كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

إن االتحاد من أعظم أدوات
الرقي في هذه البالد .وهو موطن
الكفاح الحقيقي الصادق الصالح الذي
ال يرمي إال إلى إقرار العدل والحريات
األساسية وإلى منح المجتمع التونسي
حقَّه في الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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بعد التمديد في التدابير اإلستثنائية:

سعيّد بني مطرقة االنتظارات
الشعبية وسندان الضغوط
الحقوقية وكماشة املافيات
االقتصاديّة واملالية والسياسية
األخ نزار بن صالح في حديث شامل:

االشتراكات 1657

سنعرض رؤيتنا
اإلصالحية
الشاملة
يف ندوة وطنية

الدكتور رافع الطبيب لـ «الشعب»

إنهاء تمويل بعض األحزاب والجمعيات من قِبل
قوى خارجية سيخلص البالد من أذرع الفساد
ااألخ سامي الطاهري:

البد من إلغاء أو مراجعة
االتفاقية التجارية مع تركيا

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة:

نحن نتفهم املرحلة الصعبة ونحرتم سيادة
تونس واستقاللها وحرمتها الرتابية

في
صفاقس

تأجيل إضراب أورنج
إىل شهر سبتمرب !
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وفد املؤسسة األورومتوسطية 

صعوبات كثرية للرشكات الفرنسية يف تونس

التقى األخ األمني العام نور الدين الطبويب صحبة االخوة سمري الشفي وصالح الدين الساملي
وحفيظ حفيظ وفدا حقوقيا يتكون من السيدة سهري بلحسن عضو مجلس اإلدارة للمؤسسة
االورومتوسطية لدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان والسيدين مسعود الرمضاين عضو املكتب
التنفيذي للشبكة االورومتوسطية للحقوق ورامي الصالحي مدير مكتب تونس لنفس الشبكة.
وتناول اللقاء الوضع العام يف تونس وخصوصية الفرتة االستثنائية التي مت ّر بها البالد وت ّم
التأكيد عىل أهمية تجاوز هذه الفرتة يف اتجاه إنهاء حالة ما قبل  25جويلية نحو تعميق املسار
الدميقراطي مع التأكيد عىل ضامن الحقوق والحريات ..وعرب جميع األطراف عىل حرصهم عىل
مواصلة التشاور والعمل املشرتك يف هذا االتجاه.

استقبل األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل السيد أندري باران
سفري فرنسا بتونس بحضور األخ الطاهر الربباري الكاتب العام للجامعة العامة لعامل املعادن
وااللكرتونيك.
وكان محور هذا اللقاء النظر يف الصعوبات املتعلقة بالعديد من الرشكات الفرنسية املنتصبة يف
تونس التي تعمل يف مجال قطاع املعادن وااللكرتونيك وتباحث الطرفان يف سبل إيجاد الحلول لها.
كام أكد األمني العام عىل دعوة البلدان الصديقة لدعم تونس يف هذا الظرف الدقيق وخاصة عىل
املستوى االقتصادي مربزا دور النقابات يف دعم مؤسساتها.

القيادي يف حركة الشعب هيكل امليك:
كان الربملان ُيستعمل ضد مصلحة
تونس واملؤسسات العمومية

قال القيادي يف حركة الشعب هيكل امليك بأن قرار رئيس
الجمهورية املتمثل يف التمديد يف االجراءات االستثنائية اىل حني
إشعار أخر كان متوق ًعا.
وقال امليك «ليعلم الجميع أنه ال رجوع اىل ذلك الربملان الذي
كان يشتغل ضد مصلحة تونس وال رجوع ملا قبل  25جويلية ألن
اللعبة انتهت .وتابع قائال« ..نحن األن ننتظر فريق حكومي ٬ولن
نبقى دامئا يف االستثناء وال بد من دخول تونس مرحلة جديدة
للخروج من هذا النظام السيايس».
وش ّدد امليك عىل أن حجم انهاك مؤسسات الدولة خالل الـ 10سنوات االخرية كان كبريا وكبريا جدا
ويستغرق سنوات للخروج منه ٬مشريا اىل أنه ال خوف عىل الحريات ولكن الب ّد من محاسبة الفاسدين.
نص هيكل امليك عىل رضورة إعالن جملة من اإلجراءات من ِقبَلِ رئيس الجمهورية إلنقاذ الدولة عىل
كام ّ
غرار تفعيل الصلح الجزايئ ومحاربة الفساد.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أمرا ً رئاسياً يقيض بـ«التمديد يف التدابري االستثنائية املتخذة
التقى يوم الثالثاء  24اوت  2021وفدا من قيادات حزب األمل باألمني العام األخ نور الدين الطبويب
مبقتىض األمر الرئايس عدد  80لسنة  2021املتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة
باملق ّر املركزي لالتحاد.
الربملانية عن كل أعضائه ،وذلك حتى إشعار آخر.
البالد.
يف
العام
الوضع
وتناول اللقاء
وكان رئيس الجمهورية أعلن ،يوم  25جويلية املايض يف اجتامع طارئ بقيادات عسكرية وأمنية بقرص
قرطاج ،عن جملة من اإلجراءات والتدابري االستثنائية ،قال إنها تعتمد عىل الفصل  80من الدستور وتهدف
إىل الحفاظ عىل الدولة من «خطر داهم».
وقرر إعفاء رئيس الحكومة هشام املشييش وعدد من الوزراء ،وتجميد عمل مجلس نواب الشعب
كل أعضاء الربملان ،متهيدا ملحاكمة املطلوبني منهم للعدالة.
واختصاصاته مل ّدة  30يوما ،ورفع الحصانة عن ّ
وجاءت قرارات الرئيس سعيد يف ظل أزمة سياسية حادة بني مكونات منظومة الحكم حول «الصالحيات»،
وكذلك تزامنا مع احتجاجات تخللتها أعامل عنف شهدتها مختلف مناطق البالد يوم األحد  25جويلية
تق ّرر بداية من يوم  24أوت  ،2021تعيني العميد «محمد السبتي العرفاوي» مديرا عاما لوحدات  ،2021وصفت بأنها األقوى واألوسع منذ بداية العام الحايل ض ّد حكومة املشييش و«الحزام السيايس»
الداعم لها.
التدخل خلفا للعميد «خالد املرزوقي».

األخ الطبويب يستقبل وفدا من حزب األمل
العميد «حممد السبتي العرفاوي»
مديرا عاما لوحدات التدخل 
أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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سعيد بني مطرقة االنتظارات الشعبية وسندان الضغوط احلقوقية وكامشة
ّ
االقتصادية واملالية والسياسية
املافيات
ّ
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* بقلم :خليفة شوشان

لست متشامئا ومل أكن يوما كذلك ،بل يّ
لعل دفعت غالبا رضيبة
التفاؤل املبالغ فيه ،فتعلمت أن أميل بذهني إىل «التشاؤل» كلام
ضاقت االحتامالت وكان الغموض س ّيد املوقف.

تدابري  25جويلية ،ترجمة سياسية لقرارات شعبية
استقبلت مثل غالبية الشعب التونيس إعالن  25جويلية الرئايس
بكل ما تقتضيه الروح الوطنية من وفاء النتظارات الشعب املحبطة
وغضبه املكتوم وحدسه الذي ال يخيب يف أن حالة «التأكسد السيايس
الخانق» والتأزم املزمن الذي وصلته البالد يجب أالّ تستم ّر وأن
االجراءات والتدابري االستثنائية الرئاسية كان يجب أن تت ّم إلنهاء حالة
كل احتامالت الفوىض.
العبث التي بلغتها البالد املرشعة أبوابها عىل ّ
كانت القرارات الرئاسية إذا ومن منظور متخارج عن حسابات الربح
والخسارة السياسية متامهية مع القرارات الشّ عبية التي كتبت يف
الشّ وارع واتخذت لها أكرث األشكال قصوويّة ،وكان من املمكن أن
شعبي كاسحة وغري مسبوقة تكثّفت يف النقمة
تتط ّور إىل حالة مت ّرد
ّ
عىل كل ما يرمز اىل حركة النهضة ورئيسها وترجمت استهدافا ملقراتها
بحل املؤسسات السيادية املحسوبة عليها الربملانية
الحزبية واملطالبة ّ
منها والحكومية وكان من املمكن أن تتم ّدد ألسنة النقمة الشعبية
الجارفة اىل بقية األحزاب واىل كل ما يحيل إىل ذاكرة السنوات العرش
من االنتقال الدميقراطي.
لذلك فقناعتي ال تزال راسخة أن ما أقدم عليه رئيس الجمهورية
وبقطع النظر عن النوايا كان ترجمة سياسية وقانونية مبا يحتمله
الدستور لالرادة الشعبية وكرس لحلقة «توازن الضعف» داخل
الدولة وغياب أي أفق الستمرارها جهازا إلدارة املصالح املشرتكة بني
التّونسيني بعد أن استحالت إىل أداة لحامية مصالح األقلية املتنفّذة
والسياس ّية والحزبية والربملانية عىل حساب عموم أبناء
االقتصادية ّ
الشعب.
فتنة التوصيف الدستورية وأحقية املحاذير الحقوقية
وحل التّوصيفات القانونية والدستورية ملا حدث
لن أخوض يف ّ
ولن أشغل نفيس بهذا الجدل الذي طاملا شكّل أحد عناوين األزمة
ولعل الجميع يعلم ولكنه ينكر
األبرز الذي أوصلنا إىل تلك اللحظةّ ،
أو يتجاهل أن األزمة يف جوهرها سياسيّة وأن التّح ّجج بالنصوص
القانونية ورفع الدستور عىل ألسنة أساتذة القانون الدستوري مجرد
لعل أكرث
السياسيّة ،بل ّ
توسل ماكر لتربير املواقف والتّمرتسات ّ
املراهنني عىل «فتنة التأويل الدستوري» حركة ال ّنهضة وحلفاؤها
ومن صعدوا أعىل شجرة اإلنكار وأعلنوا أن ما ت ّم «انقالبا» كانوا
أ ّول املرتاجعني وال ّنازلني عن مواقفهم نحو التعامل مع األمر الواقع
السيايس والتخفيف من شحنة التوصيف باالنقالب إىل الحديث
عن «كرس الحلقة املغلقة السياس ّية والدستورية» وعن «محاولة
االنقالب» وأخريا عن «الفرصة إلنقاذ املسار الدميقراطي وتصحيحه».
لكن وبعيدا عن جوقة امل ّربرين الذي انتصبوا كعهدهم عصافري
نادرة تزقزق عىل هوى الشيخ وحركته وهاموا عىل شبكات التواصل
االجتامعي ويف املنابر يغردون حزنا عىل ضياع الدميقراطية وعن غول
الدكتاتورية الزاحف قبل أن يكتشفوا أن «قائد األوركسرتا ال ّنهضاوي»
و«شيخهم التكتاك» قد نزل عن الشّ جرة وغيرّ نوتة العزف السيايس.
من الرضوري االنتباه اىل جملة الهواجس والتخ ّوفات التي عبرّ ت عنها
عديد األصوات الحقوقية وال ّدميقراطية الحقيقية الجادة واملشهود
لها بال ّنزاهة واعتبارها مبثابة املحرار الذي يؤرش إىل نسبة املخاطر
التي قد تعصف باملكتسبات الحقوقيّة وال ّدميقراطية ،والحذر والتنبه
ملوجات الشّ عبوية والغوغائيّة التي تستهدفها بالشّ يطنة والتّشويه
سواء عن جهل أو عن قصد وسابقيّة إضامر وتخطيط إلشاعة حالة
من الخوف وال ّرعب تكون مق ّدمتها للعودة ملناخات ما قبل 14

جانفي .2011
جرأة التأويل وارتباك التنزيل
بعد أكرث من ثالثة أسابيع عىل اإلعالن ال ّرئايس وبعد فسحة األمل
والتّفاؤل التي أشاعتها بني أغلب التونسيني ال تزال األوضاع تراوح
وكل ال ّنوايا
مكانها واملدى أكرث غموضا رغم جرأة التأويل الرئايس ّ
الطّ ّيبة والصادقة الذي ميكن ملسها يف ترصيحات الرئيس املاسك
مبلف
السلطة ،ورغم ّ
كل اإلشارات اإليجابية خاصة املتعلّق منها ّ
بجمر ّ
التّص ّدي لجائحة كورونا والرشوع يف فتح ملفي التحصن باإلفالت من
العقاب ومنظومة الفساد التي تنخر البالد .لكن يبقى يقيني أن كل
ما وقع منذ  25جويلية إىل اليوم يبقى مج ّرد نزع لأللغام وتهيئة
مليدان املعركة الحاسمة قبل انطالق املواجهة الحقيقيّة مع منظومة
الفساد واإلفساد التي متثل التجسيد الفعيل «للخطر الداهم» الذي
استدعى قرارات  25جويلية والرغبة الشعبية يف تنزيلها وتفعيلها
عىل أرض الواقع.
قلق مرشوع وضغوط متعاظمة
يف ترصيحه األخري ومبناسبة لقائه الس ّيد مح ّمد الطرابليس وزير
الشؤون االجتامعية والس ّيدة سهام البوغديري منصية املكلفة بتسيري
وزارة االقتصاد واملالية ودعم االستثامر بدا رئيس الجمهورية عىل
خالف ترصيحاته السابقة منذ  25جويلية مرهقا وغاضبا ومنزعجا
ويف وضع دفاعي يف عالقة بجملة من القضايا الرئيسية التي تشغل
الرأي العام ،الحملة اإلعالمية الداخلية والخارجية وتوصيف ما وقع
باالنقالب ،بطء األداء القضايئ يف تناول عديد ملفات الفساد ،تفاقم
الوضع االقتصادي واالجتامعي وانهيار املالية العمومية .ولعل الجامع
واملسكوت عنه يف هذه امللفات اعرتاف الرئيس الضمني بحجم
الضغوط التي متارس عليه ومحاوالت التأثري عىل قراراته سواء من
جهات متنفذة داخلية أو خارجية.
القضاء املرتهن أكرب العوائق أمام سع ّيد
تبقى أه ّم العقبات التي تقف حائال اليوم بني سعيد وتحقيق
ما وعد به من تطهري البالد وتفكيك منظومة الفساد القضاء الذي
أكدت كل التجارب املقارنة القريبة والبعيدة أنه يبقى أمىض األسلحة
االسرتاتيجية يف الحرب عىل الفساد ،لكنها يف تونس أثبتت عجزها
وارتهانها يف جزء كبري منها إىل منظومة الفساد الحاكمة واملتحكمة
منذ عقود يف البالد ،بل وتواطؤها وتحولها إىل إحدى أدواتها وأذرعها
األقوى واألمىض يف فرض هيمنتها وتكريس ثقافة اإلفالت من
العقاب .لذلك فعركة استقاللية القضاء وتطهريه من جيوب الفساد

