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وأكد األخ األمني العام أهمية االجتامع من أجل تعزيز العمل 

الثالث  الدويل  املؤمتر  أن  اإلفريقية وأضاف  النقابات  املشرتك بني 

للكونفدرالية الدولية للنقابات املنعقد يف برلني يف 2014 قد اقر 

التوّجه نحو مزيد دعم التكتالت واالئتالفات النقابية بني املنظامت 

األعضاء وهو توّجه كرّسته الكونفدرالية اإلفريقية للنقابات خالل 

الجبهة  تقوية  إىل  الدؤوب  سعيها  عرب  األخرية  سنوات  الخمس 

النقابية وإذكاء روح التضامن النقايب وجمع شمل الحركة النقابية 

عن  مبعزل  وجنوبها  ورشقها  غربها  إىل  شاملها  من  القارة  يف 

االجتامع  ان هذا  العام  األمني  األخ  اللغوية. ورشح  الخصوصيات 

الحركة  عليه  سارت  الذي  التوّجه  هذا  تكريس  مزيد  إىل  يسعى 

النقابية األخرية خالل السنوات والتي عرفت فيها البلدان االفريقية 

أزمات متتالية آخرها أزمة الكوفيد.

تحوالت هيكلية 

الصعوبات  عمق  الوباء  ان  الطبويب  الدين  نور  األخ  وفرس 

وتواضع  الصحية  املنظومات  ضعف  اىل  أدى  حيث  االقتصادية 

مستويات الحامية االجتامعية فضال عن محدودية التضامن الدويل 

يف الحّد من تداعيات األزمة. كام تسبّب هذا الوباء يف فقدان مئات 

االالف من مواطن الشغل وغلق املؤّسسات وكان من الصعب عىل 

اقتصاديات البلدان الهّشة إىل حّد اآلن تجاوز تلك املخلفات.

تحّوالت  من  العمل  عامل  يعيشه  ما  ان  العام  األمني  األخ  وقال 

االسرتاتيجيات  ولتطوير  بهدف  التفكري  إىل  يدفع  عميقة  هيكلية 

وهيمنة  النقايب  العمل  عىل  املتزايدة  الهجمة  ملجابهة  النقابية 

السياسات النيوليربالية وصعود خطابات اليمني املتطرّف املعادية 

تجاهل  ميكن  ال  كام  املتقدمة.  الدول  يف  االجتامعية  للحقوق 

متثل  باتت  التي  املناخية  والتغرّيات  البيئية  اإلشكاليات 

فضال  القادمة  األجيال  وملستقبل  للحارض  تهديدا 

ظروف  عىل  وخيمة  آثار  من  خلّفته  ما  عىل 

عيش العامل وعائالتهم. وشدد األخ األمني 

العام عىل ان االجتامع ميثل فضاًء للتفكري 

يف  املشرتك  العمل  آفاق  حول  والحوار 

بني  النقايب  التضامن  دعم  بسبل  عالقة 

املنظامت وتنسيق املواقف املشرتكة يف 

مختلف القضايا. إسناد مواقف النقابات 

اإلفريقية ودعم متثيليتها صلب منظمة 

أمام  ضغط  قوة  تشكيل  الدولية.  العمل 

الدولية من أجل  املالية  سياسة املؤسسات 

تنمية عادلة ومستدامة يف إفريقيا. الخطوات 

فاعل  إفريقي  نقايب  ائتالف  بناء  أجل  العملية من 

ودائم ومتضامن.

وعىل هامش االجتامع التقت جريدة الشعب بالرفيقني مودي 

غريو األمني العام لالتحاد االفريقي للنقابات والرفيق مامادو ديالو 

نائب االمني العام لالتحاد الدويل للنقابات من اجل سؤالهام عن 

الحركة النقابية العاملية االفريقية واهم التحديات التي تواجهها 

فكانت الترصيحات التالية:

الرفيق مودي غريو: عىل الحركة النقابية االفريقية 

التوحد

 إن تنظيم هذه الندوة يعترب بادرة جدية 

التونيس  العام  االتحاد  يتم شكر  ان  يجب 

ابدى  الذي  تنظيمها  حسن  عىل  للشغل 

بالحركة  اهتاممه  عمق  مناسبة  كل  يف 

عاملي.  صعيد  وعىل  القارة  يف  النقابية 

لالتحاد  العام  األمني  الرفيق  واعترب 

االفريقي للنقابات يف ترصيح للشعب، ان 

امر  االفريقي  النقايب  التحالف  وبناء  دعم 

الكثري  هناك  ان  الرفيق غريو  وبني  رضوري. 

من املعيقات امام بناء تحالفات نقابية افريقية 

نقابات  اجل  من  تفاديها  عىل  العمل  يجب  والتي 

اكرث تضامنا ووحدة وقدرة عىل الدفاع عن مصالح العامل 

يف القارة. وقال ان الصعوبة األوىل تتمثل يف السياق العاملي الذي 

شهد الكثري من االزمات التي انعكست سلبيا عىل العامل وخلقت 

واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  ان  واعترب  اإلشكاليات.  من  الكثري 

عن  غرو  الرفيق  وتحدث  العامل.  مصالح  سلبا عىل  يؤثر  الدويل 

تفتت وانقسام الحركات النقابية يف افريقيا الفرنكوفونية. وبنّي ان 

التفتت ناتج عن سياسات الحكومات التي تخلق ظروف االنقسام. 

كام ينتج عنها نقص املامرسة الدميقراطية يف عدة منظامت ال تقوم 

ومؤكدا  تطوع  النقايب  العمل  ان  وقال  مؤمتراتها.  بإنجاز  مطلقا 

رضورة الرجوع اىل القاعدة العاملية من اجل منح ثقتها للنقابيني. 

الدميقراطية  بالنتائج  النقابيني  قبول  عدم  غريو  الرفيق  وانتقد 

لتفتيت  اىل حجج  االنتخابات  يف  فوزهم  عدم  وتحويل  ملؤمترات 

األخ نور الدين الطبوبي يؤكد: 

السياسات النيوليربالية تستوجب حتالفات نقابية دولية اكثر تضامنا ووحدة

في اجتماع من أجل تحالف نقابي افريقي:
* إعداد: طارق 
السعيدي/ صور 
منترص العكرمي

وطنية

افتتح األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس 
»نقايب  تحالف  بناء ودعم  أجل  افريقيا من  نقابيا  اجتامعيا  للشغل 
شهد  وقد  تونس.  يف   2022 ماي  و11   10 يومي  املنعقد  أفريقي« 
افتتاح الورشة حضورا مميزا. وقد حرض من تونس وفد من االتحاد 
ومنعم  العياري  فاروق  املساعدون  العامون  األمناء  اإلخوة  ضّم 
العامتني  االمينتني  الشايب واالختني  الطاهري ومحمد  عمرية وسامي 
حاتم  األخ  اىل  إضافة  العرفاوي  وهادية  بوستة  سهام  املساعدتني 
الجلسة  شهدت  وقد  حرض  فقد  دويل  صعيد  عىل  اما  العويني. 
لالتحاد  العام  األمني  قريو  مودي  الرفاق  حضور  للندوة  االفتتاحية 
لالتحاد  املساعد  العام  األمني  ديالو  ومامادو  للنقابات  االفريقي 
االفريقي  لالتحاد  العام  األمني  ابومانكوا  وكوايس  للنقابات  الدويل 
للنقابات  األفريقي  لالتحاد  العام  األمني  نائب  اوديدجي  وجوال 
وجنوب  وبوتسوانا  والسينغال  نيجرييا  التحادات  العامني  واالمناء 

إفريقيا وغانا وكينيا والجزائر.

سعي دؤوب لتقوية الجبهة وإذكاء روح التضامن النقابي
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الحركة النقابية.

من  يتكون  النقايب  املشهد  فإن  قاري  صعيد  عىل  أما 

نقابتني اقليميتني وقال إن النقابات الوطنية واملحلية يف كل 

بلد تنخرط يف النقابتني االقليميتني وهو ما يعني ان التوجه 

نحو نقابة إقليمية واحدة موحدة خاصة بافريقيا اصبح امرا 

مؤكدا  املجال  هذا  متقدمة يف  النقاشات  ان  وقال  رضوريا 

عىل رضورة التوحيد مهام كانت الظروف. وأشار إىل أن ما 

الهدف  ان  وقال  يفرقهم.  مام  بكثري  اكرث  املنظمتني  يجمع 

موحدة  نقابة  يف  العامل  تواجد  هو  النقابات  توحيد  من 

قادرة عىل إيصال صوتهم والتعبري عن إرادتهم امام الهيئات 

واالتحاد  االفريقي  االتحاد  مثل  للدول  العابرة  واملؤسسات 

األورويب وغريها.

 وأشار إىل أن بلوغ هذا األمر يتطلب عمال وجهدا مضاعفا 

أن  وأكد  واملرأة.  الشباب  ادماج  اجل  من  اندماجيا  وعمال 

تجعله  بأن  النقايب  العمل  عىل  الخاصة  اضافتها  للمرأة 

اكرث نجاعة ألنها أكرث رصامة يف العمل٬ مؤكدا عىل أهمية 

الشباب تكمن يف أن الحركة النقابية تتجدد ومن الرضوري 

ان تكون القيادة النقابية قادرة عىل فهم التحديات وفهم 

الظروف املحيطة بالعمل النقايب وذلك عرب اكتساب الخربة 

يف وقت مبكر من اجل تامني عملية التداول. وأكد الرفيق 

غريو يف آخر حديثه عىل رضورة تحقيق االستقاللية املالية 

للمنظامت النقابية معتربا أن عىل املناضلني االنخراط وتأمني 

مساهامتهم فضال عن تطوير سياسات تضامنية متكن من 

توفري الدعم الرضوري لدعم أي قطاع يشكو من إشكاليات 

وبني ان الهدف من النقابة املوحدة هو فرض عقد اجتامعي 

جديد قائم عىل االنساين وعىل احرتام حقوق االنسان وانهاء 

اشكال العمل الهش ومقاومة البطلة ولحامية االجتامعية.

 الرفيق مامادو ديالو: العمل والنضال النقايب مستمران

السنوات  عديد  منذ  أصبح  العوملة  إطار  يف  العامل  إن 

قرية صغرية وهو ما يجعل األمور متشابهة يف 

العامل ومنها حضور  وبقاع  بلدان  مختلف 

وعوملة  الجنسيات  متعددة  الرشكات 

االستثامرات  وحضور  االقتصاد 

املعوملة كام ان القرارات االقتصادية 

الكربى أصبحت متّر عرب املؤسسات 

املالية الكربى ولكنها متر أيضا عرب 

مجموعة  مثل  الكربى  التجمعات 

العرشين.  ومجموعة  السبع 

القول  ميكن  فإنه  عام  وبشكل 

كربى.  درجة  اىل  متشابه  العامل  ان 

الطبيعي  من  فانه  الوضعية  هذه  وأمام 

فرغم  متشابهة  النقابية  الحركة  تكون  ان 

وجود قصص خاصة بكل بلد فإن املسائل والقضايا 

الحقوق  قضايا  وهي  عام.  بشكل  نفسها  هي  االجتامعية 

النقايب  العمل  العمل الالئق ويف احرتام  العاملية والحق يف 

ويف الحامية االجتامعية. وعن سؤال جريدة الشعب حول 

مدى القدرة عىل النجاح يف تحقيق تحالف نقايب افريقي 

قوي وموحد قال الرفيق مامادو ديالو ان الحركة النقابية 

العدالة وضد استغالل االنسان  انعدام  ولدت للرصاع ضّد 

لإلنسان وهو ما يعني النضال ضّد رأس املال ومامرساته. ويف 

هذا السياق تجدر اإلشارة اىل ان األنظمة مثلها مثل رأس 

املال ستحاول بكل ما تستطيع ان تضعف الحركة النقابية 

وان تقسمها لتجعلها غري قادرة عىل خوض معارك العدلة 

ان  النقابيني  املامرسات عىل  مواجهة هذه  االجتامعية. يف 

يكونوا واعني بالظرف املحيط بهم ويجب ان يكون عامال 

الن  والتوحد  التحالف  نحو  السعي  اجل  من  لهم  محفزا 

والنضال  التفاوض  عىل  قدرتهم  وعدم  النقابات  ضعف 

انه من  العامل. غري  الوخيمة عىل  انعكاساتها  لها  ستكون 

حقوق  واحرتام  االجتامعي  الحوار  فرض  اىل  اإلشارة  املهم 

العامل مير بالرضورة عرب نقابات قوية وهو ما يستوجب أن 

تكون النقابات ممثلة للعامل يف مختلف املستويات وعليه 

رضوري  أمر  النقابات  هياكل  اىل  واالنتساب  الهيكلة  فإن 

يستوجب العمل الجاد مبا يف ذلك الذهاب اىل العامل يف 

من  باملائة   60 حوايل  اآلن  يضم  الذي  املنظم  غري  القطاع 

التحديات  الشعب حول  ثان لجريدة  العامل. وعن سؤال 

التي تطرحها الثورة الصناعية الرابعة وتحوالت عامل الشغل 

قال الرفيق مامادو ديالو ان عامل الشغل تغري ويواصل التغري 

ومن  الكربى  التكنولوجية  التغريات  ظّل  يف  رسيع  بشكل 

املفرتض نتيجة لذلك ان تتغري عالقات الشغل. ففي العادة 

تجميعهم  ويسهل  اآلالف  يضّم  الذي  املصنع  هناك  كان 

ويلتقون بشكل دائم ويتبادلون اآلراء غري أن هذا األمر يف 

إن هناك  بل  ليحل محله عمل مجموعات صغرية  تراجع 

العمل املنزيل الذي ميثل فرصة جديدة لصاحب راس املال 

القتصاد املزيد من املال عرب تجنب كلفة بناء او تأجري 

أصحاب  كان  فإذا  وغريها.  والكهرباء  مقر 

الوضع  مع  تأقلموا  قد  املال  راس 

فإنه  صالحهم  إىل  وحّولوه  الجديد 

كذلك  النقابيني  عىل  الواجب  من 

الرضوري  من  أنه  وبنّي  التأقلم. 

السياسات  تطوير  عىل  العمل 

شبكات  وتوظيف  االتصالية 

اجل  من  االجتامعي  التواصل 

وتعبئتهم  العامل  مع  التواصل 

الرفيق  وأكد  قضاياهم.  اجل  من 

مامادو ديالو انه وبقطع النظر عن 

شكل العالقة الشغلية فإن عالقة رأس 

مال/ عمل ستستمر وعالقة الشغل/ أجر 

ستستمر وسيبحث صاحب راس املال عن الربح 

وهو ما يعنيان عىل النقابيني التواجد من اجل الدفاع عن 

العامل.

اجتمع املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل يوم 06 
العام وتدارس الوضع  الطّبويب األمني  الدين  ماي 2022 برئاسة األخ نور 
التوضيحات  تقديم  الحكومة ويهّمه  للمفاوضات مع  العام والتحضريات 

التالية:
يدين بشّدة حمالت التشويه والتزوير واألكاذيب التي تطال األمني العام 
وعددا من قيادات االتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها إىل أنصار 
الرئيس وأخرى بانتامئها إىل النهضة وحواشيها عىل خلفية املواقف املستقلّة 
والتي حّمل  بتونس  التي تعصف  األزمة  االتحاد بخصوص  التي عرّب عنها 
من خاللها املسؤولية لجميع األطراف ألنها دفعت البالد إىل حافة الهاوية 
وتسعى جاهدة إىل إدخالها يف دّوامة التفكيك والعنف واملجهول. ويطالب 
القضاء بتعّهد هذه االنتهاكات وتتبّع مرتكبيها ملا تلحقه من إساءة ألعراض 
الشخصيات واملنظاّمت ورشفها ويهيب بجميع القوى للتصّدي إىل السموم 
التي تبثّها هذه الصفحات االفرتاضية التي تزيد من تعكري األجواء وتوتري 

املناخ العام والدفع إىل العنف واإلرهاب ملا فيها من تحريض وتجييش.
2022 من  05 ماي  بتاريخ  الصادر  النهضة  بيان حركة  يدين ما ورد يف 
اتّهام لألخ سامي الطاهري يؤكّد أّن ما يصدر عن أعضاء املكتب التنفيذي 
املواقف  عن  قياداته  تعرّب  الذي  االتحاد  يلزم  مواقف  أو  ترصيحات  من 

املنسجمة والنابعة من التشاور والحوار والصادرة عن األطر والهياكل.
توقيتها  حول  تساؤالته  عن  ويعرّب  مّدة  منذ  الرائجة  الترسيبات  يدين 
العام،  األمن  عىل  خطورتها  عىل  مشّددا  وراءها،  يقف  ومن  وأهدافها 
منّددا بإساءتها إىل رأس الدولة واستهدافها سمعة البالد ويستغرب املكتب 
التنفيذي الوطني انتظار طول هذه املّدة لتحرّك النيابة العمومية واألجهزة 
العام إلنارته  الرأي  التحقيق والتوّجه إىل  الفّنية ويدعوها إىل رسعة إنهاء 

بالحقيقة والتجّهز للتصّدي ملثل هذه املناورات الخطرية.
ينّدد بالحرائق املفتعلة خالل األيّام السابقة ويدعو وزارة الّداخلية إىل 
التوّجه إىل الرأي العام لطأمنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز 
التي  الجهود  ويحيّي  سياسية،  خلفية  وذو  وإجرامي  مفتعل  هو  ما  بني 
يبذلها أعوان الحامية املدنية وأعوان الغابات وقّوات األمن والجيش بإسناد 
اليقظة  إىل  واملواطنني  األجهزة  جميع  ويدعو  املواطنني  من  كثرية  أحيانا 
واملساعدة عىل التصّدي لكّل عمل إجرامي من هذا النوع ويعرّب عن قراره 

املساهمة يف الوقوف إىل جانب املترضرين.
يجّدد رفضه ألّي مغامرة تستهدف وحدة البالد عرب إنشاء كيانات موازية 
االنقسام  مزيد  وإىل  التصادم  إىل  ودفعها  األزمة  تعميق  يف  تزيد  غريبة 

ويدعو إىل التوقّف عنها.
بقدر التزام االتحاد بالحوار، فإنّه يسّجل التأّخر يف الدعوة إليه ويرفض 
تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية عىل االتحاد، فإنّه يطالب 
بتوضيحات حول مالبساته مذكّرا مبوقفه الّداعي إىل حوار حقيقي مبارش 
واسع ال قرارات مسبقة فيه وال تزكية الستنتاجات معّدة له سلفا ويدعو 
إىل االتفاق عىل أهداِفه وإطارِه وعىل أطراِفه ومحاورِه وأشكاِل إنجازِه 
وأجندِة أشغاله قبل إصدار أّي أمر يف الغرض كام يجّدد رفضه ألّي حوار 
شكيل مرشوط غري ذي جدوى يهّمش القوى السياسية الوطنية واالجتامعية 

الفاعلة.
بإلغاء  بدءا  الشّغالني  مطالب  مع  اإليجايب  التفاعل  إىل  الحكومة  يدعو 
يف  الزيادة  إىل  تفيض  اجتامعية  مفاوضات  يف  والرشوع   20 عدد  املنشور 
األجر األدىن املضمون وتعديل املقدرة الرشائية ألجور أعوان القطاع العام 
إىل  ووصوال  والحكومة  االتحاد  بني  لالتفاق  تجسيام  العمومية  والوظيفة 
النظامني  تنقيح  يف  التفاوض  وإنهاء  املربمة  القطاعية  االتفاقيات  تطبيق 
بصفة  والرشوع  والدواوين  وللمنشئات  العمومية  للوظيفة  األساسني 
تشاركية يف معالجة وضعية املؤّسسات العمومية حالة بحالة قصد إنقاذها. 
عامل  يف  بالزيادة  املتعلّقة  التعديلية  املالحق  بقية  إمضاء  إىل  يدعو  كام 

القطاع الخاص وإصدارها يف الرائد الرسمي يف أرسع األوقات.

في اجتماع للمكتب التنفيذي لالتحادإدانة لحمالت التشويه وإرصار عىل سحب وطنية

إدانة لحمالت التشويه 
وإصرار على سحب املنشور عدد 20
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  صفحات مأجورة ومحالت شعواء هلتك حرمة األموات 
وأعراض األحياء ولرضب تاريخ املنّظمة الشغيلة وقياداهتا

 يتغذى من األزمات ويُمَوّل إلسكات أصوات الحق... الذباب االلكتروني يتناسل ويتكاثر

بائسة  محاولة  يف  ويرسة  مينة  الزائفة  واخباره  اشاعاته  سموم 
املناضلني عرب  ولتشويه  للبالد  العليا  املصلحة  املدافعني عن  الرباك 

فربكة األكاذيب وتلفيق التهم الباطلة.
يف  االستثامر  الوانه  اختالف  عىل  الذباب  ذلك  مطلقو  ويحاول 
االزمات التي متر بها البالد الشعال فتيل حرب الكرتونية. وكان االتحاد 
للدم  املتعطش  الذباب  للعاب  اسالة  األكرث  للشغل  التونيس  العام 
واملتغذي عىل قاممة الكذب والخداع، ليصطنع حول قياداته املناضلة 
الروايات ويبثها يف شكل سموم عىل مواقع التواصل االجتامعي ويف 

مواقع الكرتونية مأجورة.
االلكرتونية،  كتائب  عنان  اطالق  املاضية  األيام  خالل  تم  وقد 
األخ  العام  األمني  اتهام  واخرها  وقياداته  االتحاد  ملحاربة  جندت 
بالفساد ومبساندة  واتهامه  أجنبي  بتلقي متويل  الطبويب  الدين  نور 
املساعد  العام  األمني  اتهام  اىل  املرور  ثم  بـ»االنقالب«.  يدعونه  ما 
باالتحاد والناطق الرسمي باسمه األخ سامي الطاهري بوقوفه وراء 
بتهم  رميه  تم  كام  الطبويب  اىل  نسب  والذي  املتداول  الصك  فربكة 
والفكري  األخالقي  االنحطاط  مدى  بوضوح  تعكس  مقرفة  أخالقية 
ملخرتعيها. وتّم نسج عديد الروايات الكاذبة فصنعوا لألخ الطاهري 
أخا اسمه زياد الطاهري ووظفوه سائقا للشهيد الرمز شكري بلعيد 
متهمني إياه بالتآمر مع القضقايض الغتيال بلعيد. كام صنعوا له ثروة 
وشاحنات وارصدة باملليارات وغريها من األمور األخرى التي وبقدر 
الديك  رقصات  الشفقة عىل  تثري  بحق  فانها  الضحك  عىل  تدفع  ما 
املذبوح التي يطلقها صناع االشاعات ملحاولة انقاذ ما تبقى لهم من 
فرص العودة اىل دائرة فسادهم وتالعبهم مبصالح البالد والتعدي عىل 

حقوق شعبها.
محاولة رضب رموز االتحاد

ومل يقف االمر عند ذلك الحد، بل سعى ممولو الذباب االلكرتوين 
الذي  التونيس للشغل  العام  وأولياء نعمته إىل رضب رمزية االتحاد 
أقلق  ما  أكرث  ولعل  وعاملتهم.  فسادهم  وكشف  وجههم  يف  وقف 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  هو  االلكرتوين  الذباب  مسريي 
لعب عىل مر تاريخ تونس املعارص دورا سياسيا فاعال بدأ منذ عهد 
االستعامر الفرنيس حيث ناضل ضد املستعمر وصوال إىل 2011 إذ قاد 
الثورة التونسية التي اسقطت نظام بن عيل ثم سنة 2013 وكذلك 
يف  الشأن  هو  مثلام  السياسيني،  الفرقاء  بني  النظر  وجهات  تقريب 
الحوار الوطني سنة 2013، مبؤازرة املنظامت الوطنية األخرى، وهي 
املحامني،  وعامدة  اإلنسان،  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة 
واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي توج 
بحصول هذه املنظامت )الرباعي الراعي للحوار الوطني( عىل جائزة 

نوبل للسالم.
واتهم االتحاد العام التونيس للشغل أنصار حركة النهضة بالوقوف 
حول  الشائعات  وفربكة  بالباطل،  االتحاد  التهام  شيك  تزوير  وراء 
رضبه  ومحاولة  عليه  والتجييش  شيطنته  اجل  من  االتحاد  قياديي 

والحط من قيمة رموزه..
جمهور متعطش للتشويهات وللدم

قال األخ الطاهري إنه مل يشعر بالخوف رغم استبطان التشويه 
من  تهاطل  الذي  بالذباب  أسامهم  ممن  تضايق  لكنه  بتهديده، 
ولهم جمهور  إياهم »محرتفني« وممولني  معتربا  كل حدب وصوب 

متعطش ليس للتشويهات فقط بل للدم.
ونوه سامي الطاهري باملئات بل اآلالف، من الناس الذين ساندوه 
بتلقائية ومحبّة وصدق.. وقال إن كّل نّص وكّل كلمة وكّل صورة وكّل 
الدم يف  بردا وسالما عليه وتزيد تدفّق  تنزل  إعجاب وكّل »برتاج«، 

عروقه لتخربه ان »اثبْت.. شد حيلك.. نحن مع بعضنا«.
ويعتقد األخ سامي الطاهري أّن املسألة ليست شخصية باملرّة، 
واألكاذيب  والهتك  والتشويهات  الحمالت  من  سنني   10 اىل  بالنظر 

واإلشاعات واألباطيل والفربكة..
وأضاف انه يف دول أخرى 3 أشهر إشاعات تنهار.. تسقط وجوه 
وتربز وجوه، لكن بالدنا تحملت الكثري، مؤكدا أن ذلك ال يعني انه 

قبل 2011 مل يكن هناك تشويه.
التشويه خلقته حركة النهضة

الحرب  بجهاز  جاء  من  أّول  بأنها  النهضة  الطاهري  األخ  اتهم 
البرشية  واملوارد  الضخمة  االعتامدات  لها  وخّصص  االلكرتونية 
تكّونوا  أن  وسبق  بل  القضائية  وحتّى  واألمنية  السياسية  والتغطية 
فيه سنوات قبل الثورة مع فريدم هاوس وغريهم )الصور تدّل عىل 
ذلك..( ورمّبا استفادوا لفرتة وجيزة بالتجهيزات واملنظومة املنتصبة 

يف أحد طوابق دار التجّمع املنحل )وأنقذها الجيش عىل ما يبدو(.
وأكد أنه قد ملعت بني هذه الفرقة أسامء كثرية اشتهرت بقدراتها 
واإلجهاز  لتشويهها  فرائسهم  وتصيّد  اإلشاعات  فربكة  عىل  الكبرية 

عليها..
املستنقع،  هذا  اىل  دخلوا  الذين  وحدهم  ليسوا  انهم  واستطرد 
بل هناك الكثري ممن لعبوا نفس اللعبة القذرة بل واعتربوا انفسهم 
»صحفجيني« واداروا مواقع الكرتونية أصبحت »صانعة رأي« ومصدر 

أخبار أغلبها كاذب وزائف.. بل منهم من اصبح بوقا مخفيا لإلرهاب..
العرشية  يف  ظهر  انه  االتحاد  باسم  الرسمي  الناطق  وأضاف 
األخرية سوق صفحات الفايسبوك.. كل صفحة، مهام كان اهتاممها، 
)كرة او طبخ او نكت او حتى لعب اطفال وخاّصة إذا كان اهتاممها 
سيايس أو إعالمي(، كان وعندما يصل عدد متابعيها اآلالف غالبا ما 
يتّم التوّجه لرشائها مبئات املاليني.. »شكاير فلوس«.. وتتحّول تدريجيا 
وأحيانا دفعة واحدة بوقا للنهضة وألطراف قريبة منها ومنربا لتهتيك 

أعراض من يخالفونها الرأي والفكر واملوقف..
مثلام  تشويه شعواء  تسبقه حملة  كانت  اغتيال  كّل  بأن  وذكر 
ضّد  وحصل  الرباهمي  ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  ضّد  حصل 
األمنيني والعسكريني الذين نعتوا بالطواغيت... ثم ميرون إىل التنفيذ 

بعد التشويه والتحريض..
واعترب األخ سامي الطاهري أن االتحاد كان من أكرث املترّضرين 
حرمة  أنواعه  بجميع  الذباب  فيها  هتك  القذرة..  الحرب  هذه  من 
األموات وأعراض األحياء وتاريخ املنظّمة وقياداتها ونساءها ورجالها..

»شيطنوا وحرّضوا وجرّموا وكفروا وحاولوا رضب جذور االتحاد 
وعمقه االجتامعي..«

وأعوان  خرباء  فيها  كان  قوبليزية  قذرة  دعاية  ماكينة  واعتربها 
وتلّقي  وتلخيصها  املعلومات  لتجميع   24/24 يشتغلون  ومختّصون 
وبعد  حدث  كّل  يف  واملحامل  والتخريجات  الصيغ  وإيجاد  األوامر 
الكلامت  وتُقتطَع  الفيديوهات  تركيب  يتم  والفوتوشوب  الفربكة 

والعبارات وتلّفق التهم..

 االتحاد يرفض انشاء جيش الكرتوين مثلهم
شدد األخ سامي الطاهري عىل انهم قدموا شكايات كثرية ضّد جهات 
معلومة دون حصيلة٬ مؤكدا انهم رفضوا يف االتحاد انشاء جيش الكرتوين 
مثلهم ورفضوا انشاء صفحات ُمموَّلة ورفضوا الرد عىل التشويه بالتشويه 
حتّى أن مواقع االتحاد وصفحاته كانت تتعرّض لهجومات دامئة وصلت 
حد تشغيل روبوتات من بلدان آسيوية ومتت قرصنت مواقعهم مرّات...

