدرّ 
ان  تقتيض  السياسية  فالشجاعة  القطاع،  الرئيس وعىل رشفاء  عىل 
يسري يف القرار اىل آخره، وان ال يقف عند حدود الكالم فقط. كام 
أن الخربة السياسية تقتيض أيضا ان ال يفتح كل الجبهات يف معركة 
واحدة وان عليه ان يحسم املعارك كل عىل حدٍة، ويبدأ بالجبهات 
النواب  ومجلس  القضاء  جبهة  فتح  ان  ذلك  وتحصينا،  قوة  االقل 
واالستشارة  الشعب،  بقوت  واملضاربني  واملحتكرين  واالحزاب 
الفساد،  ومكافحة  املبكرة،  واالنتخابات  واالستفتاء،  االلكرتونية، 
تعقيدا مام يظهر عىل  أكرث  تبدو  التي  القرص  متاعب  اليها  مضافا 
السطح، وغياب املستشارين األكفاء، وغياب سياسة اتصالية قادرة 
عىل االقناع والتعبئة مع القرارات، وتحييد جميع القوى بال استثناء، 
كلها وقائع ال ميكن أن يكسب بها معارك من النوع الذي يخوضه 
ويفتح جبهاته تباعا ويف نفس الوقت تقريبا، النها تقتيض لكل منها، 
من  التي  للبدائل  وخاصة  للنتائج،  معمقة،  ودراسة  خاصا  تفررّغا 

املفرتض ان تكون جاهزة قبل كل معركة.
* طاهر عيل 

خارس من يفتح كل الجبهات يف معركة واحدة:

أنصاف حلول تنقصها اخلربة والشجاعة السياسية

تحيي جمعية قدماء النقابيني بقابس ذكرى 
وفاة املناضل السيايس والحقوقي نور الدين بن 
خذر و ذلك يوم 11 فيفري الجاري بدار الثقافة 
صباحا  العارشة  الساعة  عىل  الحامة  مبدينة 
آفاق وعدد من أصدقاء  بحضور رئيس جمعية 
الحرية  أجل  من  سياسيني  ومساجني  الراحل 

والدميقراطية واملساواة من أبناء الجهة.
يوم  خذر  بن  الدين  نور  املناضل  وتويف 
مع  مرير  بعد رصاع   2005 فيفري   11 الجمعة 
مبسقط  منه  رغبة  عىل  بناء  دفن  وقد  املرض. 
مبنزله  توديعه  يف  وحرض  قابس.  بحامة  رأسه 
من  غفري  جمع  الحامة  مقربة  ويف  بالعاصمة 

أصدقائه وصديقاته.
ُولد نور الدين بن خذر يف 9 فيفري 1939 
بالحامة. وكان والده من أنصار صالح بن يوسف. 
تعليمه  أنهى  أن  إىل  تونس  يف  خذر  بن  درس 
ملواصلة  باريس  إىل  الرحال  شدرّ  ثم  الثانوي، 
اليسار  العايل وهناك بدأ نشاطه صلب  تعليمه 
التونيس وساهم يف تأسيس مجموعة الدراسات 

سنة  االشرتايك  والعمل 
هذه  وستُعرف   .1963
سيصبح  التي  املجموعة 
رموزها  أحد  خذر  بن 
»آفاق  بجريدتها 

تونسية«.
الدين  نور  اعتقل 
 1968 سنة  يف  خذر  بن 
رفيقاته  مبعية  وأحيل 
عىل  التنظيم  يف  ورفاقه 
محكمة أمن الدولة التي 
وحكم  للغرض.  أسست 
ونصف  سنة  بـ16  عليه 
عامني  منها  قىض  سجنا 

ربيع  يف  رفاقه  ورساح  رساحه  ليطلق  ونيف 
1970. وقد وضع بن خذر قيد اإلقامة الجربية 
إىل أن اعتقل من جديد يف شهر ديسمرب 1972 
وعائشة  نقاش  جلبار  رفقة  السجن  يف  به  وزُجرّ 
ة يف التاريخ.  بلعابد رفيقة دربه وزوجته املختصرّ

عقوبتهام  يقضيان  وجلبار  خذر  بن  كان  وملا 
قمعية  حملة   1973 سنة  أواخَر  البالد  شهدت 
وكافة  التونيس  آفاق-العامل  استهدفت  واسعة 
مظاهرة  بورقيبة  استغل  وقد  اليسار.  حركة 
وطالبوا   1974 أفريل   19 يوم  الطالب  نظرّمها 
فيها من بني ما طالبوا بإطالق رساح املعتقلني، 

ليعلن تراجعه عن إجراء العفو الذي كان أصدره 
قبل أربع سنوات لفائدة بن خذر وجلبار نقاش 
هذه  يف  اعتقلوا  الذين  املناضلني  من  وجمع 
الرداوي،  عثامن  بن  أحمد  بينهم:  من  الحملة 
عبد الله الروييس ورشيد بلونة الذي كان اعتقل 
بن  محمد  مساعدة  بتهمة   1973 صائفة  يف 
جنات ودليلة بن عثامن عىل مغادرة البالد رسا.

غادر بن خذر السجن يف صائفة 1979. ومن 
فالتحق  الثقايف،  املجال  نشاطه عىل  تركرّز  وقتها 
بدار سرياس للنرش والتوزيع ليتوىل خطة مدير 
الدار معه تطورا  النرش بهذه  النرش. وقد عرف 
ملحوظا ناهيك أنه أرشف عىل إصدار 500 كتاب 
املهنة  بأصحاب  متينة  عالقات  للفقيد  وكانت 
خذر  بن  ظل  وقد  خاصة.  وأوروبا  إفريقيا  يف 
متابعا للحياة العامة بالبالد من نافذتها الثقافية. 
وساهم قبل وفاته يف النقاشات التي متت حول 

»املبادرة الدميقراطية« وانخرط فيها.

* صربي الزغيدي

إحياء ذكرى رحيل املناضل الوطني نور الدين بن خذر يف قابس

املرحوم نور الدين بن خذر 
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والرباهمي  بلعيد  الشهيدين  الدفاع عن  كشفت عضو هيئة 
فاتن مهناوي، ان وكيل الجمهورية بشري العكرمي املحسوب 
قضية  يف  العسكري  القضاء  تتبع  محل  النهضة  حركة  عىل 
تجسس، وأكدت مهناوي ان »عدة قضايا ضد بشري العكرمي 

من بينها قضية تهم عالقته بالجهاز الرسي املايل للغنويش«.
»العكرمي  إن  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  عضو  وقالت 
الدولة  أمن  تهم  وجرائم  باالغتياالت  تتعلق  جرائم  ارتكب 
ووضع نفسه عىل ذمة جهات أجنبية مبقابل مايل وهو محل 
4 قضايا أمام محكمة تونس، اثنان أثارتهام النيابة العمومية 

واثنان من هيئة الدفاع«.
وأقرت مهناوي ان »القضايا تتعلق بالتدليس املادي واملعنوي 
واتالف وثائق واملشاركة يف القتل العمد، إضافة إىل اتهامات 
كانت  التي  التنصت  أعامل  وتعطيل  والتجسس  بالخيانة 

ستورطه وستكشف عملية اغتيال شكري بلعيد«.
وذكرت عضو هيئة الدفاع فاتن املهناوي، أن العكرمي متهم 
أمام القطب املايل االقتصادي من أجل عالقته بالجهاز الرسي 

املايل لراشد الغنويش.

بشري العكرمي محل تتبع القضاء العسكري 
يف قضية تجسس

طارق الحركاتي
 جمعية القضاة الشبان 

من األمالك 
الخاصة للبحريي

اتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد 
الرباهمي أمس األربعاء 09 فيفري 2022، خالل ندوة 
حركة  رئيس  القضية،  مستجدات  آخر  لتقديم  صحفية 
النهضة راشد الغنويش بتبييض األموال رفقة ابنه معاذ 

الغنويش.
وقال طارق أن جمعية القضاة الشبان ملالكها نور الدين 
البحريي ومراد املسعودي أساءت كثريا إىل القضاء. وأقّر 
حاتم حركايت أن هيئة الدفاع مع قرار حل املجلس األعىل 
للقضاء ألنه كان ساحة للمحاصصة الحزبية والتسويات 

وللتنكيل بالرشفاء.
املؤسسة  عىل  اإلبقاء  مع  أنهم  عىل  الحركايت  وقال 
املجلس  وهذا  الرتكيبة  هذه  بقاء  ضّد  لكن  الدستورية 

بهذه الشاكلة.
وأكد طارق حركايت أن السلطة القضائية كانت يف الصّف 
األول لعرقلة عمل الهيئة ممثلة يف شخص بشري العكرمي 
وألعوانه وبعض املحسوبني عىل الجبهة الحقوقية وعىل 

رأسهم جمعية القضاة الشبان.

تعزية ومواساة

»وبرش الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 

لله وإنا اليه راجعون«

املكتب  يتقدم  وقدره  الله  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 

التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بباجة وعىل رأسه 

واصدق  التعازي  بأحر  الرشيف  الحميد  عبد  االخ 

عبارات املواساة إىل األخ مراد الورهاين الكاتب العام 

وفاة  اثر  بباجة  الثانوي  للتعليم  الجامعي  للفرع 

والدته سائلني الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته وان يرزق اهلها وذويها جميل 

الصرب والسلوان.

تعزية ومواساة

بشديد األىس والحرسة ورد إلينا خرب وفاة والد زميلنا نور 

الدين محفوظ عضو النقابة األساسية للمياه مبقرين وإثر 

العامة  الجامعة  أعضاء  كافة  يتقدم  الجلل  املصاب  هذا 

للمياه بأحّر التعازي إىل جميع عائلته متمنني من الله أن 

يلهمهم جميل الصرب والسلوان.

إنا الله وإنا إليه راجعون.

نعي وتعزية
تنعى النقابات األساسية برشكة طنكامد وجميع العامالت والعامل 

بالرشكة

زميلنا زياد قاسم حيث وافاه األجل يوم 5 فيفري 2022

كام نتقّدم بأحّر التعازي لزوجته وزميلتنا آية مالك والبنيه ولجميع 

أفراد عائلته وزمالئه وأصدقائه وكل من عرفه بدماثة أخالقه وروحه 

النضالية يف سبيل الدفاع عن حقوق العامل ووطنية الرشكة.

وإنّا لله وإنّا اليه راجعون.

هيئة الدفاع عن الشهيدين: 

كشف عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين 
ندوة  خالل  العويني،  النارص  عبد 
صحفية ان رئيس املجلس االعىل للقضاء 
يوسف بوزاخر صّوت ضد رفع الحصانة 
عىل  املحسوب  الجمهورية  وكيل  عن 
حركة النهصة واملتورط يف التعتيم عىل 

ملفات االغتيال بشري العكرمي.
وأفاد  أن »استقالل القضاء لدى بوزاخر 

القضايئ  املسؤول  ان  يعني  والعكرمي 
إمنا  القانون  يطبق  وال  يريد  ما  يفعل 

يطبقه كام يحلو له وعىل هواه«.
جعل  عملية  العويني  واستنكر  هذا 
القضاء  استقاللية  بطل  بوزاخر  يوسف 
األعىل  املجلس  قرار  عارض  من  وهو 

برفع الحصانة عن العكرمي.
رئيس  من  كل  ان  العويني  وأكد  هذا 
جمعية القضاة انس الحاميدي والرئيسة 
كانا  القرايف  روضة  للجمعية  الرشفية 
وفق  العكرمي،  عن  املدافعني  أبرز  من 

تعبريه.
االعىل  املجلس  العويني  واعترب 
للقضاء«واجهة جميلة ملحل بيع بضاعة 

فاسدة«.
أعلن عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين 
شكري بلعيد ومحمد الرباهمي املحامي 
مرحلة  يف  الدخول  الرداوي،  رضا 

إسقاط  أجل  من  امليداينة  التحركات 
الغنويش  راشد  وإسقاط  املنظومة 
السياسية  العصابة  كل  وإسقاط 

واملجتمعية.  
ودعا الرداوي القضاة املتواطئني يف ملف 
وتعهد  الخجل  إىل  االغتياالت  قضية 
عن  وتحدث  فردا.  فردا  مبحاسبتهم 
تفاصيل الجهاز الرسي املايل لرئيس حركة 
النهضة راشد الغنويش ومسألة تبييضه 
أن  إىل  مشريا  معاذ،  ابنه  رفقة  لألموال 
ويُبيض  األوطان  يبيع  العاملي  التنظيم 
أن  وتابع  التونيس.  الدم  ويبيع  األموال 
معارك  التونيس يف  الدم  يبيع  الغنويش 
واصفا  وليبيا،  سوريا  يف  الدواعش  مع 
وأكد  سياسية.  بدارغوال  النهضة  حركة 
أن النهضة خّربت األحزاب املنافسة لها 
منافسيها وتجسست  وأجهزت عىل كل 

عليهم وعىل وثائقهم الداخلية.

عبد الناصر العويني: 

بوزاخر صوت ضدّ رفع الحصانة عن العكرمي
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* اآلراء واملواقف
التحاليل  أغلب  تذهب 
االستشارة  انطالق  ان 
للرئاسة  مثلت  اإللكرتونية 
تصوراتها  لبلورة  منطلقا 
امللفات  بعديد  عالقة  يف 
والسيايس  الحقوقي  وأولها 
التحاليل  ذات  تخفي  وال 
ان االرقام املعلنة قد تكون 
القيام  عىل  الرئاسة  حفزت 
واولها  األمام  إىل  بخطوات 
اصدار مرسوم حل املجلس 

االعىل للقضاء.
وبالتايل فإن تلك املقاطعة 

من  املراسيم  إلصدار  عليها  سيستندون  من  متكن  ال  لالستشارة 
معرفة حقيقة مواقفهم ومقرتحاتهم من جملة املسائل املطروحة 
يف عالقة بالشأن العام وهو شامل وغري محدود اذ ال ميكن فصل 
ملفات  كلها  الثقايف  وعن  واالجتامعي  االقتصادي  عن  السيايس 
كربى لها تفرعات يصعب ان يتم تحديد اولوياتها او مواقع الخلل 
فيها وستكون اي خطوة باتجاه التغيري او التعديل االنفرادي لها 
تداعيات غري محسوبة وتفاعالت ستزيد من االحتقان والرفض ألي 

مساس مبا تحقق من مكتسبات الحريات والحقوق.
* أوال وأخـريا 

وال يغيب عن املتابع للبيانات الصادرة عن االحزاب ومنظامت 
والتحكم  الذهاب  من  التوجس  حجم  مالحظة  املدين  املجتمع 
تنقيح  من  بداية  املراسيم  من خالل  القادمة  املرحلة  مواعيد  يف 
قيس  الرئيس  مواقف  يعلم  والجميع  لالحزاب  املنظم  القانون 
قارصة  يعتربها  اذ  العامة  الحياة  يف  االحزاب  مشاركة  من  سعيد 
عن ادارة الشأن العام بل يرجع كل أسباب الفشل والخيبات اليها 
وان كان جزء من ذلك صحيح لكن البناء الدميقراطي ال ميكن ان 
يتأسس دون االحزاب وهذا ما يتطلب االستامع اليها وترشيكها يف 
املنتظرة  االنتخابات  الن  القادمة  للمرحلة  البدائل  وطرح  الحوار 
يوم  املعلنة  الطريق  خارطة  بحسب  الجارية  السنة  نهاية  يف 
يستقيم  ال  وبالتايل  االحزاب  مشاركة  تفرتض  املايض  ديسمرب   13
تغييبها عن مختلف مراحل االعداد له وأول ذلك مقاس ورشوط 

تنظيمها وقد ازدادت التخوفات لدى االحزاب بعد إحالة ملفات 
انتخابات 2019 عىل القضاء بسبب اخالالت  أغلب املشاركني يف 
تلك  مينع  مرسوم  صدور  ذلك  وراء  من  يخىش  وما  وتجاوزات 
االحزاب او قياداتها من املشاركة مستقبال يف االنتخابات القادمة 
عىل  سيكون  سيايس  ملشهد  تهيئة  املالحظني  بحسب  االمر  وكأن 
املقاس خاصة وان هناك شبه قناعة قد تكون تعززت لدى رئاسة 
النظام  الجمهورية ومن خالل األرقام املعلنة عىل االستشارة عن 

السيايس الذي يريده اغلب التونسيني.
* الرؤية املنفردة

املزيد  القادمة ستشهد  الفرتة  أن  االستنتاجات  اغلب  وترجح 
من املواقف من قبل االحزاب ومنظامت املجتمع املدين بخصوص 
من  لذلك  ملا  القادمة  املرحلة  خارطة  لرسم  املراسيم  اعتامد 
ارصار  يكون  وقد  والتعبري  التنظيم  حرية  عىل  خطرية  تداعيات 
ما حصل  إىل  مستندا  اآللية  اعتامد هذه  الجمهورية عىل  رئاسة 
يف مرحلة سابقة من اخالالت او تجاوزات يف كيفية ادارة بعض 
االحزاب وهنا سنحرص عىل التنسيب النه بقدر ما تورطت بعض 
املال  ووظفت  وخارجيا  داخليا  مشبوهة  تحالفات  يف  االحزاب 
الفاسد للوصول إىل السلطة وهذا موكول للقضاء إثباته فإن هناك 
عىل  واعتمدت  االنتخابية  اللعبة  بقوانني  إلتزمت  أخرى  أحزابا 
التجربة  املادية والبرشية من أجل املساهمة يف تطور  امكانياتها 
موجبة  البعض  خطيئة  تكون  ان  ميكن  ال  وبالتايل  الدميقراطية 

لعقاب جامعي يف كل االحوال.

إصدار مراسيم تحد من الحقوق 
والحريات العامة والخاصة

عربت عديد االحزاب والجمعيات خاصة من املجتمع املدين والتي عرفت بنضالها الحقيقي من أجل الحقوق والحريات عىل مدى 
عقود طويلة عن تخوفاتها من أن تطالها املراسيم الرئاسية بغرض إدخال تعديالت او تنقيحات دون العودة إليهم بالحوار  والنقاش 
وهي التشاركية التي يطالب بها املجتمع املدين منذ ان تم االعالن عىل التدابري االستثنائية مبوجب املرسوم 117 ليوم 22 سبتمرب املايض.
وتعززت التخوفات بعد ما تم االعالن عنه من قبل رئيس الجمهورية حول حل املجلس االعىل للقضاء الذي اصبح من املايض حسب 
تعبريه خالل زيارته إىل مقر وزارة الداخلية اي ان مسار املراسيم لن يتوقف عند اي ملف او قطاع بل هناك خطة يبدو انها جاهزة 
للتنفيذ وان املسألة متوقفة عىل الوقت والظروف الداخلية والخارجية التي ترسع بإصدار املرسوم او التأين يف إطاره اىل حني تصبح 

الحاجة اليه متأكدة.
وتستند توجسات منظامت املجتمع املدين إىل تغييبها املتعمد عىل مدى الفرتة املاضية وبعدم ترشيكها يف أي لقاء أو نقاش ليقترص 
األمر عىل مجرد استقباالت لبعض املسؤولني األول عىل الهياكل املهنية مثل عميد املحامني االستاذ ابراهيم بودربالة وهي يف الحقيقة 
لقاءات للتهدئة حتمتها بعض االحداث التي يخىش منها توسع دائرة االحتجاجات بقطاعات لها مكانتها االعتبارية داخليا وخارجيا 
وهذا ما كان كذلك مع نقابة الصحافيني محمد ياسني الجاليص بعد ان عربت عن الخشية ان تكون املرحلة القادمة حاملة للكثري من 
االخبار السيئة يف عالقة باملكاسب التي ناضل من اجلها الجميع عىل مدى عقود املحارصة واملالحقة والتضييقات وقد أشار رئيسة 
جمعية النساء الدميقراطيات االستاذة نائلة الزغالمي يف حديثها اىل »الشعب« عن متسكها بقانون الجمعيات ورفض أي تعديل عىل 

قانون االحزاب الن يف ذلك تنكرا لجملة الحقوق املضمونة للجميع دون استثناء.

* لطفي املاكنيتتخوف منها األحزاب ومنظمات المجتمع المدني
أخبار الجامعة

انتخابات املجالس العلمية
الرتشحات  تقديم  القادمة  القليلة  األيام  خالل  سيتم 
النتخابات ممثيل الطلبة يف املؤسسات الجامعية التي تعرف كل 
االشارة  هنا  يغيب  وال  الطالبية  للقامئات  متعددة  مشاركة  سنة 
اىل تراجع االقبال عىل هذا الحدث الطاليب كام كان منذ سنوات 
مشاكل  بطرح  عالقة  يف  خاصة  شديدا  التنافس  كان  اذ  سابقة 
الطلبة والجامعة بصفة عامة والحلول التي يقرتحها ممثلو الطلبة 
الطلبة  تحفيز  مزيد  يتطلب  ما  وهو  العلمية  املجالس  داخل 
الجامعة ألنه ميثل فرصة  النقايب داخل  العمل  املشاركة يف  عىل 
للتعود عىل املامرسة الدميقراطية والتنافس النزيه والقبول بالرأي 

املخالف.

منـح
األوىل  الدفعة  الجامعية يف رصف  الخدمات  تنطلق دواوين 
من القسط الثاين من املنح الجامعية ملن متتعوا بها سابقا يف حني 
سترصف مرة واحدة )قسط أول وقسط ثان( ملن مل يحصلوا عليها 
القادمة رصف دفعات من منح بعض  االيام  سابقا كام ستعرف 

أصناف أبناء رجال التعليم.

قروض
االوىل  الدفعة  رصف  الجاري  فيفري  شهر  منتصف  سيتم 
مبختلف  بها  املنتفعني  قيام  بعد  وذلك  الجامعية  القروض  من 
االجراءات االدارية املستوجبة وارجاع الوثائق اىل مصالح دواوين 
الخدمات الجامعية ونشري هنا إىل تراجع عدد الطلبة املتمتعني 
اعتبارات أهمها عملية االسرتجاع الحقا يف  القروض لعدة  بهذه 
ظل حالة البطالة التي يشكو منها اآلف املتخرجني من الجامعة 

والتي تعوق تسديد املبالغ املطلوبة.

مساعدات اجتماعية
املساعدات  سترصف  أساسه  عىل  الذي  السقف  تحديد  تم 
االجتامعية بأقل من مرتني ونصف األجر األدىن املضمون )أي أقل 
عائلة  وبالتايل سيتمتع كل طالب من  دينار(  ألف  من 12٫800 
محدودة الدخل مبساعدة بـ 250 دينارا يف حني مازال الجميع يف 
انتظار تنقيح القانون املنظم لعملية اسناد املنح من خالل الرتفيع 
يف سقف الدخل العائيل وهو ما سيمكن عددا مهاماّ من الطلبة 
من التمتع باملنحة الجامعية خاصة يف ظل الظروف الصعبة التي 

تعيشها البالد والتي أثرت سلبا عىل أغلب الرشائح االجتامعية.
دورة استثنائية

الجراء  الجامعية  املؤسسات  مبختلف  االستعدادات  تجري 
اصيبوا  الذين  للطلبة  السنة  نصف  لالمتحانات  استثنائية  دورة 
بكورونا وهو قرار اتخذته وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
الطلبة عن  ما متت مالحظته من تخلف ألعداد كبرية من  بعد 
االختبارات التي جرت مبارشة بعد عطلة الشتاء وهي فرصة متنح 

لهؤالء الطلبة للنجاح يف دراستهم.

إحتجاج
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أمام  الدكاترة  من  عدد  احتج 
العلمي بسبب الطريقة التي متت بها عملية التعاقد مع البعض 
عىل  نفسه  الوقت  يف  مؤكدين  الجامعات  بعض  قبل  من  منهم 
أهمية أن تُدار املناظرات الوطنية النتداب االساتذة املساعدين 
يف كنف الشفافية استنادا اىل عديد املقاييس املوضوعية خاصة 
ان آالف املرتشحني ناضلوا من اجل استئناف هذه املناظرات ورد 
االعتبار لنخبة البالد يف شتى املجاالت واالختصاصات بعيدا عن 
كل أشكال التهميش والتشغيل الهش املغيب للحقوق املكفولة 

للدكاترة املعطلني عن العمل.
* لطفي املاكني

         

* العميد إبراهيم بودربالة            * االستاذة نائلة الزغالمي                 * محمد ياسني الجاليص
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اعوان   ،2022 فيفري   9 األربعاء  أمس  دخل  
واالدارات  واملنشآت  املؤسسات  كافة  وعامل 
املائية  واملوارد  الفالحة  لوزارة  بالنظر  الراجعة 
مركزيا وجهويا ومحليا يف إرضاب عن العمل عىل 

ان يتواصل اىل غاية اليوم الخميس 10 فيفري.
اليوم  تم  العمل،  عن  االرضاب  مع  وبالتوازي 
تنظيم تجمعا احتجاجيا مبقر وزارة الفالحة حرضه 
عدد كبري من منتسبي القطاع الفالحي من مختلف 
االحتجاجي  التجمع  عىل  ارشف  وقد  املؤسسات، 
األمني العام املساعد باالتحاد العام التونيس للشغل 
العامة  الجامعة  عام  وكاتب  الشفي  سمري  األخ 

للفالحة وعدد من النقابات األساسية.
 

األخ سمري الشفي 
وزارة الفالحة همشت وخربت وتم ترذيلها

سمري  األخ  باالتحاد  املساعد  العام  األمني  قال 
واعوانها  عاملها  تهمش  الفالحة  وزارة  ان  الشفي 
التي  الوزارة  هذه  ان  مضيفا  وإطاراتها،  وفنييها 
القتصاد  الفقري  العمود  تبقى  ان  ويجب  كانت 
الدخل  من  األكرب  الجزء  متثل  كانت  والتي  البالد، 
املشغل  أيضا  متثل  كانت  والتي  البالد  يف  القومي 
سنون  عليها  مرت  البالد،  يف  العاملة  للقوى  االول 
والرتذيل  والتهميش  التخريب  خالل  من  سوداء 

حتى انها فقدت تلك األدوار الطالئعية.
جموع  أمام  كلمته  يف  الشفي  األخ  وقال 
انه واثناء  الفالحي  القطاع  املنتسبني اىل  املحتجني 
جائحة كوفيد، تجند شباب وكهول ونساء الفالحة 
الذين مل يرفعوا الراية البيضاء وقاموا بتأمني الغذاء 

لكل التونسيني.
وأوضح األخ الشفي ان االتحاد العام التونيس 
للشغل قام بعديد النضاالت والجلسات التفاوضية 
يف  ولكن  تعنت  صعوبات  ووجد  القطاع  كل  يف 
التونيس  املواطن  قفة  ترميم  من  متكن  املجمل 
وتحسني الشؤون الرتتيبية يف القوانني التأسيسية يف 
يتعلق  محري  سؤال  هناك  ولكن  القطاعات  عديد 
باإلرصار غري املفهوم عىل التعّنت الكبري وعىل عدم 
للفالحة  العامة  الجامعة  مطالب  لكّل  االستجابة 
الخاص بكل األسالك وكل املوظفني واألعوان. ووعد 
وعامل  أعوان  مع  االتحاد  بوقوف  الشفي  األخ 

الفالحة دون قيد أو رشط، كام  القطاع  وموظفي 
التي  النقايب  األداء  يف  الكبرية  النوعية  النقلة  مثّن 
اىل  الوقوف  ويف  للفالحة  العامة  الجامعة  خلقتها 
لن  النضالية  املسرية  أن  وأكد  منظوريها.  جانب 
تتوقف إال بتحقيق مطالب القطاع وكرامة املنتمني 

اليه.
اتحاد  يف  املساعد  العام  األمني  األخ  ووجه 
وزارة  عىل  قامئني  كانوا  الذين  إىل  رسالة  الشغل 
عىل  االن  هم  وللذين  سنوات   10 طيلة  الفالحة 
درويش  ملحمود  شعر  بيت  يف  ولّخصها  رأسها، 
الناس وال أسطو عىل  أكره  والذي يقول فيه.. »ال 
أحد ولكن إذا ما جعت اكل لحم مغتصبي..حذار 
حذار من جوعي ومن غضبي« وتوجه بالقول اىل 
الحارضين انهم »ملح هذه األرض وانهم هم من 

ضّحوا عرشات السنني لتوفري أبسط األشياء واغىل 
األشياء وهي غذاؤهم..«.