وتحرير «كولواراته» املختطفة من مراكز القوى تبدو أم املعارك
يف األيام القادمة ،لكن وبالرغم مام حملته قرارات مجلس القضاء
العديل املتعلقة مبلفي القاضيني البشري العكرمي والطيب راشد من
ٱمال مبرشة بانطالق ماكينة التطهري الذايت القضائية فإن خيبة األمل
التي رافقت الحركة القضائية األخرية التي أعلن عنها املجلس األعىل
للقضاء مل ترتك مجاال للشك يف أ ّن حجم اخرتاق املنظومة الجهنمية
للقضاء أبعد من أن يعالج ذاتيا.
املافيات مت ّر من الدفاع إىل الهجوم
للميض
إن معركة تحرير القضاء ستبقى املقدمة الرضورية
ّ
قُدما يف املعركة الحاسمة ض ّد «منظومة الفساد» املتش ّعبة وحراسها
من مافيات الريع االقتصادي واملايل وأدواتها السياسيّة واإلعالمية
الراسخة والتي استوعبت صدمة وزلزال القرارات األخرية بعد
مسايرتها كعادتها مع االنتفاضات الشعبية ،وتسعى اليوم إىل اخرتاقه
وتوظيفه من خالل إعادة االنتشار وترتيب دفاعاتها وذخر أسلحتها
االقتصادية واملالية واإلعالمية ،بل لعلنا ال نبالغ إذا قلنا بأنها مرت
أخريا إىل الهجوم من كل الجبهات الداخلية والخارجية ولكل األسلحة
لإلجهاز عليه واختزاله يف التخلص من واجهتها النهضاوية يف انتظار
نضوج رشوط تغيريها بواجهة أخرى جديدة أكرث مقبولية يف استنساخ
لتجاربها السابقة .قبل االنتهاء إىل خنق روح  25جويلية كام أطفأت
سابقا جذوة  17ديسمرب  14جانفي.
انعطافة نحو القوى الوطنية التقدمية أكرث من رضورية
يف معمعان هذه اللحظة التاريخ ّية الفارقة يقف سع ّيد وحيدا يف
ع ّز العاصفة يف صورة هي األقرب إىل بطل األساطري «سيزيف املتمرد»
الشقي بني مطرقة االنتظارات الشعب ّية وسندان الضغوط الحقوقية
ّ
والدستورية وكامشة املافيات االقتصاديّة واملالية والسياسية .الثقة
الشعبية غري املسبوقة يف سعيد تشكل مرشوعية مه ّمة ورصيدا
سياسيا وازنا ولكن التجارب علمتنا أنها ليست حاسمة يف كل املعارك
وخاصة منها املعقدة وشديدة التكثيف كالتي تعيشها تونس اليوم.
املطلوب إذا من سعيد لردم هذه الهوة بني االنتظارات واملمكنات
القيام بانعطافة سياسية باتت أكرث من مل ّحة نحو االحتياطي السيايس
واملدين من القوى التقدمية والدميقراطية واملنظامت الوطنية لتجسري
املسافة الفاصلة بني اإلرادة السياس ّية الرئاسية والتطلعات الشعبية
وباألخص بتشكيل كتلة تاريخية وطنية وازنة تقطع الطريق أمام كل
ّ
املتسلّلني وال ّراكبني عىل قرارات  25جويلية.
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وطنية
* لطفي املاكني

العمل بالنظام املؤقت للسلط ،اجراء استفتاء وانتخابات سابقة ألواهنا خيارات مطروحة
كام توقع أغلب الخرباء واملختصني يف القانون الدستوري واملتابعني للشأن العام قرر رئيس الجمهورية قيس سع ّيد التمديد يف
تجميد أشغال الربملان ورفع الحصانة عىل جميع النواب إىل اشعار اخر وهذا ما كان له ردود افعال متباينة وان كانت يف اغلبها ترى
يف ذلك مواصلة للحركة التصحيحية بعد الفشل الذي عرفته منظومة حكم قبل  25جويلية.
وساندت التمديد عديد االحزاب والشخصيات التي اعتربت ان الرتدي الذي وصلته الحياة السياسية مل يعد يحتمل الرتاخي يف
القيام بتلك الحركة التصحيحية التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد بعد ان خرج الشعب يوم  25جويلية مطالبا برحيل منظومة
الحكم التي عجزت عىل مدى عرشية كاملة من تحسني واقع التونسيني.
وجاء ترصيح الرئيس قيس سعيد بعد قراره
بتمديد تعليق نشاط الربملان خالل اجتامعه بوزير
التجارة ليؤكد ان الحظر الداهم الذي عىل أساسه
طبق مقتضيات الفصل  80من الدستور ظل قامئا
النه بات يهدد كيان الدولة التونسية وذكر بكل
وضوح ان الربملان املجمد كان خطرا عىل الدولة
بسبب الرصاعات واملشاحنات وهيمنة تحالف
برملاين تتزعمه النهضة غرضه االول واالخري خدمة
اجندات داخلية وخارجية مرتبطة بلوبيات فقرت
الشعب وابتزته يف قوته لذلك ال تراجع عن تلك
االجراءات االستثنائية اىل ح ّد القطع مع اسباب
الخطر الداهم وهو ما يتطلب وقت لذلك هو
استعامل عبارة «إىل اشعار آخر».
ومتاهيا مع رؤية الرئيس كون الربملان ميثل
خطرا داهام عىل كيان الدولة نعود إىل ما ذكر
هيكل امليك رئيس لجنة املالية بالربملان املجمد
والذي قال إن «الربملان املجمد مل يكن برملان
الشعب بل برملان اللصوص واملهربني واملجرمني
واالرهابيني وبالتايل فان عودته بالشكل الذي كان
عليه ستكون انتكاسة حقيقية للمطلب الشعبي.
ويف ذات االتجاه ذهب استاذ القانون العام
والقانون الدويل والعالقات السياسية الدكتور
توفيق بوعشبة بقوله لـ«الشعب» إن الربملان اصبح يف حلة كارثية بفعل
مامرسة بعض نوابه من خالل مصادقتهم عىل أحد االتفاقيات التي ال تخدم
مصلحة البالد او تضامنهم مع االرهابيني او انهم غارقون يف الفساد اضافة اىل
عجز رئيس الربملان راشد الغنويش عىل تسيريه وانغامسه يف الرصاعات الحزبية
والتحالفات الخارجية وبالتايل فان قرار تجميده ارتاح له عموم الشعب التونيس
مع التأكيد عىل رضورة عدم الرجوع اىل الوراء بل اعترب الدكتور بوعشبة ان
الربملان الحايل يجب اعتباره يف حكم املجلس الذي انتهت صالحياته بصورة
نهائية ال رجوع فيها.
كام أكد االستاذ رابح الخرايفي ان الربملان املجمد يعترب يف حالة املنتهي
لالوضاع املختلفة التي يعيشها عدد من نوابه من ذلك املتعلقة بهم قضايا

ومنهم يف حالة فرار او تحت االقامة الجربية يف
انتظار البت يف قضايا املتورطني فيها وإىل ذلك
يف غياب الثقة يف هذا الربملان وهو ما يفرسه
االرتياح الشعبي لقرار رئيس الجمهورية بتجميد
نشاطه الن الفكرة التي بدت راسخة لدى العموم
ان سبب أزمة البالد وحالة العطالة التي تعيشها
هو ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب من
مشاحنات ورصاعات وخالفات بدت بالنسبة إىل
أغلب التونسيني عبث وفوىض وتجاهل ملشاغله
وأولوياته املفرتض تكريسها عىل أرض الواقع.
* الخيارات املطروحة

يطرح املتابعون واملختصون الخيارات القادمة اذ ان املرحلة الحالية ونعني
االجراءات االستثنائية يجب ان ال تطول اكرث من الالزم ولو ان العبارة التي
ختم بها قرار التمديد يف تلك االجراءات ونعني إىل «إشعار آخر» كانت محل
اهتامم وتركيز املتابعني للشأن العام بالبالد النها تضع املسألة يف مجال مفتوح
وغري محدد اآلجال وهنا يربط االستاذ رابح الخرايفي تلك العبارة واملدة املعلنة
عن حالة الطوارئ اىل ستواصل اىل ما بعد منتصف شهر جانفي  2022أي ان
التمديد لن يقترص عىل أشهر قليلة كام يذهب يف اعتقاد البعض كام ان مدة
الطوارئ تلك قد متدد بدورها وهذا ما يعني ان الثابت هو التفكري يف خيارات
اصبحت مستوجبة للقطع مع الخطر الداهم الذي عىل أساسه طبق الفصل 80
من الدستور.
ومن هذه الخيارات هي فرضية اجراء انتخابات سابقة الوانها ترسم صورة
مغايرة لرتكيبة مجلس نواب الشعب لكن يفرتض قبل ذلك تغيري القانون
االنتخايب حتى ال نكرر نفس املشهدية الربملانية وهذا ما تطالب به اغلب
مكونات املشهد السيايس الن القانون املعتمد يف االنتخابات املاضية تغافل
عن فرض عديد الرشوط االساسية حتى ينال اي مرتشح عضوية الربملان اضافة
اىل الحسم يف ما جاء يف تقرير محكمة املحاسبات خاصة أن القطب القضايئ
االقتصادي واملايل ينظر حاليا يف شبهات التمويل االجنبي الحزاب كل من النهضة
وقلب تونس وتعيش تونيس وهذا ويف حال ما أثبت القضاء تلك الشبهات فإن
تطبيق الفصل  163من القانون االنتخايب سيغري الكثري من املشهد السيايس
الحايل.
الفرضية األخرى التي بدت عىل ترصيحات العديد من الفاعلني يف املشهد
العام هي اجراء استفتاء البد ان يحسم بالرضورة يف نوعية النظام السيايس
املعتمد بعد  10سنوات من تطبيق النظام الربملاين املعدل الذي شتت السلطات
وعطل مؤسسات الدولة ومكن االحزاب الحاكمة من التغلغل فيها والهيمنة
عليها وتر ّجح بعض القراءات ان هناك توجه القرار النظام الرئايس حيث يتحمل
رئيس الجمهورية املسؤولية وهذا فيه نوع من التامهي مع املزاج الشعبي
الذي يفضل ان يكون ملؤسسة رئاسة الجمهورية دورمحوري ورئييس يف تسيري
دواليب البالد وقد أظهرت آخر استطالعات الرأي ذلك املزاج الشعبي حيث
كانت نوايا التصويت لصالح قيس سعيد عالية بنسبة
قاربت  ٪92يف حال جرت انتخابات رئاسية كام تفرس
تلك النسبة الخيبة التي عمت اغلبية التونسيني جراء
النظام السيايس املطبق بحسب دستور  2014الذي
مل ميكن رئيس الجمهورية من صالحيات واسعة رغم
انتخابه مبارشة من قبل الشعب يف حني يتمتع رئيس
الحكومة بصالحيات واسعة والحال أنه معني وغري
منتخب وهنا نتوقف عند ما ذكره الدكتور توفيق
بوعشبة الذي ر ّجح الذهاب اىل اجراء استفتاء حول
النظام السيايس وتغيري النظام االنتخايب ويف الوقت
نفسه يكون ذلك مرتبط بتدابري الحالة االستثنائية وما
ميكن اتخاذه من إصالحات متأكدة.

ـ المزاج الشعبي
مرتاح لتغيير النظام
السياسي باتجاه
صالحيات واسعة
لرئيس الدولة

النائب البرلماني المجمّد حاتم المليكي:

الربملان لن يتم ّكن من عزل الرئيس ألن الغلبة أصبحت بيد الشعب

اعترب النائب املج ّمد حاتم امللييك أن قرار رئيس الجمهورية املتمثّل
يف التمديد يف اإلجراءات االستثنائية إىل حني إشعار أخر كان منتظرا .ودعا
امللييك إلعالن خارطة طريق يف املرحلة املقبلة من ِق َب ِل رئيس الجمهورية
قيس سعيد.
وحول مصري الربملان الحايل ٬قال حاتم امللييك «هناك فرضيتان» :األوىل
تتمثل يف تعليق أعامله واالتفاق عىل انتخابات ترشيعية سابقة ألوانها.
والثانية تكمن يف التفاعل مع مقرتح انتخايب جديد يصادق عليه الربملان
الحايل املجمد ٬ومن ث َّم يقوم بتجميد أعامله اىل حني الذهاب إىل انتخابات
ترشيعية جديدة».
واستبعد حاتم امللييك إمكانية عزل رئيس الجمهورية من قبل الربملان
قائال «الغلبَة أصبحت للشعب» .وأشار إىل أن تاريخ  25جويلية كان أزمة

مركبة اقتصادية وسياسية وصحية .ودعا امللييك لتعيني رئيس حكومة جديد
وفريق حكومي يف أقرب اآلجال قائال «من غري املعقول القصبة مسكّرة توا
عندها شهر» .وأقر امللييك بأن هناك بطئا يف تعيني الفريق الحكومي.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سع ّيد أصدر أمرا ً رئاسياً مساء أمس
يقيض بـ«التمديد يف التدابري االستثنائية املتخذة مبقتىض األمر الرئايس عدد
 80لسنة  2021املتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع
الحصانة الربملانية عن كل أعضائه ،وذلك حتى إشعار آخر .وكان رئيس
الجمهورية أعلن ،يوم  25جويلية املايض يف اجتامع طارئ بقيادات عسكرية
وأمنية بقرص قرطاج ،عن جملة من اإلجراءات والتدابري االستثنائية ،قال
إنها تعتمد عىل الفصل  80من الدستور وتهدف إىل الحفاظ عىل الدولة
من «خطر داهم».
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المحامي ياسين عزازة:

تحريك امللفات ال يعترب
تدخال يف القضاء
قال املحامي ياسني عزازة ،إن «قبل 25
جويلية تونس كانت تحكمها التحالفات وليس
القانون».
وأق ّر أن «حكومة يوسف الشاهد مل تطبق
القانون يف انتخابات  2019ومل تنبه األحزاب
من إستعاملها للامل األجنبي وفق ما ينص
عليه الفصل  19من املرسوم عدد 87نظرا إىل
وجود تحالفات».
وش ّدد األستاذ عزازة عىل أن «املشكلة
الكبرية هي مع األحزاب التي تخالف القانون»،
داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إىل «تحريك بعض امللفات باعتباره املرشف
عىل النيابة العمومية ومصارحة الشعب مبامرسات بعض األطراف السياسية خالل
العرشية السوداء من خالل السيطرة عىل القضاء».
وأفاد األستاذ عزازة أنه ال يعترب تحريك بعض امللفات من قبل رئيس
الجمهورية «تدخال يف القضاء» .وش ّدد عىل رضورة تطبيق القانون عىل الجميع
وفتح امللفات وإجراء األبحاث والتحقيقات وفقا لآلليات القانونية املوجودة .وأكد
األستاذ املحامي ياسني عزازة عىل رضورة تطهري املشهد السيايس يف تونس من املال
األجنبي والقضاء عىل ترذيل الحياة السياسية.