وقال إن بعض العنارص يف األجهزة الفّنية لوزارة تكنولوجيا االتصال 
متورّطة بشكل أو بآخر يف كتائب مجاميع الحرب االلكرتونية رغم أنهم 
كانوا قد طالبوا بتحييد هذه الوزارة االسرتاتيجية وتطهريها وإىل حّد اآلن 
وال إجراء وقايئ لحامية األمن االلكرتوين للبالد وال اي قرار.. وأضاف انه 
حتى CNI تالعبوا بها واستخدموها يف حربهم وخاصة يف انتخاباتهم.. 
املوجة  نفس  وركبوا  األمر  استسهلوا  الرئيس  أنصار  بعض  حتّى  واليوم 
بقنصه«ينّوضوا  يقومون  أنصاره  أو بعض  الرئيس  ينقد  وصاروا كل من 

عليه« ويسحلونه ويشنَّعون به كام مل يشنَّع قبله أحد..
ميلك  من  بني  تنافسا  هناك  أصبح  أنه  الطاهري  سامي  األخ  وقال 
ذبابا أكرث إيذاء وسموما وطنينا وفحيحا، معتربا ان الحرب النووية أرحم 
منها.. وأقر الناطق الرسمي باسم االتحاد انه ليس مختصا يف االستقصاء 
وال يف تحليل هذه الظواهر الجديدة وال ميكنه أيضا ايجاد حلول ناجعة 
ولكنه يرى ان املطلوب: هو أنه ال بّد لعلامئنا من تحليل هذه الظاهرة 
املاكينات  هذه  دواخل  استقصاء  رصد  من  للصحافيني  والبّد  وتفكيكها 
اإلعالمية القذرة وكشف كنهها. والبّد من إنفاذ القانون ويف نفس الوقت 
in� يكونوا ال  وان  السكوت  املترّضرين عدم  الترشيعات. وعىل   ططوير 

ال  انه  معتربا  الفعل،  ويردون  ويواجهون  بشكايات  ويتقدموا   timidés
معنى لرواية »القافلة تسري والكالب تنبح« ألن اإلشاعة سهلة االنتشار 
والتصديق صعب التكذيب مستحرضا إشاعة تقايض األمني العام السابق 
يصدق  اآلالف  زال  ما  والتي  شهريا  دينار  الف  لـ35  العبايس  حسني 
الظاهرة  لها  للتصّدي  الجهود  كّل  تكاتف  من  البّد  أنه  وأضاف  ذلك. 
فالدميقراطية التي يعشش فيها أنواع الذباب االلكرتوين هي بؤرة عنف 

ومستنقع عفن وحقل ألغام...
الذباب تناسل وتكاثر فوق البحريات اآلسنة

قال املحلل السيايس الجمعي القاسمي ان الذباب االلكرتوين هو من 
ارشس أنواع الذباب الذي تناسل وتكاثر بشكل غريب وعجيب، ليظهر 
أنواعا هجينة لتنهش األصوات الرشيفة واملنظامت الوطنية بغية التهديم 

والتخريب.
البحريات  فوق  تناسل  الذي  االلكرتوين  الذباب  ان  محدثنا  وأكد   
يحرك  الذي  الطرف  استشعار  مرده  وهجينة  خطرية  بكميات  اآلسنة 
قوى  هناك  وان  وموقعه  موقفه  وبضعف  بالخطر  الذباب  ذلك  خيوط 
الكتائب  هذه  مثل  فيحرك  ادعاءاته،  زيف  كشف  استطاعت  أخرى 
كشف  عن  بتوقف  عله  االعراض  ولنهش  للتشويش  العفنة  االلكرتونية 

مرشوعه التدمريي وفضحه.
وأضاف املحلل السيايس الجمعي القاسمي أن ما يحصل اليوم مع 
االتحاد العام التونيس للشغل من حمالت تشويهية ومحاوالت لشيطنة 
بخصوص  وجيل  واضح  ملوقف  الشغيلة  املنظمة  حمل  مرده  قياديه 
وهذا  البالد  تعيشها  التي  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  االحداث 
او  بشكل  فتحاول  والقوى  األطراف  من  العديد  يحرج  الواضح  املوقف 

باخر اسكاته من خالل هذه املامرسات الدنيئة.
* حياة الغامني

 بسبب مواقفه المستقلة... االتحاد ورموزه 
يُنهَشون من قِبَِل كتائب الكترونية تقبض 

األموال وتفرّط في االخالق 
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أيام الخريف الصعبة قبل حلول شهر رمضان في 

أربعني  منذ  عرفته  الذي  الرّجل  هذا  أوال، 
ُمسّمى.  عىل  إسٌم  األوقات،  كّل  يف  وخربته  سنة، 
مّو من رِفعة وترفّع عن  السُّ فهو ساٍم بكّل ما يف 
من  الّنظافة  يف  ما  بكّل  وطاهر  األمور.  صغائر 
وسط  ِخصاله  الناس  يرى  ال  وقد  ومعنى.  داللة 
ضجيج األحداث وُغبار األيام الذي خيّم عىل البلد، 
فاختلط عليهم الحابل بالّنابل، وما عاد بإمكانهم 
هام.  السِّ يرمي  ومن  الخيل  ميسك  من  بني  الفرز 
رجاالت  من  واحد  الطاهري  سامي  األخ  ولكن 
الذين ستبقى أسامؤهم عالمات  الحديثة،  تونس 

ضوء تستدل بها األجيال.
منذ أيام شبابه األوىل تبوأ موقعه يف الصفوف 
األمامية وعىل امتداد عقود، وحيثام كان، ويف أشد 
أفضل  بقاعدة:  النار، عمال  كان عىل خط  املحن، 
الرجال، هو الذي يكون حيث تكون الظروف أكرث 
صعوبة. فلم يتخلف يوما عن دوره، ومل يُكن دِعيًّا 
وال باحثًا عن ُشهرة أو مجد. ومل يغترَ أبًدا، إذ ليس 
ُمغامرًا  يكن  ومل  الغرور.  من  أسخف  هو  ما  مثة 
ثم  ثانيا،  الجرأة  أوال،  فالعقل  األيام،  من  يوم  يف 
التفاصيل. وبني هذا وذاك، ال يهم إن وضع  تأيت 
»الذين  بأن  منه  تعلّمنا  وقد  كّفه.  عىل  روحه 
نرصة  أجل  من  املخاطر  ملواجهة  يستعّدون  ال 

أوطانهم، يستحقون أن يُعاملوا معاملة العبيد«. 
الطاهري محّل هجوم  األخ سامي  ملاذا  ثانيا، 
الدستوري  وصفحات  النهضة،  حركة  صفحات 
يف  سعيد  قيس  الرّئيس  أنصار  وصفحات  الُحّر، 

الوقت نفسه؟ 
يف  السيايس  بالوضع  عالقة  لها  املسألة 
»الحوار  من  املتضاربة  باملواقف  وتحديدا  البالد. 
الوطني« الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية. وكون 
يف  باإلعالم  ومكلف  رسمي  ناطق  سامي  األخ 
االتحاد، وكونه كأّي عضو للمكتب التنفيذي مؤثّر 
يف صياغة موقف االتحاد. وألّن موقف االتحاد هو 
وألن  مييل.  حيث  األمور  ستميل  بحيث  املحّدد، 
بيان  التي عرّب عنها يف  الوطنية  له رؤيته  االتحاد 
6 ماي 2022، فإن األطراف الثالثة تضغط كّل من 

جهته، وكّل لصالحه:
مقاطعته  االتحاد  يُعلن  يك  تضغط  النهضة 
للحوار. ألن مشاركته تعني انتصارا ُمبينا للرئيس، 
ومحًوا سياسيا ُمبينا للنهضة. وهذا ما يُفّسُ ذكر 
األخري،  بيانها  يف  واللقب  باإلسم  الرسمي  الناطق 
وهو تهديد رصيح، خبيث وُمشّفر، يحمل تذكريا 

بالشهيد شكري بلعيد. 
الدستوري الحّر يضغط من جهته لثني االتحاد 

عن املشاركة يف الحوار، ألّن تغيري الدستور 
ال  رئايس،  بنظام  الربملاين  النظام  واستبدال 

الرأي  استطالعات  تقول  كحزب  يخدمه 
الترشيعية  يف  الفائز  سيكون  أنه 

يف  حظوظه  ضعف  مقابل 
والدستوري  الرئاسية. 
كثريا  سيتأّذى  الحّر 
تغيري  تّم  إذا  فيام 
االنتخايب،  القانون 
آلية  إىل  وذهبنا 
االقتاع عىل األفراد. 
عىل  إرصاره  وأمام 
قراره،  استقاللية 
صفحات  تحرّكت 

الدستوري 
ملهاجمته  الحّر 
وتشويهه، وكالعادة 
رضب  خالل  من 

األخ سامي الطاهري رجل االتحاد القوي، وصوته 
املعرب عن رأيه.

االتحاد  يدخل  يك  يضغطون  الرئيس  جامعة 
رشط  أو  قيد  بال  للحوار  للشغل  التونيس  العام 
وبرغم  أدراك،  وما  االتحاد  يعني  مقتحات.  أو 
25 جويلية، ورغم وقوفه عىل  انخراطه يف مسار 
الحياد، بحيث مل يشتط ربط حضوره بحضور هذا 
الطرف أو ذاك، يُراُد له أن يكون مجرّد ديكور يف 
حوار ال يعرف عنه شيئا إىل حّد اليوم. ال توقيته وال 
مكانه وال مكوناته وال جدول أعامله وال أهدافه. 
تحرّكت  األخري،  بيانه  يف  برؤيته  متسكه  وبسبب 
العالقة  رغم  لتهاجمه،  الرئيس  أنصار  صفحات 
الجيدة بني ساحة محمد عيل وقرص قرطاج هذه 

األيام. ومرة أخرى األخ سامي يف الواجهة. 
العام  االتحاد  موقف  لكم  أنقل  وأخريا،  ثالثا 

التونيس للشغل من الحوار، من خالل هذه الفتة 
الواردة يف بيان 6 ماي 2022: »بقدر التزام االتحاد 
بالحوار، فإنّه يسّجل التأّخر يف الدعوة إليه ويرفض 
الوصاية  الدروس والتحذيرات ولعب دور  تقديم 
حول  بتوضيحات  يطالب  فإنّه  االتحاد،  عىل 
مالبساته مذكّرا مبوقفه الّداعي إىل حوار حقيقي 
تزكية  وال  فيه  مسبقة  قرارات  ال  واسع  مبارش 
الستنتاجات معّدة له سلفا ويدعو إىل االتفاق عىل 
وأشكاِل  ومحاوره  أطراِفه  وعىل  وإطاره  أهداِفه 
يف  أمر  أّي  إصدار  قبل  أشغاله  وأجندِة  إنجازه 
الغرض كام يجّدد رفضه ألّي حوار شكيل مرشوط 
الوطنية  السياسية  القوى  يهّمش  غري ذي جدوى 

واالجتامعية الفاعلة.«.
عىل  للهجوم  الحقيقة  األسباب  هي  هذه 
استقاللية  فاتورة  هي  وتلك  وتهديده.  االتحاد 

املنظمة.

استحقاقات صعبة ال يمكن للعابرين يف مسارب التاريخ الفرعية إدراكها
تابعت الهجوم الذي تُشنُّه صفحات تابعة لثالثة أطراف مختلفة عىل األخ سامي الطاهري األمني 

العام املساعد، والناطق الرسمي باسم االتحاد العام التونيس للشغل.
يف الحقيقة كنت أقرأ التشويهات واملغالطات والتهديدات، ومل أكن أنوي التعليق بسبب تفاوت 
املقامات. يعني ال يليق من منطلق أديب إيتيقي أن يُذكر فرحات حشاد مثال، يف النّص نفسه مع 
مجرم حّق عام ُسِجن من أجل قضية نفقة أو رسقة. ومثلام تألّم اإلمام عيل فقال: »أسقطني الّدهر 
حتى قيل )عيل ومعاوية(«، أنا أيًضا يؤملني الحديث عن األخ سامي الطاهري يف السياق نفسه 
مع نَِكرات أو مع َخَونة يحملون عىل أكتافهم جرائم قتل واختالس أموال عمومّية. ولكن حني ُذِكر 

اسمه يف البيان األخري للمكتب التنفيذى لحركة النهضة، اضطررت إىل توضيح ثالث نقاط: 

* بقلم: عز الدين البوغامني بعد تجدد حمالت التشويه والشيطنة التي طالت األخ سامي الطاهري 

محمد  الفالحة  وزير  به  أدىل  الذي  الترصيح  أثار 
كبريا،  استياء  الوطنية،  التلفزة  أنباء  لنرشة  إلياس حمزة 
خاصة أن الرجل كان يتحّدث بثقة عن برنامج الحكومة 
لرفع أسعار منتوجات الحليب والدواجن واألعالف، وكأن 
األمر فيه مزيد من الشامتة يف املواطن والفالح والتاجر 

والفقري ومتوسط الدخل وصاحب العائلة.
ومل  يبدو  ما  مكتبه عىل  يخرج من  مل  الوزير  السيد 
الذي  االسعار  شيئا من جنون  ير  ومل  االسواق  يتجول يف 
يكون  االرتفاع  أحيانا  بل  يوم،  كل  املواطن  يكابده  بات 
ميكن  وال  عقل،  يصّدقها  أن  ميكن  ال  وبنسبة  ساعة،  كل 
أن تحصل حتى يف بلد ال حكومة فيه وال رقابة وال أجهزة 

وال دولة أصال.
يتطرّق  أن  يريد  وال  جيدا،  يعرف  الوزير  السيد 
مئات  فيها  لوحدها،  التجارة  وزارة  أن  كام  للموضوع، 
مهّمة  ومنح  ضخمة  برواتب  يتمتعون  الذين  املراقبني 
ووصوالت بنزين وسيارات ادارية ومكاتب فارهة، لكنهم 
ال يشتغلون منذ أكرث من ثالث سنوات، ويعرف جيدا أن 
زميلته وزيرة التجارة ال تستطيع أن تجربهم عىل مامرسة 
أنهم  ويعرف  أجلها،  من  أجورهم  يقبضون  التي  مهاهم 
ال يدخلون االسواق، وانهم ال يقومون إال بحملة واحدة 

او اثنتني يف السنة، حينام تكون هناك مناسبة، وبحضور 
التلفزة، وبعد أن يقع اعالم كل من يف السوق مسبقا بان 
نشاط  من  ذلك  بعد  يُعرض  ما  كل  وان  قادمة،  الرقابة 

رقايب.
كام يعرف السيد الوزير أن مصالحه يف وزارة الفالحة 
مبسالك  عالقة  لهام  تعد  مل  التجارة  وزارة  يف  ونظريتها 
الجملة  سوق  يف  يتدّخل  أن  يستطيع  ال  وانه  التوزيع، 
هذه  وان  للتوزيع،  آخر  مجّمع  أي  يف  وال  القصعة،  ببرئ 
منذ  الدولة  ادارة  عن  خارجة  املافيوزية  »الكانتونات« 
التي  وهي  لوحدها،  اسعارها  تحدد  التي  وهي  سنوات، 
بضخها  تقوم  التي  الكميات  السلع من حيث  تتحكم يف 
واالسعار،  والتخزين  الجودة  حيث  من  أو  السوق  يف 
أو  اللحوم  أسعار  يف  الزيادة  عىل  الحكومة  حديث  وان 
الدواجن واالعالف، ال معنى له، الن هذه اللوبيات تزيد 
لوحدها متى شاءت وال تنتظر اذنا من الحكومة، بل هي 
التي تفرض الزيادة عىل أرض الواقع، وما عىل الحكومة اال 
مسايرة قراراتها واالعالن عن ذلك رسميا، ال أكرث وال أقل.

منذ  الوزير  استبق  البيضاء  اللحوم  مصّنعي  مجّمع 
لها  معنى  وال  مربرة  غري  زيادة  وأعلن  تقريبا  أسبوعني 
االنتاج  دوائر  باقي  مع  التشاور  ودون  نفسه  تلقاء  من 

الوزير »ليبرّش« املواطن املسحوق  القطاع، واالن يأيت  يف 
الجالء  بعيد  احتفاال  ستكون  أنها  قال  أخرى  بزيادة 

الزراعي.
برقاب  تتحكم  التي  اللوبيات  اىل  يتطرّق  مل  هو 
الفالحني، وتقّت عليهم االعالف تقتريا، وباالبتزاز وبأسعار 
السوق السوداء، وهو مل يتطرّق أيضا اىل القرار الذي من 
املفتض ان تتخذه الحكومة وهو الغاء مونوبول الرشكة 
الوحيدة املورّدة لالعالف والتي متنح أيضا مونبوال حرصيا 
لثالث رشكات ذوات مصاهرة عائلية بني اصحابها للتحكم 
بها يف السوق وتحديدا يف رقاب الفالحني، وتجربهم عىل 
بأبخس  ودواجنهم  وحيواناتهم  منتجاتهم  يف  التفريط 
املنتج  حساب  عىل  مثن  بأغىل  هي  لتبيعها  االسعار 
واملستهلك نفسه، ولتدفع يف مزيد تفقري الناس وتجويع 
الشعب، وما ميكن ان ينتج عن ذلك من عنف اجتامعي 

وفوىض ال ميكن التنبؤ بنتائجها.
وهذه السياسة التي تنتهجها حكومة السيدة نجالء 
لكن  االخرية،  تكون  ولن  نوعها  من  االوىل  ليست  بودن 
املفتض يف حكومتها ويف ظرفيتها ويف شعاراتها ان حكومة 
انقاذ، وال يعتقد عاقل أن حكومة انقاذ ميكن ان تحتفي 
بذكرى الجالء الزراعي عن طريق زيادة يف أسعار الحليب 

والبيض والدواجن.
التي  املواد  هذه  ان  تعرف  بودن  السيدة  فحكومة 
تبقى  ما  آخر  هي  الفالحة  وزير  السيد  عنها  تحدث 
بصعوبة  عليه  الحصول  ميكن  ما  آخر  وهي  للمستهلك، 
يف الوقت الحايل أيضا، ومع ذلك ترّص عىل الزيادة، وكان 
لالعالف  املورّدة  الرشكة  فورا مبحاسبة  تبادر  ان  بإمكانها 
وان  الفالحني،  عىل  تفرضها  التي  املشطة  الزيادات  عىل 
الفوسفاط  مجال  يف  االنتاج  نسق  استجاع  اىل  تبادر 
ترشيعات  سّن  اىل  تبادر  وأن  املكلف،  استرياده  وتوقف 
لكنها  والتويج،  والتسويق  االنتاج  عملية  تسّهل  وقوانني 
اختارت الحل االسهل، دون ان تدري ان عاقبته لن تكون 
سهلة أيضا هذه املرة، ودون أن تدري ان طاقة التحمل 
كذلك  تدري  ان  ودون  االبد،  اىل  تستمر  ان  ميكنها  ال 
اعالنها، هي تضع  تنوي  التي  املبيتة  الزيادات  أنها بهذه 
حكومتها يف وضع املتآمر عىل املفقرين من أبناء الشعب، 
ومتسح أخطاء وذنوب كل املستغلني واملتنفذين، وتعطي 
رشعية وتضفي مسحة قانونية عىل كل ما مارسوهم من 
اثراء فاحش واستغالل واحتكار، وتضع نفسها يف واجهة 
علبة  توفري  عىل  الحقا  يقدروا  لن  الذين  مع  املواجهة 

الحليب وال صندوق البيض ألبنائهم الجائعني.

في ظل التهديد الحكومي بمزيد رفع األسعار:
إصرار على تفقري الفئات الهشّة وخدمة اللوبيات واملتنّفذين

* طاهر عيل
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الحدث

وأمام فشل كل الطرق القانونية مل يبق غري استعامل القّوة فاستعملت 
الرشكة كل نفوذها املادي لجّر الحكومة الفرنسية اىل تبّني مشاريعها واقرار 
االحتالل العسكري لتونس وذلك بامضاء ما سّمي بوثيقة »الحامية« التي مل 
تكن يف حقيقة األمر االّ استعامرا مبارشا بشعا دام 75 سنة ليتحّول بامضاء 

بروتوكول 56 اىل استعامر غري مبارش.
ب. حجم األرايض الزراعية التي استحوذ عليها االستعامر وطريقة اعادة 

»تونستها«
استحوذ املستعمر الفرنيس منذ دخوله اىل تونس سنة 1881 عىل حوايل 
715 ألف هكتار من جملة 500 7 ألف هك من األرايض الصالحة للزراعة 
يف القطر ُوزّعت عىل 4500 مستعمر. واضافة اىل ذلك استحوذ حوايل 350 
ألف هكتار وبذلك   70 األخرى عىل حوايل  الجنسيات  ايطايل وغريهم من 
تبلغ جملة األرايض املستحوذ عليها حوايل 785 ألف هك وهو ما ميثّل حوايل 
10 % من مجمل األرايض الفالحية. لكّن هذه النسبة الضعيفة ال يجب أن 
تخفي مسألة مهّمة وهي أّن األرايض التي وضع عليها االستعامر يده هي 
من أخصب األرايض الفالحية يف القطر وهي موجودة يف أغلبيتها الساحقة 

باملناطق الرطبة وشبه الرطبة. 
علام أنّه بعد سنة 1956 مرّت عملية »تونسة« األرايض الفالحية بأربعة 

مراحل:
العملية  هذه  بدأت  املستعمرين:  طرف  من  لألرايض  الطوعي  البيع   *
بعد  وكذلك  الداخيل«  »االستقالل  باتفاقية  سّمي  ما  امضاء  بعد  خاصة 
تونيس  بروتوكول  أول  امضاء  وقع  الجزائر حيث  التحرير يف  احتداد حرب 
الجزائرية  الحدود  من  القريبني  املستعمرين  يهّم   1957 ماي   8 يف  فرنيس 
ويتمثّل يف تسهيل عملية بيع أراضيهم اىل الدولة التونسية أو اىل الخواص 
مقابل مثن جزايف وقد بلغت املساحة التي فّوت فيه املستعمرون الفرنسيون 
بالبيع اىل الدولة التونسية حوايل 127 ألف ولكبار املالكني يف تونس حوايل 

000 40 هكتار بني سنوات 1956 و1960.
امضاء  مثّل   :1959 ماي   7 لقانون  تطبيقا  املهملة  األرايض  افتكاك   *
ميّنون  كانوا  الذين  املستعمرين  لعديد  صدمة   1956 مارس   20 بروتوكول 
النفس باالستيطان يف تونس فهاجر بعضهم اىل موطنه األصيل وتخىّل البعض 
اآلخر عن نشاطه الفالحي كليا او جزئيّا فتقلّص االنتاج الفالحي نتيجة لذلك 
بحكم أّن ضيعات املستعمرين كانت ذات انتاجية عالية جّدا وبها أعىل نسبة 
مكننة يف العامل يف ذلك الوقت. هذه الوضعية دفعت بالحكومة التونسية 
اىل اصدار القانون عدد 48 لسنة 1959 املؤّرخ يف 7 ماي 1959 وهو يتعلّق 
الناقصة استغالال« والذي ينّص يف  أو  الفالحية املهملة  العقارات  بـ »حجز 
فصله األول عىل ما ييل : »ميكن ائتامن األرايض الصالحة للفالحة التي ميلكها 
االستغالل وذلك  ناقصة  أو  كانت مهملة  اذا  الذاتية  أو  املعنوية  األشخاص 
قصد استثامرها أو حفظها« ويفّس الفصل الثالث معنى االهامل حيث نقرأ 
ما ييل: »تعترب مهملة لتطبيق هذا القانون كل أرض فالحية مل يقع بها اجراء 
ناقصة  تعترب  الفالحية كام  السنة  االبان طيلة  العادية يف  الفالحية  األعامل 
االستغالل كل ارض فالحية ال يستخرج منها صاحبها أو شاغلها او مستغلها 
مهام كان وجه استغالله كل االنتاج املستطاع بالنظر اىل طبيعتها الفالحية«. 
لكن مع األسف الشديد مل يقع تطبيق هذا القانون االّ عىل نسبة صغرية 
تدّخل  بعد  فقط  هكتار  ألف   75 تفوق  ال  املستعمرين  أرايض  من  جدا 
بروتوكولني  بامضاء  سارعت  حيث  منظوريها  لحامية  الفرنسية  الحكومة 
آخرين لتقنني عملية تحويل أرايض املستعمرين اىل الدولة التونسية بفرض 

تعويضات لهم وهكذا سقط قانون 1959 يف املاء.

من  املستعمرين  أرايض  رشاء   *
طرف نظام العميل بورقيبة: سارعت 
الحكومة الفرنسية اذا وحتّى تحمي 
املستعمرين من قانون الحجز لسنة 
التونسية  الحكومة  باجبار   1959
ملكية  لنقل  بروتوكلني  امضاء  عىل 
اىل  للفرنسيني«  الفالحية  »األرايض 
 Protocole de( التونسية  الدولة 
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 .1963
التونسية من  الدولة  وقد اشرتت 
ألف   150 حوايل   1964 اىل   1960

هك مببلغ يساوي مليون وخمس مائة ألف دينار )10 آالف د للهكتار الواحد 
بينام كان معّدل مثن الهكتار الواحد السقوي يف شامل تونس يف ذلك الوقت 
التونسية  الحكومة  ألف دينار فقط( كـ »غرامة جزافيّة دفعتها  يتجاوز  ال 
للحكومة الفرنسية« التي ستعّوض بها املستعمرين الفرنسيني العانتهم عىل 

اعادة انتصابهم مبناطقهم األصلية يف فرنسا. 
وقد اقرتضت الدولة التونسية هذا املبلغ من فرنسا. أي اّن تونس حصلت 
عىل قرض من فرنسا لرشاء أراضيها من الفرنسيني املغتصبني لها! وكان ذلك 
االستعامر  دولة  ظل  يف  العميل  الرجعي  النظام  عليه  يتحّصل  قرض  أّول 

الجديد.
بعد   :1964 ماي   12 قانون  باصدار  األرايض  من  تبّقى  ما  »تونسة«   *
حرب بنزرت أصدرت الحكومة التونسية القانون عدد 5 املؤّرخ يف 12 ماي 
»الجالء  بقانون  وسّمي  تونس  يف  الفالحية  األرايض  مبلكية  يتعلّق   1964
القانون يف فصله األّول عىل ما ييل: »ابتداءا من  الزراعي«. وقد نّص هذا 
األفراد  االّ  للفالحة  الصالحة  األرايض  أن ميلك  القانون ال ميكن  صدور هذا 
من ذوي الجنسية التونسية أو الرشكات التعاضدية التي يقع تأسيسها طبقا 
ألحكام القانون عدد 19 لسنة 1963«. غري أّن هذا الفصل الذي يوحي من 
التي تفتضح مبا  النظام  بتوّجه »وطني« يخفي وراءه عاملة  الوهلة األوىل 
ورد يف الفصل السادس من تعويض ماّدي )انسجاما مع ما ورد بالربوتوكولني 
خصوبتها  ودّمر  خرياتها  واستنزف  أراضينا  استعمر  ملن  أعاله(  املذكورين 
عليها  املنصوص  االحالة  من  »ينشأ  ييل:  ما  عىل  املذكور  الفصل  ينّص  إذ 
بالفصل الثالث املتقّدم حّق يف التحصيل عىل تعويضات تقّدر مبلغها لجنة 
تكون بجانب كاتب الدولة للرءاسة وتراعي اللجنة املذكورة يف تقدير ذلك 
بالخصوص نوع األرايض وأصل التملّك ومّدة االستثامر وما وقع استهالكه كام 
تراعي ايضا الحالة املوجودة عليها األرايض الفالحية يوم تسليمها«. تطبيق 
هذا القانون مّكن من رشاء حوايل 300 ألف هكتار. هكذا اذا تنتفي مقولة 
»تأميم األرايض الفالحية« التي طبّل ويطبّل لها النظام الرجعي العميل منذ 

سنة 1964.
االستعامر  فرتة  بداية  يف  مثّلت  الدولية  األرايض  بأّن  نقول  الختام  ويف 
ألف هكتار   745 )حوايل  ألف هكتار   828 تساوي حوايل  مساحة  الجديد 
»متونسة/ مشرتاة« وحوايل 83 ألف هك من أرايض األحباس( وقع التفويت 
يف حوايل 40 % منها من طرف نظام العميل بورقيبة سنة 1970 اىل حاشيته 

واىل بعض كوادر الجيش والحزب املوالني له وبالتايل مل يتبّقى إالّ حوايل 500 
موزّعة  الفالحة(  وزارة  أرقام  بالضبط حسب  ألف هك   497( ألف هكتار 

كام ييل:
* أراض مهيكلة 

- 90 الف هك رشكات احياء وتنمية فالحية 
- 68 الف هك مسرتجعة ويف عهدة ديوان االرايض الدولية بصفة ظرفية 

- 54 الف هك مقاسم فنية موزّعة عىل 866 مهندس فالحي
- 30 الف هك مقاسم لفالحني شبان ومتعاضدين موزّعة عىل 5900 فالح

- 32 الف هك قطع مشتتة مسوغة للخواص 
- 33 الف هك غابات وأرايض تعويضات ومتفرقات 

* أراض غري مهيكلة 
- 157 ألف هك تحت ترصف ديوان االرايض الدولية منها 54 يف املائة 

مراعي وغابات 
- 18 ألف هك تحت ترصف الوحدات التعاضدية لالنتاج الفالحي 

املهني  والتكوين  واالرشاد  البحث  هياكل  تحت ترصف  الف هك   15 -
الفالحي والتعاضديات املركزية لكّن اليشء الذي يجب التأكيد عليه أّن كّل 
هذه األرقام هي أرقام تقريبية ألنّه مل يقع إىل حّد اليوم التأكّد من الحجم 
الحقيقي مللك الدولة الخاص اضافة اىل تضارب األرقام بني وزاريت الفالحة 
بازدواجية االرشاف عىل  تتعلّق  اشكالية أخرى  الدولة وهذا يطرح  وأمالك 

املسائل العقارية نتيجة غياب البوصلة لهذه الحكومة.
ما تجدر االشارة اليه هو أّن هذه األرايض تحّولت من خدمة الشعب اىل 
 ،SMVDA فريسة للامفيا عرب ما يُعرف برشكات االحياء والتنمية الفالحيّة
مثلام يؤكّد ذلك معلّم الربوليتاريا فالدميري ايليتش لينني حيث يقول: »هذه 
وحتى  بخس  بثمن  األغنياء  يستأجرها  الدولة  أمالك  من  الجيّدة  األرايض 
اآلالف  األرايض  هذه  من  يستأجرون  األغنياء  وهؤالء  تقريبا.  مقابل  دون 
وعرشات اآلالف من الديسيتينات يك يؤّجروها بدورهم اىل الفالحني ببدالت 
باهظة. يقينا أنّهم ناصحون أردياء هؤالء الذين ينصحون الفالح قائلني أّن 
أمالك الدولة تشتمل عىل كثري من األرايض. ولكّن الواقع يبنّي أّن الكثري من 
األرايض الجيّدة هي يف أيدي كبار املالّكني الخصوصيني وأّن هؤالء املالكني 
الكبار يضعون أيديهم حتّى عىل أمالك الدولة. وطاملا أّن الفالحني الفقراء ال 
يتّحدون ليك يصبحوا باتحادهم قّوة هائلة ، فاّن الدولة ستضّل أبدا الخادم 

الذليل لطبقة املالكني العقاريني«.

كذبة تأميم األراضي الفالحيّة أو عندما اقرتض بورقيبة من فرنسا 
لشراء األراضي من املستعمرين

12 ماي 1964 – 12 ماي 2022: 

للتاريخ: »هنشري« النفيضة أكرب األرايض الدولية ومنه انطلقت عملية االستعامر الزراعي
ميسح هنشري النفيضة حوايل 96 ألف هكتار وكان من أمالك الباي، منح ألوالد سعيد سنة 1843 
وتأجري  الرضائب  بن حميدة جمع  العرويس  اىل صهره  الباي  وأوكل  باي سنة 1850.  أحمد  افتكّه  ثّم 
األرايض واملراعي. وقبل بعد ذلك الباي مقايضة خريالدين باشا الوزير األول )1873 – 1877( الهنشري 
مقابل تخلّيه عن املنحة السنوية التي كانت ترصف له واستغّل خريالدين الهنشري ملدة 4 سنوات قضاها 
يف الحكم بصفته وزيرا أوال لكن باعفائه من الوظيفة يف 22 جويلية 1877 قلّت مداخيله من الهنشري 
وأصبح متخّوفا من مصادرة أمالكه ففكّر يف بيعها بعد أن رهنها لدى رشكة مرسيليا الفرنسية للقروض 
مقابل حوايل 600 ألف فرنك فرنسيس ولعب دور الوسيط بني خريالدين ورشكة مرسيليا أحد أفراد عائلة 

»لومربوزو« املقّربة من الباي وقد جرت االتصاالت األولية منذ شهر ماي 1879 ويف 5 أفريل 1880 قبل 
خريالدين بيع الهنشري اىل الرشكة الفرنسية ولكّن البيع اىل رشكة اجنبية أثار ردود فعل مناوئة لخريالدين 
كام أثار شهية الوزير األول الجديد مصطفى بن اسامعيل والسقاط حقوق الرشكة لجأ هذا األخري اىل 
حق »الشفع« واستعمل يهوديا له جنسية أنقليزية اسمه »يوسف ليفي« وكان غرض بن اسامعيل جّر 
أّن  كان مدركا  اذ  التونسية  الرشعية  واملحاكم  التونيس  القايض  اىل  تقديم شكوى  اىل  الفرنسية  الرشكة 
الحكم سيكون لصالحه. وسمح »ليوسف ليفي« بأن يسبق رشكة مرسيليا اىل الهنشري ويرشع يف استغالله 
وهو ما أّدى اىل اندالع رصاع معه حتى جانفي 1881 دون أن تتمكّن الرشكة الفرنسية من تسلّم الهنشري 

الذي اشرتته. 

 * بقلم د. عبدالله بنسعد )أستاذ التعليم العايل الفالحي(
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نقابة

يف قسم التكوين النقابي
واألنشطة الثقافية  

التقت األخت سهام بوستة 
األمينة العامة املساعدة 

املكلفة بالتكوين واألنشطة 
النقابية بالسيدة آمنة الجبالوي 

مديرة جمعية IDH معهد 
اإلمناء اإلنساين واألخ نزار بن 
صالح الكاتب العام لجامعة 

التعليم العايل والبحث العلمي 
والتكنولوجيا لتدارس مشاريع 
تكوين يتعلق األول بالتواصل 

والوساطة/ والشأن الوطني 
واالقليمي اما املرشوع الثاين فهو 

خاص بالقوانني والترشيعات 
وتقنيات التفاوض..