 األخ عامر الزين..
قطاع الفالحة نخره الفساد والخراب

للفالحة  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  قال 
يدفن  ان  يأىب  الفالحة  قطاع  إن  الزين  األخ عامر 
رأسه يف الرتاب ويسعى اىل تحقيق مطالب أبنائه 
بالطرق النضالية القانونية واملرشوعة. وأوضح أن 
دخولهم يف ارضاب بيومني يأيت إثر استحالة إيجاد 
التي متت هذا  الصلحية  الجلسة  مقنع يف  جواب 
والتسويف  املامطلة  منهج  أن  وأضاف  األسبوع. 

مازال متواصال حيال مطالب القطاع، إذ أن غريهم 
من ممثيل باقي القطاعات يتحدثون عن املكاسب 
قطاع  ممثلو  يتحدث  حني  يف  لهم  تحققت  التي 

الفالحة عن املكاسب التي يسعون اىل تحقيقها.
من  الفالحة  عامالت  له  تتعرض  ما  إىل  وأشار 
املنظم  غري  النقل  عرب  املوت  إىل  دفع  ومن  ظلم 
إذ تتسبب  نهايته مأساوية،  والذي كثريا ما تكون 
وفاة  املتكررة يف  العامالت  نقل  حوادث شاحنات 
عدد كبري منهن واصابة أخريات بعاهات مستدمية.
وقال األخ عامر الزين ان لهم يف القطاع الخاص 
وال  قانونية  غري  اجورا  يتقاضون  وعامل  عامالت 
يتمتعون بأية ضامنات اجتامعية وصحية. كام أن 
لهم رشكات تعاونية نخرها الخراب ووزارة اإلرشاف 
والدوائر املسؤولة مل تحرك ساكنا حيال هذا االمر 
طوال عقد من الزمن أو اكرث، وكأنها تستلذ إنهاكها 
يف انتظار ان متنحها كلقمة سائغة ملن يراهن عىل 

بلع قوت التونسيني.
الفالحي  القطاع  يف  توجد  إنه  أيضا  وقال 
رشكات ومؤسسات عمومية ودواوين دون أنظمة 
أساسية منذ تأسيسها، وبال هياكل تنظيمية خاصة 
الرابع  اإلرضاب هو  أن هذا  الزين  األخ  وأكد  بها. 
حقوقهم  افتكاك  أجل  من  النضال  وسيواصلون 
التي  الصلحية  الجلسة  عىل  وعرج  ومكاسبهم. 
إنها  قائال  الفالحة،  وزارة  يف  الثالثاء  يوم  انعقدت 
ورغم ضيق الوقت وتأخره، اال انهم مّدوا أيديهم 
املقرتحات  اال  والتفاوض ولكنهم مل يجدوا  للحوار 
للنظر  لجنة  إنشاء  نحو  التوجه  من  املجدية  غري 
يف مطالب القطاع، وهو ما رفضه الطرف النقايب. 
لن  املطالب  وتحقيق  املكاسب  أن  عىل  وشّدد 

تتحقق إال بالنضال وال غري النضال.
 عامالت بال أجور منذ ثالثة أشهر 

عىل هامش الوقفة االحتجاجية التي انتظمت 
تحدث  االرضاب،  مع  بالتوازي  االربعاء  أمس  يوم 
ومشاكلهم  مشاغلهم  عن  الحارضين  من  العديد 
ديوان  عامالت  غرار  عىل  تعّد  وال  تحىص  ال  التي 
الزيت اللوايت تحدثن عن معاناتهن بسبب استمرار 
عملهن بالديوان وفق املناولة وعدم ادماجهن اىل 
اليوم، رغم أن البعض منهن شارفن عىل التقاعد.. 

إذ اشتكت العامالت بديوان الزيت من زهد االجر 
باقي  وهضم  شهريا  دينار   200 يفوق  ال  الذي 

الحقوق من منح وساعات إضافية وغريها.
التعاونية  يف  العامالت  عديد  تحدثت  كام 
مأساتهن  عن  املمتازة  والبذور  للمشاتل  املركزية 
او  اشهر  ثالث  منذ  أجورهن  رصف  عدم  بسبب 
اكرث اىل جانب عدم متتعهن بالتغطية االجتامعية 
استيائهن  عن  العامالت  وعربت  تقريبا،  سنة  منذ 
تتبعها  التي  للسياسة  الشديد  واستنكارهن 
من  آخر  عدد  اىل  إضافة  تجاههن..  املؤسسة 
فالحية  بقطاعات  والعاملني  والعامالت  األعوان 
مختلفة، اشتكوا من الظلم الشديد املسلط عليهم 
أي  دون  عنوة  منهم  سلبت  التي  حقوقهم  ومن 

مرّبر.
 مطالب القطاع

قطاع  منتسبي  إرضاب  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
الفالحة جاء احتجاجا عىل »سياسة املامطلة التي 
حيال  املسؤولة  والدوائر  اإلرشاف  وزارة  تنتهجها 
مطالب القطاع«.. إذ يطالب أعوان وعامل القطاع 
 5 اتفاق  يف  ورد  ما  بتنفيذ  بالخصوص  الفالحي 
زائد 5 يف فيفري وجوان الفارطني وإصدار االوامر 
لدى  واملودعة  بذلك  الخاصة  والرتتيبية  القانونية 
بإصدار  يطالبون  كام  الحكومة.  رئاسة  مصالح 
واملهندسني  والتقنيني  لإلداريني  السلكية  االنظمة 
ومحليل  املخابر  ألعوان  املشرتك  والسلك  والعملة 
املتعلقة  واملناشري  األوامر  وإصدار  اإلعالمية 
األعوان حسب  توظيف  واعادة  االفقية  باملطالب 
مؤهالتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق االمر عدد 

1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
كام يشّددون عىل رضورة تأهيل البنية التحتية 
برنامج  وبعث  الفالحي  واالرشاد  التكوين  ملراكز 
العلمي  لالرتقاء  يفيض  مبا  والرسكلة  للتكوين 
وضعية  بتسوية  واإلرساع  الوزارة  ألبناء  واملهني 
عملة الحضائر والعملة واالعوان العرضيني مبراكز 
البحث وتوفري االعتامدات لخالص أجورهم وعملة 
عقود  بصيغة  املنتدبني  املياه  عن  التنقيب  وكالة 

إسداء الخدمات.
* حياة الغامني

 حذار من جوع 
وغضب »قطاع« 

وفر قوت التونسيني 
فكوفئ بالتهميش 
والرتذيل والتخريب

إرضاب قطاع الفالحة يكشف:

عامالت وعامل يتقاضون أجورا غري قانونية وال يتمتعون بأية ضامنات 
اجتامعية وصحية ورشكات ودواوين ومؤسسات نخرها الفساد

مشهد من الوقفة االحتجاجية

ر الزين األخ عاماّ األخ سمري الشفي
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املكتب الوطني الفائز بثقة نواب مؤمتر املكتب الوطني للشباب العامل
لتكوين  االنتخايب  املؤمتر  التأم   
العامل  للشباب  الوطني  املكتب 
التالية:  األسامء  عىل  االختيار  تّم  وقد 
)منّسًقا(  املهبويل  عزيز  محمد  األخ 
الرحييل  ابراهيم  واإلخوة:  واألخوات 
وإميان الطرابليس وأمين املاجري وأمين 
ميك وهيفاء الطرابليس ووئام النشمي 
حسني  وفتحي  البجاوي  ومروى 

)أعضاًء(.

إرضاب يف رشكة شعبان بصفاقس
نفذ اعوان رشكة عامل رشكة شعبان اخوان إرضابهم بإرشاف املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 

وذلك دفاعا عن حقوقهم ومستحقاتهم املرشوعة .
هتانينا

 لألخ والزميل 
طارق السعيدي

أحّر التهاين لألخ والزميل بجريدة 
الشعب األخ طارق السعيدي الجتيازه 
امتحانات السنة ثانية ماجستري علم 
من  قريب  مبالحظة  التنمية  اجتامع 
الحسن. وإثر هذا املناسبة نرجو له 

تواصل النجاحات.

إرضاب يف املجمع الكيميائي
نّفذ أعوان وإطارات املجمع الكيميايئ 
 9 األربعاء  أمس  يوم  من  بداية  التّونيس 
غاية  إىل  يتواصل  إرضابا   ،2022 فيفري 
املفاوضات  فشل  إثر  وذلك  الجمعة  يوم 
مع ُسلِط اإلرشاف حول عدد من املطالب 

املادية واملهنية. 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  وقال 
للنفط والكيمياء األخ محمد الربين خميلة 
لها  االستجابة  يتّم  مل  مطالب  هناك  إّن 
وتعود إىل مارس 2021 معلنا أّن الجلسة 
الصلحية التي انعقدت يوم اإلثنني املايض 
بالتفقدية العامة للشغل باءت بالفشل. 

بيومني  العمل  عن  اإلرضاب  هذا 
الكيميايئ  املجمع  وأعوان  إطارات  يشمل 
التونيس بقفصة وقابس وصفاقس عىل أن 
يتّم استئناف العمل يوم غد الجمعة عىل 

الساعة السابعة صباحا.
األخ محمد الربين خميلة

إرضاب 
ألعوان 
البنك 

التونيس 
بصفاقس

مصادر  من  »الشعب«  علمت 
تنفيذ  برقية  إصدار  تّم  أنه  مطلعة 
بكافة   2022 فيفري   22 يوم  إرضاب 

مقرات البنك التونيس بجهة صفاقس.

ل بلديات صفاقس غاضبون عماّ
تجمعا  صفاقس  جهة  بلديات  وموظفو  عامل  نظم 
مشاكلهم  بحّل  تطالب  شعارات  رافعني  حاشدا  احتجاجيا 

املهنية واالجتامعية املزمنة.
املنح  بفصل  العامل  يطالب  إذ  صفاقس  بلدية  يف  ومنها 
عن املرتب الشهري كام هو معمول به منذ عقود وبالرتفيع 
يف املنح االجتامعية. أما عامل بلدية قرمدة فيطالبون بفتح 
الفضالت  لرفع  وذلك  املجاورة  البلديات  غرار  عىل  مسلك 

حتى ال تدخل املنطقة يف حالة كارثية صحية.
من  أكرث  تعرض  عىل  فيحتجون  العامرة  بلدية  عامل  أما 
موجب  دون  البقية  وهرسلة  العزل  إىل  زمالئهم  من   10
العامل واملوظفون  الزيت يطالب  بلدية ساقية  قانوين. ويف 
بفّض اإلشكال املتعلق بالرواتب وبتكليف كاتب عام جديد 

للبلدية.
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واألحذية  والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة  الجامعة  نظمت 
فريدريش  من  وبدعم  للصناعات  الدويل  االتحاد  مع  بالتعاون 
ايبارت أوىل الندوات التكوينية لربنامج الرشاكة لسنة 2022 حول 
وقد   .2022 فيفري   06 اىل   04 من  وذلك  االجتامعية  التغطية 
حرض افتتاح الندوة األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام لجامعة 
ايبارت  بفريدريش  املشاريع  مدير  ليزر  اميل  والسيد  النسيج 

مرفوقا باألخت ليىل الشعري منسقة مشاريع املنظمة.
اعترب األخ الحبيب الحزامي ان الندوة متثل انطالقة مرحلة جديدة 
من برنامج الرشاكة الطموح الذي انطلق منذ 2018 والذي مكّن 
النقابيون  تلقى  ان  بعد  القطاع  يف  النقابية  القدرات  رفع  من 
تكوينا عميقا يف مختلف املجاالت. ومثّن األخ الكاتب العام اتفاق 
العام  االتحاد  بني  ابرامه  تّم  الذي  القطاع  يف  األجور  يف  الزيادة 
إن  وقال  والتجارة.  للصناعة  التونيس  واالتحاد  للشغل  التونيس 
الصعب.  الواقع  مقتضيات  مع  ينسجم  بشكل  مقبول  االتفاق 
الدين  نور  األخ  بذله  الذي  الكبري  بالجهد  الحزامي  األخ  وأشاد 
أجل  من  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب 
التوصل اىل هذا االتفاق املهم. وأضاف األخ الحزامي ان الجامعة 
امضاء  قبل  بها  خاصا  اتفاقا  أمضت  قد  كانت  للنسيج  العامة 
االتفاق املركزي معتربا ان إمضاء االتفاق القطاعي قد ساهم يف 

حلحلة األوضاع عىل املستوى املركزي.

شأن داخيل

وتحدث األخ الحبيب الحزامي عن خطورة الوضع الراهن نتيجة 

التي  االجتامعية  واإلشكاليات  االقتصادية  الهزات 

تشهدها البالد وقال إن تونس يف حاجة إىل االتحاد 

العام التونيس للشغل وهو ما يفرتض ترتيب البيت 

الداخيل معتربا أن املؤمتر 25 سيكون محطة مهّمة 

من أجل مزيد رص الصفوف. وأكد األخ الحزامي 

يف  عادي  امر  وهو  التصورات  يف  خالفات  وجود 

االلتزام  اطار منظمة دميقراطية ودعا إىل رضورة 

بها  الخروج  وعدم  األطر  داخل  الرصاع  بقواعد 

التواصل االجتامعي او اىل اإلذاعات  اىل صفحات 

معتربا أن الشأن النقايب شأن داخيل.

دعم متواصل

قال السيد اميل ليزر ان برنامج الرشاكة يعرب عن 

تضامن منظمة فريدريش ايبارت مع العاملني يف 

وذا  اسرتاتيجيا  قطاعا  يعترب  الذي  النسيج  قطاع 

أهمية كربى وهي بذلك تدعم كل قطاع يناضل 

ويدافع عن حقوقه. ومثّن السيد اميل ليزر نجاح 

الزيادة  اتفاق  العامة للنسيج يف تحقيق  الجامعة 

يف األجور رغم كل املحاوالت لحرمان عاّمل القطاع الخاص من 

القطاع  يف  يتحقق  جديد  مكسب  أنه  معتربا  املرشوع  حقهم 

االقتصادية.  الصعوبات  ورغم   19  - كوفيد  أزمة  رغم  الخاص 

وتحدث السيد اميل ليزر عن الحامية االجتامعية  مؤكدا أهمية 

تشخيص واقع الحامية االجتامعية يف القطاع وتحديد النقائص 

مع  ومالمئتها  الشغلية  الترشيعات  ملراجعة  التصورات  وتقديم 

معايري العمل الدولية. وقدم السيد اميل ليزر ملحة عن مبادئ 

فريدريش ايبارت وأهدافها مؤكدا أنها تلتزم باملبادئ األساسية 

للدميقراطية االجتامعية.

* طارق السعيديندوة تكوينية في النسيج حول الحماية االجتماعية

عمال يطالبون بتوضيح الرؤية
 

األوضاع  أن  العاصمة  باريس وسط  األساسية ملقهى ومطعم  للنقابة  العام  الكاتب  الزكراوي  أكد جلول 

املهنية واملادية تراوح مكانها يف املؤسسة وذلك منذ الجلسة الصلحية والتفاوضية لشهر ديسمرب بحضور 

معتمد والية تونس واملسؤول اإلداري برشكة املرشوبات التابعة ملجمع حامدي بوصبيع ومل تتحرك الجهات 

املعنية لحلحلة األمور يف االتجاه االفضل. 

ويطالب عامل وإطارات مقهى باريس إحدى أهم عالمات شارع الحبيب بورقيبة االدارة العامة للمجمع، 

بضامن الزيادة يف االجور والتي مل تشهد أي تعديل منذ سنة 2011 بل إنهم حصلوا عىل زيادة طفيفة 

سنة 2016 وهذا مع اعرتاف اإلدارة وعىل مستوى التأجري بسحب ذلك وضّم العامل إىل املجمع وليس إىل 

االتفاقية الخاصة باملقاهي واملطاعم، هذا إىل جانب تحسني ظروف العمل يف املؤسسة، مع التأكيد عىل 

تحسني اإلنتاج واإلنتاجية كام يشهد بذلك ومنذ سنوات املسؤول األول عن املؤسسة. 

* ناجح

مقهى باريس:         وزارة الداخلية 
        بلديــــــــة القصــــــــر                                                             

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
بلديــــــة القصر

إعــــــالن طلب عروض عـــــدد01/2022 

تعتزم بلدية القرص القيام بطلب عروض القتناء معدات نظافة لفائدتها 
حسب األقساط اآليت ذكرها:

- قسط عدد 01: اقتناء عدد 01 شاحنة ضاغطة سعة 7 م3
 قسط عدد 02: اقتناء عدد 01 جرّار فالحي قوة 80-70 ح

مرشوع ممّول من طرف صندوق القروض ومساعدة الجامعات املحلية 
ضمن الربنامج السنوي لالستثامر لسنتي 2020 /2021

فعىل املزودين الراغبني يف املشاركة والذين تتوفر فيهم الرشوط القانونية 
سحب العروض وتعمريها وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 
TUNEPS مجانا حدد آخر اجل لقبول العروض يوم األربعاء 23 فيفري 
الساعة  عىل  العروض  فتح  يتم  كام  صباحا  العارشة  الساعة  عىل   2022

العارشة ونصف من نفس اليوم.
اليوم  من  ابتداء  يوما   90 بــ  العرض  صلوحية  مدة  حددت  مالحظة: 

املوايل للتاريخ األقىص لقبول العروض.
عىل  العمومي  الرشاء  منظومة  طريق  عن  إجباريا  املشاركة  تكون 
الخط  TUNEPS ويتم إمضاء العروض الكرتونيا بواسطة شهادة االمضاء 

االلكرتوين.
ويلغى وجوبا كل عرض ال يكون مطابقا لرشوط املشاركة او وصل بعد 

اآلجال.
                                                                     *  رئيس البلدية 
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منتصف  منذ  توفر  تطاوين  تشتغل يف صحراء  برتولية  ست رشكات 
الطاقة... هذه  الوطني من  اإلنتاج  أغلب  املايض  القرن  الستينات من 
املوجودة  االجتامعية  مبقراتها  وهيكليا  تنظيميا  مرتبطة  الرشكات 
الخاص  باملعرف  يبدأ  منها  عدد  هواتف  أرقام  أن  حتى  العاصمة  يف 
الرشكات  مقر  وجود  برضورة  الرشكات  هذه  تتعلل   ..)71( بالعاصمة 
قرب وزارة اإلرشاف واإلدارات املركزية املسرية للقطاع وهي حجج فيها 

الكثري مام يرد..
األعوان  عن  خاصة  والصادرة  املطالبة  األصوات  تعالت  الثورة  بعد 
للشغل  الجهوي  االتحاد  ممثلهم  طريق  عن  الرشكات  بهذه  املشتغلني 
بتطاوين... وأبدى املطالبون الكثري من املرونة بأن قبلوا بوجود متثيليات 
ذات صالحيات عالية يف الجهة متثل قناة اتصال قريبة من األعوان متتلك 
يتوفر  مام  الحقول  تحتاجه  ما  تقتني  ومغازة  ومالية  إدارية  اقساما 
ويعطي  الجهة حركية  يضفي عىل  تجارها مام  وعند  الجهة  أسواق  يف 
انعكاسا إيجابيا ويخلق عديد مواطن شغل  الطاقي يف الجهة  للنشاط 

غري مبارشة...
املتعلقة  القرارات  من  مجموعة  الشاهد  يوسف  أصدر   2017 سنة 
بجهة تطاوين من أجل إخامد االحتجاجات االجتامعية )64 قرار(. تنّص 
خالل  من  بالجهة  البرتولية  الرشكات  وجود  »تعزيز  عىل   51 النقطة 
 2017 جويلية  يف  أشغالها  وانطالق  البرتولية  للمؤسسات  دار  إحداث 
البرتولية يف تطاوين بنفس  وفتحت يف مرحلة أوىل متثيليات للرشكات 
مقر املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية موىف جويلية 2017«. نفذت 
املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية هذا القرار ووفرت يف الحي اإلداري 

مبدينة تطاوين مقرا الئقا يحتوي عىل خمسة طوابق تحت مسمى دار 
املؤسسات البرتولية وتم االتفاق عىل أن تركز كل مؤسسة برتولية مع 
الجنوب  ورشكة  للتنقيب  الوطنية  الرشكة  مثل  العمومية  املؤسسات 
التونسية  املجتمعية واملؤسسة  للمسؤولية  املشرتكة  للخدمات واإلدارة 
ولهذا  الجهوية...  اإلدارية  متثيليتها  تركز  أن  نفسها،  البرتولية  لألنشطة 
الغرض تنفق املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية مبلغ 80 ألف دينار 
سنويا مثنا لكراء هذه الدار مع زيادة سنوية بنسبة 5 %.. ولهذا األمر 
نفسه انتدبت املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية 20 عونا -منهم من 
هم من خريجي الجامعة التونسية وأصحاب اختصاصات علمية وتقنية 
عالية- عن طريق رشكة الجنوب للخدمات... هذا أمر حدث مع بداية 
سنة 2018 اي منذ اكرث من اربع سنوات... لكن طيلة هذه السنوات 
املؤسسات  فال  املبنى  صاحب  إال  القرارات  هذه  من  احد  يستفد  مل 
البرتولية استجابت لقرارات الدولة التونسية ومل تركز متثيليات لها وبقي 
األعوان دون عمل فعيل وهم اآلن يف حكم املرتسمني بحكم انقضاء مّدة 
الجنوب للخدمات  آليا.. إال ان رشكة  األربع سنوات واصبح ترسيمهم 
وحتى تحرمهم من حقهم يف الرتسيم عمدت إىل عدم تجديد عقودهم 
وتحويلها إىل عقود غري محددة املدة كام ينص عىل ذلك قانون مجلة 
منهم  عدد  عىل  وسلطت  العامل  عىل  التضييق  يف  متادت  بل  الشغل 
نقلة تعسفية إىل تونس العاصمة يف املقر املركزي للمؤسسة التونسية 
لألنشطة  التونسية  املؤسسة  تحرص  أن  من  فبدال  البرتولية..  لألنشطة 
البرتولية عىل تطبيق القرار القايض برتكيز متثيليات للرشكات البرتولية 
الجهة وبالتايل تشغيل كل األعوان وانتداب عدد آخر لالشتغال يف  يف 

ترسيح  وهو  السهل  الحل  إىل  تعمد  فإنها  الجديدة  الجهوية  إداراتها 
عىل  املتعاقبة  اإلدارات  ارتكبتها  خروقات  عىل  ومعاقبتهم  األعوان 
الجنوب  ورشكة  البرتولية  لألنشطة  التونسية  واملؤسسة  الطاقة  وزارة 

للخدمات..
الحجة التي يقدمها اصحاب هذا الحل الرتقيعي واملرفوض جهويا هي 
أن األعوان املطالبني بالنقلة ال يؤدون عمال مقابل األجر الذي يحصلون 
عليه وهو ما يعّدونه فسادا يرفضون تواصله.. وهي حجة مردودة عىل 
أصحابها ألن الفساد الحقيقي هو أن تدفع الدولة التونسية مبلغا تجاوز 
400 مليون مقابل كراء دار املؤسسات دون أن تكون اي من املؤسسات 
السنة  خالل  إليها  انتقلت  التي  للخدمات  الجنوب  باستثناء رشكة  بها 

املنقضية... 
الدولة  وضعف  العام  املال  إهدار  وشبهة  الخروقات  هذه  إزاء 
املطلوب من  السيادية،  بقراراتها  األجنبية  الرشكات  إلزام  وعجزها عن 

سلطة اإلرشاف هو:
- محاسبة هؤالء املسؤولني عن إهدار املال العام 

البرتولية  للرشكات  الجهوية  اإلدارات  برتكيز  القايض  القرار  تطبيق   -
واإلدارات العمومية املشتغلة يف القطاع 

- الرتسيم الفوري لألعوان املشتغلني بدار املؤسسات وعدم تسليط 
قرار عقايب عليهم لخروقات ارتكبها غريهم وااللتزام بتشغيلهم يف مقر 
دار املؤسسات كام ينص عىل ذلك بالغ انتدابهم والعقود املُمضاة بينهم 

وبني رشكة الجنوب للخدمات.
* عدنان اليحياوي

دار املؤسسات البرتولية بتطاوين

إهدار للامل العام وعجز عن تنفيذ القرارات احلكومية

بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل باملنستري وبرئاسة االخ الحبيب 
بوزويدة عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي وحضور الجامعة 
العامة للفالحة ممثلة يف االخوين عامر الزين الكاتب العام للجامعة 
بلقاسم بن أحمد  العلوي واألخ  للفالحة ومساعده يونس  العامة 
عضو املكتب التنفيذي الجهوي انعقدت الهيئة االدارية القطاعية 
للفرع الجامعي للفالحة باملنستري افتتح االخ عامد الرحموين كاتب 
عام الفرع الجامعي االشغال التي انطلقت بالوقوف دقيقة صمت 
وافاها  التي  صاية  عايدة  القطاع  فقيدة  االخت  روح  عىل  ترحام 
االجل املحتوم اثر سكتة قلبية تحول بعدها اىل الرتحيب بالحارضين 
واملرور اىل طرح االشكاليات الراهنة وتحفيز النقابيني والنقابيات 
عىل انجاح املحطات املقبلة من تحركات نقابية قطاعية وعامة لعل 
ابرزها ما تعلق باالرضاب العام املزمع تنفيذه أواخر هذا االسبوع 
واستعداد  نقايب  تكاتف  يتطلبه من  وما  الجاري(  فيفري  )9 و10 
محكم وجيد آلليات تنفيذه وذلك من اجل تحقيق جملة املطالب 
عىل رأسها املطالبة بتنفيذ ما جاء يف اتفاق 5 زايد 5 برمته فضال عن 
تحقيق املطالب القطاعية الواردة يف الئحة الهيئة االدارية الوطنية 
عامد  االخ  مداخلة  يف  ورد  ما  حسب   2021 سبتمرب   28 بتاريخ 
والنقابات  الجامعي  الفرع  يف  بزمالئه  واشاد  عاد  الذي  الرحموين 
االساسية عىل جديتهم وتحركاتهم املمنهجة داعيا اياهم اىل العمل 
الجاري  فيفري  و10   9 يومي  شنه  املزمع  االرضاب  انجاح  عىل 
قابلتها  التي  املطالب  لتحقيق  املتبقي  الوحيد  السبيل  باعتباره 
واالستخفاف  املامطلة  من  بكثري  عموما  االرشاف  وسلط  االدارة 
سواء  مكوناته  مبختلف  القطاع  الستحقاقات  استجابتها  عدم  مع 
تعلق االمر بالقطاعني العام والخاص او الوظيفة العمومية وهو ما 
ورد عىل لسان رئيس الجلسة األخ الحبيب بوزويدة عضو املكتب 
الجهة  يف  القطاع  ابناء  جهود  عىل  اثنى  الذي  الجهوي  التنفيذي 
الوطني  العمل  إىل مصاف  النقايب  بالعمل  االرتقاء  وحرصهم عىل 
الحركية  روافد  اهم  يعتمد  الذي  الفالحي  للقطاع  خدمة  الجاد 

عنها  تحدث  والتي  ببالدنا  االقتصادية 
كاتب  الزين  عامر  االخ  تفاصيل  بأكرث 
بداية  يف  اثنى  والذي  الجامعة  عام 
ابناء  ونضاالت  جهود  عىل  تدخله 
القطاع عىل اختالف مواقعهم والذين 
التحديات  امام  واحدا  صّفا  يقفون 
ولعّل ابرزها ما تعلق باستهانة سلطة 
بالدولة  املسؤولة  والدوائر  االرشاف 
مبطالب وهموم الشأن الفالحي وعدم 
التزامها مبا جاء يف االتفاقيات واللوائح 
والتي  االجتامعي  الطرف  مع  املربمة 

نصت عىل عديد النقاط منها:
وجوان  فيفري  يف   5+5 اتفاق  يف  ورد  ما  بتنفيذ  املطالبة   )1
بذلك  الخاصة  والرتتيبية  القانونية  االوامر  واصدار  الفارطني 

واملودعة لدى رئاسة الحكومة.
والتقنيني  لالداريني  السلكية  االنظمة  بإصدار  املطالبة   )2
حسب  املخابر  العوان  املشرتك  والسلك  والعملة  واملهندسني 
 1043 عدد  االمر  بتطبيق  وذلك  العلمية  وشهائدهم  مؤهالتهم 

ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
االستثنائية  الرتقيات  من  القطاع  اعوان  بتمكني  املطالبة   )3

واصدار القانون املوّحد للمراكز الفنية واملجامع املهنية.
قرارات  من  ومتكينه  الدولية  االرايض  ديوان  هيكلة  اعادة   )4
املايل طبقا ملحارض  والدعم  لفائدته  املسرتجعة  األرايض  تخصيص 

االتفاق السابقة.
فضال عن ذلك اىت الحارضون عىل جملة من املشاغل التي تؤرق 
ابناء القطاع يف سائر املجاالت كام حذا االخ عامد الرحموين كاتب 
تناوله  عند  الجامعة  عام  كاتب  األخ  حْذو  الجامعي  الفرع  عام 
الوطنية املنعقدة يف 28 سبتمرب املايض  الهيئة االدارية  ملخرجات 

برئاسة االخ حفيظ حفيظ االمني العام املساعد والتي نصت عىل 
النقاط املذكورة آنفا وعديد النقاط االخرى...