خريجو معهد الصحافة وعلوم
ّ
املعطلني عن العمل
اإلخبار
يف اعتصام مفتوح
دخل العرشات من خريجي معهد الصحافة وعلوم اإلخبار يف اعتصام مفتوح
مبقر النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني للمطالبة بحقهم يف االنتداب والشغل
حل
والعمل الالئق واحتجاجا عىل تهميشهم املمنهج وعىل مامطلة السلطات يف ّ
ملفهم .ورغم التعددية اإلعالمية التي تعيشها بالدنا منذ عرش سنوات إال أن ذلك
مل يرافقه نسق ذي بال يف مستوى انتداب بنات وأبناء معهد الصحافة وخلق
فرص الشغل أمامهم واالستفادة من تكوينهم األكادميي ،بل تتزايد األصوات
املحتجة عىل األوضاع املهنية الهشة التي يعاين منها املئات من الزمالء يف عديد
املؤسسات وحرمانهم من أدىن الحقوق التي يق ّرها القانون عىل مستوى األجور
أو التغطية االجتامعية فضال عن تنامي ظاهرة الطرد التعسفي.
وحول قضية الح ّد من تنامي نسب بطالة أصحاب الشهائد العلمية فقد
طرحت النقابة الوطنية للصحافيني بعض الحلول ومنها انتداب الخريجني يف
مستوى أجهزة الدولة مكلفني باإلعالم واالتصال.
كام يجب التذكري بأن االتحاد العام لطلبة تونس مبعهد الصحافة ،ومنذ سنة
 2002كان قد طرح هذا امللف وخاض فيه نضاالت وطالب بانتداب خريجي
معهد الصحافة لتدريس مادة «الرتبية عىل وسائل اإلعالم» يف املؤسسات الرتبوية
إىل جانب إعادة العمل بانتدابهم لتدريس مادة الفرنسية مثلام كان معموال به
يف السابق ومعاقبة املؤسسات التي ال تحرتم القانون يف عالقة بتشغيل  50باملائة
من خريجي املعهد باملؤسسات اإلعالمية للتصدي لظاهرة الدخالء.
* صربي

5

وطنية
بعد غلق وزارة السياحة نزل المهاري بطبرقة:

من يضمن للعامل حقوقهم؟

نفّذ عامالت وعامل نزل املهاري بطربقة وقفة احتجاجية
وقاموا بغلق الطريق إثر قرار غلق مؤسستهم من قبل
وزارة السياحة ،مؤكدين دفاعهم عن دميومة مؤسستهم
ومورد رزقهم وطالبوا أيضا بخالص مستحقاتهم املتأخرة
وتوضيح مصريهم.
عبت األخت نعيمة العلوي
ويف ترصيح لـ«الشعب» رّ
الكاتبة العامة للنقابة األساسية لنزل املهاري ،عن أسفها ملا
آلت إليه األمور بالفندق ،وأكدت أن العامل ال يتحملون
مسؤولية أخطاء يف التسيري قامت بها اإلدارة وجعلت

مكافحة فريوس «كورونا» ،وفق ما أكدته وكالة تونس
إفريقيا لألنباء.
وكانت إحدى الرشكات العاملة وفق قواعد ما يعرف
بـ«السياحة الحالل» ،قد حجزت النزل املذكور ،التي نفذ
يف شأنها قرار الغلق ،ملدة عرشة أيام بداية من  9أوت.
وكانت مصالح املندوبية الجهوية للسياحة بطربقة قد
عاينت يف الحادي عرش من الشهر الجاري ،أي بعد وصول
أول وفد إىل النزل املغلق ،جملة من اإلخالالت ،وخاصة يف
عالقة بالربوتوكول الصحي وتجاوز طاقة االستيعاب.

*اعتصام عامل نزل املهاري طربقة
السلطات تغلق املؤسسة.
وأوضحت محدثتنا أن العامل يطالبون باملحافظة عىل مورد
رزقهم ودميومة مؤسستهم وبتوضيح مصريهم ومعرفة مدة
الغلق ،إىل جانب املطالبة بخالص مستحقاتهم املتأخرة.
يُشار إىل أن وزارة السياحة عللت غلق النزل بـ«تعمد
صاحب النزل حجز كافة غرفه لفائدة إحدى وكاالت
األسفار املختصة يف ما يعرف بالسياحة الحالل» ،مع
التفطن إىل كون أحد املقيمني وهو أصيل والية أريانة من
املشمولني باملراقبة اإلدارية.
وانبنى قرار الغلق عىل مخالفة النزل ملجموعة من
الرشوط التي يستوجبها النشاط السياحي ،كالتأمني الذايت،
والسالمة ،ومخالفة الربوتوكوالت الص ّحية املعتمدة يف

من ناحيتها ،أكدت اإلدارة العامة للنزل يف توضيح لها أنها
«ال تتحمل أي مسؤولية يف وجود املجموعة املذكورة التي
قامت بالحجز وفق الصيغ القانونية وحسب ما جرت به
العادة يف التعامل مع وكاالت األسفار» ولفتت إىل أنه
«تبني وجود شبهات حول ترصفات الوفد وت ّم إعالم السلط
األمنية بالجهة التي تكفلت باملوضوع ،وبعد التحري ت ّم
إيقاف أحد الوافدين بالنزل من بني املجموعة من ِق َبلِ
الوحدات األمنية» ،يف إشارة إىل إقامة حلقات دعوية
ومصىل جامعي ويف إشارة إىل أحد الحارضين خرق اإلقامة
الجربية املفروضة عليه ،وهو ما أظهره مقطع فيديو عىل
منصات التواصل االجتامعي.
ّ
* صربي الزغيدي

الغرفة النقابية ملصنعي العلف املركب
توضح أسباب ارتفاع األسعار
أشارت الغرفة النقاب ّية ملص ّنعي العلف اىل أن هامش الربح يف املادتني املذكورتني تم تحديده من ِق َبلِ وزارة التجارة
بالنسبة إىل املوردين .يف الوقت نفسه ،شهد القطاع نقصا يف توفري ماديت الشعري والسداري املدعمتني مام أدى إىل ارتفاع
كلفة األعالف نظرا إىل اللجوء إىل توريد مادة السداري بأسعار مرتفعة جدا بلغت  3مرات األسعار املحلية ،وفق النقابة.
وتابعت «كل هذه املعطيات أثرت سلبيا عىل الفاعلني يف القطاع خاصة أن أسعار املنتوج ال ّنهايئ (دجاج ،بيض) بقيت
عىل مستوى ال يغطّي الكلفة وذلك لعدة إشكاليات أخرى مل يتم حلها إىل ح ّد اآلن».
وأضافت «بناء عىل هذه الوضعية فإننا نعيد اقرتاحاتنا التي سبق أن تقدمنا بها إىل السلط املعنية منذ مدة طويلة وهي:
– توفري مادة السداري بالكميات املطلوبة عرب مسالك توزيع يت ّم مراقبتها بصفة فعالة وصارمة تفاديا لالحتكار.
– تحرير استرياد مادة الشعري ومتكني املوردين من استغالل فرص األسعار املنخفضة حني يتسنى لهم ذلك.
– مراجعة كراس رشوط توريد القمح العلفي والذي من شأنه أن يسهل اقتناء هذه املادة بأسعار أفضل.
املخصص لهاتني املادتني.
– إعفاء توريد الذرة وفيتورة الصوجا من أداء TMTS( % )2.5
ّ
نظرا للظروف الصعبة التي مير بها قطاع األعالف نطلب من سلطة اإلرشاف (وزارة الفالح ة �Ministère de l’Agri
 -culture – Tunisieوزارة الفالحة تونس ،وزارة التجارة وزارة التجارة وتنمية الصادرات و وزارة املالية Ministère des
حل األزمة الحالية والتخفيض
 )Finances -Tunisieالتدخل واالستجابة لهذه املقرتحات التي من شأنها أن تساهم يف ّ
النسبي يف أسعار األعالف.
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متى يصبح اإلعالم الوطني مصدر إخبار لإلعالم األجنبي؟

انتظرنا بعد الثورة ان تتغري التقاليد والعادات
لكن الحكام الجدد مل يسعوا حقيقة اىل تغيري
الوضع او لنقل ارثا كله ألغام وألغاز وأشياء اخرى
ليس املجال فسيحا لنذكرها ولنتوقف امامها مثال
االعالم الوطني فامذا تغري فيه برسعة قياسية اقول
ال يشء ومرد عدم التغيري اسبابه واضحة وجل ّية
للعيان الن الحكام الجدد ارادوا مواصلة التوجه
نفسه ملزيد تهميش دور هذا االعالم واالبقاء عليه
تابعا ولو عدنا اىل الوراء اي اىل مرحلة ما قبل
الثورة فإننا سنجد الوجوه نفسها هي من تدير هذا
ولعل هنا أذكر تلك «الل ّمة» التي أرادها
املشهد يّ
هشام املشييش ونظمها مستشاره االعالمي مفدي
املسدي الذي سبق له العمل بالخطة نفسها مع
املهدي جمعة وكذلك مع يوسف الشاهد وهذا
التوجه نحو االبقاء عىل الوجوه القدمية يأيت يف
سياق أن هذه الوجوه متعودة عىل املكان وهي
راضية باالمتيازات نفسها إال أن خططهم االتصالية

مل تعجب ال جمعة وال الشاهد وال حتى املشييش
الذي جاءنا بال برنامج هم وضعوه يف خطة هي
اكرب منه ،هنا يقفز السؤال االهم ما املطلوب من
االعالم الوطني حتام السؤال جائز لكن االجابة
عنه ستفرض توفر يشء من املوضوعية وقد ثبت
لدينا ان كل الذين تولوا خططا قيادية همهم
تلميع الصورة النهم ال ميلكون خططا وبرامج عمل
واضحة املعامل لذلك يصبح دور املكلف باالعالم
دورا اتصاليا تجميليا ولنا يف ذلك اكرث من مثال
عىل فشل الدور املوكول إىل هذا املكلف باإلعالم يف
رئاسة الحكومة الن الحكومة عادة
ما تأيت بال مضامني بقي يشء يف
البال بعد ان تأكدنا ان فاقد اليشء
ال يقدمه وهو ملاذا مل يكن االعالم
الوطني سواء كان عموميا او خاصا
مصدرا لإلعالم األجنبي الذي نجده
اليوم يدافع عن منظومة ما قبل

تحسن املؤشرات السياحية
يف الحمامات
قال املندوب الجهوي للسياحة بياسمني الحاممات ،خالد قلوعية إن املؤرشات
السياحية تشهد تحسنا وعودة تدريجية للنشاط السياحي باملنطقة .وأفاد أن الوحدات
الفندقية استعادت نشاطها خالل الفرتة االخرية بعد أن كانت قد أغلقت أبوابها بسبب
جائحة كورونا .وأكد أن املؤرشات شهدت تطورا إيجابيا من بداية جانفي اىل  31جويلية
بنسبة  % 13يف عدد الوافدين وبنسبة  % 6.7يف عدد الليايل املقضاة مقارنة بالفرتة
نفسها من السنة املاضية ،مع استئناف عدد من وكاالت األسفار نشاطها.
تحسن يف املؤرشات ق ّدر
وأبرز يف هذا السياق ،أنه ت ّم خالل شهر جويلية تسجيل ّ
بـ  % 43يف الليايل املقضاة تزامنا مع تطور عمليات التلقيح املكثف التي بلغت 100
 %يف صفوف العاملني بالقطاع السياحي ،معتربا ذلك من املؤرشات اإليجابية للعودة
التدريجية لتدفق السياح من مختلف الدول األوروبية مبا سينعكس إيجابيا عىل املوسم
السياحي الذي يشهد انتعاشة مه ّمة حيث حققت بعض الوحدات الفندقية الطاقة
القصوى باحرتام طاقة االستيعاب املقدرة بـ  % 50واحرتام الربوتوكول الصحي يف انتظار
استقبال السياح الجزائريني بفتح الحدود.
وأشار إىل أن توافد بعض السياح خالل الفرتة األخرية يبرش باسرتجاع النشاط
السياحي تدريجيا ،مؤكدا عىل أهمية العناية بنظافة املحيط وحسن تطبيق الربوتوكول
الصحي لضامن إشعاع تونس يف الخارج واستقطاب أكرب عدد من السياح حيث تشهد
منطقة ياسمني الحاممات عودة تدريجية لالسواق الخارجية عىل غرار السوق الفرنسية
وأوروبا الرشقية (بلغاريا وبولونيا).

 25جويلية ويهلّل لها ويفسح لها مجال قول اي
يشء عىل قيس سعيد ومن يسانده.
نحن من خالل هذا ال نفرح كثريا لتلك املقولة
التي تعودنا سامعها اي اذا اردت ان تعرف شيئا
عن تونس فتابع اإلعالم األجنبي اليوم وليس غدا
فإن بقاء هذه النغمة مرده ان مسؤويل بالدنا ال
يريدون التعامل مع االعالم الوطني باملسافة نفسها
وباملوضوعية نفسها ورمبا ذلك يعود إىل عقدة مل
يستطع الحكام الجدد التخيل عنها وتجاوزها!
* رمزي الجباري

كالم في السياسة

العدالة الغائبة ،والقيم الضائعة!..

مل تتمكن تونس من طي صفحة العدالة االنتقالية رغم مرور  10سنوات عىل قيام الثورة ـ ويأيت هذا الفشل يف
سياق ان امللف عىل اهميته التعويضية املالية «وضع بني اياد» اختلف يف شأنها عموم التونسيني والتونسيات ـ وهذا
االختالف نتائجه واضحة وجلية ولعل اهم سبب لحصول زلزال  25جويلية  2021هو الكالم الذي قاله عبد الكريم
الهاروين يف حرضة اتباع حركة النهضة وهو الذي أكد أ ّن  25جويلية  2021سيكون آخر يوم صرب ملن ترضروا ودفعوا
حريتهم وكرامتهم للدولة التي اهانتهم يف اكرث من مرة! إالّ ا ّن الذي حصل يوم  25جويلية  2021ا ّن عددا كبريا من
التونسيني خرجوا إىل الشوارع يف يوم عيد الجمهورية ليؤكدوا ا ّن تونس تراجعت عىل جميع االصعدة منذ سنة 2021
وا ّن نظام الحكم املنتصب والذي جاء بـ  12حكومة متعاقبة مل يغري واقع التونسيني ولو انه ساء اكرث من اللزوم وهو
ما جعل االخالق والعالقات تعرف مدا وجزرا إذ عندما نفتح قوسا عىل املايض نتوقف امام هذا ،اذ سئل حكيم كيف
تعرف معادن الناس فقال« :يعرف الزوج عند مرض زوجته وتعرف الزوجة عند فقر زوجها ،ويعرف الصديق عند
الشدة ،ويعرف االبناء عند كرب والديهم ويعرف االخوة عند توزيع املرياث ويعرف االقرباء يف الغربة ويعرف الحب
الحقيقي عند انتهاء املصلحة! هكذا كانت القيم وتغري األحوال حصلت معه تغيريات مزاجية وعالئقية مردها أساسا
غياب الثقة بني الجميع امام تردي الوضعيات االجتامعية واالقتصادية كام ضاعت الحقوق بعد تفكك اجهزة الدولة
اذ من غري املعقول ان تضيع حقوق املتقايض الن الحدهم «معرفة» او حزب او منخرط سيدافع عنه! وهذا ما يدفعنا
للحديث عن املجلس االعىل للقضاء وبيانه االخري وحكاية ايقاف الرئيس السابق ملحكمة التعقيب اذ البد ان نتوقف
امام ما صاغه استاذ القانون الدستوري امني محفوظ الذي اكد ا ّن املجلس االعىل للقضاء يتعاىل عىل القضاء وان
املنظومة نفسها التي ت ّم عىل أساسها اختيار الرئيس السابق ملحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية ملراقبة دستوية
البت يف مصريه هي ذاتها التي سيتم عىل اساسها اختيار الرئيس القادم وهي ذاتها
مشاريع القوانني والتي اجلت الشهر ّ
التي تتوىل اعداد حركة القضاة علام انه تم يف وقت سابق اهامل ترشحات جدية لرئاسة محكمة التعقيب مشهود لها
بالكفاءة واالخالق والنزاهة األكيد ا ّن مرحلة ما بعد  25جويلية تقتيض اتخاذ عديد االجراءات لطأمنة الناس خاصة
أمام ما نشهده يوميا من رصاعات و«كالمات» واشاعات لكن لكل ليل البد من نهار والعدالة االنتقالية التي طالت
فالب ّد منها حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه ...بعيدا عن كل تدخل يف السلطة القضائية نقول انه منذ  2011جاءتنا
عديد االحكام التي فيها رائحة سياسية لذلك حان الوقت للقطع مع مثل هذه التدخالت ليكون القانون فوق الجميع.
رمزي الج ّباري
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نقابة

للصحة

النّدوة القطاعية للجامعة العامة

نقابات شركة الفوالذ

قطع الطريق أمام
املحتكرين واملضاربني

القانون األساسي
يف صدارة
االهتمامات
أرشف األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية عىل ال ّندوة القطاعية للجامعة
يومي  19و 20أوت  2021وذلك مبشاركة الكتاب العامني للفروع الجامعية .من أجل
العامة للصحة املنعقدة ْ
التداول حول الوضع العام وأه ّم القضايا املطروحة عىل القطاع ومن أهمها القانون األسايس.