الدورة التكوينية يف وحدات 
التكوين األسايس لعدد من 

املسؤولني النقابني.. وتستمر الدورة أيام: 10/11/12 ماي 2022..
اليوم األول كان بإرشاف األخ حسني لزهر اليحياوي والوحدات هي: تاريخ االتحاد وتقنيات االتصال.. 

بعد حادثة االنفجار بالفوالذ

إمهال ملدة شهر والوالي يتعهد
تعلم النقابات األساسية بالرشكة التونسية لصناعة الحديد الفوالذ انه إثر الحادث األليم الذي جد بادارة مصنع الصلب وبعد الجلسة 
التي انعقدت بإدارة الرشكة بحضور السيد وايل بنزرت مع جلسة اخرى مع االدارة العامة والفريق املصاحب لها وبحضور الحامية 

املدنية وممثل االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت فقد تم االتفاق عىل ما ييل:
ـ إيالء الحاالت املصابة العناية الكاملة من إدارة الرشكة وذلك بتكليف ادارة املوارد البرشية بالتنسيق مع طبيب املؤسسة لتوفري ما 

يلزم مبا يف ذلك املعالجة باملصحات الخاصة ان لزم االمر
ـ توفري كامل مستلزمات السالمة والعمل لتفادي النقائص مبا فيها اللباس املضاد للحرائق لكافة االعوان العاملني باألماكن الخطرة.

ـ تعهدت االدارة العامة باستكامل برنامج التكوين الخاص باالعوان يف ما يخص الصحة والسالمة املهنية ليشمل كافة العامل.
tra� )امام تعهد السيد وايل بنزرت بالعمل عىل اإلرساع يف إدراج الرشكة ضمن قانون املؤسسات الخطرة واملزعجة واملخلة بالصحة 

vaux pénibles( وسيقع متابعة املوضوع وإمهال السلط املعنية مدة شهر من هذا التاريخ للنظر ودراسة هذه املسألة واال سنكون 
مضطرين إىل الدخول يف حركة نضالية لتحقيق مطالبنا.

في الذكرى الرابعة والتسعين لوفاة محمد علي 
الحامي 

خدم النقابيني وأسس لهم 
سبل االرتقاء والنجاح  

ولد املناضل الرمز محمد عيل الحامي رائد الحركة النقابية التونسية والعربية يف 15 
السعودية  العربية  باململكة   1928 ماي   10 يف  وتويف  قابس،  بالحامة،   1890 أكتوبر 
إثر حادث مرور مشبوه، وهو مؤسس جامعة عموم العملة التونسية التي تعترب أول 
شهداء  وكل  الحامي  عيل  محمد  املناضل  الله  رحم  وعربية،  تونسية  نقابية  منظمة 
الحركة النقابية والوطنية. وكان املناضل محمد عيل الحامي رجال شهام ارتقى بالعمل 
النقايب وأسس له ضمن »كادر« الدفاع عن العامل أينام كان وهو بالتايل أحد رموز 

املناضلني النقابيني يف حياة التونسيني وكل أحرار العامل. 

املناضل محمد عيل أثناء محاكمته يف نوفمرب 1925 من قبل السلطات االستعامرية 
الفرنسية

االتحاد الجهوي للشغل بأريانة

مؤتمر الفرع الجامعي 
للمعادن

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة انه تقرر عقد املؤمتر الفرع 
الجامعي للمعادن بأريانة وذلك يوم السبت، 21 ماي 2022 بداية من الساعة العارشة 

صباحا )10( بدار االتحاد الجهوي
فيه  تتوفر  الجامعي ممن  للفرع  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  راغب يف  فعىل كل 
الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل )117( من النظام الداخيل التقدم مبطلب 
ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف أجل اقصاه يوم السبت، 14 ماي 

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 أربعة سنوات كاملة متتالية 

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

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

كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل )222( من النظام 
الداخيل.

* مالحظة: يجب ان يتضمن املطلب ـ رقم الهاتف الجّوال ـ املسؤولية النقابية 
واملدة النيابية.

* الكاتب العام بالنيابة
عدنان بن صالح

وفاة املناضلة اليسارية والحقوقية 
السيدة ليلى عدة   

ابنة أخينا ورفيقنا املناضل  اليسارية والحقوقية السيدة ليىل عدة  غيّب املوت املناضلة 
النقايب والسيايس اليساري جورج عدة وأرملة املناضل األخ والرفيق املرحوم صالح الزغيدي.

وإثر هذا املصاب الجلل، يتقدم املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل 
بأصدق التعازي واملواساة إىل نجليها مريم ومراد الزغيدي وإىل كافة األهل والرفاق يف 

فقدان والدتهام ليىل الزغيدي عّدة.  صربا جميال ورحمة للفقيدة.

اهلل أكرب
غيب املوت نبيل غابري أستاذ التنشيط الثقايف بدار الثقافة املكنايس واملدير السابق لدار الثقافة 

جدليان إثر نوبة قلبية حادة.
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل مثواه الجنة وأن يلهم أهله وعائلته وكل األرسة 

الثقافية جميل الصرب والسلوان.
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كان اجتامع مجمع القطاع الخاص بإرشاف االخ الطاهر الربباري 

بحضور  ناجحا  الخاص  بالقطاع  املكلف  املساعد  العام  االمني 

األخوين حفيظ حفيظ عن قسم الترشيع  وعثامن الجلويل عن 

قسم الحامية االجتامعية والقطاع غري املنظم.

تطور  أعاقت  التي  اإلشكاليات  عديد  أمام  التوقف  تّم  وقد 

األعراف  أن  مبا  سنوات  امتداد  عىل  تونس  يف  الخاص  القطاع 

يرفضون تطبيق القوانني وعدم اإلمضاء عىل تحيني االتفاقيات 

املشرتكة املمضاة يف الغرض إذ من غري املعقول مثال أن يعيش 

العاملون يف العجني الغذايئ والكسكيس ومعامل املصربات وشبه 

املصربات الغذائية وتعليب الزيوت واملطاحن واملقاهي )آخر 

وتوزيع  وتجارة  البالستيك  وتحويل   )2008 سنة  صدر  ملحق 

واألحذية  الوقود  بيع  ومحطات  وامليكانيك  والّدهن  النفط 

واملالبس الجاهزة وتجارة مواد البناء وصناعة الخشب واملوبيليا 

الصيدليات  ومستخدمي  األدوية  وموزّعو  واألحذية  والخفاف 

والسينام  األطفال  ورياض  والتفريغ  والشحن  املحامني  وكتبة 

والحراسة والتعليم الخاص هكذا عىل هامش األحداث والحياة 

خطّة وألّن ملفات عديدة ظلّت بال حلول فقد تّم االتفاق عىل تنظيم  ضبط  فيها  ليتّم   2022 ماي  و24   23 أي  بيومني  عمل واضحة مع رسم اسرتاتيجيات عمل تضمن لعاّمل القطاع ندوة 

الخاص حقوقهم.

يف هذا االتجاه قال األخ الطاهر الربباري أنّه من غري املعقول 

الناشطني يف القطاع  أن يكون من جملة 2 ماليني من العاّمل 

الخاص  القطاع  فإّن  لذلك   ٪7 سوى  منهم  ينتسب  الخاص 

يحتاج إىل دربة واجتهاد وسعي إىل إقناع العاملني فيه باالنتامء 

واالنتساب.

أّما األخ حفيظ حفيظ فقد أكّد أّن تشاريع الشغل تحتاج إىل 

رؤية متطورة لتتناسب مع القطاعات الجديدة التي أصبحت 

ناشطة ولها وزنها عىل غرار تكنولوجيات االتصال. يف حني قال 

األخ عثامن الجلويل أّن املرحلة تقتيض االلتقاء عىل هدف واحد 

وبالتايل التضامن النقايب الذي البد منه لتجاوز معوقات سنوات 

من التلكؤ وعدم تنفيذ االتفاقيات عىل أهميتها.

* رمزي الجباري

ـ مراجعة مجلة الشغل يف اتجاه مالءمتها مع احكام الدستور 
واالتفاقيات الدولية.

صعوبات  تشكو  التي  املؤسسات  انقاذ  قانون  مراجعة  ـ 
اقتصادية لضامن حقوق العامل واحداث صندوق التأمني عىل 

فقدان مواطن الشغل.
ـ سن عقد شغل منوذجي مصادق عليه من قبل وزارة الشؤون 
االجتامعية للتنسيق مع بقية اطراف االنتاج املمضية عىل العقد 

االجتامعي.
ـ الغاء الفصل 23 من قانون املناطق الحرة واستبداله بقانون 
الحرة  االقتصادية  الفضاءات  واخضاع  العمل  ترشيعات  يحرتم 
اىل الرقابة القانوية وتطبيق ترشيعات العمل داخلها مبا يف ذلك 

الرتسيم وبعث نقابات.
ـ تفعيل كافة فصول االتفاقيات القطاعية.

ـ دعم سلك متفقدي الشغل وتفعيل الدور الرقايب لتفقديات 
الشغل ومتكينهم من آليات الزجر القانونية.

استخالص  إىل  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  دفع  ـ 
تفعيل  عرب  وذلك  آجالها  يف  العامل  لفائدة  املؤجر  مساهامت 

متفقدي الشغل للقيام مبهامهم الرقابية.
تّم  من  كل  بإرجاع  املؤجر  وإلزام  التعسفي  الطرد  تجريم  ـ 

طرده تعسفيا.
الدينية  االعياد  بكل  الخاص  القطاع  عامل  جميع  متتيع  ـ 
العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة  يف  نظرائهم  مثل  والوطنية 
يف  املواطنني  مساواة  عىل  ينّص  الذي  الدستور  بأحكام  عمال 

الحقوق والواجبات دون متييز.
االشكال  الشغل وتجريم كل  الفصل 280 من مجلة  تفعيل  ـ 
الهشة للتشغيل وإلغاء العمل باملناولة باليد العاملة يف القطاع 

الخاص.
االجر  بتحسني  الخاص  القطاع  يف  التأجري  انظمة  مراجعة  ـ 
وإدماج  والصنف  الدرجة  يف  املالية  القيمة  يف  والرفع  االسايس 

الزيادات يف األجر االسايس يف املفاوضات االجتامعية القادمة.

ـ متتيع كل أعوان القطاع الخاص برتقية استثنائية وذلك قبل 3 
سنوات من تقاعدهم

ـ احداث منحة االحالة عىل التقاعد عىل غرار ما هو معمول به
مثل  االنشطة  لبعض  جديدة  قطاعية  اتفاقيات  احداث  ـ 
النداء  ومراكز  والدواجن  واملسالخ  الكربى  التجارية  املساحات 

وغريها.
ـ ادماج اعوان النفايات الصلبة والسائلة ضمن الوكاالت البيئية.

ـ مراجعة عطلة املرض املسندة إىل الصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي واحتسابها عىل قاعدة االجر الحقيقي.

القطاع  الدورية لتفقدية طب الشغل يف مؤسسات  ـ املراقبة 
الخاص

ـ سحب الحق يف التمتع يف التقاعد عىل كل النساء العامالت 
يف القطاع الخاص البالغات سّن الخمسني مهم كانت وضعيتهن 

املدنية دون رشط موافقة املؤجر.

في اجتماع لتحديد خارطة عمل مجمع القطاع الخاص

تحديد موعد 22 و23 ماي لتقديم االسرتاتيجيات واألهداف

أهم املطالب املهنية للقطاع الخاص
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تعزية ومواساة
التنفيذي  املكتب  ينعى  األىس،  وعظيم  الحزن  ببالغ 

األخ  رأسه  وعىل  عروس  بنب  للشغل  الجهوي  لالتحاد 

حامدي  واملناضل  األستاذ  املربويك  نجيب  العام  الكاتب 

قصداوي  باسمة  األخت  وزوج  الفلسفة  أستاذ  الزريبي 

عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بنب عروس. إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

تعزية ومواساة
الحزن  ببالغ  تلقينا  وقدره  الله  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 
األخ  والد  نرص  بن  شعبان  له  املغفور  وفاة  نبأ  واألىس، 

هشام بن نرص.
وإثر هذا املصاب الجلل تتقدم النقابة األساسية بليوين 
سوسة إىل كافة العائلة بأحّر التعازي ونرجو من الله أن 
وذويه جميل  أهله  ويرزق  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغّمد 

الصرب والسلوان

حتى ال يكون الصيف »قائضًا«
بدايات  ومع  األيام  هذه  االجتامعي  الطرف  يسعى 
الجيد  االعداد  إىل  الجديد  التنفيذي  املكتب  انشطة 
يف  وخاصة  املختلفة  واستحقاقاتها  القادمة  للصائفة 
السياحة  قطاع  وكذلك  مكوناته  ومختلف  النقل  قطاعي 

ومختلف متطلباته..
النقل وما ميثله من  النشاط كانت مع قطاع  وبداية 
ثقل اجتامعي واقتصادي يف الجهة برّا وجّوا وهو ما كان 
االخ  به  افاد  ما  حسب  الجهوي  االتحاد  اهتامم  محور 
عامد طيبة الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل 
يف  رشع  والذي  الخاص  القطاع  عن  املسؤول  باملنستري 
التحضري للصائفة التي عىل االبواب من خالل اجتامعات 
متواترة مع مختلف النقابات برّا وجّوا... وهي اجتامعات 

ولقاءات سنأيت عىل تفاصيلها ومخرجاتها الحقا...
من ناحية اخرى ويف نفس االطار اكد االخ عامد ان 
التي  والهنات  الصعوبات  كل  تجاوز  عىل  راسخ  العزم 
عاش تداعياتها قطاع النقل خاصة يف فرتة استفحال وباء 
الكورونا الذي اثر اميا تأثري سواء عىل قطاع النقل او باقي 
املؤسسات الخاصة عىل غرار النسيج والبناء الذي يشهد 
صعوبات جّمة عىل غرار مؤسستي »تاجرة« مبنزل الحياة 
ومجمع مهني بزرمدين واللذين تتواصل معاناة منشبيه 
النقابات  بذلته  ما  كل  رغم  متتالية  سنوات  امتداد  عىل 
واالتحاد الجهوي وايضا املركزية النقابية من جهود مضنية 

للوصول اىل حل يحفظ املؤسستني وحقوق منتسبيه.
* ال للعنف...

تنعقد نهاية هذا االسبوع ندوة اقليمية تضم واليات 
سيدي  القريوان،  القرصين،  املهدية،  املنستري،  )سوسة، 
كافة  املدريس ستحرضها  الوسط  العنف يف  بوزيد( حول 
مركزيا  االدارية  السلط  عن  فضال  املدين  املجتمع  اطياف 
)السيد رياض بن بوبكر ممثال عن وزير الرتبية( وجهويا 
السيد طارق البكوش املكلف باالرشاف عىل شؤون الوالية 

التي ال واٍل لها منذ زمن طويل.
برنامجها  فقرات  مختلف  خالل  ومن  الندوة  هذه 
»بالوباء«  وصفه  تم  الذي  الداء  عىل  االصبع  وضعت 
مختلف  اصاب  والذي  الرتبوي  الحقل  يف  املسترشي 
يف  وخاصة  الخطرية  تفاصيله  سندرج  ما  وهو  مفاصله... 

هذه الفرتة يف العدد القادم...

* حمدة الزبادي

قطاع النقل في المنستير

يعلم املكتب التنفيذي للجامعة العامة للفالحة كافة بنات وأبناء القطاع ان التجمع القطاعي االحتجاجي ليوم الخميس 12 ماي 2022 

ينطلق ابتداء من الساعة التاسعة )9( صباحا امام وزارة اإلرشاف اي وزارة الفالحة بشارع آالن سافاري مع حمل الشارة الحمراء.

هذا وسيلقي باملناسبة األخ نورالدين الطبويب كلمة يف الغرض.

بمناسبة عيد الفالحة  يوم 12 ماي 

يوم غضب والجامعة العامة تنظم اجتماعا عاما

انعقدت الهيئة االدارية للفرع الجامعي للفالحة يوم 6 ماي 

2022 مبقر االتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد برئاسة االخت 

وبعد  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو  النوري  نجاج 

االرشاف  سلطة  من  املتخذة  واالجراءات  االحداث  يف  املداوالت 

يتعرضون  التي  والهرسلة  القطاع  ابناء  ضد  والوطنية  الجهوية 

اليها يف جميع املجاالت.

نحن كطرف اجتامعي استوفينا كل الطرق النضالية السلمية 

سلطة  تعنت  مع  القطاع  ملنتسبي  الجذري  بالحل  تأِت  مل  التي 

اجراءات  التخاذها  الفالحة  قطاع  ملطالب  االستجابة  يف  االرشاف 

يف  تسبب  والذي  بوزيد  سيدي  وبنات  البناء  وظاملة  تعسفية 

إليها  الراجعة  والخاليا  للفالحة  الجهوية  باملندوبية  كبري  احتقان 

بالنظر واملتمثلة يف ايقاف عملة الحضائر من بداية نوفمرب 2021 

اىل هذا اليوم.

وعليه قررت الهيئة االدارية ما ييل:

املطالبة بتسمية مندوب للفالحة فورا.

ارجاع العملة املطرودين بداية من نوفمرب 2021 إىل هذا اليوم

تسوية وضعية العملة الوقتيني للمركب الفالحي بالطويلة

تسوية وضعية العملة املسرتسلني 55/45.

تسمية رؤساء خاليا االرشاد الفالحي بكل معتمديات الجهة 

ورصف منح التنقل.

رصف مستحقات العملة املتمثلة يف الزي املدين والزي امليداين 

للغابات ومنحة الحليب والدراجات النارية.

اصدار القانون االسايس الخاص بسلك املهندسني

تسوية وضعية مهنديس اشغال الدولة

عىل  الفالحي  القطاع  منتسبي  ببعض  الخاصة  املنح  تعميم 

غرار منحة »علوش العيد« ومنحة »الزيت«.

من  يوميا  االحتجاجية  الوقفات  مواصلة  قررنا  عليه  وبناء 

الساعة التاسعة صباحا )9٫00( إىل الساعة الحادية عرشة )11٫00( 

ويف صورة عدم االستجابة ملطالبنا فإننا سندخل يف إرضاب بيومني 

يومي 23 و24 ماي 2022.

الئحة الفرع الجامعي للفالحة بسيدي بوزيد

وإضراب يف األفق يومي 23 و24 ماي

الوكالة  أعوان  لعدم متكني  الشديد  استيائها  والتشغيل عن  املهني  للتكوين  العامة  الجامعة  تعرّب 

من زّي الشغل يف اآلجال املعهودة عىل غرار زمالئهم ببقية مؤسسات القطاع والتي التزمت جميعها 

بإقرار الزيادة السنوية بـ7٪ وفق محارض االتفاق املمضاة والتي ال تعّد بأي حال من األحوال تجاوزا 

ملقتضيات النظام االسايس الذي ال يضبط القيمة املالية لزي الشغل ثم ان االنعكاسات املايل حتى وان 

مل يعرض عىل مجلس املؤسسة فهو مصادق عليه من ِقبل وزارة االرشاف.

وعليه فإننا نعترب ما حصل من باب التلكؤ غري املرّبر ونعرب مجددا عن متّسكنا بتطبيق كل ما ورد 

باالتفاقيات املمضاة.

* الكاتب العام رضا السلّيني

في الوكالة التونسية للتكوين المهني

عدم تمكني األعوان من زي الشغل بعنوان 2022
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أيام الخريف الصعبة قبل حلول شهر رمضان في المنستير

* ما أعرفه اّن للجامعة العامة للنفط واملواد الكيمياوية ملفات ثقيلة 
تهم مؤسسات كربى عجز الجميع عىل توفري حلول لها..

* مثال ملاذا تأخر الحل يف عجني القرصين؟
بالقرصين  الحلفاء  عجني  رشكة  فاّن  الخاصة  معلومايت  حسب  ـ 
دميومتها  املحافظة عىل  وبالتايل  العادة هيكلتها  دراسة  وضعوها موضع 
يف منطقة القرصين التي يتنفس اهلها برئة املصنع ورشايينها ممتدة حتى 
مجلس  نظر  محل  كانت  الرشكة  اي  انها  واتذكر  املجاورة  الجهات  عىل 
وزاري كان ذلك سنة 2018، ومنذ ذلك الوقت ال ادري حقيقة ملاذا كان 
كل ذلك التلكؤ وعدم االهتامم مبلف ساخن جدا يف تلك الربوع ـ عىل كل 
حال نحن سنعمل كجامعة عىل البحث يف التفاصيل من أجل غاية واحدة 

وهي الدفع للمصادقة عىل اعادة هيكلتها بأرسع االوقات.
امتداد  عىل  ظلت  الصناعة  وزارة  يف  وكبرية  عمالقة  رشكات  مثة   *

سنوات بال رؤساء مديرين عامني فام الحكاية؟
اكرث  امتداد  عىل  ظلت  مؤسسات  قطاعنا،  يف  كذلك  موجود  هذا  ـ 
من عام بال رؤساء مديرين عامني وهو ما يثري اكرث من نقطة استغراب 
وكأن البالد فرغت من الكفاءات او رمبا هناك توجه لرضب املؤسسات من 
الداخلـ  عىل كل حال نحن طرحنا امام وزيرة الصناعة السيدة نايلة نويرة 
ووعدتنا  متفهمة  وقد وجدناها  التعيينات  ملف  اي  امللف  القنجي هذا 

بتجاوز هذا االشكال يف اقرب اآلجال.
* الدولة مل تلتزم بإتفاق الكامور وكلنا يعرف ان االتحاد كان ضامنا 

يف آليات تنفيذه )اي مع االتفاق( فامذا عنه؟
ـ كل امللفات تقريبا تّم توفري حلول ايجابية لها ونحن لضامن التأثري 
االيجايب عىل اجواء العمل سنعمل حتام عىل تجاوز املعّوقات مهام كانت 

لتنقية املناخ االجتامعي للعمل االيجايب.
* وماذا عن املجمع الكيميايئ؟

ـ لو تهتم الحكومة الحالية بهذا القطاع فاّن املؤكد اننا سنستغني عن 
كل القروض اآلتية من الخارج.

* هل تنفي عدم جدوى بعث رشكات البستنة التي اوجدوها لغايات 
سياسية ـ كيف يبدو لك الحل؟

ـ من الرضوري اليوم االستفادة ممن ينتمون إىل هذه الرشكات اذ ال 
بّد من استغالل العنرص البرشي يف اعامل تستفيد منها الرشكات الوطنية 
ليكون لها دور ايجايب يف املجتمع من خالل املردودية اذ من غري املعقول 

ان ترصف الدولة شهريا أمواال كبرية عىل ما ال يفيد املجموعة الوطنية.
* نصل االن إىل ملف رشكة الفسفاط التي تعاين عجزا او لنقل خسائر 
فاقت 23 مليار دينار يف 10 سنوات األخرية فكيف ميكن ان تبدأ خطط 

االصالح؟
ـ من الرضوري ان توفر الحكومة خطة اصالح الخراج قطاع الفسفاط 
من مرحلة الضيق والصعوبات التي عاشها عىل امتداد سنوات لكّن هذه 
الخطة تحتاج إىل دراسات وإىل افق عمل لتستعيد الرشكة مكانتها بعد ان 
سقطت بال ارادة منها يف ما يسمى بالتواجد »يف خارج التصنيف« وملف 

رشكة الفسفاط ال بّد أن يكون عربة للحكومات القادمة.
فكيف  جدا  كبرية  عمل  برامج  عىل  مقدمة  الجامعة  سلوان،  أخ   *
ستكون للجامعة مساهامت ايجابية لتوفري الحلول العاجلة قبل اآلجلة؟

ـ نحن كفريق عمل يف جامعة النفط واملواد الكيمياوية سنكون سندا 
الي خطة اصالحية تشاركية واالكيد اننا سنوفر حلوال حتى تستعيد هذه 

املؤسسات دورها االجتامعي يف الجهات التي تأثرت لالزمات االجتامعية 
واملالية التي اثرت مثال عىل رشكة عجني القرصين، كذلك الحال بالنسبة 

للفسفاط يف عالقة مبدن الحوض املنجمي.
* العمل لن يكون سهال؟

هناك  الجامعة  ويف  النقايب،  العمل  خربت  وقد  سنة   40 عمري  ـ 
لكل  ايجابية  رسائل  قدمنا  ونحن  كفريق  والتضحية  للعمل  استعداد 

املحيطني بنا ولن يكون هناك اال الخري ان شاء الله.
* كيف تقبلت العائلة خرب توليك املسؤولية االوىل يف صلب جامعة 

النفط؟
ـ لن انفي قلقها، بعد الضغط الكبري الذي سبق العملية االنتخابية 

لكن الحمدلله ان الكل كان متفهام لطبيعة الدور الذي سأضطلع به.
* قرار مل تتخذه؟

ـ فكرت يف لحظة ما يف عدم التواجد يف مكتب الجامعة الحالية.
* أصعب امللفات؟

لها  ألّن  االهتامم،  وبنفس  القيمة  بنفس  ملفاتنا  نعالج  نحن  ـ 
انعكاسات مصريية عىل حياة الناس.

* هل لك، أوقات فراغ؟
فانني  الوقت  توفر يشء من  ومتى  للعائلة،  توفريها  دامئا  أحاول  ـ 

اخصصه ملامرسة الرياضة.
* ماهو فريقك املفضل؟

ـ طبعا انا من احباء النادي االفريقي.
* هل ساهمت يف اللطخات املالية؟

مع  ذلك  وكان  فريقي  تجاه  واجبي  وهذا  رسور  بكل  ساهمت  ـ 
مجموعة من محبي االفريقي يف منطقة سكني بوالية منوبة.

* هل انت مسّيس؟
ـ ال، لكّن اهتم مبا يدور يف املشهد العام.

* هل تذهب إىل املالعب؟
ـ إىل كل املالعب ال، ولكن يحصل ان اذهب ملشاهدة واحدة من 

مباريات االفريقي.
* أنت حّر، قل ما شئت؟

املرحلة  هذه  يف  ملموسا  واقعا  النقايب  التضامن  يكون  ان  امتنى  ـ 
الجل  واحدة  يدا  الجميع  يعمل  ان  وامتنى  تونس،  تاريخ  من  الصعبة 
الهدف االسمى وهو تطوير الرشكات االقتصادية الكربى لتلعب دورها يف 

اسعاد كل التونسيني.

  عالقتنا جيدة مع وزيرة الصناعة ونود  
لو تسارع بتعيني رؤوساء مديرين عامني يف الرشكات الوطنية

ملفات كثرية ينتظر ان توفر لها حكومة بودن حلوال ولعل اهمها 
لرشكة  الكبري  املايل  والعجز  القرصين  عجني  لرشكة  الغامض  الوضع 
فسفاط قفصة وصوال اىل خطط االصالح التي تنتظرها رشكات وطنية 
لرشكات  العامني  املديرين  الرؤوساء  تعيني  مسألة  ابرزها  لعل  اخرى 
إىل  املطول  حديثه  من  الثاين  الجزء  هذا  يف  العام  املشهد  يف  مهمة 
»الشعب« يواصل األخ سلوان السمريي الحسناوي كشف ملفات فيها 

املوضوعي وصوال للذايت.

األخ سلوان السميري الكاتب العام الجديد للجامعة العامة للنفط

 ال ادري ما سبب عدم اعادة هيكلة 
شركة عجين القصرين رغم ان 

قراراعادة الهيكلة صدر منذ 2018 

*  حاوره رمزي الجّباري
* عدسة منترص العكرمي

أحب اإلفريقي واشاهد بعض مبارياته وساهمت يف لطخاته املالية

جامعة النفط والمواد الكيمياوية تنظم ندوة بالحمامات

كيف يمكن اصالح منظومة دعم املحروقات

* الخميس 2022/05/12
ـ س 14 االفتتاح: كلمة األخ سلوان السمريي )الكاتب العام للجامعة 

العامة للنفط واملواد الكيمياويّة(
املساعدة  العامة  )األمينة  بوستّة  األخت سهام  كلمة  ـ س14و15: 

املسؤولة عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية(.
سمري  األستاذ  تقديم  االجتامعية  املفاوضة  مداخلة  14و25:  س  ـ 

حمدي 
ـ س 14و45: مداخلة حول »تقنيات التفاوض« )1(

ـ س15و30: اسرتاحة
ـ س16و10: مداخلة حول »تقنيات التفاوض« )2(

ـ س 16و20: نقاش مفتوح
ـ س 18: اختتام أشغال اليوم األول.

* الجمعة 2022/05/13
ـ س 09: افتتاح اليوم الثاين

عن  املسؤول  املساعد  العام  )األمني  الربباري  الطاهر  األخ  كلمة   
القطاع الخاص(

ـ س09و15: مداخلة حول »منظومة دعم املحروقات« تقدم ممثل 
وزارة الصناعة واملناجم والطاقة.

وزارة  ممثل  تقديم  الطّاقي«  »االنتقال  حول  مداخلة  س10:  ـ 
الصناعة واملناجم والطاقة.

ـ س10و45: اسرتاحة قهوة
ـ س11: نقاش مفتوح

ـ س 12و30: انتهاء اشغال اليوم الثاين
ـ س 16: افتتاح دورة املرحوم عيل البحري )الكاتب العام املساعد 

للجامعة العامة للنفط واملواد الكيمياوية( »للكرة الحديدية«
بالتوازي ورشة عمل: مكانة املرأة النقابية يف قطاع النفط.

* السبت 2022/05/14:
)األمني  الساملي  الدين  األخ: صالح  الثالث  اليوم  افتتاح   :09 ـ س 

العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية(
ـ س09و10: مداخلة حول: »إصالح منظومة دعم املحروقات من 

منظور اجتامعي« تقديم الخبري يف الطاقة: خالد بن قدور
ـ س 11و15: نقاش مفتوح

الصناعة  )وزيرة  القنجي  نويرة  نايلة  السيدة  كلمة  11و45:  ـ 
واملناجم والطاقة(

س 12: االختتام: كلمة األخ نورالدين الطبويب )األمني العام لالتحاد 
العام التونيس للشغل(.
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عزوف الناخبني

* لطفي  املاكني

للهيئة  االسايس  القانون  تنقيح  عن  االعالن  منذ  الحاصلة  التجاذبات  عكست 
العليا املستقلة لالنتخابات حجم التخوفات من حصول حالة عزوف يف االستحقاقات 

االنتخابية القادمة وقبلها االستفتاء املزمع اجراؤه يوم 25 جويلية القادم.
مبختلف  عالقة  يف  الرؤية  وضوح  عدم  اولها  عدة  اسباب  اىل  التخوفات  وتعود 
سيتم  ام  الحايل  االنتخايب  القانون  اعتامد  سيتم  هل  اي  االنتخابية  العملية  مراحل 
تغيريه وان كان ذلك التوجه ونعني التغيري فكيف سيقع القبول بها إذا اقترص االمر 
كالعادة عىل اصدار مرسوم رئايس سيلغي ما سبق ليشع عىل وضع جديد لكن دون 

استشارة بقية الفاعليات يف املشهد العام.
تواتر الحديث يف االيام املاضية عن فرضية اعتامد طريقة االقرتاع عىل االفراد وهو 
ما سيسمح لهذه الطريقة للنخب والكفاءات واملستقلني من الوصول اىل الربملان دون 
الحاجة إىل تأكيد االحزاب واستندوا عىل ان التجربة اثبتت جدواها ونجاعتها يف عديد 
عىل  بالتصويت  االحزاب  »تغول«  من  متكن  ال  النها  العريقة  الدميقراطية  التجارب 
القامئة برمتها بل يتم »انتقاء« املرتشح املرغوب يف وصوله إىل مجلس نواب الشعب.

