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وطنية 

يحتفل عامل العامل هذه السنة بعيد الشغل هذه السنة بشكل خاص 
املناسبة  رقمنة هذه  إىل   19 كوفيد  جائحة  دفعت  أن  بعد  وإستثنايئ 
املجيدة وإحيائها عن بعد طوال العامني االخريين، عيد الشغل هذا العام 
ومناضيل  مناضالت  وسيجمع  الكربى  والساحات  الشوارع  إىل  سيعود 
أو  السابقة  املرتاكمة  اإلشكاليات  الدولية حول مجمل  النقابية  الحركة 
عن  تحدثت  باملناسبة  الدولية  العمل  منظمة  الجائحة.  خلفتها  التي 
معدالت  تنامي  جهات  من   2022 سنة  ستشهدها  التي  الصعوبات 
املطروحة  الرئيسية  أسبابها  بني  من  والتي  مليون   207 لتصل  البطالة 
هي استمرار الجائحة ومتغرياتها ، وال سيام متغري أوميكرون، حيث أدى 
الوباء إىل انخفاض الطلب والعرض عىل الوظائف ومن املتوقع أن يبقى 

األمر عىل ما هو عليه خالل االشهر القادمة يف عديد الدول. 
زيادة عىل الحرب الدائرة يف أوكرانيا والتي بدورها 

الدولية.  االقتصادية  االوضاع  تأزيم  من  زادة 
أملانيا  يف  العاملية  للتجمعات  الحياة  عودة 

والرنويج   وامللف البيئي أولوية النقابات 
التحديات  من  العديد  وسط  الفرنسية 
ووسط أزمة عاملية تتطلع الحركة النقابية 
إىل  الشغل  عيد  لذكرى  بإحيائها  الدولية 
التحديات  هذه  ملواجهة  شتاتها  جمع 

والدميقراطية  الحرية  قيم  دفع  خالل  من 
التي  الرنويجية  النقابات  غرار  عىل  والتضامن 

إختارت هاته القيم شعارا إلحتفالية عيد الشغل أما النقابات األملانية 
فقد إختارت شعار تشكيل املستقبل واالحتفال بالعودة إىل تظاهرات 
بكافة  الضخمة  والتجمعات  واملرسحية  املوسيقية  بالفقرات  الشارع 
املدن االملانية وإشاعة فرحة التخلص تدريجا من قيود جائحة كوفيد 

19 وما فرضته من تباعد بني النقابيني والعامل. 
وإختارت النقابات الفرنسية ملفا مهام وراهنا لطرحه للنقاش مبناسبة 
ونظّمت  إجتامعيا   عادل  إطار  يف  البيئي  باالنتقال  ويتعلق  ماي  غرة 
املحور  نقاش حول  للشغل حلقات  الدميقراطية  الفرنسية  الكنفدرالية 
واملناخ  بيئية  أغلبها  مبواضيع  متصلة  تنشيطية  فعاليات  جانب  إىل 
للشغل  العامة  الكنفدرالية  أما  غنايئ جامعي  بحفل  التظاهرة  لتنتهي 
لتظاهرة  ضمنتها  التي  واألولويات  املحاور  من  عدد  عىل  ركزت  فقد 
عيد الشغل والتي متثل جملة املطالب التي ستشتغل عليها الكنفدرالية 
بداية من غرة ماي 2022 وهي االنتهاء من ملف الرواتب وإشكاليات 
العامة  العام والخدمات  القطاع  التقاعد واإلهتامم مبؤسسات  جرايات 

وأيضا مناقشة ملف االنتقال البيئي. وقد أكدت الكنفدرالية العامة عىل 
رضورة أن يكون يوم   غرة ماي مناسبة للتعبري عن الحاجة إىل اتخاذ 
تدابري قوية وفورية لتجنب العواقب الوخيمة لتغري املناخ عىل النظم 
البيئية والسكان وبعامل العمل. ودعت كذلك إىل مواصلة محاربة جذور 

الكراهية وإحالل السالمة والتضامن الدويل.

االتحاد االوروبي للنقابات يدعو إلى تحقيق السالم وضمانه  
يف بيانه مبناسبة عيد الشغل العاملي أكد اإلتحاد الدويل للنقابات التزامه 
اجتامعي جديد  عقد  أسس  الالزمة عىل  االجتامعية  والعدالة  بالسالم 
واملساواة  االجتامعية  والحامية  واألجور  والحقوق  الوظائف  يضمن 
العامل  يحتاجه  الذي  العادل  االنتقال  ويضمن  واإلدماج 
إدارة  وحسن  املناخية  الطوارئ  لحالة  لالستجابة 

الصدمات العاملية والتغلب عليها.
والنقابيني  للنقابيات  بتحية  البيان  وتوجه 
عىل  حرصهم  خالل  من  النزاع  مناطق  يف 
والرتحيب  اإلنسانية  املساعدات  تقديم 
الرصاع.  أسباب  عىل  والتغلب  بالالجئني 
وشدد البيان عىل أن قوة املبادئ والقيم 
املنظامت  قوة  مع  جنب  إىل  جنبًا  تسري 
العامل  قوة  دعم  عىل  وتصميمها  النقابية 
للحركة  التاريخية  املكاسب  عىل  للحفاظ 
النقابية وتعزيزها يف املستقبل ليكون للحركة النقابية دور محوري يف 

تحقيق السالم وضامنه.

تحديات بالجملة 
يف  النقابية  الحركة  تبقى  التحديات  وتعاظم  االوضاع  صعوبة  رغم 
أبرز  عىل  تركيزها  من خالل  والشعوب  الشغالني  لهموم  العامل حاملة 
إجتامعي  مضمون  ذات  وإجابات  حلول  لتقديم  وسعيها  اإلشكاليات 
الساسة  صلف  من  يحد  والدميقراطية  والحرية  العدالة  لقيم  يؤسس 
ونزيف الحروب. ورغم مرارة األوضاع وشبح األزمة الذي يتضخم جراء 
الحرب الروسيةـ  االوكرانية فإن النقابات تواصل لعب أدوارها التعديلية 
من  واآلالم  املخاوف  من  الكثري  وتنزع  والفرح  االمل  وتشع  املحورية 
لكنها  والحروب  االزمات  تبعات  أرهقتها  التي  الكادحة  الطبقة  قلوب 

مازال تقاوم وستبقى صامدة مؤمنة بأن عاملا اخر ممكن.
نرصالدين سايس  

1 ماي 2022 طعم خاص لعيد الشغل خارج قيود الجائحة

اإلجتماعية وتحقيق  والعدالة  البيئي  االنتقال 
السلم يف العالم أبرز املطالب النقابية 

تهانينا بمناسبة عيد الشغل
تحتفل تونس كسائر دول العامل بعيد الشغل الذي يصادف يوم 1 ماي من 
كل سنة لذلك يرّس كّل هياكل االتحاد العام التونيس للشغل وهي تحتفل بهذه 
املحطة املضيئة يف تاريخ  العاّمل أن تتقّدم إىل كّل التونسيني أينام كانوا بتهانيها 
لتعود  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  األحوال  تتحّسن  أن  راجية  الحارة 

اإلرشاقة والفرحة إىل أهالينا.

عيد فطر مبارك
تحتفل تونس كام الدول العربية واإلسالمية بعيد الفطر املبارك أعاده 

اللّه علينا بالخري واليمن والربكة ومبزيد النجاح.
وبهذه املناسبة يرّس املكتب التنفيذي الوطني وأرسة جريدة »الشعب« 
وكل النقابيني أن يتقّدموا إىل كّل التونسيني بأحّر التهاين وأطيب األماين 
وإىل كل النقابيني بحياة العز واالطمئنان وإن شاء الله كّل أعياد التوانسة 

فرحة ورسور.

االتحاد الجهوي للشغل بأريانة

مؤتمر موظفي الرتبية
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة انه تقرر عقد مؤمتر 
الفرع الجامعي ملوظفي الرتبية بأريانة وذلك يوم السبت 07 ماي 2022 بداية 

من الساعة العارشة صباحا )10٫00( بدار االتحاد الجهوي.
ممن  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  اىل  الرتشح  يف  راغب  كل  فعىل 
تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل )117( من النظام الداخيل 
التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف اجل اقصاه 

يوم الجمعة 29 افريل 2022 عىل الساعة منتصف النهار.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد مدة خمس سنوات 

كاملة متتالية عند الرتشح.
ان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن اربع سنوات كاملة 

متتالية عند الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.
ان يكون مبارشا للعمل وغري متقاعد.

للفصل  طبقا  االقل  عىل  امرأة  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضم 
انعقاد  من  لرتشحها  امرأة  تقديم  عدم  مينع  وال  الداخيل  النظام  من   )117(

املؤمتر يف تاريخه.
انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل )222(  كل من تم 

من النظام الداخيل
مالحظة: يجب ان يتضمن املطلب ـ املعرف الوحيد )الرقم اآليل( ـ رقم 

الهاتف الجّوال ـ املسؤولية النقابية واملدة النيابية.
* الكاتب العام بالنيابة عدنان بن صالح

نعي وتعزية
باملقر  النفط  الستغالل  التونسية  اإليطالية  للرشكة  األساسية  النقابة  تنعى 

االجتامعي سيتاب الزميل املغفور له بإذن الله:

لسعد الحمروني
باملقر  سيتاب  لرشكة  األساسية  النقابة  تتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
االجتامعي وكافة األعوان واإلطارات بأحّر التعازي وأصدق عبارات املواساة إىل 
أرسة املرحوم راجني من الله العيّل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن 

يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أدى االخ االمني العام نور الدين الطبويب بصحبة 
األخت سهام بوستة األمينة العامة املساعدة املسؤولة 
عن قسم التكوين النقايب واألنشطة الثقافية زيارة إىل 

األخت فاطمة بن فضيلة النقابية والشاعرة وعضو 
اللجنة الثقافية يف القسم حيث اطأمن عىل صحتها 

متمنيا لها الصحة والعودة الرسيعة إىل نشاطها 
النقايب وإىل الكتابة والشعر٬ بعد الوعكة الصحية 

املفاجئة التي اضطرتها إىل مالزمة الفراش خالل شهر 
رمضان لسنة 2022. 

زيارة تعاطف مع النقابية والشاعرة فاطمة بن فضيلة 



3 الخميس 28 أفريل 2022 - العدد 1692 
اعالنات



اخلميس  28 أفريل 2022 - العدد 1692 4
نقابة

ل أياّتها العامالت أياّها العماّ
ل العاملي يف مناخ  نحيي هذه السنة ذكرى عيد العماّ
دويل وإقليمي متاّسم بالتوتاّر وتصاعد الرصاعات بني القوى 
الناّفوذ  ومناطق  والرثوات  األسواق  تقاسم  حول  الرأسملية 
بلدان  ويف  بالوكالة  تخوضها  ما  غالبا  حروبا  فيه  وتشعل 
املناطق  وبعض  وليبيا  وسوريا  اليمن  يف  كم  بلدانها  غري 
تخومها  عىل  اضطرارا،  تخوضها،  أو  إفريقيا،  يف  الساخنة 
وجورجيا  الشيشان  يف  وقبلها  أوكرانيا  يف  الحرب  هي  كم 
وتذهب  الرأسملية  تشعلها  دموية  حروب  وهي  وغريها 
الطبقة العاملة وسائر الشعوب الضعيفة ضحياّة لها، صارت 
تخاض بأسلحة الدمار املتطواّرة مبا فيها البيولوجية والوبائية 
تخلاّف  التي  السيربنية  والحروب  االقتصاد  بأسلحة  وتخاض 
رة وآثارا شاملة عىل الكون بأكمله وعىل اإلنسانية  نتائج مدماّ

قاطبة.
ومن البديهي أن تنعكَس عىل بالدنا التأثريات السلبية 
ت  ق ما تعيشه من أزمة امتداّ رة لهذه الرصاعات وتعماّ املدماّ
وضعا  وتفرَز  األخرية  العرشية  خالل  عت  وتوساّ عقود  عىل 
ته عىل امتداد األشهر التسعة  كارثيا غري مسبوق زادت حداّ
الرصاعات  ت  فاشتداّ جويلية.   25 منعطف  بعد  األخرية 
السياسية والشطحات املتفراّدة واملغامرات الصبيانية منذرة 
ساتها وانهار الوضع االقتصادي  بتفكيك الدولة وتذرير مؤساّ
الوطني وتدهورت  االقتصادي  النسيج  يكاد عىل  أو  مجهزا 
عىل  ولألجراء  ر  املفقَّ الشعب  لعموم  االجتمعية  الحالة 
وجه الخصوص حداّ بلوغ ثلث املواطنني أدىن عتبات الفقر 
االجتمعية،  الرشائح  أغلب  وتأزاّم  الوسطى  الطبقة  وانهيار 

غياب  ويف  األزمة  من  للخروج  محاولة  دون  ذلك  ويحدث 
إرادة سياسية لرسم الخطط ووضع الربامج وإرشاك القوى 
استمرار  ظلاّ  ويف  الحلول  إيجاد  يف  واالجتمعية  الوطنية 
سياسة التخباّط واالرتجال، مماّ يؤكاّد مخاوف االتحاد من أناّ 
هذا الوضع، مل يفض إىل إيجاد حلول وطنياّة تشاركية عملياّة، 
هيكلية  أزمة  يف  البالد  ويغرق  املجهول  إىل  يدفع  إناّه  كم 
د كيانها وسيادتها ومستقبلها وتنهي أحالم شعب  دامئة تهداّ
أيباّ ثار عىل الظلم واالستبداد والحيف االجتمعي وأمل يف 

الحرية و العيش الكريم ويف العدالة واالنصاف.
الون    أياّها الشغاّ

لقد نباّه اتحادكم قبل 25 جويلية وبعدها إىل وجوب 
وضع حداّ للرصاعات الحزبية املفتَعلة والتوقاِّف عن التعاطي 
واستبداله  واملحاصصة  الغنيمة  السيايس مبنطق  الشأن  مع 
االقتصادية  املسألتني  وإيالء  والربامج  ات  امللفاّ برصاع 

شعبنا  هموم  إىل  وااللتفاِت  األكرب  االهتمم  واالجتمعية 
ومشاغله وتلبيِة انتظاراته وآماله. وحاول اتحادكم بكلاّ ما 
أويت من خربة ودربة وثقة أن يفرض منطق الحوار عىل واقع 
التدقيق  إىل  املؤكاّدة  البالد  حاجة  رغم  والفرقة،  التفتيت 
ة  قواّ يكون  أن  كفاءات  من  لديه  مبا  وسعى  واملحاسبة، 
اقرتاح وتعديل يف اتجاه البحث عن الحلول والتعويل عىل 
اتية واالستفادة من موقع تونس وتاريخها وذكاء  القوى الذاّ
والدويل،  اإلقليمي  للوضعني  اإليجايب  والتوظيف  شعبها 
الدعم وعند  تقديم  25 جويلية إىل  االتحاد منذ  كم عمل 
الحاجة إىل الضغط اإليجايب لتصحيح الوضع وضبط املسار 
وتقويم النزعات الفردية ونباّه من االنزالقات جميعها ومنها 
ر من  بالخصوص االستقواء بالخارج للعودة إىل الحكم وحذاّ
االنحراف بالسلطة واالنفراد بها واستدامة الحالة االستثنائية 
دون آفاق واضحة، ومن استسهال طبيعة األزمة وتعقيداتها 
وأكاّد يف اآلن نفسه عىل أناّه ال إمكانية للعودة إىل العرشية 
السوداء األخرية، لكن جوبه من األغلبية املتعناّتة بالتجاهل 
وحياكة  والتشويه  م  التهجاّ حداّ  األمر  وبلغ  بل  واالستهانة 
إنقاذ  الوطني يف  املؤامرات إلرباكه ومنعه من لعب دوره 

تونس مماّ أغرقها فيه الحكاّام املتعاقبون.
لقد أهدرنا من الطاقة والفرص والوقت قدرا كبريا لن 
بأناّ  بالتعلاّل  القادمة ومل يعد أحد يقبل  لنا األجيال  تغفره 
األزمة هي فقط وليدة وضع دويل وهي مجراّد تراكم وأناّ 
معاول الهدم وقوى الجذب إىل الوراء هي السبب الوحيد 
تطبيق  يف  السياسية  اإلرادة  غياب  أناّ  إذ  التغيري  إعاقة  يف 
باملخاطر  والتبرصاّ  الشاملة  الرؤية  وانعدام  التشاركية  مبدأ 

بامتالك  والتفراّد  الشخيص  بالرأي  ك  التمساّ عىل  واإلرصار 
اتية الحقيقياّة املعيقة  الحقيقة من الجميع هي العوامل الذاّ

ألي رؤية تغيري أو إنقاذ أو حتاّى إصالح. 
يبقى  لن  االتحاد  أناّ  نؤكاّد  فإناّنا  م،  تقداّ ما  كلاّ  وإزاء 

ر فرصة التغيري األخرية. مكتوف األيدي..ولن يقبل بتـبخاّ
ل أياّتها العامالت، أياّها العماّ

عىل  وتجاذبات  رصاعات  من  بالدنا  تعيشه  ما  إناّ     
نحيي ذكرى  ونحن  يشغلنا،  أن  السيايس ال ميكن  املستوى 
االقتصادي  الوضعني  تدهور  عن  العاملي،  ل  العماّ عيد  
واالجتمعي، فبالدنا تعيش عىل حافة كارثة اقتصادية مل تجد 
لها الحكومات املتعاقبة من حلول غري مزيد التداين وإثقال 
األجور  وتجميد  والغالء  بالرضائب  الشعب  عموم  كاهل 
ميزانية  عجز  سداّ  أجل  من  الدعم  ورفع  البطالة  وتعميق 
االجتمعية  الرشائح  وسائر  األجراء  حساب  عىل  الدولة 

باالمتيازات  أخرى  رشائح  متتاّعت  املقابل  ويف  رة،  املفقَّ
الرضيبية والتحفيزات املالية دون أن ينعكس ذلك إيجابا 
السياسات  والتشغيل واالستثمر وغابت  العمل  عىل عامل 
وللقطاعات  االقتصادية  وللهياكل  سات  للمؤساّ اإلصالحية 
ة منها االسرتاتيجية وغلبت عىل الحكومات جميعها  وخاصاّ
األزمة  ق  عماّ الذي  األمر  والنجاعة  واالسترشاف  الكفاءة 
التفتيت  مرحلة  يف  سات  املؤساّ عديد  وأدخل  االقتصادياّة 
رغم  خارجيا  متىل  بخيارات  كلاّيا  اقتصادنا  وربط  والتاليش 
عجزها عن الخروج من األزمة وعدم تالؤمها مع احتياجاتنا 
وتطلاّعاتنا وغلقها الباب أمام أياّ اقرتاحات داخلية نابعة من 
اتية  متطلاّبات واقعنا ومبنية عىل تفهاّم حقيقي  للسبل الذاّ

الكفيلة بإنقاذ اقتصادنا من اإلفالس.
كلاّ  بذل  رضورة  وعن  ساتنا  مؤساّ عن  دفاعنا  وبقدر 
غل  التونيس للشاّ العام  اقتصادنا فإناّ االتحاد  الجهود إلنقاذ 
ل  العماّ حقوق  عن  للدفاع  للتجناّد  االستعداد  أتماّ  عىل 
را من عدم  االقتصادية واالجتمعية، فاألجراء هم األكرث ترضاّ
التخباّط واالرتجال  االستقرار السيايس ومن استمرار سياسة 
الشغل  مواطن  بفقدان  ومعاناة،  مآيَس  عليهم  تنعكس  إذ 
الرشائياّة  املقدرة  وتدهور  األجور  وضعف  البطالة  وتفاقم 
حكومات  ظلاّ  يف  مستواه  وتدناّ  العيش  تكاليف  وغالء 
متعاقبة كانت عنوان الفشل بخياراتها الالشعبية وسياساتها 
حساب  عىل  قليلة  ورشائح  فئات  فاضلت  التي  الليبريالية 
اجتمعية  تفاوتات  فأفرز ذلك  الشعب  أغلبية ساحقة من 
جهات  ليشمل  والحيف  والتفاوت  الرشخ  ع  وتوساّ كبرية 
ومناطق عرفت الحرمان والتهميش ومازالت تعان اإلقصاء 

والتمييز.
الون    أياّها الشغاّ

النضال  جذوة  فينا  ليحيي  العاملي  ل  العماّ عيد  إناّ 
هم  والوقوف مع حقاّ ل  العماّ الدفاع عن مكاسب  أجل  من 
والتمتاّع  الكريم  والعيش  املحرتم  واألجر  الالئق  العمل  يف 
الدفاع  مواصلة  إىل  الذكرى  تدعونا هذه  الوطن كم  برثوة 
شة  واملهمَّ املحرومة  الجهات  يف  شعبنا  عموم  حقوق  عن 
الوقت  االجتمعية، وقد حان  والعدالة  والحرية  الشغل  يف 
الجبايئ  والتهرب  واالحتكار  والتهريب  الفساد  ملقاومة 
عىل  كبريا  وخطرا  القتصادنا  نزيفا  متثاّل  التي  واالجتمعي 
ال  التي  النفوذ  قوى  إالاّ  منها  ينتفع  ال  مجتمعنا.  استقرار 
السوق  وتغذية  واالحتكار  والتهريب  بالتهراّب  إالاّ  تنتعش  

السوداء.
التونيس  االتحاد  مع  قليلة،  أشهر  منذ  أنهينا،  لقد 
من  جولة  التقليدية   والصناعات  والتجارة  ناعة  للصاّ
القطاع  ل  عماّ أجور  يف  للزيادة  االجتمعية  املفاوضات 
الخاص وثباّتنا زيادة عىل امتداد ثالث سنوات وأمضينا عىل 
املالحق التعديلية وننتظر صدورها بالراّائد الرسمي التونيس 
يف   الرشوع  انتظار  يف  فيه  املتفق  التاريخ  من  تنفيذا  ليبدأ 
تنقيح االتفاقيات املشرتكة والتفاوض حول إحداث اتفاقيات 

مشرتكة للقطاعات املستحدثة. 
تماّ  ما  الحالية  الحكومة  تطباّق  أن  عىل  مرصاّون  وإناّنا 
االتفاق فيه حول تنفيذ االتفاقيات القطاعية املربمة ورضورة 
اإلرساع بالرتفيع املجزي يف األجر األدىن املضمون والرشوع يف 
خوض جولة جديدة من املفاوضات االجتمعية للزيادة يف 
أجور أعوان الوظيفة العمومياّة والقطاع العام للتعويض عن 
الني عىل أن ترتبط مبفاوضات  تدهور املقدرة الرشائية  للشغاّ
جدية ومسؤولة ملراجعة سياسة األسعار ومراجعة الجوانب 
للوظيفة  األساسني  النظامني  تنقيح  إنهاء  عرب  الرتتيبية 
العمومية وللمنشئات والدواوين العمومية ومن مثاّة الرشوع 

يف تنقيح األنظمة األساسية القطاعية.
أياّتها العامالت أياّها العاملون 

لتخطاّي  الحلول  إيجاد  يف  يساهم  وهو  االتحاد،  إناّ    
األزمة السياسية ولتجاوز انعكاساتها السلبية عىل الوضعني 
االقتصادي واالجتمعي، مل يفتأ يؤكاّد عىل وجوب االنكباب 
القطاعات  من  العديد  يف  اإلصالحات  ات  ملفاّ لفتح 
الجباية  منظومات  إصالح  ات  ملفاّ ومنها  واملنظومات 
ة والنقل وسائر املرافق االجتمعية ومراجعة  والتعليم والصحاّ
االجتمعية  الصناديق  ووضع  االجتمعية  الحمية  منظومة 
سات العمومياّة ووضع الربامج والخطط إلصالح  وإنقاذ املؤساّ
والسياحة  واملياه  والطاقة  كالفالحة  اسة  الحساّ القطاعات 
التشغيلية  الطاقة  القطاعات االسرتاتيجية ذات  وغريها من 
ة والبعد املستقبيل، ومن هذا  الكبرية والقيمة املضافة املهماّ
منوال  إنشاء  الفاعلة يف  املشاركة  نحن جاداّون يف  املنطلق 

اقتصادي بديل يكون عادال دامجا مستداما منصفا.  
ل أياّتها العامالت أياّها العماّ

ل واآللة الحربية الصهيونية  يحيي العامل اليوم عيد العماّ
وترشيدا  تقتيال  فيه  ومتعن  الفلسطيني  بالشعب  تنكاّل 
واغتصابا لألرض وللتاريخ ويرزح فيه آالف األرسى مبن فيهم 
والقتل  والتجويع  التعذيب  وابل  تحت  والشيوخ  األطفال 
عقود يف سجون  ثالثة  من  أكرث  بعضهم  ليمراّ عىل  البطيئ 
الدويل  البغيض، أمام صمت وتواطؤ من املجتمع  االحتالل 

ة منها املطباّعة.  ومن األنظمة العربية وخاصاّ
د فيها االتحاد العام التونيس  وإنها ملناسبة تاريخية يجداّ
الشعب  جانب  إىل  الدائم  وقوفه  عن  التعبري  للشغل 
الفلسطيني وقواه العاملة ودعمه لصموده يف وجه االحتالل 
الغاشم وممرساته العنرصية وإسناده للناّضال البطويل من 

أجل الحقاّ الفلسطيني.
م يف الوطن  ية والتقداّ وهي مناسبة لدعوة كلاّ قوى الحراّ
تكثيف  النقابية إىل  الحركة  متها  العامل ويف مقداّ العريب ويف 
دعمها لكفاحه املرشوع والضغط عىل دولها من أجل وقف 

العدوان الصهيون وإطالق رساح آالف األرسى الفلسطينيني 
جميع  فلسطني  يف  شعبنا  يستعيد  حتاّى  االحتالل   وإنهاء 
املستقلاّة وعاصمتها  دولته  وبناء  املسلوبة  الوطنية  حقوقه 

القدس الرشيف.
يجراّم  تونيس  قانون  بسناّ  مطالبته  االتحاد  د  يجداّ كم 

التطبيع مع الكيان الصهيون العنرصي.