الفرع  عام  كاتب  تحدث  فقد  الجهوي  املستوى  عىل  وأما 
الجامعي عن عديد االزمات التي تشوب القطاع الفالحي عىل غرار 
أزمة مياه الّري خاصة يف ظّل شّح االمطار مام انجّر عنه غالء فاحش 
يف سعر االعالف هذا اذا ُوجدت وغريها من املشاكل التي ترتبت 
عنها مالمح احتقان بل ذروته يف معتمدية بنبلة والتي اغلقت فيها 
الطرقات املؤدية إىل مدن وقرى الجهة بل والجهات املجاورة عىل 
عرب  واملرور  إليه  الوصول  يستوجب  والتي  واملهدية  سوسة  غرار 
عىل  الحواجز  نتيجة  املايض  االسبوع  تعذر  ما  وهو  بنبلة  مدينة 
االنتظار... حدث  من  مع ساعات طويلة  املدينة  اطراف  مختلف 
فراغ  حالة  املندوبية  تعيش  اذ  الفالحة  ربان  غياب  يف  ذلك  كل 
وفوىض ال سابق لها حسب افادة االخ عامد اذ يتواصل الفراغ عىل 
رأس املندوبية الجهوية منذ مثانية اشهر مام اطلق عليه املصطلح 
واالدارية  الفالحية  الشؤون  ملختلف  »البْعيل«  بالتسيري  الفالحي 
وجهويا  وطنيا  املفاوضات  تعطل  ظل  يف  خاصة  بالخصوص  منها 

تحت ذريعة الفصل 20 البائس ويسء الذكر...
*حمدة الزبّادي

الفالحون وأيام الغضب يف املنستري

مطالب عالقة وإدارة باهتة واإلرضاب أمر واقع
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متى يتوقف النزيف؟
* بقلم: لطفي املاكني

ما  تأمني  يف  الضنك  تعاين  وهي  املجتمع  رشائح  أغلب  أن  أعتقد  ال 
املشوب  واالنتظار  والرضائب  االسعار  ارتفاع  بعد  سبيال  إليه  استطاعت 
التي بدت عاجزة عن  بالحرية والخوف من أن تتأخر عملية تنزيل األجور 
الصمود ولو لفرتة قصرية من كل شهر أمام لهيب األسعار التي مل تغب عن 

أي مادة أساسية كانت أو غريها.
كام أن أغلب »الشعب الكريم« عىل قناعة أنه ترك وحيدا بعد أن تخلت 
حركة  ونعني  االسعار  يف  بالزيادة  تندد  خرجت  التي  حتى  االحزاب  عنه 
الحكم عىل مدى  به عندما كانت يف  القيام  يلزم  ما  تفعل  التي مل  النهضة 
عرشية كاملة بل انها تركت الحبل عىل الغارب كام يقول املثل لتنفلت االمور 
وتصل إىل ماهي عليه اآلن الن اولويات فئة من الذين ميارسون السياسة هي 
التموقع أوال ثم ضامن البقاء أطول فرتة يف السلطة وتصبري املواطن بكالم ال 
معنى له بدل الذهاب اىل االسباب واملسببات ومعالجة أصل هذا االنفالت 
غري املسبوق وهذا بشهادة حتى من كانوا اول من وقفوا ضد نظام ما قبل 

.2011
وبقدر ما اصبح االتفاق حامال اعرتافا ضمنيا بأسباب ومسببات ما وصلنا 
إليه فإن املطلوب من الحكومة الحالية عدم االرتكان إىل االساليب نفسها 
والتعلل بالحجج ذاتها التي استند إليها من حكموا منذ 2011 بعد ان أطنبوا 
يف الوعود و»التبشري« بالخري العميم لكل من ساندهم للوصول إىل الحكم 
وحتى الذين عارضوا ذلك وهذا االستدراك يفرتض عىل الحكومة عدم ارتهان 
االجراءات عىل الطبقات الضعيفة واملهمشة التي باتت هي املمول الرئييس 
القرارات  لتجنب  كثرية  حلول  عىل  يحتكمون  ال  انهم  مبا  الدولة  لخزينة 
واالجراءات املثقلة لكاهلهم دون توقف او هدنة إىل درجة ان شبهت هذه 
صالح  طيب  الكاتب  رائعة  عىل  تأسيسا  االسعار  يف  الزيادة  مبوسم  الفرتة 
»موسم الهجرة للشامل« الذي كشفت األيام مدى وضوح الرؤية لديه بأن 

أصبح هاجس سكان دول  الجنوب الهروب إىل دول الشامل املرفه ماديا.
ال  أن  من  الخشية  هو  األول  املواطن  هاجس  يصبح  ان  نستغرب  وال 
انها  مبا  اللوبيات وسطوتها  تغلغل  الذي كشف كذلك  الوضع  يتوقف هذا 
فرضت تعريفات االسعار كام ارادت وأخفت العديد من املواد االساسية من 
األسواق واملتأكد أنها »ستعيدها« بعد أيام لكن باالسعار التي ستجرب املواطن 
عىل القبول بها طاملا ان االجهزة املكلفة بالرقابة مل تعد قادرة عىل مجابهتها 
رغم ما نسمعه عاماّ تم حجزه من بضائع مبختلف جهات البالد كان يفرتض 
ان تكون معروضة للعموم باالسواق وهو ما يطرح رضورة الترسيع بإيجاد 
اآلليات القانونية الرادعة التي سمعنا عنها الكثري دون ان نراها عىل أرض 
بالعدد  التحرك ميدانيا  القادر عىل  البرشي  العنرص  الواقع اضافة إىل توفري 
الكايف ومحارصة اذرع هذا االخطبوط الذي يتحرك اىل حد االن بكل اريحية 
طاملا انه يتحكم يف رواج البضائع وتحديد اسعارها كيفام يشاء وال تعنيه ال 
بالويل  املتوعدة  الوزارية والخطابات  االجتامعات  بعيد وال من قريب  من 
اىل  يذهب  ملموسا  شيئا  ير  مل  انه  مبا  واملضاربني  املحتكرين  لكل  والثبور 
أصل األسباب والفاعلني الرئيسيني فيها الن التبجح االعالمي مبا تم حجزه من 
بضائع )عىل أهميته( ال يعني ان النزيف سيتوقف كام تأكاّد ان الوضع ظل 

عىل حاله ونعني غياب املواد األساسية وارتفاع اسعارها ان وجدت.
واملضاربة  التهريب  ارتباط  عىل  املحللني  من  الكثري  عليه  أكد  ما  إن 

باالرهاب.
التي مازالت ترص عىل أن الدور موكول إىل املواطن  كام ان »الحلول« 
بالدرجة األوىل )رغم أهميته( يبقى قارصا إن مل نقل عديم الجدوى ألنه ويف 
كل دول العامل ومهام كانت طبيعة نظامها السيايس تعتمد بالدرجة األوىل 
عىل ما يتوفر للدولة من قوانني وآليات العادة االمور  اىل مدارها الطبيعي 
الحاجة ملواجهة املحتكرين واملضاربني  الترشيعات متى استوجبت  وتحيني 
والتي ال يخفى عىل أي كان قدرتهم عىل التحيل واملتاجرة بقوت املواطنني 

كلام استشعروا ضعف مؤسسات الدولة.

بالتلميح والترصيح

التعلامت  خارج  األنشطة  هي  املدرسية  الحياة  تعترب 
فلامذا تعطلت. وهل ان املدرسة فضاء للمكتسبات املعرفية 
االجتامعية؟  للتنشئة  فضاء  أيضا  ام هي  فقط؟  والتعلامت 
وماهي التداعيات عىل مستوى السلوكيات والترصفات وبناء 
نتيجة  للتلميذ  الذهنية  البنية  تغريت  هل  عموما؟  القيم 
السياق  هذا  يف  املتجددة؟  او  الجديدة  القيم  يف  التغريات 
من  جملة  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  قدم 
التشخيصات واملقرتحات العملية والتوصيات التي من شانها 
وطنية  ندوة  إطار  يف  وذلك  الرتبوي  اإلصالح  يف  املساهمة 
نظمها للغرض اثثها مجموعة من الخرباء يف الشأن الرتبوي. 

منذر عايف أستاذ جامعي ومستشار لعدة وزراء تربية 
ال بد من ربط الزمن املدريس بالزمن االجتامعي.

فقط،  للتعلامت  فضاء  الجائحة  زمن  املدرسة  كانت    
مدرسية،  وحياة  تواصل  وجود  لعم  نظرا  روح  بال  فكانت 
خاصة وان اصالح 2004 ركاّز عىل ان تكون الحياة املدرسية 
متكاملة االبعاد: بعد تعلمي يغذي الشعور باالنا »املتفوقة 
املتميزة » ويف املقابل يشعر بخيبة االمل اذا فشل يف الدراسة 
اذا هي مدرسة التعلاّم تغذيها الدروس الخصوصية والحرص 
عىل النتائج فقط، وبتفوق التلميذ تتفوق املدرسة يف الجهة 
نتائج عدديا  ما حصلت عىل  اذا  البالد عموما  او  املدينة  او 
التنشئة  مدرسة  هو  الثاين  البعد  او  الثاين  النوع  مرتفعة، 
االجتامعية وهنا نتحدث بالرضورة عن الحياة املدرسية فهل 
هنالك مدرسة للتعلم وأخرى للتنشئة االجتامعية؟ وما هي 
القواسم املشرتكة والحدود الفاصلة بينهام؟ البعد الثالث هو 
نفسية  مشاكل  او  معوقات  عشنا  او  شاهدنا  فاذا  املرافقة 
التحصيل املعريف او رسوب او  او صعوبات تعلم اوفشل يف 
او  او اجتامعية  بالرفض فهذا يتطلب مرافقة نفسية  تهديد 
القول  التحليل ميكن  املستوى من  اذا عند هذا  االثنني معا. 
للتنشئة  واألخرى  للتعلامت  األوىل  مدارس  ثالث  هنالك  ان 
بينهم جميعا  املشرتك  القاسم  للمرافقة.  والثالثة  االجتامعية 
هو العنف بكل اشكاله خاصة العنف الرمزي الذي نحسه وال 
وعنف  الرقمية  واألجهزة  املتعددة  الوسائط  عنف  نشاهده 
»الغزاة » من  اليوم يف رصاع مستباح مع  فاملدرسة  االعالم، 
وسائط التواصل االجتامعي واالعالم والفضاء الخارجي الذي 
من املفرتض ان يعطيها القيمة املضافة فانه ينافسها بالسلب. 
فعندما نتحدث اليوم عن العنف املادي الحاصل يف مدارسنا 
فان مصدره األنرتنت واملواقع االفرتاضية الباثة ألفالم العنف. 
 - التلفاز والوسائط  التي يصنعها  الجدد  ومع رموز املجتمع 
فاألستاذ واملدرسة واملنهاج مل تعد رموزا بالنسبة إىل التالميذ-، 

يصنعهم  رموز  هم  التلميذ  معهم  يتامهى  الجدد  الرموز 
االعالم والوسائط الرقمية. كام ان املدرسة أصبحت مستباحة 
يف محيطها الخارجي هذا الفضاء العدواين للمدرسة مبا يصدر 
القيام  اجل  من  واحتاللها  اثاثها  ورسقة  مخدرات  من  لها 
ر املحيط الخارجي النعرات العشائرية  بأشنع األفعال كام صداّ
بسبب  املدرسني  لبعض  فقد شهدنا طردا  للمدرسة  والقبلية 
كام  واملدرسة  املنطقة  او  الجهة  او  للعشرية  انتامئهم  عدم 
انعكس العنف السيايس والحزيب من طرف الفاعلني يف الفضاء 
انعكست يف  مختلفة  ايديولوجيات  تحكمهم  الذين  الرتبوي 

تطبيقها او فرضها سلبا عىل املدرسة. 

حنان املناعي الصيد خبرية تربوية
 ملاذا تعطّلت الحياة املدرسية زمن الكوفيد 

ت الجائحة مكابح إقالع الحياة املدرسية ام هي   هل شداّ
سنة  املدرسية  للحياة  املنظم  االمر  جاء  لقد  ركود؟  حياة  يف 
2004 وكان هدفه إيجاد إطار ترشيعي للحياة املدرسية الن 
القانون التوجيهي لسنة 2002 مل يأيت عىل الجوانب التنظيمية 
والجوانب الرتتيبية والفاعلني ومجاالت الحياة املدرسية. التي 
ذكرها يف جملة قصرية فقط اىل ان صدر االمر املنظم للحياة 
املدرسية سنة 2004 اال ان االزمة بقيت يف تطبيقه وخري دليل 
ان حوايل 100 ألف منقطع عن املدرسة سنويا، فمن املسؤول 
عىل ذلك. االنقطاع هو فعل احادي والحال ان االمر نتيجة 
وضعية كاملة مبعنى ان هنالك حركية يف االتجاهني فلالنقطاع 
دوافع وأسباب واشكاليات. هل الحياة املدرسية هي السبب 
فيام  وتتمثل  الفصول  يف  للتعلامت  امتداد  انها  نعلم  نحن 
يتعاطاه التالميذ من أنشطة )ثقافية رياضية وتربوية وفنية 
االعالم  النفسية خدمات  )الصحية  والخدمات  ومن خدمات 
نجده  املدرسية  للحياة  املنظم  االمر  تحليل  وعند  املرافقة( 
واقع  نراه يف  فإننا  الشديد  للتعلامت ولألسف  امتداد  نظريا 
املدرسية  للحياة  اثرا  التعلامت فال نجد  االمر يف قطيعة مع 
داخل زمن التعلامت فهو ينحو نحو الربط ولكن اجرائيا االمر 
عكس ذلك فالحياة املدرسية يف مخيالنا هي األنشطة خارج 
وليس  الرتبية عموما  املعلم هي  مهمة  وان  التعلامت سيام 
فقط التدريس الرتبية عىل املبادرة واالبتكار عىل الحوار عىل 
التفكري وعىل االبداع واملواطنة منطقيا نحن نؤسس لها ضمن 
عىل  تقترص  ان  يجب  ال  املدرسية  فالحياة  التعلامت  يف  او 
الحياة  التعلامت  مع  تتقاطع  ان  يجب  بل  النوادي  أنشطة 
الفضاء  داخل  تعاش  التي  األنشطة  جميع  هي  املدرسية 

املدريس. 
* أحمد 

منتدى املدرسة والتحوالت
 »ما منزلة احلياة املدرسية يف مؤسساتنا الرتبوية؟
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الشهيد  اغتيال  منذ  التاسعة   الوقفة  هذه  تذكرك  مباذا   *

شكري بلعيد ومن امام منزله ويف ساحة اغتياله؟

توجهاتهم  اختالف  وعىل  تونس  احرار  فيه  يقف  يوم  -هذا 

عىل حجم ووقع االغتيال الجبان الذي ذهب ضحيته واحد 

من خرية رجال تونس ممن استشهدوا دفاعا عن مدنية الدولة 

التونسيني،  بني  جامع  دميقراطي،  وطني  ملرشوع  وتأسيسا 

نجتمع للمرة التاسعة امام هذا الساحة الرمز للذكرى وحفظ 

عن  الحقيقة  كل  الحقيقة  كشف  برضورة  وتذكريا  الذاكرة 

كل من دبر بالليل والنهار وخطط ومول ونفذ هذا االغتيال 

الجبان وهي وقفة تذكر كذلك مبايض االغتياالت السياسية يف 

تونس ورضورة الكشف عن الجناة وتتبعهم قضائيا، ونقول 

إننا ماضون يف التتبع كلفنا ذلك ما كلفنا.

آلخر  مربمجة  أخرى  جلسة  أن  والحال  امللف  وصل  أين   *

شهر مارس؟

وبقدر  الرباهمي  ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  ملف   -

او  مكانه  يراوح  الدفاع  هيئة  من  واملحمود  املبذول  الجهد 

بها  التي ميد  الوقائع والحيثيات  يتقدم ببطء. ورغم اهمية 

ما  نلمس مثل  فإننا  للملف  املبارشين  القضاة  الدفاع  لسان 

القضاة  بعض  ِقبل  من  سعيا  الوطني  العام  الرأي  يلمسه 

للتعطيل واملامطلة وربح الوقت بالتأخري يف الجلسات بهدف 

االلتفاف عىل كشف الحقيقة، وتسهيل االفالت من العقاب 

من طرف قضاة متواطئني مع دوائر مورطة يف التعتيم وهي 

يف  يد  ولديها  والداين  القايص  لدى  معلومة  سياسية  دوائر 

السطو عىل القضاء، ان القضاء محكوم ومتحكم فيه من قبل 

احزاب سياسية تغطي وتحمي اإلرهاب واإلرهابيني وأخرى 

أحزاب سياسية تحمي الفاسدين.

بعد  للملف  املبارشون  والقضاة  عامة  القضاء  يتحرر  أمل   *

إجراءات 25 جويلية؟

- ال أعتقد والدليل عدم حلحلة ملف الشهيدين شكري بلعيد 

القضاء  الن  الرباهمي  ومحمد 

ومنذ عقود يرزح تحت وطأة التجاذبات السياسية ومن تأثري 

القضاء يف ملف  عصابات اإلرهاب والتهريب ولهذا مل يبت 

ثقيل لعل ملف االغتياالت السياسية من اهمها، نحن ندعو 

صورة  تتغري  وحتى  النزيه  للقضاء  خدمة  القضاء  تحرر  اىل 

وال  مستقلة  سلطة  فعال  ويكون  العام  الراي  عند  القضاء 

سلطة للقايض سوى ضمريه، ولكن املسار طويل.

* كيف تنظر اىل إطالق رساح مصطفى خذر والحال أنه من 

الشهيدين  دفاع  لسان  يتهمه  والذي  الرسي  الجهاز  خيوط 

هامة  رسية  وثائق  وجهة  وتحويل  التخابر  يف  بالضلوع 

متعلقة بامللف؟

- إطالق رساح مصطفى خذر ملف لغز داخل امللف العام 

للجهاز الرسي وهذا ما يطرح أكرث من سؤال حول التعاطي 

ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  اغتيال  ملف  مع  القضايئ 

من  سابقة  حكومات  من  وزيرين  أن  ننىس  وال  الرباهمي 

املشتغلني مع حركة النهضة وحلفائها قد رصّحا ان ال وجود 

لغرفة سوداء وال لصندوق اسود وجاء قاض رشيف ليتحول 

اقامت  املحجوز ملفات واجهزة  الداخلية ويحجز  اىل وزارة 

الوزيرين  ادعاءات  وكذبت  مواز  جهاز  وجود  عىل  الدليل 

املكلفني باجهزة الداخلية.

* هل ترى أن وزارة الداخلية قد برأت نفسها بتسليم تلك 

الوثائق إىل السلطة القضائية؟

- نحن نعتقد أنه عىل مصالح الداخلية ان تتعاون التعاون 

الكامل والشامل يف هذا امللف بالذات لكشف الحقيقة كل 

الحقيقة وعىل الوزارة كجزء من السلطة التنفيذية ان تدفع 

هي ذاتها من اجل توفري كافة املعلومات الكافية بالترسيع 

يف اقامة االدلة عىل الجناة وعىل كل من دبّر وحرّض وخطط 

تكن  مل  وان  بذلك  واملعرفة  الدور  الداخلية  والجهزة  ومول 

املعرفة شاملة فهي جزئية حتى ال تخضع االجهزة البتزاز تيار 

سيايس ال يروم كشف الحقيقة وتحميله املسؤولية.

عن  العكرمي  البشري  إيقاف  قرار  إبطال  إىل  تنظر  كيف   -

العمل من قبل املحكمة االدارية؟

- يعلم الجميع ان تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل يقر 

رصاحة بتالعب البشري العكرمي بامللفات الخاصة باالرهاب 

ومبلف االغتياالت السياسية وخاصة ملف اغتيال الشهيدين 

الدليل عىل  يقيم  ما  وهذا  الرباهمي  ومحمد  بلعيد  شكري 

تواطؤ جزء من القضاة والسباب مختلفة كنا ذكرناها سابقا 

هم السبب يف هذا التعطيل املتعمد واملخطط له.

* وماذا عن قرار حّل املجلس األعىل للقضاء؟

الوطنيني  لحزب  السيايس  مكتبنا  مداوالت  وخالل  نحن   

الدميقراطيني املوحد مل نر الحل يف حل املجلس االعىل للقضاء 

تركيبته،  تشكيل  يف  واملحاصصة  السياسية  التجاذبات  رغم 

ونحن مع القطع مع املحاصصة وعىل القضاء ان يطهر نفسه 

بنفسه ويعمل وفق استقاللية متكنه من العمل وفق املعايري 

الدولية.

* كيف تنظرون إىل ما بعد إجراءات 25 جويلية؟

- نحن كنا ننظر وال نزال إىل أن سلطة حركة النهضة قبل 25 

جويلية مع حلفائها هي التي استولت عىل مقدرات الدولة 

ودواليبها بالتحالف بني فساد االسالم السيايس وفساد االحزاب 

التي تجري يف فلكها وهو تحالف بني الفساد الديني والفساد 

املايل وال بّد من القطع مع ذلك وهم ذهبوا وغري مأسوف 

عليهم، لكن اليوم ال بّد من تكتل شعبي واسع من أجل قيادة 

الشعب  مبصارحة  اوال  املعيشية  االوضاع  تصحيح  اىل  البالد 

منوال  نحو  قدما  وامليض  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  حول 

بالتشغيل  املواطن  كرامة  يحفظ  جديد  اجتامعي  اقتصادي 

والتنمية العادلة وبترشيك القوى السياسية واالجتامعية التي 

مل تتورط يف مساندة الحكومات الفاشلة السابقة بقيادة حركة 

النهضة لنحت معامل مستقبل اخر زاهر لالجيال القادمة.

* حوار ناجح مبارك زياد لخضر األمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد لـ» الشعب:«

هؤالء يماطلون ويلتفون على حقيقة االغتياالت لتأخري كشفها ولكن.. 
كان رفاق الشهيد شكري بلعيد واصدقاؤه يف املوعد للمرة التاسعة امام منزله وموقع اغتياله الجبان 

املكتب  واعضاء  الطبويب  الدين  نور  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  االخ  حيث حرض 

التنفيذي الوطني اضافة اىل لفيف من النقابيني واالمناء العامني  لالحزاب الوطنية ورفع الحضور 

صور الشهيد ونادوا باملالحقة ثم املحاسبة واملحاكمة مع دعوة القضاء التي الترسيع للكشف عن 

الحقيقة كل الحقيقة، وهذا ما شدد عليه املتظاهرون من مختلف الحساسيات السياسية يف وقفات 

متوالية بني شارع محمد الخامس وشارع الحبيب بورقيبة أين تعود كّل أربعاء رفاق الشهيد عىل 

الحضور واملطالبة بكشف الحقيقة كل الحقيقة.

وعىل هامش الوقفة االوىل امام منزل الشهيد شكري بلعيد كان للشعب هذا الحوار مع زياد لخرض 

االمني العام لحزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد الذي تحمل االمانة بكل مسؤولية عقب االغتيال 

الجبان لرفيق دربه، وواصل بكل هدوء وعقالنية وحكمة قيادة الحزب والتعويل عىل نضاالت ابنائه 

وشبكة احرار تونس، العمل عىل كشف الحقيقة حول اغتيال بلعيد واالغتياالت السياسية االخرى.