الربملان  إىل  والكفاءات  النخب  وصول  اعتربوا  وان  التوجه  هذا  معاريض  لكّن 
ميثل اضافة نوعية للنقاشات والطرح الفكري ومثله تقديم البدائل والتصورات فإنه 
باملقابل يخفي اضامرا لتغييب االحزاب من اي دور فاعل يف املشهد العام وهذا ما 
واالسايس  االول  الدور  لألحزاب  فإن  واالسباب  التعالت  كانت  مهام  النه  يستقيم  ال 
يف الحياة السياسية وهذا حاصل بجّل الدميقراطيات العريقة وحتى يف األنظمة غري 
املجازفة مبثل هذه  ان  اال  فيها مجرد واجهة  االحزاب  الدميقراطية حتى وان كانت 
الخطوة ستكون تداعياتها وخيمة الن االخذ بتجارب محدودة ال مكان فيها لالحزاب 
النظرة  اقتصار  الن  والتنظيمي  التأطريي  والفراغ  التصحر  حجم  عن  الحقا  كشفت 
لالحزاب عىل انها خصم سيايس او ايديولوجي تبقى قارصة ومحدودة الن التجربة 
بينت وهذا واقع يف أغلب دول العامل ان ترك االفكار واملقرتحات والتصورات دون اطار 
يهذبها ونعني هنا من جانب الشكل والتنظيم ستصبح الحقا اقرب للظواهر املنفلتة 
لنزوعها للرفض املطلق يف مرحلة اوىل ويف ما يليها عدم القبول بالرأي املخالف الن 
املنافسة االنتخابية تعود إىل االفراد عىل مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي وخاصة 
القبول مبا ستفرزه صناديق االقرتاع وغري ذلك هو االرتهان اىل الحلول الفردية ومنطق 
االعرتاف  وعدم  ومؤسساتها  الدولة  عىل  التنطع  مدخل  وهذا  والعشائرية  الجامعة 
االنتخابات  بنتيجة  القبول  اي  السلطة  عىل  السلمي  بالتداول  وااللتزام  بقوانينها 

واملراجعة  بالتقييم  االحزاب  تقوم  ذلك  القادم وخالل  االنتخايب  االستحقاق  وانتظار 
لهيكلتها وكيفية تسيريها والتعاطي مع التحوالت والخطاب السيايس املعتمد وجعله 
اكرث قرب من مشاغل املواطنني ومسايرة ألوضاعهم والعمل عىل تغريها انطالقا من 
الربامج املعلنة اثناء الحمالت االنتخابية وبعد الوصول إىل السلطة وهذا ما تطمح اليه 

كل األحزاب مهام كانت مرجعياتها وهو أساس الفعل السيايس الذي ال يبنى دونها.
* ضبابية وتردد

قد تزيد حالة الضبابية والخطاب املرّذل لكل نشاط حزيب من ارتفاع منسوب 
الرتدد يف الذهاب إىل مكاتب االقرتاع خاصة أّن االنتخابات السابقة عرفت تراجعا يف 
نسب املشاركة وهذا ما ال ميكن انكاره من اي كان النه موثق من قبل املرشفني عىل 

مكاتب اإلقرتاع ومنظامت املجتمع املدين املتابعة لها.
كام ان مختلف عمليات سرب اآلراء املنشورة منذ مدة تؤرش كلها الرتفاع اعداد 
اقتناعهم ملن سيمنحون  عدم  اىل  اضافة  املشاركة  من  واضح  موقف  لهم  ليس  من 
الفاعلني يف املشهد  التي نعيشها وعدم قدرة  اصواتهم وهذا مرده »حالة الذهول« 
الحزيب  بالعمل  السيئة  النعوت  الصقت كل  ان  بعد  دائرتها  الخروج من  العام عىل 
والقامئني به الن وضع الجميع يف سلة واحدة عمم الصورة السلبية لدى الناخبني يف 
عدم جدوى االحزاب طاملا انها متكالبة عىل مغانم السلطة وال هم لها اال االستحواذ 
عىل املناصب وتزكية املوالني لها إلدامة وضعيّة تخدم املاسكني بالسلطة وان كان يف 
جانب منه صحيح اال ان ذلك ال ميكن ان يحجب دور عديد االحزاب التي لعبت دورا 
مهاّم اىل جانب منظامت املجتمع املدين لتجنيب البالد منزلقات الفوىض والعنف بل 
انها رّجحت كفة االولويات الوطنية عىل حساب املنافع الحزبية التي قد تكون امرا 

مرشوعا لو متسكت بها من منطلق براغاميت كام يفعل البعض.
لذا فإن تجنب سيناريو العزوف او تدين نسبة املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية 
تستدعي من رئاسة الجمهورية التفاعل االيجايب مع مختلف القوى الوطنية التي كثريا 
ما اشار اليها عندما يوجه االنتقادات واالتهامات اىل االطراف التي ال تنظر بعني الرضا 
اىل ما حصل منذ 25 جويلية الن ضامن مشاركة معتربة يف االستفتاء تحتاج إىل جهد 
وتنسيق بني مختلف الفاعلني كام التعبئة والتحسيس مرحلة مهمة تسبق كل ذهاب 
اىل مراكز االقرتاع وهذا دور موكول إىل االحزاب وال ميكن الي كان التقليل منه وكل 
ذلك حتى ال تتعرض اي نتائج مفرتضة للتشكيك وما يعني من تساؤل عن الرشعية 

واملرشوعية للمرحلة القادمة والفاعلني فيها.

* لطفي  املاكني
دعا املنتدى التونيس للحقوق االقتصادي واالجتامعية اىل رضورة االرساع بدفن 
جثث املهاجرين غري النظاميني جراء حوادث الغرق عىل السواحل التونسية بعد 
ان متت معاينة ارتفاع اعدادهم اذ تم تسجيل 276 ضحية مقارنة بـ 24 ضحية يف 

نفس الفرتة من السنة املاضية.
لغلق  املكرسة  االوروبية  السياسات  اىل متاهي  تلك  دعوته  املنتدى يف  وربط 
الحدود ومحارصة حرية تنقل االفراد رغم ما تنص عليه املواثيق الدولية وما تردده 
وهذا  االنسانية  للقيم  احرتام  من  وهياكلها  االوروبية  للدول  الرسمية  الخطابات 
يناقض ما يجري عىل الواقع اذ باتت السياسات االوروبية متجهة اساسا اىل تقديم 
ومنها  للمتوسط  الجنوبية  الضفة  لحكومات  واللوجستية  املادية  املساعدات  كل 
اعدادهم  املتزايدة  النظاميني  غري  املهاجرين  وصول  منع  اجل  من  فقط  تونس 
جراء طغيان النمط النيوليربايل وما نتج عنه من تفاوت طبقي وتغييب للخيارات 

االجتامعية مبا ينذر مبزيد توسع دائرة الفقر والتهميش.
وتسعى السياسات االوروبية املتبعة يف التضييق عىل حرية تنقل االفراد بكل 
غري  املهاجرين  لتجميع  مراكز  الجنوب  ضفة  دول  جعل  اىل  واالساليب  االشكال 
النظاميني حتى ال يترسبوا اىل سواحلها وتحميل مسؤولية رعايتهم اىل تلك الدول 
رغم اوضاعها املرتدية وهذا ما يحصل لالجئني يف تونس الذين اعتصموا منذ مدة 
اعداد  ومن ضمنهم  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لالمم  السامية  املفوضية  مقر  امام 
كبرية من النساء واالطفال والقرص من جنسيات مختلفة )ارتريا ـ اثيوبيا ـ السودان 
ـ التشاد مع غري الحاملني الية جنسية( اذ طالبوا باجالئهم وتوطينهم ببلدان اخرى 
يف  منظمة   23 عن  الصادر  البيان  عرب  وقد  االول  مقصدهم  وهي  بأوروبا  أساسا 
مقدمتهم املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية ورابطة حقوق االنسان 
انطالقا من  ينتظرونه  كانوا  ما  املرتدية عكس  اوضاعهم  بال حدود عن  ومحامون 
التزام تونس مبعاهدة جنيف وهذا ما كان مصدرا للرد من قبل وزارة الخارجية 
التي استنكرت مثل تلك املواقف كون يوجد حرص من قبل املؤسسات التونسية 
عىل توفري الظروف الالزمة لالجئني رغم الصعوبات االقتصادية التي متر بها البالد 
احرتام  من  الدولية  املواثيق  عليه  تنص  مبا  االلتزام  عىل  جاهدة  تعمل  انها  اال 
لحقوق االنسان ومنها حقوق طالبي اللجوء من ان االسباب الرئيسية لوجودهم 

عىل األرايض التونسية يعود بالدرجة االوىل إىل تقطع السبل بهم لبلوغ السواحل 
االوروبية وتم انجادهم من الغرق.

* ايقاف رحالت القوارب
غري بعيد عن ردود االفعال تلك فان ما يخشاه اغلب املتابعني مللف الهجرة 
غري النظامية هو ارتفاع اعداد الالجئني ببلدان الضفة الجنوبية للمتوسط يف ظل 
احكام الدول االوروبية إغالق حدودها وتسخري كل االمكانيات اللوجستية لوقف 
رحالت القوارب الحاملة للحارقني من مختلف نقاط انطالقها اذ ان املقاربة االمنية 
اصبحت »الخيار الوحيد لالوروبيني ملعالجة مشاكل الهجرة واملهاجرين.. وتجاهل 
املشاريع  لبعث  التنموية  الرشكات  وتعزيز  االندماج  تعتمد  التي  املقاربات  بقية 
القراءة  هذه  استنتاجات  يعزز  وما  الواعدة  القطاعات  يف  التشغيل  فرص  وخلق 
ان هناك مساع من دول الضفة الشاملية للمتوسط البرام اتفاقيات مع حكومات 
دول جنوب املتوسط لرتحيل املهاجرين إىل بلدانهم االصلية ويتوقع املتابعون ان 
تذهب هذه االتفاقات يف مرحلة قادمة إىل إلزام تلك الحكومات اما عن طريق 
غري  من  النظاميني  غري  املهاجرين  لقبول  عليها  بالضغط  او  والهيئات  املساعدات 
مواطنيها عىل أساس انهم انطلقوا يف عمليات الحرقان وهذا ما يؤرش ملزيد تعميق 
املغامرة  بطريقة  كان  إن  االجتامعية  أوضاعه  تحسني  عن  الباحث  الشباب  أزمة 
يرتدد يف  لن  اجتامعي الن من غامر مرة  احتقان  بحياته وما سيتسبب الحقا يف 
تكرار التجربة مع ما يرتتب عنها من تداعيات عىل دائرته الضيقة ونعني العائلة 

أو املوسعة ونعني املجتمع ككل.
* مقربة الحاملني بالهجرة

تنتظر مختلف املنظامت املهتمة مبلف الهجرة واملهاجرين ان تراجع حكومات 
الضفة الجنوبية للمتوسط ومنها تونس اسلوب تعاطيها مع هذا امللف والبحث 
مع الجانب األورويب عىل مقاربات مشرتكة تراعي مصالح مختلف االطراف بعيدا 
عن الحلول االمنية التي تبقى قارصة والدليل ان اعتامد هذه املقاربة منذ عقود 
مل تحد من ارتفاع اعداد الحارقني والكوارث املتسببة فيها ضمن محاوالت الوصول 
إىل السواحل األوروبية والتي حولت املتوسط إىل مقربة للحاملني بحياة أفضل بدول 

الضفة الشاملية.

من تدني  نسبة املشاركة يف االستفتاء

إستمرار سياسة غلق الحدود 
الدول األوروبية تضغط لتوسيع اتفاقيات

 ترحيل الحارقني لبلدانهم االصلية

تغييب األحزاب سيزيد
نهب الشعوب وإذاللها

أزمة  أحلك  االخرية  اآلونة  يف  العامل  يعيش 
ان هيمنت  بعد  سياسية واقتصادية واجتامعية 
لتعديل  أولوية  أي  عىل  النافذة  الدول  مصالح 
من  لديها  مبا  سعت  انها  بل  التوازنات  كفة 
الشعوب  بني  الهوة  تعميق  مزيد  اىل  امكانات 
لتزداد الغنية ِغًنى وتغرق الفقرية يف املزيد من 
االحتياج والتداين واالرتهان اىل الصناديق الدولية 
اي  تراعي  ال  من رشوط  ذلك  يعني  ما  املانحة 
اغلب  توجه اجتامعي تضامني يضمن لشعوب 

البلدان حد ادىن من مقومات العيش بكرامة.
وال يخفى عىل املتابعني للمتغريات الحاصلة 
السيايس  القطب  احادية  ان  ودوليا  اقليميا 
العاملية  التوازنات  التي طغت عىل  واالقتصادي 
عىل مدى عقود منذ ان انفردت الواليات املتحدة 
االمريكية واملتحالفني معها بالسيطرة عىل منافذ 
املضادة  املنظومة  الدولية وتراجع  القرارات  كل 
املبرشين  وتسابق  برلني  جدار  انهيار  منذ  لها 
االرض  شعوب  عىل  سيعّم  الذي  العميم  بالخري 
وما  يعمل دعه مير«  واملنظرين ملنظومة »دعه 
كان لذلك من تداعيات الحقة غيبت الخيارات 
وبرامجها  الدول  سيادة  من  تعني  وما  الوطنية 
ملقومات  الضامنة  االجتامعي  املنحى  ذات 
الخضوع  دون  التنمية  وتحقيق  االستقرار 
النوايا  مكشوفة  اليوم  تنفذ  خارجية  الجندات 
اي  يرى  ال  الذي  الداخيل  منها  لالسف  وبوجود 
مانع يف ان يرّوج لها بل يعتربها الطريق السالك 
»للخالص« من كل املعّوقات واملكبالت للوصول 

إىل بر األمان.
واالكرث  لالقوى  البقاء  منظومة  أفرزت  لقد 
عدة وعتاد شعوب منهوبة ومنهكة من القرارات 
الالشعبية بعد ان ارتهنت حكومات عديد الدول 
من  للقروض  الضامنة  الدول  تسطره  ما  اىل 
»خارطة طريق« معدة مسبقا تبقى من منظورها 
دون  األزمات  كل  من  للخروج  والنموذج  املثال 
مراعاة خصوصية املجتمعات ومدى قدرتها عىل 
تحمل تبعات تلك الخيارات املفروضة عليها الن 
التجارب هي  اثبتت كل  الجاهزة وكام  النامذج 
الغرض منها هو مزيد  تنفيذها الن  قبل  فاشلة 
االخرية  هذه  وتحويل  الشعوب  خريات  نهب 
غريها  »ملنتوجات«  استهالكية  اسواق  مجرد  اىل 
اقتصاديات  مصلحة  تخدم  اتفاقيات  مبوجب 
الدول النافذة اقليميا ودوليا مقابل مزيد تعطيل 
آليات االنتاج الوطني واالمثلة عىل ذلك عديدة.

واالتفاقات  الرشوط  تلك  كبلت  ما  وبقدر 
فإن  التداين  دائرة  وأدخلتها  الدول  مقدرات 
الخروج من تلك الدائرة يبقى دامئا اول الرهانات 
التي  االجتامعية  الخيارات  إىل  استنادا  الوطنية 
تبقى أساس تحقيق التنمية الحقيقية العادلة بني 
الشعوب وبني مختلف طبقاتها حتى ال يسترشي 
الشعور بالغنب الذي يستحيل معه تعزيز املناعة 
الداخلية النه يعمق االخالالت يف بنية املجتمع 
مبا يعطل اي اصالح الن درجة االحتقان لن متكن 
مراجعات  يستدعي  ما  وهذا  ذلك  تحقيق  من 
عميقة يف ما يعتمد من مناويل للتنمية انتهت 

منذ عقود صلوحياتها.

* لطفي  املاكني

بالتلميح والتصريح
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* ناجح مبارك    

الهيئة  الخاص بأسامء وأعضاء  الجمهورية األمر عدد 459  أصدر رئيس 
العليا املستقلة لالنتخابات بتعيني أعضاء سابقني من الهيئات املستقلة 
أصبح  والذي  السابق  الهيئة  عضو  بوعسكر  فاروق  ومنهم  السابقة 
اإلمكانية  إىل  قد ملحت  الشعب  جريدة  وكانت  الجديدة  للهيئة  رئيسا 
املتاحة لهذا العضو يك ميسك بزمام الهيئةيف أعقاب لقاءات له مع رئيس 
 2022 أفريل   21 يف  املؤرخ   22 عدد  املرسوم  اصدار  قبل  الجمهورية 
الخاص بأحكام تنقيح قانون الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات. من هم 
الرؤية  اتضحت  الحياد عندهم وهل  مقاييس  وما هي  الجدد  األعضاء 

بخصوص االستحقاقات االنتخابية املقبلة؟
أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء االثنني وعرب األمر عدد 459 
املستقلة  العليا  للهيئة  الجديدة  الرتكيبة  عن  الرسمي  بالرائد  الصادر 
لالنتخابات وذلك بعد 18 يوم من صدور مرسوم تنقيح أحكام القانون 
األسايس لهذه املؤسسة املرشفة عن االنتخابات واالستفتاء والتي صاحب 
قرار انتخاب أعضائها من أحزاب برملانية متحكمة يف دواليب الدولة منذ 
2014 لغط وتشكيك غري معلن يف حياد أعضائها، هذا اىل جانب موقف 
رئيسها السابق نبيل بفون من احداث 25 جويلية وامضاء عضو هيئتها 
السابق عادل الربينيص عىل عريضة ضد ما اسامه باالنقالب مع قيادات 

سياسية تحولت فيام بعد اىل رموز املعارضة لتوجهات رئيس الدولة.
الدولة  ليؤكد توجه رئيس  الرسمي  بالرائد  الصادر  جاء االمر عدد 459 
اىل االستعانة بأصحاب الخربة من الفاعلني يف الهيئات االنتخابية السابقة 
جويلية   25 الحداث  املوضوعية  قراءتهم  يف  بالحياد  عرفوا  والذين 
املستقلة  العليا  الهيئة  اصالح  رضورة  اىل  دعا  من  ومنهم  بعدها،  وما 
خالف  عىل  كان  والذي  بوعسكر  فاروق  مثل  الداخل  من  لالنتخابات 
يف تقييم االحداث االخرية التي شهدتها تونس، ومل يجتمع عقب لقائه 
برئيس الجمهورية قيس سعيد ببقية االعضاء حسب تأكيد العضو عادل 

الربينيص.
ميسك اآلن فاروق بوعسكر برئاسة الهيئة وان كان بعض االعضاء ومنهم 
العضو الجديد صاحب الخربة يف هيئة 2011 سامي بن سالمة، يفضلون 
انتخابه من بني األعضاء يف الهيئة الجديدة، هذا إىل جانب العضو السابق 
محمد التلييل املنرصي وهو بدوره كان عىل خالف مع الرئيس املنتهية 

واليته نبيل بفون.

حسم الخالف حول الحياد 
قد سبق للرئيس الجديد فاروق بوعسكر أن حسم الخالف والجدل حول 
استقاللية االعضاء املعينني قبل صدور االمر عدد 459 عندما رصح بأنه 

الهيئات  باقرتاح من  املعينني  استقاللية االعضاء  »يخطئ من يشكك يف 
بكل  تتعلق  وذاتية  مسألة شخصية  االستقاللية هي  ان  ذلك  القضائية 
االنتخاب ويخطئ  او  التعيني  او  الرتشح  عضو وليست مرتبطة بطريقة 
عىل حد قوله من يعتقد ان االستقاللية ميكن ان تفرض او تسلب مبجرد 

نص قانوين«.
رئيس  واستشهد  الشخص«  بذاتية  لصيقة  ومامرسة  قناعة  »االستقاللية 
الفرنيس  الدستوري  املجلس  رئيس  »محافظة  بحالة  تعيينه  قبل  الهيئة 
استقالليته  عىل  باتندار،  روبري  االعدام  إلغاء  قانون  أقر  والذي  السابق 
رغم كونه معينا من قبل صديقه الرئيس الفرنيس الراحل فرنسوا ميتريان، 
وهذا ما سيتضح من خالل االفعال ال االقوال عندما تبارش الهيئة مهامها 

وتنظم اوال االستفتاء حول اإلصالحات الدستورية الجديدة.

حصانة األعضاء طيلة أربع سنوات 
أما عضو الهيئة الجديد والذي رفض قبل تعيينه العودة اىل عضوية هذه 
املؤسسة االنتخابية السيادية، سامي بن سالمة فقد كان واضحا يف اعتبار 
حياد الهيئة السابقة مشكوك فيه بالنظر اىل اقرتاح اعضائها قبل انتخابهم 

من األحزاب املهيمنة عىل املشهد السيايس، كام تطرق يف ترصيح للصباح 
نيوز اىل اهمية الفصل عدد 14 من املرسوم الجديد املنظم لعمل الهيئة 
طيلة  لألعضاء  املمنوحة  بالحصانة  والخاص  لالنتخابات  املستقلة  العليا 
اربع سنوات عن كل األفعال املنسوبة لهم خالل مبارشة مهامهم صلب 
الهيكل االنتخايب، مع تشديده عن الفصل بني جهة االقرتاح وجهة التعيني 
حسب الفصول الجديدة من املرسوم املنقح عدد 22 بتاريخ 21 افريل 

.2022
وحسب عميد املحامني ابراهيم بودربالة فإن مواقف رئيس الجمهورية 
مثال  املعنيني  ان  كرر  أنه  ذلك  املعلنة  مواقفه  مع  منسجمة  وتعييناته 
بالحوار من املشاركني فيه هم من غري الفاسدين واملتآمرين واملساندين 
ملسار 25 جويلية، وهذا ما تطرق إليه رئيس الجمهورية منذ ترصيحاته 

خالل ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة يف 6 افريل الفارط باملنستري.

قضاة مقترحون من الهياكل
تعيني   459 عدد  االمر  ضمن  فقد  القضاء  هياكل  من  األعضاء  عن  أما 
من  قاض  الجريدي  وماهر  العديل  القضاء  من  قاض  الرابعي  الحبيب 
الثالثة  والقضاة  املايل  القضاء  من  قاض  الواعر  ومحمد  اإلداري  القضاء 
تّم اقرتاحهم من هياكل املهنة بتقديم تسعة أسامء اختار منهم رئيس 
يف  املهندس  اختيار  يف  الجانب  هذا  مع  بالتشاور  ثالثة  الجمهورية 
االعالمية واإلحصاء محمد نوفل الفريخة وبهذا تكتمل الصورة يف تركيبة 

أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

هل اتضحت الرؤية بعد البت يف تعيني أعضاء هيئة االنتخابات؟

واملصطافني  والزوار  الرواد  وقبلة  ومتنفسها  املدينة  رئة  الرمال  غابة 
من داخل البالد وخارجها للراحة واالستجامم والسباحة والشكر الجزيل 
لبلدية منزل جميل ملجهوداتها الجبارة املبذولة يف النظافة وللجمعيات 
حاجة  فهي يف  ذلك  ورغم  والشاطئ  الغابة  لنظافة  املوسمية  لحمالتها 
الرواد  من  املتنوعة  الفضالت  وتزايد  تفاقم  إىل  نظرا  التدخل  مزيد  إىل 
وشاريب الخمر اليشء الذي كان محّل  تذمر السكان والزوار والغيورين 
منهم ابنة الرمال نشأت وترعرعت يف غابة الرمال اإلعالمية املتألقة نادية 
منصوري ارتأت تكوين وترؤس جمعية بيئية أطلقت عليها اسم »جمعية 
جميل  منزل  بلدية  مجهودات  ملعاضدة  واالصطياف«  للتخييم  الرمال 
والجمعيات عىل غرار جمعية احباء غابة الرمال والكشافة التونسية وعىل 
خاطرك يا بالدي ومنزل جميل كام نحبّها وغريها وابرام عقود واتفاقيات 
رشاكة معهم للنهوض بغابة الرمال اىل األحسن واألجود٬ وأعدت برمجة 
بالدي  »غابات  شعار  تحت   2022 جوان   2 يوم  فعالياتها  تنطلق  ثرية 

فرحانة  وبشطوطها  مزيانة 
وبنظافتها  نتفرهدو  فيها 
حمالت  وتشمل  نلتزمو« 
للشاطئ  يومية  تنظيف 
حاويات  وتركيز  والغابة 
نقاط  بعدة  فضالت 
وفقرات  والغابة  بالشاطسئ 

للرواد  وتوعوية  تنشيطية 
ثقافة  ترسيخ  اىل  تهدف  والزوار 

بالفضاءات  االرضار  دون  التفرهيد 
وتهيئتها  للتخييم  قارة  أماكن  وتحديد 

توعوية  واقامة حمالت  املعنية  السلط  مع 
والسلوكيات  بالغابة  السكر  ظاهرة  من  للحّد 

الحميدة  باألخالق  املرضة 
الدورة  تنظيم  إىل  هذا 
األوىل للتخييم واالصطياف 
بالرمال من 2 إىل 4 جويلية 
ملتقى  إعداد  مع   2022
الطرق  أنجع  حول  دويل 
البيئة  لحامية  والربامج 
سهرات  إقامة  مع  واملحيط 
فنانون  يحييها  وثقافية  فنية 

من تونس وخارجها.

*  عبد الفتاح الغريب

ميالد جمعية بيئية جديدة

»الرمال للتخييم واالصطياف«

الرتكيبة الجديدة 
لهيئة االنتخابات 

صدر أمر رئايس يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات )الرائد الرسمي عدد 50 املؤرخ يف 9 ماي 2022(

يسّمى األشخاص اآليت ذكرهم أعضاء يف مجلس الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات: 

- فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات، رئيسا 
- سامي بن سالمة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات، عضوا 
- محمد التلييل منرصي، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة لالنتخابات، 

عضوا 
- الحبيب الربعي، قاض عديل، عضوا 
- ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوا 

- محمود الواعر، قاض مايل، عضوا 
- محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص يف مجال املنظومات 

والسالمة املعلوماتية، عضوا.
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* حوار لطفي  املاكني     

املنقح  الرئايس  املرسوم  بخصوص  املتباينة  األفعال  ردود  تواصلت 
خالل  من  وهذا  لالنتخابات  املستقلة  العليا  للهيئة  االسايس  للقانون 
واملجتمع  السيايس  املشهد  مكونات  مختلف  من  املعلنة  الترصيحات 
للبالد ومن هنا  االنتقايل  املسار  »اإليزي« يف  اهمية دور  باعتبار  املدين 
انطلق الحديث مع بسام معطر نائب رئيس جمعية »عتيد« الذي توقف 
اآلليات  ومختلف  االنتخايب  باملسار  متصلة  عديدة  نقاط  عند  خالله 

املتصلة به.

القانون  التي تمت على  للتنقيحات  * ما هي قراءتكم 
األساسي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات؟

هذه  جاءت  اذ  الشكليات  من  بداية  بشأنه  مالحظات  لدينا  ـ 
دون  واحد  جانب  من  أي  املوقف  وأحادية  فجئية  بصفة  التنقيحات 
من  كان  ألنه  املدين  املجتمع  منظامت  وأولها  االخرى  االطراف  ترشيك 
باعتبار حجم  لها  اكرب دعامة  االفضل حصول توافق بشأنها وهذا ميثل 

ردود االفعال الحاصلة بعد االعالن عن تلك التنقيحات.
أما عىل مستوى املضمون فتجدر االشارة إىل جملة الطلبات املعلنة 
»لاليزي«   االسايس  بالقانون  املدين يف عالقة  املجتمع  قبل منظامت  من 
عدد 23 لسنة 2012 تحديدا املتصل منها بكيفية اختيار االعضاء وكذلك 
الهيئة ورئيسها  الفرعية ومجلس  والهيئات  التنفيذية  االدارة   يخّص  ما 
بعد ان متت مالحظة عديد االشكاالت يف عالقة بكل تلك االطراف خالل 

املحطات االنتخابية السابقة.
لكن ما حصل جراء تلك التنقيحات انه مل يكن هناك توجه الصالح 
الغاية منحرصة يف  بل كانت  اليها سابقا  التي أرشنا  والهنات  اإلخالالت 
تغيري  وكذلك  اعضائها  عدد  يف  والتخفيض  الهيئة  مجلس  تركيبة  تغيري 
طريقة انتخابهم رغم اننا طالبنا يف وقت سابق ان ال يكون الربملان هو 
الطرف الذي توجه اليه الرتشحات لفرزها وانتخاب االعضاء عىل أساس 
املحاصصة الحزبية وما يعني ذلك من استقطاب والسيطرة عىل الهيئة 

وهذا ما يتكرر اليوم بشكل آخر.

* كيف حصل ما أشرت اليه؟
لرئيس  العليا  الكلمة  فيها  تكون  جديدة  طريقة  إىل  اليوم  مررنا  ـ 

الجمهورية باعتبار انه الوحيد الذي 
يختار االعضاء السبعة بعد ترشيحهم 
من املجالس القضائية الثالثة واملركز 
االعضاء  ومن  لالعالمية  الوطني 
تزداد  هنا  ومن  »لإليزي«  السابقني 
املخاوف من غياب االستقاللية لدى 
رئيس  أن  خاصة  االعضاء  هؤالء 
رئيس  يختار  من  هو  الجمهوية 
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف 
حني كان من االفضل ان يتم اختياره 
من قبل اعضاء الهيئة حتى ال يكون 
اتخاذ  عند  طرف  الي  ارتهان  هناك 
القرارات واملواقف وفق االستقاللية 

والحيادية.
الذي سيختار  الجديد »لإليزي« هو  الرئيس  ان  املآخذ االخرى  من 
نائبه وكذلك املدير التنفيذي اضافة اىل ما سيتمتع به من صالحيات يف 
عالقة باإلدارة التنفيذية وان كان هذا االمر جيدا اال انه جاء عىل حساب 

بقية اعضاء الهيئة مبا يكرس االنفراد بسلطة اتخاذ القرار.

* رغم ما بينته من مآخذ فإن 
»اإليزي«  أن  يعتبر  من  هناك 
مجمدة منذ مدة ومحتاجة إلى 

تجديد تركيبتها؟
يف  الصحة  من  جانب  هناك  ـ 
هذه املالحظة النه كان من املفروض 
الهيئة منذ  اعضاء  ثالثة من  تعويض 
2019 وهذا مل يحصل مبا ميثل تقصريا 
او عدم الحرص عىل عملية التجديد.

تقصري آخر يسجل يف كيفية تعاطي الهيئة مع سري االحداث اذ كان 
عليها ومنذ اعالن رئيس الجمهورية عن املواعيد االنتخابية االنطالق يف 
عملية تسجيل الناخبني الن االقتصار عىل ما تقوم به االدارات الفرعية 
غري كاف يف ظل الظروف الحالية وكان يفضل القيام بحمالت 
السن  عامل  بحكم  أصبحوا  من  اعدادا  ان  باعتبار  متواصلة 
ماليني(   2 )حوايل  مرتفعة  باتت  االنتخابات  يف  الحق  لهم 

وهذا يحرمهم من حق املشاركة يف الشأن العام.

االستحقاقات  انجاز  مخاوف  ذلك  يعزز  هل   *
القادمة؟

ـ اكيد هناك مخاوف النه مل يعد يفصلنا عن تاريخ 25 
مختلف  النجاز  قصرية  فرتة  وهي  قليلة  اسابيع  إال  جويلية 
املحطات املستوجبة واهمها عملية تسجيل الناخبني وصدور 
امر دعوة الناخبني والنص الذي عىل اساسه سيجري االستفتاء 
االحزاب  لقانون  املفرتضة  باالصالحات  عالقة  له  ما  وكل 
عزوف  حالة  ذلك  كل  عن  يرتتب  ان  ويخىش  والجمعيات 
يف  الضبابية  جراء  سابقا  حصل  ما  وهذا  الناخبني  قبل  من 
سياسيا  البالد  مستقبل  عىل  وأهميته  الدستوري  االستفتاء  سيطرحه  ما 

واقتصاديا واجتامعيا.