تجهيزات طبية يف مستشفى
الحبيب بوقطفة ببنزرت
ت ّم تسليم تجهيزات طبية لقسم االستعجايل باملستشفي
الجامعي الحبيب بوقطفة بنزرت .وهي هبة من
الكنفدرالية العامة للعمل بايطاليا  cgilامربيا -وcgil
بريوجا وقطاع املتقاعدين امربيا يف إطار التوأمة التي
تجمع االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت و CGILالكنفدرالية العامة للعمل مقاطعة امربيا -بريوجيا.
الشكر موصول طبعا للصديق االخ الهادي خريات ممثل  cgilالذي حرض مراسم التسليم .والشكر كذلك للصديق
الدكتور بولبابة مخلوف ولجميع جنود الصحة ٬وللرفيقة ماريا ريتا  Maria RIttaالكاتبة العامة عن جامعة
املتقاعدين ولكل رفاقنا مبنظمة  cgilفيلبو شيفاقليا  Filippo CIavagliaالكاتب العام الجهوي  perrugiaوفيسانزو
زقاال  Vicenzo Sgallaالكاتب العام الجهوي .cgil umbria

الشكة التونسية لصناعة
طالبت نقابات أعوان وإطارات رّ
الحديد والفوالذ يف بالغ لها صادر عن االتحاد الجهوي
للشغل يف بنزرت ،سلطة القرار بالتعامل بكل حزم
مع املص ّنعني الخواص واملحتكرين لتوفري مادة الحديد
السعر عىل املستوى
بالسوق خصوصا بعد انخفاض ّ
ّ
العاملي.
كام دعت ال ّنقابتان إىل النظر جديا يف االنطالق يف هيكلة
بالتفيع يف طاقة إنتاجها وقطع
وإصالح رشكة الفوالذ رّ
الطّريق أمام املضاربني واملحتكرين مع الحفاظ عىل
القدرة الرشائية للمواطن.
ويف اإلطار نفسه ،عبرّ ت ال ّنقابتان عن غضبهام الشّ ديد
من االستهداف املجاين لرشكة الفوالذ ،واعتربتا أ ّن حمالت
التشويه سببها عدم انخراط الرشكة يف لعبة ّيل ال ّذراع
التي يعتمدها املصنعني الخواص ،إذ تقوم الرشكة بتزويد
السوق بالحديد دون توقف وهو ما ساهم يف تخفيف
ّ
األزمة.

في صفاقس

تأجيل إضراب أورنج إىل شهر سبتمرب !
إثر برقية اإلرضاب الصادرة عن االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يف مؤسسة أورنج ،انعقدت جلسة صلحية مبق ّر الوالية
بإرشاف االتحاد الجهوي بصفاقس وبحضور الجامعة العامة لتكنولوجيا املعلومات والخدمات وقد أفضت الجلسة
الصلحية إىل االتفاق يف النقاط التالية:
 تعهدت إدارة املؤسسة مبراجعة قرار العقوبة الصادر يف شأن األخ عيل رقيق. تعهدت اإلدارة بخالص كامل مدة إيقافه عن العمل.ونظرا إىل ذلك ت ّم تأجيل اإلرضاب إىل أيام  10-9-8سبتمرب عىل أن تعقد جلسة عمل يوم  06سبتمرب .2021

مؤتمر الفرع الجامعي للصحة بنابل 
انعقد مؤمتر الفرع الجامعي للصحة
بنابل بإرشاف األخ حاتم بن رمضان
الكاتب العام املساعد املسؤول عن اإلدارة
واملالية.
وكانت تركيبة املكتب النقايب الجديد
كالتايل:
عامد العريبي كاتبا عا ًّما
رشاد مامي كاتبا عاما مساعدا مسؤوال
عن النظام الداخيل
عبد الباسط العابد كاتبا عاما مساعدا

مسؤوال عن االنخراطات واملالية
ريم بوخشيم كاتبة عامة مساعدة
مسؤولة عن اإلعالم واملرأة والشباب
العامل
شكري الحبيش كاتبا عاما مساعدا مسؤوال
عن الدراسات والشؤون القانونية
شكري العبعاب كاتبا عاما مساعدا
مسؤوال عن التكوين واألنشطة الثقافية
محمد بن عيىس كاتبا عاما مساعدا مسؤوال
عن الحامية االجتامعية والقطاع غري املنظم

الالئحة املهنية للتعليم
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األخ نزار بن صالح في حديث شامل:

هـذه رؤيتــنا إلصــالح منظومــة التعليـم العـالـي
ومستعدون للعودة اجلامعية رشط إمتام التلقيح

* حاوره طارق السعيدي

أيام قليلة تفصلنا عن العودة الجامعة وهو ما يطرح الكثري من التساؤالت حول وضع الجامعة التونسية وهي تستعد
الحتضان الطلبة .وللوقوف عىل واقع منظومة التعليم العايل التقت جريدة الشعب األخ نزار بن صالح الكاتب العام
للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي املنتخب حديثا ليحدثنا عن واقع الجامعة وعن رؤية الطرف النقايب ملنظومة
التعليم العايل وسبل االرتقاء بها.
* الرتشح لقيادة القطاع يعني بالرضورة وجود تصور كامل لواقعه إجراءات الوزارة كفيلة بتحقيق عودة جامعية ناجحة؟
وطرق تطويره فام هي ابرز مالمح خطة العمل التي ستعتمدونها؟  -الجامعيون مست ّعدون للسنة الجامعية الجديدة وكلّهم عزم عىل
 بالطّبع الرتشّ ح لقيادة قطاع التعليم العايل والبحث العلمي وهو إنجاحها وعىل ال ّدفاع عن مطالبهم الواردة يف الالئحة املهن ّية الصادرةنوعي صلب االتحاد العام التونيس للشغل يقتيض وجود فهم عن مؤمترهم العادي ال ّرابع .نجاح هذه الس ّنة الجامع ّية يقتيض إمتام
قطاع ّ
لكل األرسة الجامع ّية ،فنحن نعلم ج ّيدا ،وبقطع ال ّنظر عن
كامل لواقعه وهناته ومك ّبالته ورؤية شاملة آلفاق إصالحه وتطويره التّلقيح ّ
وانعتاقه.
الدعاية الوزاريّة ،أ ّن آل ّية التعليم عن بعد تعرف مشاكل ع ّدة نتيجة
هذه ال ّرؤية تنطلق أ ّوال من واقع املنظومة الوطن ّية للتعليم العايل عديد األسباب كصعوبة الولوج إىل شبكات التواصل لرشائح ها ّمة
مختصة يف التعليم عن بُعد متوفّرة
والبحث العل ّمي وتناقضاتها الهيكل ّية الداخل ّية ويف عالقتها مبحيطها من الطّلبة وانعدام منظومة
ّ
ومبنظومتي الرتبية والتّكوين املهني ووضع ّ
رضب ملبدأين
كل هذا ضمن سياق لجميع األطراف املعن ّية بالعمل ّية التعلي ّمية .كل هذا ٌ
تط ّور املنظومة منذ تأسيسها إىل يومنا هذا.
اثنني :مصداق ّية التكوين وتكافؤ الفرص .ولوال املجهودات االستثنائ ّية
وتطمح ثانيا يف دفعها نحو مزيد التألّق واإلشعاع إقليم ّيا ودول ّيا عرب والج ّبارة التي أ ّمن بها األساتذة الجامع ّيون املهام اإلضاف ّية التي
مدخل
أسايس وهو احرتام املعايري األكادمي ّية املتعارف عليها دول ّيا يتطلّبها التعليم عن بُعد رغم أنّها غري منصوص عليها يف مهامهم
ّ
والتي مت ّيز منظومات التعليم العايل العريقة.
حسب النصوص القانون ّية املنظّمة لعملهم ،ملا وقع املحافظة عىل
الجامعي .وهذه املجهودات مل يقع
الفريق الذي نال ثقة الجامع ّيني يف املؤمتر العادي ال ّرابع للجامعة الح ّد األدىن الرضوري للتكوين
ّ
العامة الذي انعقد يف  26جوان الفارط ،ويل رشف تح ّمل املسؤول ّية تثمينها من ِق َبلِ الوزارة وننتظر أن يقع التفاوض يف الطريقة املثىل
األوىل صلبه ،يتقاسم هذه الرؤية اإلصالحية التي ساهمنا كلّنا يف لتثمينها.
الصحي هناك نصوص قانون ّية أصدرتها
صياغتها عرب كتاباتنا وعرب الندوات التي شارك العديد م ّنا فيها وعرب إضافة إىل هذا املعطى
ّ
تالقح أفكارنا وسنعرضها من جملة ما سيعرض من رؤى يف ندوة الوزارة وتس ّببت يف توتري األجواء وشحنها ونتم ّنى أن تعيد الوزارة
وطنية حول إصالح منظومة التعليم العايل والبحث
العلمي نعتزم النظر فيها بعد أن كانت قبلت مبدأ مراجعتها يف جلسة  30جويلية
ّ
تنظيمها خالل األشهر القادمة.
وأخص بالذّكر هنا
ثم تراجعت عن قبولها هذا ألسباب مبهمة.
ّ
كام ال يفوتني هنا التذكري بوجود تص ّور دقيق لإلصالح يتمثّل يف القرار الوزاري املؤ ّرخ يف  26ماي  2021واملتعلق بإحداث مراكز
املخطّط االسرتاتيجي الذي انبثق عن أشغال اللّجنة الوطن ّية لإلصالح
وذلك منذ ربيع  2015وال نفهم أسباب تعطيل العمل به منذ السنة
الجامعيّة  2017-2016إىل اليوم.
* قمت خالل الفرتة األخرية بعدة اتفاقات وجلسات عمل مع
الوزارة ،فهل هي أنشطة ظرفية أم أنها جزء من خطة عمل شاملة؟
 يف الحقيقة مل ِميض عىل انتخابنا سوى م ّدة وجيزة مل يكن لنا خاللها
سوى لقاءين اثنني مع الطّرف الوزاري .لقاء أ ّول بتاريخ  30جويلية
متثل يف جلسة التعارف التي ق ّدم فيها األخ األمني العا ّم لالتحاد العام
التونيس للشغل أعضاء املكتب التنفيذي الجديد للجامعة العا ّمة.
وقمنا أثناء هذا اللقاء بطرح بعض النقاط للتداول فيها ،وهي أه ّم
نقاط ارتأينا أنّها عاجلة كتلك املرتبطة بافتتاح السنة الجامعيّة
 2022-2021أو ذات عالقة بال ّنصوص القانونيّة التي أصدرتها الوزارة
أو تعتزم إصدارها دون التّشاور مع الطّرف النقايب باإلضافة إىل زيادة
املدرسني املربزين وآجال رصف منحة مديري الرتبّصات وال ّدراسات
مفصل يف بيان الجامعة العا ّمة حول هذه
ورؤساء املخابرّ .
وكل هذا ّ
وفض النزاعات
وفض النزاعات وخاليا اإلنصات واليقظة ّ
للوساطة ّ
والصادر بتاريخ  2أوت .2021
الجلسة ّ
الصميم العمل النقايب وتستحوذ عىل
اري يف وهي هياكل مشبوهة ته ّدد يف ّ
كام كان لنا لقاء ثان بتاريخ  12أوت  2021مع الطّرف الوز ّ
إطار متابعة النقاط املثارة يف جلسة  30جويلية  2021وقد وقع جزء من صالحيّاته ،هذا إضافة إىل صوريّتها فالوزير يرتأس املركز
وفض النزاعات ورئيس الجامعة يرشف عىل مركز
االتفاق عىل إمضاء محرض جلسة مشرتك سنتولىّ نرشه حال االتفاق الوطني للوساطة ّ
عىل فحواه .ومن نتائج هذا اللقاء الثاين املنشور الوزاري عدد  39الجامعة واملدير العام للدراسات التكنولوجيّة يرأس مركز الدراسات
الذي ع ّدل عدد الخطط املفتوحة بعنوان  2019للمدرسني الباحثني *.التكنولوجية والعميد أو املدير يرأس خليّة املؤسسة الجامعية ومدير
ما هي أبرز استعداداتكم للعودة الجامعة وهل تعتقدون أن مؤسسة الخدمات الجامعيّة يرأس خليّتها! فهل يستقيم هذا يف حني

سنعرض رؤيتنا اإلصالحية
الشاملة يف ندوة وطنية حول
إصالح منظومة التعليم العايل
والبحث العلمي