 رغم أن املجلس األعلى للقضاء خاضع ألجندات ومحاصصة حزبية فإننا ال نرى الحل يف حله

 نقاط استفهام عديدة أمام إطالق سراح مصطفى خذر وإبطال قرار إيقاف البشري العكرمي
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* تغيري مالمح املهاجر
تغريت  املهاجر  مالمح  ان  جنات  بن  زهري  الدكتور  بينّ 
الخارج  يف  يدرسون  تونيس  طالب  ألف   40 هناك  ان  والدليل 
يف اختصاصات علمية يف كل من املانيا وفرنسا وكندا والواليات 
املتحدة االمريكية كام ان اغلب املتفوقي باملعاهد النموذجية 

هم بالنسبة إىل عائالتهم مشاريع للدراسة بالخارج يف املستقبل 
والدليل ان عددا مهنّام من الجامعيي يرسلون ابناءهم ملواصلة 
اختصاصاتهم الجامعية بغرض ضامن مستقبلهم بدل البقاء يف 
انجزتها عن جائحة  التي  الدراسة  لنا  تونس ومن هنا تكشف 
كوفيد 19 وتطور نوايا الهجرة لدى العائالت التونسية ان الهجرة 
بظهور  مرتبطة  ليست  وهي  والعائلة  للفرد  استثامًرا  اصبحت 
تنفيذ املرشوع  إننّ هذه االخرية رسعت من  جائحة كورونا بل 
 18 ما بي  العمرية  الفئة  ان  اذ  اي هي عامل اضايف  املهجري 
و29 سنة تتحدث عن الهجرة مع عائالتهم بنسبة بلغت ٪80 
وهي نسبة مرتفعة ويف الوقت نفسه تعكس طغيان املرشوع 
املهجري عىل باقي املواضيع يف الحوار بي افراد العائلة الواحدة 

او املوسعة.
* اإلرصار عىل مغادرة البالد!

بن  الدكتور زهري  عندها  توقف  التي  األخرى  النتائج  ومن 
املعونّقات  كانت  ينفذ مهام  ان  البدنّ  الهجرة  ان مرشوع  جنات 
والصعوبات وحتى التشدد يف االجراءات واملوانع والعقوبات مل 
تحدنّ من سعي االغلبية إىل تحقيق رغبتهم يف االقامة خارج البالد 
وبي كيف ان الشخصية التونسية تتعاطى ايجابيا مع املخاطر 
تتعامل  التي  بالكيفية  متصلة  مفارقة  توجد  وهنا  فشيئا  شيئا 
بها السلطات التونسية مع البلدان االوروبية خاصة التي تفرض 
التونسية يف حي  الدولة  بها  جملة من الرشوط والقيود تقبل 
التنقل  حرية  عىل  تنص  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  جل  ان 
وعرج عىل ما تقوم به السلطات االيطالية  تجاه املهاجرين غري 
بلدان  تطبقه  مل  ما  تونس وهذا  اىل  عنوة  بإعادتهم  النظاميي 

معاقبتهم  مع  اخرى 
عىل اجتيازهم الحدود 
خلسة يف حي انه من 
البحث  االفراد  حق 
أفضل  حياة  عن 
ان  اال  بلدانهم  خارج 
النيوليربالية  السياسة 
اغلب  من  املتبعة 
غيبت  الغنية  الدول 

عىل  األصلية  بلدانهم  وأجربت  املهاجرين  عن  الحقوق  تلك 
املسألة  هذه  أن  يف حي  للحدود  الحارس  الرشطي  دور  لعب 
جوانبها  مختلف  تراعي  ملقاربة  التوصل  مع  حوارا  تحتاج 
وأبعادها االنسانية والحضارية واالقتصادية وتكريس الحق يف 
التنقل وعدم اجبار اي كان عىل العيش يف بلد ال رغبة لديه يف 
االستقرار به وبالتايل اصبح املهاجرون املطرقة والسندان اي ما 

تفرضه البلدان االوروبية وما تطبقه بلدانهم االصلية من موانع 
االستقرار  باتت موطن  التي  االخرى  الضفة  اىل  يصلوا  حتى ال 
لنسبة كبرية من سكان دول الجنوب بحثا عن تحقيق األحالم 
السياسية  للصعوبات  ذلك  توفري  عن  دولهم  عجزت  ان  بعد 
واالقتصادية واالجتامعية التي تعاين منها إذ ال وجود لبوادر أمل 
الهوة ما  العاجل مبا زاد من تعميق  القريب  للتخلص منها يف 
بي الشامل املرفه والجنوب املكبل بالفقر والبطالة وقد زادت 
جائحة كورونا من إبراز تلك الفوارق يف غياب اي نوايا لتحقيق 
مختلف  عن  وتخلٍّ  تام  تجاهل  هناك  بل  الدول  بي  التضامن 

القيم واملواثيق الكونية والدولية.

الهجرة أصبحت مشروعًا استثماريًّا للفرد وألغلب العائالت التونسية 
اعترب الدكتور زهري بن جنات الباحث وأستاذ علم االجتامع 
العائلة  ان  »الشعب«  لـ  ترصيح  يف  التونسية  الجامعة  يف 
لالبناء  املهجري  املرشوع  يف  فاعال  عنرصا  أصبحت  التونسية 
اذ أنها عنرص اضايف يضمن النجاح للمرشوع إذا كانت قابلة 
باتت هي  الغالب  له ورافضة لكن يف  او معطال  له  وداعمة 
من تحفز االبناء عىل مغادرة البالد باعتبار قدرتها عىل تعبئة 
العالقة مع املهاجرين املقيمني خارج البالد لتسهيل اقامة احد 
مقابل  االموال  لتوفري  استعدادها  إىل  اضافة  مستقبال  االبناء 
او حتى ملغامرة  بالخارج  االبناء عىل عقد عمل  حصول احد 

الهجرة غري النظامية.
لتسهيل  العائلة  به  تقوم  الذي  الدور  لهذا  تفسريه  ويف 
قناعة  ان هناك  الدكتور زهري بن جنات  أبنائها يقول  هجرة 
العمل  مناجاة  كون  التونسية  العائالت  اغلب  لدى  ترسخت 
والدراسة واالستثامر مل تعد ممكنة يف البالد باعتبار انسداد 
من   ٪58 نسبة  أكدته  ما  وهذا  املستقبل  وضبابية  اآلفاق 
العائالت التي ترى ان مستقبل ابنائها خارج البالد التي تعاين 
التي  فيها  مبا  الرشائح  اغلب  مست  اجتامعية  صعوبات  من 
ويذهب  مادية  مرّفهة  تعترب  سابقة  قليلة  سنوات  اىل  كانت 
محدثنا اىل ان تلك القناعة تعود إىل الصورة اإليجابية املروجة 
انه  املادي وبني  باالستقرار  واملهاجرين يف عالقة  الهجرة  عن 
تم االعتامد يف بحثه عىل جدلية العوامل املنفرة واملحفزة اي 
اخرى  بلدان  البالد واالستقرار يف  املشجعة عىل مغادرة  تلك 
االطباء  مثل  النبيلة  املهن  أصحاب  يستهوي  أصبح  ما  وهذا 
املال  اصحاب  من  وغريهم  واملهندسني  الجامعيني  واالساتذة 
لبعث مشاريعهم بعيدا عن التعطيالت االدارية التي اصبحت 

خاصية االدارة التونسية لكرثة الوثائق وأغلبها ال موجب لها.

الدكتور زهير بن جنات لـ »الشعب«

  هناك إصرار على مغادرة البالد مهما 
كانت املوانع والعقوبات واملخاطر 

 حوالي 40 ألف طالب تونسي
 يف الخارج تشجعهم عائالتهم على عدم 
العودة لغياب مناخات االستقرار بالبالد

* حوار: لطفي املاكني

للتأمي عىل املرض  ل بدفع مستحقات الصندوق الوطني  عندما ال يقوم املشغنّ
يحرم العامل آليا من الحق يف العالج مهام كانت سنوات املساهمة ومهام كانت 
مدة مساهمته. وأصبحت بعض اإلدارات الجهوية للصندوق تقدم دفاتر عالج 
مدتها شهر واحد هذه الوضعية الجديدة التي خلقتها سياسات الكنام النيوليربالية 

حرمت آالف العامل وعائالتهم من الحق يف العالج عرب حجب دفاترهم.
بحرمان عامل رشكة عجي  للصندوق  الجهوية  اإلدارة  قامت  القرصين  يف جهة 
العام  للقطاع  تابعة  مؤسسة  يف  يعملون  أنهم  رغم  العالج  دفرت  من  الحلفاء 
الرشكة  اعتمدته  الذي  والسبب  السني  عرشات  منذ  ويعملون  مرسمون  وهم 
الكنام  تقوم  أن  وبدَل  للصندوق.  العامل  مساهامت  يحول  مل  املشغل  أن  هو 
املؤجر لخالص مساهامت  بدفع  الناس  باعتبارها جهاَز دولة مؤمتًنا عىل صحة 
العامل  حلقة  األضعف  الحلقة  إىل  تتوجه  الرضورية  اإلجراءات  واتخاذ  العامل 
بالك  فام  العام  القطاع  واقع عامل  كان هذا  وإذا  دستوري  من حق  لتحرمهم 
بعامل القطاع الخاص الذين تبدو أمورهم اكرث تعقيدا. وإن قالت مصادر من 
الجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واالحذية، ان الكثري من العامالت يف 
جهة منوبة وجهات أخرى حرمن من الحق يف العالج، وان اإلدارة تحرُمهن من 
الصندوق  يدفع مساهمتهن يف  مل  العرف  أن  بحجة  العالج  دفرت  الحصول عىل 
عىل  التأمي  نظام  احداث  من   17 الفصل  وينص  أجورهن.  من  اقتطاعها  رغم 
واحالتها  االشرتاكات.....  استخالص  االجتامعية  الصناديق  تتوىل  »ان  عىل  املرض 
املرض  عىل  التأمي  صندوق  ان  أي  الشغلية«،  للترشيعات  طبقا  الصندوق  اىل 
مشموالته  من  ليست  ألنها  يدفع  مل  ومن  دفع  من  تحديد  يف  الحق  له  ليس 

بل هي من مشموالت الصناديق االجتامعية وعىل هذا األساس فإن الصناديق 
باعتبارها وسيطا وفق القانون مدعوة اىل اتخاذ اإلجراءات الرضورية لضامن دفع 
املساهامت من طرف األعراف ما دامت املؤسسة قامئة وتشتغل، كام ليس من 
حقهم تحميل املسؤولية للعامل. وللتذكري فان املساهمة تبلغ 6.75 باملائة من 
االجر منها 2.75 باملائة تثقل عىل كاهل املؤجر وهذا األخري يكون محموال عليه 
تحويلها لفائدة الكنام وبالتايل فإنه من االجحاف محاسبة العامل واالجراء عىل 

خطا مل يقرتفوه.  
التضامن أوال

ميثل التأمي عىل املرض أهم املكتسبات الشعبية يف تونس حيث حظَي التونسيون 
يف اللحظات األوىل ملا بعد االستعامر، بالحق يف العالج املجاين بشكل عام مقابل 
الحرة وغريها.  املهن  وأصحاب  األجراء  إىل  بالنسبة  بسيطة  اجتامعية  مساهمة 
وقد انبنى التأمي عىل املرض عىل فلسفة التضامن أي أن الصناديق االجتامعية 
تجمع مساهامت كافة املنخرطي وتجعلها يف خدمة البقية دون اعتبارات مالية. 
الوطني  الصندوق  بأحداث  املرض  التأمي عىل  التقاعد عن  وحتى خالل فصل 
ملبادئ  يخضع  عمومية  مؤسسة  االخري  هذا  بقي  )الكنام(  املرض  عىل  للتأمي 
التضامن والتآزر. وقد جاء يف الفصل األول من قانون إحداث نظام التأمي عىل 
املرض عدد 71 املؤرخ يف 02 اوت 2004 يحدث نظام للتأمي عىل املرض لفائدة 
وتكافؤ  التضامن  مبادئ  عىل  يبنى  منهم  الحق  وأويل  االجتامعيي  املضموني 
الحقوق يف إطار منظومة صحية متكاملة. فاملساهامت يف الصندوق ال توضع يف 
حساب خاص بالفرد املساهم بل توضع يف حساب جامعي ويتم توزيعها حسب 

االجتامعية  الصناديق  األُجراء يف  أحد  ما ساهم  إذا  الذكر  الحاجة. فعىل سبيل 
ملدة سنة واحدة فقط يتمتع بنفس التغطية الصحية التي يتمتع بها من يساهم 

منذ 30 سنة.
حسابات وأفق

للعامل  الحارمة  القرارات  اتخاذ  يف   11 الفصل  الكنام عىل  يف  املسريون  يعتمد 
من الحق يف العالج. وينص الفصل 11 ضمن هذا الباب عىل محددات العالقة 
التعاقدية بي املريض والكنام والتي تقوم أساسا عىل عدة قواعد أبرزها »ترشيد 
املرض  مع  املتوحش  الليربايل  باملنطق  فالتعامل  الخطأ  مكمن  وهنا  النفقات« 
وإخضاع الحق يف العالج للحسابات املالية يخرج الصندوق عن الهدف األسايس 
الذي احدث من اجله ويحوله إىل رشكة تأمي باملعني التجاري للكلمة. فحام ال 
يعرفه الكنام وال السادة كبار املوظفي الذين يعطون األوامر لحرمان األُجراء من 
الحق يف العالج بناء عىل الحسابات املالية الرصف انه ولحظة يتحول فيها الكنام 
اىل رشكة تأمي فإنها ستفقد مضمونها ووزنها يف السوق ولن تكون األمور كام هي 
عليه اآلن من احتكار تقديم خدمات التأمي وإجبارية االنخراط. ألن االحتكار 
القائم االن ناتج عن املضمون التضامني وثقة الناس بالكنام النابع من ثقتهم يف 
ان الدولة ال تتاجر بأمراضهم وليس نابعا عن جودة ما تقدمه من خدمات. وقد 
ال نبالغ بالقول ان االنتقال إىل التجارة بدَل التضامن والتآزر سيخرج الصندوق 
الوطني من مكانته يف السوق ولن تكون الكنام قادرة عىل منافسة أباطرة القطاع 

الخاص املحرتفي يف مختلف املجاالت مبا يف ذلك مخالفة القواني والريع. 

* طارق السعيدي

»الكنام« تفقد هويتها التضامنية اإلنسانية وتتحول تدريجيا اىل شركة تأمني
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الّسطو عىل الّذاكرة                               
 25 بعد  ارتسمت  التي  الّسياسيّة  اللّوحة 
جويلية هي الّنتاج الطّبيعّي لعرشيّة من التّصحري 
طيلة  أجيال  راكمته  ما  عىل  الثّأرّي  والهجوم 
الّذاكرة  تشحذ  بها  وعذابات  نضاالت  من  عقود 
الفكرّي  الّسحل  من  عرشية  الّصدأ.  يصيبها  ال  يك 
والقيمّي لرتويض العقول وحملها عىل قبول األمر 
وإنعاشها  بها  واالنتعاش  األوهام  واحتضان  الواقع 
وتسويقها عىل أنّها الحلول الّسحريّة.                 

تُداس  مربك،  مخجل،  فاجعّي،  صادم،  مشهد 
عامل  إىل  أقرب  اللّعبة،  لقونني  الّدنيا  الحدود  فيه 
الّنوادر التي ال يستسيغها عقل عاقل، من سامتها 
فظاعة االعتداء عىل الفكر ومراكمة الخرايّف واّمحاء 
الحدود بني العادي والعجيب الغرائبّي، بني اليمني 
واليسار، بني التّفكري والتّنجيم، مشهد مجاف ألّي 
عهد  يوم  ذات  افتتح  ببلد  يليق  ال  عقاليّن،  تفكري 
ثورات املجتمعات املتخلّفة عىل حّكامها.                

يف  خريفها،  فعال  تعيش  الّسياسيّة  الّساحة 
الفعل  يُوسم  وجهة،  تحويل  إىل  أقرب  هو  ما 
الّسيايّس من قبل جوقة املنادب املفتعلة بالجرمية 
باعتباره ساحة التفّنن يف حبك املؤامرات، الحاسم 
املنافسني  وطرد  الفخاخ  ونصب  الّشطارة  فيها 
زريبة  إىل  ونفيهم  والحقيقة  الحّق  جمهوريّة  من 
ُمدان.  الكّل  الّضالّة.  والرّشاذم  واملارقني  املناوئني 
مبوجب ذلك تصبح الّسياسة لعنة، خطيئة، والترّبّؤ 
لتدبّر بطاقة مواطن.  الّنجاة  منها وتهجينها قارب 
الهدف املعلن وغري املعلن تشكيل وتنميط جمهور 
الّسياسيّني-  عن  -ناهيك  الّسياسة  برجم  يجاهر 
الفوىض  باعتناق  ويتباهى  بائنا،  طالقا  وتطليقها 
منط  كّل  واستعداء  ومتييعها  القيم  عىل  واالعتداء 
األوهام  لتكديس  -سالكة-  الطّريق  ليعبّد  تفكري 
وتسويقها واإلشادة مبن يرّشعها ويقّننها يف مراسيم 
عامل  العثامنيّة،  الخالفة  عامل  إىل  الحنني  يهزّها 
الباب العايل عىل عهد الّسالطني بإحياء الفرمانات 

وإعادة  الّذكر  سيّئة  الّسلطانيّة 
االعتبار لألوامر العليّة للبايات.  
-الذي  التّظاهر  حّريّة 
التّعبري  حريّة  تُحال  غيابه  يف 
وتُفرغ  الوجويّب  التّقاعد  عىل 
مخالفة  تصبح  محتواها-  من 
للقانون،  خرقا  للمراسيم، 
للّسلم  وتهديدا  عصيانا 
يرّشع  داهام  خطرا  األهيّل، 
ويرّبرها  الّسلطة  تجاوزات  كّل 
استئناسا واستبطنا ب/ وتطبيقا 
»الّضورات  الفقهيّة  للقاعدة 

تبيح املحظورات«.
تُطمس  التّاريخ،  كّل  ميّحي 
حدث.  كّل  يهّجن  ذاكرة،  كّل 
الّشعوب  -ذاكرة  التّاريخ 

وهويّتها وسجّل »أيّامها« يبدأ ساعة تهاطل الوحي 
ليلة خري من ألف شهر، يوم أقبل  القدر،  ليلة  يف 
إليه  وتوّسلت  فارسها  األّمة  وناجت  علينا  البدر 
حال  ولسان  َضنك.  من  فيه  ماّم هي  يخلّصها  أن 
ما  فرتى//  عينا  للربّاق  ليت  »أال  يبتهل  املريدين 
أالقي من بالء وعناء«. انبلج فجر التّاريخ. ال تاريخ 
قبل. كّل التّاريخ ينبعث يف قراءة جديدة معارصة 
محيّنة وممهورة مطلع يوم الفاتح من 25 جويلية 
متاما  الّداهم،  الخطر  فيه  ُحّدد  الذي  األغّر  اليوم 
كام فعلت الّنهضة يف 2011 عندما أوقفت عجلة 
املجلس  قبل  ما  واعتربت  العّداد  التّاريخ وعطّلت 
الل  الضَّ تاريخ  التّاريخ،  قبل  ما  جهالة،  التّأسييّس 

واألزالم ومريدي األزالم وعرّابيهم.
من مهازل املشهد الّسيايس

املشهد الّسيايّس ما بعد 25 جويلية يستعيص 
عىل التّمثّل، استعداء صارخ لكّل فعل عقاليّن، خرق 
الّصورّي  بعده  يف  حتّى  املنطق  قواعد  ألبجديّات 
باتّجاهاته  بقوانينه،  بالتّاريخ،  استهتار  الّشكاليّن، 

هو  هل  واإليجايّب.  الّسلبّي  باملعنيني  وبإكراهاته 
مكر التّاريخ املجّسد يف جملة من املهازل؟: 

املهزلة األوىل: أن يشّكل حدث 25 جويلية   *
محور  سعيّد  وقيس  الّسياسيّة  الحياة  عصب 
األحداث وأن يقرب حدث وطنّي يف حجم واعتباريّة 

14 جانفي.
* املهزلة الثّانية: أن تتقاسم الّساحة الّسياسيّة 
منظومة ما قبل 25 جويلية التي تعايشت تعايش 
الّضائر. فكانت عىل تونس خطرا أشّد وباال وفتكا 
ميني  املاليني.  حصدت  التي  »كورونا«  جائحة  من 
للّسلطة،  االغتصاب  يشبه  ما  يف  الحكم  يحتكر 
يكيّف املشهد الّسيايّس ويطّوعه عىل هواه، يجاهد 
سنة خلت،   170 إىل  يعود  بوناباريتّ  إلرساء حكم 
يسّوق  الّسلط،  بكّل  بأمره  الحاكم  يستفرد  فيه 
ألنّها  هجينة  وبخطب  رديئ  إخراج  يف  األوهام 
تليق بعامل األدب ال بعامل الّسياسة، ويكرّس عمليّا 
ما تلّكأ سلفه يف متريره يف انتظار اقتناص اللّحظة 
فبات  الحكم  من  أزيح  الجنيس  وميينه  املناسبة. 
املعارضة.  »عرش«  يرتبّع عىل 
الحكم  يف  مفسدة  كان 
حّول  سيايّس-،  إسالم  -ككّل 
غنيمة  إىل  الّدولة  مؤّسسات 
منها  تربّأ  مخزنيّة  بعقليّة 
التّاريخ وأحالها إىل أتعس ركن 
يف متحف الكائنات املنقرضة، 
املعارضة،  يف  كارثة  فبات 
صورة  يف  تأثيثها  إىل  يسعى 
تبخس  كاريكاتوريّة  مقرفة 
الفعل الّسيايّس وترّذله بتوّهم 
إحياء املوىت ونفخ الّروح فيهم 
األحياء  قبورهه  من  ليحكموا 
ويتحّكمون يف مصائرهم.            

* املهزلة الثّالثة: أن يتزّعم مرشوع اإلنقاذ من 
تقاسم الّسلطة مع منظومة عرشيّة الّضياع والتّيه، 
عرشيّة الّنحس وساهم يف التّعفني والرّتذيل، فكانت 
الّنتيجة تفريخ حّل قرسّي كاريّث من داخلها بإرساء 
فارق جوهرّي:  مع  املشّوه  وجنينها  التّوأم  بديلها 

الهيام بالكريّس والزّهو بتجميع الّسلطات. 
* املهزلة الرّابعة: أن يتطّوع جيش من املريدين 
الّسالطني ويرهقون عقولهم  وّعاظ  إلحياء ذهنيّة 
نوايا  وتأويل  األحاجي  وتفسري  األوهام  رشح  يف 
الفاتح من 25 جويلية  ثورة  قائد  الّصدر األعظم، 

)مع خالص االعتذار للعقيد االقذايف(.
بعض  عبقريّة  تتفتّق  أن  الخامسة:  املهزلة   *
عجائب  من  عجيبة  عن  والتّقّدميّني  الحداثيّني 
الحّق  طريق  مرص،  كّل  نوادر  من  ونادرة  العرص 
األضداد  بني  التّضاّد  إزالة  الحّق:  دولة  السرتجاع 
معجزة  وتحقيق  املرفوع  الثّالث  قانون  وإبطال 
التقاء الخطوط املتوازية مرتجام يف زواج املتعة بني 
مكّونات سياسيّة وفعاليات فكريّة ما يجمع بينها 

أكرث نكدا ماّم يجمع بني الّضائر.
* العجيبة الّسادسة: أن يتحّول إقصاء الّنهضة 
من املشهد والتّخلّص من اإلسالم الّسيايّس إىل غاية 
الغايات مبوجبه تُقبل وتُبايع كّل سياسات تهميش 
يخدم  ملا  طبقا  تشكيلها  وإعادة  الّسياسيّة  الحياة 
نزوع الرّئيس والتغايض عن املعضالت االجتامعيّة 
املناشدات  تتنزّل  اإلطار  هذا  واالقتصاديّة.يف 
املتكّررة للرّئيس بأن يفعل ما يريد ما دام يقاوم 
وجّديّتها  املقاومة  شكل  كان  أيّا  الّنهضة  فساد 

ومآالتها.   
مخاطرها،  وتبنّي  متثّلها  األوهام،  هذه  حرص 
فضحها وعدم االنخراط فيها هو حجر األساس ألّي 
فعل معارض مقاوم جاّد ومسؤول. وما عدا ذلك 

توّهم وإيهام وزرع لأللغام.

جريمة قتل الفعل الّسيايّسفداحة املشهد الّسيايّس يف تونس:  
الطايع الهراغي

فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري«. 
)عبد الله الربدوين(

»الّثورة هي شكل الحرب الوحيد الذي ال يأيت الّنرص فيه إالّ عرب سلسلة من الهزائم«.
)روزا لوكسمبورغ (

»ال يزال األغبياء يتصّورون أّن الّثورة قابلة للهزمية«.  
)ارنستو تيش غيفارا(  

تهجني الّثورة وسحل الّسياسة
بعد أحد عرش سنة عىل ثورة 14 جانفي تونس »املريضة حّسا ومعنى« حسب العبارة الّرشيقة البن 
أيب الّضّياف، املنكوبة يف/ وبثورة كان يجب أن تكون إيذانا مبيالد عهد جديد، تجد نفسها يف وضعّية 

»الرّجل املريض« الذي يتناهش الورثة ثركته -إن كان له بعض من ثروة- حتى قبل الّتأكّد من موته. 
الّتسطيح املقصود واملمنهج للفعل الّسيايّس يف تونس، من قبل جحافل من املَُغول، هدفه نصف املعلن 
طمس الّذاكرة وتشكيك الّشعب الّتونيّس يف ما أقدم عليه ذات يوم وقّدم من أجله جحافل من الّشهداء 
الّتضحيات. هو إساءة واعية ومدروسة إىل ثورة 14 جانفي برتذيلها والّتشنيع بها ومبن  وجملة من 
آمن بها وتحميلها كّل الرّشور والفظاعات التي راكمتها الحكومات املتناسلة. تصوير الّثورة يف قالب 
فعل همجّي بريرّي مجايّن لترشيع إحياء منظومة ما قبل 14 جانفي بفاعلني جدد، هم لعنة وعقاب 
لكّل الثورات التي تتوّقف يف منتصف الطّريق. شعارهم هو الّشعار العزيز عىل كّل االنتهازيّني يف كّل 
الثورات وتقدميها  لكّل  املصاحبة  االنفالتات  تهويل  الّسالح«.  ما كان يجب حمل  األمصار والعصور« 
عىل أنّها أشنع مّم كان سائدا يف عهد بن عيل ليس فعال بريئا بل هو جرمية يف حّق الّثورة والفاعلني 

الّسياسّيني الذين مل ينخرطوا يف عكاظّيات ومنادب تكديس املثالب واألهاجي واملرايث.
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* حاوره: أبو جرير 

منري السعيداين أستاذ علم االجتامعي باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية. 
وعديد  بحثية  مساهامت  وله  الجامعي  التأهيل  عىل  حاصل 
املنشورات يف التنوير والحداثة والتنوع الثقايف. جلسنا إليه فكان 

هذا الحوار لجريدة الشعب.