على  االقتراع  مسألة  الماضية  الفترة  في  طرحت   *
األفراد فهل تدعمون هذا التوجه؟

ـ كنا تقدمنا كجمعية عتيد ومنذ 2020 للربملان السابق بجملة من 
االقرتاحات من خالل مرشوع تنقيح القانون االنتخايب مل يتّم النظر فيه 
اىل حني حلّه وقد تضمن ذلك املرشوع التنصيص عىل التشاركية بعيدا 
عن الفرض الذي جاء به املرسوم االخري حتى نصل إىل بّر األمان يف كنف 

الشفافية والحيادية دون تغليب اي طرف عىل اآلخر.
اما بالنسبة إىل طريقة االقرتاع فهي ليست االهم بل االهمية تكمن 
يف القيام باالصالحات اال اننا اقرتحنا يف الوقت نفسه االبقاء عىل التمثيلية 
املتوسطات  اكرب  اىل  البقايا  أكرب  من  الذهاب  أساس  عىل  لكن  النسبية 
وكذلك اعتامد عتبة انتخابية وهي آليات متكن من ترشيد عملية الوصول 
بالتحالف  املقاييس املطلوبة وهذا سيسمح لالحزاب  للربملان بتسقيف 
للناخبني  افضل  برامج وعروض سياسية  االنتخابات وتقديم  قبل موعد 
برملانية  كتل  وجود  من  ذلك  يعني  وما  مشتتا  الناخب  يبقى  ال  حتى 

متعددة.
معتمدا  كان  وان  االفراد  عىل  االقرتاع  نظام  فإن  اخرى  ناحية  من 
بعديد الدول فإنه ال يتامىش مع طبيعة الناخب التونيس إذ قد تفرز هذه 
الطريقة برملانا مشتتا وقبل ذلك التأثري بصفة سلبية عىل ارادة الناخبني 
من خالل هيمنة اصحاب النفوذ املايل والعائيل وهذا سيغيّب الكفاءات 
القادرة عىل االضافة لعدم قدرتها عىل توفري السند »العشائري« واملادي.

* وهل تعتقدون يف وجود دور لألحزاب يف ظل هذا التميش؟
ـ ليس تغييبا كليا النه ميكن لالحزاب ترشيح أفراد منها اال اننا نحتاج 
يف هذه املرحلة إىل رؤية مشرتكة 
طريقة  عىل  كليا  االعتامد  الن 
ميكن  لن  االفراد  عىل  االقرتاع 
من طرح الربامج بل سيزيد من 
واستهدافها  االحزاب  تهميش 
عىل  سلبية  تداعيات  له  وهذا 
استقرار البالد يف ظل ما تعيشه 
بد  وال  اقتصادية  صعوبات  من 
والتشاركية  التفكري  مزيد  من 

قبل االقرار النهايئ لتلك الطريقة.

* ستقترحون إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية؟
اليه »عتيد« من  ـ البد من توضيح املسألة هنا، ذلك ان ما دعت 
لالنتخابات  الذهاب  اما يف صورة  التقسيم  تنقيحات ال يستوجب ذلك 
تقسيم  اعادة  يستوجب  ذلك  فإن  االفراد  عىل  االقرتاع  طريقة  باعتامد 
الدوائر االنتخابية ورمبا سيكون ذلك عىل حساب مشاركة املرأة والشباب 
وذوي االحتياجات الخصوصية ونشري هنا إىل ان الطريقة املعتمدة حاليا 

ورغم كل املآخذ تضمن مشاركة محرتمة لتلك الفئات.
وما يجب التنبيه اليه ان مختلف املعايري الدولية ال تبيح تغيري آليات 
لذلك من  ملا  االنتخابات  بها  التي ستجرى  السنة  االنتخابية يف  العملية 
تأثري مبارش عىل املناخ االنتخايب الن اهم نتيجة يف كل ذلك هو حصول 
تشكيك  هناك  يكون  ال  حتى  املعلنة  بالنتائج  وقبول  واجامع  توافق 
االستفتاء  عالقة مبرشوعية  سؤال يف  من  اكرث  سيطرح  ما  وهو  وعزوف 

واالنتخابات.

المجتمع  مكونات  بقية  مع  التنسيق  سيتم  هل   *
المدني الصدار موقف موحد من جملة المالحظات والمآخذ 

قبل بداية االستحقاقات االنتخابية؟
نتعامل  التي  االطراف  مع  جارية  واملشاورات  متواصل  التنسيق  ـ 
بعض  سيأخذ  وهذا  موحد  مبوقف  للخروج  وذلك  سنوات  منذ  معها 
الوقت عىل أن اغلب هذه االطراف لها قواسم مشرتكة من التنقيحات 

املدخلة عىل القانون األسايس »لإليزي« ومن املسار االنتخايب عاّمًة.

بسام معطر نائب رئيس جمعية »عتيد« لـ »الشعب«

تنقيح القانون األساسي »لإليزي« تجاهل أغلب اإلخالالت 
ومالحظات املجتمع املدني

تعيين أعضاء 
هيئة االنتخابات 
من جهة واحدة 

يشكك في 
استقالليتها 

وحيادتها

البد من التسريع بنشر 
النص الذي على أساسه 

سيجرى االستفتاء



اخلميس 12 ماي 2022 - العدد 1694 14
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من نوادر الزّمن األغرب أّن الكثريين -مّمن مل يُعرف 
أو  موقع  البيولوجّي  تاريخهم  طيلة  وعنهم  لهم 
ويف  بورقيبة  زمن  محتشام-  كان  -مهام  موقف 
العهدين، حقبة بن عيل وحقبة الّتويكات، تحّولوا 
إىل فالسفة العرص وثّوار كّل مرص وانتصبوا ناطقا 

رسميّا باسم الثّورة.   
طيلة  التّغيري«  »صانع  موائد  وعىل  من/  اعتاشوا 
فلقطوا  الحّب  عليهم  ألقى  قمريّتني،  عرشيّتني 
وهلّلوا وكرّبوا، استهوتهم نِعم الّنهضة ما إن »أقبل 
 2011 جانفي  أيّام  من  يوم  ذات  علينا«  البدر 
الّصالة  دامت  ما  خطاياهم  أدران  من  فاغتسلوا 
وما  منها  تقّدم  ما  الّذنوب  قبلها ومتحو  ما  تجّب 
الّسحرّي  املفعول  همد  أن  بعد  استفاقوا  تأّخر، 
ابتهاالت  أمام  وتصاغرت  األوىل  التّخمرية  لنشوة 
عليهم  تهاطل  ساعَة  للعقول  وترويضا  وقعا  أشّد 
األغّر  جويلية   25 من  الفاتح  ليلة  مدرارا  الوحي 
فأغمي عليهم من فرط الّدهشة وصدمة الفرحة 
-كان  عليم  عالّمة  بقدرة  اكتشفوا  البيان،  وسحر 
وما  ساهني  عنه  كانوا  ما  منسيّا-  نسيا  اآلخر  هو 
كانوا فيه من ضالل مبني، وانكشفت لهم إرشاقات 
الفرقة الّناجية ومفاسد الفرقة الهالكة، فوقفوا يف 
لحظة وجد وتجّهد وقفة الّناسك املتعبّد عىل بدع 
اإلسالم الّسيايّس وجرائم طابور الفاسدين مّمن ال 
الرّئيس  قاموس  -يف  الكّل  دام  ما  عّد  لهم  يُحىص 

الّسعيد- خونة.
هؤالء هم اليوم، بفضل من ال يرّف له جفن وال 
تخفى عليه شاردة أو واردة، وبربكات الّنور الذي 
قذفه الله يف صدورهم ملّا اصطفاهم ليلة القدر، 
والّنوايا  الكّف  وقراءة  والتّصنيف  اإلفتاء  يف  أمئّة 
واإلخالص  الوطنيّة  صكوك  توزيع  يف  وأساتذة 
اإلسالم.  ديار  مفتي  لتعاليم  والتّفسري  والرّشح 
ملن  إالّ  أسهل  والخالص  ومريح،  سهل  املعيار 
عميت بصريته ومل تبهره لحظة 25جويلية، الوالء 
ملن انتصب داعية وفقيها )فرض كفاية(، وتطّوع 
التّنابز  املؤمنني رّش  ليكفي  قربانا  قّدم نفسه  بأن 
باأللقاب والتّفاخر بعراقة األنساب ويحمي األّمة 
التّأويل،  الرّشح والتّعديل وبالوى  من فتنة توزع 
خانته  من  عىل  للتّهّجم  العبور  جواز  هي  رشوح 
الذي  الّنادر  العصفور  عبقريّة  إىل  التّفطّن  حنكة 
من  بعضا  وأثّث  فيه  واندمج  الّسيستام  خاتل 
فعاليّاته. حكمة ال يعلمها إالّ الرّاسخون يف العلم. 

ال يظهر مفعولها إالّ بعد عرشيّات.
* الوعي والوعي املهزوم

أن  ميكن  ال  الذي  الّداهم  للخطر  التّصّدي  باسم 
تتفطّن إليه إالّ العقول الّدّراكة بعد اختزاله ظاهريّا 
الّنهضة  فظائع  تهويل  يف  وعمليّا  الربملان  حّل  يف 
وتحميلها  واملفتضة  منها  العمليّة  وشناعاتها 

كّل  تعطيل  تعّمد  تّم  الرّشور  كّل 
الجميع  وبات  الّسياسيّة  الحياة  أوجه 
واألطراف  األحزاب  من  طابور  خونًة، 
املسار  بتحريف  متّهمة  االجتامعيّة 
الثّورّي لثورة 17 ديسمري الذي التّفت 

مفسدين  عصابة   ،2011 14جانفي  ذات  عليه 
لعنة  ستظّل  عن خطيئة  يكّفروا  مل  ما  وسيظلّون 
الرّئيس،  دولة  بعيد،  من  القادم  مببايعة  تالزمهم 
من  أفلت  الذي  بأمره  الحاكم  العظمى،  الله  آية 
وأقسم  عليه  الفضل  أويل  عىل  وتنطّع  الّسيستام 
أن ينذر نفسه الحتكار اإلفتاء يف مقاصد الرّشيعة 
الّدين  وتّجار  العابثني  عبث  من  يخلّصها  حتّى 
الذين يبيحون ألنفسهم االستفراد بتأويل الرّشيعة 
عىل هواهم. فام الحّل؟ حّل واحد وحيد، منازلة 
أسطوريّة  ملحمة  املفّضل.  حقلهم  يف  اإلخوان 
ابتغاء  كلّه  الجسور.  إالّ  عليها  يقدم  ال  دراميّة 

مرضاة الله.
الّنهضة  بزعامة  املتناسلة،  الحكومات  مارست 
سائر  يف  املمنهج  التّصحري  مخاتلة،  أو  مبارشة 
املجاالت وأوصلت البالد إىل مسّد. حلم القيادات 
من  جعل  الحكم  بدَل  بالحاكميّة  الّنهضاويّة 
مصدر  الحكومات  ومن  وتشّفيّا  عقابا  الّسياسة 
متثّلهم  عن  الّنظر  -بقطع  فعبّدوا  ونقمة.  ترويع 
لذلك من عدمه- الطّريق النقالب ربيبهم املدلّل 
عليها كحّل جنيس محكوم عليه أن يناوش أسالفه 
وتواجدا  سلوكا  حضورهم  ويقّوي  وخطابا  قوال 
ومرشوعيّة ومامرسة، يقّوي عود خصومه وميّدهم 
به  وما  الّسيايّس  املشهد  يف  البقاء  مقّومات  بكل 

يعّوضون إزاحتهم من الحكم.
من بركات قيس سعيّد عىل اإلسالم الّسيايّس متكني 
من  األساسيّة-  الّدينّي  اليمني  -يافطة  الّنهضة 
الحكم وتزّعم  االنتصاب فاعال أساسيا يف مقارعة 
الرّشعيّة  عن  والّدفاع  لالنقالب  املعارضة  جبهة 

الّضائعة والحلم باستعادة الجاه الّسليب.
ومن بركاته -أيضا وأيضا- مراكمة األوهام وحمل 
واالعتقاد  فوق  من  بالتّغيري  التّسليم  عىل  الّناس 
ترسيع  القادر عىل  وحده  الذي  األعىل  املنقذ  يف 
عجلة التّاريخ واختصار الفوات التّاريخّي، وإنعاش 
لكوارث  حلول  ال  أن  ترى  التي  االختزال  عقليّة 
تجميع  من  جويلية   25 صانع  بتمكني  إالّ  تونس 
باملنافسني  التّشنيع  يف  التفّنن  مع  الّسلطات  كّل 
والخصوم وتحميل الجميع مسؤوليّة حالة التّعّفن 
اللّغويّة  وتبقى مهّمة األنصار املفتونني بالحذلقة 
كام  جويلية   25 ملسار  الثّورّي  باملآل  واملنتعشني 
يف  املبالغة  مهّمتهم  تبقى  مخيّلتهم،  يف  ارتسم 
وهم  اعتناق  يف  مبالغتهم  والتّفاسري  الرّشوح 
الّنهضة باالرمتاء يف أحضان  التّخليصهم من بعبع 

مزيدا  الحصيلة؟  كانت  فامذا  الّضالل.  من  املنقذ 
من ترذيل الحياة الّسياسيّة بإفراغ الّسياسة من كّل 
بينها  واملامثلة  قيمّي  معيارّي،  مفاهيمّي،  اعتبار 
التّنفري  الّنتيجة:  والعاملة.  والتّآمر  الخساسة  وبني 
من أّي فعل جامعّي، فرض حالة من الفراغ القاتل 
ما  بتنفيذ  الترّسيع  الزّمن من  متّكن يف غفلة من 
بوضعه  التّعجيل  يف  الّسابقة  الحكومات  تلّكأت 

موضع تنفيذ.

* اعرتافات 3
ويعقلن  يعقل  الذي  الوحيد  الكائن  هو  اإلنسان 
التّاريخيّة  رحلته  ما.  ملنطق  ويخضعه  فعله 
هي  -مبا  الغرييّة  مواءمة  عن  البحث  رحلة  هي 
هي  -مبا  واإلنّيّة  باالختالف-  اعتاف  بالتّعريف 
رديف تثبيت الخصوصيّة-. هو كائن سيايّس بالقّوة 
منذ أوغل يف رحلة تدبّر سبل التّعايش املشتك مبا 
للقطع مع  يُتوافق عليها  ميليه من إرساء مواثيق 
جوهر  هي  الّسياسة  العدوايّن.  الحيوايّن  الجانب 
اإلنسان تنقله من من عامل التّشيّؤ إىل عامل األنسنة.

عدم االنخراط يف الّشأن الّسيايّس من بّوابة التّنظّم 
مجتمع  أّي  منها  يخلو  ال  الفتة  ظاهرة  الحزيّب 
بالفعل  واستئناسه  تطّوره  درجة  كانت  مهام 
العاّم.  الّشأن  إلدارة  مجتمعيّة  كحاجة  الّسيايّس 
قد تكون -ملن يسكنه البحث عن تربير نفوره من 
االلتزام الحزيّب- دليال وشاهدا عىل عقم األحزاب 
إىل  يحيل  بالّذات  الحكم  هذا  ولكّن  الّسياسيّة. 
الفعل  لوجاهة  إدانة  وليس  التّنظّم  من  موقف 

الّسيايس ورضورته. إليكم هذا االعتاف.
لست منخرطا يف أّي حزب سيايّس يسارّي. اليمني 
ال يعنيني. وال يتعلّق األمر مبيزة بل بتثبيت حالة. 
ومع ذلك -ورمّبا لذلك- ال ميكنني أن أتخيّل حياة 

سياسيّة دون أحزاب. 
)الذي  اليسار  بوعي مدروس يف رحاب  تخندقت 
هو بالتّعريف أرحب من األحزاب( وألزمت نفيس 
بالوفاء ملا أمضيت فيه عمرا. سالحي قناعة ثابتة 
يحّصنها العناد إذا عّن لها أن تحيد. سأظّل أعترب 
هوانا  وإذالال،  ذالّ  معرّة،  اليمني  زريبة  إىل  الحّج 

وَصغارا.
عموما  الّدينيّة  -واألطراف  الّسيايّس  اإلسالم  أعترب 
حيثام  رسطانا  الّسياسيّة-  اللّعبة  يف  املنخرطة 
املشهد  عىل  كارثة  خارجه،  أو  الحكم  يف  تتموقع 
الّسيايّس بحكم كونها تحتكم إىل تعاليم الّسامء يف 
تبحث عن مسّكنات سامويّة  األرض،  إدارة شون 

لعالج معضالت برشيّة أرضيّة.
ومرّبراته-  متظهراته  كانت  -أيّا  تقارب  كّل  أدين 
يخلط-  -وسيظّل  يخلط  الذي  الّدينّي  اليمني  مع 
املتحّول  الّنسبّي  والبرشّي  املطلق  الرّسمدّي  بني 

بالّضورة تحّول الحال واألحوال.
اليمني  تعبريات  تعبرية من  الّسيايّس  اإلسالم  أعترب 

وليس تعبريته الوحيدة.
جميع  بشيطنة  الّسيايّس  الفعل  ذبح  أّن  أرى 
اليمني،  ينعش  صبيانيّا  عمال  واملنظاّمت  األحزاب 

هو إىل املؤامرة املقصودة أقرب.
أمقت أرذل شعار وموقف: الحياد. وأعتربه شعارا 
املجال  يتك  زائفة،  طهوريّة  عن  بحثا  ملغوما، 
مفتوحا ألشنع التّحالفات، زواج متعة بني كيانات 
الّسيايّس  الّتحال  لترشيع  مدخل  بينها.  جامع  ال 
متاما  األرعن،  للتّخندق  املثىل  العباءة  والحزيّب. 
مع  واملنظاّمت/  األحزاب  جميع  ضّد  كشعار: 

تونس.
اإلسالم  إقصاء  أّن  التّجربة-  تكشفه  -كام  أرى 
الّسيايّس من الحكم ال يعني تهميشه من الحياة 
يعطيه  قد  وهيمنته.  تغّوله  من  والحّد  الّسياسيّة 
مرشوعيّة كم هو يف حاجة إليها لتأثيث فعاليّاته 

وفعله.
ال  فعل  املطلق  الفردّي  الحكم  تزكيّة  أّن  أعترب 
تاريخي، حلم بإحياء ما لفظه التاريخ وأحاله إىل 
كهوف الّنسيان، نفخ الّروح يف مفهوم تآكل وأدانه 
عقلية  اليمني،  لعود  تصليب  قرون،  منذ  التّاريخ 

انقالبيّة تزيح آفة لتستبدلها بآفة ال تقّل فتكا.
إىل  البقاء  حّب  غريزة  بقانون  ميّالة  سلطة  أيّة 
الهيمنة  من  متّكنها  آليّات  إىل  باالحتكام  التّسلّط 
أن  حاكمة  طبقة  ألّي  سبيل  فال  واالستمراريّة. 
دون  مرشوعها  وتعّمم  مصالحها  عىل  تحافظ 

الّنزوع إىل التّسلّط الهمجّي أو املقّنن.   
غري  والّذّوات  واملنظاّمت  -األحزاب  الّنخبة  مهّمة 
إىل  الحاكم  جنوح  كبح  هي  باألوهام-  املرّوضة 

االستفراد واالستئثار وفرض األمر الواقع. 
وتخون  ومرشوعيّتها  وجودها  علّة  الّنخب  تفقد 
املتألّمة  اإلنسانيّة  راكمته  عاّم  وترتّد  إرثها 
تلبس  حاملا  رسالتها  وتخرق  املفّكرة  واإلنسانيّة 
ذبابة سقراط.  الّنخبة هي  والترّبير.  املبايعة  جبّة 
تلدغ، تدفع إىل التّفكري والتّبرّص. عنها يقول املفّكر 
الّنهضوّي املرصّي سالمة موىس »إنّني العضو املقلق 
للمجتمع املرصّي مثل ذبابة سقراط أنبّه الغافلني 

وأثري الراّكدين وأقيم الرّاكعني الخاضعني«. 

الّسياسة: الوعي والوعي املزّيف
، وأيب الظّلم، وأّمي  »لو كان االستبداد رجال وأراد أن ينتسب لقال: أنا الّشّ

اإلساءة، وأخي الغدر، وأختي املسكنة«.

)عبد الرّحامن الكواكبي(  

»قسوة األيّام تجعلنا خائفني من غري أن ندري ما يخيفنا«.

)وليام شكسبري(

* )...( ويشهد الّتاريخ عىل مكر الّتاريخ

رحم الله املتنّبي »وكم ذا مبرص من املضحكات// ولكّنه ضحك كالبكا؟«.

* الطايع الهراغي



15 الخميس 12 ماي 2022 - العدد 1694 
حوادث

    تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني اقتناء 3 سيارات خفيفة ويشرتط 

يف املعدات أن تستـجيب  للخاصيات الفنية الدنيا املبينة يف مذكرة الخاصيات امللحقة بهذا 

الكراس.

وميكن للراغبني املشاركة تنزيل كراس الرشوط اإلدارية والفنية مجانا عرب منظومة الرشاء 

www.tuneps.tn العمومي عىل الخط »تونيبس« عىل املوقع

وملزيد االستفسار حول عمليّة التسجيل والّنفاذ إىل منظومة »تونيبس« ميكن االتصال 

بوحدة الرشاء العمومي عىل الخط بالهيئة العليا للطّلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة 

عىل الرقم 71663364

يتّم تقديم العروض املاليّة والفنيّة وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي 

عىل الخط www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضامن الوقتي ونظري من السجل الوطني 

للمؤسسات اللّتني ترسالن عن طريق الربيد مضمونة الوصول او عن طريق الربيد الرسيع  أو 

تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل 

وصل ايداع، وتحمل هذه الظروف عبارة »ال يفتح، »تكملة« طلب عروض عدد 03 /2022 

إلقتناء:

قسط 2:1 سيارات خفيفة 

2x4 قسط 2: شاحنة خفيفة مزدوجة

حدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط مبقر املندوبية ليوم: 2022/06/13

عليه مبنظومة  واملنصوص  فنيّا  به  املسموح  األقىص  الحجم  تجاوز  : يف صورة  مالحظة 

»تونيبس« فإنّه ميكن تقديم جزء من العرض خارج الخط عىل أن يتّم إرسال كافّة الوثائق 

التقييم املايل والفنّي عىل الخط وأن ينّص املشارك ضمن  التي تعتمد يف  املاليّة والعنارص 

عرضه اإللكرتوين عىل الوثائق املرسلة خارج الخط عىل أن ال تخالف العرض اإللكرتوين وذلك 

يف أجل ال يتجاوز يوم فتح العروض املقر يوم 2022/06/13 عىل الّساعة العارشة صباحا.

ُحّدد مبلغ الضامن الوقتي:

قسط1: خمسامئة دينار )500د( 

قسط 2: خمسامئة دينار )500د(.

2022/06/13 عىل  يوم  يف  املشاركني  املقاولني  بحضور  علنية  العروض يف جلسة  تفتح 

الساعة 30٫10 بقاعة االجتامعات باملندوبية.

تقىص كل العروض التي ال تشتمل عىل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر 

أجل لتقديم العروض و كذلك الواردة أو املسلّمة بعد آخر اجل محدد لق بولها من طرف 

لجنة فتح الظروف الستكامل الوثائق.

TUNEPS يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض.

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

اعالن طلب عروض 2022/03 
إقتناء وسائل نقل

الجزيرة  مراسلة  األربعاء  أمس  يوم  استشهدت 
أطلق  عندما  عاقلة  أبو  شريين  الزميلة  القطرية 
الحي  الرصاص  اإلرسائييل  االحتالل  جنود  عليها 
أثناء تغطيتها القتحام االحتالل مدينة جنني بالضفة 
الغربية املحتلة. وكانت جرمية القتل مفجعة لتخرق 
قوات  أقدمت  حني  الدولية  واألعراف  القوانني 
االحتالل اإلرسائييل وبدم بارد عىل اغتيال شريين أبو 

عاقلة.
وأدان »أحرار العامل« »هذه الجرمية البشعة التي يراد 
وأصدرت  رسالته«  أداء  من  اإلعالم  منع  خاللها  من 
وقوات  اإلرسائيلية  الحكومة  »نحمل  الجزيرة  إدارة 

االحتالل مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شريين«.
الدويل  املجتمع  اإلعالمية  الجزيرة  شبكة  وطالبت 
بإدانة ومحاسبة قوات االحتالل اإلرسائييل لتعمدها 

استهداف وقتل الزميلة شريين أبو عاقلة.
وقد أصيب يف االعتداء منتج الجزيرة عيل السمودي 
تغطية  يف  شريين  الراحلة  جانب  إىل  كان  حيث 
الشبكة  وقالت  جنني.  ملدينة  االحتالل  اقتحام 
منتج  اإلرسائيلية مسؤولية سالمة  السلطات  »نحمل 
الزميلة  مع  استهدف  الذي  السمودي  عيل  الجزيرة 
التغطية  أثناء  الظهر  يف  عليه  النار  بإطالق  شريين 
وهو يخضع للعالج«. ويف وقت سابق، أعلنت وزارة 

الصحفية  الزميلة  استشهاد  الفلسطينية،  الصحة 
اإلرسائييل، شاميل  الجيش  برصاص  عاقلة  أبو  شريين 

الضفة الغربية.
»استشهاد  مقتضب  ترصيح  يف  الوزارة،  وقالت 
الجزيرة  قناة  مراسلة  عاقلة  أبو  شريين  الصحفية 
اإلرسائييل  الجيش  برصاص  إصابتها  جراء  القطرية، 
اقتحمت  قد  يف مدينة جنني«.وكانت قوة إرسائيلية 
فلسطيني،  العتقال  منزال  وحارصت  جنني  مدينة 
مع  مسلحة  واشتباكات  مواجهات  الندالع  أدى  مام 

عرشات الفلسطينيني.
الرصاص  أطلق  االحتالل  جيش  أن  الشهود  وأوضح 

الحي تجاه املتظاهرين والطواقم الصحفية.
الزميلة شريين  الرصاص عىل  االحتالل  وأطلق جنود 
متيزهم  التي  الصحافة  سرتة  ترتدي  كانت  أنها  رغم 
شريين  أن  إىل  يشار  التغطيات.  أثناء  غريهم  عن 
امليدانيني  املراسلني  من  األول  الرعيل  من  أبوعاقلة 
 ،1997 عام  بالقناة  التحقت  حيث  الجزيرة.  لقناة 
بالجزيرة  االلتحاق  وقبل  انطالقها٬  من  عام  بعد  أي 
عامن  وقناة  فلسطني  إذاعة  يف  أبوعاقلة  عملت 
قلب  يف  أبوعاقلة  كانت  قرن  ربع  وطيلة  الفضائية. 
الخطر لتغطية حروب وهجامت واعتداءات االحتالل 
األرايض  يف  الفلسطيني  الشعب  عىل  اإلرسائييل 

املحتلة.

وولدت شريين أبو عاقلة سنة 1971 يف مدينة القدس 
الباكالوريوس  درجة  عىل  حاصلة  وهي  املحتلة. 
باململكة  الريموك  جامعة  من  واإلعالم  الصحافة  يف 

األردنية الهاشمية.
قبل  عاقلة  أبو  قالت  للجزيرة  سابق  حديث  ويف 
اغتيالها إن االحتالل اإلرسائييل دامئا ما يتهمها بتصوير 
بأنها  تشعر  دامئا  كانت  أنها  وتوضح  أمنية،  مناطق 
االحتالل  من جيش  كل  مواجهة  يف  وأنها  مستهدفة 

واملستوطنني املسلحني.
أثرت  التي  اللحظات  أكرث  من  أن  عاقلة  أبو  وتروي 
فيها هي زيارة سجن عسقالن واالطالع عىل أوضاع 
عاما   20 من  أزيد  قىض  بعضهم  فلسطينيني  أرسى 
معاناتهم  الجزيرة  عرب  نقلت  القضبان، حيث  خلف 

لذويهم وللعامل.

العدو االسرائيلي يغتال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

استهدفوها وبدم بارد قتلوها   
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عىل  إرشافها  خالل  بودن  نجالء  الحكومة  رئيسة  أكدت 
اهمية  عىل  الثقافة  مبدينة  العاملي  الشغل  يوم  فعاليات 
البحث يف آليات النمو االقتصادي وحامية الطبقة الشغيلة 
املواد  توفري  االسعار مع  ارتفاع  بفعل  املتهالكة  والوسطى 
الغذائية االساسية رغم اكراهات الحرب الدائرة يف أوكرانيا 
سعي  مع  واملحروقات  الحبوب  اسعار  عىل  وتأثرياتها 
املتعاقبة  الحكومات  أخطاء  تحاوز  اىل  الحالية  الحكومة 

منذ الثورة.
التهريب واالحتكار فإن  الحكومة اىل مكافحة  رغم سعي 
اىل  اضافة  نباتية  وزيوت  بيض  الغذائية من  املواد  أسعار 

اسعار املحروقات التي قد تشهد عملية تعديل اضافية بالنظر اىل ارتفاع 
النفط وقد تفوق 115 دوالرا، وهذا اال رتفاع يف االسعار  اسعار برميل 
جعل نسبة التضخم تصل اىل معدل 7،5 % الول مرة منذ اربع سنوات 
وحسب املراقبني االقتصاديني فإن هذه النسبة مرشحة لالرتفاع يف قادم 

األيام وقد تصل اىل 10 %.
لشهر  العائيل  لالستهالك  األسعار  مؤرش  »نرشية  به  حفلت  الرقم  هذا 
افريل 2022« التي يصدرها دوريا املعهد الوطني لالحصاء وكانت نسبة 
التصخم يف حدود 7،2 % خالل شهر مارس الفارط ونصف النسبة أي ما 
يعادل 4،8 % يف افريل 2021. ونسبة االرتفاع يف األسعار مست الخرض 

والغالل بنسبة ارتفاع تناهز 19 %.

الخضر والغالل واللحوم
أما أسعار الزيوت الغذائية فقد قفزت اىل معدل 20 % ومثلها اسعار 
البيض اما الدواجن فقد شهدت نسبة تضخم بـ9 % ومشتقات الحبوب 
بالنسبة إىل االسامك،  اللحوم فكانت يف حدود 6،6 % و9 %  اما   % 6
اما خدمات املطاعم واملقاهي والنزل فقد قفزت الزيادة بها اىل 7،4 % 

فقد  الصحة  اما خدمات  اىل 24،2 %،  والكحول  التبغ  بارتفاع خدمات 
صعدت اىل 3،4 %.

سعي  أن  الجنادي  صالح  محمد  االقتصادي  الشأن  يف  الباحث  ويرى 
الحكومة اىل محاربة االحتكار واملضاربة والتهريب مل يؤت أُكله وان امر 
التضخم وارتفاع االسعار لن تتحكم فيه وزارة التجارة ومصالحها املهتمة 
االنتاجية  النمو وتراجع  نسبة  تأخر  اىل  يتجاوز ذلك  بل  باملراقبة فقط 
للخرض والغالل مثال مام مهد الرتفاعها يف االسواق، هذا إىل جانب الخلل 
يف توريد املواد االخرى من الحبوب بارتفاع كلفتها وهذه الكلفة مرشحة 

لالرتفاع بتواصل الضغوطات عىل توريدها من روسيا واوكرانيا.

كلفة المحروقات بـ140مليار 
ال  والنقل  الشحن  وخدمات  النقل  كلفة  ستمس  التضخم  نسبة  ارتفاع 
يشمل فقط نقل البضائع بل االشخاص بالنظر اىل االرتفاع املنتظر لسعر 
برميل النفط وقد يتجاوز 115 دوالر للربميل مام قد يدفع بالحكومة اىل 
تعديل اضايف للمحروقات وهي التي بنت مخططها املايل ضمن ميزانية 
2022 عىل فرضية 75 دوالر للربميل الواحد، علام ان كل دوالر اضايف يف 
الدولة 140 مليون دينار، وهذا ما  النفط يكلف ميزانية  برميل  اسعار 

يجعل املستهلك والعائلة تدفع الثمن.
هذا االرتفاع يف نسبة التضخم قد يدفع مصالح البنك املركزي 
نسبة  لتتجاوز  املديرية  الفائدة  نسبة  يف  الرتفيع  يف  للتفكري 
بأهمية  اآلن  البنك متمسكة واىل حد  ادارة  ان  6،5 % رغم 
الفائدة  نسبة  يف  تعديل  وكل  ذاتها  النسبة  عىل  املحافظة 
سيكون له انعكاس سلبي عىل وضع املؤسسات املايل وخاصة 
تأثري  جانب  اىل  هذا  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  منها 
مديونية  نسبة  تشهد  التي  والعائالت  االرس  مديونية  ذلك 
العائالت  هذه  ارباع  ثالثة  من  اكرث  أن  خاصة  محتملة  غري 
كمؤسسات صغرى ترزح تحت سلطة املديونية. مديونية لدى 
املنزلية  املواد  بيع  ومؤسسات  القروض  ومؤسسات  البنوك 

وااللكرتونيك.