دة عاشت الطبقة العاملة يف تونس قوية موحاّ
عاشت وحدة العمل يف العامل

عاشت تونس
املجد والخلود للشهداء

األمني العام   
نورالدين الطباّويب 

االحتاد لن يبقى مكتوف األيدي ولن يقبل بتبّخر فرصة التغيري األخرية
بني أحداث شيكاغو الدامية وغرة ماي 2022 ميراّ قرن ونيف ليطوي تاريخا طويال من الرصاع والنضال الذين 
والتمييز  الحيف  وكافاّة صنوف  االستغالل  أشكال  تونس ضداّ جميع  العامل ويف  العاملة يف  الطبقة  خاضتهم 
ية والرفاه  ومن أجل نيل الحقوق االجتمعية واالقتصادية والتاّوق إىل بلوغ عامل أفضل تسوده املساواة والحراّ

والعدالة االجتمعية.

بيــــــان غرّة ماي 2022

الحكومات المتعاقبة زادت في التداين واثقال 
كاهل عموم الشعب بالضرائب والغالء 

وتجميد األجور وتعميق البطالة ورفع الدعم

تدهور الوضعين 
االقتصادي 

واالجتماعي إلى متى؟

نبهنا إلى وجوب وضع حدّ للصراعات الحزبية المفتعلة وغياب إرادة سياسية في تطبيق مبدأ التشاركية
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بمناسبة عيد الشغل العالمي 

يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

شركة فسفاط قفصة
أحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد 

راجني للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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أ/د عبد الواحد املكني 
أستاذ التاريخ املعارص-رئيس جامعة صفاقس )تونس(

العرشين وتطورت  القرن  تونس منذ مطلع  النقابية يف  األنشطة  برزت 
تدريجا يف العرشينيات والثالثينيات. ثم اشتّد عودها بعد الحرب العاملية 
للشغل.  التونيس  العام  االتحاد  تأسيس  مع  قاعدتها  وتوسعت  الثانية 
الدولة  بناء  النقابية بعد االستقالل سنة 1956 يف  وقد أسهمت الحركة 
أسهمت يف  والتضامني كام  االجتامعي  البديل  الدفاع عن  الوطنية ويف 

رساء االنتقال الدميقراطي.

* من الجذور إلى تأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 
تأسست أول النقابات التي انخرط فيها العامل التونسيون يف القطاعات 
الصناعية وكانت املبادرة بيد العامل األوروبيني٬ حيث جّد أول إرضاب 
تّم   1904 ماي  غرة  ويف   1900 سبتمرب   8 يوم  تونس  يف  مطلبي  نقايب 
أول احتفال باليوم العاملي للعامل. ومبارشة بعد الحرب العاملية األوىل 
النقايب  للعمل  املستقّل  التأسيس  أوىل محاوالت  التونسية  البالد  عرفت 
وهي تجربة قصرية دامت 7 أشهر وكانت البداية بسلسلة من اإلرضابات 
تُوجت بتأسيس نقابات مستقلة وآلت إىل ميالد منظمة جامعة عموم 
العملة التونسية التي تأسست يف 3 ديسمرب 1924 عىل يد محمد عيل 
الحامي الذي أكمل تعليمه بأملانيا يف جامعة برلني وقد تعرض القادة إىل 
محاكامت جائرة يف نوفمرب 1925 أسفرت عن نفي الحامي ورفاقه خارج 
البالد. متت الدعوة بعد سنة 1936إىل إحياء تجربة العرشينات وتّم يف 
27 جوان1937 تأسيس جامعة عموم العملة الثانية وتوىل أمانتها العامة 
بلقاسم القناوي الذي انتهج سياسة مستقلة عن الحزب الحر الدستوري 

ومل تعمر التجربة طويال فآلت إىل الترشذم. 
أفاَد العامل التونسيني كثريا من احتكاكهم بالنقابيني األوروبيني وخاصة 
الزعيامن  فيها  تكون  التي  للشغل  العامة  الكنفدرالية   CGT نقابة من 
تأسيس  يف  كبري  دور  لهام  كانا  اللّذين  عاشور  والحبيب  فرحات حشاد 

االتحاد العام التونيس للشغل بعيد الحرب العاملية الثانية.
كام تّم تأسيس النقابات املستقلة بالجنوب أواخر سنة 1944 ثم النقابات 
بالشامل ومتت استاملة الجمعية التونسيني للموظفني واكتمل التأسيس 
عشيّة  باالتحاد  املنخرطني  عدد  بلغ  وقد   1946 جانفي  شهر  مطلع  يف 

التأسيس 12000 منخرطا.

* التالزم بين النضال االجتماعي والسياسي 1946 - 1956
منعرجا حاسام يف خّط سري   1946 جانفي   20 االتحاد يف  تأسيس  كان 
حشاد  الزعيم  وكان  الوطنية.  وللحركة  للشغيلة  االجتامعي  النضال 
بعد  االتحاد  متّكن  وقد  الوطنية  واملسألة  االجتامعي  النضال  بني  يربط 
جذب  ومن  أساسية  نقابة   250 تكوين  من  تأسيسه  من  وحيدة  سنة 
خمسة ومثانني ألف منخرط وكانت الحركة اإلرضابية إىل جانب الدعاية 

والتحريض من أكرب وسائل الّنضال.
أسهمت الحركة النقابية يف معركة التحرر الوطني وقدمت الشهداء يف 
 1950 نوفمرب  يف  النفيضة  أحداث  ويف  بصفاقس   1947 أوت   5 معركة 
ويف الحركة االرضابية ويف تدعيم الكفاح املسلح سنوات 1952 - 1954 

عرب توفري الدعم اللوجستي كام أسهمت 
بعد  التونسية خاصة  القضية  تدويل  يف 
حّشاد  قام  فقد  السيزل  إىل  االنضامم 
بالدعاية وكسب املنارصة العاملية لتونس 
وواشنطن  لربوكسال  املتكّررة  بزياراته 

ونيويورك.
سنة 1952 تّم نفي أغلب زعامء الحركة 
الفراغ  بسد  النقابيون  فقام  الوطنية 
حشاد  فرحات  وكان  التسلط  ملقاومة 
ماّم  والسيايس   النقايب  للحراك  زعيام 
تسبب يف اغتياله يوم 5 ديسمرب 1952 

من قبل السلطات االستعامرية.
واصلت املنظمة متتني دائرة عالقاتها يف 
املحيط العريب والدويل ونالت التعاطف 
ورقة  فكانت  حشاد  اغتيال  اثر  الواسع 
القضية  مع  التعاطف  لكسب  كبرية 
يف  النقابية  املنظمة  وشاركت  الوطنية. 
الّسري نحو االستقالل )20 مارس 1956(.

النقابية  الحركة  إسهامات   *
للشغل في بناء دولة االستقالل 

نقابة  بحّل  وذلك  التنظيمية  الوحدة  نحو  االستقالل  بعيد  امليُضُّ  تّم 
يف  تأسست  وكانت  نفسها طوعا  التونيس  القطر  لعملة  النقايب  االتحاد 
أكتوبر 1946 وكانت قريبة من الحزب الشيوعي التونيس وقامت بوضع 
وانصهرت  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ذمة  عىل  ومقراتها  مناضليها 

ضمنه.
فرض  وحاول  التأسييس  القومي  املجلس  ويف  الحكم  يف  االتحاد  أسهم 
برنامجه أيضا يف املرشوع الرتبوي والثقايف وتراوحت العالقة مع الرئيس 
الحبيب بورقيبة من التحالف االختياري إىل تحالف اضطراري تحول إىل 
تبعية مفروضة نّدد بها الزعيم أحمد التلييل الذي طالب بالدميقراطية 
لتسيري البالد. انخرط النقابيون يف مسار نضايل دام ثالثة عقود من أجل 
االستقاللية فتّم الزج بالقيادات وخاصة الحبيب عاشور يف أتون معركة 

االستقاللية يف سنوات 1865و1978و1985.
وتعترب أحداث 1978 هي األعنف يف خضم معركة االستقاللية فقد شهد 
يوم الخميس 26 جانفي حمالت اعتقاالت واسعة وتّم إلقاء القبض عىل 
الحبيب  العام  األمني  مقدمتهم  ويف  لالتحاد  الرشعية  القيادات  أغلب 

عاشور وتنصيب قيادة نقابية موالية للحكومة.
وأغلب  عاشور  الحبيب  وحوكم  السجون  إىل  االتحاد  قيادات  تعرضت 
وصفاقس  قفصة  من  نقايب   200 من  أكرث  محاكمة  متت  كام  القياديني 

وسوسة ومات املناضالن حسني الكويك وسعيد قاقي تحت التعذيب.

 1987( بن علي  العابدين  زين  زمن حكم  النقابية  الحركة   *
)2010 -

حصلت الحركة النقابية عىل بعض املكاسب مثل الزيادة يف األجر األدىن 
الصناعي والفالحي مع مقاومة نسبية 
لكنها مل  الهش والخصخصة.  للتشغيل 
تنجح قيادات االتحاد يف حامية البالد 
الرئيس بن عيل ويف  من تسلّط حكم 
الدميقراطي  التسيري  آليات  تحسني 
الهياكل  وخاضت  املنظمة.  داخل 
عدة  لالتحاد  والقاعدية  الوسطى 
االتحادات  قامت  كام  مطلبية  معارك 
الجهوية بتحركات نضالية من أشهرها 
مساندة الحراك االحتجاجي يف املناجم 

سنة 2008.

جانفي   14 بعد  الجديدة  والمتغيرات  النقابية  الحركة   *
2011

االنتقال  ترسيخ  يف  ساهمت  مكاسب  عّدة  تحقيق  من  االتحاد  متّكن 
التطرف  آفة  من  والبالد  الفوىض  من  الدولة  جهاز  وإنقاذ  الدميقراطي 
القوة  دور  لعب  يف  عموما  االتحاد  توفّق  وقد  الداخيل.  واالحرتاب 
بعض  من  الحّد  فحاول  واالجتامعي  السيايس  الشطط  إزاء  التعديلية 
املامرسات التسلطية لحكومة »الرتويكا« التي كانت تسيطر عليها حركة 

النهضة املتبنية ملرشوع اإلسالم السيايس. 
فيها  متّت  الذي   2012 ديسمرب   4 هجومات  يف  الخطري  املنعرج  حدث 
ذكرى  إحياء  عشية  النقابيني  وتعنيف  لالتحاد  املركزي  املقّر  مهاجمة 
زعيم  اغتيال  إثر  املتوازن  دوره  االتحاد  ولعب  حشاد.  الزعيم  اغتيال 
بالتنديد  قام  فقد   2013 فيفري   6 يف  بلعيد  شكري  الشعبية  الجبهة 
زعيم  اغتيال  تكّرر  وملّا  واإلرضابات  املساندة  وبإعالن  السيايس  بالعنف 
حكومة  تحت   2013 جويلية   25 يف  الرباهمي  محمد  الشعبي  التيّار 
الرتويكا الثانية تبنّي لقيادة االتحاد أن البالد أصبحت محتاجة إىل سياسة 
وفاق وطني وقد تّم الخروج من املأزق عرب الحوار مببادرة من االتحاد 
اإلنسان  حقوق  ورابطة  األعراف  منظمة  ومعه  للشغل  التونيس  العام 
للحوار«  الراعي  »الرباعي  باسم  وعرفوا  للمحامني  الوطنية  والهيئة 
جانفي   27 الدستور يف  وإعالن  مؤقتة  بتعيني حكومة  املرحلة  وانتهت 
املرحلة  انتخابات ترشيعية ورئاسية. تُوجت  2014 والدعوة إىل تنظيم 
رمزيا بحصول االتحاد آخَر سنة 2015 بجائزة نوبل للسالم ضمن الرباعي 

املذكور. 
التجاذبات  مزيد  البالد  تجنيب  يف  مركزيا  النقابية  الحركة  دور  كان 
والرصاعات ويلعب االتحاد التونيس للشغل رغم بعض التناقضات التي 
صعيد  عىل  مهّمة  أدوارا  منافسة  نقابية  تعددية  وجود  ورغم  تشقه 
الدميقراطية  وقضية  الشعبية  الفئات  إىل  واالنحياز  االجتامعية  القضية 

وقيم الحرية.
لالستزادة:

الدار  النقابية،  الحركة  وظهور  التونسيون  العامل  )الطاهر(:  الحداد   -
التونسية للنرش 1984.

بتونس،  للشغيلة  النقابية  الوطنية  الحركة  )عبدالسالم(:  حميدة  بن   -
جزءان، دار محمد عيل الحامي للنرش، صفاقس 1984.

النضال  بني  الشغيلة  التونسية  النقابية  الحركة  )عيل(:  املحجويب   -
االجتامعي والنضال السيايس، منشورات نظر، تونس 2015.

- املكني )عبد الواحد(: فرحات حشاد املؤسس الشاهد القائد الشهيد، 
دار صامد، تونس 2012.

مالمح من تاريخ الحركة النقابية في تونس 

من الجذور حتى الراهن 
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* ماذا لو تعود بك الذاكرة لرتوي لنا بعض التفاصيل عن مرحلة الطفولة... 
- يف هذا الصدد الذاكرة مل تضعف فأنا أستاذ تاريخ مهنتي التذكار ومقاومة 
مرحلة  عرف  الذي  الجيل  إىل  أنتمي  فأنا  عادية  طفولتي  كانت  النسيان.  آفة 
املدرسة.  حليب  كغريي  رضعت  السبعينات.  وأول  الستينات  آخر  يف  الدبيب 
مدرسة الجمهورية والبالد التي كانت تراهن عىل التعليم لبناء مجتمع عرصي 
املدرسة جزًءا من حيايت فمنزلنا  . كانت  التخلف  للخروج من فدافد  ومتقدم 
مجاور للمكتب ال يفصلنا عنها سوى بضعة أمتار وكنت أستمع يوميا إىل جرس 
املدرسة. كان التالميذ من األقارب يقضون أوقات الراحة بني الحصة الصباحية 
الزرقاء...  وامليدعة  املئزر  عىل  عيناي  تفتحت  أمي.  مع  منزلنا  يف  واملسائية 
وحتى  ولوحة(  سوري  وكتاب  عريب  )كتاب  ثقيلة  غري  نادرة  كانت  واملحفظة 
يضعن  أغلبهن  والفتيات  ذلك  يطلب  من  لكل  مجانا  الدولة  تقدمها  الكتب 
األدوات يف »ُخرج« أو » مخالء« مزركشة من صنع النساجة التقليدية يف بلديت 

جبنيانة املشهورة بنسيج املشطية.
ما أذكره -وهذا سطرت أغلبه يف كتاب صدر يل عنوانه زمان األبيض واألسود 
وهو عبارة عن سرية ذاتية غري مبارشة- انه قبل املدرسة كانت العائالت ترسل 
األطفال أما لروضة البلدية أو الزاوية. زاوية سيدي أيب إسحاق وقد أرص جدي 
عىل ادخايل للزاوية حيث تعلمت مع جمع من أقراين القرآن حفظت ما يسمى 
بربع ياسني كام تعلمت الخط والنطق السليم كان ذلك طيلة 7 أو 8 أشهر مل 
تكن الدراسة يومية ولكنها تقريبا يوم بعد يوم واملؤدبون منهم من هو زيتوين 

ومنهم من كان يدرّس باملدرسة العرصية وأعترب ان هذه التجربة أفادتني.
هل الطفولة كلها كانت مدرسة؟

إنني ال ميكن أن أنىس بعض  الطفولة ليست كلها دراسة ومدرسة ولو   -
املعلمني الذين كانوا يكدون لتعليمنا. كانت »السيزيام« معركة املدرسة خصوصا 
مل  تحسينها..  كانت  االسرتاتيجيا  وكل  محدودة  كانت  وقتها  النجاح  نسب  أن 
نتفطن إىل هذا آنذاك كنا نغتم ونتربّم نسبيا من الشدة والقسوة ولكن فهمنا 
رسهاالحقا عندما كربنا .كان التكوين يعتمد عىل التشدد بجوهر ودادي والوّد 
تجنب  وخاصة  األدب  وقلة  »الصعلكة  مع  تتسامح  ال  التي  بالقسوة  ممزوج 

شيئني هامني الرسقة والكذب«.
مؤسسة  هي  الشباب  وأول  الطفولة  صقل  يف  شاركت  هامة  مؤسسة 
الخالعة  برحالت  مغرما  وكنت  الكرة  لعب  اىل  العصافري  عش  من  »الحومة« 
للسباحة ببحر يبعد 6 كلمرتات ومل يكن ساحال »الزورديا« بل بحرا »ميتا« وكنا 
الشمس يف  الهرج واملرج ولفيح  الصيف يصحبنا  راجلني يف حر  بالرحلة  نقوم 
الذهاب والتعب والوجل يف االياب. كانت هناك دورية من األلعاب تنتظم وفق 
مواسم ال نعرفها لكننا ننخرط فيها واأللعاب كانت تقوم عىل حركية جسدية 
كربى كام ان اللعبة يف غالب األحيان يخرتعها الطفل من محيطه وال يشرتيها 
جاهزة. يف الحومة كان هناك تراتبية وتقسيم لألدوار هناك تحالفات واقصاء 
وحيل وفئوية وتضامن وتكافل. مترين مبكر عىل ما سيعرتض رجل املستقبل 

الحقا.
املرحلة  وخاصة  الشباب  عن  ماذا  أستاذ  يا  للتذكار  العنان  أطلقت   *

الجامعية؟

»دار  كانت  الوصل  حلقة  يعدها.  جاء  وماء  الطفولة  بني  ترابط  هناك   -
الشعب« وهي دار الثقافة يف ثوبها الحايل كانت استوعبت جيلنا بعد »الحومة« 
الجرائد واملجالت واملكتبة  لكن  الطاولة  الشطرنج وكرة  الشعب هناك  دار  يف 
والتلفزة باألبيض واألسود ) منه عنوان الكتاب( كنا نرتك تلفاز املنزل ونذهب 
العامل ومنازالت املالكمة  لدار الشعب للفرجة الجامعية خاصة مقابالت كأس 
السينام  نادي  أيضا  الشعب  دار  فجرا...يف  الثالثة  يف  كالي  عيل  محمد  للبطل 
ونادي األدب هناك تعلمت النقاش وتفتحت أعيننا عىل الكالم »الصعب« الذي 
ينتهي »بالية« كان الجيل الذي يسبقنا يخوض حريته وجدله ورصاعه ونحن 

ننظر ونتعلم ونقلد ثم ننقد.
* متى بدأت مالمح الوعي املبكّر؟

الثانية يف املعهد. يف جبنيانةبلديت التي  - تزامن النقد خاصة مع املرحلة 
عبارة  وكان   1965 سنة  منذ  تأسس  وعريق  كبري  ثانوي  معهد  فيها  ترعرعت 
عن قرية فيه مبيت ويأتيه التالميذ من الشابة وملولش والحنشة ومنزل شاكر 
والعامرة ومن الغرابة ومن أوالد مسلم وحتى من واليات خارج صفاقس. وكان 
به أساتذة مشهود لهم بعلّو الكعب طبعا مل نفهم هذا يف السنوات األوىل. منذ 
التحاقي يف السنة األوىل بالتعليم الثانوي 1978-1977 جدت أول األحداث وهي 
حركة إرضابية تضامنية مع أحداث 26 جانفي 1978 كنا صغارا ولكننا شاهدنا 
كّل يشء وتعرض عدد من التلميذات والتالميذ اىل الطرد املؤقت والنهايئ السنة 
املوالية أستاذنا يف الرياضيات يس محمد الصالح الخمريي تّم إيقافه يف فيفري 
سيارة  يف  الرسية  الشعب  جريدة  ينقل  وهو  عليه  القبض  تّم  وسجنه   1979
زوجته األوروبية. ويف تلك السنة كان يدرسنا العربية ضيفك يف العدد السابق 
يس خالد الغريبي.. غرّمنا دون أن يخرج عن املقرر الرسمي بأشعار الشايب وبدر 
بل كان  املضمون  يلّح فقط عىل  يكن  البيايت. مل  الوهاب  الشياب وعبد  شاكر 
يفرس لنا جدلية الشكل واملضمون وعالقة الصوت واللون بحالة النفس والفؤاد. 
وبحلقات  بالجامعة  مرتبطة  كانت  التلمذية  فالحركة  »ساخنا«  معهدنا  كان 
إسالمي  تيار  يظهر  بدأ  باملعهد  املسجد  بناء  ومنذ  البلدة  يف  املسيس  اليسار 
محتشم ثم تطور كانت عامة الناس تسميهم »خمينني« ويف معهدنا نسميهم 

»اخوانجية« التسمية وردت من واقع مرص وتناقلها التونسيون.
األصدقاء مالمح  أنا ومجموعة من  فينا  ثانوي دبت  الخامسة  السنة  منذ 
واألدب  السينام  نادي  لكن خاصة يف  املعهد  بنوادي  األنشطة  الفكري.  الوعي 
يف السادسة ثانوي أصبحنا نتنقل أمسيات األربعاء والسبت عندما يكون هناك 
تظاهرات اىل كلية االقتصاد والترصف بصفاقس أو إىل مقر دار االتحاد الجهوي 
للشغل نحرض خاصة حفالت الفن امللتزم لفرق البحث املوسيقي ولزهر الضاوي 

وأوالد املناجم والزين الصايف وفرقة الكرامة.
* هل غّيت الشعبة؟

- مل أتحدث كثريا عن الدراسة التي ألخصها يف جملتني يف السادسة ثانوي 
غريت مسليك من شعبة العلوم إىل اآلداب ومل يكن والدي موافقا ألن معديل كان 
محرتما٬ كان يريدين أن أصبح صيدليا ألن الصيدلية الوحيدة يف البلدة أجرتها 
الدولة من جدي سنة 1961. ثم ملا متت الخصخصة اكرتت امرأة صيدالنية سنة 
إىل  انتقايل  يستخلفني هناك.  أن  يريد  كان  والدي.  الصيدلية من  1978 محّل 

شعبة اآلداب خيب أمله يف ابنه البكر. لكني نجحت مبعدل ممتاز يف باكالوريا 
التاريخ  الصيدلة واخرتت  أو  الطب  أدرس  أن  يؤهلني  اآلداب وكان مجموعي 