أي نزاع يحصل؟ ويف
أنّهم يرشفون عىل اإلدارة واألرجح أنّهم طرف يف ّ
هذا خلط خطري للمها ّم وللصالحيات ال يستقيم مع أبسط مق ّومات
الحوكمة الرشيدة .اليشء نفسه بالنسبة إىل املنشور عـ32ـدد حول
املؤسسات العموم ّية لرباءات االخرتاع والذي يشتمل عىل
ملك ّية
ّ
جملة من النقاط التي متثّل حاجزا أمام حقوق الزميالت وال ّزمالء
العلمي.
وتتضارب مع املبادئ األساس ّية لتشجيع التم ّيز واإلبداع
ّ
* هناك وضع سيايس جديد ٬فكيف تتصور الجامعة طبيعة العالقة
مع سلطة اإلرشاف؟
 العالقة بني الجامعة العا ّمة للتعليم العايل والبحث العلمي وسلطةاإلرشاف يح ّدد طبيعتها التّواصل املجدي والج ّيد مع الوزارة أساسا،
ومدى تجاوبها مع ما تطرحه الجامعة العا ّمة للتعليم العايل والبحث
ظل األوضاع
العلمي من ملفّات .وهذه هي بوصلتنا حتّى يف ّ
السياس ّية التي متّر بها البالد منذ  25جويلية الفارط والتي بينّ االتحاد
العام التونيس للشغل رأيه فيها عرب بياين املكتب التنفيذي بتاريخ 26
جويلية  2021والهيئة اإلداريّة الوطن ّية بتاريخ  3أوت .2021
إىل ح ّد اآلن وبناء عىل اللقاءين الذين ذكرتهام سلفا تجاوب الوزارة
ال يزال يف الحقيقة دون املأمول وال نفهم كجامعة عا ّمة أسباب الربود
لحل بعض اإلشكال ّيات املرتبطة بافتتاح
وتصوراتنا ّ
الذي القته مطالبنا ّ
الس ّنة الجامع ّية أو بالنصوص القانون ّية التي ذكرناها سابقا .وإذ نن ّبه
اري إىل انعكاسات هذا عىل املناخ االجتامعي داخل
الطرف الوز ّ
طي صفحة
ّ
املؤسسات الجامع ّية والجامعات فإنّنا ندعو الوزارة إىل ّ
الجفاء وأن تتعامل إيجاب ّيا مع املكتب الجديد للجامعة العا ّمة فليس
من أدوار الوزارة أن تختار الطّرف النقايب املمثّل للجامع ّيني .بل
دورها التعاون والتفاعل والتحاور معه ملا فيه خري وإشعاع ودميومة
العلمي.
املنظومة الوطن ّية العموم ّية للتعليم العايل والبحث
ّ
وهذا يقتيض إعادة إصالح املنظومة عىل جدول أولويّات الوزارة بعد
الصدد ال ب ّد من إعادة التذكري
تغييب دام سنوات عديدة .ويف هذا ّ
العلمي
باملخطّط االسرتاتيجي إلصالح منظومة التعليم العايل والبحث
ّ
 2025-2015والذي ميثّل مدخل اإلصالح ونقطة االنطالق فيه بحكم
أنّه مخطّ ّط حاز عىل موافقة األطراف الثالث املكونّة للجان اإلصالح
املؤسسات الجامعيّة وعىل مستوى الجامعات انتهاء إىل
عىل مستوى
ّ
اري والهياكل
اللّجنة الوطنيّة لإلصالح :الطرف النقايب ،الطرف الوز ّ
األكادمييّة املنتخبة .هذا ما ندعو له الوزارة ،أفق جديد للجامعات
العلمي ال البقاء
التونسيّة وملنظومتنا الوطنيّة للتعليم العايل والبحث
ّ
يف مربعات االنزواء والتش ّنج غري امل ّربر .كام نؤكّد عليها أن الرشاكة
الحقيقية هي رشط أي إصالح دائم ،وسيكون ملف األنظمة األساسية
أحد أبرز الفرص إلثبات هذه الرشاكة .محاوالت فرض نظام أسايس
مو ّحد مرفوض من األغلبية الساحقة لألسالك الثالث (الباحثني،
التكنولوجيني واملربزين) لن تنجح ،ومطلبنا إفراد كل سلك بنظام
أسايس خاص به يشتغل عليها تشاركيا ودون ضغوطات قانونية
مصطنعة.
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عدم ارتباط مضمون التعليم العالي بواقع الشغل أو بحاجيّات سوق الشغل سردية مغلوطة تفندها األرقام
* ميثل الحصول عىل اللقاح لفائدة الجامعيني أحد أبرز اإلشكاليات
التي ستواجه العودة الجامعية فإىل أين وصلت األمور يف هذا
املجال؟
 أكيد أ ّن افتتاح السنة الجامع ّية الجديدة  2022-2021وإنجاحهاكل أفراد األرسة الجامع ّية .ليس واضحا بعد إن
يقتيض إمتام تلقيح ّ
كان هذا الرشط النطالقة سلسة للسنة الجامع ّية الجديدة سيكون
بكل ما يف وسعها فعله إلمتام عمل ّية
محرتما أم ال .فالوزارة مل تقم ّ
التلقيح .فأغلب عمل ّيات تلقيح األساتذة والطلبة والعملة واإلداريني
وخاصة
ككل،
والتقنيني متّت بفضل مجهودات الدولة التونس ّية ّ
ّ
خاص من وزارتنا عىل
يف األيام الوطنية للتلقيح ،ال بفضل حرص ّ
منظوريها ونحن يف الجامعة العا ّمة حريصون عىل أن تت ّم عمل ّية
التلقيح كاملة يك نركّز أنفسنا عىل ما هو مه ّم ،إنجاح الس ّنة الجامع ّية
والتفاوض يف جملة النقاط الواردة بالالئحة املهن ّية للمؤمتر ال ّرابع
للجامعة العا ّمة للتعليم العايل والبحث العلمي.
* تحتل الجامعات التونسية مراتب متدنية يف التصنيف الدويل
للجامعات فام هي قراءتك لهذا الوضع؟
شح املوارد وقلة اإلمكانيات
 هذا االستنتاج يحتاج إىل تنسيب .فرغم ّاستطاعت بعض الجامعات العموم ّية أ ّن تكون يف أعتى الرتتيبات
العامل ّية للجامعات كرتتيب شانغهاي أو ترتيب تايم .فعىل سبيل
الذكر ال الحرص استطاعت جامعة تونس املنار أن تكون يف ترتيب
شنغهاي العام ألربع سنوات متتالية منذ سنة .2018
كام استطاعت جامعات سوسة وصفاقس وقرطاج ومنوبة واملنستري
واملنار أن تكون يف ترتيب شانغهاي حسب االختصاصات لسنوات
عديدة بالنسبة إىل البعض منها .اليشء نفسه بالنسبة إىل ترتيب
تايم ،حيث تنجح نفس هذه الجامعات يف أن تكون صلبه .ويف
الحقيقة الرتتيب الوحيد ذو الصيت الذي مل تنجح جامعاتنا يف
ولوجه هو ترتيب كيو آس .ويف عالقة بهذا املوضوع ،تطرح مسألة
أساس ّية :ما هي سياسة الدولة نحو الجامعات العموم ّية وما هي
نظرتها لها؟ هذه الجامعات التي تنجح نسب ّيا نتيجة املجهودات
الج ّبارة لكل األرسة الجامع ّية وعىل رأسها األساتذة والباحثون ،ال
تزال ترزخ تحت صيغة مؤسسة عموم ّية ذات صبغة إداريّة وهي
صيغة قانون ّية مك ّبلة ألي فعل أكادميي بحكم التعقيدات اإلداريّة
جل هذه الجامعات كانت قد ق ّدمت
تتسم بها علام أن ّ
واملال ّية التي ّ
منذ سنوات عديدة (بني سنتي  2016و )2017ملّفات تح ّولها إىل
مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوج ّية ومل تجد إىل اآلن
أي تجاوب من ِق َبلِ الوزارة التي تتلكأ يف إصدار األوامر التطبيق ّية
لهذا التح ّول رغم أن تقييم الهيئة الوطن ّية للتقييم والجودة واالعتامد
كان إيجاب ّيا لكل هذه الجامعات ،وطبعا هذا يف عالقة جدل ّية مع
ملح ،فال مستقبل
استقاللية الجامعات التي أصبحت أمرا أكرث من ّ
العلمي دون االستناد إىل
للمنظومة الوطنية للتعليم العايل والبحث
ّ
منظومة جامع ّية تكون فيها الجامعات مستقلة وتكون فيها الخارطة
الجامع ّية نتيجة للمعايري األكادميية.
ويجدر هنا التذكري بأ ّن هاتني املسألتني مذكورتان يف املخطّط
االسرتاتيجي إلصالح منظومة التعليم العايل والبحث العلمي
 2025-2015ورضوريتان لدميومة جامعاتنا وإشعاعها وقدرتها
الصحراء.
عىل استقطاب الطلبة الدوليني
وخاصة من بلدان جنوب ّ
ّ
فلامذا هذا التعطيل؟ من يخىش استقاللية جامعاتنا؟ وملاذا تعطيلها
وتكبيلها بإجراءات إداريّة معقّدة وبالية يف حني يطلب منها أن تنجح
وتحسن ترتيبها عامل ّيا؟ نخىش يف الجامعة العامة للتعليم العايل
وتش ّع ّ

العلمي أ ّن هذا التعطيل إنمّ ا هو لصالح مؤسسات التعليم
والبحث
ّ
الخاصة ولصالح الجامعة الفرنس ّية املنتصبة بصفة غري قانونية
العايل
ّ

آليّة التعليم عن بُعد تعرف
مشاكل عدّة نتيجة عديد
يف بالدنا.
* مثّة إشكالية تاريخية تتمثل بعدم ارتباط مضمون التعليم
العايل بواقع الشغل ،ما هو تصور الجامعة العامة لهذه املعضلة
ومقرتحاتها للخروج منها؟
 هذه «املعضلة» هي من أكرب التجن ّيات عىل منظومتنا الوطنيةللتعليم العايل ،وأصبحت من املسلماّ ت يف حني أنّها من املغالطات.
فاألرقام صعبة املراس وهي تقول بأ ّن  % 97.3من مؤسساتنا
الخاصة تشغّل بني أجري واحد وخمسة أجراء .وال متثّل
االقتصادية
ّ
املؤسسات االقتصادية التي تشغّل  200أجري أو أكرث سواء  % 0.1أي
 956مؤسسة (أرقام  .)2019وال يحتاج األمر متحيصا كبريا لفهم حجم
املغالطة يف رسديّة «عدم ارتباط مضمون التعليم العايل بواقع الشغل
أو بحاج ّيات سوق الشغل».
فاملشكل األسايس هنا هو الرتكيبة الهشّ ة لسوق الشغل التي تجعله
الساحقة غري قادر أصال عىل التعبري عن حاج ّياته من
يف أغلب ّيته ّ
موارد برشيّة بطرية عقالن ّية ومنهج ّية ،عدا الرشكات الكربى التي
تستطيع القيام بذلك ،ولك ّن قدرتها التشغيل ّية محدودة بحكم
عددها الضئيل .ماعدا ذلك فإن ما يس ّمى تعبري عن حاجيات سوق
الشغل ليس سوى انطباعية وتفصيال عىل املقاس.
نحن يف الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي نرفض يف
ظل هذه األوضاع العبث مبنظومة التعليم العايل عرب وضع برامجها
ّ
التكوين ّية يف خدمة نسيج اقتصادي ال يزال يف بدايات تبلوره
الحقيقي باحثا عن مكان تحت الشمس وعن اآلليات الرضورية
للتعبري العقالين عن حاجياته يك يؤكّد مكانته ورغبته يف امتصاص

نطـالب بإفـراد كـل مـن األسـالك الثالثــة (الباحثيـن،
التكنولوجيني واملربزين) بنظـام أسـاسي خـاص بــه

خريجي هذه املنظومة وقدرته عىل ذلك.
ما ميكن ملنظومتنا القيام به هو توفري التكوين املختص وفرص
الرسكلة والتأهيل للموارد البرشية للمؤسسات االقتصادية عرب برامج
تكوين متفق عليها بني الجامعات واملؤسسات الجامعية وهذه
املؤسسات االقتصادية ،أ ّما وضع الربامج التكوينية األصلية يف مهب
االنطباعية والرغبات الشخصية فأمر ال ميكن القبول به.
* يوجد تحدٍّ كب ٌري عرب وجود هياكل منافسة للجامعة العامة .فكيف
ستتعامل الجامعة العامة مع هذا الوضع وما هي اسرتاتيجية العمل
التي ستقدمونها يف هذا املجال؟
العلمي صلب
 نحن يف الجامعة العامة للتعليم العايل والبحثّ
االتحاد العام التونيس للشغل نقابة قطاع ّية متثّل كل الجامعيني
أي طرف كان .وقد ب ّينت السنوات األخرية ملن
ولسنا يف منافسة مع ّ
كان يحتاج إىل تبيان ،أ ّن الوجود املكثّف للجامعيني صلب املنظمة
الشغيلة هو إضافة لالتحاد وإضافة للجامعيني ،وأ ّن تلبية مطالب
الجامعيني الرشع ّية واملرشوعة ال تجد لها طريقا إالّ صلب االتحاد
العام التونيس للشغل ال خارجه .ونحن ندعو جميع الجامعيني
إىل االلتفاف حول الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي
انخراطا ونضاال ،وذلك إميانا م ّنا أ ّن جدوى العمل النقايب تكمن يف
وحدته ،ففي االتحاد ق ّوة والق ّوة آلية تحقيق املطالب وتكريسها.
كل من يدافع عن املنظومة العموم ّية للتعليم العايل والبحث العلمي
ّ
العلمي
الطبيعي هو الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث
مكانه
ّ
ّ
صلب االتحاد العام التونيس للشغل تلك املنظّمة الوطنية التي اقرتن
تاريخها وحارضها بتاريخ وحارض البالد.
تم انتخابكم يف قيادة الجامعة العامة إثر مؤمتر دميقراطي تنافيس٬
* ّ
فام هي رسالتك لكافة أبناء القطاع؟
متت أشغال املؤمتر العادي ال ّرابع للجامعة العامة للتعليم العايل
 ّوالبحث العلمي يف أجواء دميقراط ّية وشهدت نقاشا رصيحا ،عميقا
وأساس ّيا ق ّدمت عربه رؤى وتص ّورات مختلفة ملستقبل العمل النقايب
يف القطاع .وتنافست فيه قامئات مختلفة من أجل قيادة الجامعة
العا ّمة للعهدة  2025-2021وأفرز هذا التنافس قيادة جديدة للقطاع.
ومن موقعي كاتبا عا ّما للقطاع اآلن وقد انتهت أشغال املؤمتر منذ
ما يقارب الشهرين ،فإنيّ أدعو الجميع ،سواء من ساندونا ووضعوا
طي صفحة املؤمتر نهائ ّيا
ثقتهم فينا أو من ارتأوا منحها لغرينا ،إىل ّ
وإىل م ّد جسور الثّقة والتّواصل وإىل االلتفاف حول الجامعة العا ّمة
والتج ّند معها واالستعداد للمراحل واملحطات النضالية القادمة من
أجل تحقيق مطالب الجامع ّيني املعبرّ عنها يف الالئحة املهن ّية للمؤمتر.
يف القيادة الحالية للقطاع وهي قيادة الجميع ،عقولنا قلوبنا وأبوابنا
لكل مناضيل القطاع من أجل تحقيق أهدافه ،مرجعنا يف
مفتوحة ّ
ذلك القيم واملبادئ الجامع ّية السام ّية.
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نقابة
مؤتمرات في المنستير

من أجل دفع جديد لالداء وتأكيد ديمقراطية الصندوق

أصدر املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي باملنستري مجموعة بالغات تفتح باب انعقاد
املؤمترات التي متس القطاعات والهياكل التي انتهت مدة تحملها للمسؤولية النقابية ـ وتأيت
هذه املؤمترات يف سياق تقييم العمل السابق واسترشاف القادم امام ما ينتظرها من رهانات
ومسؤوليات تحتاج إىل يقظة دامئة وحسن استعداد ملقارعة الحجة بالحجة ـ االكيد ا ّن هذه
املؤمترات االنتخابية التي دعا لها االتحاد الجهوي للشغل باملنستري ستكون ضامنة ملزيد النجاح
وتحقيق ما ينتظره الشغالون بالفكر والساعد كام انّ هذه املؤمترات فرصة اخرى إلختبار
دميقراطية ما يفرزه الصندوق االنتخايب من تشكيالت نقابية مختلفة تلتقي عىل «عقيدة
واحدة» وهي خدمة وحب االتحاد العام التونيس ليكون داعم الحريات والحقوق يف تونس.
* مالحظة :الشعب تنرش ضمن هذا العدد الرشوط املطلوبة لضامن الرتشح لهذه الرهانات
الهامة وهي تهم تراتيب ورشوط الرتشح لنيل مكان يف صلب املكاتب النقابية الجديدة.

مؤتمر يف قصر هالل

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل
باملنستري ،انه تقرر عقد مؤمتر االتحاد املحيل للشغل
بقرص هالل وذلك يوم الجمعة  03سبتمرب 2021
بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر االتحاد املحيل
للشغل بقرص هالل ،فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب
التنفيذي املحيل ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية
املنصوص عليها بالفصل ( )99من النظام الداخيل.

ـ يشرتط املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة خمس سنوات كاملة متتالية
عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
ـ ان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن اربعة سنوات كاملة بصفة متتالية
عند الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.
ـ ان يكون منخرطا يف احدى الهياكل االساسية وان يعمل يف نطاق املعتمدية او
املعتمديات الراجعة اليه بالنظر باستثناء املتقاعدين.
ـ يضم املكتب التنفيذي املحيل امرأة عىل االقل طبقا للفصل  98من النظام الداخيل وال
مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل  215من النظام
الداخيل.

النقابة األساسية للمتقاعدين

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري،
انه تقرر عقد مؤمتر النقابة األساسية للمتقاعدين باملنستري
وذلك يوم السبت  28أوت  2021بداية من الساعة العارشة
صباحا مبقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري.
فعىل كل منخرط راغب يف الرتشح للمكتب النقايب ممن
تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل ()118
من النظام الداخيل.

يف التكوين املهني والتشغيل

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري ،انه تقرر عقد مؤمتر الفرع
الجامعي للتكوين املهني والتشغيل بجهة باملنستري وذلك يوم الجمعة 10سبتمرب 2021
بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب النقايب ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية
املنصوص عليها بالفصل ( )112من النظام الداخيل ،التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب
العام لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري يف أجل اقصاه يوم  30أوت  2021عىل الساعة
منتصف النهار.
يف صيادة

تحت ارشاف االتحاد الجهوي للشغل باملنستري وبحضور
الجامعة العامة لعملة التعليم العايل انعقد املجلس القطاعي
الجهوي لعملة التعليم العايل استباقا للعودة الجامعية التي عىل
االبواب.
افتتح االشغال االخ سعيد يوسف كاتب عام الجامعة العامة
معربا عن تقديره البناء هذا السلك الذي يحظى باهتامم وتقدير
الهياكل النقابية مركزيا وجوهريا باعتبار دوره يف منظومة التعليم
العايل خاصة يف هذه الفرتة التي تشهد عودة جامعية تتطلب الكثري
من االستعدادات والتضحيات يؤمنها يف جزء كبري منها ابناء هذا
السلك الذي ال يقل دورهم من حيث االهمية عىل دور اي سلك
من اسالك قطاع التعليم العايل وهو ما يقدره االتحاد حق قدره
خاصة يف ظل االرتفاع التي تعيشها البالد.