عوامل خارجية مؤثرة 
أن عدة  االسعار ذلك  التضخم وارتفاع  تتحكم يف  عدة عوامل خارجية 
مواد أولية نستوردها من الخارج وكلفتها تخضع لسوق العرض والطلب 
الحرب يف  ازمة  واقع سيايس وأمني عاملي مضطرب وتعقده  خاصة يف 
أوكرانيا املصّدر األسايس مثل روسيا للحبوب واملواد االولية االخرى ومنها 

املواد التحويلية والتصنيعية.
االقتصاد  وزير  طموح  كان  وان  النمّو  نسبة  عىل  سينعكس  ما  هذا 
ذلك  فإن   % 2،8 اىل  لتصل  النمّو  لنسبة  منتظر  برفع  عاليا  والتخطيط 
ارتفاع صادرات  ذلك  التصدير ومن  ودفع  اإلنتاج  نسق  يقتيض ترسيع 
النسيج واملالبس بنسبة 18 % لتبلغ 2،2 مليار دينار خالل  الثاليث االول 
اىل  هذا  الفارطة،  السنة  من  نفسها  بالفرتة  مقارنة  الحالية  السنة  من 
جانب   تنمية املوارد الذاتية والتعويل أكرث عىل اإلنتاج الغذايئ املحيل، 
لتجاوز الحاجة اىل التوريد، وااللتجاء اىل ذلك عند الرضورة، وتسعى عدة 
مؤسسات ورشكات خاصة اىل معاضدة مجهودات الدولة يف ذلك، فهل 

متكن خطة الحكومة لالنعاش االقتصادي من الحد من نسبة التضخم؟

أعلى نسبة للتضخم  منذ اربع سنوات:

مؤشر مرشح لالرتفاع وكبح جماح األسعار  

واليابانية  األوروبية  واالستثامر  التمويل  برامج  من  لتونس  حصص  أي 
واملقدرة بـ320 مليار دوالر وهي مخصصة ألصحاب املشاريع املجددة

االستثامر  لتمويل  الخامس  للمؤمتر  العام  املفوض  يعيش  نزار  قال   
تونس  اآلن ويف  متاحة  االمكانيات  ان  لـ»الشعب«  افريقيا  والتجارة يف 
التجديدية  العاملية اىل فرص استثامر وبعث املشاريع  لتحويل االزمات 
البديلة  والسياحة  والتعليم  واملناجم  الطاقة  منها  مجاالت  عدة  يف 
البينية، وهذا ما يتطلب تحركا اقتصاديا  التكنولوجيا الحديثة والتجارة 

ميدانيا وديبلوماسيا عمليا.
مثن نزار يعيش الخبري املايل يف كربى املؤسسات املالية املانحة نزار يعيش 
هذا الحدث االقتصادي واملايل الذي ستحتضنه بالدنا خالل يومي 25و26 
الصغرى  االقتصادية  املؤسسات  ودعا  العاصمة  بتونس  الجاري  ماي 
التسجيل  عرب  الفاعل  االنخراط  اىل  الناشئة  املؤسسات  مثل  واملتوسطة 
مع  والرشاكة  التمويل  فرص  الستغالل   »2022 »فيتا  املؤمتر  موقع  يف 

املؤسسات االفريقية.
هذا املؤمتر ويف نسخته الخامسة سيوفر التمويل الرضوري من املؤسسات 
املالية املانحة وهي بنوك وصناديق استثامر لها خربة وتيرس التواصل مع 
الهيئة  أن  ذلك  الناشئة،  املؤسسات  واصحاب  التونسيني  االعامل  رجال 
املرشفة عىل املؤمتر أكدت حضور اكرث من 3 آالف فاعل اقتصادي ومايل 
بالتصور واالقرتاح حسب مخططات  من 45 دولة اىل تونس للمشاركة 
مالية  جدوى  ذات  مشاريع  متويل  عن  للبحث  رشاكة  وبرامج  اعامل 

واجتامعية.

تمويل أوروبي وياباني
يذكر أن االتحاد االورويب وعرب مؤسساته املالية يخصص يف هذه الفرتة 
 »8 »تيكاد  مؤمتر  وعرب  فتخصص  اليابان  اما  لالستثامر  اورو  300مليار 
شهر  يف  تونس  مؤمتر  خالل  لالستثامر  كذلك  دوالر  مليار   20 حوايل 
اوت املقبل وميكن للمؤسسات التونسية الصغرى واملتوسطة واملجامع 
من  الحصة  ونيل  لها  موقع  عن  وتبحث  تشارك  ان  الكربى  االقتصادية 
هذه  تدعم  والحكومة  متاحة  اآلن  والفرص  والياباين  األورويب  التمويل 
الرشاكات األوروبية واليابانية حسب املفوض العام للمؤمتر نزار يعيش.

اما انيس الجزيري رئيس مجلس االعامل التونيس االفريقي فقد اوضح 
للمؤمتر  املديرة  الهيئة  اعضاء  امنها  متعددة  زيارات  ان  لـ»الشعب« 

بني عدة عواصم مالية عاملية مكنت من تأكيد حضور عدة مؤسسات 
مالية مانحة وعدد من رجال االعامل واملستثمرين االجانب ومن عدة 
عواصم دولية مثل بريكسال وباريس واوسلو والقاهرة وداكار وطرابلس 
والجزائر وهو ما يوفر فرصا لالستثامر والتمويل للمؤسسات واملشاريع 

التونسية.

مشاريع للصحة والطاقة
عدة جلسات ونقاشات حول متويل االستثامر بني تونس وأوروبا وافريقيا 
وأخرى حول بعث املشاريع بني تونس واليابان وافريقيا وتونس وكوريا 
ماي  25و26  يومي  الخامس  املؤمتر  فعاليات  ضمن  تنتظم  وافريقيا 
والتعليم  بالصحة  املتعلقة  املشاريع  بعث  يف  عمليا  للخوض  الجاري، 
والتي  افريقيا  يف  والسياحة  والطاقة  الحديثة  والتكنولوجيات  والرتبية 

ستشهد ارتفاع سكانها إىل املليارين بعد عقد من الزمن.
وتأثرياتها  هناك  الحرب  وتداعيات  الروسية  األوكرانية  األزمة  وستلقي 
عىل االقتصاد العاملي من خالل نقص املواد االولية الغذائية والتصنيعية 
بافريقيا  التجارة  الخامس لالستثامر ومتويل  املؤمتر  أشغال  بظاللها عىل 
عىل أن يقدم الفاعلون االقتصاديون الحلول املمكنة ال لتجاوز االزمة ألن 
حلها يتجاوزهم بل من أجل تيرس العقبات أمام املستثمرين يف مجال 

التجارة والخدمات واللوجستيك والنقل والشحن الدويل.
* ناجح مبارك

المؤتمر الخامس لتمويل االستثمار في افريقيا:

كيف نحول األزمات إىل فرص؟
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ماي   11 األربعاء  أمس  فجر  استشهدت 
»أيقونة  الفلسطينية  الصحافية  األربعاء   2022
بسبب  عاقلة  أبو  شريين  الفلسطيني«  اإلعالم 
رصاصة أطلقها قناص إرسائييل استقرت يف رأسها 

لتودي بحياتها عىل الفور.
انتهاكات  تنقل  عاقلة  أبو  شريين  وكانت 
الواقع شامل  الصهيوين يف مخيم جنني  االحتالل 
فلسطني، حيث سارعت الشهيدة ومنذ منتصف 
املنطقة  هذه  يف  الصحفي  بعملها  للقيام  الليل 
يُفيد  األشخاص  أحد  من  اتصاال  تلقت  أن  بعد 
باقتحام قوات االحتالل للمدينة الرتكاب جرائم 
أخرى، ومنذ وصولها تعرف عليها أحد القناصني 
ال  التي  جرامئهم  طمس  بهدف  قتلها  وتعمد 

تنتهي بحق الشعب الفلسطيني الجريح.
إّن شريين أبو عاقلة هي إعالمية وصحافية 
العاصمة  ولدت يف  فلسطيني  أصل  من جنسية 
بدأت  وقد   ،1971 سنة  القدس  الفلسطينية 
من  تخرجها  بعد  الصحفي  مشوارها  شريين 
تخصص اإلعالم، والتي التحقت بالعمل لدى قناة 
الجزيرة وظلَّت تبارش عملها إىل حني استشهادها 
أمس  صباح  الصهاينة  القناصني  أحد  يد  عىل 
األربعاء 11 ماي 2022 يف مخيم جنني بالشامل 
الفلسطيني، ويجدر القول بأن شريين أبو عاقلة 
قد درست تخصص الهندسة املعامرية يف جامعة 
العلوم والتكنولوجيا يف األردن، ومن ثم اتجهت 
شغفها  بسبب  واإلعالم  الصحافة  تخصص  إىل 
من  الشهادة  عىل  حصلت  حيث  املجال،  بهذا 
الهاشمية  األردنية  الجامعة  من  الريموك  جامعة 

يف منتصف التسعينات من القرن املايض.

مناطق  يف  يدور  ما  إلخفاء  العمد  القتل 
االقتحام

تصفية  الصهيوين  القناص  تعمد  وقد 
الصحافية شريين أبو عاقلة بهدف إخفاء ما يقوم 
به كيان االحتالل من جرائم مرّوعة ضد الشعيب 
الفلسطيني وبالتحديد ملا قام به يف مخيم جنني 
التواصل  مواقع  ضجَّت  وقد  االربعاء،  ليلة  يف 
االجتامعي ووسائل اإلعالم املحلية والعاملية بخرب 
استشهادها، وليضع الجيش اإلرسائييل يف موقف 
ومدى  وحشية  مدى  للعامل  وليربهن  محرج 
همجية وانتهاك هذا الجيش، فقد شهدت اآلونة 
إعدام  وتّم  للمخيم  الجيش  هذا  اقتحام  األخرية 
تذكر،  أسباب  أي  دون  املواطنني  من  مجموعة 
وليسجل اسمه كأحد أكرث الجيوش سفًكا للدماء 

وأكرث وحشية ضد املواطنني الُعزَّل.
الصهيوين  االحتالل  الجزيرة  وحملت 
متعمد،  وبشكل  بارد  بدم  قتلها  يف  املسؤولية 
الدولية مبحاسبة االحتالل عىل  املحافل  وطالبت 
لذلك  اضافة  واإلعالم،  الرأي  لحقوق  انتهاكه 
حملت الجزيرة االحتالل مسؤولية اصابة منتجها 
وأصيب  أيضا  برفقتها  كان  الذي  السمودي  عيل 
برصاصة يف ظهره، والذي نقل للمستشفى للعالج. 
ابو  شريين  قتل  جرمية  الجزيرة  شبكة  ووصفت 

عاقله بأنها مفجعة ومتعمدة 
واألعراف  القوانني  تخرق 

الدولية.
وأضافت، »أقدمت قوات 
وبدم  اإلرسائييل  االحتالل 
مراسلتنا  اغتيال  عىل  بارد 
وادانت  عاقلة«  أبو  شريين 
الجرمية  الجزيرة  شبكة 
البشعة التي يراد من خاللها 
رسالته  أداء  من  اإلعالم  منع 
اإلرسائيلية  الحكومة  محملة 
مسؤولية  االحتالل  وقوات 
مقتل الزميلة الراحلة شريين 

بحسب ما ذكرته القناة.
وجهت  جهتها  من 
الجزيرة،  قناة  يف  اإلعالمية 
مطالبة  قنة،  بن  خديجة 

لقناتها، بعد ساعات قليلة من استشهاد مراسلة 
القناة، شريين أبو عاقلة، برصاص قوات االحتالل 
اإلرسائييل، يف جنني. وقالت بن قنة يف تغريدة لها 
)تويرت(،  االجتامعي  التواصل  موقع  حسابها  عرب 
الشاشة،  عىل  اإلرسائيليني  الضيوف  »مقاطعة 

ومحاكمة املجرمني مطلب أسايس«.

مطالب دولية باجراء تحقيق شفاف وشامل 
يف واقعة االغتيال

من  وعدد  املتحدة  الواليات  وطالبت 
املنظامت الدولية، امس األربعاء، بإجراء تحقيق 
الصحفية  استشهاد  واقعة  يف  وشامل«  »شفاف 
الدبلوماسية  الوحدة  وقالت  عاقلة.  أبو  رشين 
يف  الحارة  »تعازينا  فلسطني:  لشؤون  األمريكية 
وفاة الصحافية يف قناة الجزيرة شريين أبو عاقلة 
الفلسطينيني،  ولجميع  لنا  معروفة  كانت  التي 

رحمها الله«.
األمريكية  للسفارة  التابعة  الوحدة  ولفتت 
بالقدس، يف تغريدة، إىل أنها »تشجع عىل إجراء 
تحقيق شامل يف وفاة )أبو عاقلة( وإصابة زميلها 

الصحايف عيل السمودي«.
األورويب  لالتحاد  الرسمي  الناطق  أعرب  كام 
لويس  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  ملنطقة 
استشهاد  جراء  صدمته  عن  بوينو،  ميغال 
تحقيق  بفتح  وطالب  عاقلة  أبو  الصحافية 

»مستقل ورسيع«.
مبقتل  صدمنا  »لقد  تغريدة:  يف  وقال 
لعملها  تأديتها  ثناء  عاقلة  أبو  شريين  الصحافية 

يف تغطية التوغل اإلرسائييل يف جنني. نعرب عن 
خالص تعازينا لعائلتها وندعو إىل إجراء تحقيق 

مستقل ورسيع لتقديم الجناة إىل العدالة«.
املتحدة  األمم  مبعوث  دعا  السياق،  ويف 
لعملية السالم يف الرشق األوسط تور وينسالند، 
أيضا إلجراء تحقيق »فوري وشامل« يف استشهاد 
أبو عاقلة ومحاسبة املسؤولني. وكتب  الصحافية 
الجزيرة  مراسلة  مقتل  بشدة  »أدين  تويرت:  عىل 
حية  برصاصة  أصيبت  التي  عاقلة  أبو  شريين 
صباح اليوم، أثناء تغطيتها لعملية نفذتها قوات 
الغربية  بالضفة  جنني  إرسائيل  اإلرسائيلية  األمن 
تحقيق  إجراء  إىل  »أدعو  وأضاف:  املحتلة«. 
فوري وشامل ومحاسبة املسؤولني، ال ينبغي أبدا 

استهداف العاملني يف وسائل اإلعالم«.

اغتيال من يحاول نقل الحقيقة
وبدم  اإلرسائييل  االحتالل  قوات  وتعمل 

يحاول  من  كل  وقتل  استهداف  عىل  بارد 
واملراسلون  الصحافيون  خاصة  الحقيقة،  نقل 
اإلعالميون املنترشون داخل األرايض الفلسطينية، 
والذين يعملون عىل توثيق جرائم االحتالل ضد 

الفلسطينيني
وشهدت الفرتة األخرية حالة كبرية من التصعيد 
اإلرسائييل،  االحتالل  وقوات  الفلسطينيني  بني 
األمر الذي شهد قيام املقاومة الفلسطينية بشن 
املحتلني  ضد  االستباقية  الرضبات  من  مجموعة 
تل  خاصة  املحتلة،  املدن  وداخل  اإلرسائيليني 

أبيب.
قبل  من  صاعني  الصاع  ورد  التصعيد  عملية 

االحتالل  قوات  جعلت  الفلسطينية  املقاومة 
من  بعملية  وتقوم  عقلها  تفقد  اإلرسائييل 
واالستهداف  املتعمد  والقتل  الجسدية  التصفية 
خاصة  الفلسطينيني،  وغري  للفلسطينيني 
الصحافيني واملراسلني اإلعالميني املوجودين لنقل 
الفلسطينية  الصحافية  املراسلة  ومنهم  الحقيقة، 

شريين أبو عاقلة.

غضب شديد يف الشارع العريب
املراسلة  ومقتل  استهداف  خرب  وقوبل 
واإلعالمية الفلسطينية شريين أبو عاقلة من قبل 
الغضب  من  مبوجة  اإلرسائييل  االحتالل  قوات 
منصات  وعىل  العريب  الشارع  داخل  الشديد 
مختلف  وتحولت  املختلفة  االجتامعي  التواصل 
مواقع التواصل االجتامعي إىل دفرت عزاء لتقديم 

الواجب يف استشهاد الصحافية الفلسطينية.
البلدان  مختلف  من  املحتجون  واعترب 
دوليا  تحركا  تحتاج  الجرمية  هذه  أن  العربية، 
ضد  الصهيوين  االحتالل  لجرائم  حد  لوضع 
الشعب الفلسطيني، إضافة اىل املطالبة برضورة 
تدخل املحكمة الجنائية الدولية واالتحاد الدويل 
للصحافيني وجميع املؤسسات الحقوقية يف العامل، 
وذلك لرسعة التحقيق يف جرمية اغتيال الصحافية 

شريين أبو عاقلة.
مرتكبي  بتقديم  الدويل  املجتمع  ويطالب 
وردع  وقت،  بأرسع  املحكمة  إىل  الجرمية  هذه 
كل  يف  الفلسطيني  الدم  استباحة  عن  االحتالل 
الجرمية  ليس  عاقلة  أبو  شريين  فاغتيال  مكان، 
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  ترتكبها  التي  األوىل 
فلسطني،  يف  والصحافة  والحقيقة  الكلمة  بحق 
بل انها كانت دوما وابدا تسعى اىل إخفاء يدور 
داخل مناطق االقتحام يف جنني وغريها من املدن 
الفلسطينية التي تتعرض القتحامات مستمرة من 
السبيل  كان  ولو  اإلرسائييل،  االحتالل  قوات  قبل 
اىل ذلك قتل الصحافيني ناقيل األخبار واألحداث.

* حياة 

االحتالل الصهيوين يسجل اسمه كأحد أكرث الجيوش سفًكا للدماء واألكرث وحشية..

قناص يغتال الصحافية املقدسية »شريين أبو عاقلة«.. التحقيق واجب واملحاسبة رضورية

غضب عارم يف الشارع العريب، إدانة دولية 
واسعة لعملية االغتيال ومطالب بردع االحتالل 

الصهيوين عن استباحة الدم الفلسطيني
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* حسني عبد الرحيم    

حادث عريض بني أبناء الجريان -صبيّان يتشاجران اثناء اللعب- 
هو بوابة التعارف لطبيعة العالقات االجتامعية بني األزواج. يتدخل 
اآلباء للمصالحة والرتضية املتبادلة وعودة األمور إىل مجاريها. لكن 
هذا اللقاء الرباعي يكشف التناقضات الكربى يف الحياة االجتامعية 
من  متحركة  رمال  عىل  مبني  األرسي  والبنيان  متناقضة  فاملفاهيم 
املشكلة  يحول  ذلك  كل  والذوق  والخديعة  والهيمنة  التصورات 
االجتامعي  البنيان  لهشاشة  كاشف  مجهر  صغريين  بني  البسيطة 
تسري  يك  منتظرة  خيانات  وحتى  مفتعلة  مشاعر  عىل  بُنَي  الذي 
الحياة تحت األقنعة التي تخفي وضعا بائسا يتّم تسويقه وتعميمه 
ليشمل مجمل الحياة االجتامعية التي تضطرب دون أن تجد لها حل 

فتعاود االستمرار كام هي.

الناس  بني  الشائع  التفاهم  لسوء  عرض  كان  لو  كام  النّص 
نفسه  فرد  كل  ويعترب  متناقضة  اجتامعية  مامرسات  يف  املنخرطني 
عىل حق ويف املسار الصحيح لكن عندما تأيت أحداث عرضية تكون 
كفيلة بإبراز التناقضات املخيفة يف القيم والعادات واالحتقار الدفني 
الزوجية واالجتامعية وماكان يبدو  الحياة  املتبادل بني األطراف يف 
التي  املشاكل  وتجنب  والسالم  للتوافق  كدعوة  الطريق  بداية  يف 
الكبار تكون عصية  الصغار يتحول إىل مشكالت كبرية بني  أحدثها 
عىل الحل. التعارف بني اآلباء يتحول إىل حرب كالمية الحقيقة أن 
الكارناج العائيل هو صورة مصغرة ملا هو اجتامعي وغالبا ما تتحول 
وخالفات  التفاهم  سوء  إىل  نظرا  حاد  لرصاع  البسيطة  املشكالت 

حادة يف القيم واملعايري.
عرض بسيط يكشف أمراضا ثقافية واجتامعية مرتسبة وأسلوب 
إخراجه البسيط عىل الرّكح يعطي االنطباع بأننا أمام حياتنا اليومية 

العادية وتناقضاتها غري املرصح بها والتي تودي بإقفالها إىل مشاكل 
هائلة أو كام يُقال: معظم النار من مستصغر الرشر.

لتُمثل  قرونا  عاشت  والتي  العاملية  املرسحية  األعامل  عديد 
من  تنطلق  مختلفة  وبلغات  عديدة  مسارح  عىل  املرات  عرشات 
ماهو  تخفي  والتى  البسيطة  اليومية  والتناقضات  املفارقات  هذه 
النص  الشخيص إىل معّوق اجتامعي خطري.  ليتحول  عميق وُمَدّمر 

املرسحي االصيل ل»يسمينا رضا« وهو بعنوان »ملك الكارناج«
للعرض  بصياغته  وقام  املذبحة(  )ملك   )God of carnage(
إنارة  حصري٬  وليد  وصوت  عام  توضيب  حفصية٬  غسان  وإخراجه 
زيدان محرز توضيب الرّكح مهدي بوذينة إنتاج جمعية آكت مع 
التياترو وتّم العرض بنجاح. متثيل زياد عيادي وعصام عياري وأمرية 
لألدوار  مناسبا متاما  كان  للمالبس  اليوسفي واختيار  خليفي وليىل 

والوظائف االجتامعية.

مسرحية تعارف )أرناك(

الدورة األولى من المشروع التطوعي »ترميم القديم« بأكودة

أحياء املدينة تستعيد عطر ضيائها 
العتيق بفضل األيادي الساخنة

يف بادرة من نادي الفنون الخطية بدار الشباب أكودة وبإرشاف مندوبية شؤون الشباب والرياضة بسوسة، 
ثم وبالتعاون مع نادي الكرة الحديدية والتنسيق مع بلدية أكودة، شهدت حومة الرمل نهج غرة ماي بأكودة 
انطالق املرشوع التطوعي »ترميم القديم« مبشاركة ثلة من الفنانني والرسامني أمثال )سوسن قريعة، الخطاط 
محمد الورداين، سمري الفيتوري. وقد تكاثفت جهود عدد محرتم من املتطوعني شبابا وكهوال قصد إنجاح األيام 
العرشة املدرجة الفتتاح املرشوع من أجل تجميل ما تقادم من بناءات فتجّندت سواعد رجاالت نادي الكرة 
الحديدية بأكودة ومنخرطي نادي الفنون الخطية بدار الشباب أكودة، واألخ جعفر الورداين عن املجتمع 
املدين وآخرون من سكان الحّي حتى تكتمل الصورة ابهى ما يكون ويرتسم الربيع من جديد عىل الجدران 
املتداعية للسقوط برسوم رائعة خطتها انامل الرسامة سوسن قريعة واملنشطة سناء قرطاس وأعضاء نادي 
الكرة الحديدية بأكودة، علام أن التظاهرة تستعيد رجوعها يف األسبوع األول من شهر ماي 2022 وذلك بحي 
السوق وأزقة دار بن حليمة وبن اإلمام بأكودة لرتميم جدرانها وأبواب منازلها وإنجاز جملة من الجداريات 
الثاين مبناسبة اختتام شهر الرتاث املوافق لـ18 ماي  التظاهرة نهاية شوطها  الفنون الخطية، أين تشهد  يف 
ويأمل القامئون عىل هذا املرشوع التطوعي االستثنايئ أن تتكاتف جهود باقي مكونات النسيج الجمعيايت 
املادية  الصعوبات  تذلّل  أن  أجل  أكودة من  املدينة( ومعتمدية  )لجنة جاملية  البلدي  املجلس  ومعاضدة 
وننرش قيم التطوع يف أوساط أهايل املدينة واملساهمة بالتايل يف املحافظة عىل إرث السابقني وخصوصية 
معامر البلدة املتفرٌد ويف هذا الصدد ال بّد أن ننوه بوقوف األستاذة واإلطار السامي شافية غزال حرم شلبية 
إىل جانب املبادرة وتفّضلها برصد منحة مالية لرشاء مستلزمات ومواد ذهنية، نرجو أن يلقى طلبنا اآلذان 
الصاغية ليستمّر العطاء يف »أم القرى« وينترش املد التطوعي بأرجاء البلدة وأزقتها وتتشبث بهويّتها مهام 

فعلت بها رياح الحداثة املغلوطة.
* متابعة: أبو يحيى

الطفل  أدب  لنادي  األوىل  الشمعة 
يف جندوبة 

 

يف جّو احتفايل أشعل رواد نادي أدب الطفل بجمعية فريقا لالسرتاتيجيات الشمعة األوىل لناديهم بعد سنة 
كاملة رغم الكورونا انترصت عزمية الكتاب الصغار وواصلوا نشاطاتهم املتعددة طيلة سنة كاملة تنوعت فيها 
تدخالتهم وتصوراتهم وتطورت أفكارهم وطرق طرح اإلشكاليات املصاحبة للنص القصيص املوجه للطفولة 
فناقشوا عناوينه ومضمونه وشخصياته وتدربوا عىل القراءة الجامعية الجهرية للقصص قبل نقاش مضمونها 
الذي قدم عرب قصص مسموعة ومشاهدة لكالسيكيات القصة املوجهة للطفولة كبائعة الكربيت وبينوكيو 
واألستاذ  الدرييس  الحق  عبد  الفاضل  املريب  جندوبة  مدينة  من  كاتبني  األطفال  واستدعى  والذئب  وليىل 
الصحبي العلوي ومن مرص الكاتب الرقيق والسيد شليل عرب تقنية الزوم كام بدأ الرواد يف كتابة قصصهم 
كقصة الكاتبة الواعدة مريم الشعايب والتلميذ الكاتب سيف خملية كام حرض يوم االحتفال املريب الفاضل 
التجربة  الشعايب قصتها وقدم  مريم  الكاتبة  البداية  قرأت يف  أين  الرواد  الدرييس تحت طلب  الحق  عبد 
وأهم محطاتها طارق العمراوي ليفتح الكاتب عبد الحق الدرييس حوارا شيقا مع الرواد حول كيفية اختيار 
تكوين  والتحبري مع رضورة  املطالعة  توقيت  القصة؟  كتابة  كيفية  التي تشدك؟  املضامني  ما هي  القصص 
مكتبات ورقية مع االنفتاح عىل القصص املسموعة واملصورة كام تفاعل األطفال مع املعرض الذي صاحب 
التي  املواقع  النادي عىل أهم  الوطنية ونشاطات  بالجرائد  الصحفية  املقاالت  الجو االحتفايل واحتوي عىل 
تعنى بأدب الطفل وصور للرواد خالل الحلقات التي تم تأثيث طيلة سنة كاملة كام قدم الكتاب الصغارعدة 
تصورات للسنة الثانية لتأثيث ناديهم وتم اقرتاح طبع كتاب جامعي يكون بينهم السنة القادمة وغريها من 

األفكار التي سيعمل النادي عىل تحقيقها.
* طارق العمراوي
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* ننطلق من أمنيتك القدمية أن يخرج لك جّني، ويجعل من نفسه عبدا يل 
إىل يشء  والرسوال  الحذاء  أمنياتك من  تغريت  األمنيات. هل  كّل  يحّقق يل 

آخر؟ 
التي تحّول  فالكلمة هي  أقل.  أكرث وال  الكلمة، ال  لقد وجدته فعال… هو   -
املعادن من قصدير أو نحاس إىل ذهب… وقد قّض علامء الكيمياء حقا مئات 
السنني، يبحثون عن ماّدة تحّول الحجارة أو املعادن األخرى إىل ذهب. وطبعا 
كانوا  أنّهم  والّسبُب  املحاوالت،  من  طويل  تاريخ  عرب  محاوالتهم  كّل  فشلت 
يبحثون بعيًدا، واملعدن موجود قبل خلق الكون أصال. وهذا املعدن الّسحرّي، 
هو )الكلمة(. ويف البدء كانت الكلمة… وهي املاّدة الخام لكّل يشء، وبالتايل 
هي املاّدة التي تحّول بقدرة سحريّة عجيبة كّل املعادن. ومن احرتف صناعة 
الكلمة، ميكنه ذلك فعال، وكم من وضيع رفعت مقامه الكلمة. وكم من فقري 
أغنته الكلمة وكم من لئيم أعزّته الكلمة… والكاتب يشّكل معادن شخوصه 
كام يشاء… لذلك، ميكن القول بأنّني عرثت فعال عىل ذلك الجّنّي الذي يحّقق 
األمنيات، والذي كان يطّل عيّل كّل الوقت من كّوة الطفولة وشقاوة أمنياتها. 

أكل  الساخرة،  والكتابات  والشعر  والدراسات  والقصة  املرسح  بني  التعدد   *
عيش أم تعدد مواهب أم ماذا؟

إطالقًا  أهتّم  وال  اإلبداعيّة،  والتصنيفات  املدارس  لكّل  بامتياز،  خائن  أنا   -
مبساطر الّنّقاد وأدواتهم املدرسيّة. بدأت بكتابة الّشعر ونرشت عّدة مجموعات 
شعريّة يف تونس ومرص. وعديد املرسحيّات، كوين درست املرسح والسيناريو 
يف تونس وموسكو. أكتب القصص والّرواية واملقاالت الّنقديّة وأنحاز بتلقائية 
الّساخر لطبيعة مزاج قلمي الرّشير والذي ال يهادن. ولكن، هل ذلك  لألدب 
بسبب العوائد املاديّة و )أكل العيش(، كام تساءلت أنت؟! ال أظّن ذلك، وال 
أظّن أّن هناك كاتبا عربيّا يُعّول فعال عىل قلمه وكتبه للعيش أو حتّى لتوفري 

العيش الحاف…
التونيس واملرصي واألملاين؟  األكل  تتوّزع بني  أنك طّباخ عظيم، هل  أعلم   *

وأيهم أقرب إىل قلبك؟
الّدراسة الجامعيّة األوىل بتونس  - حني خرجُت من مدينة القريوان، ملواصلة 
العاصمة ثّم مبوسكو، مل أكن أحسن قيل بيضة. فلم يسبق يل أن وقفت باملطبخ 
من قبل، حيث كانت والديت، رحمها الله، تقيم أغلب الوقت. وعرفت الجوع 
وكريها.  متسخا  كان  الجامعي  املطعم  فأكل  الّسوفيايت،  االتحاد  يف  الحقيقّي 
أثناء  تونس  إىل  عودة  أّول  وخالل  عليه…  التّعّود  أو  هضمه  من  أمتّكن  ومل 
أّول عطلة، اشرتيت كتاب )أّمْك صّنافة(، وهو كتاب الطبخ األشهر يف تونس، 
ويحتوي عىل مئات الوصفات إلعداد األطباق التّونسيّة األصيلة. وعكفت عىل 
تصّفح هذا الكتاب بشكل يومّي. وكنت أجرّب كّل يوم وصفة وأعيدها مرّات 
حتّى أتقنها. وعادت عادة قراءة وتصّفح كتب الطبخ من هوايايت األوىل، وأصبح 
جدويل  بديهيّات  من  املطبخ  يف  ساعات  بقضاء  واالستمتاع  الطبخ  تجريب 
اليومّي. أّما عن أحّب األكالت إىل قلبي فهي بالتّأكيد األكالت التّونسيّة العتيقة. 