* خضت تجربة الرتجمة وكان من مثارها أن ترجمت كتابني...
)عن  االجتامعية«  العلوم  يف  الثقافية  »مفهوم  هام  نعم   -
الفرنسية، نرش 2007( و»مامرسة علم االجتامع« )عن الفرنسية، 
عىل  نرُشت  وأنقليزية  فرنسية  عديدة  ومقاالت   )2012 صدر 
إليهام،  أرشت  اللتني  و»عمران«  »إضافات«  منها  مجالت  أعمدة 
التي أراها  ومجالّت أخرى، وكتب جامعية. ولكن تجربة الرتجمة 
ترجمة  تويّل  هي  البحثي  مساري  إىل  بالنسبة  األهمية  بالغة 
محتويات مجلة من مجالت الجمعية الدولية لعلم االجتامع هي 
مبعدل   )2010-2020( سنوات  عرش  امتداد  عىل  كوين«،  »حوار 
كل عدد. وخالل  مقاال يف  إىل 25  السنة، و20  أعداد يف   3 ثم   4
االجتامع  علم  يف  مقاالت  األنقليزية  عن  ترجمت  التجربة،  هذه 
واألنرتوبولوجيا من البالد العربية، ومن جنوب إفريقيا، والسينغال 
والهند والصني والفليبني وأسرتاليا ونيوزيلندا وبلدان مختلفة من 
أمريكا الالتينية ومن كندا ومن الواليات املتحدة االمريكية ومن 
وأنقلرتا  وإسبانيا  والربتغال  تركيا  ومن  أوروبا  رشق  ومن  روسيا 
أن  الرتجمة هذه من  تجربة  الغربية. وقد مكنتني  أوروبا  وباقي 
مختلفة  مناطق  يف  االجتامع  علوم  تيارات  عىل  اطالعي  أوّسع 
عن  مختلفة  بحثية  وتقاليد  تجارب  أسس  أترشّب  وأن  العامل  من 
أحادية  أنسب  وأن  املهيمن،  الشاميل  األورويب-األمرييك  األمنوذج 
ما كنت تعلّمته وأخّفف من مركزيته وأراجع كونيته الحوالء التي 
التنّوع  إىل  منتبها  املُهيمنة،  واملناهج  واملفاهيم  التيارات  ترى  ال 
املزركش لعلوم االجتامع يف عامل متعّدد األكوان متنوع اإلنسانيات 

كوين  حوار  ملجلة  ترجمتها  التي  للنصوص  كان  وقد  والحداثيات. 
أن عمقت معرفتي بعلوم االجتامع املعارصة وانخراطها يف تجارب 
متعّددة يف بناء علم االجتامع العمومي كام تحدثُت عنه يف إجابات 
النشط  الفاعل  االجتامع  وعلم  الحواري،  االجتامع  وعلم  سابقة، 
املحتويات  غريت  كام  والنضالية.  االجتامعية  للحركات  املرافق 
التي ترجمتها الكثري من اعتبارايت الّسابقة لعالقة املعرفة العلمية 
االجتامعية بالسلطة وباإليديولوجيا وبالتيارات الفكرية والثقافية 
وكانت  اإلنسانية،  الثقافات  وبتاريخ  االجتامعية  القوى  ومبصالح 
واالستبداد،  لالستلحاق  ناقض  تحلييّل  منظور  تبّني  يف  مركزية 
وتقاطعي ديكولونيايل، حاولت أن أستفيد منه يف ما قدمت من 

دورس، وما قمت به من بحوث وما كتبته من تحاليل.  
الجامعية  الفضاءات  داخل  أكادميية  وأنشطة  عالقات  لك   *

الوطنية والعربية واألوروبية. ملاذا هذا التوجه؟
وذلك  التونسيني،  األكادمييني  واجبات  من  هذا  أن  أظن   -
أنا  الذي تفضلت بذكره من نشاط،  العتبارات عديدة منها: بهذا 
العمومي  االجتامع  علم  وجود  دائرة  من  أوسع  أن  عىل  أحرص 
ضمن املجال العمومي. ومثة بُعد آخر مفاده أن العلوم االجتامعية، 
ومنذ نشأتها، تعيش جدال داخليا واسعا وعميقا وحادا أحيانا عىل 
املستويات النظرية واملنهجية واملفهومية والتحليلية. وهذا الجدل 
ال يهّم األكادمييني فحسب، بل يهّم الناس جميعا، ومن الرضوري 
أن يتسع النقاش إىل أقىص حّد ممكن وهو ما ال ميكن أن يكون 
دون تكملة النشاط داخل أسوار الجامعة بأشكال متعّددة لحضور 
األكادمييني ونشاطهم خارج تلك األسوار حتى ال يبقوا سجناء فيها 

ولها.
األكادمييا ال تعيش عىل  أن  األمر وهو  ثالث يف هذا  بُعد  ومثة 
الدوام يف حالة وئام مع محيطها االقتصادي واالجتامعي والسيايس 
الفاعلون  يكون  أن  هو  العام  االتجاه  كان  رمّبا  بل  والفكري، 
االقتصاديون مثال منزعجني من أكادمييا غري ليربالية، وغري متغاضية 
عن املآيس التي يسببها النظام االقتصادي الرأساميل وعىل األخص يف 

طوره اإلمربيايل إذا كان 
استخراجية  صبغة  ذا 
فاسدة.  وريعية 
الفاعلون  كان  ورمبا 
إىل  مييلون  السياسيون 
عدم الرضا عن أكادمييا 
نقدية تجاه مامرساتهم 
فعلهم،  وسياقات 
إلخ... لقد اعتاد العديد 

إنها  القول  غريها  ويف  تونس  يف  االجتامعية  العلوم  أكادمييي  من 
األمر كذلك، كان عىل  للمضاجع. فإن كان  ٌة  علوم مزعجة وُمِقضَّ
من  حارضين  يكونوا  وأن  جيدا  حياضهم  يحرسوا  أن  األكادمييني 
خالل طَْرق شتى للتدخل والقول والجدل العمومي. ومبا تفضلت 

باإلشارة إليه من نشاطايت، أنا منخرط يف هذا االتجاه. 
هذه  يف  خاصة  التعليم  واقع  تقيم  كيف  جامعّيا٬  بوصفك   *

العرشية؟
العلوم  يف  واألكادميي  البحثي  املشهد  كف  عرشيات،  منذ   -
االجتامعية ويف غريها عن أن يكون وطنيا أو ثنايّئ-ثاليّث العالقات 
أو حتى إقليميا، بل صار ُمعْوملا. يف هذا املشهد اختالل كبري للتوازن 
وحيف  والثقافات...  واملعارف  البحثية  والتقاليد  األلسن  بني  ما 
الصادقة  النوايا  من  الكثري  رغم  إنتاجه  يعاد  رهيب  إبستيمي 
املشهد  ضمن  التونيس  ومنه  العريب  الحضور  الرائدة.  والتجارب 
يحقق  أن  ميكن  وال  ضعيف  الدويل  االجتامعي  العلمي  البحثي 
بالبحث  يضطلعون  من  بجهود  إال  التأكيد  من  له  مدعّو  هو  ما 
لنا تراث بحثي ومعريف  األمر.  وبالنرش. مثة جانب نضايل يف هذا 
محرتم ميكن أن نتقدم به إىل جدل أكادميي دويل معومل ولكن بروح 
اقرتحنا عىل  به هو  نتقدم  ما  القول.  اعتيد  كونية كام  ال  أكوانية 
الجامعة العلمية الدولية، وجهة نظرنا وموروثنا الذي نريد له أن 

يحتّل املوقع الذي به يليق.

أستاذ علم االجتامع منري السعيداين لــ»الشعب«:

املشهد البحثّي العلمي االجتامعي ضعيف!

الكلمة  مرة  وألول  شهر  منذ  أعطينا  قد  كنا 

صادمة  وكانت  الفساد  عن  املبلغني  لشهادات 

عىل  الخطرية  للتداعيات  نتيجة  حقا  ومؤملة 

املبلغني اذ تم التنكيل بهم وفصل البعض منهم 

من وظائفهم االدارية ورفع قضايا كيدية ضدهم 

دون ان يجدوا من يدافع عن حقوقهم وقد وجهنا 

نداء إىل الرئيس قيس سعيد بالعمل برسعة عىل 

االعتبار  ورد  رضرهم  وجرب  لهم  الحامية  توفري 

لهم ومحاسبة الفاسدين الذين بلغوا عنهم وهذا 

عىل  القامئون  علم  لو  تجاههم  وطني  واجب 

أثار ذلك  لندائنا وقد  انه مل يستجب  اال  الدولة، 

املوقف استغرابنا باعتبار ان تونس مجربة مبقتىض 

ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   33 الفصل 

الحامية  بتوفري  التونسية  الدولة  يجرب  الفساد 

للمبلغني عن الفساد.

ويف اإلطار نفسه، اقرتحت علينا اليوم السيدة 

هند بالحاج عيل عن مبادرة »تونسيون من اجل 

قضاء عادل« العمل عىل تجميع شهادة الضحايا 

العادلة  املحاكمة  توفر رشوط  من  الذين حرموا 

ارضار  بهم  ولحقت  التونسية  املحاكم  امام  لهم 

التونسية  الدولة  ان  رغم  ذلك  جراء  جسيمة 

العاملي  امليثاق  من   10 الفصل  اطار  يف  التزمت 

الدويل  العهد  من   14 والفصل  االنسان  لحقوق 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بتوفري رشوط 

العادلة من خالل متكني اي فرد يف ان  املحاكمة 

تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل 

بحكم  منشأة  حيادية  مستقلة  مختصة  محكمة 

القانون ان من مظاهر عدم توفر رشوط املحاكمة 

معقولة  آجال  يف  القضايا  يف  البّت  عدم  العادلة 

وليس  مختصني  غري  قضاة  قبل  من  فيها  والبّت 

باخالقيات  يلتزمون  وال  املطلوب  التكوين  لهم 

املهنة.

اطار  يف  التونسية  الدولة  اللتزامات  خالفا 

بحقوق  املتعلقة  الدولية  املعاهدات  مختلف 

انفسهم  الدخل  وضعيفو  الفقراء  يجد  االنسان، 

العدالة وجراء  إىل  النفاذ  قادرين عىل  اليوم غري 

الجبائية  املوارد  يف  بالسلطة  املاسكني  تفريط 

وغري الجبائية للدولة، تردت بصفة كبرية جدا وال 

تطاق خدمات املرفق القضايئ اما اصالح القضاء، 

فقد بقي شعارا اجوف تم من خالله اهدار املال 

العام والهبات واالجنبية التي استفاد منها عدميو 

يتم  مل  انه  يعرف  ال  من  الخرباء  وأشباه  الكفاءة 

تطهري سلك الخرباء العدليني اذ مل يتم اىل حد اآلن 

تطبيق احكام القانون عدد 33 لسنة 2010 الذي 

املتعلق  القانون  عىل  جوهرية  تحويرات  ادخل 

بالخرباء العدليني؟ من ال يعرف ان غياب القايض 

املختص يف قانون االعامل والقانون الجبايئ الحق 

أرضارا جسيمة بعامل املال واالعامل؟

كان من املنتظر مبارشة بعد 14 جانفي 2011 

من  كل  محاسبة  خالل  من  القضاء  سلك  تطهري 

واملقهورين  املظلومني  حق  يف  تجاوزات  ارتكبوا 

الذين تّم االعتداء عىل حقوقهم وامالكهم فعىل 

سبيل املثال ال الحرص، نادت القاضية كلثوم كنو 

تفقد  برضورة  القضاة  من  العديد  جانب  إىل 

ان ذلك سوف  القضاة مؤكدة  مصالح ومكاسب 

ميكن من التخلص من اكرث من 50٪ من القضاة 

اال ان ذلك مل يحصل رغم صدور القانون املتعلق 

ميتا  ولد  الذي  واملصالح  باملكاسب  بالترصيح 

كتبة  سلك  تطهري  املفروض  من  ايضا  كان  كام 

املحاكم إىل جانب رضورة ان يتوفر فيهم التكوين 

املناسب.

يف هذا االطار وانطالقا من مبادرة تونسيون 

يف  مرة  ألول  الباب  يفتح  عادل،  قضاء  أجل  من 

من  ترضر  ملن  الجريحة  الوطنية  الذاكرة  إطار 

يدلوا  يك  العادلة  املحاكمة  رشوط  توفر  عدم 

من  له  تعرضوا  ما  بخصوص  املوثقة  بشهادتهم 

ظلم امام املحاكم التونسية.

سيمينار الذاكرة الوطنية حول:

شهادات ضحايا الفساد وإنكار العدالة يف إطار املنظومة القضائية

* عبد الجليل التميمي

)الجزء الثاين واألخري(

األستاذ منري السعيداين
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هل بلغت 
تونس الطريق 

المسدود
قال الخبري االقتصادي، إلياس الجويني، إنه ال 
خيار أمام تونس، حاليا، سوى اللجوء إىل دعم 
صندوق النقد الدويل والتوصل إىل اتفاق مع 
الجويني  وأضاف  الدويل.  التمويل  هيكل 
النقد  صندوق  »تونس/  موضوع  بخصوص 
املستقبل«،  وآفاق  املايض  بني دروس  الدويل 
أّن التوصل إىل ابرام اتفاق مايل جديد يفرض 

اتخاذ قرارات صعبة وموجعة.
وأكد الخبري أهمّية اإلرساع يف التحرك وتوفر 
دون  القرارات  التخاذ  وشجاعة  قويّة  سلطة 
الدعم  »فقدانها  السلطة،  هذه  تهاب  أن 
الخطوات  أن  إىل  الجويني  ولفت  الشعبي«. 
القادمة ينبغي أن تقوم عىل وفاق ومجهود 
الجمهورية  ورئاسة  الحكومة  يشمل  جامعي 
إعداد  إىل  دعا  كام  االجتامعيني.  والرشكاء 
وليس  األولويات  تحديد  عىل  يقوم  برنامج 

عىل »أجندة إصالحات ال ميكن تطبيقها«.
مليار   2 بسداد  مطالبة  تونس  أن  إىل  وأشار 
دوالر  مليار   3،3 حدود  ويف  سنويا  دوالر 
إىل  تحتاج  البالد  أن  مضيفا   ،2024 سنة  يف 
الدعم املايل مؤكدا أن األزمة آخذة يف التوسع 

والتعقيد يوما بعد يوم.
وتابع قائال، إننا نحتاج إىل اتفاق مع صندوق 

النقد الدويل ليس، فقط، للحصول عىل دعم 
مايل ولكن، أيضا، للتخفيف من الضغوط عىل 
السوق املالية. وأكد الجويني أهمّية التحكم 
استثامر  إىل  وتحويلها  الدولة  مصاريف  يف 
االستهالك  وضع  يف  حاليا  تونس  »إن  وقال 
عن  متحدثا  باالستثامر«  تقوم  وال  فقط 
رضورة التحكم يف املنوال التنموي يف الجانب 
االجتامعي منه قبل التوجه إىل صندوق النقد 

الدويل.
فتحي  االقتصادي،  الخبري  لفت  جانبه  من 
إزاء  الدويل  النقد  إىل رؤية صندوق  النوري، 
يرفض  الصندوق  إن  قائال،  الطاقي  الدعم 
ال  بيئية،  العتبارات  وذلك  الطاقي  الدعم 

سيام، دعم الطاقة األحفورية.
وأكد أن نجاعة املنظومة الطاقية تعزز نجاح 

املفاوضات مع صندوق النقد الدويل.
االنعكاسات  اىل  النوري  أشار  املقابل،  ويف 
الكبرية يف حال مضاعفة تسعرية املواد الطاقية 

بثالث أو أربع مرات عىل معدل التضخم.
ملف  باسثناء  للمناورة  هامش  وجود  وأفاد 
يف  تغيري  إحداث  ينبغي  إذ  الطاقة،  دعم 
وأشار،  السيايس.  املستوى  عىل  املفاوضات 
الديبلوماسية  »أهمية  إىل  الصدد،  هذا  يف 

االقتصادية ألّن الحل سيايس/اقتصادي.
ورئيسة  الدولة  رئيس  عىل  ينبغي  إنّه  وقال 
قرطاج  ومن  القصبة  من  الخروج  الحكومة 
البالد  انقاذ  ملحاولة  املساعي  وتكثيف 
باملنظومات وليس  يتعلق  املشكل  أن  معتربا 
منظومة  إصالحها  »وينبغي  بالحكومات 

مبنظومة«.
وإىل جانب االلتزام السيايس شدد الخبري عىل 
اتصالية من قبل أعىل  رضورة اعتامد عملية 
هرم السلطة وإجراء حوار رصيح مع الشعب 
وتوضيح أهمية القيام باإلصالحات وحتميتها.
توفيق  االقتصادي،  الخبري  أكد  جهته،  من 
وإصالح  امليزانية  تعديل  رضورة  الراجحي، 
من  والتقليص  تونس  يف  النقدية  السياسة 
املؤسسات  إصالح  عن  فضال  األجور  كتلة 
االنشغال  ميكن  ال  كام  العموميةوأضاف، 
بذل  أيضا  ولكن  فحسب  امليزانية  بتعديل 
وتسهيل  األعامل  مناخ  لتحسني  الجهود 
عملّيات االستثامر مؤكدا وجود أزمة هيكلية 
األهداف  تحقيق  يف  كبري  تأخري  مع  مرتاكمة 
ينضاف اىل ذلك انعكاسات الجائحة الصحّية 

ماّم زاد من صعوبة املرحلة الراهنة.

منتصف مارس الكشف عن نتائج أحسن زيت زيتون بكر  المهرجان الدولي 
للزيتونة بصفاقس:

كل الطرق تؤدي إىل صندوق النقد الدويل؟    30 ديون  عن  ماذا 
مؤسسة عمومية؟

ما  عمومية  مؤسسة   30 من  أكرث  ديون  بلغت 
قيمته 40٪ من الناتج املحيل االجاميل، وهذه الديون 
التي  مؤسساتها  لصالح  الدولة  من  الدفع  مضمونة 
 2020 لسنة  املحيل  الناتج  من   ٪15 حدود  بلغت 
كانت  املؤسسات  ديون هذه  فإّن  االرقام  يريد  وملن 
أساسا من  املكونة  تونيس وهي  مليار   9٫3 يف حدود 
»ائتامنات« تجارية غري مضمونة ـ وسط هذا ـ تحتاج 
تونس يف هذا الظرف الصعب إىل ما قيمته مليار اي 
إىل4٫3 من الناتج املحيل الخام ـ وهو ما سيؤدي إىل 
الواردات  يف  فادح  نقص  مع  بالتعهدات  الوفاء  عدم 
ولو اّن مداخيل القطاع السياحي من العملة االجنبية 
كانت تقريبا يف حدود 5٫6 مليار دينار ـ وألّن عديد 
ـ  كبرية  مالية  صعوبات  تواجه  العمومية  املؤسسات 
بعيدا عن االرقام املخيفة وعن طبيعة وضع اقتصادي 
مرتد كيف سيكون الخروج من هذا املأزق؟ وما هي 
الحلول التي يراها البنك املركزي؟! وماذا عن توجهات 
وزارة املالية التي ترى وزيرتها اّن االنقاذ ممكن خاصة 
يف عالقة بتأكيد ممثل البنك الدويل اّن تونس ليست 
عىل أبواب االفالس وهذا عكس ما قاله عدد من خرباء 

االقتصاد يف تونس.
سنجده  غدا  بفلوس  اليوم  خرب  يا  قيل  وقدميا 

باملجان فمن نصدق األرقام أم الكالم؟

 رمزي الجّباري

من الواقع:

الزيتونة  تونس  جمعية  الفارط  األسبوع  آخر  نظمت 
الدورة الرابعة ملسابقة أحسن زيت زيتون بكر ممتاز 
أحادي الصنف بالتعاون مع معهد الزيتونة بصفاقس 
عاملية  ولجنة  تونس  من  التذوق  يف  خرباء  مبشاركة 
معتمدة من املجلس الدويل للزيتون وحضور خبريتني 
عاملتني يف التذوق من فرنسا )اميانيال ديشالت( ومن 
هذه  بأهمية  نوهتا  حيث،  املحيسن(،  )نهاية  االردن 
من  التونيس  املنتوج  بجودة  التعريف  يف  التظاهرة 

الزيت، يف ذروة موسم الجني.
أكد رئيس جمعية تونس الزيتونة فوزي الزيايت أن هذه 
املسابقة تهدف اىل التعريف باألصناف املحلية للزيتون 
للجفاف  مقاومة  األصناف  أكرث  باعتبارها  وتثمينها 
ولألمراض وكذلك التعريف مبختلف أنواع زيت الزيتون 
والصحية  الحسية  وخصائصه  املمتاز  البكر  التونيس 
وتعريف املستهلكني به والرتويج له فضال عن تشجيع 

املنتجني للرتويج ملنتجاتهم يف افضل الظروف املمكنة.
املشاركني  أغلب  أن  الزيايت  فوزي  الجمعية،  رئيس  أكد  كام 
زيوتهم معلبة وان هذا التوجه الذي انخرطت فيه الجمعية أي 
حث املنتجني عىل التعليب الذي ميكن أن يساهم يف مضاعفة 
االيرادات من العملة الصعبة 4 أو 5 أضعاف. ويقدم للسائح 
وزائر صفاقس والجنوب نظرة اخرى عن املنتوج والذي يحفظ 

يف  العامل  دول  يف  املستهلكني  اىل  وصولها  يف  ويساهم  الزيوت 
افضل الظروف.

الرتفيع يف نسبة الصادرات
املعلب  الزيتون  الصادرات من زيت  الرتفيع يف نسبة  أن  وبنّي 
من  جملة  توفرت  ما  إذا  املستحيل  وال  الصعب  باألمر  ليس 
الرشوط أولها تسهيل رشوط التصدير لكل من له اإلمكانية، ثانيا 
والتسويقية  الرتويجية  والبالية لسياساتنا  القدمية  الطرق  تغيري 

كل  توحيد  ثالثا  الحديثة،  التكنولوجية  الطرق  اىل  واالحتكام 
الهياكل التصديرية املوجودة يف تونس صلب مختلف الوزارات 

يف هيكل واحد ناجع وفاعل.
أما الباحثة االردنية نهاية املحيسن فشددت عىل ان الزيتون 
التونيس  وخاصة  عامليا  االجود  وهو  عربية  يجمعنا كشعوب 
الزيتون  زيت  وجودة  صورة  عىل  خوف  ال  انه  واوضحت 
بحثية  مراكز  وجود  بسبب  املناخية  التغريات  من  التونيس 
ال  التي  املحلية  األصناف  عىل  للمحافظة  متطورة  ودراسات 
الجوفية بسبب ندرتها يف بالدنا... كام أكدت  املياه  تستنزف 
عىل  التي ترشف  ديشالت  اميانيال  الفرنسية  الدولية  الخبرية 
الزيوت  ان  باريس  يف  البكر  الزيتون  لزيت  عاملية  مسابقة 
االستعامل  عدم  حول  تساءلت  لكنها  االجود  تعد  التونسية 
املكثف لها يف املطاعم والنزل... ومعلوم أن تونس هي االوىل 

عامليا يف إنتاج زيت الزيتون البيولوجي وتصديره.
خالل شهر مارس

الرابعة  للدورة  صفاقس  احتضان  أن  اىل  االنتباه  لفتت  كام 
مارس   17 اىل   12 من  بصفاقس  للزيتونة   الدويل  للمهرجان 

2022 ميكن أن يجعل منها عاصمة العامل للزيتون. 
وتجدر اإلشارة إىل أن اإلعالن عن نتائج املسابقة سيكون يوم 14 
مارس 2022 تزامنا مع فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدويل 

للزيتونة بصفاقس.

* ناجح
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املدى  االقتصادي عىل  االنعاش  ثالثة عقدت الستعراض خطة  جلسة 
االقتصاد  وزارة  اعدتها  وإجراءات  تضمنته من مقرتحات  وما  القصري 
والتخطيط بالتشاور مع مختلف الوزارات املعنية، هذه املعطيات قد 
تكون نفسها التي قدمتها السيدة بودن اىل الرشكاء االجتامعيني من 
املركزي  البنك  محافظ  بحضور  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  قيادة 
وهي اصالحات »موجعة« ان مل يتم التوازن يف تنفيذها بني االكراهات 

االقتصادية واالستحقاقات االجتامعية.
ويرى املراقبون أن حكومة بودن ال تتحمل وزر االصالحات وانخرام 
املالية العمومية وذكر الباحث االقتصادي فؤاد املزغني انه منذ 2013 
مع حكومة الرتويكا تم االستنجاد بصندوق النقد الدويل واليوم فإن 
نسبة الدين العمومي ستناهز 83 % من الناتج املحيل اإلجاميل حسب 
حدود  يف  النسبة  كانت  ان  بعد   2022 لسنة  املالية  قانون  توقعات 
2010، وكان يف كل مرة ومنذ عهد مهدي جمعة، يكرر  40 % سنة 
كل رئيس حكومة أنه دون إصالحات تهم كتلة األجور والضغط عىل 
تحاه  املالية  بتعهداتها  االلتزام  عن  عاجزة  تونس  تكون  قد  الدعم 

املؤسسات املالية املانحة.
تعبئة 20 مليار دينار 

ومؤسسات  الداخلية  البنكية  املؤسسات  من  االقرتاض  نسبة  تصل 
االقرتاض الدولية اكرث من 20 مليار دينار مام يفوق ثلث امليزانية لسنة 
2022 وكان ال بّد من االصالحات املوجعة حسب املراقبني إصالحات قد 

تكون عىل حساب املقدرة الرشائية للمواطن من رفع تدريجي للدعم 
املحروقات٬  اسعار  يف  طفيف  تعديل  او  بزيادة  الحكومة  واستبقتها 
وقالت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي إثر الزيادات بالتأكيد عىل أنه ال 

زيادة يف سعر الخبز.
وان دق املراقبون ناقوس الخطر املايل وخاصة بعد زيارة مدير عام 
الخزينة العامة الفرنسية اميانويل مالن فإن الناقوس االخطر قد دقه 
مجلس إدارة البنك املركزي الذي اوضح يف اجتامعه ليوم 02 فيفري 
2022 ان اآلفاق املتعلقة باالنعاش االقتصادي محتشمة لسنة 2022مع 
تأكيد االنشغال إزاء التأخري الحاصل يف مجال تعبئة املوارد الخارجية 
الرضورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، مع حث جميع األطراف 
عىل التوافق عىل االصالحات للذهاب اىل مفاوضات جادة مع صندوق 

النقد الدويل.
التمويل النقدي ومخاطر الطبع

ادارة  مجلس  اجتامع  يف  العبايس  مروان  املركزي  البنك  محافظ  نبه 
البنك من رضورة تجنب أي لجوء اىل التمويل النقدي الذي ستكون 
عواقبه وخيمة عىل االستقرار النقدي واملايل وجاء ذلك التنبيه يف ظل 
ومسؤوليها  الحكومة  نفته  ما  وهو  املالية  األوراق  طبع  عن  حديث 
املاليني ويعّول البنك املركزي عىل التحويالت ملواطنينا بالخارج للحّد 
من   %  6،3 عجزها  بلغ  قد  تحويالتهم  ان  ذلك  املايل  االنخرام  من 

إجاميل الناتج املحيل خالل 2021 مقابل 6،1 % خالل السنة 2020.