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري،
انه تقرر عقد مؤمتر الفرع الجامعي للثقافة بجهة باملنستري
وذلك يوم السبت  04سبتمرب  2021بداية من الساعة العارشة
صباحا مبقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري.
فعىل كل منخرط راغب يف الرتشح للمكتب النقايب ممن
تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل ()112
من النظام الداخيل.
عملة التعليم العالي

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري ،انه تقرر عقد مؤمتر
الفرع الجامعي لعملة التعليم العايل بجهة باملنستري وذلك يوم االربعاء  08سبتمرب
 2021بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري.
فعىل كل منخرط راغب يف الرتشح للمكتب النقايب ممن تتوفر فيه الرشوط
القانونية املنصوص عليها بالفصل ( )112من النظام الداخيل ،التقدم مبطلب ترشح
باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري يف أجل اقصاه يوم  27أوت
 2021عىل الساعة منتصف النهار.
الفرع الجامعي يوم  6سبتمرب

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري ،انه تقرر عقد مؤمتر االتحاد
املحيل للشغل بصيادة وذلك يوم االربعاء  01سبتمرب  2021بداية من الساعة العارشة
صباحا مبقر االتحاد املحيل للشغل بصيادة ،فعىل كل منخرط راغب يف الرتشح للمكتب
النقايب ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل ( )99من النظام
الداخيل ،التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري .

عملة التعليم العالي

الفرع الجامعي للثقافة

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري ،انه تقرر عقد مؤمتر الفرع
الجامعي للمتقاعدين بجهة املنستري وذلك يوم االثنني  06سبتمرب  2021بداية من الساعة
العارشة صباحا مبقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري.
فعىل كل منخرط راغب يف الرتشح للمكتب النقايب ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية
املنصوص عليها بالفصل ( )112من النظام الداخيل ،التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام
لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري .

تضحيات وطلبات يف املنستري
وهو ما ذهب اليه األخ محمد ثابت كاتب عام الجامعة
الذي اثنى عىل دور وجهود جهة املنستري التي تعد من
كربيات الجهات املستوعبة آلالف الطلبة مام يتعني معه
مزيد االحاطة بأبناء هذا السلك الذين يعانون األمرين
يف كل موسم جراء عديد االشكاليات والتي ضمنت يف
عديد اللوائح كام اشار اىل ذلك االخ اللطيف الشاذيل
كاتب عام الفرع الجامعي والذي دعا اىل مزيد التنسيق
مع الهياكل املركزية والجهوية يف ظل هذا الوضع الذي مل
تتوضح معامله ورؤاه ...وهو ما حال دون تفعيل اتفاقيات 5
زايد  ،5فضال عن باقي املسائل الداخلية عىل غرار النقص الفادح يف
االعوان مام يؤثر عىل مردودهم ورغم ذلك يقول االخ اللطيف ان
املتوفر من العامل سيضحي بكل ما ميكن يف سبيل انجاح العودة

* حمدة الزبادي

الجامعية رغم كل الصعوبات.
* ملف حارق..
هو ذاك املتعلق بعدد الطلبة الذين يعدون
باآلالف وهو ما يفوق طاقة االستيعاب بكثري وهو
االشكال الذي رفع اىل سلطات القرار املركزية بعد
ان احيطت املصالح الجهوية علام بهذا الوضع
الذي قد يشكل صعوبات جمة سواء كان ذلك
بالنسبة للعملة أو املوظفني أو الطلبة ...صعوبات
تزيدها تعقيدا حالة التجهيزات التي اصابها الهرم خاصة
يف املطاعم مام يتعني معه تجديدها او عىل االقل جزء منها
لضامن صحة الطالب وسالمة االكلة الجامعية وجميعها اشكاليات
ذات اهمية ولكن يبقى النقص الفادح يف االعوان ابرزها وأعقدها.
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الملف السياسي

بالتلميح والتصريح

«وجرت الرياحُ
بما ال يشْتهي حاميها وحراميها»
* بقلم :لطفي املاكني
يخطئ من يعتقد أن أخطبوط الفساد وأذرعه التي متددت يف البالد بأشكال
ُ
وأساليب مختلفة سيذعن ويسلم باالمر الواقع بعد الدخول يف مرحلة جديدة
من أول شعاراتها مكافحة الفساد ومحارصة الضالعني فيه استنادًا إىل االجراءات
االستثنائية املعلنة يوم  25جويلية بالقطع مع منظومة الحكم الفاشلة والتي لها
ارتباطات معلومة بذلك االخطبوط تحت واجهات للتمويه والتضليل كام تستند
ومل االنتظار من وعود بدت تتالىش
تلك املحارصة إىل دعم شعبي كبري أزاح الرتدد ّ
صدقيتها منذ ان انغمست منظومة الحكم يف جني املغانم وتوزيعها عىل املقربني
من دائرتها.
لذلك فإن ما يالحظ منذ ان أعلن الرئيس قيس سعيد أولوية مكافحة الفساد
تنص عليه قوانني البالد هو
كشعار لهذه املرحلة ومالحقة املتورطني فيه حسب ما ّ
محاولة اذرع هذا االخطبوط الرباك اي مسعى لتغيري واقع البالد واملواطنني من
اول واجهة لتلك االولوية ونعني هنا التخفيض يف االسعار تدريجيا للح ّد من وطأة
ارتفاع تكاليف العيش بعد ان تغافلت عنها منظومة ما قبل  25جويلية بل اهملتها
وأرسعت نحو الدفع بالقوانني «املنعشة والداعمة» للوبيات واملهربني مبختلف
أصنافهم أخذا يف االعتبار ان «الكناترية موزعون» عىل كل املجاالت والقطاعات
مع الحرص عىل مترير القوانني التي تزيد من تكديس الرثوة لديهم طبعا مع ضامن
نصيب من هندسوا تلك القوانني وارصوا عىل متريرها بالغلبة بالربملان املجمد حاليا
يف حني تركت القوانني التي تقدمت بها املعارضة يف الرفوف النها تسعى إىل خدمة
اولويات الشعب الكريم.
إذن ال يجب ان تفرت العزائم املساندة والداعمة للشعار املعلن من قبل رئيس
الجمهورية والثبات عىل مقاصدها وتجسيدها بامللموس يف حياتنا اليوم الن امتداد
اذرع األخطبوط عىل مدى العرشية املاضية ال ميكن محارصتها يف مرحلة اوىل وفصلها
عن ارتباطاتها بالواجهة السياسية التي توفر لها مساحات االمان لتنشط طوال وعرضا
يحتاج إىل كثري من الجهد والصرب ولعل املالحظ لكيفية واساليب هذه االذرع الحباط
كل خطوة معلنة من قبل رئيس الجمهورية باتجاه انقاذ الدولة ومؤسساتها من
مظاهر الفساد وقطع تواصله مع املنتفذين داخل تلك املؤسسات وخارجها وهي
عالقات مل تعد خافية حتى عىل املواطنني بعد ان تبني لهم ان اسعار املواد االساسية
ارتفعت بشكل الفت منذ ان اعلنت هذه الحملة عىل بارونات الفساد رغم مساعي
بعض القطاعات ملساندة املجهود الوطني لحامية املقدرة الرشائية للتونسيني املتآكلة
جراء ذلك التحالف بني الذين كانوا ماسكني بالسلطة واللوبيات التي باتت مكشوفة
ظل ارصار الدولة عىل التخلّص منهم ويف
يف هذه املعركة ليقينها انها فاصلة يف ّ
الوقت نفسه الرغبة الشعبية املتزايدة يف محاسبة كل الذين نهبوا مقدرات البالد
وكدسوا الذهب والفضة بالتالعب واملضاربة والتحايل واالستحواذ عىل كل ما تطوله
أذرعهم من منقوالت وعقارات وأموال خاصة العمالت االجنبية.
وعىل الجميع الوعي بأن التبايك والنواح املتعايل منذ  25جويلية عىل ضياع
املسار الدميقراطي وتغييب الحريات وخاصة السفر إىل الخارج وهنا مل نتعمد القول
حرية التنقل الن مفهومها اشمل وأوسع ضمن منظومة الحقوق والحريات اال ان
املتباكني هنا عيونهم عىل املنافذ الحدودية للفرار من املحاسبة التي تقض مضاجع
الكثريين من الذين مل ينتظروا مثل هذا السيناريو بعد ان اوهمهم من يلعق معهم
السمن والعسل منظومة ما قبل  25جويلية انهم فوق املساءلة طاملا ان القوانني
ُجعلت لخدمتهم اوال وحاميتهم ثانيا بتوفري املالذات لكن جرت الرياح مبا ال يشتهي
حاميها وحراميها ليستفيق الجميع عىل حقيقة مغايرة ملا اعتقدوا انها لن تحصل
مطلقا.
وستشكف األيام القادمة عن الكثري من خفايا الرتابط بني لوبيات الفساد ومن كان
يحميهم من املنظومة السابقة وهذا ما سيثبته القضاء ساعة االعالن عن االجراءات
االستثنائية اعتقادا منهم ان الهروب اىل األمام سيمنع عنهم املحاسبة وارجاع االموال
املنهوبة بتعالت واهية ومسميات متخفية بشعارات ثورية اكتشف زيفها بعد ان
جرب اصحابها من خالل مامرسة السلطة وتع ّرت الشعارات التي احتموا بها إليهام
الذين صدقوا وعودهم بانهم االقدر عىل حكم البالد وتطبيق ميزان العدل عىل
الجميع والتعفف عن مغانم السلطة والتعايل عن مظاهر املحسوبية والرشوة لكن
تجربة عرشية كاملة بينت زيف كل الكالم الكبري واالتهامات التي ألصقوها بغريهم
من اجل االيهام بالنزاهة والحكم الرشيد وهذا ما غاب خالل تلك التجربة ليكون
السقوط املدوي يف ذلك اليوم املشهود.

بعد  25جويلية 2021

كيف يمكن إنقاذ الوطن؟

* رمزي الجباري
هل نحن اليوم يف حاجة اىل وصفة سحرية ام اىل اجراءات
استثنائية طالت مدة االعالن عنها النقاذ تونس من ادرانها
وعجزها املتواصل بعد عرشية سوداء ومن اين ميكن ان تأيت
هذه الوصفة بعد دستور  2014وتنظيم السلط التي وضعها
موضع تجميد الرئيس قيس سعيد وهل نحن ازاء تجربة اولنقل
مغامرة اخرى غري محسوبة النتائج والكل ينتظر لحظة االفراج
عن خارطة الطريق للكلّ رأي فيها بعد االقرار برضورة مواصلة
تجميد عمل مجلس النواب «رغم رصف اجور نوابه لشهر اوت

التفاصيل يسكن الشيطان يف باب التفاصيل كذلك تظل هياكل
الدولة ومنشآتها ودواوينها تع ّج بآالف التعيينات الخاطئة لكن
الرئيس ولجانه املختصة مل يلتفتوا اليها نحن هنا لسنا بصدد
تعداد االخطاء املرتكبة يف حق الوطن الذي يجمعنا لكننا امام
لحظة مصارحة يحتاجها منا هذا الوطن املغلوب عىل امره.
بعيدا عن الكالم والتوصيفات وسلك منهج جلد الذات نسأل
كيف ميكن إنقاذ الوطن الذي مل يتغري فيه يشء أي بعد عرشية
سوداء والفساد رضب يف كل معاقله عىل أهمية السؤال نقول
اننا جميعا ساهمنا يف ذلك حتى بالصمت العاجز الننا مل نساعد

 »2021وهل مازلنا نحتاج اىل تجريب سياسات واردة علينا من
وراء البحار للصناديق الدولية فيها رأي وقرار والبالد تغرق يوما
بعد يوم يف ظل وضع اجتامعي واقتصادي ارقامه مخيفة بشكل
من االشكال ،واىل اي مدى ميكن ان تتدخل القوى االجنبية يف
الشؤون الداخلية االكيد ان االسئلة عديدة لكن غياب الوضوح
دفع بعضهم الطالق مبادرات فيها الغث والسمني اال انها
ال ترتقي اىل املطلوب يف هذا الراهن مبا ان البالد تحتاج اىل
مرشوع وطني تلتقي حوله كل االفكار نقول هذا يقينا وان 12
حكومة التي تحملت املسؤولية القيادية منذ  2011مل تفلح يف
تغيري املشهد االجتامعي اساسا الن الفقري ظل فقريا عىل تعدد
التسميات والتسويات «آخر الحلول الدولة ترصف للفقراء خالل
شهر اوت  2021مساعدة اجتامعية بـ 300دينار» وبقي الغني
غنيا حتى بأموال الدولة الن اجهزتها الرقابية عىل تعددها مل
تتمكن من محاسبة االطراف التي استفادت من كعكة الدولة
سواءا كانت بقرارات وبقوانني مكتوبة كان مصدرها ترشيع
مجلس النواب وسيطرة االكرثية عىل االقلية مبا ان هذا املجلس
ساعد بعضهم عىل الفوز بصفقات عمومية كربى وتواصال مع
كل هذا اليس املستفيد من عمليات نقل الفسفاط واحد من
الذين احتجزوا مكانا يف املجلس وهذا يدعونا للسؤال عن تعطل
عمليات انتاج الفسفاط ملدة سنوات وعن غياب تدخل الدولة
اليست هي اي الدولة من تَ ْن َهى عن الفحشاء واملنكر ،وملصلحة
من تم التغافل عن تعطل الخط الحديدي رقم  13وملاذا إغراق
الرشكة الوطنية للسكك الحديدية يف الديون؟ وملصلحة من أن
تظل النقابات االمنية تخفي اخطاء االعوان وملصلحة من ان
يكون القضاء غري عادل مرورا ووصوال إىل العديد من امللفات
االخرى التي مل تطلها يد البحث واملحاسبة وامل يقل عبد الرحامن
بن خلدون ان العدل اساس العمران ،اتذكر هنا قولة للرئيس
قيس سعيد حني زار «دبو» املواد الحديدية باملحمدية ان الوايل
املعني يخدم «الكناطرية» ومل يخدم املواطن يف تلك الواقعة رفع
احدهم عقريته بالصياح وقال رئيس البلدية وهو بذلك يعني
محاسبة رئيس بلدية املحمدية فوشانة فام الذي حصل بعد
ذلك ال يشء الن الرئيس قيس سعيد اكتفى بقرار اقالة الوايل
«الواجهة» ومل يبحث يف التفاصيل عىل اهميتها امل يقولوا ان يف

الوطن يف التخلص من دجاليه وجالديه.
كيف ميكن إنقاذ البالد والكل تع ّود عىل املخاتالت واملناكفات
والحسابات الخاصة؟ كيف انقاذ البالد والطبقة السياسية متادت
يف غيّها ويف محاباتها ويف اعاملها التي تدبّر بليل؟
كيف انقاذ البالد وعديد املؤسسات تغلق وفيها حتى من مل تت ّم
حاميتها من بطش بعضهم ومن الحسابات السياسية؟
كيف انقاذ البالد وبعض الذين احتكموا إىل القضاء ضاعت
ملفاتهم؟
كيف انقاذ البالد واغلب الفاسدين أفلتوا من الحساب وغادروا