وليس هناك مطبخ يف األرض ينافس عندي املطبخ التونيس.
ما  ومرص...  وأملانيا  وروسيا  تونس  بني  الرتحال  إدمان  إال  يعرف  ال  طائر   *

أدهشك يف كل منها؟
- كنت بصدد كتابة نّص عن مدينة القريوان. أظّنه أفضل إجابة عن سؤالك… 
كنت أكتب، أنّني ُمْنُذ ثُلِث قَرٍْن أْو تَِزيد. َوَمَع كُلِّ فَْجٍر َجِديٍد، تتحرُّك الّنحلُة 
الطّّنانُة املنذورُة يِف صدِري عنَد الّساعِة الخامسِة بالّضبِط، وكأنِّني آلة مربمجّة. 
فأهبُّ واقًفا، وأنا أفرُُك عيِنّي بحريٍة، ويَستغرُق ِمّني األمر دقائق حتّى أعرَف 
أيَن أنا... مرًّة أِجُديِن يِف موسُكو. ومرّة يِف ِميْنسك، ومرّة يف باب الخرضاء بتونس 
العاصمة، ومرًّة يِف ُميونِيَخ، ومرًّة يِف القاِهرة أو اإلسكندريّة، ومرّات أِجديِن يِف 
ُمدٍن، ال أكاد أتذكّر مواقعها وُحدوَدها عىل الخارطِة، فأهرُش رأيس مندهًشا 
امللعونة  القريوان  هذِه  ِسِّ  عن  أتساءُل  وأنا  الشاَي،  ألعّد  املطبِخ  إىل  وأمِض 
ُر َمداخلها وأسوارها وبُنيانها وألوانها، وتتنكرُّ يِل يف أشكاِل ُمدٍن غريبٍة  التي تُزَوِّ
وتنتحُل أسامَءَها فوق ذلك للمزيِد من التضليِل. ثّم أنَس األمَر كلُّه وأبدأ برقِن 
حكايٍة جديدٍة عن سحِر مدينِتي الَقِرين التي ال تسمح يل بالخروج منها والّسفر 

ككّل خلِق َرِبّ ألكتَب عنَها بأكرثِ حميميٍّة، وأراسلَها ُمتغزاّلً، َشاكيًا لَها وحشة 
يا  للعاملني...  بها  وأيِش  وحنني...  ووجًدا  شوقًا  ومتوُر  تتفّصُد  بعباراٍت  الُغربة 
لقسوِة ويا لجربوِت هذِه املدينِة العجوِز املرتبِة الّصارمِة الّصفراِء... ويا لرائحِة 
البخوِر الِذي يضوُع ِمنها... ويا لسحِر املناديِل املعقودِة يِف شبابيكَها الحديِد... 
ودين رّب، كأنِّني أموُت كّل ليلة، فقط، ألبعَث عاشًقا لَها وُمتيّام بَها وبطالسِمها 

وأَحاِجيَها، إذا ُعدُت لجسدي عند الّساعة الخامسة فجرا ِمْن َجِديٍد...
* لك مع أرسار الوسط الثقايف جوالت مخيفة، ما غادرت وزيرا وال كاتبا نوبليا، 

هل رصت دون كيشوت جديد تقاتل الطواحني حية وميتة؟ 
- أوال لنوضّح الفرق... أنا ال أتعاىل عىل القرّاء. ولكن أنا أتعاىل عىل كّل مندس 
)الهيئة  ولدى  املقّنعة(  البطالة  )مصلحة  لدى  املوظّفني  الكتّاب  من  ومزيّف 
العامة للمقاهي والبارات العربية( أو جامعة )اعرف من زار بروفيلك( وغريهم 
من الذين ال يكتبون أصال إال جمال مبتورة لالحتيال والتمّعش من درب غري 
دربهم وللتضليل، وأنا أيضا، أتعاىل وأحارب القّوادين واملُخربين واملزيفني من 
الكتبة العموميني، وأستّفزهم ليال نهارا... وأنا أتعاىل عىل املّدعني املزيفني، وهم 
وطيّبة  متينة  عالقتي  ولكّن  والرصاصري...  والقراد  والناموس  الذباب  من  أكرث 
جّدا والله بالقراء الحقيقني الذين ال يخربطون بني محبّة النصوص والتجّمل 
بالتعلّم والقراءة والتواصل، وبني تلبّس حالة غبيّة وخرقاء من الشعور ببلوغ 
مرتبة املبدع ملجرّد أنه أو أنها أضافت أو أضاف لقبا مضحكا إىل اسمه او اسمها 
العاملي أو  الكاتب  أو  الكبري  الفيسبويك املغشوش املزيف، من قبيل )الشاعر 
األديب الفّذ أو ما شابه من مصائب(، وأنا أحرتم وأمنّت وأتواصل تقريبا مع كّل 
أو تعليقا أو حتى  لله(، وأرّد عليهم تعقيبا  قرّايئ األوفياء )وهم كرث والحمد 

الوقت وانشغايل حّد االختناق  الكتابة لهم أو عنهم يوميا أحيانا، رغم ضيق 
بالكتابة وتبييض مسودايت ومخطوطايت وإنجاز املتأخر ماّم هو مطلوب مني 
أمرا يف ما يخّص  أو تقاطعات... ولكنني سأوّضح لك  أو ورقات  من حوارات 
األموات ومن  استثناء، من  أجمعني ودون  العرب  الكتّاب  تعاليا عىل  تراه  ما 
األمر  أن ميض  بّد  ال  أنه  ذلك  تصوري هذا،  يرّبر  ما  أسباب ويل  األحياء، فيل 

كذلك...
وحضارات  بُلدان  أربع  من  سياقة،  رخص  ألربعة  حيازيت  رغم  بُنّي  يا  اسمع 
مختلفة، هي روسيا وأملانيا وتونس ومرص، فأنا حقيقة أنفر من قيادة السيارات 
إال للرضورة، ولألسف فأنا مضطّر أغلب الوقت إىل أن أقود السيّارة يف القاهرة 
خاصة، بسبب اتساع الجغرافيا، وبُعد منطقة فيصل - الهرم، عن مثلّث الّرعب 
عنها حني  للكتابة  الصالحة  بالّشخوص  املليئة  الّدنيا  البلد، حيث سّة  بوسط 
طلعت  مقاهي  يف  الجلوس  لرذيلة  ارتياحي  عن  فضال  طبعا...  أوانها  يحني 
العربية  املجالت  باعة  وأكشاك  الرشوق  ومكتبة  مدبويل  مكتبة  وزيارة  حرب 
ومزمزة قطعة صغرية من الحلويات... والتحلية ببريّتني يف حانة ستيال أو مطعم 
الجريون أو حتى مبقهى ريش رغم ميويل الربوليتارية الفاسدة واملؤذية ونفوري 

من بذخ الريش يف مقهى ريش.
وطيلة حيايت القصرية التي متّر أمامي اآلن كالربق، كنت أمقُت التكاثر، الذي 
نبّهنا الله إىل خطورته منذ وقٍت مبكّر، كّل أنواع التكاثر أمقتها، يف األوالد أو يف 

املال أو األمالك أو يف الّنساء أو يف املناصب...
الفاخر، ومل يغرين  البيوت وال القصور وال علّو الحيطان وال األثاث  ومل تغِرين 
األكل الّدسم واملآدب الباذخة وال امللبس الفخم الباهظ، وال أصفار الصكوك 

وال شبابيك البنوك وال زينة الّنساء الحرام...
نريد »فاصال« لنواصل.....

معنّي،  الختصاص  إخالص  وال  حدود  بال  والتعلّم،  القراءة  غري  يُغريني  يكن  مل 
فعشقت الفيزياء كام عشقت األدب كام أحببُت قلّة األدب يف النّص، وما زلُت 
وأنا يف هذا السّن املُبّكر من الكهولة، أريد أن أتعلّم وأعلّم نفيس بنفيس يوميّا، 
أو بكاتب جديد ال أعرفه... وكم أسعد حني أجد  بنّص  أفرح كطفل  وما زلُت 
نصا لكاتب حقيقي أعرفه أو ال أعرفه... ووالله لهي فرحة ال تُعادلها أّي فرحة.

ولذلك كان من الّصعب أن ال أكون كاتبا حقيقيّا، ذلك أنني أخلصُت يف هذه 
الحياة لألدب كّل اإلخالص، وقايضُت الشمس ودفء األهل والعشرية واللغة، ربع 
قرن وتزيد، قضيتها ضاربا وحدي يف صحاري الثلج والصقيع، وتعلّم اللّغة بعمق 
العبارة  لرتكيبها وصلصالها، ومتلصصا يف ثقب  باحثا عن معنى جوهري  وصرب 
فيها، ومتتبّعا لرّس تفوّق الغرب علينا، لُغويا وبالغيا وإبالغيا خاصة، بعيدا عن 
ترديد الكليشيهات املعروفة التي نسجها عابرون مل يعيشوا حّقا يف رشايني الغرب 
أكرث من سنوات الدراسة التي ال نتعلّم فيها شيئا عادة... فاملواطنة والعيش مع 

الشعب هي املفتاح ملعرفة الحقيقة والتمرّس باللغة املُبطّنة والحرث فيها....
أليس من حقّي بعد كّل ما ذكرُت لك، أن أكون كاتبا متميّزا، وأعني أن أكون أنا 
وليس غريي هو هذا الكاتب الذي ينشدون ويتوّجسون من أن يكونه غريهم، 
يبكون بصدق، وال  يقرؤون بصدق، وال يضّحون وال  الذين ال  الخاملون،  وهم 
يضحكون بصدق، وال يُواجهون بصدق وال ينزفون بصدق، وال يُعانقون بصدق 
وال يبوسون بصدق، وال يُدبرون بصدق، وال يُقِبلُوَن بصدق، وال يعتذرون بصدق، 
وال ميوتون بصدق وال يحيون بصدق ويكتفون بالتساؤل من الصّف الثاين دامئا 

عن الخرب؟!
وكيف يكون منهم، وهم ال يغرفون بلهفة من برئ أّمنا الّدنيا ومن أحالم وأنني 
هذا الكائن البرشي بكّل روعة أخطائه املُباحة بعيدا عن الّدم واإلقصاء، وفتنة 
الطني فيه؟! سّجل إذن، وإن كنُت أعرف ُمسبقا، بأّن رئيس تحريرك سيشطب 
هذه الفقرات باألحمر دون شّك... سّجل أنني لهذه األسباب... ال بّد أن أكون 
مغرورا ككّل كاتب حقيقي... فضال عن أّن هذا الغرور مجرّد بهارات لالستفزاز 
امللهم، واستنباح الخاملني، وثق أن الكاتب املنذور، ال مُيكن إال أن يكون متعاليا 
ومغرورا... هذه أدواته منذ األزل، وُعد إىل التاريخ وعّمك املتنبي وعمك جرير 

والفرزدق واألخطل وكّل العباقرة، وستتأكّد من ذلك.
* يف حوار من حواراتك قلت مازحا »الحرية عىل قارعة الطريق، نحتاج فقط إىل 
بعض )القمع(« كيف تعامل الدكتورة ياسمني خالل السنوات الكثرية املاضية؟ 
يتعّود  مل  الذي  الثالث،  العامل  للدميقراطية، يف  الخلفية  الجيوب  أّن  أعني  أنا   -
عليها، قد تكون وباال عليِه وتقوده إىل الكوارث. وال تنَس أّن اإلخوان يف مرص 
قادمة  سنة  ألف  الثمن  ندفع  وكدنا  االنتخابات.  صناديق  عرب  وصلوا  وتونس، 

وأنهارا من الّدماء من جديد.
الهوليوديّة  الثورة  قبل  ولدت  فقد  العيادي،  ياسمني  الدكتورة  ابنتي  عن  أّما 
املدبلجة، ومل تأت إىل الّدنيا، عرب صناديق االنتخاب. وقد تربّت عىل احرتام الرأي 
وحريّة التعبري والتقدير. فكانت شخصيّتها سويّة وخالية من العقد والندوب. 
بدليل أنّها دكتورة ناجحة يف مجالها وتعالج االنحرافات والعاهات والتشّوهات 

والتّسلّخات النفسيّة لدى األملان أنفسهم.
* آراؤك يف كتابات الشاعرات العربيات... هل تتغري؟ وملاذا ال تتحسس خطواتك 

وال تغضب أحدا؟
تطّور  وفق  إال  رأيي  أغرّي  ال  ولذلك  شخوًصا.  وليس  منجزا  وأقيّم  أحكم  أنا   -
أنّني  ذلك  دقيقا،  ليس  فهو  املاكر،  الثاين،  سؤالك  نصف  أما  وعربها.  التجربة 
وخصومي،  فأعدايئ  هذا،  ويف  واملنجز.  بالّنّص  إالّ  ومبدعة،  مبدع  بني  أفرّق  ال 
قلمي  ووقاحة  رشاسة  توزيع  يف  والعدالة  بالنزاهة  أصدقايئ  قبل  يل  يشهدون 

بينهام بالعدل.
* أخريا: تكتب يف تفسري القرآن ويف أنواع الخمور والفرق بينها. كيف توّفق بني 

حفظ القرآن الكريم، وحفظ كافة أنواع املرشوبات الكحولية؟
- هذا من فضل رّب. والعلم نور، يا صديقي.

نفسك  فوالذي  القريوان…  بعشق  قلبك  مأل  الله.  أحّبك  وإًذا  تسكُننا...  ُمدن  ومثّة  نسكُنها.  ُمدن  مثّة 
بيده، لتصغرّن الّدنيا يف عينيك، حّتى لتستكرثّن عليها أن تكون كعبي قذى… والقذى هي »الّدعامشة«، 

بالّتونيس… )الكينغ(
مثة كتاب تحّبهم وترتاح لهم عن بعد كاألمكنة...

هو مبدع يتقن الصرب كإتقانه للسخرية. بال موانع وال حواجز. فرد متفرد يف عرش اللغة ال شبيه له وال نسخة 
له كجامع عقبة .محرتف يف نوادي الكبار... يلعب بقلمه الحار أحيانا واملالح أحيانا أخرى... مراوغ وشقي 
كأمنيات طفل. الكينغ تحبه دفعة واحدة كرشفة ماء بعد عطش أو تهجره ككهف تسكنه خفافيش الظالم. 
املحرمات  يتقن  صناعة  )الكينغ( خزاف  العيادي  النكهة... رشير كقارورة فودكا. كامل  »الكينغ« مزاجي 

مبعادن كاسحة لكنها لينة ورخوة بني حربه ومحربته وحرائق األوراق.

رائحة  عن  يبحث  مرحول  مثل  اآلرس  هذا  الكينغ 
مارق  رحلة.  إىل  رحلة  من  الراحل  هو  الرتاب. 
ومراوغ... مبدع كأسد يف الفالة... يبحث عن قافلة 
الوجودي  الجوهر  يف  مسجونة  ذاكرة  إىل  تعيده 

الكائن يف جوهر دفء الجغرافيا. الكينغ مبدع قطع مع األطالل والطاعة والخضوع لكتابة القدر امللعون.
كامل العيادي مبدع صاحب كرامات وإشارات تسمو إىل االكتامل. شاعر وقاص وروايئ وحكوايت ومرسحي... 
إنه يف كلمة مبدع شامل مشع كالحياة. ومربك كعجائب الدنيا السبع. ملا طلبت محاورته أجابني مبسحة 

استحياء. استوطن يف مرفإ بال رصيف... ألنه كامل العيادي )الكينغ(.
حاورته »الشعب« عن بعد فكان لنا معه هذا الحوار...

  هلذه األسباب ال بّد  أن أكون   كاتبا مغمورا 
الكاتب كمال العيادي )الكينغ( لـ»الشعب«:

أحببت قلة األدب في النص وأفرح 
كطفل بنص أي كتاب جديد ال أعرفه

* حاوره: أبو جرير 
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الطاهر الهاممي يف ذكراه 

* كتابة االنقالب عىل عمود الشعر
إىل  تؤسس  والحر«  العمودي  »غري  يف  شعرية  كتابة 
أيضا  وهي  النرث  تستدعي  فهي  األجناس  تداخل 
استدعاء  كتابة  للمقول.  الصورة  مصاحبة  تستدعي 
أو  الصورة  وحركة  الفوتوغرافية  حيث  للمريئ  املقول 

كتابة بصمة العني.
املغرب  يتجاوز  عام  عريب  توّجه  ذات  برصية  حداثة 
أن«  ذلك  تونس  ليمّس  العريب  واملرشق  األقىص 
»غري  يف  التونسية  الشعر  تجربة  رائد  الهاممي« 
التي  الطّليعة«  »حركة  إىل  ينتمي  والحر«  العمودي 
والفني  الثقايف  الواقع  تغيري  يف  جديّا  بعدا  مثلت 
الّسائد. فهو من جيل جديد آمن برضورة تغيري الّسائد 
الثقافيّة  اإلنسان  فانخرط يف فضاء مفتوح عىل قضايا 
يعّب عن  الهاممي«  »الطاهر  والسياسية.  واالجتامعية 
هذه الّرغبة الّصادقة يف تجاوز مألوف الشعر التونيس 
مؤكّدا عىل البعد البرصي للقصيدة: »وقد برع الشاعر 
وكوكتيل  بانوراما  فالقصيد  خاصة  القصيد  هندسة  يف 
ألخبارها  ونرشة  أحوالها  شتى  يف  النفس  من  ومناظر 
عىل اختالف الساعات مع التقطع والتنقل الرسيع يف 
قصيدة  وهي  الواقع  إىل  الذات  ومن  واملكان  الزمان 
زرقة  يف  عينك  أمام  تنتصب  برصية  وقصيدة  سمعية 
الجرداء.  القلعة  قطار  تذكرة  تفاهة  ويف  »أفريكا« 
أشعار الهاممي لحن جديد يُضاُف إىل الشعر التونيس 

الحديث وهو سمفونية ال تكتمل ولن تكتمل«.
املغرمة  الّرغبة  تلك  عن  حيّة  صورة  القصيدة  هذه 
بتشكيل وجودها وإعطاء الكتابة بُعدا مكانيّا وإيقاعا 
عىل  يحيل  ما  الواضحة  البرصيّة  هذه  يف  فهل  بديال. 
مؤثرات »عرص الشاشة« الذي استطاع أن يغرّي أشكال 

وعينا بالعامل؟
هذه الكتابة التي تعّب عن وجودها من خالل أمرين:

سواد  انتشار  بتنويع  املكان  عىل  االشتغال  أّولهام: 
الكتابة.

ثانيهام: اعتامد صورة مصاحبة تهدف إىل تشكيل نص 
آخر يتوّجه إىل عني قارئه ليعّب عن انتامئه إىل ثقافة 
جديدة تتوق إىل حضور بديل. كانت اسجابة النعكاس 
الخارج الذي احتفى فيه الفرد التونيس بظهور »التلفزة 

التونسية« 1966 بثوبها املوّشح بالّسواد والبياض.
الثقايف  واقعه  عن  يخرج  أن  ميكن  ال  الّشاعر  إّن 
والسيايس ولذلك كان هذا العمل مستثمرا لرؤية فّنية 

تتواصل مع الّصورة...
إننا نالحظ أن هذه الكتابة تتحرّك يف »عرص الصورة« 

الذي اختّص بهيمنة املريئ حيث كان التلفزيون وريث 
الفوتوغرافيا والسينام: »كلام فرض عرص الشاشة نفسه 
كلام التحق هذان الكشافان، أي الفوتوغرافيا والسينام، 
والدليل عىل  غذاهام.  الذي  الخطاب  بعرص  نظرنا  يف 
البيئة  يف  االستطالعيني  املصورين  قيمة  تراجع  ذلك 
البرصية الجديدة والبقاء العسري لوكالة الصور )ماغنوم 
تنكشف  الثقافات  كام  النظرات  إن  الخ(.  وغاما... 
بالعودة إىل املايض. فليس كريستوف  البعض  لبعضها 
كولومب هو الذي اكتشف أمريكا -حيث مل يتوان عن 
زرع قشتالة هناك- وإمنا نحن الذين اكتشفناها عبه. 
لقد كشف لنا انتشار املطابع عن عامل املخطوطات )أو 
خصوصية(.  ثقافة  باعتبارها  الخطوط  مامرسات  عن 
الطبيعة  عن  الرقمية  التلفزة  لنا  تكشف  وغدا سوف 
بدورها  األخرية  وهذه  الهرتزي.  للتلفزيون  الحقة 
عن  الصورة  كشفت  كام  السينام  عن  لنا  كشفت  قد 
التشكيل، ذلك أننا عىل علم اليوم مبا مل يعلمه معارصو 
االخرتاع )وأيضا مبا مل يعلمه أولئك الذين اكتشفوه عىل 
مصغرا  تشكيال  ليست  الفوتوغرافيا  أن  أعني  عالّته(: 
مبقدار ما أن التلفزيون ليس سينام مصغرة. إنه صورة 
يف  سعى  قد  التلفزيون  أن  شك  دون  ومن  مغايرة. 
تعبري سريج  السينام« )حسب  »ميارس  أن  إىل  بداياته 
داين(، كام سعت الفوتوغرافيا إىل أن متارس التشكيل«.

هو يعيش عىل وقع ظهور التلفزيون يف أول نشأته أي 
يف ذلك األبيض واألسود.

حياة  مستقبال  تغرّي  سوف  برصيّة  بثقافة  أّويل  وعي 
البرش بتحّولها الحقا إىل األلوان والرقميات.

إن هذا الشاعر قد يكون تفطّن إىل تلك اآللة الجديدة 
الضوء  إىل  أو  العجيب  الصندوق  إىل  أو  -التلفزيون- 
املصاحب له فحاول أن يعّب بهذا الّنّص الثنايئ الحامل 
للكتابة وللصورة عن حداثة تقّدر صمت الورقة مثلام 
تقدر حركة العني يف توّجهها نحو استقراء أبعاد حركة 
داخل  الصورة  وحضور  جهة  من  البياض  عىل  الّسواد 

هذا املقروء من ناحية أخرى.
الفنون أم هو تداخلها الرضوري لتأسيس  أ هو حوار 

حداثة برصية ممكنة؟ 
تنكرت  التي  األصوات  هذه  من  الهاممي  الطاهر  إّن 
لعمود الشعر ذاك املهيمن عىل تاريخ القصيدة العربية 
»الشاذيل  ك  التونيس  الشعر  يف  له  السابقني  وعىل 
خزندار« أو »سعيد ايب بكر«٬ كام أنه تنكر ملعارصيه 
كـ»جعفر ماجد« يف تجربته الجاملية داخل القصيدة 

العمودية والحرة مبضامينها العاطفية والرومنسية: 

سئمت الكالم الذي حفظوه
عن العشق والعاشقني
فقل يل كالما بال ذاكرة

فكل املواعيد ألغيتها من سنني
وما زلت بني دروب الهوى حائرة

تعبت من البحر يغتالني
تعبت من الريح والشمس واملوجة الثائرة

سواحلك الزرق أشتاقها
ألرتاح فيها من الهاجرة

فخذين إليك
ووزع شعوري عىل كتفيك

فإين وجدت اتجاهي وألقيت رحيل
ألين أحب بعنف

وأطلب يف العنف مثال مبثل
فإين سأقتلك اليوم حبا

وحبك يعني كذلك قتيل« 
يتجاوز  املوضوع  خطاب  »الهاممي«  عند  الشعر  هو 
معارصيه  ورومنسية  الغنائية  ورهان  اإليقاع  هوية 

ليلتقي بواقعية املنحى وشعرية الفنون.

* الشعر رسالة وكتابة وفعل لتغيري الولقع
لـ»الطاهر  الشعرية   األعامل  كل  يف  الواقعية  تبز 
النخل  أرى  الشعرية«  مجموعته  ففي  الهاممي« 
الرسم  لفنون  التونسية  الرشكة  عن  الصادرة  مييش« 
سنة 1986 ويف قصيدته »النخل يغني« الصفحتني 9 و 
10يؤكد بلغة بسيطة وذات شعرية عالية هذه النزعة 
معاجم  فيها  الشاعر  يستعمل  بالناس.  االلتحامية 
لغوية داللية ظاهرها متناقض غري أّن الجامع بينها هو 
إبالغ الناس بالخالص واالنعتاق من واقع يستغل فيه 
املالك لألرض خريات العامل مبباركة صاحب السلطان 

االقتصادي واالجتامعي والسيايس. 
إّن دارس قصائد »الطاهر الهاممي« يالحظ بجالء ثراء 
الصور وشعرية املعاين وزخم املفردات وتوزع الدالت 
هذه  ففي  ونقيضها:  الحالة  بني  واضح  تناقض  يف 
القصيدة من مجموعته »أرى النخل مييش« ويف الحقل 
عىل  تحيلنا  ملفاهيم  استعامله  نالحظ  األول  الداليل 
تقابلها  الوهم..«  العتمة  الزحمة  »الجرح  الحالة  تأزم 
يف الحقل الداليل الثاين مفردات تيش باملقاومة وبقرب 
العصافري  -الرصاع-  »الشمس  الحرية  وبلوغ  االنعتاق 
-األطفال- امليش البحر البق...« ثنائية الرصاع من أجل 
بلوغ وحدة وضوح الداللة وتقريبها من ذهنية املتلقي 
واالجتامعي  االقتصادي  الواقع  عىل  الثورة  حيث 

والسيايس لبناء واقع العدالة واملساواة«:
أرى النخل مييش يف الشوارع

مرفوع الجبهة فارع
يتحّدى ويصارع

هل رأيتم ذات يوم
سعف النخيل

عىل الّسبيل
هل رأيتم نخل واحة

فوق ساحة
وجريحا ينزع الحبّة من صدره

ويلّم جراحه
نّكس الخروع أعناقه

وطوى العنصل أوراقه
أرى النخل مييش

وسط الزحمة مييش
وسط العتمة مييش
وسط الهجمة مييش

مشدود الهدب إىل الشمس
موعود الّصابة

أيّها النايس صوابه

أيّها املبّدل بالوهم ثيابه
الّنخل ال يبيك
الّنخل يغّني

مع العصافري واألطفال
مع مياه البحر

مع قمح الجبال
مع البق

مع الخريف الهادر
مع الّشتاء

أرى النخل مييش يف الشوارع
بحديد املعامل
وحصيد املزارع

ورغم الليايل
ورغم املواجع

أرى النخل عايل
وال يرتاجع«.

املهيمن  السيايس  الواقعي  الشعري  التوجه  هذا  إّن 
عىل مجموعته األوىل وباقي أعامله الشعرية سييتعزز 
والروافد  املوازية  النصوص  ضمن  أيضا  حضوره 
التنظرية فكانت كتاباته التنظريية شهادة رصيحة عىل 
تكريس هذا التوجه يف ذائقتنا الفنية ذلك أّن حضورها 

يشكل تعزيزا لهذا املنحى وترسيخا ملساره.
لقد مكن هذا البعد املعريف هذه التجربة من االنتشار 
النسج  تأثر بها وحاول  لتصل الحقا إىل جيل جامعي 
املايض  القرن  مثانينيات  يف  فظهرت  منوالها  عىل 
وخارجها  التونسية  الجامعة  داخل  شعرية  كتابات 
الكتابة مثل  الواقعي املضموين يف  التوجه  تحايك هذا 
تجارب  بلقاسم اليعقويب٬ عبد الجبار العش والبحري 
لونه  فرض  الرجل يف  نجاح  بحق  لتجسد  العرفاوي... 

ونرش خياراته وجامليتها ضمن تجارب الحقة.
لقد عبت تجربة الطاهر الهاممي منذ انطالقتها األوىل 
شعرية  وتوجهات  عميقة  وشعريّة  جادة  كتابة  عن 
مضمونية املنحى ايديولوجية الرهانات تجاوزت فرتة 
الحقا  لتؤثر  املايض  القرن  ستينات  أواخر  يف  ظهورها 
صوتية  لشعرية  وتؤسس  التونيس  الشعر  ذائقة  يف 
ذات  حديثة  بكتابة  وبرشت  املألوف  غادرت  ومرئية 
شعرية برصية بامتياز تتداخل فيها الفنون وتنفتح بها 
إيل  تدعونا جميعا  تجربة  واألمم. هي  الثقافات  عىل 
دراستها من جديد ألنها غريت معاين الكتابة يف الشعر 

التونيس الحديث.

الهوامش
شعرية-  -مجموعة  الحصار  الهاممي:  الطاهر   -  1

1972طبعة ثانية 1986.
2 - الطاهر الهاممي أرى النخل مييش مجموعة شعرية 

الرشكة التونسية لفنون الرسم 1986.
3 - الطاهر الهاممي حركة الطليعة األدبية يف تونس 
مبنوبة،  اآلداب  وكلية  للنرش  سحر  دار   ،1972-1968

تونس، 1994
4 - جعفر ماجد األفكار مجموعة شعرية بن عبدالله 

للنرش تونس 1981.
-ترجمة  وموتها  الصورة  حياة  دوبري:  ريجيس   -  5

فريد الزاهي- إفريقيا الرشق- 2002.