والجغرافبا عن قناعة وتوجهت إىل دار املعلمني العليا بسوسة.
* ماذا علق يف ذهنك حول الجامعة والحياة الجامعية وما الذي جعلك 

تختار دراسة التاريخ؟
- مل نكن ندرس التاريخ فقط. يف دار املعلمني العليا كانت إجازة مزدوجة يف 
ماديت التاريخ والجغرافيا عكس الكلية آنذاك التي تدرس جذعا مشرتكا بسنتني 
التاريخ  يف  الثانية(  )املرحلة  والرابعة  الثالثة  السنوات  يف  الطالب  يختص  ثم 
فيها  ندرس  رابعة  بسنة  مشفوع  مزدوج  تكوين  املعلمني  دار  يف  والجغرافيا. 
بصفة املرتبصني يف املعاهد الثانوية من أجل تكويننا كأساتذة بغرض التدريس. 
لكن رغم الرتابط بني املادتني كنت أميل إىل التاريخ الذي أحببته منذ التعليم 
بثوا فينا جمرة  املادة من األساتذة األكفاء والذين  الثانوي وتأثرت مبن درسنا 
الوعي والفكر النقدي وتواصل األمر ذاته يف الجامعة كان أغلب أساتذتنا من 
التقدميني والنقابيني ومن ذوي الفكر املستنري٬ تأثرنا بهم كثريا أذكر منهم يس 
الربقاوي وجامل بن  الدقي وسامي  الدين  املثلويث ومحمد قريسة ونور  صالح 
الجغرافيا رضا  البقلوطي ويف  الدين ومحمد سعيد والحبيب  نور  طاهر وعيل 
األمني وعبد الحميد مطر والهاشمي بنور... كان هناك ترابط بني املادتني لكني 
كنت شغوفا أكرث بالتاريخ وخاصة الزمن الحديث واملعارص. كانت مادة التاريخ 
يف التدريس الثانوي ترادف الحفظ لكن علمنا أساتذتنا منذ املعهد ان التاريخ 
له منهج للنقد والتوليد والفهم وترسخ هذا يف الجامعة. التاريخ أصبح بالنسبة 
أداة تفكري ونقد وتحليل وتوليد... تعلمت  له مناهج ومدارس وهو  إيّل علام 
أيضا التنسيب وعدم التعميم والتبسيط وكان لألساتذة الزائرين لدار املعلمني 
الهادي  محمد  الكبري  األستاذ  املرحوم  ان  أذكر  أيضا  ذلك  يف  دورهم  العليا 
الرشيف كان يأتيننا يف كل سنة مرة تقريبا يحارض حول الدولة واملجتمع وحول 
القبائل واألرياف والحروب التونسية الجزائرية. وزارنا هشام جعيط وبول فاين 
فكر  واشتغل عىل  الجزائر  يف  عاش  الكوست جغرايف  وايف  داخلية  وجوسلني 
ابن خلدون وافتنت به... كل هذا أثّر يف تكويني وشغفي باملادة. ال أنىس أيضا 
به بصفة  بلديت وتأثرت  ابن  املحجويب وهو مؤرخ مجدد كان  األستاذ عيل  أن 
وكانت  الكثري  منها  تعلمت  التي  املحارضات  بعض  أحيانا  يلقي  كان  مبارشة 
مكتبة خايل الذي ترىب يف حاضنة الفكر التقدمي والنقايب منهال يل تأثرت أيضا 
مبؤطري األستاذ توفيق العيادي الذي كان عاملا وخلوقا وودودا. كنت ال ألتصق 
والجبال  للمتاحف  امليدانية  والزيارات  الدروس  الرسمي أحرض  بالربنامج  كثريا 
ال  التي  واملتخصصة  العامة  الكتب  موازية  بصفة  أطالع  لكني  بأشغايل  وأقوم 
أيضا  شغوفا  كنت  الربنامج.  عن  بعيدة  أحيانا  تلوح  والتي  الجميع  يتداولها 
بالسينام وخاصة أفالم كوستا قفراس ويوسف شاهني وبرهان علوية ثم النوري 
والطيب  منيف  الرحامن  وعبد  مينة  حنا  الروايات  ومبطالعة  بعد  فيام  بوزيد 
صالح والبشري خريف ويوسف عواد ونجيب محفوظ ومحمد شكري مع أشعار 
محمود درويش وسميح القاسم دون نسيان زوال وفيكتور هيغو وفرالن وسارتر 

وألبار كامو...
 )يتبع الجزء الثاين(

الوافدون الجدد إىل السلطة حاولوا سلخ التاريخ والسطو على الذاكرة
* حاوره: أبو جريراألستاذ عبد الواحد المكني في حوار خاص لـ»الشعب«:

عبد الواحد املكني رئيس جامعة صفاقس املنتخب للدورة 2017 - 2020 وتم انتخابه لعهدة 
ثانية 2023-2020 وهو رئيس ندوة رؤساء الجامعات التونسية منتخب منذ 5 مارس 2021.

وهو أستاذ تعليم عال بالجامعة التونسية )أعىل رتبة( وأستاذ التاريخ املعارص بكلية اآلداب 
 2017-2020 عهدة  يف  املنتخب  صفاقس  جامعة  ورئيس  بصفاقس  االنسانية  والعلوم 

ومتكنت الجامعة يف عهدته من دخول تصنيف شنغهاي ونائب رئيس جامعة صفاقس 
خالل الفرتة 2014-2017.

حاصل عىل منحة دار املعلمني العليا لبحوث الدكتوراه واألستاذية يف التاريخ 
والجغرافيا من دار املعلمني العليا. وهو الحاصل عىل شهادة الدكتوراه يف املرحلة 
وعىل  بتونس،  واالجتامعية  االنسانية  العلوم  كلية  من  املعارص  التاريخ  يف  الثالثة 
شهادة الكفاءة يف البحث من كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، والتأهيل الجامعي 

يف التاريخ من كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية. هو أستاذ تعليم عال بكلية اآلداب 
واألنرتوبولوجيا  املعارص  التاريخ  أستاذ  منصب  ويشغل  بصفاقس  اإلنسانية  والعلوم 

»الفكرية«،  ملجلة  التحرير  مستشار  وهو  واملعارص.  الحديث  التاريخ  مباجستي  التاريخية 
كام أنه عضو هيئة التحرير مبجلة روافد وعضو اتحاد املؤرخني العرب، وهو عضو لجنة التحكيم 
يف مجلة أسطور الصادرة عن معهد الدوحة للدراسات السياسية وباحث متعاون مع املعهد العريب 
الجزائرية  »ارنرتوبوس«  مجلة  تحرير  هيئة  يف  وعضو  العريب  الفكر  ومؤسسة  السياسات  لدراسة 

وعضو تحرير يف مجلة بحوث تاريخية يف جامعة املسيلة بالجزائر.

فقد  الثقايف  بالعمل  كبية  دراية  له  ونشيط  معروف  ثقايف  وجه  املكني  الواحد  عبد  األستاذ 
والناطق  العربية  للثقافة  عاصمة  صفاقس  تظاهرة  رئيس  نائب  بينها  من  مسؤوليات  عدة  تقلد 
الرسمي بها كام يشغل حاليا عضو املجلس الوطني للثقافة حاليا وهو عضو املجلس العلمي 
ملتحف الفنون املعارصة ممثال لوزارة التعليم العايل إضافة إىل تأليفه 16 كتابا يف التاريخ 
واألنرتوبولوجيا والثقافة وله أكرث 50 مقاال علميا باللغات الثالث منشورة يف مجالت 

علمية. 
وللدكتور املكني عديد الكتب املنشورة نذكر أهمها: »الحياة العائلية بجهة 
صفاقس بني 1875 و 1930 دراسة يف التاريخ االجتامعي والجهوي«، وكتاب »من 
تاريخ األقليات بتونس: شتات أهل وسالت بالبالد التونسية 1862 حتى مطلع 
القرن العرشين«، وأيضا »النخب االجتامعية التونسية زمن االستعامر الفرنيس«. 
ثالثة(، وأيضا كتاب »فرحات  تاريخ عائالت صفاقس )طبعة  »ألصل والفصل« يف 
يف  دراسة  وسالت  أهل  شتات  حول  وكتاب  الشهيد  القائد  الشاهد  املؤسس  حشاد 
لها  ترّؤسه  خالل  صفاقس  جامعة  برزت  كام   )2020 )مارس  التاريخية  األنرتوبولوجيا 
برتتيبها الجامعي املتميز وقد سهر خالل السنة الجامعية 2022-2019 ولغزارة إنتاجه املعريف ومتيزه 
خاصة منذ ترؤُّسه لجامعة صفاقس سألناه عن طفولته وشبابه وعن الجامعة. والتاريخ والتاريخ. 

سالناه عن االتحاد العام التونيس الشغل وعن تاريخ الحركة الوطنية وعن عالقته ببعض الرموز.
أجابنا بأرحية املؤرخ املتمكن واملتواضع فكان لنا معه هذا الحوار لجريدة الشعب.
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في جامعة الصحة

ماذا عن برنامج الحكومة؟

الحامية  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الجلويل  عثامن  األخوان  عليها  عمل أرشف  2022 جلسة  افريل   21 يوم  انعقدت 
النقابة  وممثالت  ممثيل  مع  العمومية  الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الشايب  ومحمد  املنظم  غري  والقطاع  االجتامعية 
العامة األطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية، والجامعة العامة للصحة، والنقابة العامة لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان 

PNS االستشفائيني الجامعيني. وذلك لصياغة املوقف النهايئ من برنامج الحكومة يف املجال الصحي

في بنزرت

مسامرة بدار الشباب 
منزل بورقيبة

 
نظم االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بالتعاون مع االتحاد املحيل للشغل مبنزل بورقيبة 
مسامرة ليلية بدار الشباب بحضور االخ الطاهر الربباري االمني العام املساعد املسؤول 

عن القطاع الخاص والهياكل النقابية بالجهة.
وقد حارض االستاذ الجامعي باملعهد العايل للتاريخ املعارص حول االتحاد العام التونيس 
للشغل واملسألة االقتصادية 1951/ 2011 تناول خالل هذه املحارضة الدور الوطني 

واالجتامعي للمنظمة منذ التأسيس. وقد كان الحضور الفتا ومهام. 

ورثت جامعة النفط واملواد الكيمياوية منذ انتخابها عديد امللفات 
املفتوحة عىل حدوث عديد السيناريوهات كام صارعت الوقت الصعب 
واعباء  مسؤولية  لتحمل  مجيئها  أّن  خاصة  االسابيع  هذه  امتداد  عىل 
اعضاء  عىل  فرض  االهتامم  ببالغ  يستأثر  طاقي  قطاع  يف  منظوريها 
الجامعة العمل بنسق جنوين من ذلك اّن جلسات العمل تتالت بشكل 
بودن  حكومة  إعالن  مع  تزامنت  الجلسات  هذه  أن  نعلم  ملا  مكثف 
النفطية وهو موعد ارتبط بتنفيذ اتفاق سابق  الزيادة يف أسعار املواد 
يهّم الزيادة يف أجور عامل القطاع ولو أّن الغرفة الوطنية لتوزيع النفط 
وهو  أساسيا  رشطا  وطرحت  الزيادة  هذه  قايضت  األعراف(  )اتحاد 
التونسية  الرشكة  وذلك عىل حساب  الربح  االضافية يف هامش  الزيادة 
لتكرير النفط )ستري( وصندوق الدعم ـ  إال اّن الذي حصل أن املفاوضات 
فشلت مام اضطر الطرف النقايب إىل إعالن االرضاب يف غياب الزيادة يف 
االجور بعنوان سنتي 2020 و2021 عىل كل حال كل االطراف مطالبة 

باحرتام االتفاق االطاري املُمىض بني االتحاد العام التونيس للشغل واتحاد 
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يف غرة جانفي 2022 ـ النه يبقى 

أساس كل حوار جاد وبناء بعيدا عن اعتامد توجه الهروب إىل االمام.
ويذكر أن وزيرة الصناعة واملناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي 
العامة  للجامعة  الجديد  التنفيذي  املكتب  أعضاء  الوزارة،  مبقر  التقت 

العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  بحضور  الكيامئية  واملواد  للنفط 
األخ  الجامعة  عام  وكاتب  الساملي  الدين  صالح  األخ  للشغل  التونيس 

سلوان السمريي ورئيسة الديوان السيدة أحالم الباجي السايب.
وكان اللقاء مناسبة عرب فيها ممثلو الجامعة عن دعمهم املتواصل ملختلف 
واملناجم.  والطاقة  الصناعة  قطاعات  يف  الناشطة  العمومية  املؤسسات 
كام تم التطرق إىل اإلجراءات الكفيلة ملعالجة مختلف االشكاليات التى 
تواجهها املؤسسات العمومية تحت اإلرشاف والتي تشكو صعوبات مالية 

وهيكلية.
يلعبه  الذي  املهّم  الدور  بدورها  القنجي  نويرة  نائلة  السيدة  ومثّنت 
الوطنية مؤكدة عىل رضورة  الرشيك االجتامعي يف مساندة املؤسسات 
لتجاوز  ناجعة  حلول  إيجاد  قصد  الطرفني  بني  والتعاون  التواصل 
والتي  األخرية   السنوات  امتداد  عىل  املرتاكمة  االقتصادية  الصعوبات 

تتطلب بناء مقاربة تشاركية لتحقيق التنمية االقتصادية املرجوة.

بعد جلسة عمل بين وزارة الصناعة والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية 

هل يكفي إعالن حسن النوايا؟

ندوة قطاع التعليم الّثانوي بنابل  
التأمت ندوة اإلطارات الجهويّة لقطاع 
أفريل  بنابل األحد 24  الثّانوى  التعليم 
للّشغل  الجهوى  االتّحاد  بدار   2022
امللفات  عديد  إىل  التّطرق  وتّم  بنابل. 
التي لها عالقة بالنقائص وبعدم جدية 

وزارة الرتبية يف تنفيذها.
* محمد/ع 

اعتداء يف محكمة سوسة والنقابة 
األساسية تنفذ وقفة احتجاجية

إثر االعتداء الذي طال عون الحراسة توفيق غيالن أثناء عمله من طرف رئيس الدائرة االبتدائية الجهوية بسوسة 
وصفعه وشتمه بألفاظ نابية.

دعت النقابة األساسية ألعوان وإطارات املحكمة اإلدارية بالتنسيق مع الجامعة العامة للعدلية وامللكية بتنفيذ 
الكاملة لرئيس املحكمة  النقابية املسؤولية  الثالثاء 26 أفريل 2022 كام حّملت األطراف  بوقفة احتجاجية يوم 

اإلدارية عىل هذا الترصف وتكرر االعتداءات املادية واملعنوية عىل األعوان واملوظفني والعملة. 
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طالب الكتّاب العامون للنقابات االساسية 
عدد  القانون  مبراجعة  البياطرة  لألطباء 
25 لسنة 2019 والخاص بالهيئة الوطنية 
الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة 
بني  الغرض  يف  مشرتكة  لجنة  وإحداث 

االدارات ونقابات االطباء البياطرة.
للكتاب  العام  االجتامع  يف  ذلك  كان 
الجامعة  عليه   ارشفت  والذي  العاميني 
العامة للفالحة لتدارس أوضاعهم املهنية، 
مبا  احتجاجات  بالدخول يف  لّوحوا  حيث 

يف ذلك االرضاب عن العمل.
ويف بيان مشرتك طالبوا بارشاك الطرف النقايب يف الخيارات 
املرتبطة باملهنة وانعكاسها عىل العاملني بنشاط السالمة 
الصحية للمنتجات الغذائية بوزارة الفالحة واملوارد املائية 
استنادا  االختياري  االلحاق  حق  وإقرار  البحري،  والصيد 
لالتفاق املربم بني الطرف النقايب وسلطة االرشاف يف السنة 

الفارطة.
كام اكدوا رضورة توحيد السلك بكافة رتبه كرشط للدفاع 
عن استحقاقاته وتحقيق مطالبه يف ظل مواصلة الدوائر 

املسؤولة تجاهل مطالبهم والتفيص من التزاماتها .
هم  االجتامع  يف  الحارضون  العامون  فالكتاب  لالشارة 
الدكاترة محمد الحمدوين عن نقابة سيدي بوزيد وجوهر 
احمد الفقيه عن نقابة املهدية ومحمد بوريشة عن نقابة 
قابس وفاطمة العرفاوي عن نقابة تونس وحافظ الدبّاك 
عن نقابة قبيل وزياد الزعفوري عن نقابة سوسة. االطباء 
البياطرة متشبثون بحق املستهلك التونيس يف غذاء سليم 
املنتج  سالمة  وضامن  حيواين  اصل  ومن  نبايت  أصل  من 
االسواق،  يف  التنافسية  قدرته  ودعم  الوطني  الغذايئ 
ويرفضون القانون عدد 25 لسنة 2019، مشددين  ايضا  
عىل هيكلة املصالح الرقابية مبا يضمن املراقبة يف جميع 
مراحل االنتاج )االنتاج االويل، التحويل، الخزن والتوزيع(.

لذلك، فهم يطالبون  بإرشاك الطرف النقايب يف الخيارات 
واالطارات  األعوان  عىل  انعكاسات  لها  ستكون  التي 

العاملني بوزارة الفالحة.
البياطرة من محاوالت االلتفاف والتطويع عرب  كام حّذر 
مركزة وتجميع السلطات الفنية املختصة والهياكل الرقابية 
ترتيبية   باستقاللية  افرادها  دون  توحيدها  غطاء  تحت 
السلكية  بها من االعتبارات  النأي  مشّددين عىل وجوب 
املتعلقة بهذه  االلتزامات  القانون عىل  الضيقة وتنصيص 
الهياكل ومتطلبات التأهيل القانوين ألعوانها كّل يف ميدانه 
عىل  التنصيص  جانب  اىل  اختصاصه،  مجال  وحسب 
واملتطلبات  املختصة  بالسلط  املتعلقة  العامة  االلتزامات 

الفنية املفروضة عىل موظفيها.
ويطالب الطرف النقايب بارشاكه يف الخيارات التي ستكون 
بوزارة  العاملني  واالطارات  االعوان  عىل  انعكاسات  لها 
القرارات  اصدار  النقايب  الطرف  يرفض  كام  الفالحة، 

واالوامر الرتتيبية بشأن قانون عدد 25 لسنة 2019.
ونشري يف هذا السياق، اىل التقدم الصاروخي الذي حققته 
الترشيعي  اإلطار  إرساء  يف  السابقة  الشاهد  حكومة 
الشامل واملعمق  الحر  التبادل  اتفاقية  والقانوين ملرشوع 
الفالحي  القطاع  لتحرير  القانوين  االطار  مترير  من خالل 
ممثال يف قانون السالمة الصحية للمواد الغذائية وأغذية 
الحيوانات، وما لذلك من انعكاسات عىل الغذاء الوطني  
الذي يبقى أحد رموز السيادة يف املجال الفالحي الواجب 
متوقع  مستقبل  ذلك عىل  انعكاسات  عن  فضال  حاميته، 

تونس يف السوق العاملية ورضب قدرته التنافسية.
* صربي الزغيدي

نقابات البياطرة:

الوطنية  بالهيئة  الخاص  القانون  مراجعة 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

تعتزم رئيسة بلدية عني دراهم االعالن عن طلب عروض باجراءات مبسطة حرصي عىل الخط عرب موقع 
تونيبس )TUNEPS( القتناء معدات نظافة وطرقات بعنوان سنة 2022 حسب األقساط التالية:

.)Mini chargeuse Bob cat( قسط 1: اقتناء آلة رافعة صغرية الحجم
قسط 2: اقتناء مفرغة خنادق سعة 5م3
قسط 3: اقتناء 100 حاوية سعة 770 لرتًا

.)compacteur cylindre( قسط 4: اقتناء آلة دمك
وميكن ان يشارك يف طلب العروض كل شخص مادي او معنوي يلتزم بتوفري الضامنات املطلوبة لتأمني 
بذلك  الخاصة  والفنية  االدارية  الرشوط  العمل وحسب كراس  به  الجاري  للترشيع  الصفقة وفقا  تنفيذ هذه 
www. وعىل الراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

.tuneps.tn
وميكن لكل مشارك ان يقدم عرضا يف قسط واحد أو اكرث

يقع تحميل ملف طلب العروض مجانا من املوقع الخاص باملنظومة www.tuneps.tn ويتم اجباريا تقديم 
العروض املالية والفنية والوثائق االدارية عىل منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط وإرسال الوثائق االصلية 

التالية:
ـ ضامن مايل وقتي بالقيمة املالية املطلوبة لكل قسط باسم بلدية عني دراهم صالح ملدة 120 يوما ابتداء 

من اليوم املوايل الخر اجل لقبول العروض.

ـ نظري من السجل التجاري
ـ بقية الوثائق التي يتجاوز حجمها االقىص الذي تسمح به املنظومة واملنصوص عليها بكراس الرشوط يف 
ظرف مغلق يكتب عليه »طلب العروض عدد 2022/01 وموضوعه مع عبارة »ال يفتح« ويرسل عن طريق 
الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع باسم السيدة رئيس بلدية عني دراهم او يسلم مبارشة اىل 
مكتب الضبط التابع لبلدية عني دراهم مقابل وصل ايداع يف اجل اقصاه يوم الجمعة 05/30-2022 عىل الساعة 

العارشة صباحا )ختم مكتب الضبط دليل عىل ذلك(
وتعترب ملغاة آليا جميع العروض التي مل يتّم تقدميها عن طريق منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط ويف 

االجل املحدد وكذلك العروض التي مل يرد يف شأنها يف االجل املحدد وثيقة الضامن الوقتي.
يتم فتح العروض املسجلة عىل املنظومة بالتوازي مع الوثائق املقدمة مبارشة اىل مكتب الضبط يف جلسة 

علنية يوم الجمعة 30-05-2022 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا بقرص البلدية
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول العروض.

عند االقتضاء بامكان بلدية عني دراهم ادخال كافة التعديالت االضافية امللحقة مللف طلب العروض، ويتم 
.tuneps نرش التعديالت عىل الخط بواسطة منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط

 www.tuneps.tn ملزيد املعلومات حول منظومـة الشـراءات العمومـية عىل الخـط باالمكـان زيارة موقع
او االتصال مبركز النداء لوحدة الرشاءات العمومية عىل الخط الراجعة بالنظر للهيئة العليا للطلب العمومي 

.tn.gov.pm@tn عىل الرقم 70130340 أو بالربيد االلكرتوين

بعض  أسواق  إىل  تحولنا  النقابيني  االخوة  بعض  رفقة 
والطبقات  املواطن  حال  عن  للكشف  الساحل  مدن 
صار  الذين  العامل  منهم  وخاصة  عموما  املسحوقة 
االيام  هذه  شبْهه يف  او  الطوى  عىل  يبيت  من  منهم 

االخرية من شهر رمضان..
إىل  بالنظر  النقابيني  نرافق  ان  الصدفة  من  وليس 
الشغالني  وضعية  اىل  االتحاد  قيادة  وتوليه  اولته  ما 
سواء  االنهيار  حّد  اهرتأت  التي  الرشائية  ومقدرتهم 
كانوا من ابناء الفكر او الساعد وذلك يف كل املناسبات 
مبا فيها ما قبل رمضان اذ مل يغب هذا املوضوع عن كل 
مداخالت االخ االمني العام او باقي زمالئه يف املكتب 
التنفيذي يف كل املناسبات واللقاءات مع السلط التي 
ومقدرة  مرتّد  اجتامعي  واقع  تجاه  ساكنا  تحرك  مل 
عليها  يشهد  عاملية  ومعاناة  درجاتها  ادىن  يف  رشائية 
العودة  غرار  عىل  املواسم  من  وغريه   2022 رمضان 
االجتامعي  ودوره  االتحاد  كان رصاخ  ولكن  املدرسية 
يف واد غري ذي زرع امام ُسلط ال يهمها اال شأنها اما 
تعيش عىل  ان  وقدرها  الله  فلها  املسحوقة  الطبقات 

الكفاف وعىل الطوى احيانا.
هذه التأمالت كانت بعيون نقابية عند زيارتنا لبعض 
اسقف  تطاول  االسعار  يافطات  كانت  اذ  االسواق 
ان  بالفرجة... هذا  املتسوق  ويكتفي معها  الحوانيت 
الذكر تفاجأنا بأسعار بعض  تحمل ذلك! وعىل سبيل 

املعروضات والتي كانت كاآليت:
* الخضر

البطاطا 2000، الطامطم 1850 وهذه  الفلفل 2055، 
هي الحّد االدىن لقفة الزوايل!