* لماذا إغراق المؤسسات
العمومية في الديون؟
البالد يف غفلة من اجهزتها؟
كيف انقاذ البالد وعديد االدمغة واالطباء هاجرت اىل حيث
يُستطاب العيش ويكون الجزاء عىل قدر العطاء؟
االكيد ان تونس الجديدة التي حلمنا بها بعد الثورة التي راح
ضحيتها شبان وكهول ونساء ال يشء تحقق فيها فإذا هذه الثورة
تأكل ابناءها مبا أن اهلها رشعوا للجشع ولرفع االسعار وملصايص
الدماء ان يرتعوا يف االرض مفسدين بال رقيب وال حسيب االكيد
ان تونس الجديدة تحتاج اىل ادمغتها واىل جهود ابنائها لتضعهم
يف املوضع الذي يستحقونه مبا انهم تركوا عىل هامش عرشية
سوداء هكذا سهوا وعمدا دون ان يشاركوا يف عمليات البناء
واالستفادة الجامعية ٬نحن نعتقد جازمني ان البالد تحتاج اىل
طاقات وافكار كل االبناء بعيدا عن القوانني البالية التي ثبت
انها ال تقدم وليست لها نجاعة يف التطور املنشود لقد حان
الوقت لتغيري الوضع بعيدا عن الذين تعودوا أن يتواجدوا يف
اوىل الصفوف بعد ان نالوا فرصهم لكنهم كانوا خيبة للبالد
والعباد حان الوقت لنجعل السلطة بني ايدي من يقبل أن
نحاسبه وتحاسبه أفعاله وانجازاته بعيدا عن منطق اإلفالت من
العقاب.
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الدكتور رافع الطبيب لـ «الشعب»

* حوار لطفي املاكني

من أراد أن يؤثر يف املسارات املستقبلية
عليه أن يضمن قوة قادرة على تجنيد الشارع
عديدة هي القراءات يف عالقة مبا حدث يوم  25جويلية ومثلها الفرضيات
بخصوص املرحلة القادمة من نواح عدة اولها املتصلة بالجانب السيايس
واالقتصادي واالجتامعي لتثبيت الخيارات التصحيحية التي خرج من
أجلها الشعب بعد ان انتفض ضد منظومة حكم فشلت يف تكريس
شعارات كانت مرفوعة منذ عرشة سنوات مضت كام عمقت تلك
* ماذا قصدت يف أحد ترصيحاتك ان املعركة
القادمة هي معركة بناء القوة املقاتلة الستعادة
الدولة واستكامل املرشوع الثوري وتثبيت السيادة؟
ـ الجواب مقسم إىل أربعة محاور هي التوازن
السيايس وطرح البدائل والقدرة عىل تجميع الطاقات
والدفاع عن السيادة الوطنية.
ما أعني به اوال ان حراك  25جويلية نّبي مدى
هشاشة البناء الحزيب يف تونس يف حني ان كل النظام
السيايس يف دستور  2014مبني عىل فرضية قوة
االحزاب وتأطريها اوسع طيف شعبي هذا ما تعرى يف
حراك  25جويلية وتبني بالكاشف ان النظام السيايس
يف واد والواقع الشعبي يف واد آخر لذا تحدثت عن قوة
سياسة مقاتلة ومل أتحدث عن حزب.
املسألة الثانية مع انسداد آليات التغيري السيايس
عرب منظومة  2014أصبح الشارع هو الرافعة الوحيدة
لفرض االرادة ورسم السياسات لذا من اراد ان يؤثر يف
املسارات املستقبلية عليه ان يضمن قوة قادرة عىل
تجنيد الشارع وتنظيم صفوف اوسع طيف شعبي
وشبايب تحت شعارات واضحة.
ثالثا املسألة اليوم يف تونس تتمحور حول قدرة
القوى الوطنية عىل انتاج البدائل لكرس حلقة االمالءات
والوصفات الجاهزة لبعض الخرباء واالوساط املرتبطة
بقوى الهيمنة لذا طرحت شعار رضورة االبداع والخلق
وإعتامد حلول من انتاج الذكاء التونيس وعرب آليات
مجددة ال تعيد انتاج التبعية والهيمنة.
رابعا ٬أي حراك للشارع يجب ان يضع صوب
عينيه مسألة السيادة اعتبارا ملا الحظناه من انخراط
عديد االحزاب الحاكمة يف أجندات محاور دولية
تستبيح سيادتنا الوطنية.
* ماهي اآلليات املطلوبة لتحقيق ذلك؟
ـ علينا التنظُّم واالميان بأن االستقاللية هي يف حد
ذاتها استقالة هناك طرق جديدة للتنظُّم خارج القيد
الحزيب تعتمد آليات االلتقاء حول جملة من القيم
وطرق تحرك ذات اهداف واضحة وعملية بعيدا عن
منطق الجامعة والزعاماتية والنخبوية.
* ماهو توصيفك ملنظومة الحكم قبل  25جويلية
وكيفية تعاطيها مع الشأن العام؟
ـ منظومة ما قبل  25جويلية هي منظومة تعرب عن
تحالف لوبيات الرأسامل الريعي واالحزاب املتحولة
إىل مجرد أجهزة وبعض املجموعات الوظيفية يف األمن
واالدارة اىل ح ّد انه اصبح من الصعب مبكان ان ترسم
خطا يفصل بني االتجاهات العقائدية وااليديولوجية
لالحزاب الحاكمة ،السمة االساسية كانت تقاسم
الغنيمة واملنافع واالنتهازية تحولت إىل عقيدة.
* كيف متكنت تلك املنظومة من مفاصل الدولة
ومقدراتها؟
ـ لقد سهلت اللوبيات املالية بشقيها الريعي
والتهريبي يف تقريب املجموعات السياسية املتطوعة
ونجحت يف توحيدها تحت نفس املظلة ،مظلة الفساد
واملنفعية والزبونية وهذا ما جعلها ترسع الخطى

املنظومة ازمة البالد وكرست مظاهر وقوانني غرضها التشبث بالسلطة
دون اإللتفات إىل مطالب الشعب يف هذا الحوار الذي خص به الشعب
قدم الدكتور رافع الطبيب استاذ العلوم الجيوسياسية والعالقات الدولية
بجامعة منوبة قراءته ملا حصل ورؤيته ألوليات الفرتة القادمة وآليات
تجسيمها عىل أرض الواقع.

لوضع اليد عىل االدارة وكل مفاصل السلطة لضامن
بقاءها.
ويف هذا التميش نحو التمكني للمجموعات
الحاكمة وجدت االحزاب نوعا من القبول من ِقبل
كل الفاسدين يف االدارة الذين وجدوا ضالتهم يف
هذه االحزاب وخاصة الغطاء ملواصلة وضع اليد عىل
مقدرات البالد.
* هل تعتقد أن خروج النهضة من الحكم قد ال
يكفي للتخلص من امتدادها داخل منظومة الحكم؟
ـ إن خروج النهضة من السلطة سيجردها من
آالف الكوادر التي التحقت بها بشكل انتهازي أو يف
إطار االشرتاك يف الغنيمة لذلك من املنتظر ان يشهد
هذا الحزب حالة ضعف كبرية وعدم قدرة عىل تحريك
الروافع يف املجاالت التي تعترب اسرتاتيجية بالنسبة إىل
أي حزب حاكم .لكن سيكون من الصعب االقرار بأن
النهضة خارج السلطة سيكون مآلها االنحسار النهايئ
او االضمحالل النها تبقى يف آخر املطاف ذراعا داخليا
لشبكات مصالح أقلية ممثلة لسياسات املحاور التي
تسعى للتأثري داخل تونس.

هناك رغبة شعبية
إلقرار نظام رئاسي
يجعل الرئيس مركز
الحكم واملسؤول
عن النتائج
* هناك فرضية اجراء انتخابات سابقة ألوانها
ينتظر الجميع ان تكون مغايرة ملا أفرزته سابقا
فكيف تحدد أسسها وما ستفرزه الحقا من مشهد
سيايس؟
ـ املشهد السيايس تحكمه إىل حد بعيد القوانني
االنتخابية ،هناك أحزاب ممثلة يف الربملان ال وجود
لها أصال يف الساحة وهناك قوى يف البالد اجتامعيا
وسياسيا بينت التجربة انها قادرة عىل صنع املشهد
بشكل جذري وهي غري ممثلة يف الربملان.
ما أتصوره هو نهاية عرص القامئات وغلبة املشهد
الربملاين عىل الحياة السياسية مام سينهي بعض
الظواهر الحزبية املشهدية من رأيي أنه سيتم إعادة
مركزة الفصل السيايس واالبتعاد عن تشتت الدولة
التي فرضها دستور  2014الن البالد يف ظل رصاع
املحاور وتوافقاتها املشبوهة تحولت إىل ساحة عبث
للقوى االقليمية بأدوات حزبية داخلية.
* هل تعتقد أنها ستغري من منظومة الحكم؟
ـ أي انتخابات ال تعتمد النظام االنتخايب القديم
ومتنع تدخل املال السيايس واالعالم املنحاز ستفسخ
كل املنظومة القدمية وستنتج متثيلية اوسع تتامهى

مع توجه الناس لنظام رئايس يجعل من الرئيس مركز
الحكم واملسؤول أيضا عن النتائج.
* لكن هناك من يتوجس من االنحراف باملسار
الدميقراطي؟
ـ من هؤالء املتوجسون؟ وملاذا مل يعربوا عن كل
هذه املخاوف حني استبيحت سيادة تونس بالقانون
وبتصويت الربملان.
* كأنك تدعم التوجه نحو النظام الرئايس؟
ـ ما نحن فيه ٬أن قيس سعيد تحول إىل مركز أوحد
محل انتظار يف حني بقي البعض
للقرار واملبادرة واصبح ّ
االخر يطرح تساؤالت نخبوية حول رئاسة الوزراء
وخارطة الطريق التي ال تعرب عن انتظارات الناس بقدر
ما هي مطالب الجهات االجنبية والسفارات.
ان زمنية القرار عند قيس سعيد ال تعتمد النقاش
السيايس املتهافت بقدر ما تبني مرجعيتها عىل ك ّم
هائل من املعلومات وتتجاوب مع مطالب العمق
الشعبي الذي تتجاهله عديد النخب التي بقيت
حبيسة مفاهيمها وزمنيتها.
* ما زالت بعض الضغوط من الخارج تسعى إىل
إعادة وضع ما قبل  25جويلية فهل تعتقد يف قدرة
تلك الضغوط عىل إرجاعه وما املطلوب لتحصني القرار
الوطني من مثل تلك التدخالت الخارجية؟
ـ الضغوط تسعى لتجنيب تونس سيناريو الدولة
الفاشلة ،هناك قناعة للقوى االقليمية التي تخىش
االنهيار يف تونس أن ما قبل  25جويلية هو طريق
معبد نحو تفكيك الدولة وتحويلها إىل بؤرة النعدام
االمن وبالتايل اذا ما نقر أن هناك ضغوطا فهي لتجنب
تونس أي هزات ميكن ان تجعل تونس ساحة رصاع
مفتوحة.
املوقف االورويب وهو االوضح واالقرب ساند متيش
قيس سعيد يف انهاء حالة االنفالت وايقاف سيادة
الفساد يف بلد تحول اىل عالة اقتصادية ومالية عىل
الرشيك االورويب لكن يبقى رشكاء تونس اليوم يف
انتظار خطة اصالحية شاملة قادرة عىل تأمني البالد
واعادة االمل.
* أطراف يف الداخل ما زالت تأمل يف أن تأيت تلك
الضغوط بنتائج لصالحها؟
ـ ال ننىس ان النهضة وبعض األحزاب االخرى تتعامل
مع بعض االطراف االجنبية خارج إطار الدولة وتحاول
تقديم بعض الخدمات التي متس بالسيادة وهذا ما
جعل لها بعضا من الحضوة لدى اطراف خارجية ولكن
حني تصل االمور اىل أخذ القرارات الكربى واالسرتاتيجية
فإن منطق الدولة لدى الدول الغربية هو الغالب وال
ميكن االخذ بالعالقات الجانبية او غري املهيكلة التي
تعتمدها النهضة واالحزاب املرتبطة بالخارج.
* ما هي األولويات املستوجبة يف الفرتة االنتقالية
لضامن نجاح خيارات املرحلة التي تليها يف ظل
االنتظارات الشعبية الكبرية لتجاوز مخلفات منظومة
ما قبل  25جويلية؟
ـ أوال أخْلقة طريقة الحكم ٬ان ما حطم «أسطورة

النهضة» وما فتت االحزاب االخرى التي تدعي املدنيّة
هو مدى قدرتها عىل تزييف الحقائق وااللتقاء
االنتهازي والشهوة النهمة للسلطة ومنافعها ونقطة
قوة قيس سعيد يف هذا املجال هو التزامه بقيم لها
قبول كبري لدى اوسع الشعب وعىل رأسها االلتزام
بالكلمة واملثل قبل وبعد الصعود إىل الحكم.
ـ ثانيا اعتامد اقتصاد خالق بعيد عن املنطق
الريعي يؤمن بقدرات البالد عىل االنتاج واالمتياز يف
عديد املجاالت وميسح كل البالد جغرافيا واجتامعيا.
ـ ثالثا االعتامد عىل قدرات كانت دامئا مهمشة
وعىل رأسها الشباب املتعلم الذي يعترب يف كل دول
العامل الرثوة الحقيقية ألي منظومة إنتاجية إذ كرس
منظومة الرخص واالستغالل الحرصي والقوانني االدارية
املكبلة ستفتح مجاالت كربى القتصاد الذكاء وتنمية
الفالحة حسب الرؤى الجديدة وتطوير قدراتنا عل
الولوج إىل األسواق العاملية.
ـ رابعا انهاء حالة التسيب يف مجال التمويل
الخارجي لألحزاب والجمعيات حتى تتمكن القوى
الوطنية الحقيقية من تصدر املشهد ولعب دورها النه
ال سياسة وال بدائل وال بناء ملؤسسات يف ظل التخريب
املمنهج لحياتنا السياسية باملال الفاسد الذي ميثل
ذراعا للتدخل الخارجي يف بالدنا.
ِ
إن إنهاء متويل بعض األحزاب والجمعيات من قبل
قوى خارجية سيكون قد حكم باالعدام والفناء عىل
جزء كبري من املشهد السيايس واالعالمي.
خامسا فسح املجال لالوساط األكادميية والثقافية
والفنية وكل املبدعني لتحديد الرؤى يف كل املجاالت
واعطائها الفرصة لبناء سياسات بديلة عن الوصفات
الجاهزة للدوائر الخارجية فال استقالل اهم من
استقالل العقل.
* كيف ميكن تجميع أوسع طيف وطني للمرحلة
القادمة؟
 علينا تحديد بعض الشعارات الواضحة والقادرةعىل تجميع هذا الطيف والتي من أهمها السيادة
الوطنية وإعادة صياغة منوال اقتصادي يعتمد القوى
الوطنية والطاقات الداخلية اوال ويعمل عىل انخراط
الجميع دون حيف أو تهميش مع اعتامد دميقراطية
حقيقية تسمح بإنتاج أفضل سياسيا بعيدا عن الفساد
والتبعية.
وأخريا العمل عىل إعادة نظر عميقة للتخطيط
الرتايب لتونس حتى تكون كل الفئات والجهات
واملحليات جزء أصيال يف بناء بلد يعرتف مبواطنيه
ويؤمن بحقهم يف العيش الكريم واالسهام يف الرثوة
ويف خطوة ثانية يتم تجميع كل هؤالء املؤمنني بهذه
املبادئ يف لقاء وطني واسع يفرز قيادات محلية تقدم
البدائل وتعمل عىل اعادة انتاج مشهد سيايس جديد
بعيدا عن الزعاماتية والقرارات الفوقية وكل انواع
السلفيات دينية كانت او حداثية.
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ما هكذا ت ُو َرد يا سعد اإلبل