الشعر رسالة وتغيري لألشكال وللمضامني 
* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(

الثاين من ماي سنة 2009 غادرنا الشاعر التونيس الطاهر الهاممي )1947 -2009( ذاك الذي  يف 
عاش زمن الحلم بوطن أجمل وبكتابة شعرية تخالف السائد. شاعر وأكادميي يقرتن إسمه بتجربة 
شعرية تونسية تنتمي إىل حركة الطليعة األدبية 1968–1972 وهو من أبرز ممثيل جناحها الشعري 
مغامرة  إىل  تنتمي  مثلام  جاميل  تغيري  فعل  إىل  تنتمي  كتابة  والحر«،  العمودي  بـ»غري  املعروف 
ايديولوجية قوامها توظيف الشعر كفن مقول لتغيري الذائقة الفنية بغية خلق جمهور يؤمن بدور 
الشعر يف املعركة االجتامعية واالقتصادية والسياسية. كذلك هي كتابات الطاهر الهاممي الشعرية 
والنقدية تتنزل يف هذا النسق أو يف هذا املرشوع، فامذا أضاف الشاعر يف أنفسنا كمتلقني دالليا 

وملفهوم القصيدة ورهاناتها ليكون محّل اهتامم نقدي؟
يف ذكرى وفاة الشاعر املناضل الطاهر الهاممي نعيد التذكري بتجربته ألنه حمل وطنه وعشق الكتابة 
ضمن ثورية املتخيل واملامرسة، فسعى إىل التبشري بشعر آخر أو هو االتجاه نحو خطاب جديد أو 
لتصور محدث يربطه باملتلقي. لقد انتمى »الطاهر الهاممي« إىل جيل الحلم الرافض للموجود فهزه 
الرؤى السائدة وقلب النامذج املتداولة يف وعي الجمهور  الخيال لتعبريات فنية تهدف إىل تغيري 
والتوق  الثقايف  املوروث  نقد  املسار  الهدف من هذا  كان  لقد  املجتمع.  الشعر يف  بالتلقي وبدور 
اجتامعي  لعب دور  الشعر من  للقصيد ومتكني  نسجه  وتاريخ  الفكري  املوجود  تخالف  كتابة  إىل 
وسيايس لتغيري حياة الناس. كتابة بال تاريخ تحمل هوية شعرية مخالفة للقصيدة العربية التقليدية 
العمودية وقيمها وتتباين أيضا مع القصيدة الحرة، محاولة لتنويع إيقاع كتابتها لتؤسس فرادتها 

الجاملية واملضمونية. 
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* حسني عبد الرحيم     

ليست األخبار التي تأيت من قابس حزينة دامئا فبعد حادثة غرق السفينة يف 
خليج قابس ثم الحريق الذي شب ىف السوق التاريخي للمنتجات التقليدية 
بالحناء  أساسا  للتزود  الجهات  كل  من  الناس  يتوافد  يكاد  حيث  »جاره« 
الدامئة  األخبار  املشهورة وقبل هذا وذاك كانت  األصلية  القابسية  وامللوخية 
عن التلوث الذي أحدثه مصنع اإلسمنت وأدى إىل تدمري جزء كبري من الحياة 
البحرية يف الخليج والتي كان الخليج من أهم مراعيها وكانت ثروتها السمكية 

متجددة ووفرية.
تأيت من قابس فبعد جائحة كورونا  لكن٬ هناك أخبار طيبة وسعيدة كذلك 
الناشئ »قابس سينام فن« عرب  الثالثة للمهرجان السيناميئ  تم إجراء الدورة 
املجال التخييل وتم عرض األفالم ومشاهدتها عن بعد وكانت الدورة الثانية 
قد اختتمت قبل أجلها نظرا إىل اكتشاف حاالت صحية بني املدعوين وأخذت 

الهيئة املديرة قرارا بإنهائها قبل حفل االختتام.
للعرض  قاعتني  يف  والقصرية  الروائية  األفالم  عرض  عىل  العروض  تقترص  ال 
مجهزتني هام يف املركز الثقايف الغورا واملركب الثقايف الجامعي وكلية العلوم 
الضيوف  مبعاونة  يقومون  واملتطوعات  املتطوعني  عرشات  وهناك  بقابس 
وإرشادهم ألماكن الفاعليات مع لوجستيك متكامل بدءا من املبيت للتنقل 
وزيارة املعامل الثقافية يف قابس وتاريخها ليس فقط الثقايف فقط بل معرض 

عن تاريخ رياضة كرة القدم وجمعياتها القابسية.
ال تخلو املهرجانات الثقافية من عيوب ولكن امليزة األساسية ملهرجان »قابس 
سينام فن« هو قرب هيئته املديرة ومنسقوه من اآلراء النقدية ومن مالحظات 
جامهري يزداد عددها كلام رسخت دوراته املتتالية والتي تقوم عليها املثقفة 
السينامئية فاطمة الرشيف مديرة املهرجان بتعاون مع هيئة عىل رأسها إقبال 
زليلة الباحث والناقد السيناميئ وتقود العمل اإلعالمية كرمية الوساليت وترشف 
عىل الفيديو فاطمة الكيالين الفنانة واألكادميية والراعية للفنون التشكيلية. كل 

ذلك يتم بسهولة ويرس ودون سالمل تنظيمية معقدة ومعّوقة.
وسياسيا  اجتامعيا  فعال  بوصفه  الفن  مفهوم  من  ينطلق  املهرجان  محتوى 

العامل  الكثري من املدن يف  التي تتشارك مع  فاملهرجان من أجل قابس وفيها 
الثقافية يف  النشاطات  متركز  بسبب  املزمن  الركود  من  للخروج  محاوالت  يف 

العواصم الكربى وهجرة املثقفني إليها للبحث عن األضواء والفاعلية.
الروائية  األفالم  رئيسية  فعاليات  ثالث  عىل  يحتوي  الرابعة  الدورة  برنامج 
الطويلة والقصرية والفيديو، وبها مسابقتان ويرشف عىل التحكيم بهام فنانون 
فيلام  عرش  ثالثة  الطويلة  الروائية  األفالم  برنامج  ويتضمن  متنوعة  بالد  من 
السينام« )باقر جعفر(  الرسمية وهي »خذين إىل  بينها ستة يف املسابقة  من 
من العراق و»عصيان« )الجيالين السعدي( من تونس و»سعاد« )آيتني أمني( 
من مرص و»أحالم دمشق« )إميييل سريي( ِمن سوريا و»أعنف حب« )إليان 
الراهب( من لبنان والغريب )أمري فخر الدين( من فلسطني و»حلم« )عمر 

بلقاسمي( من الجزائر و»البحر أمامكم« )إييل داغر( من لبنان.
برنامج األفالم القصرية مثانية عرش رشيطا للعرض واختري من بينها أربعة أفالم 
للمسابقة الرسمية »القرص الرشقي« و»كل نجومك عىل صباطي« من لبنان 
و»الهواء والعوامل« من مرص و»موت من الجيل السابق« من تونس ويتضمن 
الربنامج سبعة أفالم أخرى للسينام الواعدة ملخرجني شباب عرب من مختلف 

األقطار.
تقنية الواقع االفرتايض يُعرض بها اثنى عرش فيلام باملركز الثقايف الجامعي وهي 

تجتذب عرشات الشباب يشاهدون العروض انفراديا.
بلون  املرصوصة  البضائع  نقل  حاويات  داخل  فيديو  عروض  وهو  »الكازما« 
أسود عىل الكورنيش ويتضمن خمسة عرش رشيطا من بلدان مختلفة عربية 

وأوروبية.
لقاءات النقاش تشمل نقاشا مع فناين الواقع االفرتايض بإدارة كريم بن خليفة 
خالل  تجري  وتقاطعات  حدود  الفيديو  وفن  السينام  حول  نقاش  وحلقة 
»غسان  املُكرم  اللبناين  السيناميئ  مع  كالس«  و»ماسرت  يومني  عىل  حصتني 
سلهب« والذي يعرض املهرجان العديد من أفالمه ومناقشة ألعامله يديرها 

السيناميئ األكادميي »إقبال زليلة«.
السينام  من  فيلامن  يعرض  وبحضورها  للمهرجان  رئيسة رشفية  هند صربي 

العربية »األرض« ليوسف شاهني و»البداية« لصالح أبو سيف.

)عمر  الفيلم  عنه  ويعرض  أمرياالي  عمر  السوري  للمخرج  الخاصة  العروض 
يُعرض  وكذلك  »الدجاج«  فيلمه  وكذلك  الصمت(  الزمن،  األمل،  أمرياالي- 
للمخرج املرصي الشاب عمر الزهريي فيلمه »ريش« والذي نال جائزة النقاد 

يف مهرجان كان وكذلك جائزة أيام قرطاج السينامئية االخرية.
يف سينام العامل تُعرض أفالم عاملية مهّمة من فرنسا والواليات املتحدة وأملانيا 
الخيايل  الياباين  الفيلم  وهناك كذلك أفالم لألطفال من بالد متعددة وخاصة 

»جميل« يف أول حصة عرض يف الرمز الثقايف »الجورا« صباحا.
املواهب  الكتشاف  الناشئني  للفنانني  -أوف«  »الكا  أخرى  وأنشطة  برامج 
الجديدة ومعرض أرشيف كرة القدم للرجال والنساء بقابس يف معرض صور 

فوتوغرافية متكامل.
واالنخراط  األحزان  لتجاوز  دعوة  وهي  املهرجان  شعار  هو  شوف«  »تعاىل 
مجددا يف الفعل الثقايف ويف حفلة االفتتاح بدأت حملة االكتتاب يف حساب 

بنيك ملعاونة تجار سوق »جاره« )الحنة( ولدعمهم لتجاوز محنتهم الخاصة.

عودة »قابس سينما فن«

مولود  »جاميكس«  بنابل  الحية  الفنون  مهرجان   
فتح  إىل  التأسيسية  دورته  منذ  يسعى  جديد  ثقايف 
التعريف  يف  ميروا  مل  ومواهب  لفنانني  الفرجة  أفق 
انطلقت  واإلذاعي  التلفزي  املألوف  من  بإبداعاتهم 
التجربة االوىل والتأسيسية يوم الجمعة وتواصلت عىل 
مدى يومني، بني 6و8 ماي ليفتح الشباب نافذة عىل 
مديرة  أبرزته  ما  ذلك  الشبابية  املوسيقية  اإلبداعات 
التظاهرة  بهذه  للتعريف  عياري  رشيفة  املهرجان 
عند  للتوقف  الفرصة  تعطي  التي  الجديدة  الثقافية 
ابداعات املوسيقيني الشبان وإبراز مواهبهم يف العزف 

واالداء.
مهدي  مجموعة  أثثتها  للمهرجان  االفتتاحية  السهرة 
»جو لوسيانو« للموسيقى التي اتحفت الحضور بباقة 
بني  أغانيها  كلامت  رواحت  التي  الشبابية  األغاين  من 
التونسية واللغة العربية عىل انغام مستوحاة  اللهجة 

من موسيقى الروك الغربية.
ان  باملناسبة  اكد  مسعودي  مهدي  املجموعة  قائد 
»هذه التجربة املوسيقية الفريدة من نوعها منطلقها 
فيه  تتامهى  جديد  موسيقي  عامل  صناعة  إىل  السعي 
العربية  واللغة  التونسية  اللهجة  مع  الروك  موسيقى 
ان  عساها  التي  والكلامت  األلحان  من  باقة  لتشكيل 

تنال اعجاب الحارضين«.

شباب يجنح خارج السرب
وتابع »حرصنا من خالل النصوص املختارة يف توليفة 
األغاين التي قدمناها عىل أن نلتصق مبشاغل الشباب 
وحاولنا  طموحاتهم  عن  والتعبري  اليومية  وحياتهم 
الشعرية عىل أن نساهم يف ترجمة  الصور  من خالل 

أن  مضيفا  مخيالتهم«  يف  يجوب  وما  يخالجهم  ما 
والعصور  االجيال  كل  متس  فنية  تعبرية  »املوسيقى 

وتتجاوز السن وتعرب الزمن«.
بيدي  »انا  األغاين  إحدى  كلامت  مستحرضا  وأردف 
موش عارف منني نفكرس عىل ثنية، عندي سنني عىل 
موش  الوسط  يف  مخي  اليسار  عىل  االكرثية  اليمني 
عارف اش يختار اما فام حاجة اتبع فيا يك نخرج حاجة 

فيا... حرية...حرية...حرية«.

شباب في الستين
تلو  الواحدة  لوسيانو  جو  مجموعة  أغاين  انسابت 
االخرى فصفق لها الجمهور الحارض ورقص ومتايل عىل 
لتتواصل  والخيال  السحر  عوامل  اىل  بها  لرتحل  أنغامها 
تداولت  ان  بعد  الليل  من  متأخرة  ساعة  اىل  السهرة 
سجلت  متميزة  موسيقية  مجموعات  الركح  عىل 
موسيقيون  اعضائها  بني  ومن  املهرجان  يف  حضورها 
من تونس وغينيا والكوت ديفوار وامريكا ومن بينها 
الغرييس  غسان  وديو  »يونيك«  مجموعة  بالخصوص 
حريزن  لديجاي  عرض  اىل  باالضافة  الكالعي  ومحمد 
)احمد حريز(. والفنان عدنان اللوز املمسك بالقيتارة 

يف سن ما بعد الستني 
االبداعات  عىل  »جاميكس«  مهرجان  يقترص  مل 
كذلك  الفرصة  إعطاء  عىل  حرص  انه  بل  املوسيقية 
للفنانني التشكيلني باقامة معرض للفنانة الشابة آمنة 
شلبي  محمود  املعروف  التشكييل  والفنان  القهواجي 
حتى يكون لقاء الجيلني بني الصورة واللحن واالنغام 

والكلامت. 
 * ناجح

مهرجان »جاميكس« بنابل: 

حكايا من هامش منسي... مجموعة إبداعات موسيقية شبابية خارج املألوف 
قصصية تتوسل خشبة املسرح

 
* أبو جرير     

حكايا من هامش مجموعة قصصية بكر صدرت مؤخرا للقاّص حافظ 
الرايس عن دار شامة للنرش. وتوزعت عىل 148 صفحة وتحمل بني 
طياتها عرش قصص متفاوتة الطول ولوحة الغالف واإلخراج الفنية من 

تصميم الكاتب بشري الحامدي.
»نيتشه«  مقولة  يتذكر  البدء  من  القصصية  املجموعة  هذه  قارئ 
الرايس  حافظ  صاحبها  ألن  ذلك  يف  غرابة  وال  لغوي.  كائن  اإلنسان 
وجدنا  لذلك  اللغوي  املعجم  من  املتمكن  التعليم  قطاع  إىل  ينتمي 
املجموعة القصصيّة تروم إىل رغيف تنوع فيه املعنى واملبنى متمردة 

عىل الخنوع لفيزيا القص.
حكايا من هاميش منيّس والعنوان خطوة نحو تلخيص األثر أو هكذا يخيل إلينا. فالديار ندخلها من األبواب 
واملجموعة القصصية نقرؤها من عنوانها. العنوان متثٌُّل ملعاقل الطعام والرشاب القصيص املنشود يف مناخ 
متنوع وواسع األفق. رافق أغلب القصص ومل يفرج عن نفسه إال بتأدية فريضة الوفاء والوالء لألفق الصامت.

حكايا عىل هامش منيس عامل مكتظ بالضوء واألصوات... شوارعها ترحب باإلنسان لتخفف عنه اآلالم القدمية 
دون حراسة حتى يتطهر من أدران الهامش ويطلق عنان الحلم املغلقة يف الهواء. مجموعة قصصية تغازل 
الزهد والتقشف وال ترتهن إىل الوسطية واالعتدال فالقاص يطوف بنا يف أغلب القصص عاريا من النسيان 
الركح وأحيانا أخرى تستدرج  إنها مجموعة قصصية تتوسل  حتى يعيدنا إىل ركح نرقص فوقه حفاة عراة. 
الكامريا إلبراز الهامش املكشوف مثل األحالم املزعجة. فقط وددت لو أن القاّص حافظ الرايس تريث ومل 

يدرج القصة الطويلة املعنونة بالكراس ألنها مرشوع رواية واضحة القطاف.
الباحث عن مسلك يسلكه للحفر يف صخر  الرايس  للقاّص املرّب حافظ  البكر  القصصية  ومبا أن املجموعة 
الجامل بقلم من زجاج نقول له ما يؤهله ليكون من األدباء الكبار. حكايا من هامش منيّس تستحق القراءة 

وخاصة من أهل االختصاص والنقاد وأهل املرسح والسينام.
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البورسعيدي معني  اقرتب مدرّب املرصي 
الفريق  قيادة  عن  الرحيل  من  الشعباين 
خالل األيام القليلة املقبلة بسبب األزمات 
التي مير بها الفريق البورسعيدي. وتحّسبا 
لرحيل الشعباين٬ فتح النادي املرصي خط 
املدير  العاطي  عبد  مجدي  مع  اتصال 
الفني السابق لفريق فاركو للتعاقد معه 
الفني  املدير  الشعباين  معني  رحيل  حال 

للفريق البورسعيدي.
املرصي  عن  الشعباين  معني  رحيل  وبات 
الكنفدرالية  بطولة  توديع  بعد  حتميًّا 
القادمة  بالنسخة  املشاركة  عدم  وتأكد 
األوىل  األربعة  الفرق  مشاركة  ستتم  إذ 
والتي  املمتاز  بالدوري  األول  بالدور 
وبرياميدز  واألهيل  الزمالك  أصبحت 

وفيوترش.
طموح  دامئا  لديه  مدرب  الشعباين 
حيث  يدربه  الذي  بالفريق  البطوالت 
األبطال  بدوري  لقبني  سبق وحصل عىل 
باملرصي  واستمراره  التونيس  الرتجي  مع 
أصبح  حيث  الطموح  تلك  يعطيه  لن 

اللعب دون هدف باستثناء كأس مرص.

الشعباين  بني  األزمات  بداية  وكانت 
الراتب  تحويل  هي  املرصي  وإدارة 
هو  دوالر  الف   60 وقيمته  له  الشهري 
ومعاونيه بالجنيه املرصي وليس بالدوالر 
بسبب ارتفاع سعر الدوالر وهو ما يُكبد 

بـ 180 ألف جنيه  خزينة املرصي زيادة 
مرصي وهو ما أغضبه بشدة وانقطع إثره 
عن تدريب الفريق لعدة أيام. أما األزمة 
الذي  الالعبني  مترد  حاالت  فهي  الثانية 
تكرر عدة مرات وكان آخرها مترد العبي 

سبعة  باستثناء  بالكامل  املرصي  فريق 
العبني وانقطعوا عن معسكر الفريق اآلن 
اإلسامعييل يف  مواجهة  قبل  العرب  بربج 
املباراة املؤجلة من الجولة الرابعة عرشة 
بهزمية  انتهت  والتي  املمتاز  بالدوري 

املرصي 32.
البورسعيدي  املرصي  النادي  وأصدر 
الفريق  العبي  قيام  عىل  ردًّا  رسميًّا  بيانًا 
البورسعيدي بالتمرد عىل الفريق وكانت 
أبرز القرارات استبعاد الثاليث أحمد شديد 
قناوي وفريد شوقي وأحمد مسعود من 
معسكر برج العرب وخضوعهم للتدريب 
ببورسعيد مع تحويلهم للتحقيق وخصم 
نسبة 25 % من عقود الالعبني املتغيبني، 

طبًقا لالئحة الفريق األول بالنادي.
قام  ما  يرفض  إنه  الشعباين  معني  وقال 
باالنقطاع  السابقة  األيام  يف  الالعبون  به 
العذر  لهم  يلتمس  لكنه  التدريب  عن 
واشتىك  مالية.  بالتزامات  الرتباطهم 
رد  وعدم  التقدير  عدم  من  الشعباين 
مسؤويل املرصي عىل اتصاالته بهم ويرى 
عن  النظر  بعض  له  تقدير  عدم  هذا  يف 

املاديات.
املرصي  النادي  يف  الجميع  أن  وأضاف 
يتبادلون االتهامات بداًل من حل األزمة، 
مؤكًدا أن املرصي أكرب من ذلك وجمهوره 

يستحق اهتامما أكرب من ذلك.

معني الشعباني على صفيح ساخن   يف بورسعيد املصري

سبعة العبني جزائريني سيغادرون البطولة التونسية
البطولة  يف  متواضعة  عروضاً  الجزائريني  املحرتفني  من  العديد  يقّدم 
التونسية خالل هذا املوسم، ما جعلهم محل انتقادات من نقاد وفنيني، 
ويبدو أن 7 العبني مل يعد لهم مكان يف بطولة الدوري عطفا عىل أدائهم 

مع الفريق التونسية.
ومثّل العديد من الالعبني عبئاً زائداً عن الحد بالنسبة إىل األندية، وبات 
من الواضح أن أيامهم باتت معدودة داخل أسوار هذه الفرق، يف ظل 
إفريقيا  شامل  العبي  تسجيل  قانون  عن  بالتخيل  املستمرة  املطالبات 

بوصفهم العبني محليني يف تونس.
 وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم أقرت يف أواخر عام 2018 السامح 
لألندية التونسية بالتعاقد مع العبني من املغرب ومرص والجزائر وليبيا 
وموريتانيا بوصفهم العبني محليني، ما جعل أندية البطولة تُقبل عىل ضم 

العبني من شامل أفريقيا،.
يعمم  بأن  أيضا  طالبوا  الذين  التونسيني  الالعبني  القانون حفيظة  وأثار 
مل  ذلك  لكن  بالخصوص،  ومرص  واملغرب  الجزائر  دوريات  يف  القانون 

يحدث حتى اآلن.
إفريقيا  شامل  بطوالت  العبي  عىل  األوىل  الدرجة  أندية  تهافت  وخلق 
وعىل العبي الجزائر خصوصا، حالة جدل متواصل يف األوساط الكروية 
الالعبني  مستوى  وعىل  التونسية  الكرة  عىل  الظاهرة  انعكاسات  بشأن 
الجزائريني عىل حد سواء؛ فرغم نجاح عدة أسامء يف تقديم اإلضافة عىل 
غرار ثنايئ الرتجي، عبد القادر بدران ومحمد أمني توغاي وقبلهام يوسف 
بالييل والطيب املزياين يف تجربته مع النجم الساحيل، فإن هناك عديد 

األسامء األخرى التي فشلت يف تقديم أوراق اعتامدها يف تونس.
ونستعرض هنا سبعة العبني مل يعد لهم مكان يف صفوف األندية، وسيحّل 

محلّهم نجوم جدد يف الفرتة القادمة.
* ثنايئ االتحاد املنستريي.. توفيق العدادي وعبد الحكيم أمقرن:

يجمع مراقبون عىل أن الثنايئ الجزائري لالتحاد املنستريي، املهاجم عبد 
الحكيم أمقرن والعب الوسط توفيق العدادي، فشال يف تقديم اإلضافة 
للفريق ومساعدته يف مشواره نحو حصد لقب الدوري للمرة األوىل يف 

تاريخه.
وتعاقد املنستريي مع أمقران قادما من نادي الرشطة العراقي، وخاض 
4 مباريات فقط منذ بداية املوسم الكروي الحايل، وفشل يف حجز مكان 
له يف تشكيلة املدرب فوزي البنزريت، ومثّل مواطنه العدادي خيبة أمل 
كبرية للفريق وجامهريه، وفشل يف تلبية التوقعات؛ إذ واجه صعوبات يف 
الظهور بأفضل مستوياته خالل 8 مباريات شارك فيها مع نادي »عاصمة 
الرباط«، ومل يقدم أية إضافة تذكر منذ التعاقد معه خالل فرتة االنتقاالت 
الصيفية املاضية، يف صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق 

مولودية الجزائر.
* ثاليث النادي األفريقي زردوم وبلحوسيني ولعامرة:

أصبح من الواضح أن الالعب رضوان زردوم ال يظهر يف خطط املدرب 
ولعب  فقط،  مناسبتني  يف  مشاركته  مع  املوسم،  هذا  الوحييش  منترص 

بديال وليس أساسياً خالل مرحلة التتويج.
قلب الهجوم القادم من النجم الساحيل كان من املتوقع أن ينافس ياسني 
الشامخي عىل املركز األسايس، لكنه مل يفعل، لتتضاءل فرصه يف االستمرار 
اللعب  الذي يجيد  العبيدي  الفريق، خاصة بعد بروز اسم حمدي  مع 
يكفي  ما  زردوم  تقديم  عدم  جانب  إىل  واليرسى،  اليمنى  الجهتني  يف 
لينال ثقة الوحييش، ليكون أيضاً عىل رأس الالعبني الذين ينوي النادي 

»العاصمي« التخلص منهم قريباً.

إذ  للغاية؛  البطولة ضعيفة  زردوم يف  للمهاجم  التهديفية  األرقام  وتُعد 
شارك يف 30 مباراة، سجل خاللها هدفني وقدم متريرة حاسمة يف تجربته 
السابقة مع النجم الساحيل، بينام فشل يف التسجيل مع األفريقي خالل 

7 مباريات له منذ انضاممه للفريق يف جانفي املايض.
ويسعى اإلفريقي إىل التخلص من الظهري األيرس الجزائري نبيل لعامرة 
يف الفرتة القريبة القادمة، واالستفادة من مبلغ جيد من املال نظري بيعه، 
بعد أن سئم نادي »باب الجديد« من سجل إصاباته املزمنة وتكرارها، 

والتي مثّلت لغزاً محرياً بالنسبة إىل الجامهري.
إيهاب  الفريق،  يف صفوف  الثالث  الجزائري  املحرتف  حال  يختلف  وال 
بلوحسيني، عن زميليه، بعدما اقترص ظهوره يف املالعب عىل عدد قليل 
مستقبله  يكون  أن  املتوقع  ومن  إصاباته،  تكرار  بسبب  املباريات  من 

خارج النادي قريباً.
* بن عيادة تراجع مستواه بعد الفشل يف التأهل:

النجم  مع  املباريات  عديد  يف  أساسياً  يظهر  األمين  املدافع  أن  رغم 
الفريق  تدريب  عىل  أرشفوا  الذين  الفنيني  جميع  خطط  ويف  الساحيل 
تتم  أن  للطرفني  األفضل  من  يبدو  األخرية،  السنة  ونصف  السنة  خالل 
عملية الفراق بينهام، وذلك رغم القيمة الفنية الكبرية للدويل الجزائري 

حسني بن عيادة.
تحقيق  »الخرض« يف  بفشل  األخرية  الفرتة  تأثر يف  عيادة  بن  أن  ويبدو 
للنجم  املناسب  من  يكون  قد  لهذا  العامل،  كأس  إىل  الوصول  هدف 
الساحيل ترسيحه خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة، لتحقيق أقىص 
استفادة مالية منه، إضافة إىل أنه سيكون بإمكانه منح الفرصة لالعب 

واعد من أكادميية النادي التي تزخر بالعديد من املواهب  املميزة.
زياد  السابق  الدويل  املهاجم  من  الذعة  النتقادات  عيادة  بن  وتعرض 
الجزيري الذي اتهمه بـ»التخاذل« وعدم تقديم املستوى املطلوب منه، 
دوالر  ألف   25 تونيس/  دينار  ألف   77( كبريا  راتبا شهريا  تقاضيه  رغم 
أمرييك(. ولن نذيع رسا لو قلنا إن بن عيادة كان سببا يف إقالة هيئة ماهر 

القروي للمدرب لسعد جردة بعد شهر من العمل.
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هالل الشابة يحدد مهلة بأسبوع للجنة 
االستئناف ويهدد باللجوء إىل املحكمة الدولية 

أكد هالل الشابة أنه أمهل لجنة االستئناف التابعة للجامعة أسبوعا 
لتحديد جلسة جديدة يف خصوص االثارة املقدمة ضد رئيس النادي 
اإلفريقي وهدد الفريق باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية يف حال 

تواصل تغايض اللجنة عن طلب الهالل الشايب.
ويف ما ييل نص البالغ كامال: »ليس أفظع 

إنكارها  جرمية  من  العدالة  عىل 
سوى  القضاء  محاريب  يف 

الباحث عنها بأنّه  إحساس 
بل  للحكم  أصبح خصام 

رديفا  له  صار  الحاكم 
أللّد األعداء...

هالل  حال  هذا 
الشابة مع جامعة 
التي  القدم  كرة 
مامرسة  تواصل 
صنوف  كل 
عىل  التعّسف 
فريقنا وترفض إىل 
تعيني  اليوم  حّد 

استئناف  جلسة 
الرابطة  لقرار 

التأكّد  طابع  رغم 
متجاهلة  واالستعجال 

توّجهنا  التي  املطالب  كل 
بها إليها يف هذا املعنى و ضاربة 

عرض الحائط بنداءات ُسلِط اإلرشاف 
التي كانت طالبت يف مراسلة رسمية بالبّت 

يف إثارة هالل الشابة قبل استئناف منافسات البطولة ملا لهذا األمر 
من تأثري عىل مسار اللقب وعىل هوية الفريق الذي سيغادر قسم 

النخبة...

وحيث مل يعد خافيا عىل أحد أن جامعة كرة القدم تريد من خالل 
فقط  هي  تريده  الذي  الواقع  تكريس  األمام  إىل  الهروب  سياسة 
والذي يجب أن يكون فيه هالل الشابة يف كل الحاالت مغيبا عن 

كل املعادالت...
وإذ ال معنى لقرار ميكن أن يصدر عن هيكل تابع للجامعة 
الجامعة  هذه  نفس  فيه  قّررت  الذي  الوقت  يف 
الشابة  بأن هالل  يقّر  الذي  االتجاه  يف  ونّفذت 
نزل رسميا إىل الرابطة الثانية وهو غري معني 
وحيث  النزول..  تفادي  مبنافسات  بالتايل 
الذي  واالمتناع  املرّبر  غري  التسويف  أن 
جلسة  تعيني  عن  يسنده  سند  ال 
فقهاء  بإجامع  يعترب  لالستئناف 
القانون من قبيل إنكار العدالة التي 
هي جرمية يعاقب عليها القانون... 
وحيث أن البطء يف تحقيق العدالة 
هو ظلم بنّي ال يقّل يف وطأته عن 
أن  االمتناع عن تحقيقها وآية ذلك 
غياب  قرن  قد  وتعاىل  سبحانه  الله 
قوله  يف  الحساب  برسعة  الظلم 
رسيع  الله  إّن  اليوم  ظلم  »ال  تعاىل 

الحساب«. 
الشابة  هالل  إدارة  استنفذت  وحيث 
يف  بديهي  ملطلب  االستجابة  يف  أمل  كّل 
تعيني جلسة من جامعة أصبحت ال تتواىن عن 
التعايل حتى عىل سلطة اإلرشاف صاحبة التفويض 
واملالك األصيل لسلطة تسيري املرفق العام الريايض، فقد 
توجهت إدارة الهالل مبراسلة أخرية إىل رئيس اللجنة الوطنية 
الغرض  لهذا  تعيني جلسة ورضبت  فيها برضورة  تذكّره  لالستئناف 
أجال بسبعة أيام للبت يف هذه اإلثارة يف آخر خطوة إجرائية قبل 

رفع األمر مبارشة إىل املحكمة الرياضية الدوليّة.

غضب حكام النخبة من 
عواز عمار الطرابلسي

 

عرب عدد كبري من الحكام خاصة حكام النخبة عن غضبهم من رفض إدارة 
القدم عىل  لكرة  التونسية  الجامعة  رئيس  االستجابة إلذن  الطرابليس  عواز 
الطرابليس برصف  لعواز  أذن  حينام  الحكام  مع  الرمضانية  السهرة  هامش 
مستحقات الحكام قبل بداية مرحلة التتويج. إالّ أنه مرت الجوالت وقريبا 
نتعرف عىل البطل وجاء العيد وقريبا تأيت العرش الحرم ولهذه اللحظة مازل 

الحكام مل يتلقوا إشعارا بتحويل اموالهم.
هذا وعلمنا ان مدير اإلدارة تربأ من عدم رصف املستحقات قائال بالحرف 
انا  ذنبي  الخدمة٬ شنية  والجامعة ماعدووش  »أنا خدمت خدمتها  الواحد 

دميا يف العراضة« معربا عن غضبه مام وصفه بالصابوطاج. 
وبغض النظر عن مسؤولية َمن، فعىل اإلدارة أن تطبق أوامر رئيس الجامعة 
والقطع مع هذه السلوكيات اإلدارية البريوقراطية وإتقان العمل و إمتامه 

يف وقته.
كام واصل الحكام رفضهم عدم خالصهم يف مباريات الكأس التي يبدو انها 
منها  اعرتافا  إدارتهم  تجاه  الحكام  من  ورمزية  نبيلة  حركة  وهي  مجانية 
بالخدمات الجليلة التي تقدمها لهم عىل امتداد املوسم ووقوفها املتواصل 

إىل جانبهم.

االتحاد املنستريي يتوج ببطولة تونس لكرة السلة 
تُوج االتحاد املنستريي بلقب البطولة الوطنية املحرتفة لكرة السلة للمرة السابعة يف تاريخه 
التي  املباراة  يف   79-63 بنتيجة  الرياضية  الزهراء  عىل  انتصاره  بعد  التوايل  عىل  والرابعة 
جمعت الفريقني مساء الثالثاء املايض يف قاعة الزهراء لحساب رابع مواجهات الدور النهايئ.

ويذكر أن االتحاد املنستريي الذي استغل تواجده عىل أرضه وأمام جامهريه يف املواجهتني 
يف  ينهزم  أن  قبل   71-67 ثم   75-71 بنتيجة  متتاليني  انتصارين  ليحقق  الثانية  و  األوىل 
املواجهة الثالثة بنتيجة 74-72 وكان مطالبا بتحقيق االنتصار ليتفادى خوض مباراة فاصلة 
كان من املربمج اقامتها اليوم الخميس يف قاعة محمد مزايل باملنستري ليضمن التتويج مبارشة 

بلقب بطولة تونس. 
هذا و يرضب االتحاد املنستريي موعدا يوم السبت 14 ماي 2022 مع النادي االفريقي بداية من الساعة 17 و 30 دق يف نهايئ كأس تونس لكرة السلة.

االتحاد املنستريي يستعد للسفر اىل العاصمة الرواندية كيغايل التي ستحتضن خالل الفرتة املمتدة بني 21 و 28 ماي الجاري املرحلة النهائية للنسخة الثانية من دوري 
االفريقي لكرة السلة والتي سيواجه خاللها االتحاد املنستريي يف ربع النهايئ نادي كاب تاون تيغرس الجنوب افريقي يوم األحد 22 ماي 2022 بداية من الساعة 13 و 

.”Kigali Arena“ 30 دق بتوقيت تونس يف قاعة

الرابطة تستجيب لطلب االتحاد املنستريي
وافقت الرابطة الوطنية لكرة القدم عىل طلب االتحاد املنستريي بتقديم موعد مواجهة اتحاد بن قردان من يوم السبت 14 ماي اىل يوم الجمعة 13 من نفس الشهر. 
ويأيت هذا القرار لتمكني جامهري فريق عاصمة الرباط من حضور نهايئ كأس تونس لكرة السلة أمام النادي اإلفريقي الذي سيقام يوم السبت 14 ماي 2022 بقاعة رادس.

الجولة الثانية 
للبالي آوت  

عن  املحرتفة  القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  أعلنت 
آوت  للبالي  الثانية  الجولة  مقابلتي  إجراء  موعد 
الجاري.  ماي   14 السبت  يوم  ذلك  وسيكون 
والغريب يف األمر أن األندية ال تعرف مواعيد باقي 
وقالت  إال  التواريخ  معرفة  حاولنا  وكلام  الجوالت 
ضبط  تّم  باملقابل  الحقا«.  »سنعلمكم  الرابطة 
رض  فام  جولة.  آخر  حتى  التتويج  مرحلة  رزنامة 
الجامعة لو أعلنت عن باقي الرزنامة؟ هل ستكون 
سبت(٬  )كل  النسق  نفس  عىل  القادمة  املقابالت 
أم سيكون هناك توقّف ألسبوع أو تغيري النسق؟ 
سيكون  جوان  شهر  من  األّول  النصف  أن  يذكر 

ملنافسات الكأس.
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