* الغالل
عز  الفراز يف  دنانري(،  اىل ثالث  دينارين  )من  الربتقال 
للكيلو(  دينار   6٫500( املوز  للكيلو،  دنانري   5 موسمه 
من  حول  التساؤالت  من  الكثري  تثري  الفاكهة  وهذه 
كلفتها  وماهي  بالجملة  يروجها  ومن  يستوردها 
الحقيقية، التمور )7دنانري ونصف( البطيخ )بني 3٫500 
دينار و4 دنانري( وجميعها أسعار خاصة بالعموم مبن 

فيهم املْعدمني.
* اللحوم

فعال  كان  اذا  هذا  )العلوش(  الضأن  للحوم  بالنسبة 
»علوش« الن بعض القصابني عىل الطرقات ويف الخالء 
غري  وهذا  متقاعدة  نعجة  او  نطيحة  لحم  يكون  قد 
مطروح يف األسواق الرسمية وامنا يف املجازر العشوائية 
الضأن  لحم  إىل  نعود  اذن  املدن  بني  الطرقات  عىل 
يناهز  الكيلو  ان سعر  اذ الحظنا  املركزية  االسواق  يف 
يف  فهي  البقري  للحوم  بالنسبة  اما  دينارا..  الثالثني 

حدود 27 دينارا..
* األسماك

جميعها بخطورة القروش اذ ويف الغياب الكامل لسمك 
التي تفوق  الرسدين الذي هو اآلخر مجنون باسعاره 
الثالث دنانري احيانا هذا ان توفر اما عن باقي االنواع 
16٫800دينار  النازيل  سعر  بلغ  اذ  البحر  عن  فحدث 
الجيد يف  للنوع  دنانري  العرش  يتجاوز  ال  كان  ان  بعد 
حني بلغ سعر القاروص والوراطة الصناعية )أي السمك 

املريّب او املعلّف( 15 دينارا )14٫800(.
* الدواجن

هي االخرى تواصل »النقر« اذ تجاوز سعرها الخمس 
دنانري ومازالت تطري حتى لو مزقت إىل رشائح والتي 
وهو  األحوال  أحسن  يف  دنانري  العرش  سعرها  يفوق 
الوضع الذي يفرض عىل الفقراء واملعدمني االكتفاء مبا 

تيرّس من فخذ وغريه.
* األطباق الغائبة أو »حْلوى المشنوق

هي دون شك اطباق الحلويات التي كانت تعلو رؤوس 
حامليها يف اتجاه االفران منذ بداية العرش األواخر اذ 
االيام االخرية لرمضان مل يعد لهذه االطباق  ونحن يف 
ظهورا وذلك لغالء تكلفتها وقد اجابنا احد املواطنني يف 
هذا السياق انه »ال يخّص املشنوق اال ماكلة الحلو« يف 
اشارة إىل غالء بقية رضوريات العيش... وهي املالحظة 

التي قفلت حديثنا وقفلْنا راجعني من حيث جئنا.
* حمدة الزبادي

أواخر رمضان في المنستير

تحالف ثالثي على مقدرة املواطن
الخضر، اللحوم، األسماك يف حالة جنون

بلدية عين دراهم

إعالن طلب عروض بإجراءات مبسطة عدد 2022/01
»Tuneps إجراءات حصرية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط تونيبس«
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بلدية عين دراهم
إعالن طلب عروض بإجراءات مبسطة عدد 2022/01

»Tuneps إجراءات حصرية عرب منظومة الشراء العمومي على الخط تونيبس«

 )TUNEPS( تعتزم رئيسة بلدية عني دراهم االعالن عن طلب عروض باجراءات مبسطة حرصي عىل الخط عرب موقع تونيبس
القتناء معدات نظافة وطرقات بعنوان سنة 2022 حسب األقساط التالية:

.)Mini chargeuse Bob cat( قسط 1: اقتناء آلة رافعة صغرية الحجم
قسط 2: اقتناء مفرغة خنادق سعة 5م3

قسط 3: اقتناء 100 حاوية سعة 770 لرتًا
.)compacteur cylindre( قسط 4: اقتناء آلة دمك

وميكن ان يشارك يف طلب العروض كل شخص مادي او معنوي يلتزم بتوفري الضامنات املطلوبة لتأمني تنفيذ هذه الصفقة وفقا 
للترشيع الجاري به العمل وحسب كراس الرشوط االدارية والفنية الخاصة بذلك وعىل الراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب 

.www.tuneps.tn العروض مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
وميكن لكل مشارك ان يقدم عرضا يف قسط واحد أو اكرث

يقع تحميل ملف طلب العروض مجانا من املوقع الخاص باملنظومة www.tuneps.tn ويتم اجباريا تقديم العروض املالية 
والفنية والوثائق االدارية عىل منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط وإرسال الوثائق االصلية التالية:

ـ ضامن مايل وقتي بالقيمة املالية املطلوبة لكل قسط باسم بلدية عني دراهم صالح ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل الخر 
اجل لقبول العروض.

ـ نظري من السجل التجاري
ـ بقية الوثائق التي يتجاوز حجمها االقىص الذي تسمح به املنظومة واملنصوص عليها بكراس الرشوط يف ظرف مغلق يكتب 
عليه »طلب العروض عدد 2022/01 وموضوعه مع عبارة »ال يفتح« ويرسل عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد 
الرسيع باسم السيدة رئيس بلدية عني دراهم او يسلم مبارشة اىل مكتب الضبط التابع لبلدية عني دراهم مقابل وصل ايداع يف اجل 

اقصاه يوم الجمعة 05/30-2022 عىل الساعة العارشة صباحا )ختم مكتب الضبط دليل عىل ذلك(
وتعترب ملغاة آليا جميع العروض التي مل يتّم تقدميها عن طريق منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط ويف االجل املحدد 

وكذلك العروض التي مل يرد يف شأنها يف االجل املحدد وثيقة الضامن الوقتي.
يتم فتح العروض املسجلة عىل املنظومة بالتوازي مع الوثائق املقدمة مبارشة اىل مكتب الضبط يف جلسة علنية يوم الجمعة 

30-05-2022 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا بقرص البلدية
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول العروض.

بلدية السند
إعالن عن طلب عروض عدد 2022/03

على الخط وفق إجراءات مبسّطة للمرة الثانية

تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض للمرة الثانية وفق اجراءات 

مبسطة عرب منظومة الرشاء العمومي »Tuneps« ملرشوع تعبيد أنهج 

بحي الزهور

املقاولني املرخص لهم والراغبني يف املشاركة تحميل ملفات  فعىل 

طلب العروض عرب املنظومة.

عليها  املنصوص  واملالية  الفنية  والعروض  االدارية  العروض  ترسل 

أما   »Tuneps« العمومي  الرشاء  منظومة  عرب  العروض  بكراس طلب 

بالنسبة للضامن الوقتي يتم ارساله يف ظرف مغلق ومضمون الوصول 

»ال  او يودع مبكتب الضبط وال يحمل سواء عبارة  بالربيد الرسيع  أو 

اجراءات  وفق  الثانية  للمرة  عروض  لطلب  تكميلية  وثائق  يفتح 

مبسطة تعبيد طرقات ببلدية السند«.

حّدد آخر اجل لقبول العروض يوم الخميس املوافق لـ: 2022/05/26 

عىل الساعة العارشة صباحا.

البلدية يف  علنية مبقر  والفنية يف جلسة  املالية  العروض  فتح  يتم 

صباحا  عرش  الحادية  الساعة  عىل  العروض  قبول  لختم  اليوم  نفس 

ويسمح للمشاركني بحضورها.

يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة 60 يوما ابتداءا من اليوم املوايل 

لتاريخ اخر أجل لقبول العروض.

* املالحظات:

تلغى وجوبا العروض التي ال تتضمن الضامن الوقتي.

والية قفصة /بلدية السند
بالغ انتداب بعنوان سنة 2022

تعتزم بلدية السند إجراء امتحان مهني النتداب عملة من الوحدة الثانية بعنوان سنة 2022 حسب بيانات الجدول التايل:

الرشوط الخاصة طريقة االنتداباملهامالخطةالصنفاملجموعةالعدد

املطلوبة

ختم الكفاءة املشرتطة تاريخ 

الرتشحات

االمتحان  اجراء  تاريخ 

املهني

كهربايئ05الثانية01

تنوير

عمومي

مكلف بانجاز كل العمليات

املتعلقة باالدارة العمومية

وصيانة مختلف تجهيزاتها

شهادة الكفاءة املهنية يف االختصاص مؤرش ...امتحان مهني

عليها من وزارة التكوين املهني والتشغيل 

األقل  عىل  سنتني  مدتها  خربة  شهادة  او 

مصادق عليها من وزارة التكوين املهني

01ـ08ـ2022 18ـ06ـ2022

واأليام املوالية

مختلف حّداد05الثانية01 بإنجاز  مكلف 

أنواع أشغال الحدادة 

شهادة الكفاءة املهنية يف االختصاص مؤرش ...امتحان مهني

عليها من وزارة التكوين املهني والتشغيل

01ـ08ـ2022 18ـ06ـ2022

واأليام املوالية

يجب ان تتوفر يف املرتشح الرشوط العامة املنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 
1983 املؤرخ يف 12 ـ 12 ـ 1983.

1( الوثائق املطلوبة عند الرتشح:
مطلب ترشح باسم السيد رئيس بلدية السند مصاحب بـ:

ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية
وزارة  من  عليها  االختصاص مؤرش  تفيد  التي  املهنية  الكفاءة  من شهادة  لالصل  مطابقة  نسخة  ـ 
التكوين املبني والتشغيل وشهادة خربة يف املجال تفوق مدتها سنتني بالنسبة للكهربايئ مصادق عليها 

من وزارة التكوين املهني والتشغيل 
ـ عدد 03 ظروف متنربة تحمل عنوان املرتشح بدقة

ويف صورة تجاوز املرتشح السن القانونية املحددة بأربعني سنة )40 سنة( يجب ارفاق شهادة تثبت 
السن  من  الخدمات  هذه  تطرح  التشغيل  مبكتب  التسجيل  يفيد  ما  او  فعلية  مدنية  خدمات  انجاز 

القانونية القصوى للمعنى
ـ ما يفيد سالمة وضعية املرتشح ازاء قانون الخدمة الوطنية.

2( بعد النجاح يف االمتحان املهني يجب اضافة الوثائق األساسية الالزمة:
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية )األصل( مل ميض عىل تاريخ تسليمه اكرث من ثالثة أشهر.

ـ مضمون والدة مل ميض عىل تاريخ تسليمه أكرث من شهر
ـ شهادة طبية )األصل( تثبت ان املرتشح تتوفر فيه املؤهالت البدنية والذهنية املفروضة ليامرس 

وظيفته بكامل تراب الجمهورية
3( كيفية تقديم مطلب الرتشح:

ـ توجه مطالب الرتشح لالمتحان املهني مرفوقة بالوثائق املطلوبة إىل مكتب الضبط ببلدية السند 
)حي النجاح السند 2190( مع تسلم وصل يف الغرض او عن طريق الربيد الرسيع او الربيد مضمون 

الوصول
ـ ينبغي عىل كل مرتشح تحديد االختصاص الذي يرغب يف املشاركة فيه ضمن املطلب.

ـ حدد آخر اجل لقبول الرتشحات يوم 18 ـ 06 ـ 2022 وكل مطلب يرد عىل البلدية بعد األجل 
املحدد يعترب مرفوضا ويكون طابع الربيد او تاريخ التضمني مبكتب الضبط بالبلدية دليال عىل ذلك يتم يف 
اإلبان تحديد تاريخ ومكان اجراء االمتحان املهني باستدعاءات فردية للمرتشحني الذين قبلت ترشحاتهم.
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أحر التهاني إلى كل العاملين بالفكر والساعد وكافة الشعب

يرفع رئيس مجلس إدارة التعاضدية
وكافة المتعاضدين وأعوان

بمناسبة عيد الشغل العالمي

COOSEM

أحر التهاني إلى كل العاملين بالفكر والساعد وكافة الشعب

يرفع رئيس مجلس إدارة التعاضدية
وكافة المتعاضدين وأعوان

بمناسبة عيد الشغل العالمي

COOPOM
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Office de la Marine Marchande et des Ports
Adresse :: Batiment administratif, 2060 la goulette - Tunisie
Tél. +216 71 735 300 - 70 240 000 - Fax : +216 71 735 812
www.ommp.nat.tn

ديوان البحرية التجارية والموانئ
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بلدية نبر
إعالن بتّة عمومية باالشهار واملزاد العلني  للمرة الثالثة

يعتزم رئيس بلدية نرب اجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثالثة وذلك يوم االثنني املوافق لـ :09 ماي 2022 عىل الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية الستلزام لزمة 
السوق األسبوعية بتل الغزالن ملدة 3 سنوات ابتداء من سنة 2022 حسب البيانات التالية:

مدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان إجراء البتةمبلغ الضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصل

لزمة السوق األسبوعية 
بتل الغزالن

االثنني 09 ماي 540٫0002022د5400٫000د
عىل الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية

ثالث سنوات
من 2022/05/09 إىل 2025/05/08

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات 
املحلية وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة إفالس، االتصال بإدارة البلدية كامل أوقات 
قصد  الغزالن  بتل  االسبوعية  للسوق  واالستامرة  الرشوط  كراس  لسحب  االداري  العمل 
التالية  االصلية  بالوثائق  مصحوبني  للبلدية  وارجاعها  عليها  بإمضائه  والتعريف  تعمريها 

قبل موعد يوم البتة.
1 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

2 ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح.
3 ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول.

4 ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية.
6 ـ وصل خالص الضامن الوقتي املساوي 10٪ من السعر االفتتاحي مسلم من قبل 

قابض املالية بنرب محتسب البلدية.
7 ـ ال تقبل املشاركة بتوكيل.

يتعني عىل الفائز تأمني مبلغ الضامن النهايئ مع مبلغ األداء عىل القيمة املضافة املقدر 

مبلغ  وتأمني  الرشوط  وكراس  اللزمة  عقد  تسجيل  مبلغ ضامن  وتأمني  به  املبتت  بـ٪25 
التنظيف يف اجل اقصاه 72 ساعة من تاريخ االعالن عىل نتائج اللزمة ويتم تحديد مبلغ 

الضامن املستوجب وفقا الحكام مجلة التسجيل والطابق الجبايئ.
ـ توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض اال 
عبارة »ال يفتح لزمة استخالص املعاليم بالسوق االسبوعية بتل الغزالن« ويرسل بالربيد 

مضمون الوصول أو الربيد الرسيع او يودع مبكتب ضبط بلدية نرب مقابل وصل إثبات.
ـ يتعني عىل كل مرتشح االستظهار بجميع الوثائق االصلية يوم موعد البتة.

ـ كل عرض ال يحتوي عىل جميع الوثائق املذكوة يعترب ملغى.
التوقيت  انتهاء  اثر  العروض قبل يوم 2022/05/09  لقبول طلب  حّدد آخر أجل   -

االداري.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام اللزمة عند االقتضاء ويحق لها طلب الضامنات 
القانونية الالزمة لضامن خالص مستحقاتها، وملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية 

)املصلحة املالية( اثناء أوقات العمل االداري عىل الهاتف: 246.098)78(.

بمناسبة عيد الشغل العالمي
يرفع املدير العام واإلطارات الطبية والشبه طبية وأعوان

معهد الهادي الرايس ألمراض العيون

بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد 

راجني للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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مبناسبة عيد الشغل العاملي

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
والمدير العام وكافة إطارات وموظفي وأعوان

تعاونية التأمني للتعليم

بأحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد

وإىل جميع أبناء الشعب التونيس 

متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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ناجي العرقوبي أستاذ مبرز في الجغرافيا والجيوبلتيك

* بداية قيل الكثري بخصوص غرق حاملة النفط يف 
ميكن  فهل  ما حصل  يف  متورطة  أطراف  بوجود  عالقة 

تحديد هذه األطراف يف عالقتها بتهريب النفط؟
ـ يف هذا املجال نأخذ املوضوع من زاوية أننا نعيش 
يف مرحلة هشاشة الدولة وهذه الظاهرة معممة عامليا 
درجة  إىل  مقلقة  كانت  التونسية  البالد  وضعية  لكن 
التونسية مدعوة إىل مزيد الرصامة يف حامية  البالد  أن 
سواحلها النه سبق للبواخر الجنوح عىل سواحل جربة 
مجهولة  الباخرة  هذه  وأخريا  بورقيبة  مبنزل  وأخرى 

الهوية عىل سواحل قابس.
للبحار  الدويل  القانون  يف  جدا  سلبية  نقطة  هناك 
االقليمية  املياه  عىل  التعدي  هذا  ملثل  ترضخ  تجعلك 
الرتاب  من  جزء  االقليمية  املياه  ان  قوس  نفتح  وهنا 
املجال  ذلك  ان  األذهان  عىل  يطغى  حني  يف  التونيس 
ليست له السيادة الوطنية وجنوح هذه الباخرة هو مثل 

سقوط طائرة عىل مباٍن داخل البالد.

والبعد الكاريث يف ما حصل انه يفرض عليك مبوجب 
سواحلك  اىل  تجنح  باخرة  أي  بنجدة  الدويل  القانون 
ورمبا  السفينة  هذه  تقود  التي  العنارص  ان  وأعتقد 
يف  النقطة  هذه  استغلت  السفينة  اغراق  افتعاالت 
نطرح  وهنا  السفن  بنجدة  عالقة  يف  الدولية  االتفاقية 
مسألة اخالقيات التعامل هل ان السفينة يف حاجة إىل 

النجدة أم ال.
* عىل ما استندت يف موقفك هذا؟

به  ما رصح  )حسب  ُمْنتٍَه  السفينة  عمر  ان  أوال  ـ 
طاقم السفينة( أي أن فرضية التخلص منها واردة، ثانيا 
ترصيح رسمي يقول رصاحة انه تم اتالف وثائق السفينة 
والسؤال املطروح دفرت القيادة أين هو وما سبب دخولها 
إىل ميناء صفاقس وخروجها ثّم إن مسارها وهذا ثالثا 
غامض اضافة اىل عدم وضوح جنسيتها ومهام يكن من 
الرصامة  من  مبزيد  مطالبة  التونسية  البحرية  فإن  أمر 

لحامية املجال البحري الوطني.
املياه  حامية  من  البّد  التعدي  هذا  تكرر  وأمام 
االقليمية مثل الرتاب الوطني ويف حال اذا ثبت ان اغراق 
السفينة كان مقصودا فإن ذلك يعترب تعديًا عىل السيادة 
بالتمسك  مطالبة  والدولة  الوطنية  والرثوة  الوطنية 

بحقوقها دون تردد.
استقرار  عدم  حالة  املغاربية  املنطقة  تعيش   *
أين  فإىل  األوكرانية  الروسية  الحرب  تداعيات  بسبب 

تسري التطورات؟
ـ ما يجري حاليا حرب روسية امريكية عىل الرتاب 
الرويس  القومي  املجال  االصل  يف  هي  التي  االوكراين 
)االتحاد السوفيايت سابقا( وهي من بني تداعيات ما بعد 
القومي  مبجالها  ومتسكها  روسيا  ورغبة  الباردة  الحرب 
ويف كل نزاع املرحلة الحاسمة هي االستقطاب كل طرف 
املوارد  مشكلة  حاليا  يطرح  وما  للمساندة  سيلتجئ 

الطاقية.
أوكرانيا  وراء  تقف  انها  واضح  أوروبا  إىل  بالنسبة 
وضد روسيا منذ الحرب الباردة والسؤال الصعب كيف 
أفتح حربًا مع طرف انا يف حاجة إليه وبالتايل البد من 
يتجاوز 50٪ من  التي  الرويس  للغاز  بدائل  البحث عن 
صادراتها نحو أوروبا الباحثة عن حل بصفة حينية لذلك 
متت  التي  الدعوة  األول  انتاج  نقطتي  إىل  التوجه  تم 
لالمري القطري لزيارة امريكيا والبحث عن تغطية النقص 

التام عن قطع الغاز الرويس وهذا غري كاٍف.
إذن تبقى اإلمكانية األخرى هي التوجه إىل الجزائر 
التي لها قدرات كبرية النتاج الغاز اضافة إىل قربها من 
أوروبا وهذه الفرضية تصطدم بوضعية سياسية سابقة 
كون الجزائر حليف تقليدي لروسيا منذ الحرب الباردة 
منظومة  لها  القليلة  الدول  من  الجزائر  ان  خصوصا 
يف  للذهاب  مستعدة  غري  وهي  ناجعة  روسية  دفاعية 
خيار أمريكيا وأوروبا، باملقابل متت مالحظة تقارب بني 
يكون  ال  حتى  التونسية  والسياسة  الجزائرية  السياسة 

موقفها ضد روسيا.
باتخاذ  لها  * هل تعتقد أن وضعية تونس تسمح 

مثل تلك املواقف؟
ثوابت  هناك  ان  ذلك  من  للغاية  الوضع صعب  ـ 
وطنية وتونس معروفة مبواقفها الدولية املتوازنة وكانت 
مثاالً يحتذى لغريها لكن الظرفية الحالية الصعبة جعلتها 
االقتصاد  تدهور  بسبب  التجربة  تلك  من  الكثري  تفقد 
املواد االساسية من  واملالية ذلك ان تونس من موردي 
روسيا وأوكرانيا من ناحية اخرى هناك أزمة مالية خانقة 

ونتعرض لضغوط من قبل صندوق النقد الدويل.
القرار  باستقاللية  مطبوع  الرسمي  الخطاب  كذلك 
الوطني وهذا يجعل الدولة التونسية يف وضعية صعبة 

جدا بني تلك املعادالت.
* وما املطلوب لتجاوز أي تداعيات مرتقبة؟

وأخرى  املدى  طويلة  حلول  هناك  رأي  حسب  ـ 
الوطني  القرار  عن  الحديث  ألن  وقصرية  متوسطة 
الغذايئ  االكتفاء  اولها  مقدرات  للبالد  تكون  ان  يجب 
النظر  واعادة  البحوث  تطوير  خالل  من  ممكن  وهذا 
نقطة  تكون  ان  قادرة  وتونس  التعليمية  املنظومة  يف 

استقطاب علمي ألن األسس موجودة لتحقيق ذلك.
اما بالنسبة  إىل الجانب السيايس فإن الوقت حان 
لتنويع العالقات الدولية وعدم حرصها يف اوروبا وامركيا 

اخرى  املبادالت وبحث خيارات مع دول  بتغيري  وذلك 
خاصة الدول اآلسيوية مثل الصني والقوى الصاعدة منها.

مع اعادة النظر يف االتفاقيات التجارية املربمة مع 
االتحاد األورويب وتركيا بأرسع وقت ممكن.