تواجه حكومة نجالء بودن ضغوطات وإكراهات ارتفاع نسب التضخم 
وأخرى  داخلية  عوامل  عدة  بفعل  العادي  مسارها  واصلت  التي 
خارجية وذلك »ما عدا املواد الغذائية الطازجة واملواد ذات األسعار 
املؤطرة«، هذا إىل جانب تواصل التضخم يف العامل والذي سياخذ طابعا 
التوزيع  مسالك  صعيد  عىل  واضطرابات  اختالل  إىل  نظرا  استمراريا 
والتزود وبقاء أسعار الطاقة عىل ما هي عليه يف مستويات مرتفعة 
لسنة 2022، وهذا ما سيدفع البنك املركزي الحقا اىل الرتفيع يف نسبة 

الفائدة.
نجدة فرنسية 

الفرنسية  الخزينة  عام  مدير  موالن  اميانويل  تونس  زار  األثناء  يف 
وموضوع الزيارة حسب وزيرة املالية »املساعدة الفنية للمفاوضات 
يضطلع  كان  الفرنيس  املسؤول  ولكن  الدويل«  النقد  صندوق  مع 
قد  الزيارة  حول  املحرجة  األسئلة  باريس،  نادي  يف  مهّمة  مبسؤولية 
تندرج  الزيارة  بأن  توضيحها  خالل  الفرنسية  الخزينة  بددتها  تكون 
التي تعتزم إجراَءها مع  لتونس يف اإلصالحات  اطار »دعم فرنسا  يف 
صندوق النقد الدويل، ولكن ويف كل الحاالت فإن الوضع املايل الصعب 

ال يخفى عىل كل سفري قريب أم بعيد والكل يراقب عن قرب.
شهر  خالل  مرتباتهم  مبآل  العمومييون  املوظفون  ينشغل  االثناء  يف 
فيفري وهي التي تأخرت يف شهر جانفي وأّمنت مصالح الربيد الدعم 

املايل للحكومة.

رئيسة الحكومة في دوامة صندوق النقد:

* ناجح مبارك
 نبه مجلس إدارة البنك املركزي اىل خطورة تاخري تعبئة املوارد الخارجية الرضورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 

2022 ورضورة توافق كل االطراف قبل الذهاب اىل مفاوضات مع صندوق النقد الدويل.
تتواىل تحركات واتصاالت رئيسة الحكومة نجالء بودن من مكتبها بالقصبة باالطراف املعنية بخطة انعاش االقتصاد 
الوطني وتسهيل عقد االتفاق املرتقب مع صندوق النقد الدويل فاالجتامع االول كان مع الوزراء املعنيني باملالية 
التنفيذي لالتحاد  املعنيني واعضاء من املكتب  الوزراء  املركزي ثم االجتامع االهم مع  البنك  واالقتصاد ومحافظ 
العام التونيس للشغل يتقدمهم االخ االمني العام نور الدين الطبويب وحضور االخ انور بن قدور مسؤول الدراسات 
والتوثيق وتبدو السيدة بودن كمن يتقدم عىل رمال متحركة وساخنة فهي تسعى اىل تأمني أجور اكرث من 700 ألف 
موظف والتوصل إىل اتفاق اإلكراهات مع صندوق النقد الدويل وسط عدم وضوح الرؤى السياسية املؤثرة عىل 

الراهن االقتصادي. فهل من افق للحلول؟

اإلصالحات حتت اإلكراهات

املستوى  عىل  استثنائية  اقتصادية  ظرفية  يف   2022 املالية  قانون  جاء 
الكثري من الجدل  اثارت ميزانية تونس لسنة 2022  الدويل والوطني كام 
الداخلية  الديون  وتفاقم  عجز  نتيجة  كربى  أزمات  اقتصادنا  فيها  يشهد 
والخارجية  الداخلية  بالتزاماتها  لإليفاء  تونس  تتوصل  فهل  والخارجية 
السياسات  العريب لألبحاث ودراسة  املركز  لإلجابة عن هذه األسئلة نظم 
حارضة  »الشعب«  كانت   2022 لسنة  املالية  قانون  حول  وطنية  ندوة 

لتستطلع رأي كل من محمد صالح العياري ومحمد سويلم.
واستاذ  جبايئ  مستشار  العياري  صالح  محمد 

جامعي 
ال بد من حل للتهرب الرضيبي

املالية  وزارة  تقدم  ان  العادة  جرت   
القانون يف حدود 15 اكتوبر وتتم املصادقة 
هذه  اجل,  كآخر  ديسمرب   10 يوم  عليه 
السنة وقعت دعوة املجلس الوطني للجباية 
مرتني وبالتايل لسنا مع القائلني ان هذا القانون 

اريد اإلشارة قُد يف غرف  االقرتاحات هنا  العديد من  مغلقة وقدمنا 
ان املوارد الجبائية متثل حوايل 61 يف املائة من املوارد الجلية مليزانية الدولة 
اىل جانب القروض التي متثل 19 يف املائة منها 7,3 قروض داخلية املرسوم 
او القانون 66 و67 األول متعلق باألنشطة غري املرصح بها وهو املعرب عنه 
ما  الدولة  ميزانية  من  املائة  يف  و40   35 بني  ميثل  الذي  املوازي  بالقطاع 
املصادر  أوال عىل  كبري  تأثري  وله  مخيف  رقم  وهو  دينار  مليار   48 يقارب 
الجبائية  املصادر  االجتامعية.  والصناديق  البنكية  السيولة  وعىل  الجبائية 
املتوقعة 35 مليار دينار ما ميثل 61,6 من مصادر ميزانية الدولة التي تبلغ 

52,2 مليار دينار. كام يقدر التهرب الرضيبي اليوم بحوايل 50 يف املائة لو 
متكنت الدولة من التخلص من التهرب الرضيبي فإنها لن تقرتض من الخارج 
فهو   67 القانون  اما  دينار  مليون  ألف   114 بلغ  لتونس  الخارجي  فالدين 
يتعلق بالديون املثقلة وهي التي تبلغ 10,2 مليار دينار والتي كان باإلمكان 

االستغناء عنها.

محمد سويلم مدير عام سابق يف السياسة النقدية
 القانون بُني عىل فرضيات قابلة للتطبيق

بهذا  املتعلق   2021 مرسوم  من  انطلق 
والذي   »2022 املالية  »قانون  املوضوع 
طرح عدة تساؤالت حول شح السيولة عىل 
الحصول  استحالة  وشبه  الوطني  املستوى 
مل  تونس  وان  سيام  الخارجية  املوارد  عىل 

الدويل  النقد  صندوق  مع  اتفاق  اىل  تتوصل 
ان  شأنه  من  جديد  هيكيل  تصحيح  برنامج  حول 

يفتح أبواب األسواق الخارجية وكذلك الحصول عىل موارد خارجية يف اطار 
التعامل الثنايئ او التعاون متعدد األطراف برشوط مقبولة من حيث نسب 
الفائدة واجال التسديد والجدير باإلشارة انه من الصعب النهوض باالقتصاد 
التونيس دون رشكاء، ملعالجة هذه القضية ال بّد من التطرق اىل ثالث قضايا 
الحقيقة  جوهرية والتي تعرب فرضيات نبني عليها عادة امليزانية وهي يف 
النمو  بنسبة  متعقلة  األوىل  الفرضية  والنفقات.  الذاتية  املوارد  بني  موازنة 
مع  االتفاق  يتّم  لو  ماذا  هي  واألخرية  والثالثة  الجبائية  باملوارد  والثانية 
صندوق النقد الدويل؟ وما هي االنعكاسات التي ميكن ان تنتج عن ذلك 

الداخلية  املالية  بالتزاماتها  اإليفاء  عىل  الدولة  بقدرة  يتعلق  ما  يف  خاصة 
والخارجية؟ الفرضية األوىل وهي نسبة النمو التي ستصل سنة 2022 اىل 2،6 
باملائة التي ستبني عليها تونس تقديراتها املالية وتجدر اإلشارة اىل ان نسبة 
النمو العاملي فاقت 4 ٪ باملائة ونعتقد ان هذه الفرضية قابلة للتطبيق بل 
اننا نتوقع نسبة اكرث خاصة اننا بنيناها عىل سعر رصف الدوالر والتي قُدرت 
الثانية  الفرضية  أما  أيضا  مقبولة  فرضية  وهي  التونيس  بالدينار  بـ2،920 
ولو  للتقليص  جاءت  والتي  الجبائية  اإلجراءات  نجاعة  مدى  تخّص  وهي 
بنسبة بسيطة يف عجز ميزانية الدولة هذه االجراءات الجبائية أرى انها غري 
محفزة او مشجعة للتحسني يف ميزانية الدولة عرب االستثامر لتكون الفرضية 
الثالثة ماذا عن ميزانية الدولة ان فشلنا يف التعامل/التفاوض مع صندوق 
النقد الدويل وانعكاساتها عىل قدرة الدولة عىل اإليفاء بالتزاماتها الداخلية 
والخارجية. هنالك مسألة إيجابية ومهمة هي ان التزامات الدولة الخارجية 
لسنة 2022 اقل من التزاماتنا لسنة 2021 وهي قطر التي سنعيد لها 270 
القروض والتي تُقدر  25 مليون دوالر مع بقية  ياباين  مليون دوالر وقرض 
الديون  اما  الخارجية،  الديون  مليار هذا عىل مستوى  بـ2250  مجملها  يف 
الديون  تسديد  هو  األخطر  ولكن  وضعيتها  تسوية  يجري  فانه  الداخلية 
2026 والتي هي ثقيلة جدا وان فشلنا يف  2023 حتى  الخارجية لسنوات 
التعامل مع صندوق النقد الدويل فإنني ال أرى خطرا فاحتياطاتنا من العملة 
الصعبة يف حدود 23 مليار دينار أي ما يعادل 8 مليار دوالر وهو ما يكفي 
لـ 130 يوم توريد وهي دعوة للمزيد من العمل والجهد استعدادا للسنوات 
األربع القادمة والتي هي صعبة عىل اقتصادنا واملهم ان ال نلتجئ اىل الديون 

الخارجية املجحفة ونستعمل احتياطاتنا من العملة يف االستثامر.
* أحمد 

 قانون املالية 2022 بني الضغوطات اخلارجية واالكراهات الداخلية
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حبيبي ورفيقي سيد الشهداء شكري بلعيد وطن 
األوطان عىل اإلطالق. شاعرا ومناضال وإنسانا إىل 
حّد النخاع. ومنوذجا عبدت خط الحرية والكرامة 
الذخرية  التاريخ  ذاكرة  عىل  وكتبت  الوطنية 

واخرضار الخريطة...
خريطة اليسار الواسع. يسار  يف قلب الجغرافيا. 
.يسار  وباذخ  واسع  يسار  به.  حلمت  كام  يسار 
والحالج  السهروردي  وعمقه  السنني  آالف  عمره 
التي  الغيوم  افق  يف  وما  والبكارة  البحارة  وعلياء 

كنت تهديها أقداحك.
منزل  يف  البارك  وأنا  ومعلمي  ورفيقي  حبيبي 
أبلغ  ومل  الشمس  شجرة  عمق  يف  والقابع  منازلك 
السنة  بعد املوت يف برعمها ومل أسكر من مثرها. 
التاسعة بذكرى ميالدك. وأنا عقديت وعقيديت العمر 

بعدك أيها العمدة والعمود حطب من تعب.
أيها العزيز معذرة سيدي ورفيقي مل يصلني ردك 
حتى استعني به ألن حرفك كنز اإلنسان يف ما تيرس 

يف االنسان.
األصيل  املوت  تعرف  ال  أنك  أعرف  شكري 
بلعيد  شكري  حبيي  املوت.  مهرجان  تدرك  لكنك 
بعدك.  أيامي  أوحش  ما  السعيدة.  الذاكرة  شهيد 
سؤايل فقط أين العروس. يا طائر الروح هل أقامر 
بالسكون والسكوت؟ لريتاح الرفاق قبل أن يغرتب 

الشهيق.
خالق  يا  شكري  وأستاذي  ورفيقي  حبيبي 
الزيتون يف الكهوف رفيقك رضاء الجندويب يقول: مل 
يكن من حملة االسلحة، وال مّمن يوزّعون االٔموال 
صاحب  و  للحّق  صوتا  كان  لكنه  للّذمم...  رشاء 
كلمة... اغتالته أياد قذرة ونفوس ال تحتمل وجع 
الكلمة... وبسبب الكلمة أستشهد... الكلمة سلطة 
من ال سلطة له، وإّن الذين تقّض مضاجعم الكلمة 
فيصّوبون رصاص الغدر تجاه الكلامت ال يحّق لهم 

ان يكونوا حروفا يف ابجدية تونس وشعبها...
رفيقي  لذكراه...  والخلود  الشهيد  لروح  الرحمة 
واالف  القصائد  االف  عنك  كتبت  شكري...  الغايل 
يف  القابع  وأنت  األساطري  عنك  وكتبت  املقاالت 

القصيد.
يف  النص.  هذا  يهديك  العيايش  عبيد  الشاعر 

ذكرى ميالد التاسع:
مرًّة...

صلبُوه عىل سيِْفـــه
فاحتمى باألغاين

وغاْب. 
ظل يف عرِْشه ساِدًرا

يوُمه فتنٌة 
ورؤاه احرِتاْب.

قيل َمْن لِقرانا الفقريِة 
إْذ تستديُر الحرائُق فيها

وتْعوي الّذئاْب.
قال: هاكْم ِدمايئ وقافيَتي
ليْس يل غرُي هذا العذاْب.

إنّها صْهوُة الّريِح
تعرُب خارطَة الوطِن العريّب

وتنفُخ يف رئَتي
فامنُحوين جناَح الّسحاْب.

لسُت )إليوَت( 
يف غربِة اإلنتامِء 

وليسْت بالدي َخراْب.
هل ستأيت 

إىل موِعد ال يجيُء.. 
أنا ها هنا عند مقهى املّحطِة 

منتظٌر ومعي 
سلٌة ِمن ُتور العراِق

وبعُض الّشاْب.
كنُت أحَسُب أين سألقاك ثانِيًة

عند باِب املُعظِّم،
حيُث نرتشُف الّشاَي بالهاِل

كل مساِء خميس،
أوعىل شاطئ األعظميِّة 

حيُث َمشاوي الكباْب.
ما أعاقك عّني؟

كيف ترتُكني أتحّمُل وْحدي 
بقلب ضعيٍف هواك
وما يف املقاِم العراقّي
من شَجٍن واكتئاْب. 

َمْن لتونَس 
إْذ يستبّد بها الجوُع ثانيًة

َمن لساحاتِها...
لرفيقاتِنا حني يْغَضْب 

حاْب ! َمن للصِّ
هل ستأيت 

وتنُحني بْوَح ُروح بال جسٍد؟
وْحدك اآلن تعرُف من قـتل الكلَب 

تعرُف أوصافَه.. طبَعه
كيف جاء إىل الحّي
ملتحًفا بالّضباْب. 

طلقٌة... طلقتاِن
وأْغضيَْت ...
قالِت امرأٌة:

يحملون سيوفًا 
وقال الخفرُي:

ثالُث لًِحى كثٍّة... ونِقاْب.
هْم إًذا هْم بقاماتهم،

بدشاديِشهم عربوا مْن هنا
وسيأتون بعد قليٍل 

يك يؤّدوا تعازيَهم باملُصاْب.
ال تجْئ..

إّن بغداَد محتلٌة 
والطريُق إليها 

يسّورُُه العسكُر الّدريكُّ 
وتحرُُسه من جميع الجهاِت

مفارُز من رشطٍة وكالْب
ال تجْئ..

فاملعابُر مغلقٌة 
والحرائُق تطُر فحاًم 

وتلتهُم املكتباِت،

املآذَن،
دوَر الّشباِب ،

الِقباْب .
ال تجيْء ..

إنّها كُوٍم من رَماٍد
يسافر فينا إىل غري ما مبْتًغى

ونسافر فيه
إىل غريِ ما عودٍة أو َمآْب.

ثِكلتنا
وما ال يجوُز بها جاَز

سوُق )الّصفافري( ما باع غرَي الِحراْب.
قتلُوا الله يف أرِضهْم 
ثم جاؤوا بغوغائهم

ينحُرون العروبَة فيها
عىل كل باْب.

فاْعربي كل أْجساِدنا
أنِت يا فرَس الّريِح

ال... ليْس يف املوِت يْشٌء يُعاْب.
ها هو اليوَم )ُشكري(

يفاجؤُنا بالذي كاَن
من أمرنا املُسرتاْب.

أْوقد الوْجَد يف شعِبـه
ثّم أْورثُه حلَمه

وهوى... راِعًفا كالّشهاْب.
سْوف تذكُر بغداُد

لكنتَه التّونسيـَّة
برْنَسه حني يْعلُِق يف الباِص،

سْحنتَه،
حْسَن أْخالِقه

وبراعتَه يف فُنون الخطاْب.
سوف يذكرُه فقراُء بالدي

وعّشاقُها
فهو فينا 

وإن غيّبتْه مكائُدهم
حارٌض يف الغياْب.

هكذا التونيسُّ إذا عاَش
عاش عزيزًا

وإْن ماَت مات ُمهاْب 
ال تجيْء...

سوف آيت إليَك أنا،
بعَد فقِدك

ما عدُت أحتمُل العيَش 
بني الّذئاْب.

وأنا مثلُك اليوَم 
منخذٌل يف بالدي
ومتهٌم يف رفاقي

ومرتََهٌن، أينام كنُت،
للكيِْد واالغتياْب.

وطني واحٌد
حيثام برَكْت ناقتي

شيء من الذاكرة
شكري بلعيد الشهيد السعيد يف كل فصل وعرص

من خاللك إىل سنان العزايب وعادل بالضيايف وعبد احلفيظ املختومي
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فالّرعاُع هنا كالّرعاع هناك،

وثورتُنا
مثل بْوِل البعري، انتكاٌس

وثورتُهم.. مقلٌب
وانقالْب. 

قد نجوُع ونَْعرى 
ونرضُب يف املوِت

واإلغرتاْب .
قد تصرُي شجاعتُنا تْهمًة

ويصرُي العبوُر
انْسحاْب.

أيها القابُعون عىل كل مائدٍة 
دُمنا... موقٌف ضّدكم

إْصبٌع قائٌم
قبل طْرح السؤال

وعرِْض الجواْب.
رّبا خلف الحزُن رائحًة

إّنا نعرُب الجْسَ
يف آخر الّدرِب
سنبلٌة وكتاْب.

وغًدا...
يرفُع الّشعُب ِتثالُه

حني تنهاُر أصناُمهم يف الرّتاْب.
الشعراء أحبابك وفلسطني هواك وجرحك.

رفيقك الشاعر طالل حامد يرسل لك رسالة 
يف املشهد كم من مشهْد

هل أْشَهْد
أم أجلس يف الرشفة

أتفّرج؟
ـ حتامً

سيفتتح أحٌد ما
هذا املشهد
لكن كيف؟

ـ بالطرق عىل الخشبة؟
ـ ال. باملناداة عىل املمثلني

ليقبضوا مكافآتهم
وينرصفوا

ال حاجة ألحد مجّددا بالعرض
القتيُل قتيلنا

دُمُه - رغم مرور السنني - مل يِجفَّ بعد
والقاتل نعرفه

القاتل الذي يعرفه دم البلد
الدم املسفوح

من كّل الجسد
ما يزاُل يحاول أن يُخفي دم قتيلنا عىل يديه

وما يزاُل يبحث عن وسيلة أخرى للهرب
قتيلنا 

حتّى اآلن
يف الباب واقٌف

كالزمن
يف ساعة األبد 

يف انتظار
أن يرى قاتله
مقبوضا عليه

- قبل أن يُِدير ظهرَُه
مودِّعا

مثلام يفعل األحياء

يف محطات السفر -

قتيلنا ال يُريُد أن يقول
يف نهاية انتظاره الطويل:

وداعا يا بلد
قتيلنا شهيد

والشهيد ال يغادر البلد
وتقت  املديح  تحب  ال  أنك  أعرف  شكري 

التجديف يف الذبول.
عز الدين البوغاني رفيقك املهاجر عىل أجنحة 
الحامم الشفيف يقرأ ملن خاتتهم خريف. ويقول 
الرّصاص  من  أبلغ  الرصخة  هذه  حّي«  »شكري 
حني يسمعها راشد الغنويش. فهي تعني أن شهيد 
تونس املغدور سقط جسًدا، واستمر فكرة أوسع 
من مقرات األحزاب ومن املدن، وأوسع من مباين 
كّل سخافات  األيام  تتجمع هذه  الحكومة حيث 
هناك  املنكوب،  قرطاج  قرص  من  وأوسع  الدهر، 

حيث مخبأ حقيقة الدم. 
يغب  مل  الشهيد  أن  أيضا  تعني  حّي«  »شكري 
عن تونس أبدا، بل لعله أكرث السياسيني حضورا يف 
كل الساحات وكل املعارك. فلم مينعه املوت من 
الحضور املؤثّر يف جميع املناسبات الوطنية. وقبل 
يف  حارض  أنه  تعني  حّي«  »شكري  وبعده،  هذا 
ضامئر الناس. وأن قضيته ليست قضية امليت، بل 
هي قضية الباقني عىل قيد الحياة. قضية التوانسة 
ألن كشف الحقيقة هو قنطرة املرور من الخديعة 
القانون.  حكم  إىل  الغاب  حكم  ومن  األمان،  إىل 

وهي قضية الُجناة.
أخر  هبني   التاسع  ميالدك  ذكرى  يف  شكري 

األصحاب.
سنان العزايب وما أستطيع 

هبني  القمر املنري عبدالحفيظ املختومي حتى 
يستقيم الحرف. هبني الطري الظحوك أيام الصقيع 

عادل بالضيايف.
السديم وأنت هناك عىل  ناظم   يا  يا صاحبي 

تخوم املضيق.
صاحبك وزميلك صالح الربقاوي يهديك ويكتب

شكري بلعيد اآلخر الذي فقدناه...!
وإثر   2011 سنة  من  أفريل  شهر  أواخر  يف 
اتهامي  وقع  سليانة،  مدينة  شهدتها  احتجاجات 
وبعض  بأنني  املنحرفني  أحد  طرف  من  زورا 
تلك  تخللت  التي  الحرق  أعامل  وراء  األصدقاء 
االحتجاجات، وتم فتح بحث تحقيقي يف املوضوع 

الذي بات يعرف بعد ذلك »بالقضية 206«.
التحقيق  حاكم  أمام  للمثول  املعني  اليوم  يف 
دخل  ملا  سليانة  بحكمة  املحامني  بقاعة  كنت 
علينا الشهيد رفقة العزيزتني سعيدة قراش وعائدة 

عويتي. 
مل تكن تربطني به يومئذ عالقة خاصة ومل يسبق 
يل أن جالسته أو تحدثت إليه. لكن ذلك مل مينعه 
للدفاع عني  إىل سليانة  العاصمة  التنقل من  من 
شكري  ومجيء  القضية.  يف  املتهمني  بقية  وعن 
للدفاع عنا يف ذلك اليوم مل يكن ترصفا عارضا أو 
سلوكا استثنائيا، وإنا كان وليد إميان راسخ بعقيدة 
الدفاع عن  للمحاماة هي  األول  املعنى  أن  تعترب 
املظلومني. وقد قاده إميانه ذاك إىل التطوع للدفاع 
حتى عن خصومه السياسيني ومخالفيه يف الرأي. 
الحزب األصيل لشكري  اإلنسان هي  إنسانية  ألن 

تتحدد  الذي  واملعيار 
مواقفه  أساسه  عىل 

كمحام. 
وإذا كان صحيحا أننا 
باغتيال  جميعا  فقدنا 
سياسيا  مناضال  شكري 
البأس،  شديد  حقوقيا 
صادقا،  وطنيا  وثائرا 
متنّور،  فكر  ورجل 
ومثّقفا  بارعا،  وخطيبا 
شعبه،  بقضايا  ملتحام 
فقدوا  الكثريين  فإن 
ذلك،  كل  فوق  برحيله 
للظلم،  الكاره  املحامي 
عن  الرشس  املدافع 

الحق. 
هذا هو الوجه اآلخر 
ُغدرنا  الذي  لشكري 
عموم  أن  رغم  فيه، 
منه  يعرفون  ال  الناس 
املفوه  الخطيب  غري 
واملحاور  التجمعات  يف 
اإلذاعات  يف  القدير 

والتلفزات.
املحب  شكري  إنه 
الذي  شكري  للناس... 
الحّب  يعرتف  ال 
بل  القول  بزبد  عنده 
بالغة  يف  يسي  معنى 

األفعال...!
أنت  بلعيد  شكري 
دمعة  هكذا   الخلود 
يف  الكايف  الحالج 

محرابك حيث أدمع.
خلّـْد شهيـدَك..

يك ميُـوت عـدّوَك كمدا تحت الُغبـاِر..
وزغردي يا مْن رأْت قوافل الّشهـداء 

ُحمــرًا ..

وِبـيًضـا..
وعاليـات كاملنـاِر..

ال تتدْح غري الحياة يف الّشهادة وااليثاِر ..
قبّْل جبني شهيدك وابتسم يف نعشه

الّشامتون الواجمون من  يكْ ال يراك الحاقدون 
الّصغاٍر..

يامن مىش يف نعشه يوم الفجيعة باصطباِر..
واملشاعل  الحمراء  ..والّنجمة  الّشموخ  أنَت 

والبذار..
اِلِق عىل قرب الّشهيد وردًة..

واصْل طريقك... واشحْذ ثباتك حتّى وإْن طال 
املساُر..

ويك تُـؤَنّـَق ُحزنك... ابتسْم، 
كُْن أخضـرا كالـّنعَنـع ..

أرسْم خطـوطك يف اليسـاِر.
هذي الّدمـاء دمـاؤنا...

ما الخطُب إْن سَقِت الرّتاَب
فصار دافئـا كالبُخـار !