الحركات  الحرب ستزيد من  أال تعتقد أن هذه   *
االنفصالية؟

اعالن  قبل  حتى  نظر  وجه  من  دوليا  يحصل  ما  ـ 
الحرب الحالية تم االعالن عن استقاللية بعض االقاليم 
عليها  التعدي  بتصاعد  الدولة  هشاشة  إىل  اضافة 
ظهور  امكانية  اىل  يؤدي  قد  وهذا  العامل  يف  واضعافها 
وما  والرتابية  السياسية  الناحية  من  انفصالية  حركات 
تقسيم  خالل  من  ذلك  عىل  دليل  امثلة  من  حصل 

السودان ويف مرحلة الحقة منح الحكم الذايت لألقليم.
املتطرفة  الجامعات  متدد  من  تخوفات  توجد   *
دول  من  بعدد  يحصل  ما  بفعل  املغاربية  املنطقة  يف 
رأيك  حسب  مربر  فأي  ارهابية  عمليات  من  افريقيا 

لتلك التخوفات؟
االرهابية  الجامعات  تحريك  يتّم  رأيي  حسب  ـ 
والعسكرية  السياسية  الرهانات  وفق  وتوظيفها 
به  رصحت  ما  ذلك  من  حاليا  املطروحة  والتوازنات 
أجنبية  عنارص  عىل  تعتمد  انها  األوكرانية  الحكومة 
املجموعات  هذه  مستغلة  الرويس  للجيش  للتصدي 
الرئيس  السوري واخريا ما رصح به  للنظام  منذ دعمها 
االوكراين بخصوص املجموعات املسلحة ورفضه تصفيتها 
لذك اعتقد ان استغالل هذه الجامعات سيتواصل بل قد 

يتم زرع البعض منها داخل روسيا.
افريقيا  بلدان  يف  الجامعات  تلك  عن  وماذا   *

الغربية املتاخمة للمنطقة املغاربية؟

ـ وارد امكانية تحريكها خاصة بعد املوقف الجزائري 
املساند لروسيا وامتناعها عن مزيد ضخ الغاز يف اتجاه 
لقربها  خصوصا  لضوط  يتعرض  قد  الغربية  أوروبا 
ال  التي  الجامعات  هذه  بؤرة  وهي  مايل  من  الجغرايف 
ان  اعتقد  كام  القامئة  باالنظمة  وال  بالحدود  ال  تعرتف 
املسألة  بهذه  تكون جاهزة يف عالقة  ان  الجزائر يجب 
الصني  موقف  خالل  من  راجحة  الكفة  تكون  ورمبا 
واقتنت  روسيا  ساندت  اذ  اوكرانيا  داخل  يجري  مام 

املحروقات الروسية.
وبالعودة إىل الجامعات االرهابية فإن الخطر متأتٍّ 
عىل  سيطرتها  وعدم  الغربية  افريقيا  دول  وضع  من 
مجالها الرتايب خاصة بعد موقف نضايل بدعوة الجيش 
كيف  الجميع  يتساءل  وهنا  منها  لالنسحاب  الفرنيس 
الفرنسية  الحكومة  تجاه  ندية  مواقف  تتخذ  ان  لها 
املايل  املوقف  ان تغريات بدأت تظهر كون  هنا نالحظ 
بقدرته عىل دحر  مستند إىل معطيات جديدة داخلية 
االرهابيني ومن ناحية اخرى دخول روسيا عىل الخط يف 
افريقيا مبا يجعل املوقف املايل اكرث تصلبًا حيال فرنسيا 
يف ظل وجود رغبة االفارقة للتخلص من الوجود الفرنيس 
الن الفرق بني روسيا والصني من جهة والقوى الغربية 
التقليدية هو ان القوى الصاعدة اآلسيوية ليس لها وجه 

استعامري.
افريقي متزايد ومتصاعد نحو  وبالتايل هناك وعي 

الوطنية  القدرات  عىل  والتعويل  ذاتية  تنمية  تحقيق 
وخاصة  األوروبية  التقليدية  الهيمنة  من  والتخلص 

فرنسا.
* كيف سيتّم التعاطي مع ملف املهاجرين وتدفق 
خضم  يف  الشامل  بلدان  باتجاه  الجنوب  من  الهجرة 

التوترات اإلقليمية والدولية؟
أولها قسوة  الهجرة يعود إىل ثالثة عوامل  ـ ملف 
ونقص  الصحراء  جنوب  افريقيا  يف  والجفاف  املناخ 
املوارد املائية مبا ادى إىل البحث عن آفاق اخرى بهجرة 
مرحلية بالوصول إىل شامل افريقيا للعبور اىل سواحل 

اوروبا يف مرحلة موالية.
االستقرار  عدم  وهو  اهمية  يقل  ال  الثاين  العامل 
والنزاعات  الدول  هذه  إىل  بالنسبة  والسيايس  االمني 
االرهابية والحكومات  الجامعات  املتكررة بني  املسلحة 
غري القادرة عىل حامية مواطنيها وبالتايل سيكون هناك 
املهاجر  تعرتض  التي  الصعوبات  رغم  للهجرة  قرار 
طيلة  التنموية  الخيارات  فشل  هو  الثالث  والعامل 
عرشات السنني ونهب ثرواتها من قبل القوى التقليدية 
التنمية بهذه  الذاتية عىل  القدرات  املهيمنة مع غياب 
افريقيا هي  االستقبال يف شامل  املقابل دول  الدول يف 
ذلك  من  االفريقية  للهجرة  وانظمة حاضنة  مجتمعات 
غياب العنرصية بوجود قيم انسانية ومستوى االستقبال 
تشجع عىل الهجرة كام تعترب تونس والجزائر واملغرب 
لدى االفارقة مقارنة بدولهم األصلية أفضل عىل أغلب 

االصعدة.
إىل  تسعى  فإانها  االوربية  الدول  إىل  بالنسبة  اما 
اذ  )املتدفقة(  املنظمة  غري  الهجرات  من  التخلص 
افريقيا  شامل  بدول  وحرصهم  تجميعهم  عىل  عملت 
السياسة  هذه  لكن  األوروبية  الضفة  اىل  ترسبهم  ملنع 
مل تنجح الن بعض الدول اعتربتها امنية خاصة بالنسبة 
إىل إيطاليا بعد صعود اليمني للحكم وتعامله العنرصي 
مع املهاجرين ادى اىل توتر العالقات مع دول الجنوب 
وبالتايل اوروبا تتحمل مسؤولية تواصل تدفق املوجات 
الهجرة باعتبار مسؤوليتها االستعامرية وتشوه التجربة 
التنموية وتواصل استغالل هذه الدول من قبل الرشكات 
عىل  قادرة  حقيقية  تنمية  من  ميكن  ال  مبا  الغربية 

استيعاب اليد العاملة االفريقية.
بلًدا  تكون  حتى  االمكانيات  لتونس  وهل   *

مستقطًبا للمهاجرين؟
استقطاب  عىل  قادر  بلد  تونس  ان  اعتقد  ال  ـ 
الصعبة  الحالية  الظروف  يف  خاصة  افريقية  هجرة 
من  أخرى  حقائق  للواقع  لكن  مرتفعة  البطالة  فنسبة 
ذلك ان املهاجرين االفارقة ميتهنون أعامالً بات يرفضها 
الشباب التونيس مثل تنظيف الشوارع واالشغال العامة 
االوضاع  لهذه  مستعدة  غري  بالدنا  ان  ومبا  ذلك  وغري 
ظهرت  فقد  أجنبية  عاملة  يد  الستيعاب  مؤهلة  وغري 
بعض املشاكل من هذه الهجرة رغم استفادة عدد من 
غري  وضعية  يف  املهاجرين  هؤالء  اوضاع  من  الرشكات 

قانونية.

 جنوح سفينة »إكسلو« يكتنفه الغموض وعلى الدولة مزيد الصرامة يف حماية حدودها

* حوار: لطفي املاكني

مازال جنوح سفينة »إكسلو« وغرقها يف سواحل قابس يثري الكثري من االستفهامات دون 
الوصول إىل كشف خفايا هذه الحادثة التي يخىش من تداعياتها عىل البيئة والرثوة البحرية 
إضافة إىل ما هو متصل بالجانب االمني اي تضارب املعطيات بخصوص هوية هذه السفينة 
واملهمة املكلفة بها وهو ما يستدعي مزيد الرصامة يف حامية حدود البالد كام دعا إىل ذلك 
ناجي العرقويب استاذ مربّز يدّرس الجغرافيا والجيوبولتيك )النزاعات والحدود( بكلية اآلداب 

والفنون واالنسانيات مبنوبة يف الحديث الذي خّص به »الشعب«.
التي  التجاذبات  ظل  يف  خصوصا  البالد  سيادة  ضمن  اإلقليمية  املياه  أهمية  وضح  كام 
يعيشها العامل ومنه املنطقة املغاربية إضافة إىل مسائل اخرى تهّم تنويع العالقات الدولية 
الجامعات  خطر  من  والتوقي  النظامية  غري  الهجرة  بسبب  املتوسط  ضفتي  بني  والتوترات 

االرهابية املتنامي امتدادها بعدد من دول غرب افريقيا.

المنطقة المغاربية عرضة 
للتجاذبات الحاصلة بسبب 
الحرب الروسية األوكرانية

 علينا تتويج عالقاتنا الدولية 
ومراجعة االتفاقيات التجارية
 مع االتحاد األوروبي وتركيا

  أوروبا تسعى إلى التخلص من المهاجرين غير النظاميين وحصرهم بدول شمال إفريقيا
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بمناسبة عيد الشغل العالمي
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

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

للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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إذا كان فريديريك األكرب -ملك بروسيا- )امللّقب 
بفريديريك العظيم( قد أضاف »أنا الخادم األّول 
للّدولة« فإّن قيس سعيد وشيعته -أتباعا وأنصارا 
وصحبه  الغّنويش  وقبله  ومفّسين-  ورّشاحا 
امليامني وحزامه من املقّربني الّروحيّني - قد أقاموا 
شعارهم  واملجتمع.  الّدولة  عىل  الجنازة  صالة 
املعلن ترصيحا ال تلميحا: أنا الّدولة والّدولة أنا، 

الّدولة الخادم األّول لنا. ولترشبوا البحر.
1/ سيادة الالّمعقول

فرتة  لعنة  التّاريخ،  يف  شذوذ  الّسلطويّة  األنظمة 
واملّلكيّة  ظلمة.  أكرث  ماض  تاريخ  من  مظلمة 
أنفسهم-  الحّكام عن  يقوله  عّم  -بعيدا  املطلقة 
لسلطانها.  مؤّسسايتّ  حّد  لكّل  قسّي  تغييب 
بال  وحيد  »واحد  القانون  فوق  يبقى  املستبّد 
الفيلسوف  وصفه  أجمل  كم  قاعدة«  وال  قانون 
الفرنيس مونتسكيو منذ الّنصف األّول من القرن 
الثّامن عرش معتربا الحكم املطلق إهانة للطّبيعة 

البرشيّة.
ما يقال عن مصائب عصور االنحطاط من تعّمد 
باب  وسّد  الّدائرة  غلق  الحّكام-  -عرّايب  الفقهاء 
الّدائرّي  الزّمن  ببدعة  واالفتتان  بإحكام  االجتهاد 
املستقبل  وليس  املايض  من  حقبة  ومنوذجه 
عتبات  عىل  وصلبه  ووأده  للعقل  وإقصاؤهم 
-واالتّباع-  الّنقل  عىل  حتّى  واالعتداء  الالّمعقول 
بتشويهه وتحريفه وإخراجه من سياقه ومقاصده 
األمثل  تجسيده  يجد  سالطني  ُوّعاَظ  وانتصابهم 
تشنيع  من  الثورة  بعد  ما  تونس  تعيشه  ما  يف 
بالّسياسة والفكر وكّل مظاهر الحياة املدنيّة وذبح 
للمفاهيم  ومفاحشة  للتّاريخ  وسحل  للمنطق 
مواضيع  إىل  وتحويلها  بربرّي-  ثأرّي  -وبشكل 

للتّنكيت والّسخريّة واالشمئزاز.
كابوس مريع، هذا الذي تعيشه تونس منذ 2011، 
هو وصمة عار عىل جبيننا جميعا أيّا كان موقعنا 
من  بالدنا  بة  اعتملت  ومّم  الثّورة  من  وموقفنا 

حيثيّات وظواهر مرضيّة غريبة.
أشنع مظاهرها  والّسياليّة يف  العبثيّة  رضب من 
الرّافضة  املاضويّة  العقليّة  هيمنة  وتجلّياتها، 
لغلبة  واملغالبة  بالّسيف  واملنترصة  يّة  غيرْ لكّل 
عىل  التّسليم  وهيمنة  األريّض  عىل  الّسموّي 
التّفكي استبطنها وكرّسها جمعة االنتصار للهويّة 
ويجّسدها  وصلفا،  تصلّبا  أكرث  بجالفة  اإلسالميّة 
بعنجهيّة وبنفس الّذهنيّة االرتداديّة قيس سعيّد 
وملّته يف الحلم بإرساء الّدولة امللكيّة املطلقة يف 
عاّم  ومزاج  مناخها  غي  ومناخ  غي عرصها  عرص 

وكويّن ميّج الحكم الفردّي األرعن.
/2 العقليّة الفقهيّة

وأخيا انتبهنا إىل الحكمة من إحياء آليّات تفكي 

الحارض  طلّقنا  الغابرة.  األزمنة 
انتقمنا  رجعة.  دون  طالقا  بالثاّلث 
اكتملت  الحديثة«.  »األزمنة  من 
فصول املسحيّة واكتملت معها كّل 

معامل املهزلة.
عدنا إىل العقليّة الفقهيّة التي تقّسم 
الفرقة  والرباء،  الوالء  حسب  األّمة 

بات  الّسعيد  العهد  يف  الهالكة-  والفرق  الّناجية 
كّل يشء عىل ما يرام. حتّى بات بإمكان الحشود 
املبني.  بالّنرص  التونسيّني  تبرّش  أن  القيسيّة 
الّدنيا  وسخ  وعن  وصابروا،  صربوا  فليبرشوا. 
وسفاسف األمور تساموا. فنالوا وغنموا. زال الهّم 
كانوا من أجله يف  لهم ما  الغّم وانكشف  وتبّدد 
الحّق  بان  الظّلمة.  انقشعت  يهيمون.  واد  كّل 

وزهق الباطل. إّن الباطل كان زهوقا: 
– هيأة انتخابات مستقلّة من بابها إىل محرابها. 
ال يأتيها الباطل من خلف وال من أمام وال من بني 
التّفاصيل  بكّل  حكيم،  مدبّر  من  محّصنة  يديها. 
عليم، يتوقّع الخطر قبل أن يجول بخاطر مدبّريه 
فرقة  أنقاض  عىل  وقوعه.  قبل  لألمر  فيحتاط 
مثيال  لها  الدهر  يشهد  مل  سوء  عصابة  هالكة، 

منّصبة ومارقة.  
بتعليمت  تأمتر  فاسدة  القدمية جمعة  الهيأة   –

أحزاب منظومة الخراب وااللتفاف الّدميقراطّي.
- نقيضها الهيأة الجديدة املستقلّة جّدا من بابها 
وبإرشاف  بعناية  منتقون  أعضاؤها  محرابها.  إىل 
مبارش من الحاكم بأمره الذي تبنّي أنّه هو اآلخر 
الخريجي  راشد  الرّاشد  من  أكرث  ريّب«  »يخاف 
الغّنويش. أمل يجزم -وال أحد ترّجاه يف ذلك- بأّن 
نر  و»مل  الّدولة«  مع  وليس  الله  مع  »عالقتنا 
مثّة  فهل  الرّصاط«؟  عىل  متّر  حكومة  أو  مجلسا 

أكرث وضوحا؟     
للتّذكير فقط:

بنتائج  وسلّم  ترّشحه  ملف  قّدم  سيادته   -
االنتخابات -لذات الهيأة امللعونة- وليس غيها- 
ومل  أكرثها-  -وما  الخروقات  الّصمت عىل  والتزم 
يطعن يف واليتها وال يف آليّات اشتغالها، ومل يشّكك 
وال  باإلشارة  ال  باللّمس،  وال  بالهمس  -ال  إطالقا 
بالغمز- يف عملها وال يف نزاهة أعضائها، وبإرشافها 
تدبّر بطاقة عبور إىل الظفة األخرى حيث إقامة 
غرمييه  وتزكية  استحسان  نال  أن  بعد  قرطاج 
اآلن، الّنهضة وائتالف الكرامة، وبعض من املؤلفة 
وتزّهده  يديه  نظافة  تهم  أسرِ الذين  قلوبهم 
وازدراؤه للحكم وكونه من جزيرة نائية مل تلحقها 

لوثة السيستام. 
الهيئات  فظائع  إىل  اإللهيّة  العناية  تهده  مل 
أن  بعد  إالّ  الثورة  ملقاصد  وطعنها  وخياناتها 

له  الدولة وانحنت  له  األمور ودانت  له  استتبّت 
الرّقاب. فانهالت عىل الهيأة كّل رضوب اللّعنات 
الخيانة  جرمية  إىل  يرقى  ما  التّهم  من  لها  وكيل 
العظمى ويضع مسار االنتخابات برّمته يف امليزان. 
ما ّس صمته الطّويل -صمت املقابر- عن الهنات 
التي الزمت الهيئات وطبعتها مبا فيها الهيأة التي 
حكمة  تلك  التّأسييّس؟  املجلس  انتخابات  أمنت 
أيّام  أجندا  يف  ذهبيّة  بأحرف  التّاريخ  سيخطها 
الثّورة وعذاباتها وبدعها. حكمة ال يدركها إالّ ذوو 
العقول الّدّراكة التي تدرك الكلّيّات وتغفل عمدا 

وقصدا عن الجزئيّات. من نعمها:
تطّوعت  جدا.  جّدا  مستقلة  حكومة  رئيسة   -
اإلنس  ثقلها  التي جفل من  األمانة  لتتحّمل وزر 
فعلت  ومثلها  تحملها  أن  األرض  وأبت  والجان 
وخالّن  الّصفاء  إخوان  هم  وزراؤها  الجبال، 
الوفاء، متعاونون دوما عىل الخي كلّه، ال يبخلون 
بالد  من  استجلبوها  ولو  باملشورة  وال  بالّنصيحة 
بحر  أهوال  سبيلها  يف  وتحّملوا  الواق«  »الواق 

الظّلمت. 
تفيض  جنبيه  عىل  للقضاء  أعىل  مجلس   –

االستقالليّة نورا يعمي القلوب التي يف الّصدور
ناجحة  يدويّة(  )وليس  الكرتونيّة  استشارة   -
تصّورا وإعدادا ومتابعة وتسويقا، أّمنتها كفاءات 
أكلتها املفّضلة االستقالليّة، مستقلّة قلبا وقالبا، يف 
الّشكل ويف املضمون يشهد بذلك وعىل ذلك نسبة 
املشاركة التي ناهزت -وأيم الله- الخمسة باملائة. 
وما تطّوع اإلدارة واملنشآت إالّ دليل عىل الّشفافيّة 
جوهرهم،  والّنزاهة  العّفة  كفاءات  ميّزتها،  التي 
هديّة من الّسمء لقوم قد ال يعقلون. هديّة مّمن 
يفرز الحّي من امليت ويستّل الّصالحني من براثن 

العفونة والطنّي كم تُستّل الّشعرة من العجني.
- حوار وطنّي حديث تجديدي املونولوغ أساسه، 
تطلعاتها  ليتمثّل  ويناجيها  نفسه  يحاور  رئيس 
حتى يرقى بفّن التّخاطب إىل مستوى املتحاورين. 
املونولوغ اختزال للحوار شأن الخطاب الفلسفّي 
مقام  لعلويّة  احرتاما  التّكثيف  إىل  يعمد  الذي 
الفلسفة مبا هي حكمة وتبرّص وانتصار األنا عىل 
ما سواها كرّد اعتبار لها عّم كابدته من استنقاص 

لتطلّعاتها.
 3/عقليّة مصادرة المستقبل

سيل  املتتاليّة،  امللكيّة  املراسيم  أطباق  تهاطل 

القرارات األحاديّة وتوقيتها، متزيق أوارص الّدستور 
)الذي قيل عنه إنّه خي دستور أخرج للّناس( إربا 
إربا، رمزية أماكن اتّخاذ القرار تحيل إىل ما يريده 

قيس سعيّد وتحكم له أو عليه:
هاجسه  املطلقة  امللكيّة  الّدولة  هو  سعيّد   -
باستغالل  الرّشعيّات  توزّع  دابر  قطع  وهاجسها 
جملة من العوامل التي توفّرت للرّئيس وقُّدمت له 
يف وعىل طبق: غباء جمعة اإلسالم الّسيايّس الذين 
واحتكموا  والتّمّكن  الُغنم  غي  الحكم  يف  يروا  مل 
ملا  الفاقدة  الّنخب  املخزنيّة، وحمق  الّذهنيّة  إىل 
والحال  وخاصيّتها،  هويّتها  عليه  تكون  أن  يجب 
واملراحل  التسلّية  املرحلة  من  املرور  رهانات  أّن 
االنتقاليّة يتطلّب وجوبا وجود نخب واعية بطبيعة 
-رهاناتها  للرّهانات  متمثّلة  مهاّمها،  وخصوصيّة 
ملكر  مدركة  ومغامرة  فاعلة  نخب  بالّذات-  هي 
ال  واملستقبل  الحارض  معارك  حيث  التّاريخ 
تُكسب أبدا بفتاوى إهدار الفرص. هوس الّنخبة 
والفكر  والّنقابة  واإلعالم  الّسياسة  )يف  التّونسيّة 
أحالها  الحياتيّة(  املظاهر  سائر  ويف  واالقتصاد 
عىل املعاش وحكم عليها باملبايعة واملسايرة ويف 
العنان  وإطالق  الّصمت  بالتزام  األحوال  أحسن 
انتظاريّة  الفهم،  يف  تكلّسا  تعكس  التي  لألماين 
لطأمنة  ذّمة  براءة  الترّبير  عىل  اتّكاال  مميتة، 
املتألّمة  للبرشيّة،  اإلنساين  اإلرث  أّن  مع  الّذات. 
سبيل  ال  بأن  يجزم  بالّذات  هي  وإرثها  واملفّكرة 
إىل الحديث عن دميقراطيّة خارج الحدود الّدنيا 
املتّفق عليها: انتخابات نزيهة/ تداول سلمّي عىل 
الترّشيعيّة  الثاّلثة  الّسلطات  تقنني فصل  الحكم/ 
وحّريّة  القضاء  استقالل  والقضائيّة/  والتّنفيذيّة 
ساهم  مهاّمها  أداء  عن  الّنخبة  إرضاب  اإلعالم. 
فهيمن  العاّمة  أصابت  التي  الّذهول  حالة  يف 
الالّمعقول وتجّرأ عىل اقتحام ما اعتقدنا أنّه غي 

منتظر إطالقا. 
منكوبة  ثورتها،  يف  مطعونة  تونس.  مسكينة 
ودميقراطيّيها  الّسلفيّني  وتقّدميّيها  بحداثيّيها 
الخالص  الباحثني عن  بحشود  املاضوينّي، مريضة 
ليمني  متناحرة  تعبيات  بني  موزّعة  الوهمّي. 
اآلخر  وبعضه  واغتصبه  بالحكم  استأثر  بعضه 
كان مغتصبا للحكم، أضاعه بغباء وصلف ويجهد 
اليوم السرتجاعه بانتهاج أشنع الّسياسات وأرذلها. 

عندما جتّدف الّسياسة خارج الّنّص
»عىل مييني مارد إسمه الفقر وعىل يساري سّفاح إسمه االستبداد«.

)ارنستو تيش غيفارا )1928/ 1967(( 
»أسوأ ما تصاب به أّمة أن يّتحد الّدين مع االستبداد«

)سالمة موىس )1887/ 1958((
ما  وأفعل  ما يشتهون  يقولون  يرضينا جميعا،  اتّفاق  إىل  أنا وشعبي  انتهيت  »لقد 

أشتهي«.      
)فريديريك األكرب )1740/ 1786((      

* الطايع الهراغي

* الهيئة السابقة لالنتخابات يف عهد نبيل بفون
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واألمانــات،  الودائــع  صنــدوق  فريــق  يســر  الشــغل،  بعيــد  االحتفــال  بمناســبة 
المســتثمر العمومــي والمســؤول، بــأن يتقــدم بأحــر التهانــي لجميــع التونســيات 
والتونســيين العامليــن بالفكــر والســاعد مــع التمنيــات بــدوام الصحــة والعافيــة وبــأن 

يحفظهم جميعا.  

ولتونس أن يحفظها الله مع مزيد النماء واالزدهار والتألق لغد أفضل. 
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للوفاء والذكرى

من  أكرث  خاطري  يف  له  بلقاسم  عن  الكالم  هذا  بعض   
الحادية  اليوم يف ذكرى وفاته  تفّجر  أربعني سنة وبعض 
بذكريات  امتأل  وذاك  هذا  من  وخاطري  والعرشين. 
تهدهد الوجود فامذا أقول؟ إذا كان بعض أشباه املبدعني 
ال  فبلقاسم  أسطورة  ليصبحوا  نّقاد  أشباه  إىل  يحتاجون 

يحتاج من يضع له األصباغ فامذا أقول؟ 
ال ميكن يل إال أن أرّدد ما قاله الشاعر »سميح القاسم« 
حول هذا املوضوع: »ال أعرف ملاذا بالضبط يسعى العديد 
من كتّاب الكلامت الرديئة املتكلّسني إقناعنا بأنّه ال يجوز 
منحازون  بذلك  أنّهم  ونسوا  الشعر؟  كتابة  يف  االنحياز 
للجمود ودورهم األسايس الذي أوكلته إليه طبقتهم هو 
هذه  عن  لهم  متنازلون  نحن  طيّب!  الجامل.  مقاومة 
اخرتنا  وإنّنا  ملثلهم-  مريحة  -ألنّها  الالئقة  غري  املكانة 
الطبقة  إىل  وسّنة  فرضا  انتامئنا  وبدافع  إرادتنا  مبحض 
املساحات  عيوننا  وبرموش  بأظفارنا  نفتّك  أن  املقابلة 

املحرّمة يف عقول أبناء شعبنا«.
بلقاسم  والطالبية  العاملية  الجامهري  عرفت  هكذا 
اليعقويب، هذا الصوت الشعري املميّز فأحبّته ألنّها عرفت 
صالونات  بشاعر  وال  بالط  بشاعر  ليس  ألنّه  صوتها  فيه 
إنّه شاعر العامل والفالحني، شاعر الطلبة والتالميذ، شاعر 
املظطهدين واملحرومني. شعره يغمرك بفيض من الحب، 
الحّرية  حلم  كالحلم،  يكتسحك  املعطاء،  األرض  حب 

الكاملة ويلّفك بطيف، طيف الكرامة الوطنية.
نسج  حمراء،  وردة  حياتنا  أهدى  هذا  القحط  زمن  يف 
حناجرنا صوتا مدّويا وسافر بيننا يزرع الرفض واألمل يف 
وقت معا فامذا عساين أضيف إىل مداه املمتّد مبساحة كل 

األحالم، ال يشء غري أنّه شاعر ذو قضية. 
بعيد  يتأّمل من  الربوة مثل كثريين  أن يقف عىل  رفض 
ينام  أن  عىل  وأرّص  والعزلة  االستقالة  رفض  ويتفلسف، 
البحر ليكون جزءا  ويعيش مع الجامهري. رمى نفسه يف 
من حركة املوج املجنون. إنّه كان منذ كان، يد يف الطني 
طوفان  يحطّم  يناضل  حينام  إنّه  أجمل  لغد  متتّد  ويد 

اليأس ويبني دولة األحالم.
إذا فهذا املالّح يف رشاع الخلود تسلّح بالعزمية وخّط عىل 
جبينه مقولة تيش غيفارا الشهرية »الثائر ال يستقيل أبدا« 

وقد عّب عن ذلك قائال:
»للكاهنة هزّوا السالم الكلّه

وقولو لها مسامح زيتوين وىل
وللجازية تسّوى الشعر يك تحلّة

تدهن ضفريتها سواد الليل
حنا زيتنا يسفر عقاب الليل
يطوف البحر امليل بعد امليل

يا بن غذاهم ولّوا جنودك خيل
وىّل الركيض صهيل

كبري اللجام كبري والّنرس وىّل طري
أعىل جبل يف بري يف القاع كل أرساره

احتل الجبال الثلج والقلب وقدت ناره

اليوم شعرنا يف الزير وكالمنا قصدير
ما عرفت وآش ندير أيّوب ماتوا صغاره

والصب مات بعاره
مشاع وىّل املوت كل حق ليه شكاره

احتل الجبل الثلج والقلب وقدت ناره
والش تحرقوا اإلعصار يا سمساره

ما ماتيش ما ماتيش ما ماتيش غيفارة«
وغيفارا  الكاهنة  بني  يربط  أن  ميكن  شاعر  هناك  فهل 
الواعي بني من متّسك باملقاومة  الربط  إنّه  غري بلقاسم؟ 
كخيار رغم اختالف الزّمان واملكان وهو إيحاء أيضا لرفض 

الهزمية والخنوع واالستسالم.   
الذي  والساعد  الجارف  السيل  ذاك  الصّداح،  البلبل  هذا 
قب  يف  دفن  الذي  الفقراء  بحب  املفعم  والقلب  يكّل  ال 
الحب حيا، ولد يوم 8 جانفي من سنة 1956 بقرية دوز 
من أب فقري كان يبيع قوت عمله إىل اإلقطاعيني ماليك 
النخيل مقابل حفنة من التمر. عاش الفتى بلقاسم يف فقر 
وخصاصة عيشة سائر أبناء القرية الفقراء املعدمني. كان 
عىل  ويستفيق  أرياحها  هدهدة  عىل  ينام  الطبيعة  ابن 
غناء أطيارها وكان كثري االلتصاق بوالده يصاحبه إىل عمله 
ناظرا بحزن إىل تلك السواعد املفتولة التي تجّد لكسب 
لقمة عيشها بأمل وتعب وعذاب. وإضافة إىل ولوع الفتى 
حياته  أنشودة  منها  اتخذ  التي  الساحر  الطبيعة  بجامل 
ومهرجان أفراحه كان له شاغل آخر فاملطالعة والتجوال 
يف الصفحات املرشقة بعبري القول لشّد ما يفوق التجوال 
يف أحضان الطبيعة. وضعه االجتامعي حرمه من مواصلة 
شهادة  عىل  العلمي  تحصيله  اقترص  إذ  الثانوي  تعليمه 
التقني املهني وغادر بعد ثالث سنوات فقط من دخوله 

املعهد.
وذلك  التطلّع  عىل  مجبوال  بفطرته  كان  بلقاسم  لكّن 
املجّنح  الخيال  سلطانها  كان  التي  ولسجيّته  لنبوغه 
فراحت  املتكلّس،  العيّص  العقل  ال  الهيامن  والشعور 
األفكار النرّية تراوده واألحالم الحلوة تهدهده وبدأ وعاؤه 
ينضج إىل أن استقّر به املقام يف أواخر السبعينات مبدينة 
قابس ليلبس البدلة الزرقاء بدلة العامل هذه الطبقة التي 
املدينة  استقراره يف هذه  ومنذ  فيها.  وذاب  إليها  انتمى 
يوم  بعد  يوما  فيه  يزداد  الشباب  نشاط  نرى  الصناعية 
فينخرط بلقاسم بوعي كامل يف الحياة السياسية والثقافية 
والنقابية بل يصبح أحد العنارص الفاعلة يف الساحة وذلك 
تصبح  أن  يجب  األدبية  »القضية  لينني:  ملقولة  تجسيدا 
العامة »عجلة وصامولة« يف  البوليتاريا  جزءا من قضية 
تحرّكه  ميكانيزم  موّحد.  واحد  عظيم  اشرتايك  ميكانيزم 
العاملة كلّها«. هكذا عشق  الواعية للطبقة  الطليعة  كل 
واالنعتاق  الوطني  بالتحّرر  وحلم  األحمر  الفكر  بلقاسم 
تفكريه  تشحن  أن  من  أرحب  كانت  أمميّته  االجتامعي. 
الرقعة  هذه  حدود  يف  وأحالمه  ومشاغله  وهمومه 
له  تتعرّض  ملا  يتألّم  كان  ما  فبقدر  الضيقة.  الجغرافية 
الشعوب واألمم املضطهدة من استغالل ونهب بقدر ما 

العاملة تبعث فيه  الطبقة  كانت نضاالت 
األمل عىل قدرة العامل عىل كرس القيود وتحطيمها.

كان بلقاسم عامال كادحا ونقابيا طالئعيا ومثقفا عضويا 
الذي  الرجعي  الثقايف اإلمبيايل  الغزو  النضال ضد  اختار 
يعمل عىل تبليد الفكر وتكريس التخلّف وتعطيل ملكة 
النقد واإلبداع لدى الجامهري الشعبية بل ناضل من أجل 
املساهمة يف قيام ثقافة تقّدمية بديلة ذات الخصوصية 
الوطنية والبعد األممي إذ فهم بلقاسم أّن الثقافة الوطنية 
كجملة معارف وقيم وتراث ذات طابع طبقي بالرضورة 
تعتب سالحا من أسلحة نقد السائد وهدمه وبناء البديل 
لدى  الوعي  تفجري  يف  أساسيا  دورا  تلعب  وهي  الثقايف 
من  ميّكنهم  نظري  زاد  من  ومتكينهم  الشعبيّة  الجامهري 

التصّدي الواعي للفكر اإلقطاعي والثقافة اإلمبيالية.
املسألة الوطنية كانت حارضة أيضا عند بلقاسم، فلسطني 
حني  عنيفا  رده  كان  األكب.  وحلمه  الكبري  حبّه  كانت 
عن  أو  للقضية  البورجوازي  الحل  عن  الحديث  يسمع 
الرشعية الدولية. بل كان واضحا حني يؤكّد عىل رضورة 
الوطني  التحّرر  حركة  ومامرسة  وعي  تشكيل  إعادة 
الطريق  هو  املسلّح  الكفاح  كون  أساس  عىل  العربية 
الوحيد لحل التناقض الوطني الطبقي القائم بني طبقات 
شعبنا املضطهدة من جهة واإلمبيالية والرجعية العربية 
الدولية«  »الرشعية  منطق  عن  بعيدا  أخرى  جهة  من 
مقوالت  من  يتبعها  ما  وكل  الزائفة  الدولية  واملواثيق 
حقوقيا  تقنينا  إال  األيام  من  يوم  يف  تكن  مل  متفّسخة 
ودوائر  اإلمبيالية  ومصالح  وبرامج  رؤى  ويكرّس  يعّب 
النهب االحتكاري العاملي يف إطار تجميل ورشعنة أسس 
وعليه  ومقّدراتها  الشعوب  عىل  وهيمنتها  لصوصيتها 
حتّى  الحقيقية  الرشعية  ضوابط  تحديد  من  بّد  ال  كان 
تحت  الجوهرية  التناقضات  وتطمس  الرؤى  تتداخل  ال 
وال  رشعية  فال  والسياسية  اإليديولوجية  العدّو  مظلّة 
الشعوب  إلرادة  وحرّا  واعيا  إفرازا  كان  ما  إال  مواثيق 
منطلقات  من  طموحاتها  عن  ومعّبا  مصالحها  مكرّسا 
التساوي يف بناء حضارة اإلنسانية التقّدمية واإلنسان الحر 

من كل استيالب واستغالل وهيمنة.
هكذا إذا يلّقننا ذاك الفتى األسمر درسا يف الوفاء لرّواد 
ومناضيل الفكر االشرتايك ويعلّمنا رغم صغره بل لصغره 
والحقد عىل  بالفقر واالضطهاد واالستغالل  الكفر  عشق 
الصامتني واألعداء والوفاء للّشهداء الذين خطّوا بدمائهم 
صفحة مضيئة من تاريخ شعبنا يف 26 جانفي 78 ويف 4 
جانفي 84 دفاعا عن األرض والحّرية والكرامة الوطنيّة٬ 
غري أّن هذه القرنفلة الحمراء التي أوجدت لنفسها مكانا 
وظلّت   2001 سنة  من  يوم  ذات  قطفت  الشوك  زمن 
مثالتها يف  انطفأت  أن  إىل  أفريل   9 بسجن  وتذبل  تذبل 
مساء يوم قاتم مدلهم يوم 23 أفريل 2001 )ليلة اليوم 
النباس  بريق ذاك  أن  باإلمبياليّة(، غري  للتنديد  العاملي 
يك  قىض  من  ميت  »مل  حيث  الخلود  أجواء  يف  حلّق  قد 
للعصافري  مخبأ  شبابيكها  ويعيد  شكلها  إىل  البالد  تعود 

واألغنيات«.
هكذا انطفأت شمعة بلقاسم بعيدا عن رفاقه وأصدقائه 
من  احتضانه  فأعادت  عشقها  التي  قريته  عن  وبعيدا 
فاستقبلته  إلهام  مصدر  كانت  طاملا  التي  وهي  جديد 
يف  تحوم  التي  رياحها  وزفري  الوعساء  الذهبية  رمالها 
أّما  الخلود  أنشودة  يف  الرسمدية  للحياة  وتغّني  الدجنة 
أشجار النخيل فقد قابلت الفتى املسّجى مرشئبّة األعناق 
الكئيب  الجو  هذا  يف  البعيد،  الغد  يف  يجول  ملا  تتطلّع 
أحزان  واألصدقاء  الرفاق  من  الحارضة  الجموع  حملت 
اللّجاج  زبد  له  موّسدة  األخري  مثواه  يف  وغطّته  بلبلها 

وواضعة فوق صدره باقة ورد حمراء من حب ال ينتهي.
وأختم بهذا القصيد الذي رىث فيه بلقاسم صديقه الّشاعر 

مختار اللغامين وها نحن نرثيه به اليوم: 
رثاء املختار اللغامين                    

ذكرى أليمة عىل خاطرك نحيوها     
ذكرى أليمة وما عاد مّنا ذاكر                            
كيف نذكرك والكأس يف إيدي ساكر                   

مختار يا مختار كبت السلّة وما عرفت ما نختار    
وسط القبيلة يحكموا تّجار                                 

ظفار يا ظفار ريحك جاين                               
وهذي برقية من سورنا بعثوها                          

ظفار دوري... دوري                                     
أسيوط دوري... دوري

دمشق دوري... دوري                                         
بغداد دوري... دوري

طرابلس دوري... دوري                                        
قرطاج دوري... دوري 

وكوين عنيفة                 
نخلتك كرسوها                                             

يا قدس ثوري ثوري                                     
جيش الغزاة لرتابك جابوها                               

البرتول يا لغامين                                          
رفع العاممة ويف الحضيض خالين                     

البرتول ها الدخان ريحة جاين                           
البرتول ها األسطول غاير جاين                        

اليعقويب  الجديدي/  بلقاسم  الشهيد  الرفيق  للتذكري: 
 2001 أفريل   18 يوم  صباح  الشديد  للتعذيب  تعرّض 
و4  السجن  مدير  طرف  من  بتونس،  أفريل   9 بسجن 
أن دخل يف إرضاب جوع مساندة  بعد  سجانني آخرين، 
إرضابهم  بدؤوا  الذين  اإلسالميني  السياسيني  للمساجني 
ساعات   4 من  أكرث  بعد  نقله  ووقع  ذلك  من  يوم  قبل 
أفريل   23 يوم  الحياة  فارق  أين  الرابطة  مستشفى  إىل 
الذين حرضوا  اإلسالميني  أّن  الزمان  غرائب  ومن   .2001
عمليّة تعذيبه )والذين مات من أجلهم بلقاسم( رفضوا 
تقديم شهادتهم إىل هيئة الحقيقة والكرامة رغم إلحاحي 
الشديد كرئيس جمعية بلقاسم اليعقويب للثقافة واإلبداع. 

هذه أخالقنا وتلك أخالقهم.  

يقول لينني معلّم الربوليتاريا »ليس املهّم رأينا يف العمل الفّني أو اإلبداعي وال ما يقّدمه لعّدة مئات من الّناس وال حّتى لبضعة آالف وإّنا املهّم كيف 
يقّدم الفّن خدمته ملجموع الشعب. لذا يتوّجب عىل الفن الحقيقي أن يغرس جذوره عميقا ضمن الكتلة الشعبية العريضة، يجب أن يكون الفّنان 
مفهوما من قبل الجامهري ومحّببا إليها. يجب أن يوّحد بأعامله اإلبداعّية/الواقعّية مجمل أحاسيس الناس وأفكارهم ورغباتهم. يجب أن يبعث الفّن 
فّنانني جددا كّل يوم. الفّن لجميع الشعب، وهل يجوز لنا أن نقّدم ألقلّية من الّناس البسكويت الحلو يف حني أّن العاّمل والجامهري الفالحّية يف حاجة 
إىل مجرّد الخبز األسود؟ أنا لست أعني ذلك باملعنى الحريف املبارش وإّنا باملعنى املجازي للكلمة. والهدف يجب أن يكون أبدا هو مصالح العاّمل 
والفالّحني«٬ وهذا هو بالفعل ما سعى إليه بلقاسم اليعقويب من خالل أشعاره ومن خالل تكوينه أو مساهمته يف بعث أغلب املجموعات املوسيقّية 

امللتزمة يف بداية الّثامنينات ومن خالل مساهامته الّثقافّية املتمّيزة يف مختلف الفضاءات ومع مختلف الهياكل.

بلقاسم اليعقويب شاعر الطبقة العاملة اخلالد
    في ذكرى رحيله 21:                                   * بقلم د. عبد الله بنسعد   
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جلسة عامة انتخابية لجمعية 
صيانة املدينة بقليبية

جلستها  بقليبية  الرتاث  عىل  واملحافظة  املدينة  صيانة  جمعية  تعقد 
العامة العادية يوم األحد 08 ماي 2022 عىل الساعة العارشة صباحا 

)س10:00(، مبقرها بزاوية سيدي أحمد بقليبية.
يتضمن جدول األعامل مناقشة التقريرين األديب واملايل وانتخاب الهيئة 

املديرة الجديدة.
ميكن لكل منخرط لسنة 2021 و/أو 2022 الرتشح لعضوية الهيئة املديرة 
الجديدة بتقديم مطلب عىل العنوان التايل: السيد رئيس جمعية صيانة 
املدينة واملحافظة عىل الرتاث بقليبية. زاوية سيدي أحمد 8090 قليبية. 

 asmkelibia@yahoo.fr :أو عرب الربيد اإللكرتوين عىل العنوان التايل
آخر أجل لتقديم الرتشحات يوم األحد 01 ماي 2022. وكل مطلب يرد 

بعد هذا التاريخ يعترب الغيا.
رئيس الجمعية الحبيب بن بوبكر

قفصة  منظور  ابن  الثقايف  املركب  ينظم 
وجمعية أحباء املركب الثقايف: ملتقى املنظور 
عنوان  تحت   2 الدورة  الفوتوغرافية  للصورة 
»مواقع ومعامل أثرية« بقفصة من 13 اىل 15 
ماي بدعم من مندوبية الثقافة بقفصة ووالية 
معرض  امللتقى:  فقرات  أهم  ومن  قفصة. 
ضيوف  مبشاركة  الفوتوغرافية  للصورة  دويل 
وورشات  دولية  فوتوغرافية  لجمعيات  رشف 
من  مختصني  أساتذة  تأطري  من  فوتوغرافية 

تونس وأملانيا وتركيا وأمريكا. 
زيارات فوتوغرافية 

مسابقة 
رشوط املشاركة: 

املعرض من 13 اىل 15 ماي 2022
املشاركة مجانا و مفتوحة للجميع 

»مواقع  املوضوع: 
ومعامل أثرية«

بصورة  املشاركة  ميكن 
واحدة اىل 3 صور 

بدقة  الصورة  حجم 
عالية وقابلة للتكبري اىل 
فام  سم   60/40 حجم 

فوق 
بدقة  الصور  ترسل 
ملف  وبصيغة  عالية 

JPG
ال يقع أي تغيري عىل الصورة يسمح التعديل 

البسيط عىل االضاعة واأللوان 
يتعهد املشارك ان الصورة من تصويره وترجع 

ملكيتها إليه 

عىل   صوره  تكبري  كلفة  املشاركة  يتحمل 
MDF وتكون الصور جاهزة للعرض 

أفريل   30 يوم  املشاركة  لقبول  أجل  آخر   
  2022

ترسل الصور اىل االمييل : 
gpuclubtunisia@gmail.com                

اسم الصورة واسم الفوتوغرايف مع ذكر: رقم 
الهاتف - العنوان الشخيص 

وال  الفني  املستوى  اىل  ترتقي  ال  صورة  كل 
والجهة  تسحب  املطلوبة  للرشوط  تستجيب 

املنظمة ليست مطالبة بأي تربير. 
الثقافية  لألنشطة  الصور  استغالل  ميكن 
املنظمة  الجهة  تنظمها  التي  القادمة 

للتظاهرة.

ملتقى املنظور للصورة الفوتوغرافية الدورة 2

* نزار بن صالح، الكاتب العام للجامعة
العامة للتعليم العايل والبحث العلمي

والجامعيّة  الروائية  لسنة 2022  الرمضانيّة  أوىل مسامراتنا  الليلة يف  نستقبل 
كومار  جائزة  عىل  حازت  التي  »كتارسيس«  روايتي  صاحبة  جّنان  حنان 
هي  وها   2019 أواخر  صدرت  التي  امللوك«  و»حّب   2016 سنة  لالكتشاف 
اآلن معنا لتقديم روايتها الثالثة التي صدرت منذ أشهر قليلة يف خريف 2021 

والتي تحمل عنوان »ثورة الشّك«.
أّول ما يسرتعي االنتباه يف هذه الرواية هو تحديدا عنوانها، فهو حاّمل أوجه 
هل  الشك«؟  »ثورة  العنوان  بهذا  املقصود  ما  لوجهني.  حاّمل  األقّل  عىل  أو 
يعني أن ما اصطلح عليه بالثورة التونسيّة، وهي الحارضة البارزة يف الرواية 
حملت  ثورة  وشخصياتها،  الرواية  بأحداث  محطاتها  من  العديد  ارتباط  عرب 
أو  لها  ُركّبت  بوعود  اإليفاء  عىل  قدرتها  ويف  مسارها  يف  شّك  الشّك؟  معها 
انطالقاتها ومسبباتها؟ شّك زرع حتى يف  ركّبت عليها؟ شّك ترّسب حتى إىل 
مدى صّحتها وأصالتها؟ أم أّن العنوان »ثورة الشّك« يعني أن الشّك ثار؟ وهل 
حّقا يثور الشّك؟ وهل له أصال القدرة عىل ذلك وهو، أي الشّك، مبنّي معَنى 
ومفهوماً وواقًعا عىل الرتّدد، والتساؤل، والتوّجس، والحذر؟ ومهام كان التأويل 
الروائيّة عرب اختيار هذا العنوان، فإنّنا نجد ثابتة من ثوابت  ملا ذهبت إليه 
الداخليّة  الّصاعات  عن  تكشف  ما  غالبا  فهي  جّنان،  حنان  الروائية  مدّونة 
تؤّدي  بليغة  بلغة  وتفكيكها  وتقليبها  وتَتََفنَُّن يف وصفها  رواياتها  لشخصيّات 
عليها رشاقة وخّفة وجامليّة  التي تفيض  السخرية  املعنى يشوبها بعض من 
تسّهل تقبّل املعنى واستساغه. وهذه حسب رأيي خاصيّة تختّص بها حنان 
أن  وأمتّنى  بها،  خاص  ألسلوب  بهذا،  أّسست  أو  تؤسس  أنّها  وأتصّور  جّنان 

تواصل عليه لتأكيده ودعمه.
ثورة الشّك رواية قصرية جّدا إذا احتسبناها بعدد األوراق، ولكّنها تحمل يف 
طيّاتها رواية أخرى أطول بكثري عنوانها »اجتياح« وهي رواية لرحمة بلحاج 
الهاين:  رحمة  حياة  تروي  والتي  الرئيسيتني،  الشّك«  »ثورة  شخصيّتي  إحدى 
تقاطعاتها  الكاتبة. رحمة يف  املرأة ورحمة  األّم، رحمة  الزوجة، رحمة  رحمة 
تنازع وتصادم بني  نتيجة  امرأة تعيش رصاعات داخليّة هي نفسها  األربعة، 
رغباتها يف الحريّة واالنعتاق وتحقيق الّذات وما يقتضيه ذلك من مترّد وثورة، 
وبني القيود التي نسجها املجتمع وقيّدها بها وتلك القضبان التي أحيطت بها 
بالّدين.  املغلّقة  والعادات  والعرف  واللباقة  واألصول  املسؤوليّة  باسم  رحمة 
)»السيدة صفيّة«(  أّم  بني  الشمس،  تحت  لها  مكان  عن  تبحث  التي  رحمة 
حرمتها عطف األمومة ولّذة الخطأ ومتعة التجربة وبهجة االكتشاف جثمت 
عىل صدرها وعىل طموحاتها، شّككت يف مواهبها وحاولت جاهدة أن تعكس 
منعته  رشيد«(  )»السيد  وأب  املتيبّسة،  وأحاسيسها  اليابسة  مشاعرها  عليها 
منها  تنهل  إىل حقيقة  الّصادق  األبوّي  عطفه  يحّول  أن  من  املهنيّة  التزاماته 
عطفا  تحتاج  ابنته  روح  كانت  حني  يف  ماديّة  راحة  لعائلته  وفّر  أب  ابنته، 
التي  العاطفية  العديدة وعن عالقاته  العائلة  للتعويض عن تنقالت  وإحاطة 
فكانت  وحدتها  كان رشيك  الرحامن«(  )»عبد  توأم  وأخ  عددا.  عنها  تقّل  ال 