نحُن التّـراب والّزياتيـن وحبّـة القمـح 
وأصفـر اللّيمـون...

ولـون الربتقـال والُخَضاِر.. 
إن كان ُجرح الحـزن أتلـَف لْونَنـا...

فغـدا نعـوُد بُحمرة العّناب..
او يف كساء الجلّنـاِر

امدْح شهيدك ليقول العارفون بأنّه صار مسيح 
العرص، 

وأنّنا رصنا الحـواري..
فلنستبـٰق وقـع الفجيعة عىل تراب قلوبنا

ال حـزن يعلُـو فوقنـا..
أيّهـا الَجمـع الَغفيـر..

لسنـا الرّمـاد..
نحُن املشاِعـل يف العواصف

ووالج
شهيد  السعيد...  الشهيد  بلعيد  شكري  رفيقي 

الذاكرة السعيدة.
شهيد القلب القلب الغريب. ها أنا يف يف ذكرى 
ألق  عىل  وأميش  االرصفة  أرسم  التاسع   ميالدك 
اليباب. وأرشب ... أرشب... أرشب الكؤوس القاحلة 

وما بلغت الرشفة.
الحرف وما رسمت  أعاقر  نعم  يا شكري٬  نعم 

الشامة  سعيدة الفنون.
أخر  يف  نحن  الصحب  آخر  يا  بلعيد  شكري 

النفق وال نجيب وال مجيب.
بشارع  باسمك.  التي  الحب  حديقة  يف  اليوم 
محمد الخامس أبرصناك أنا وعبد السالم البغوري 

لكننا ألول مرة مل نَر عصاك.

شيء من الذاكرة
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وقريبا  والجاملية  األناقة  يف  غاية  مشهد  يف 
العريق  املكان  ونسائم  قرطاج  بحر  من 
وما  وباملكان  والتاريخ..  الحضارة  يف  الضارب 
الثقايف  الفضاء  يعنيه من رشاقة وأناقة ونعني 
»صوفونيبه« الذي شهد العديد من الفعاليات 
احتفالية  انتظمت  وغريها...  والفنية  الثقافية 
الشارقة  »ملتقى  وهي  اعتبارية  أدبية  ثقافية 
االحتفايئ  التكريم  تم  حيث  الثقايف«  للتكريم 
تونس  وأدباء  وكتاب  مثقفي  من  أربعة  تجاه 
وهم البشري بن سالمة، املنصف املزغّني، رشيد 

الذوادي ومحمد خريّف.
العويس  الله  عبد  بإرشاف  الجميل  اللقاء  تم 
رئيس دائرة الثقافة يف الشارقة والدكتورة حياة 
إبراهيم  ومحمد  املكان  بلدية  رئيس  بيوض 
القصري مدير إدارة الشؤون الثقافية يف الدائرة 
الشعر  بيت  مدير  املاجري  جميلة  والشاعرة 
االعالميني  بحضور عدد من  وذلك  القريوان  يف 
والفنون  الثقافة  وأحباء  والكتاب  واملثقفني 

حاتم  الدكتور  اللقاء  ونشط  الفضاء.  ورواد 
املبادرة  لهذه  الثقافية  القيمة  ليربز  الفطنايس 
واحتفاء وفق  وتثمينا  تكرميا  العريب  الوطن  يف 
الثقافية كمرمى وهدف لكل  دالالت السعادة 
فعل ثقايف يرنو اليه الكتاب واألدباء مهام كانت 
ثيامت االبداع املنجز وخصائص اشتغاالته مربزا 
هذا الفعل القادم من الشارقة ملساندة وتثمني 
منجزات الثقافة العربية ومنتجوها من الكتاب 
واملفكرين وكل من قدم االضافة يف سياق ذلك 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  من  وبحرص 
هذه  صاحب  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
املبادرات النوعية صلب ثقافة األمة العربية مبا 

يعزز منّوها واشعاعها بني األمم.
تعريفات  فيه  رشيط  عرض  تم  ذلك  وبعد 
بالصورة والكلمة للمكرمني ومسرياتهم الثقافية 
ومنجزاتهم املختلفة.. ويف كلمته اهتم عبد الله 
بتنوع  بالشارقة  الثقافة  دائرة  رئيس  العويس 
والفكر  االدب  بني صنوف  املكرمني  مجهودات 

يف  بالسعادة  االحساس  مبديا  الكتايب  واإلبداع 
للتكريم  الشارقة  مللتقى  السابعة  الدورة  هذه 
يف  الرموز  منجزات  عاليا  يثمن  الذي  الثقايف 
لالشعاع  يدفع  مبا  العربية  األدبية  املشهدية 
املبدعني  من  وصناعها  للثقافة  والتألق  والربوز 
تونس  العويس حول ترحيب  العرب.. وأضاف 
أرجاء  بني  امللتقى  تجوال  بعد   ...« بامللتقى: 
واملغرب  مرص  بني  متنقالً  العريب  الوطن 
تونس  هي  ها  واألردن،  وموريتانيا  والسودان 
أحضانها،  بني  امللتقى  مستقبلة  ذراعيها  تفتح 
معززة العالقات األخوية بني اإلمارات وتونس، 
إلبداعهم،  أخلصوا  من  تكريم  معاً  لنشهد 
وأفاضوا بجميل عطائهم ونتاجهم األديب املتنّوع 
والبحث  والرواية  والقصة  الشعر  حقول  يف 
أن  اللقاء  هذا  ويسعدين يف  األدبية...  والكتابة 
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إىل وزارة الشؤون 
الثقافية التونسية، وبلدية قرطاج عىل تعاونهام 
بأن  أترشف  كام  الحفل،  هذا  إلنجاز  املخلص 

الشيخ  السمو  صاحب  تحيات  لكم  أنقل 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
املجلس األعىل لالتحاد حاكم الشارقة، ومتنياته 
الدكتورة  وأشارت  والتوفيق«.  بالنجاح  لكم 
ترحيبها  بعد  قرطاج  بلدية  رئيس  بيوض  حياة 
بالحضور اىل أن »... قرطاج اليوم تجمع مكاناً 
تاريخياً ومبادرة ثقافية تاريخية يف وقت واحد، 
لنشهد تكريم أدباء لهم تاريخهم الثقايف الكبري 
أيضاً...«. معرّبة عن سعادتها »باحتضان قرطاج 
للملتقى الذي يستمد أهميته من أهمية دور 
الشارقة الثقايف الكبري يف الوطن العريب والعاملي، 
وعن فخرها باستقبال شخصيات ثقافية عربية 
وتونسية لها دورها الفاعل يف الساحة العربية 
كلامت  األربعة  املكرمون  وألقى  الثقافية«. 
تجاه  والشكر  والفرح  السعادة  ضمنوها 
مثمنني  شملهم  الذي  التكرميي  االعتبار  هذا 
املبادرة واثر ذلك تم النكريك وسط أجواء من 

الحميمية والرسور.

تكريم للمنجز الثقايف للبشري بن سالمة، املنصف املزغّني، رشيد الذوادي وحممد خرّيف..

مرسحية »اللعبة« يف فضاء أرتيستو

* شمس الدين العوين بفضاء »صوفونيبة« العريق بضاحية قرطاج

للحياة  واقعية  ترجمة  هو  العبث  مرسح 
من  ويتشكل  معينة  ظروف  يف  املعارصة 
و  لها  مربرات  اليوجد  ورصاعات  عالقات 
العالقات عقلية تربطها، والذي يكون واقعيا 
متتد  التي  األزمات  من  معينة  رشوط  يف 

لتشمل الحياة العقلية.
املعروفني  األوروبيني  الكتاب  من  العديد 
ك»يوجني يونسكو« األيرلندي و»جان جينيه« 
الفرنيس وحتى »سارتر« و»كامو« دشنوا هذا 
ُمثلت  التي  كتاباتهم  عرب  املرسحي  النسق 
يف  املسارح  يف  عديدة  ملرات  مُتثل  ومازالت 

املدن الغربية املختلفة.
املضطربة  بحياته  جينيه«  »جان  الفرنيس 
الصادمة  ومواقفه  إطار  أي  عن  والخارجة 
عربوا  الذين  الكتاب  أهم  من  كان  والصادقة 
عن هذا املنحى والذي يرجع تاريخه للكارثة 
األوىل  العاملية  الحرب  يف  بأوروبا  أملت  التى 
وتتابعاتها من الخواء الروحي بعد قتل ماليني 

عىل جبهات القتال. 
بعنوان  جينيه«  لـ»جان  األصيل  النص 
»الخادمات« مكتوب يف عام 1947 بعد حرب 
عاملية عبثية أُخرى، وتّم إخراجه يف فرنسا عىل 
يدور  وهو  عاما،  ثالثني  خالل  مسارح  عرشة 
التى  والسيدة  عاملتني  بني  للخياطة  بورشة 
للسجن  يذهب  والذي  الورشة  مالك  تعارش 

أيضا  تخطّطان  واللتني  الخادمتني  من  بوشاية 
لقتل السيدة بدّس السم لها يف كأس اليانسون 
)التيزانة( والذي تتناوله بغرض تهدئة أعصابها 
من  القلق  تعاين  فهي  النعاس  الستجالب 
الرسقة  بتهمة  عشيقها  وحبس  جاملها  أفول 
جاملها  أفول  من  وخوف  نرجسية  وتحتويها 

وملكيتها.
ومؤطر  ومخرج  ممثل  هو  الزغباين  غازي 
فضاء  يف  للممثلني  احرتايف  تكوين  لورشات 
أرتيستو البلفيدير، وبعد النجاح الكبري لدراما 
سيناميئ  كفيلم  أو  الرّكح  عىل  سواء  »هربة« 
حاز عىل جائزة أفضل ممثلة لنادية بوستة يف 
يقوم  الدويل.  السيناميئ  اإلسكندرية  مهرجان 
مختارة،  أعامل  عىل  للممثلني  عميل  بتأطري 
ومثرة هذا التدريب اإلحرتايف مع ثالثة ممثالت 
عىل النص األشهر لـ»جينيه« هو العرض الذي 
تحت  مرسحي  عمل  يف  للمشاهدين  خرج 
فضاء  ُركح  عىل  متثليه  تم  »اللعبة«  مسمى 

أرتيستو أوائل شهر فيفري 2022.
التفسري الزغباين للنص يشتمل مقاربة ليست 
اجتامعية بني سيدة وأجراء بل يشتمل  فقط 
تداعيات لتفسريات فرويدية٬ فالعالقة تتحول 
تشمل  بالتبادل  »سادو-مازوخية«  ملامرسة 
كذلك  بل  الكراهية  فقط  تتضمن  وال  الثاليث 
تأخذ  مامرسة  يف  الجسدي  العشق  هسترييا 

بل  االجتامعية  فقط  ليس  العبودية  طابع 
واملتعة  العذاب  الجنيس حيث  الهوس  كذلك 
فقط  بل  إشباع  أي  عنهام  ينتج  وال  صنوان 

السقوط الحر للمجهول.
بني  -املازوخية  السادية  العالقة  آليات  تنتقل 
الخادمتني  متارسنها  يك  وخادمتيها  السيدة 
بالتبادل خالل غياب السيدة وبينام يستعدان 
لقتلها بالسّم والذي ينقذها من تناوله الخرب 
من  خرج  عشيقها  بأن  الخادمة  تلقته  الذي 
الخادمتان  تستمر  بينام  وينتظرها  الحبس 
واألمل  املتعة  لتمثل  االستبدالية  اللعبة  يف 
اللعبة  تنتهي  حتى  بينهن  املتبادل  واالحتقار 
بتناول السم الذي أعددناه لسيدتهام العابدة 

لجسدها االخذ يف الذبول.
من هو الضحية ومن هو الجاين؟ ليس هذا هو 
ترابط  هناك  فليس  املرسحية  العقدة  مربط 
عقالين للسبب والنتيجة يف مرسح العبث. رمبا 
يكون الوضع اإلنساين نفسه هو املسبب لكل 
هذا االلتباس وسوء التفاهم املُرعب، ويتحول 
يبدأ  والذي  بالذات  لعمله  لضحية  الجاين 

كلعبة وينتهي للموت دون أسباب واضحة.
إىل  نظرا  متقشف  الزغباين  غازي  إخراج 
»أرتيستو«  لرُكح  املحدودة  اإلمكانيات 
مقعدا  ستون  عن  يزيد  ال  ما  يشمل  الذي 
وإضاءة  ديكور  إمكانيات  مع  للمشاهدين 

استثنايئ  وضع  ليس  وهذا  محدودة،  وحركة 
للنص  قراءته  وكذلك  التجريبية،  املسارح  يف 
مبتكرة ويظل تأطريه للممثالت مبشاركة عامد 
الجوهري  هو  سعد-  بن  أمني  وأحمد  املي 
العميق واملؤثر وهن عىل  بادائهن  العمل  يف 
وأممية  بريري  وسناء  ياريت«  »فرح  التوايل 
الثالثينات  عمر  تخطني  وثالثتهن  ماوالوي« 
والقاتلة  املمكنة  العبثية  االرتباكات  وَجَسدن 
ال؟  ومل  عبث  مرسح  الحياة.  واقع  يف  أحيانا 
الناس  وتتلبس  كبري.  مرسح  إال  الحياة  فام 
شياطني عندما تصري الحياة شيطانية والعودة 
إىل نصوص عبثية ليس غريبا متاما عن الواقع 

املعيش.

* حسني عبد الرحيم

*غازي الزغباين
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* شمس الدين العوين
من  تتخفف  تنشد خالصها٬  وترحالها  حلها  يف  الذات  هي  ها 
ضجيج األمكنة وتتشوف نحو ما به تخلص اىل صفائها النادر ترى 
بعني الجامل والبهاء شيئا من جواهر العنارص والتفاصيل واألشياء 
يف  الكائن  يتعب  الرحبة..  اآلفاق  نحو  جاميل  كمالذ  بالفن  تقول 
وقلق  األسئلة  فتأخذه  املرسعة  واملتغريات  التبدالت  بني  يومياته 
يذهب  هنا  وذائقته..  رغباته  غري  مسارات  به  وتستبد  األيام 
من  حيزا  يرتجي  يسائلها  وللفنون  وللموسيقى  امللونة  للتفاصيل 
عن  بحثا  الدافئة  عواله  ويبتكر  ليهنأ  دواخله  وتوازن  حاله  هدأة 
التعايف والتداوي والتعالج من كل ماحف  ذاته األخرى...انها لعبة 
بالذات من العلل والعالمات املحيلة اىل السقوط واالحباط.. الفن 
هنا ومنذ القدم كان جوابا آخر من األجوبة املداوية واملزيلة للعلل 
املحبطات كل ذلك خصوصا زمن  النفس من  يلقى  واألمراض وما 
من  تخلفه  وما  والحروب  والجوائح  والتكنولوجي  التقني  التسارع 
للخالص  نشدانا  للفنون  تعود  الهشة  الذوات  هذه  نفيس..  خراب 
اىل  والذهاب  بل  األنا  اكتشاف  اعادة  ثّم  ومن  والسكينة  والهدوء 
االبداع واالبتكار بكثري من الثقة والرفبات.. انه الفن يف فعله النفيس 
واملنشدة  املوجوعة  الذوات  تجاه  واالنساين  والحضاري  والثقايف 

لألمان والراحة...
لهذه  الحيوي  املجال  كان  الرسم  ومنه  هنا  التشكييل  والفن 
األحوال التي تتحول اىل دوافع للشفاء بل ولالبداع والتألق الجاميل..

فمن حاالت القلق واملرض تلون الذات املرهقة أيامها لتنهض من 
يف  ممكناتها  ولتكتشف  واألمل  والفرح  البهجة  بعناوين  جديد 
وانساين  نبيل  بيشء  بالقيام  واالحساس  واالبداع  واالبتكار  االضافة 
وابداعي مبا يعزز من قيمة الوجود وتأصيل الكيان والقيمة.. قيمة 
الحضور والفعل والتشارك االجتامعي والثقايف واالنساين... والعالج 
بالفن رضب من ابراز األحاسيس والعواطف وفق الجانب االبداعي 
ومامرساته املتعددة وهومجال ابداعي وعلمي ووجداين للمساعدة 
عىل ابراز الذات يف عنفوان قولها كقيمة وحضور ووجود.. ويف هذا 
السياق يعرف جمعية العالج بالفن األمريكية العالج الفن بأنه »... 
هو االستخدام العالجي لصناعة الفن يف إطار عالقة مهنية من الناس 
الذين يعانون من املرض والصدمة أوالتحديات يف املعيشة أوالذين 
يسعون لتنمية الشخصية. وميكن للناس زيادة الوعي الذايت وغريها 
من التعامل مع األعراض واإلجهاد والتجارب املؤملة وتعزيز القدرات 
الفن والتفكري يف  إنتاج  الحياة من خالل  املعرفية والتمتع مبلذات 

املنتجات والعمليات الفنية... فإنه يعتمد عىل االعتقاد بان العملية 
االبداعية املشاركة يف التعبري الفني عن الذات ملساعدة الناس عىل 
حل الرصاعات واملشاكل وتطوير املهارات الشخصية وإدارة السلوك 
وزيادة الثقة بالنفس والوعي الذايت، وتحقيق البصرية. يدمج العالج 
البرصية )الرسم والتلوين  البرشية والفنون  التنمية  بالفن مجاالت 
والنحت وغريها من االشكال الفنية( والعملية الفنية مع مناذج من 
نجد  بالفن  العالج  تاريخ  ومن خالل  النفيس...  والعالج  االستشارة 
أن التعبري الفني وجد منذ وجود اإلنسان األول ورسومات الكهوف 
مل  األشياء  لتلك  الفنان  ذلك  رسم  وإن  الزمان،  ذلك  بصحة  تشهد 
الفنى  العمل  بإتقان  والفخر  املتعة  ملجرد  األحيان  أغلب  يف  تكن 
.إن رسومات فناين الكهف كانت  بل كانت األهداف أعمق نفسياً 
تهدف إىل عالقات ال شعورية مع موضوعات رسوماتهم، فلقد رسم 

ذلك اإلنسان العجل الربى لينبه بخطره عيل املجتمع...«.
ورشة  تجربة  نذكر  وهنا  املجاالت  هذه  يف  التجارب  تعددت 
املفتوحة  األتيلييه  التي هي مبثابة  بالفن بسيدي بوسعيد  التعالج 
للفنون  ورشة  هي  التشكيلية..  الفنون  تلوينات  مختلف  عىل 
والفنون  والخزفيات  واملائيات  والسرياميك  الرسم  تخّص  التشكيلية 
اليابانية... حيث تقول صاحبتها الفنانة التشكيلية كوثر بوزواية ».. 
منذ سنة 2011 نخوض هذه التجربة لنالحظ سعادة املقبلني عىل 
هذا النشاط عندنا يف الورشة حيث يشعرون بالراحة وهم يرسمون 
الراحة  الرسم عندنا هم يتزودون بشحنات  فمن خالل عملهم يف 
األعامر  مختلف  من  وهم  إيجايب  هو  ما  وكل  والرسور  والبهجة 
أوفر لهم االطار لكل ذلك.. هناك تطور ملحوظ  واملستويات وأنا 
وأشعر بأن لهم رغبات يف العطاء الجاميل وتقديم االضافة واالبداع 
حصص  لدينا  واالنسجام..  الفنية  املعرفة  تحصيل  عىل  والحرص 
الود  بينهم من خالل  الرواد وتربط  رسم وهي لقاءات تجمع بني 
الحرص  وفق  الفني  للحوار  مجاال  ينتج  وهوما  والتعارف  واملحبة 
عىل املعرفة واالبداع واالنسجام... نعمل بتلقائية وبحرفية ودوري 
هوتأطري الجميع وتشجيعهم ويشفع ذلك مبعرض شامل البداعات 
يف  ونجتهد  نواصل  ولكننا  األنشطة  عطل  الكوفيد  الورشة..  رواد 
عملنا لنبل وخصوصية رسالتنا الفنية االنسانية.. أنا أشجع كل الناس 
الصحي  الحجر  والرسم وخاصة يف ظروف  الفن  هنا عىل مامرسة 
حيث الوقت مثني وال ميكن اضاعته يف الضجر والفراغ والسقوط يف 
الروتني... أنا يف غاية الفرح حني يقبل علينا هؤالء الرواد ويعملوا 
الوقت... هذا يسعدين  انهم مل يشعروا مبرور  لنا  الرسم ليقولوا  يف 

كثريا... أنا أعمل يف هذا املجال االبداعي النبيل ووفق هذه األهداف 
فيها  دقيقة  تأطري  مهّمة  ويل  كفنانة  صادقة  أكون  أن  إىل  وأسعى 
للدارسني فنيا وجامليا  حساسية مترير املعلومة والتكوين والتأطري 
كوثر  الفنانة  لصاحبتها  هذه  بالفن  العالج  ورشة  يف  وإنسانيا...«. 
بوزواية مجال الكتشاف املواهب والطاقات املخزونة والتعاطي مع 
الكثري من االبتكار واالبداعية لرنى أعامال فنية  أفكار جاملية فيها 
تحيلنا اىل أعامقنا وذواتنا بكثري من حميمية الفن وجامله وبراءته 
ورُقيّه.. فعال يف هذه الورشة حاالت فنية مختلفة عنوانها..يوجد يف 

النهر ما ال يوجد يف البحر.

يف »ورشة العالج بالفن« بسيدي بوسعيد للفنانة التشكيلية كوثر بوزواية:

أعمل يف هذا املجال االبداعي النبيل وفق أهداف وأسعى إىل أن أكون صادقة 

قطاط  حياة  الثقافية  الشؤون  وزيرة  قّررت 

املندوبني  صفوف  يف  حركة  إجراء  القرمازي 

الثقافية لتعزيز هذا السلك  الجهوينّي للشؤون 

مزيد  إطار  ويف  الشابّة،  الكفاءات  من  بعدد 

تحسني مردودية العمل الثقايف يف الجهات من 

خالل التجارب املرتاكمة الحاصلة بهدف إضفاء 

املعطّلة  املشاريع  تفعيل  يف  املطلوبة  الّنجاعة 

تثمني  والعمل عىل  اآلجال،  أقرب  وإنجازها يف 

الخصوصيات الثقافية والرتاثية لكل جهة.

 كام تهدف هذه الحركة إىل خلق مزيد من 

والخواّص  املدين  املجتمع  مع  الّتفاعيل  العمل 

الّصناعات  مجال  يف  االستثامر  يف  الراغبني 

الثقافية واإلبداعية عموما.

للمندوبني  الجديدة  الحركة  توّزعت  وقد 

كالّتايل:

والية مدنني: إبراهيم العرف

والية بن عروس: مهّذب القريف

والية نابل: ذاكر العكرمي 

والية باجة: وليد املسعودي

والية سيدي بوزيد: االزهر الخليفي

والية منوبة: صلوحة اإلينوبيل

والية أريانة: منى الهرمايس

والية تطاوين: بدر الدين الشعباين

والية صفاقس: مراد عامرة

والية جندوبة: أحمد الّشوباين

والية قفصة: وناس معىّل 

والية قبيّل: ملياء رحيم 

والية املنستري: شكري التلييل

والية املهدية: رضا دربال

والية بنزرت: خالد العبيدي 

والية سليانة: طارق بوجلبان

ما الغاية منها:

حركة للمندوبني اجلهوّيني للشؤون الثقافية

حياة القرمازي
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سّجل املدافع الدويل التونيس محمد دراغر مع فريقه الجديد 
يف  بينهام  أقيمت  التي  املباراة  يف  لوغانو  مضيفه  أمام  لوسرين 

إطار الجولة العرشين لبطولة سويرسا لكرة القدم.
وتقدم لوغانو منذ الدقيقة 20 عن طريق نوما الفانيش قبل 
الشوط  الدقيقة األخرية من  التعادل يف  أن يدرك محمد دراغر 

االول، فيام تقدم لوغانو بهدف ثان يف الدقيقة 80.
يحتّل  بينام  نقطة   11 برصيد  الرتتيب  يتذيل  لوسرين  وبقي 

لوغانو املركز الرابع مبجموع 30 نقطة.
الشتوي  املريكاتو  خالل  بلوسرين  التحق  دراغر  محمد  وكان 
قادما من  الجاري  املوسم  نهاية  اإلعارة حتى  الحايل عىل سبيل 

نوتينغهام فوريست االنقليزي.

دراغر هدّاف 
مع فريقه السويسري 

النقاز يشتكي أهلي 
جدّة لدى الفيفا

الحكم السابق عادل زهمول .. 

أزاح  جيد  رضوان  املغربي 
املباراة  من  الساملي  الصادق 

الرتتيبية

كشف الخبري التحكيمي عادل زهمول أّن تعيني املغريب رضوان جّيد إلدارة مباراة تحديد املركز الثالث من كأس إفريقيا 
لألمم بني الكامريون وبوركينا فاسو يُّعد »فضيحة من العيار الثقيل« بالنظر إىل املستويات التي قّدمها خالل املقابالت 

التي أدراها يف املسابقة أو التي كان خاللها مسؤوال عن تقنية »الفار«. 
وقال عادل زهمول »كلنا شاهدنا مع فعله الحكم رضوان جّيد خالل مباراة الغابون وبوركينا فاسو والقرارات الخاطئة 

التي اتخذها عندما كان حكامً للفار يف مقابلة املنتخب الوطني التونيس ضّد بوركينا فاسو عندما تغافل عن إلغاء الهدف 
غري الرشعي الذي سجله دانغو واتارا يف شباك تونس أو حتى عندما مل يعلن عن رضبة جزاء واضحة لوهبي الخزري خالل 

نفس اللقاء..«.
وتابع عادل زهمول قائال »كان من املقرر أن يدير الحكم التونيس الصادق الساملي مباراة تحديد املركز الثالث بني 

الكامريون وبوركينا فاسو، لكن املغريب رضوان جّيد تدّخل بطريقته الخاصة وتم تعيينه مكان الساملي وهو الذي كان 
هناك إجامع حول مردوده خالل كأس إفريقيا الحالية، حيث قدم مستويات جّيدة وكان يستحق إدارة املباراة..« وتّوجه 

زهمول برسالة إىل الحكم املرصي السابق عصام عبد الفتاح بوصفه املسؤول عن منطقة شامل إفريقيا قائالً »أنت من 
سيكون املسؤول عن كل الفوىض الحاصلة، أنت مل تكن موجودا يف الكامريون طلية البطولة وهو ما سمح لحكم مشبوه 

مثل رضوان جّيد أن يفعل ما يريد..«.

أكّد أنيس بن ميم، محامي الالّعب حمدي 

النقاز، أنه قّرر التقدم بشكوى أمام االتحاد 

الدويل لكرة القدم »فيفا« ضد إدارة نادي أهيل جدة، بعد فسخ 

عقد موكله رسميا.

وقال أنيس بن ميم: »لقد أقمنا رسميا دعوى ضد أهيل جدة، 

للمطالبة مبستحقات حمدي النقاز وغرامة الفسخ«.