له رشيكا يف وحدته، أخ تحالفت 
الطفولة  آالم  وقع  عىل  معه 
املشرتكة تحالفا حاوال به تحويل 
ضعف حلقتهام داخل التوازنات 
العائلية إىل قّوة، فتطّورت بينهام 
املفاجئ  موته  كرسها  وشائج، 
وضعها  ليلة  مروري  حادث  يف 
يف  طفليها.  ثاين  »صخر«  البنها 

هذا الخضم كربت رحمة وتعّثت يف دراستها التي وقفت بعد محاولة فاشلة 
الجتياز البكالوريا تلتها رسيعا خطوبة فزواج، تحّول مبوجبه منري ابن الخال 
الودود إىل »يس منري« الزوج الّذي وفّر لها كل ظروف الرفاهية وحتّى بعضا 
من البذخ، دون أن يكون قادرا عىل تحويل الوّد بني ابن الخال وابنة العّمة 
يف  البالستيكية  الورود  من  كوردة  رحمة  فبقيت  ورشاكة،  وعاطفة  حّب  إىل 
مزهريّات السيدة صفيّة، جميلة، منّمقة، نظيفة، باردة بال حياة، تنتظر زلزاال 
لن يتأّخر، وكاألرض العطىش تنتظر مطرا يرويها، مطر الحت غيومه وآن أوانه. 
زلزال، بل طوفان لن يرضب رحمة وتوازناتها الظاهريّة املختلّة فحسب، بل 
كّل البالد، أحداث يتواصل الجدال إىل اليوم حول توصيفها، هل كانت ثروة 
أم انتفاضة، يف لحظة قطيعة تاريخيّة هزّت حياة رحمة وغرّيت تاريخ البالد. 
رّجة،  ثورة  والعاّم.  الخاّص  بني  الجديّل  الّربط  ذلك  يف  الروائيّة  نجحت  وقد 
قضية يف  رفعت  أن  برحمة  األمر  انتهى  التوصيف  كان  مهام  اجتياح،  زلزال، 
الطالق إنشاء، قرار القى استنكار وتنديد كّل محيطها املبارش: زوجها الذي مل 
يفهم أهميّة االحرتام يف العالقة الزوجيّة ورضورته لحياة متوازنة يغدق عليها 
مباديّات يف ظّل غياب العاطفة وميعن بذلك يف املحافظة عىل إحساسها بالهوان 
وعىل الصورة التي وضعتها لها أّمها، صورة الفاشلة السطحية التي ال مواهب 
لها. أّمها التي ظّنت أنّها قضت عىل كّل نبض حياة أو رفض أو مترّد فيها وأنّها 
قولبتها نهائيّا يف قالب »بنت الفاميليا« كام كتبت الروائيّة ذلك القالب الذي 
صقلته لها منذ نعومة أظفارها، ابنها الذي ال يرد اإلقرار بأّن أّمه امرأة، بل فقط 
أّم ويرفض أن ال تكون إاّل له وحده، ابنتها »خنساء« املحايدة دامئا حفاظا عىل 
مصالحها، والتي خرجت عن حيادها عند إقدام أّمها عىل الطاّلق حفاظا دامئا 
عىل تلك املصالح نفسها، حليمة معينتها القادمة من أحد األحياء العشوائية 
حيث يتعايش الفقر املدقع والحرمان الوقح والجهل املريح والعنف الزّوجي 
يف تناغم تاّم. طالق رحمة رآه املجتمع خيانة أو غباء أو قلّة معروف وعاشته 
هي خالصا ورضورة يك تدفن عالقة زوجيّة باردة، برد رخام غرفة نومها، ويك 
تنفخ يف روح رحمة الجديدة تلك التي ولدت أمام املرسح البلدّي ألقت بها 
األحداث ألقت بها األحداث أثناء الوقفة االحتجاجيّة للفنانني التونسيني وأراد 
لها الّروح واملسترت التعرف عىل أحمد يف ظّل ظروف اهتزت فيها البالد، وارتّد 

ذلك عىل رحمة املتعطّشة لتسلّل الّنور إىل قلبها.
الربود  درجة  وإىل  الخجولة٬  الغباء  درجة  إىل  البسيطة  الهاين  رحمة  تحّولت 
سعيدة«  »أنثى  إىل  الفاميليا  بنت  الهاين  رحمة  الجنب٬  درجة  وإىل  املرتبكة 
حسب تعبري الروائيّة وإىل امرأة من نار مستعدة إلحراق كّل يش حولها حتى 

تستعر، امرأة تتجّرأ البحث عن ذاتها وتنتص لنفسها قبل كل يشء بعد أن 
عاشت من أجل اآلخرين وبفضل اآلخرين ويف خدمة اآلخرين. 

تربط الروائيّة أحداث الرواية وشخصياتها مبحطات وطنية أخرى منذ بدايات 
حول  االختالفات  الدستوريني،  الحزبني  بني  الصاع  الوطني،  التحرير  حركة 
وثيقة االستقالل الداخيّل وما تالها من رصاعات، خطاب أريحا للزعيم بورقيبة 
الّنارص. كام صبغت بعض مقاطع روايتها بخطاب  الزعيم عبد  وخالفاته مع 
روايتها  يف  ورمت  املحرومة  وللجهات  للمهمشني  منتص  سيايس  اجتامعي 
بسهام نقدها وسخريتها من موروث تاريخّي ثقيل َوَصَم املرأة وبخسها باسم 
الدين والعرف والعادات فهي تثري مسألة املساواة يف املرياث وتسخر بلباقة، 

ولكن بحّدة ووضوح من مواقف الرّافضني لهذه املساواة.
قراءتها  يسّهل  ماّم  واملعاين  املعامل  واضحة  سليمة  جيّدة،  الرواية  هذه  لغة 
التملّك  أغوارها وأحداثها. وبفضل هذا  فيها لسرب  التقّدم  إىل  القارئ  ويدفع 
اللّغوي، تنجح الروائيّة بلغة سهلة يف طرح مسائل عميقة جّدا، مسائل حاملة 
لكّل أوجه وأبعاد تلك املعركة التي تعيشها املرأة وذلك التّمزق الذي يفرض 
عليها يف مجتمعاتنا، بني تحقيق ذاتها كام تراها هي وبني قيود نسجت لها 
عرب القرون وقوالب منطيّة جاهزة. قيود ال تستطيع كرسها دون دفع األمثان 
الباهظة لذلك، وقوالب ال تستطيع الخروج منها دون أن تواجه االستهجان، 

التنديد والوصم.
ومل  أردن  اللّوايت  النساء  من  متعاقبة  أجيال  بدموع  إاّل  تقرأ  ال  الرواية  هذه 
تستطعن، بقطع النظر عاّم أردن: حبيبا، تعليام، عمال، مرشوعا أو غريها من 
األحالم. ويف الحقيقة بقدر ما هذه الدموع دموع خالص للمرأة فإنّها، وبفضل 
للمجتمع من  التي نبغي جميعنا، ستتحّول إىل دموع تطهري  الفكرية  الثورة 

تعاسته يف التعامل مع املرأة ودموع غسل لذنوبه تجاهها.
»ثورة الشّك« هي حسب رأيي ثالثة ثالثية بعد »كتارسيس« و»حّب ملوك«، 
انتصار  الرواية  وهذه  النور  رأت  إنّها  وها  الروائية  داخل  تّضج  كانت  ثالثية 
الثورة  أنّها بذرة قيّمة ومهّمة تزرع يف حقل تلك  للمرأة ولقضاياها وأتصّور 
بالدنا  تحتاجها  والتي  تأّخرها  أو  غيابها  العديدون  انتقد  طاملا  التي  الفكريّة 
وتحتاجها املرأة التونسيّة التي وإن أزيح عنها جزء ال يستهان به من الظلم 
النفاق  نري  تحت  تزال  ال  فإنّها  ذلك،  استكامل  بانتظار  الترشيعي  القانوين 
االجتامعي والعادات البالية واألدوار الجاهزة وما تحمله من قيود وضغوطات.

قالت  التي  امللوك  حّب  شخصيات  بإحدى  أسوة  أطلت،  ماّم  أكث  أطيل  لن 
»شّوق وال تذّوق« وأمتنى أيّن شّوقتكم ما يكفي لنقاش هذه الرواية وملناكفة 

الروائية وها هي أمامكم فال تتحرّجوا.

رواية »ثورة الشّك« للكاتبة حياة جنان

دموع أجيال متعاقبة من النساء
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تهنـئــة
مبناسبة عيد الشغل العاملي
يسعد الرئيس املدير العام

للشركة الوطنّية العقارّية للبالد التونسّية
وجميع املوظفني واألعوان أن يتقّدموا بأحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد 

وإىل جميع أبناء الشعب التونيس متمّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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الهزل املفيد يف »الَفرَ ح واتانا«
* حسني عبد الرحيم   

من  هو  والذي  املبالغ(  )التزويق  »الكيتش«  يعود  الثقايف  املجال  عىل  وسيطرتها  الجامهريية  الثقافة  انتشار  مع 
الصفات املقرتنة بالفن الشعبي والفولكلوري حيث انعدام املقاييس الجاملية األكادميية، ويحتوي العرض املرسحي 
الذي قدم عىل ُركح التياترو للمرة الثانية مع مقرتح اخراجي ُمعْدل بإضافة تركيب ضويئ ُمبَهرج ودخول املمثلني من 
قاعة املتفرجني ليقوموا بإدوارهم وأدوارهن عىل الرُكح كقادمني من الحياة اليومية مام يحمل معنى جديد لنفس 
النص املرسحي.. املحاكاة الساخرة للواقع )بارودي( ليست اخرتاع جديد لكن هذه املحاكاة مشوقة حيث انها تحيك 

وتسخر ليس من مأساة بل من واقع هو بذاته هزيل.
مقطع عريض يف الحياة االجتامعية.. حفلة زواج )ُعرس( كام هي حفالت الزواج تجتمع فيها كل تناقضات الواقع 
الحي واملؤمل لدرجة الهزل بتناقضاته القيمية واالجتامعية. ينبغي التغطية عىل كل تلك املتناقضات ىف ليلة واحدة 
هى ليلة العرس يك يوايت الفرح الجميع دون استثناء العروس والعريس والحموات واآلباء والبنني وكذلك الفنانيني 
كل ذلك ىف عرض يقدمه مقدم الحفل الذي تعاقد مع الجميع لجعل ليلتهم سعيدة. لكن التناقضات واألكاذيب 
عقدة  وتطفو  لغريب  الحبيبة  إبنته  ترك  اليريد  األب  التاريخية  العقد  فتظهر  تنهار  االصطناعي  للفرح  والتمثل 
»الكرتا« واألم تكتشف عدم إخالص األب والحامة الحامل يف شهورها األخرية تعرتف بخيانتها والراقصة كانت تحب 
ان تكون فنانة عاملية ولكن القضاء والقدر جعل الجميع يتواجهون يف العرس الذي ينبغي أن يتم ضمن مظاهر 
الفرح والحبور واالنرشاح. ينبغي أن يدخل العريس بألعروس العذراء مبشاهدة والدها املتيم بها وحامتها الحامل… 

مهام كان الثمن يتم الُعرس وينبغي للعروس أن تُصبح زوجة صالحة لتستمر الحياة كام املعتاد.
كل هذا التناقض يعالجه ويقوم عىل إخراجة كُعرس يتم كام ينبغي مبقدم الحفالت ومتعاقد األفراح الذي يدير 

القاعة كاميسرتو محتال لتحويل كل هذا التناقض لحفل زواج سعيد وُمبهج للناظرين.
تركيبة أجسام  التفاوتات ىف  باختياره  العيادي«  املشاركني والدراماتولجيا واملخرج »وليد  النّص كتَابة جامعيه من 
املمثلني وأحجامهم ودخولهم للرُكح من قاعة املتفرجني جعل املسخرة تتشكل كتعبري عن حياة واقعية... حفلة 
زواج )ُعرْس( كام نعرفها. كام أن إضافة األضواء االحتفالية يف مقدمة العرض والتي فعلت مفعول حلم ليلة للمزيكا.

املعتاد  للحدث  املسخري  الطابع  إلظهار  رضورية  كانت  الحركية  املبالغات  واجتامعية  نفسية  رضورة  اإلضحاك 
واملتكرر. حفلة زواج تشبعنا ضحكا وهو مطلوب يف وقت األزمة والتناقضات.. ورش البلية ما يُضحك.

العبيدي، ملني  بولبابة هذييل، فراس  الطاهر مندييل، سليمة عياري،  اللوايت، محمد  رانية  املمثلني واملمثالت:  مع 
حمزاوي، ضحى حرزالله، سلمى حرز الله، خلود الخام يس، إحسان زيان، عائدة إدريس.. التقديم واإلنتاج التياترو.

* أبو جرير

تنظّم مجلّة »مشارف« األلكرتونيّة التي يرشف عليها 
الدكتور محمد صالح بن عمر يوم السبت 7ماي 

2022 باملركز الثقايف والشبايب باملنزه السادس احتفاء 
مبرور سبع سنوات عىل تأسيسها مهرجانها الشعري 

الثاين بعنوان: لنغن للوطن ولإلنسانيّة مبشاركة 
شعراء وشاعرات من تونس والوطن العريّب 

والعامل بداية من الّساعة التّاسعة 
صباحا باملركز الّشبايّب والثّقايّف للّشباب 

باملنزه الّسادس.
الربنامج

س9: جلسة االفتتاح 
كلمة محّمد صالح بن عمر مدير 

مجلّة »مشارف«
تسليم شعار التّكريم للّشاعرة إميان عامرة

قراء شعرية للمحتفى بها الّشاعرة إميان عامرة
س9 و15د: القراءات الّشعريّة األوىل برئاسة مصطفى 

املدايني
إميان عامرة: )تونس( ومّحمد عاّمر شعابنيّة )تونس( 
وسوزان إبراهيم )سزرية( ومحّمد بوجوش )تونس( 

وفرات اسرب )سوريّة( ومحّمد الهادي الجزيرّي 
)تونس( ورياض الرشايطي )تونس(

س 10و20: القراءاّت الّشعرية برئاسة منوبيّة بن 
غذاهم

)Monika Del Rio )Pologne
Lydia Chabert-dalix )France( ومختار العمراوّي 

)تونس(
José le Moigne )La Martinique( وعبد امللك 

رشدّي )املغرب(
)Laurent Mourot Faraut )France

)Gaëtan Parisi )Belgiqueو 

11و20 د: القراءات الّشعرية 
الثالثة برئاسة مصطفى 

املدايني 
فاطمة بن فضيلة )تونس( 

وسلوى الرابحّي )تونس( 
وليندا عبد الباقي )سورية( 

وحمدان طاهر املاليّك )العراق( 
وسيّدة الّنرصّي)تونس( والبشري 

موىس )تونس( وراضية بصيلة )تونس(
12و30: القراءات الّشعرية الرابعة برئاسة منوبيّة بن 

غذاهم
)Elena Martinez )Le Canada

ونجاة الورغي )تونس( ومريم قارة عيل حدوسة 
)تونس(

Philippe Correc )France( ونجيب بنداود 
)Le Canada( Robert Lepage)تونس( و

)Patricia Laranco )les^lles Maurice

المهرجان الشعري الثاني لمجلة مشارف: 

لنغن للوطن ولإلنسانيّة

التونيس  واملرتجم  الكاتب  مخطوطات  تتنوع 
روايات  بني  العيادي،  بكر  أبو  بفرنسا  املقيم 
وترجامت وكتب فكرية وهي تنتظر ان ترى النور 
املشاريع  هذه  ومن  النرش،  دور  من  عدد  من 

التي أعلن عنها الكاتب أبو بكر العيادي:
يوري  للرويس  )رواية  الصفر  الساعة   -

بويدا(
)للبولندي  الفلسفة  يف  دروس   -

فيتولد غمربوفيتش(
من  )مختارات  الكالم  بياع   -

مجاميعي القصصية(
)أدب  محكمة  التاريخ  هل   -

املقالة(
أدب  من  )رواية  والكنز  رينكو   -

اليافعني لإلسبانية إميييل تيشيدور( 
ومن بني املشاريع االخرى التي هي قيد الطبع، 
ظبي،  أبو  يف  كلمة  عن مرشوع  قريبا  وسيصدر 

ضمن موسوعة شعراء اللغة الفرنسية:
- منتخبات شعرية لجان دوالفونتني

- منتخبات شعرية لفرانسوا دومالريب
- منتخبات شعرية ألندري شينيي

جان  للفرنيس  )رواية  السقف  فوق  الخيّال   -
جيونو(

الفكر(  موائد  )عىل  فكرية  مؤلفات  جانب  اىل 
الرتاث  من  وقصص  االنتظار(  )رواية:  وأدبية 
الشفوي التونيس بالفرنسية، إضافة إىل مجموعة 

من قصص األطفال، بالعربية والفرنسية. 
ترجمته  العيادي  بكر  أبو  أعامل  آخر  أن  يذكر 
للفرنيس سيلفان  الّذئب«  لرواية »محور 
تيسون، والتي ستصدر قريبا عن دار 

املتوسط.
الروايئ  العيادي،  بكر  أبو  ويعترب 
املقيم  واملرتجم  والصحايف 
التونسيني  الكتاب  أغزر  بباريس، 
والرواية  القصة  كتب  إنتاجا. 
والرتجامت  والدراسات  واملقاالت 
والسيناريوهات اإلذاعية والتلفزية وأدب 
»دهاليز  القصصية:  أعامله  أبرز  من  الطفل. 
الزمن املمتد« الفائزة بجائزة مدينة تونس سنة 
1986، »حكايات أخر الليل«، »الضفة األخرى«، 
»الرجل  فنذكر:  الرواية  يف  أما  الكريس«.  »لعنة 
للكومار  الثانية  الجائزة  حازت  التي  العاري« 
الذهبي سنة 2009، »البس الليل«، »ورقات من 
دفرت الخوف«. كام صدرت له مؤلفات يف الفكر 

والسياسة منها »رسائل باريس«. 
* ناجي الخشناوي 

للكاتب  النشر  أكثر من عشرة كتب تنتظر 
واملرتجم التونسي أبو بكر العيادي

نيتشة في حلقة مفرغة:

صالح بن عياد يرتجم بيري 
كلوسفسكي

* ناجي الخشناوي

يف  املرتجمة  االعامل  وترجمة  بنرش  املهتمة  السعودية  املؤسسة  والتوزيع،  للنرش   7 صفحة  دار  عن 
حقل الفكر واألدب والفلسفة، صدر حديثا للشاعر واملرتجم التونيس صالح بن عياد منجز جديد يف 
مجال الفلسفة والفكر عموما، يتمثل يف ترجمته »نيتشة يف حلقة مفرغة« للكاتب والناقد والفيلسوف 

الفرنيس بيري كلوسفسيك.
ارتعاشاُت  عيل،  القائد  دهليز  الورود،  عودُة  أعامله:  من  تونيس  ومرتجم  كاتب  هو  عياد  بن  وصالح 
الّنحات، ومن ترجامتِه: قّوة معادية لجون أنطوان نو، وهو أول عمل روايئ يفوز بجاىزة غونكور، كالب 

الحراسة لبول نيزان، وروزينها الزورق الصغري لجوزيه ماورو...
ومن الكتاب الجديد، نيتشة يف حلقة مفرغة، للفرنيس بيري كلوسفسيك، نطالع هذا املقطع من الرتجمة 

التي انجزها صالح بن عياد:
»كاَن نيتشه ضحيًّة ألمراِض ُمتنّوعٍة لذلك كاَن يخىش دامئًا أن يؤثّر تفكريُُه الخاصُّ عىل حاالِت انهيارِه، 
وقد بدا ذلك بالتّحديِد دافعا إلخضاع كّل ما أنتجه املفّكرون قبله لقراءٍة من هذه الزّاوية بالّذات: كيف 
كانت عالقتهم بالحياِة وبالكائِن الحّي ومبختلِف درجِة ارتفاِع نشاطهم أو انخفاضها وفًقا لكّل أشكاِل 
عدوانيّتهم أو تسامحهم أو رهبتهم أو توتّرهم أو حاجتهم للوحدِة أو لعكسها، كيف كانوا يرتجمون 

حاجتهم إىل نسياِن أنفسهم يف غمرة غليان العرص الّذي عاشوا يف خضّمه؟
ومن هنا أصبَح ينظر إىل أّي أخالٍق عىل أنّها »الفريوس امليتافيزيقّي« الّذي يصيُب الفكر والعلم مًعا، كام 
أصبَح يرى يف كّل مكاٍن »فالسَفًة جامثنَي عىل ركبهم وِعلاًْم جامثًا عىل ركبتيِْه« أمام واقعٍ خاضعٍ النتقاٍء 
طبيعيٍّ عىل عكِس ما كاَن يحاول داروين إثباته: »... إيّن أرى يف كلِّ مكاٍن أولئَك الّذين يُعرّضوَن الحياَة 
وقيمَة الحياِة إىل الخطِر ال أكرث، أراهم يف أعىل املراتِب ينعموَن برغد العيِْش.« وحدُهم البسطاُء من 
يبلغوَن أواخَر الطّبيعِة املفرطِة ذاِت الّدفِق الّذي ميثُّل تهديًدا ألمِن األنواِع. مثّة قّوتاِن متفّرعتاِن عن 
ذلك إذن: تلك القّوُة الّتي تسعى إىل التّسويَِة مع فكِر القطيعِ والقّوة الثّانية املثريِة لحاالٍت استثنائيٍّة«.

الّدولة  بجائزة  املايض  االسبوع  األطفال«  ــ كوكب  فازت روايته »طفوليا  بن عياد قد  يذكر أن صالح 
التّونسيّة يف أدب اليافعني والّناشئة وهي الرواية التي صدرت عن دار مسكلياين للّنرش والتّوزيع.
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* بقلم د. بدر الساموي
الحكومة عمران خان من منصبه يف  العاصفة بعد عزل رئيس  باكستان مرة أخرى يف قلب  تقف 
بداية هذا الشهر ودعوة هذا األخري الشعب للنزول إىل الشارع ملواجهة االنقالب الذي تقف وراءه 
الواليات املتحدة األمريكية بعد أن أزعجها مترد عمران خان عىل هيمنتها وتوجهه نحو إقامة توازن 

مع كل األطراف الدولية.
ارتبطت سياسة باكستان عىل مدى عقود باملحور األمرييك وخدمته بكل قوة دون أن تجني منه 
املتحدة  الواليات  شكلته  التي  آسيا  جنوب رشقي  وحلف  بغداد  حلف  دعمت  فقد  تُذكر.  فائدة 
األمريكية وكانت أحد أعمدة السياسة األمريكية يف مواجهة االتحاد السوفيايت وخاصة يف أفغانستان. 
ومل تجد باكستان دعام يف حروبها ضد الهند يف قضية كشمري ويف انسالخ بنغالدش. وكل ما يف األمر 
أن الواليات املتحدة أغرقت باكستان باألسلحة القدمية وأثقلت كاهلها بالقروض إذ بلغت الديون 
يف  عليها  ارتّد  ما  لإلرهاب رسعان  قاعدة  لتصبح  وتورطت  دوالر،  مليار   110 البلد  لهذا  الخارجية 
عمليات تفجري عديدة وقد كلفتها الحرب فيام بعد عىل اإلرهاب 68 مليار دوالر وآالف الضحايا 
وثالثة ماليني نازح. وحني امتلكت باكستان قنبلتها النووية تعرضت لشتى أنواع العقوبات األمريكية 
الظاملة. ثم استباح األمريكان األجواء الباكستانية بعد سبتمرب 2001 وبعد غزوهم ألفغانستان بآالف 

الغارات بحجة مالحقة »اإلرهابيني«. وكانت حصيلة هذه الغارات مقتل 22 ألف مدين باكستاين. 
تطلع لالنعتاق وغضب أمرييك

الترشيعية وترأس حكومة تحمل  االنتخابات  2018 يف  اإلنصاف يف  نجح عمران خان زعيم حزب 
رؤية جديدة تعترب أن باكستان خرست بارتهانها للواليات املتحدة. لذلك عمل عمران خان عىل رسم 
سياسة متوازنة أثارت استياء أمريكيا عارما. ومن بني هذه الخطوات انضامم باكستان لطريق الحرير 
الذي سريبط الصني بالغرب اآلسيوي وصوال إىل أوروبا وأفريقيا. لذلك وقّعت مع الصني معاهدة 
تعاون اقتصادي مهّمة مبا من شأنه أن يحّررها من الهيمنة األمريكية. وأقامت عالقات اسرتاتيجية 
النووي. ومن  الربنامج  لتطوير  لها مساعدات  الحصار عليها وقدمت  إيران وساهمت يف كرس  مع 
أهم الخطوات التي تهمنا بصفة مبارشة مساندتها للقضية الفلسطينية ورفضها التطبيع والعروض 
لالنخراط يف اتفاقيات ابراهام رغم الضغوط الشديدة، ومن بني ما قاله عمران خان يف مثل هذا 
الشهر من السنة املاضية خالل ملحمة سيف القدس »أنا رئيس وزراء باكستان. نحن نقف مع غزة، 
إدانة  أمريكا رفض عمران خان  بعري  التي قصمت ظهر  القشة  وكانت  فلسطني«.  مع  نقف  نحن 
التدخل الرويس يف أوكرانيا بل قيامه بزيارة روسيا يوم بدأ هذا التدخل يف 24 فيفري 2022 ولقاؤه 

الرئيس بوتني. 
فيه إىل إسقاط  باكستان يوجه خطابا وقحا يدعو  األمرييك يف  السفري  الخطوات جعلت  كل هذه 
حكومة عمران خان. وبدأت املعارضة تتعلّل باألزمة االقتصادية وارتفاع التضخم وانخفاض العملة 
املحلية يف حني أنها ظواهر سابقة لحكومة عمران خان، وقامت بإيعاز أمرييك برشاء األصوات يف 

الربملان وتوجت خطتها بسحب الثقة من الحكومة.
تطلّع الشعوب للتحرر والوضع الدويل الجديد

لقد ظنت أمريكا أنها طوت صفحة عمران خان ولكن غاب عنها أن مخاضا جديدا بدأ يتبلور يف 
العامل يسري نحو التمرد عىل هيمنتها وبروز تعدد األقطاب العاملية بداية من باكستان بالذات حيث 
وقاد  خان  عمران  إليها  دعا  عارمة  مظاهرات  األخرية  األسابيع  يف  الباكستانية  املدن  شوارع  عمت 

بعضها بنفسه وكان شعارها املركزي »املوت ألمريكا«. 
يعتمد  األقطاب  متعّدد  العامل عرصا جديدا  عمران خان يف دخول  بزعامة  باكستان  لقد ساهمت 
سياسات متوازنة بعيدا عن االرتهان للغرب املرتاجع مام يستوجب عىل كل من يؤمن بالدفاع عىل 
الند  املحاور ويتعامل معها  ينتهج سياسة متوازنة بني هذه  أن  بلده ويرغب خدمة شعبه  سيادة 
للند. فهل سيفهم بعض العرب ممن ما زالوا يراهنون عىل أمريكا ويتوهمون أن التطبيع مع الكيان 

الصهيوين سيحل مشاكلهم أن هذا البلد ليس له حلفاء وأنهم مجرد خدم تلفظهم متى شاءت؟ 

باكستان تنتفض من أجل االنعتاق
مؤتمر الجامعة العامة لعملة التعليم العالي

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل انه تقرر عقد 

املؤمتر العادي للجامعة العامة لعملة التعليم العايل 

وذلك يوم 22 ماي 2022 بداية من الساعة التاسعة 

)09٫00( صباحا بنزل الهدى ـ بالحاممات الجنوبية

التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 

القطاعي او الهيئة القطاعية للمراقبة املالية بداية من 

يوم السبت 07 ماي 2022.

فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط 

القانونية املنصوص عليها بالفصل الثاين والستني )62( 

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل  النظام  من 

العام  االمني  االخ  باسم  ترشحهم  مطالب  يقدموا  ان 

لالتحاد العام التونيس للشغل 29، بطحاء محمد عيلـ  

تونس 1000 ص.ب 266، عرب الربيد الرسيع او مبارشة 

اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.

** آخر اجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 13 ماي 

2022 عىل الواحدة )13٫00( بعد الزوال.

االنخراط  خالص  يكون  ان  املرتشح  يف  يشرتط 

متتالية  كاملة  سنوات   7 عن  تقل  ال  ملدة  باالتحاد 

عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية 

باالتحاد.

 5 ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحمال  يكون  وان 

سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد تحملها ملدة 

ال تقل عن 6 سنوات كاملة.

ال  مدة  يف  بها  ويعمل  الكربى  بتونس  يقيم  ان 

تتجاوز ثالثة اشهر بعد انتخابه.

مؤتمر جامعة القيمني يوم 19 ماي

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل انه تقرر عقد 

والقيمني  للقيمني  العامة  للجامعة  العادي  املؤمتر 

الساعة  2022 بداية من  19 ماي  العامني وذلك يوم 

بالحاممات  ـ  الهدى  بنزل  صباحا   )09٫00( التاسعة 

الجنوبية

التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 

القطاعي او الهيئة القطاعية للمراقبة املالية بداية من 

يوم الخميس 05 ماي 2022.

فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط 

القانونية املنصوص عليها بالفصل الثاين والستني )62( 

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل  النظام  من 

العام  االمني  االخ  باسم  ترشحهم  مطالب  يقدموا  ان 

لالتحاد العام التونيس للشغل 29، بطحاء محمد عيلـ  

تونس 1000 ص.ب 266، عرب الربيد الرسيع او مبارشة 

اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.

 11 االربعاء  يوم  الرتشحات  لقبول  اجل  آخر   **

ماي 2022 عىل الرابعة ونصف )16٫30( بعد الزوال.

االنخراط  خالص  يكون  ان  املرتشح  يف  يشرتط 

متتالية  كاملة  سنوات   7 عن  تقل  ال  ملدة  باالتحاد 

عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية 

باالتحاد.

 5 ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحمال  يكون  وان 

سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد تحملها ملدة 

ال تقل عن 6 سنوات كاملة.

ال  مدة  يف  بها  ويعمل  الكربى  بتونس  يقيم  ان 

تتجاوز ثالثة اشهر بعد انتخابه.

إعالن
جلسة عامة لنادي كرة القدم باملروج

تعلم الهيئة املديرة لنادي كرة القدم باملروج محبيها وانصارها وهياكلها بكونها ستعقد 
جلسة عامة عادية يوم االحد املوافق لـ 15 ماي 2022 بدار الثقافة باملروج 1 ويعترب 

هذا االعالن استدعاًء خاصا للجميع لتسجيل الحضور وشكرا عىل تقبل الدعوة.
* الهيئة املديرة

مؤتمر جامعة الصحة يوم 16 ماي
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل انه تقرر عقد املؤمتر العادي للجامعة العامة ألعوان 
ـ  الهدى  بنزل  )09٫00( صباحا  التاسعة  الساعة  بداية من   2022 16 ماي  يوم  الصحة وذلك 

بالحاممات الجنوبية
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي او الهيئة القطاعية للمراقبة املالية 

بداية من يوم الخميس 03 ماي 2022.
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل الثاين 
والستني )62( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل ان يقدموا مطالب ترشحهم 
باسم االخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 29، بطحاء محمد عيل ـ تونس 1000 

ص.ب 266، عرب الربيد الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
الرابعة ونصف )16٫30(  2022 عىل  09 ماي  ** آخر اجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 

بعد الزوال.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة 

متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
النقابية ملدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد  وان يكون متحمال للمسؤولية 

تحملها ملدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.
ان يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر بعد انتخابه.

مؤتمر الجامعة العامة للتعليم األساسي

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل انه تقرر عقد املؤمتر 
العادي للجامعة العامة للتعليم االسايس وذلك يومي 24 و25 
بنزل  صباحا   )09٫00( التاسعة  الساعة  من  بداية   2022 ماي 

الهدى ـ بالحاممات الجنوبية
او  القطاعي  التنفيذي  الرتشح لعضوية املكتب  يفتح باب 
الهيئة القطاعية للمراقبة املالية بداية من يوم الثالثاء 10 ماي 

.2022
الرشوط  فيهم  تتوفر  ممن  الرتشح  يف  الراغبني  فعىل 
من   )62( والستني  الثاين  بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية 
يقدموا  ان  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل  النظام 
مطالب ترشحهم باسم االخ االمني العام لالتحاد العام التونيس 
 ،266 ص.ب   1000 تونس  ـ  عيل  محمد  بطحاء   ،29 للشغل 
عرب الربيد الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل 

وصل يف ذلك.
** آخر اجل لقبول الرتشحات يوم اإلثنني 16 ماي 2022 

عىل الساعة الرابعة والنصف )16٫30( بعد الزوال.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة 
يكون  وان  الرتشح  عند  متتالية  كاملة  سنوات   7 عن  تقل  ال 

خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
سنوات   5 ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحمال  يكون  وان 
 6 تقل عن  تحملها ملدة ال  قد  او  الرتشح  متوالية عند  كاملة 

سنوات كاملة.
ان يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة 

اشهر بعد انتخابه.

مؤتمر الجامعة العامة ملوظفي
 التعليم العالي والبحث العلمي

املؤمتر  عقد  تقرر  انه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  العامة ملوظفي  للجامعة  العادي 

 )09٫00( التاسعة  الساعة  من  بداية   2022 ماي   28 يوم  وذلك 

صباحا بنزل الهدى ـ بالحاممات الجنوبية

او  القطاعي  التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 

ماي   14 السبت  يوم  من  بداية  املالية  للمراقبة  القطاعية  الهيئة 

.2022

فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية 

الداخيل  النظام  الثاين والستني )62( من  بالفصل  املنصوص عليها 

التونيس للشغل ان يقدموا مطالب ترشحهم باسم  العام  لالتحاد 

االخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 29، بطحاء محمد 

عيل ـ تونس 1000 ص.ب 266، عرب الربيد الرسيع او مبارشة اىل 

مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.

** آخر اجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 20 ماي 2022 عىل 

الواحدة )13٫00( بعد الزوال.

يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال 

خالص  يكون  وان  الرتشح  عند  متتالية  كاملة  سنوات   7 عن  تقل 

الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات كاملة 

متوالية عند الرتشح او قد تحملها ملدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.

ثالثة  تتجاوز  بها يف مدة ال  الكربى ويعمل  بتونس  يقيم  ان 

اشهر بعد انتخابه.
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* كتب رمزي الجّباري    

الريايض من  الرتجي  ان ينسحب  هل كان من الرضوري 
مسابقة كأس الرابطة االفريقية امام سطيف الجزائري لنطرح 
السؤال االهم وهو اىل اين تسري كرتنا يف غياب رؤى االصالح 
اصالح عميق عىل  إىل  تحتاج  ورياضتنا  كرتنا  نعم  والتطوير، 
ان  قبل  هيكلية  االزمة  ان  يعني  وهذا  املستويات  جميع 
تأت مبشاريع  مل  لكنها  تعاقبت  لحكومات  ثقيلة  ورثة  تكون 
حقيقية النهاء حالة املعاناة التي عاشتها رياضتنا عىل امتداد 
اّن رياضتنا مل  القول  العدمية  سنوات طويلة وليس من باب 
تكن مبنية عىل مشاريع حقيقية وامنا كانت تبنى عىل اساس 
اعتامد  تواصل  ظّل  يف  جدا  والخاصة  الخاصة  االجتهادات 

السياسات الخاطئة ويتجىل ذلك من خالل اسامء الوزراء الذين عهدت 
اغلب  اّن  اذ  والرياضة  الشباب  شؤون  وزارة  حقائب  حمل  مهام  لهم 
االسامء ال متلك مرشوعا حقيقيا للرفع من مستوى هذا القطاع الحيوي 
والذي كان من الرضوري ان يتأسس منذ السنوات االوىل لالستقالل عىل 
تعمدت  املتعاقبة  الحكومات  اّن  يبدو  لكن  اسرتاتيجيات عمل واضحة 
اهامله وحني نقول هذا فألن هذه الحكومات متجمعة اسقطت اسامء 
او  الفراغات  سد  او  املجاملة  اما  باب  من  هكذا  الريايض  القطاع  عىل 
من باب التوافقات املغشوشة مثال اي عالقة ملاجدولني الشارين بالقطاع 

الريايض!

* مدير عام للرياضة الخطة اللغز؟
يف  للرياضة  العام  املدير  دور  عن  لنسأل  هكذا  نبدأ  ان  البّد  كان 
الرياضة  وزارة   اسمها  اختصاص  لوزارة  الهيكلية  االدارية  املنظومة 
والشباب فاذا دور هذا املدير هاميشـ  نقول هذا بحكم معرفتنا برياضتنا 
بعيدا عن توجيه التهم جزافا ونحن نعرف ان هذا املدير العام ال حول 

وال قوة له وان عليه مراجعة الوزير قبل ان يعلن توجهاته او اتخاذ اي 
الشلغاف زمن تويل أحمد  اريد ان اسأل ملاذا ذهب املنصف  قرار هنا 
الرياضة وبأي توجهات عاد اىل خطته  ادارة حقيبة وزارة  قعلول ملهام 
مع الوزير كامل دقيش ـ ؟! واذا سلمنا جدال ان مهام السيد املدير العام 
للرياضة مهام رضورية فهل ميكن ان نعرف حدود تدخالته يف القطاع 
االختصاصات  من  العديد  يف  الجامعية  املكاتب  عديد  ان  يعرف  وكلنا 
غريت قوانينها االساسية عىل الشاكلة التي تريض مكاتبها الجامعية املاثلة 
امامنا اليوم واالدارة العامة ال حياة ملن تنادي لذلك يكون من الرضوري 
اليوم وليس غدا تحديد مهام املدير العام للرياضة حتى ال يكون مغيبا 
وبالتايل يكون دوره ترشيفيا فقط اما الفعل الحقيقي فهو غائب بشكل 

يدعو لالستغراب.

* المندوبيات الجهوية حل الصرة ما تلقى شيء
جهوية  مندوبيات  الرياضة  لوزارة  فإن  املتواضع  علمي  حد  عىل 
املندوبيات  الواقع ماذا تفعل هذه  لكّن عىل أرض  املشهد  يبدو  هكذا 
االعامل  ابتكار  الوطني عىل مستوى  الريايض  املشهد  دورها يف  وماهو 

وتنفيذ خطط وزارة االرشاف ويف كم من مرة يجتمع وزير 
مل  ذلك  أن  مسبقا  اعرف  ـ  الجهويني  باملندوبيني  الرياضة 
يحصل عىل االقل عىل امتداد العرشية االخرية اي ما بعد ما 
سمي بالثورة وهو ما يحيلنا طبعا عىل السؤال عن الطريقة 
املعتمدة يف تعيني هؤالء املندوبيني وماهي طبيعة العالقة 
التي تربطهم هم انفسهم مبساعدين مختصني يف الرياضات 

املدرسية والجامعية واملدنية.

* اللجنة االولمبية تلعب دور الوزارة!
العالقة  كانت  الثورة  بعد  ما  سنوات  امتداد  عىل 
سياسية  عالقة  االوملبية هي  واللجنة  الوزارة  بني  املحددة 
بامتياز اذ هي تخضع إىل ميزاجية الوزير املاسك بتالبيب 
وكانت  الحكومة  عىل  املسيطر  للحزب  االنتاميئ  الجانب 
عالقة الوزير برئيس اللجنة االوملبية يف الكثري من االحيان فيها مد وجزر 
وديع  مثال  ليحمي  جاء  ـ  ذاك  أو  الوزير  هذا  فالن  ملاذا  اما  وخالفات 
الرياضة سواء من أحمد  ادارة وزارة  الجريء)؟( ويتوضح هذا يف زمن 
قعلول )نهضاوي( أو زمن سهام العيادي )عينها املشييش ارضاء لجامعة 
أحمد  عينوا  اعتمدت حني  التي  املقاييس  ماهي  نسأل  وهنا  مخلوف( 
التي نعيد طرحها  الصيغة  الرياضة وهي نفس  قعلول عىل رأس وزارة 
يف عملية تعيني ماجدولني الشارين وسهام العيادي وحتى كامل دقيش 

نفسه ماهو منجزه بعيدا عن كونه استاذ محارض ومحام)!(.

* أي دور لمرصد الرياضة؟
يطرح هذا السؤال بإلحاح يف االوساط املهتمة بالقطاع الريايض لكّن 
عىل أرض الواقع ماهي حدود تدخله يف وضع اسرتاتيجيات العمل او يف 
توفري ارقام  لريايض النخبة وماهي املشاكل التي يتوقف عندها لتوفر 
لها سلط االرشاف الحلول ضمن »ما يسمى بالرؤية املشرتكة« ولو ان هذا 
املرصد هو تابع للوزارة مبا اّن وزيرها هو من يعنّي مديرا لهذا املرصد 
ريايض  مشهد  يف  دوره  تفعيل  محاوالت  وحتى  ـ  فعل  بال  بقي  الذي 
مأزوم ظل هكذا بال نتائج ملموسة بعد ان تّم عىل امتداد سنوات طويلة 
تهميش دوره يف مجتمع ريايض يحتاج إىل رؤى واستنباط افكار جديدة 
املناسبات  يف  متألقا  نريده  الذي  الريايض  شخصية  أساسها  عىل  تبنى 
ـ  اّن هذا املرصد ظّل منغلقا عىل نفسه  ـ كام  الهامة والكربى  الدولية 
فحتى عملية تنظيمه لندوة سنوية تخىل عنها ـ هكذا بال موجب الن 
اهله فهموا أن ال دور لهم يف املشهد الريايض وان املرصد موجود هكذا 

بقرار سيايس سيادي ليظل بال هوية.

* أين قانون الجمعيات
قوانني  غياب  يف  الهامش  عىل  هكذا  يسري  الريايض  املشهد  ظل 
هو  من  فيها  التي  النوادي  عن  الغنب  ترفع  ان  شأنها  من  ترشيعية 
مجتهد ـ نقول هذا حتى ال نضع الجميع يف سلة واحدة لكّن إىل متى 
ستظل الدولة البقرة الحلوب التي عليها ان توفر وترصف املال والدعم 
املستوجب للنوادي والحال انّها مل تضع اسرتاتيجيات عمل عىل الجميع 
ان يلتزم العمل بها لتكون النتيجة معروفة مسبقا ـ وسؤايل الدقيق أين 
بودن  لحكومة  ويقدمه  يفعله كامل دقيش  مل  ملاذا  الجمعيات؟  قانون 
حتى يكون لها منجزا عىل االقل زمن غياب املبادرات لالشارة فقط فاّن 
قانون الجمعيات تّم عرضه للنقاش يف املنستري ـ وقد كان االعتقاد السائر 
الرياضة إالّ ان  النور زمن تويل ماهر بن ضياء حقيبة وزيرة  انه سريى 
قعلول  أحمد  كان  تفاصيله حني  بعض  مناقشة  قربه ومتت  تّم  القانون 
وزيرا للرياضة وقد ارادت حركة النهضة تقدميه اىل مجلس نواب الشعب 
اعادة  توقيت  يف  واملتمثل  السؤال  طرح  يف  زاد  ـ  تجميده  قرار  اّن  اال 
الذي  االسقاط  عن  بعيدا  جامعيا  القرار  ليكون  القانون  هذا  مناقشة 
تعودناه للكثري من القوانني ـ عىل كل حال الرياضة يف تونس عىل امتداد 
10 سنوات ما بعد الثورة ظلت بال هوية وبال فعل وبال منجز ـ نتيجة ما 
ارتكب يف صلبها من فضاعات جراء قرارات واختيارت وتوجهات كانت 
والحسابات  الحزبية  وللمحاصصة  للمحاباة  النها خضعت  خاطئة  كلها 

الضيقة.

10 سنوات مع رياضة التهميش والحسابات الضيقة

ـ هل تغريت الخارطة وما الذي يجب ان يتغري اليوم؟

التلفزة الوطنية ترفض نقل مباريات البالي أوف 
والجامعة التونسية لكرة القدم تبحث عن البديل

يف ملعب بن جنات املنستري
االتحاد املنستريي – النادي االفريقي 

الحكم: وليد الجريدي 
حكم الـ VAR: أمري العيادي 

يوم 29 أفريل 2022
يف ملعب بن جنات املنستري

اتحاد بن قردان – النجم الساحيل

الحكم: يوسف الرسايري 
حكم الـ VAR: محرز املاليك

يف ملعب رادس
الرتجي الريايض – النادي الصفاقيس

الحكم: عامر شوشان 
حكم الـ VAR: هيثم قرياط 

حكام الجولة االفتتاحية من مرحلة التتويج  

تنازالت جديدة حتى  تقديم  الجامعي يف اجتامعه األخري  املكتب  قرر 
من  أوف«  »البالي  مرحلة  مقابالت  نقل  من  الوطنية  التلفزة  تتمكن 
بطولة الرابطة املحرتفة األوىل مع إمهالها ملدة أسبوع للرد عىل العرض 

الجديد.
وانقضت املهلة فعليا ومعها أيام أخرى إضافية ومل ترد التلفزة الوطنية 
مناقشته  مجرد  حتى  أو  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  عرض  عىل 
لتحسني رشوط التفاوض األمر الذي بات يؤرش لسابقة مل تعرفها البطولة 

الوطنية.
مقابالت  بنقل  تقوم  لن  الوطنية  التلفزة  أن  املؤرشات  كل  وتوحي 
مرحلة »البالي أوف« فيام لن يتاح لقناة الدوري والكأس القطرية نقل 
سوى نقل مقابلتني فقط عىل غرار جولة األسبوع الجاري التي ستنقل 

منها مباراة اإلتحاد املنستريي والنادي اإلفريقي ولقاء الرتجي الريايض 
والنادي الريايض الصفاقيس.

تحركت  الوطنية  التلفزة  تجاهل  وتواصل  الحالية  الوضعية  وإزاء   
الجامعة التونسية لكرة القدم لتأمني نقل املقابالت والذي سيساهم يف 
حضور تقنية »الفار« خالل مقابالت مرحلة التتويج كخيار أول وتجربة 

جديدة يف البطولة الوطنية.
وينتظر أن تعلن الجامعة التونسية لكرة القدم عن الحل البديل يف قادم 
الساعات خصوصا أن مقابلة اتحاد بن قردان والنجم الريايض الساحيل 

مل يحسم بعد أين سيقع نقلها وعرب أّي تقنية أو شاشة..
موضوع للمتابعة..
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تقسيم »درّة البحيرة« 
تهيئة فريدة من نوعها ألسلوب حياة مميّز

كة من خالله اىل االرتقاء باملشهد العمراين ملدينة تونس ميثرّل تقسيم دررّة البحرية القسط األورّل ملدينة متكاملة تسعى الشرّ

تقسيم درّة البحرية 56 هكتارا من املساحة املعدة للتهيئة ويشمل 120 مقسام متعددة االستعامالت والوظائف  	- 	
تقسيم معامري محكم ذو صبغة عمرانية خاصة مبعايري من الطراز الرفيع  	- 	

موقع جغرايف مركزي . 	- 	

بمناسبة عيد الشغل العالمي 
ة لشكة البحرية للترّطوير واالستثامر بأحررّ الترّهاين وأطيب الترّمنرّيات لشعب تونس األيبرّ ولكلرّ العاملني  م اإلدارة العامرّ تتقدرّ

م واالزدهار. اعد راجية للجميع املزيد من الخري والنرّامء ولتونس العزيزة كل التقدرّ بالفكر والسرّ