كان النقاز )29 عاما( قد انضم إىل أهيل جدة يف أكتوبر املايض بعقد 

ميتد إىل جوان املقبل، بعد أن فشل الزمالك يف قيد الالعب بصفوفه، 

بسبب العقوبة املفروضة عىل الفريق املرصي من قبل االتحاد 

الدويل لكرة القدم.

وكان أهيل جدة قد أعلن يف وقت سابق أنه فسخ العقد مع حمدي 

النقاز بالرتايض بني الطرفني، ووقع مخالصة مالية معه وبالتايل أصبح 

الالعب خارج النادي بالفرتة املقبلة.

نضال سعيّد ينضمّ ألوملبي الزاوية الليبي
وصل إىل مدينة الزاوية الالعب التونيس نضال سعيّد، لتوقيع 
من  اإلياب  مرحلة  يف  ومتثيله  األوملبي،  للنادي  انضاممه  عقد 

الدوري الليبي املمتاز.
املنستريي  االتحاد  يف  عاما   30 سعيد،  نضال  وتكّون 
يخوض  أن  قبل   2014 إىل   2009 بني  ما  الفرتة  يف  له  ولعب 
قابس  ومستقبل  الساحيل  النجم  مع  أخرى  تجارب  عدة 
السعودي  والوشم  قردان   بن  واتحاد  الشابة  وهالل 
العراقي.                                                                                                                                          وأربيل  السلوفايك  تارنافا  وسبارتاك  أوىل(  )درجة 
                                                          *حسني القاسمي

طاقم تحكيم إيفواري يدير مباراة النادي الصفاقسي وزاناكو الزامبي

سيدير طاقم تحكيم ايفواري مباراة النادي الصفاقيس وزاناكو الزامبي املقررة يوم السبت القادم 13 فيفري 

2022 عىل الساعة الثامنة ليال مبلعب رادس لحساب الجولة االفتتاحية من منافسات املجموعة االوىل ضمن 

دور املجموعات لكاس الكونفدرالية االفريقية لكرة القدم.

ويتألّف طاقم التحكيم من الحكم خليلو تراوري ابراهيم واملساعدين عبد الرحامن نغوه ونوهو واتارا.

                                                                                                                          * حسني

الرتجي يؤهل قائمته التكميلية
تلقت إدارة الرتجي الريايض التونيس رسميا إشعارا بتأهيل كل القامئة 

بنادي  ستجمعه  التي  السبت  مباراة  لخوض  قانونيا  القارية  التكميلية 

غوانينغ غاالكيس البوتسواين يف إطار الجولة األوىل من دور املجموعات 

لرابطة األبطال اإلفريقية.

ومحمد  إيدو  كينغسالي  املهاجمني  من  كل  تأهيل  القامئة  وشهدت 

واملدافع هاين  بوغرين  املغريب صابر  امليدان  بن حمودة ومتوسط  عيل 

يتيح  كام  للفريق،  البرشي  للرصيد  مهاّم  تدعيام  ميثل  ما  وهو  عاممو، 

خيارات أكرب لإلطار الفني.
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أصدر االتحاد االفريقي لكرة القدم 
القامئة املكونة للتشكيلة املثالية لكأس 
الكامريون.  احتضنتها  التي  إفريقيا 
العبني   4 املثالية  التشكيلة  وضمت 
من املنتخب السينغايل الفائز باللقب، 
فيام  مرصيني  العبني   3 إىل  باالضافة 
غاب عنها الالعبون التونسيون. ويف ما 

ييل التشكيلة املثالية:
ادوار  السينغايل  املرمى  حارس   -

مندي 
- الدفاع: املغريب أرشف حكيمي - 
املرصي محمد عبد املنعم - البوركيني 

ادموند تابسوبا - والسينغايل ساليو سييس
- وسط امليدان: املرصي محمد النني - السينغايل نامباليس 

مندي - والبوركيني باليت تراوراي.
- الهجوم: املرصي محمد صالح - السينغايل ساديو ماين - 

والكامريوين فانسون أبوبكر.

تونس تغيب عن التشكيلة املثالية لكأس إفريقيا
تتويج السينغال
واستحقاق مصر!

اسدل الستار عىل نهائيات كأس افريقيا الكامرون 
2021، بتتويج مستحق ملنتخب السينغال الذي كان 
الطرف  كان  حني  يف  املستويات  جميع  عىل  االفضل 
مدربه  مع  قدم  الذي  مرص  منتخب  للنهايئ  الثاين 
عىل  الدورات  افضل  »كريوش«  الربتغايل  العاملي 
فرصة  القارية  البطولة  كانت  كام  املستويات،  جميع 
مهمة الكتشاف عدد من الالعبني الشبان املهرة نهايئ 
مرموق  فني  مستوى  إىل  يرتق  مل  ولنئ  افريقيا  كأس 
القارة  لنا حكام كبريا يف  فانه قدم  املوازين  الختالف 
قوانني  الفنيات ومعرفة  ليس عىل مستوى  االفريقية 
قدم  وامنا  فقط،  امليدان  تطبيقها عىل  اللعبة وكيفية 
اينام  الذي تالزمه  االفريقي  لنا صورة ناصعة للحكم 
الجنوب  الحكم  طبعا  اعني  هنا  االتهامات  ذهبت 
االشباح«  »الحكام  عنا  ابعد  الذي  »قوماز«  االفريقي 
فلكهم  يف  يدور  من  وكل  وقاساما  سيكازوي  امثال 
الصباح  بالزميلة  صدر  بترصيح  عالقة  يف  هذا  نقول 
يوم امس االربعاء لجامل بركات الذي قال اّن مشاركة 
التحكيم التونيس يف هذه »الكان« كانت سلبية واّن 
املستويات  الساملي ظلم عىل جميع  الصادق  الحكم 

ومل ينل حقه!
يف جملة واحدة احوصل »كام تولون يويل عليكم« 
زمن  التونيس  للتحكيم  املأساوي  الوضع  يؤكد  وهذا 

منظومة الفساد التي ترسق الجهود«!!.
*كتبها محمد عزيز

بالمناسبة

أكد رئيس األوملبي الباجي تعاقده مع سعيد السايبي ليكون 
املدرب الجديد للفريق. وكان سعيد السايبي انسحب من 

تدريب اتحاد تطاوين، بعد أن تعاقد معه يف نوفمرب 
املايض. وبذلك سيخلف السايبي رسميا املدرب شهاب 

اللييل، الذي رحل بصفة مفاجئة، والتحق بالدوري 
الليبي ليرشف عىل نادي النرص، ما خلف موجة من 

االستياء داخل فريق باجة. 
وتجدر اإلشارة إىل أن سعيد السايبي سبق له أن 

شغل منصب املدرب املساعد يف اإلفريقي وخاض أول تجربة 

كمدرب أول املوسم املايض مع مستقبل الرجيش وحقق 
معه نتائج باهرة يف أول موسم له ضمن مصاف النخبة. 

وتحول يف جوان املايض إىل السعودية ليرشف عىل 
نادي نجران، لكن التجربة مل تدم طويال إذ تم يف 

أكتوبر املايض فسخ عقده بالرتايض
 مع الفريق السعودي. 

يذكر أن االوملبي الباجي يحتل املركز الخامس
 للمجموعة الثانية بـ7نقاط جمعها

 من انتصارين وتعادل و 4هزائم.                                                                                                                                          

سعيد السايبي مدربا جديدا لألولمبي الباجي

تحكيم مصري ملباراة النجم الساحلي 
وشباب بلوزداد الجزائري

تّم تعيني الحكم املرصي إبراهيم نور الدين، إلدارة مباراة النجم الساحيل أمام 
دور  من  األوىل  الجولة  ضمن  فيفري   11 الجمعة  غدا  الجزائري،  بلوزداد  شباب 
املجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وسيكون يف مساعدة إبراهيم نور الدين، مواطناه 
الغندور.                                                                                                                                          أحمد  فهو  الرابع  الحكم  أما  سعد،  جامل  وسمري  يوسف  وحيد  يوسف 

راحة مطوّلة لالعب النادي االفريقي  
يخضع  أن  املنتظر  من 
نبيل  االفريقي،  النادي  العب 
لعامرة اىل تدّخل جراحي عىل 
تعرضه  بعد  الركبة،  مستوى 
الصابة وشعوره بآالم يف اآلونة 

األخرية.
ال  ملدة  لعامرة  وسيغيب 
هذا  بعد  الشهرين  عن  تقل 
فرتة  ونهاية  الجراحي،  التدخل 
فإن  وبالتايل  البدين.  التأهيل 
عودته إىل املالعب رمبا ستكون 

يف مراحل الحسم.

امليالدي يعلن رحيله عن النصر الليبي

رحيله  امليالدي،  مالك  املدافع  أعلن 
امليالدي:  وقال  الليبي.  النرص  عن 
النرص  جامهري  شكرًا  الرحيل،  »قرب 
وأمتنى  ومحبتكم،  احرتامكم  عىل 
هذا  كل  انتظرت  التوفيق.  ألصدقايئ 
عن  وسأتحدث  أجلكم،  من  الوقت 

وجهتي الجديدة يف القريب«.
امليالدي  مع  النرص،  إدارة  وتعاقدت 
قادما  املايض  سبتمرب  شهر  بداية  يف 
من اتحاد تطاوين، وقدم الالعب أداء 
ذهاب  مرحلة  يف  الفريق،  مع  جيدا 

الدوري الليبي.

الرتكيبة الجديدة للهيئة 
املديرة لهالل الشابة

 

- السيد توفيق املكرش: الرئيس 
- األستاذ صابر بوعطي: نائب رئيس والناطق الرسمي 

- السيد عبد النارص عاشور: نائب رئيس ثاين
الدين الجريب: نائب رئيس واملكلف بلجنة الشؤون  - األستاذ نور 

القانونية  
- الدكتور محمد املنويب الفرشييش: رئيس لجنة الشؤون القانونية

- األستاذ محمد بن ابراهم: الكاتب العام 
مع  بالعالقات  املكلف  رئيس  نائب  العابدين:  زين  منذر  السيد   -

الهياكل الرياضية
- السيد منري عاشور: نائب رئيس ومكلف بلجنة التأديب

- الدكتور مجدي بن مسعود: رئيس اللجنة الطبية 
- الدكتورة صفاء بن حسن: اللجنة الطبية 

- الدكتور فيصل العلوي: اللجنة الطبية
- السيد لطفي عثامن: أمني املال 

- السيد منذر بالعائبة: أمني مال مساعد ومرافق أول لفريق األكابر 
- السيد مروان بن حسونة: كاتب عام مساعد

- السيد منصف لحمر: لجنة اإلعالم 
لجنة الدعم املايل بتونس:

- السيد محمد املنرص
- السيد محمد املكرش

- السيد منصف الهذييل
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منذ 25 جويلية 2021 تعيش تونس تحوالت سياسية هامة غريت املشهد 
السيايس  الداخيل والخارجي. ومتثل داخليا يف ظهور جبهة سياسية تعارض 
هذا التغيري وتعتربه انقالبا عىل الدستور والرشعية، وخارجيا عمدت عدد من 
الرئيس  أمريكا  أساسا  والغربية كأملانيا وفرنسا إىل دعوة  العظمى  الدول 
ومعامل  وتوضيح خريطة طريقه  الربملانية  الرشعية  اىل  للعودة  قيس سعيد 
للمشهد  دميقراطية  لحياة  الضامنة  املستقبلية  حكومته  اصالحات  وخطط 

السيايس بتونس.
داخليا  والخارجي،  الداخيل  االقتصادي  املجال  عىل  أثر  الوضع  هذا   
تصاعدت حدة األزمةاالقتصادية وظهر جليا النقص الحاد يف املواد األساسية 
رواتب  رصف  وتأخر  والزيت  والفرينة  والسكرواألرز  كالسميد  املدّعمة 
املوظفني مام ينذر بتحرك إجتامعي ميس من استقرار الدولة وسالمة أمنها، 
وخارجيا مارست الدول املانحة واملؤسسات املالية والبنوك املقرضة كصندوق 
النقد الدويل ضغوطات سياسية عىل رئيس الجمهورية واشرتطت جملة من 
االصالحات الهيكلية لالقصاد وإلدارة الشأن السيايس للموافقة عىل التقريض 
وتعبئة امليزانية بغية ضامن االستقرارالسيايس والنامءاالقتصادي ،ذاك ما دعا 
إىل  رموزه  لبعض من  للشغل يف ترصيحات صحفية  التونيس  العام  االتحاد 
بل  الدميقراطية  ليس  غايته  الداخيل  الشأن  يف  تدخال  املوقف  هذا  اعتبار 

التحكم يف رسم سياسة البالد االقتصادية ويف قرارها السيايس.

تونس يف قلب العوملة املتوحشة
منذ عقدين من الزمن قامت العوملة املتوحشة بشد قبضتها عىل شعوب 
العامل و تبنت مامرسات ليبريالية متوحشة سعت اىل انهاء بقايا الدولة الراعية 
حيث وعد الرفاه وطأمنة املواطن الغريب عىل حارضه ومستقبله. عرصالعوملة 
عرصعامل القرية وذوبان األطراف يف املركز أو عرص األمركة أو عرص االقتصاد 
السيايس  خطابها  تفرض  التي  والتكنولوجية   العسكرية  بالقوتني  املدعوم 
حارضة  توجهات  من  يناسبها  ما  لتختار  والثقايف  واالجتامعي  واالقتصادي 
دائم  استهاليك  لغزو  اآلخر  واخضاع  املفتوح  االقتصاد  جوهرها  ومستقبلة 

ومفتوح. 
ولعل تونس انخرطت قبل ثورة 17 ديسمرب 2010 وبعدها يف هذه السياسة 
ودعمت رشاكتها بأقطابها أمريكا ودول االتحاد األورويب أساسا وحاولت سنة 
2021 أن تتجاوز األزمة االقتصادية التي تعيشها منذ سنوات ما بعد الثورة، 
خالل  من  كورونا،  جائحة  نتاج  واملالية  الصحية  األزمة  مع  تفاقمت  والتي 
النقد الدويل،  سعيها »ماي 2021« النجاح مفاوضاتها الجديدة مع صندوق 

للحصول عىل قرض جديد لتعبئة ميزانيتها لسنة 2022
لكن األخري وخاصة بعد تحرك 25 جويلية 2021 وما عقبه من تحوالت 
سياسية يف مامرسة الحكم اشرتط توفر االستقرار السيايس وتوافقاً بني جميع 
األطراف السياسية واملنظامت الوطنية، إىل جانب االلتزام بتنفيذ جملة من 
واالجتامعي  واالقتصادي  املايل  الوضع  لتجاوز  لالقتصاد  الهيكلية  اإلصالحات 

املرتدي للبالد.
هذه االشرتاطات من قوى اإلقتصاد العاملي النافذة ماليا و سياسيا يقابلها 
الوضع الخطري القتصاد حافظ عىل مر السنوات عىل تبعية انتاجية واستهالكية 
السوق  عوملة  يف  انخرط  اقتصاد  خصويص.  تنموي  ملنوال  تفتقر  وقيمية 
ومنوال  وتخطيط  واضح  بربنامج  يتسلح  أن  غري  من  والتقريض  واالستهالك 
تنموي تغنيه عن »املنقذ« زمن األزمات التي أثقلت إنسانه وكبلته مبديونية 
عالية أفقدته قدرته عىل مواصلة اإلنتاج واالستهالك والتمتع بتدفق خريات 

السوق ومنتجات باقي الرشكاء يف األسواق العاملية واملحلية.
 إّن حجم امليزانية لعام 2022  بلغ 57.2 مليار دينار )19.8 مليار دوالر( 
أي بزيادة بـ 3.2 باملئة مقارنة بقانون املالية التعدييل لعام 2021، يقابله دين 
عام تصاعد منذ سنوات ما بعد الثورة، فبعد أن كان حجمه ال يتجاوز 43 % 

من الناتج املحيل اإلجاميل يف 2009، ارتفع إىل 90 % يف 2020
مليار   32.08( دينار  مليار   93.04 العام  الدين  قيمة  بلغت   ،2020 ويف 

دوالر(، منها 61.29 مليار دينار )21.1 مليار دوالر( ديناً خارجياً.
كام شهدت نسبة التضخم ارتفاعاً متواصالً منذ بداية 2021، حيث كانت 
تبلغ 4.9 % يف بداية السنة لتصل يف شهر نوفمرب 6.4 % وهو انعكاس رضوري 

الرتفاع األسعار ولتعدد املضاربة واالحتكار..
ارتفاعا  امليزانية  ليشهد عجز  العمومية  املالية  انعكس عىل وضع  ذاك ما 

يقابله الفشل 
يف تعبئة موارد للدولة خارجياً مام أجرب الحكومة التونسية عىل مراجعة 
لقانون املالية  للعجز يف امليزانية.ووفقاً  توقعاتها، ليس فقط للنمو، بل أيضاً 
التعدييل لعام 2021، رفعت الحكومة قيمة العجز إىل 9.79 مليار دينار )3.37 
مليار دوالر(، صعوداً من 7.094 مليار دينار )2.44 مليار دوالر(، يف قانون 

املالية األصيل فتوجهت لتغطيته عرب اللجوء لالقرتاض الخارجي..
كام تراجعت أيضا العائدات السياحية سنة 2020 نتاجا لجائحة كورونا مام 
جعل الحكومة تسعى إىل تعبئة موارد إضافية للدولة باالتجاه اىل االقرتاض 
دوالر(  مليارات   4.3( دينار  مليار   12.6 بـ  الخارجي  االقرتاض  حجم  ويُقّدر 
مقارنة بـ 12.1 مليار دينار )4.12 مليارات دوالر( يف قانون املالية التكمييل 

لعام 2021
كام كان الرتفاع نسب البطالة أثره يف تفاقم األوضاع االقتصادية وانعكاسها 
عىل املجال االجتامعي إضافة إىل ما شهدته البالد من تعطيل قرصي لألفراد 

نتيجة »كورونا«،
 فارتفعت النسبة من 15.1 % يف الربع األول من سنة 2020 إىل 18 % 
يف الربع الثاين من نفس السنة. ورغم عودة األنشطة االقتصادية سنة 2021 
فإن البطالة يف تونس واصلت نسقها التصاعدي لتبلغ 17.8 % يف الربع األول، 

و17.9 % يف الربع الثاين، ثم 18.4 % يف الربع الثالث من نفس السنة .
لقد لعبت أيضا كتلة األجور والخاصة مبا يزيد عن 650 ألف موظف دورا 
أكرث من 40 يف  بوصفها متثل  العمومية  املالية  األعباء عىل  زيادة  أساسيا يف 
املائة من ميزانية تونس وهي تعد من بني األرفع عىل املستوى الدويل، فقد 
ارتفعت من 7.9 مليار دينار تونيس )نحو 3 مليارات دوالر( سنة 2011 إىل 
ما ال يقل عن 19.5 مليار دينار )نحو 7.3 مليار دوالر( ونتيجة لذلك طالب 

صندوق النقد الدويل برضورة تقليصها.
الدولة برمتها لذلك اتجهت  اقتصادية خانقة ومرتاكمة تهدد وجود  أزمة 
منها عرب  الخروج  الدويل ملساعدتها عىل  النقد  إىل صندوق  الرئيس  حكومة 
طلب إقراضها واالنخراط يف تشاركية اإلصالح الهيكيل لسياساتها االقتصادية 

املقبلة. 
خارطة الطريق الرئاسية وبداية التوجه نحو اإلنقاذ السيايس واالقتصادي

يعلم الجميع أن الحل االقتصادي يكمن يف املوافقة الرصيحة من صندوق 
لتعبئة   2021 جويلية   25 حراك  بعد  ما  حكومة  إقراض  عىل  الدويل  النقد 
نظام  ببناء  التونسية  الدولة  رئيس  من  سيايس  تعهد  مع  العمومية  امليزانية 

سيايس دميقراطي يحرتم املؤسسات والقانون .
لقد برهن قيس سعيد عىل احرتام هذا التوجه الذي سبق أن أعلن عنه 
للرشعية  عودته  لبيان  الطريق  خارطة  2021ووضع  جويلية   25 حراك  منذ 
القانونية والدولية فحافظ عىل تجميد العمل الربملاين إىل غاية إجراء انتخابات 
جديدة17 ديسمرب 2022، وإجراء استشارة وطنية الكرتونية »جانفي 20مارس 
النظامني  حول   2022 جويلية   25 مبارش  شعبي  استفتاء  عنها  ينجر   »2022

السيايس واالنتخايب مع تعهده باحرتام الحريات العامة والخاصة.
 وإن كان الغرب قد اعرتف بإيجابية هذه القرارات فإنها قوبلت بانتقادات 
السياسية  والقوى  األحزاب  وبعض  النهضة  حركة  قبل  من  حادة  داخلية 
من  محاولة  إياها  معتربة  االنقالب«  ضد  »مواطنون  حركة  عىل  املحسوبة 
الربملانية  الدميقراطية  عىل  انقالبه  عىل  الرشعية  الضفاء  املنقلب«  »الرئيس 
والجمعيات  واملنظامت  األحزاب  يلغي  قاعدي  نظام سيايس جديد  لتأسيس 

ليؤسس نظاما أوتوقراطي فردي.
الضغوطات  بني  املراوحة  محاوال  إصالحاته  واصل  الدولة  رئيس  أّن  غري 
جهة  من  السيايس  الشارع  تطلعات  من  أكرث  واالقرتاب  جهة  من  الخارجية 

ثانية وذلك بـ:
أوال التوجه اىل تدعيم عالقته باالتحاد العام التونيس للشغل وذلك باستقبال 
للبالد  العامة  السياسات  يف  له  التشاور  يد  ومد  العام  ألمينه  مؤخرا  الرئيس 
املرتقبة  الهيكلية  اإلصالحات  يف  االتحاد  مع  للتوافق  الجدي  وعزم حكومته 
رئيسة حكومته  ألكرث من مرة  لقاءات  تأكد ذلك من خالل  لالقتصاد. وقد 

ووعدها  لالتحاد  العام  األمني  مع 
تشاركية  اصالحية  سياسة  بانتهاج 
لبلوغ  الجاد  التشاور  قوامها 
يراعي  رشيد  اقتصادي  إصالح 
البعد االجتامعي ملسار اإلصالح يف 

املجالني الخاص والعام.
للتضييق  الحكومة  توجه  ثانيا 
يف  االنتدابات  باب  يف  الشديد 

الوظيفة العمومية وذلك للضغط عىل كتلة األجور والوصول بها إىل مستوى 
مقبول، حسب املعايري الدولية، حيث يجب أال تتجاوز 12 أو 13 باملائة من 
الناتج املحيل اإلجاميل. كام سعت لتنفيل املوظفني البالغني ألكرث من 57 سنة 

لتشجيعهم عىل التقاعد.
ثالثا االتجاه نحو مزيد من رفع الدعم عن املحروقات و ترشيد ه وذلك 

بزيادة يف
البنزين و »الغازوال« مع عدم املساس بأسعار  السيارات ك   سعر وقود 

بعض املواد ذات االستهالك املنزيل كقوارير الغاز و البرتول األزرق.
رابعا إعداد مخطط إلصالح املؤسسات العمومية التي تشهد خسائر كبرية 
مام يجعلها متثل استنزافا متواصال للامل العام وهو ما يتطلب إعادة تهيئتها 

أو االتجاه نحو خوصصتها .
بداية  يف  ورشعت  لتبنيها  الدولة  سعت  التي  اإلصالحية  الخطوات  هذه 
تنفيذها تعززت بتوجهات جدية من الرئيس لبناء إصالح سيايس واجتامعي 
أّن »حراك 25 جويلية 2021« طالب  الشارع، ذلك  واقتصادي فرضه ضغط 
مبحاسبة الفاسدين وبحل الربملان واملجلس األعىل للقضاء وإنهاء سلطة حركة 
النهضة ورشكائها يف الحكم يف مجاالت إدارة الدولة والشأن العام. كام شّدد 
االتحاد العام التونيس للشعل عىل رضورة الحوار الشامل بني الرئيس من جهة 
الـتأثري  والقوى السياسية الفاعلة واملنظامت الوطنية الكربى والهيئات ذات 
يف املجتمع املدين من جهة ثانية لتحديد السياسات العامة للبالد يف املجالني 

السيايس واالقتصادي.
املنتمني  السياسيني  وبعض  الربملان  مع سلطة  للقطع  الرئيس  توجه  لقد   
لحركة  بعضهم  ينتمي  فساد  وشبهات  تجاوزات  بهم  تعلقت  وأحزاب  لكتل 
النهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة. كام أصدر مرسوما إليقاف رصف املنح 
ثم  بهم  الخاصة  االمتيازات  للقضاء وحذف  األعىل  املجلس  املسندة ألعضاء 
أعلن يوم 6 فيفري 2022عن حل هذا املجلس، كام شن حملة ضد عدد من 
القضاة الفاسدين. لقد تعهد رئيس الدولة مبواصلة مكافحة الفساد بانتهاج 
سياسة دعم الفئات الفقرية والطبقة الشعبية لرتشيد الدعم واتجه إىل مقاومة 
أكد  كام  األسعار.  عىل  للضغط  التوزيع  مسالك  عىل  رقابة  وفرض  االحتكار 
بالصلح  يتعلق  مرسوم  إصدار  قرب  عىل  إصالحاته  حزمة  يف  أيضا  الرئيس 
بعض  عليها  استوىل  التي  األموال  اسرتجاع  الدولة من  الذي سيمكن  الجزايئ 

رجال األعامل بطرق غري مرشوعة إلعادة استثامرها يف املناطق الفقرية.

الخروج من »األزمة« رهني التوافق السيايس والشعبي 
إن استطالعات الّرأي تؤكد نجاح التوجه الرئايس وتوافق خياراته السياسية 
مع إرادة الشعب التونيس. كام أّن كل املؤرشات الدولية واإلقليمية تتجه إىل 
تخيل الدول الكربى عىل سياسة دعم اإلسالم السيايس ولذلك فال خيار لتونس 
اليوم إال التمسك مبدنية الدولة والدعم النقدي لتوجهات الرئيس السياسية 
الخيار يظل مرشوطا بتوافق رضوري  واالقتصادية واالجتامعية. غري أّن هذا 
وأساسا  الوطنية  املنظامت  وبني  جهة  من  الحاكمة  السياسية  السلطة  بني 
االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة واألحزاب 
السياسية الفاعلة والصادقة من جهة أخرى للخروج من هذه األزمة الخانقة 

يف جميع املجاالت. 
أزمة الخروج منها إالّ بوفاق داخيل حقيقي إصالحي دميقراطي اجتامعي 
يعيد تونس لتمشيها املؤسسايت والرشعي ويعطيها مصداقية لدى رشكائها يف 

الخارج يف مجايل املال والسياسة.

األزمة االقتصادية واالصالح السيايس املفروض من قوى الداخل و اخلارج

* حاتم النقاطي
 )جامعي وكاتب تونيس(