االنتقال الديمقراطي ال خيتزل
يف االستجابة جلشع الفاعلني السياسيني
الطايع الهراغي

«إنّ امللوك بالء حيثام حلّوا فال يكن لك يف أبوابهم ِظ ُّل».
(اإلمام الشّ افعي )820 – 767 /
«مبادئ الحكم لعرص ما لن تكون أبدا مبادئ الطبقة الحاكمة فيه»
(كارل ماركس)
ه ّبت يوما ريح شديدة فأقبل ال ّناس يدعون الله ويتوبون ،فصاح جحا :يا
قوم ،ال تعجلوا بال ّتوبة ،إنمّ ا هي زوبعة وتسكن.».
« ......أنا الغريق ،فام خويف من البلل(».أبو الطّ ّيب املتن ّبي).
الصغري أوالد أحمد« ،بعد عرش قوارير خرض»
رحم الله الشّ اعر محمد ّ
اهتدى إىل جميل األدع ّية:
«إلهي لينبت دود مكان البلح /ذهبنا جميعا إىل االنتخاب /ومل ينتخب
أحد من نجح».
التّعاطي مع إجراءات  25جويلية  2021وما نجم عنها من تدابري يُفرتض
بل يجب -أن يت ّم بعيدا عن عقل ّية ل ْعن التّاريخ والتّذ ّمر من مكره والعجزعن التّحكّم يف ات ّجاهاته ،بعيدا عن ذهنيّة البكاء عىل اللنب املسكوب
مرت َجم ًة يف التّفريط يف ما يهبه التّاريخ من فرص ،عد ُم التقاطها مسؤوليّة
ال ّنخب .لن يكون مؤ ّرخونا يف حاجة إىل كثري من ِ
والصامة املعرف ّية
الحرف ّية رّ
وهم يتص ّدون للتّأريخ لحقبة مظلمة من تاريخ تونس زمن الترّ ويكات وما
راكمته الحكومات املتناسلة واملتعاقبة عىل حكم تونس منذ  2011من
مآس «مألت ال ّدنيا وشغلت ال ّناس» ،حتّى بات من الجائز الحديث عن
كورونا برشيّة جنيسة ومركّبة يِ
ونيس ،فاقت يف فداحتها
ابتل بها الشّ عب التّ ّ
ومخلّفاتها مصائب جائحة كورونا الطبيعيّة .حتى أ ّن ما أورده أحمد بن أيب
الضّ ّياف ( )1874 /1804يف كتابه «إتحاف أهل ال ّزمان بأخبار ملوك تونس
وعهد األمان» عن اإليّالة يف عهد البايات وسنوات قبل االحتالل «تونس
حسا ومعنى» لن يكون صادما إذا ما قورن بويالت وعذابات
املريضة ّ
الترّ ويكات التي استأسدت يف إنتاج الفشل ورسكلته وبرعت يف استعداء
طريق ال ّنجاح (فام بالك بال ّنجاح ذاته) .وإذا كان التّاريخ «ال يرسد إالّ ما
تبقّى من املايض محفوظا يف الذاكرة» (عبد الله العروي /مجمل تاريخ
املغرب) ففي واقعة الحال (مخاض ما بعد  14جانفي) ليس الخرب كالعيان،
فالفظائع أصدق وأكرث إفحاما وإنباء من الكتب .عرشيّة من سباق املسافات
الطّويلة نحو الخراب املمنهج ،استكلبت االئتالفات الحاكمة [حركة ال ّنهضة
الفقري] مبارشة أو مواربة يف تحويلها إىل عرشيّة تنكيل مبن اعتقد
عمودها
ّ
اطي يك ال يُختزل يف االستجابة لـ»جشع»
ر
ميق
د
ال
االنتقال
تطويع
باإلمكان
أنّه
ّ
ّ
خاصة الطامحني إىل التّمكّن من مفاصل ال ّدولة باستغالل
ني،
ي
ياس
الس
الفاعلني
ّ
ّ ّ
املؤسسات التّرشيعيّة والتّنفيذيّة والقضائيّة .الهدف
مواقعهم يف مختلف ّ
املؤسسات لتأبيد البقاء يف الحكم ،الحكم كغنيمة وليس كآل ّية لخدمة
تجيري ّ
الشّ أن العا ّم .االنتخابات ،يف البلدان التي ال يزال فيها عود ال ّدميقراط ّية طريّا،
السلطة ،تح ّولت إىل مبايعة يف زمن
آليّة لضامن التّد ّرب عىل التّداول عىل ّ
السلف
غري ال ّزمن وظروف غري الظروف وتعقيدات ما كان يخطر ببال ّ
مج ّرد تخ ّيلهإ .إحياء الب ْيعة -كركن ال فكاك منه يف املنظومة اإلسالم ّية -عهد
حل
عىل الطاعة من ال ّرعيّة إىل ال ّراعي ،مبوجبها يصبح الحاكم يف منأى ويف ّ
كل مساءلة .تغلغل هذه العقليّة باستبطانها ومتثلها [ليس فقط من
من ّ
جامعة ال ّنهضة] يح ّول االنتخابات إىل جواز عبور للتّنكيل بآمال وطموحات
ال ّناخبني .حتّى السرّ ديّة الفقهيّة القامئة عىل أ ّن درء املفاسد مق ّدم عىل جلب
يايس وحزامه إىل غاية ت ُطلب
املنافع ،التّخلية قبل التّحلية ،ح ّولها اإلسالم ّ
الس ّ
السياس ّية عنوة يف املواعيد االنتخاب ّية جعل من
وال ت ُدرك .اختزال املامرسة ّ
اطي.
ر
دميق
انتقام
مسار
اطي
ّ
مسار االنتقال ال ّدميقر ّ
التويكات
زمن «بدائع» وقبائح رّ
ما حدث مبناسبة الذّكرى ال ّرابعة والستّني لتأسيس الجمهوريّة ،وما تولّد
عنه من اعتامالت ،وما أماله من إجراءات مصاحبة وتال ّية له [بقطع ال ّنظر
عن املوقف واملوقع من الحدث ومن استتباعاته ومن التّفاعالت التي نجمت
يايس]
عنه ،بعضها أقرب إىل ردود األفعال االنفعال ّية ،سمة التّفكري ما قبل ّ
الس ّ
هو موضوع ّيا -وبشهادة شاهد من أهلها -إدانة موصوفة من صلب املنظومة
السائدة ذاتها ،انتفاضة املنظومة عىل تعفّنها وتر ّهلها وبلوغها مرحلة املوت
ّ
السياسات -إذا جاز الحديث عن سياسات -املنتهجة
السرّ ّ
يري ،إدانة لطبيعة ّ
يف فرتة ما بعد الثّورة ودليل إفالس الخيارات والتّمش ّيات واآلليات املتّبعة من
املؤسساتمنظومة الحكم يف تعبرياتها املختلفة ،ويف سائر مواقع تنفّذها
ّ
يايس لحقبة
التّرشيعيّة والتّنفيذية والقضائيةّ ،-هو حكم باإلعدام ّ
الس ّ

الهمجي ،حقبة االستثامر يف األزمة ،حقبة ال
الفوضوي
يايس
ّ
االنتصاب ّ
الس ّ
ّ
طعم وال لون وال رائحة لها ،عجيبة من عجائب ال ّدهور ونادرة من نوادر
يحق لشعبه أن يعت ّز بأنّه
ّ
األمصار.
ستظل معــ ّرة (وصمة عار) يف تاريخ بلد ّ
ف ّجـر ثورة وعلّق عليها آماال عظاما ،فإذا به يُصدم بأ ّن وضع البالد ،بعد أن
برشي وفعل فيها وبها غريب األفاعيل ،ال يختلف يف يشء
زحف عليها جراد ّ
عماّ يعرفه ويُروى له عن تونس زمن البايات ،زمن مصطفى بن إسامعيل
ومصطفى خزندار ومحمود بن ع ّياد ،زمن تفليس ال ّدولة واالعتداء عليها،
زمن رهن تونس لل ّدائنني األجانب ،ونتيجته الطّبيعيّة انتصاب الكومسيون
األجنبي يف الشّ ؤون ال ّداخليّة
املا ّيل ( )1869كأحد مظاهر ترشيع التّدخّل
ّ
لإليّالة والتّفريط يف سيادتها الوطن ّية والتّمهيد الحتالل البالد ،احتالل أُلبِس
ج ّبة الحامية ( ،)1881زمن يكشفه ما ورد يف ال ّرسالة املشهورة للجرنال
حسني ([ )1887 /1828يعود تاريخها إىل سنة « ]1863خرجت من بالدي
لعل أرى مملكة أو
وطفت املاملك بأرضنا هذه وما وراء البحر املحيط يّ
إيّالة أخرى جرى عليها ما جرى عىل إيّالتنا املسكينة ،فام عرثت عىل مملكة
قاسمتنا همومنا وال سمعت بأشخاص فعلوا بأهايل إيّالتهم مثلام فعلتم».
فام أشبه اليوم بالبارحة .أيّا كانت طبيعة التّصنيفات واألحكام والتّقييامت،
دستوري /انقالب ناعم /انقالب
ومهام كانت درجة وح ّدة تباينها (انقالب
ّ
املؤسسات /تفعيل ال ّدستور لدرء خطر داهم/
عىل الشرّ ع ّية /تعطيل
ّ
ّوري،)...
ث
ال
للمسار
مواصلة
ّة/
د
املضا
ّورة
ث
ال
عىل
ثورة
استجابة له ّبة شعب ّية/
ّ
فإ ّن ما حدث يف تونس يبقى مفصليا [ليس بالرضورة باملعنى اإليجا ّيب] يف
السياسيّة ويف انعكاساته عىل
تاريخ الثّورة التّونسيّة ويف تاريخ املامرسة ّ
اطي» يف ثوبه
ر
ميق
د
ال
للـ»انتقال
ّوري وعىل التع ّرجات املستقبل ّية
ّ
الوهج الث ّ
ّ
«الجديد» .ما حدث يوم  25جويلية  2021حكمته وتحكمت فيه اعتامالت
وإرهاصات مخاض عرشيّة -مل يخطئ من وسمها بالعرشيّة الضّ ائعة -ميزتها
تعايش ،يف ما يشبه تنكيد الرضائر ،مسكّنات ما ُس ّمي انتقاال دميقراط ّيا،
وجرعاته املحطّات االنتخاب ّية املدسترَ ة واملتحكَّم فيها ويف مواعيدها ،هدفه
السلطات،
اختزِل يف تأمني استمراريّة ال ّدولة وفرض هيبتها وتقنني توزيع ّ
يايس من رسياليّة منوذجها فعاليّات
فشله يشهد عليه ما آل إليه املشهد ّ
الس ّ
ثوري أراد نفسه وف ّيا لروح
الربملان الذي تح ّول إىل مجال تن ّدر ،يقابلها تو ّهج ّ
احتجاجي مستم ّر ومتن ّوع ،دون متثيل ّية سياس ّية ،يف
الثّورة مرتجم يف حراك
ّ
مؤسسايت كسيح
يل التّ
ّ
قليدي .متثيل ّ
شبه قطيعة مع املشهد الحز ّيب التّمثي ّ
وهجني ،أبطاله مل يتجاوزوا طور الهواية ،يكاد الشّ أن العا ّم ال يعني لهم شيئا،
يقابله موجة احتجاجات متواترة ،الفاعلون فيها متح ّررون من التّقوقع يف
السياس ّية واإليديولوج ّية التّقليديّة .إالّ أ ّن مؤث ّـثي االحتجاجات ظلّوا،
األطر ّ
اطي .فام بالك
رغم اإلرصار ،عاجزين عىل اخرتاق «سياج» االنتقال ال ّدميقر ّ
برسم مسار وأفق من خارج املنظومة .لوحة مقرفة يف بلد ال يزال الكثريون
يشيدون بفرادة واستثنائ ّية تجربته يف ما ُس ّمي بثورات ال ّربيع العر ّيب .أزمة
تنمويّ ،
األدق الحديث عن غياب وتغييب مج ّرد التفكري
مركّبة :أزمة منوال
ّ
رئايس ،مسألة
سيايس [برملا ّين/
يف املشاريع التّنمويّة /أزمة مرشوع نظام
ّ
ّ
مجتمعي يقطع مع التّجريب.
ثانويّة وتكاد تكون شكليّة] /أزمة مرشوع
ّ
أزمات تتبعها مراكمة حلول فاشلة ،نتيجتها احتداد األزمة حتّى باتت
وخاص ّية املرحلة واألمر الوحيد الذي يحوز عىل إجامع
األزمة هي عنوان
ّ
السياسيّني .عرشيّة حبىل باالنتكاسات ع ّمقت اله ّوة بني طبقة
الفاعلني ّ
احتجاجي مل يتل ّمس بعد
سياسيّة حاكمة مفلسة ومعارضة مشلولة وحراك
ّ
أشكال وآليات تغيري املشهد .بلغت املراوحة درجة من العقم واالنسداد،
السياس ّية
رضرة مبجمل الطبقة ّ
يف األسفل ّ
تجسد التّعطّل يف كفر الفئات املت ّ
وباألساس األحزاب املتنفّذة يف الحكومة ويف الربملان ،يف األعىل بلغ التّناحر
مؤسستي الرئاسة والربملان ح ّدا من االحرتاب .متطيط ُوإدامة االنتقال
بني ّ
اطي [الذي يُفرتض أنّه مرحلة استثنائ ّية تحتّمها ظروف استثنائ ّية]،
ال ّدميقر ّ
رغم إفراغه من أبسط إجراء استثنا ّيئ ،جعل منه عبئا إضاف ّيا وق ّوة تعطيل
وعنوانا أكرب من عناوين األزمة .وما دام الحسم من خارج املنظومة املقفلة
تظل نفحة األوكسجني أكرث من رضوريّة
بإحكام تقف دونه عوائق مركّبةّ ،
باعتبارها اإلمكان ّية الوحيدة قبل أن يرحل «الجمل مبا حمل» وإىل وجهة
حف به
مجهولة .تلك هي املالبسات التي فيها يتن ّزل حدث  25جويلية وما ّ
من حيثيّات وإجراءات و«قرارات».
يف باب ال ّتقييم
العشائري املجايف
االصطفاف
يحكمها
موروثة،
ة
ي
اث
ر
ت
ة
بعيدا عن عقل ّي
ّ
ّ
للمعقول واملشدود إىل ثنائيّة التّزكيّة واملبايعة (وليس املساندة) غري
املرشوطة أو ال ّرفض االنفعا ّيل األرعن ،قاسمها املشرتك االنبهار باللّحظة

والعجز عن إدراجها يف سياقها بتكريس ذهن ّية الوالء والبرَ اء ،قوامها الوالء
للفرقة ال ّناج ّية ،الثّوريّة بالتّعريف ،والرباء من الفرق الهالكة ،ال ّرجع ّية
واملارقة والعميلة بالضرّ ورة ،يه ّمنا أن نؤشرّ عىل ما ييل:
* القراءة ال ّدستوريّة الح ْرفيّة يف هذا املجال ال تعنينا ألنّها تج ّرد الفعل
السياس ّية ،قراءة كهذه قد (قد) تنطبق
(الحدث /اإلجراء /القرار) من أبعاده ّ
محل توافق
عىل مجتمعات موغلة يف التّجربة ال ّدميقراط ّية ،دساتريها ّ
مؤسساتها صماّ م أمان تفرض ال ّدساتري كعهود إليها يقع االحتكام.
مجتمعيّ ،
ّ
ال ّدساتري موضوعيّا مواثيق /عقود /عهود ات ّ ِفق عليها إلحكام وتسهيل إدارة
الصالح العا ّم .فإذا حادت أو عجزت أو وقع توظيفها يف غري ما
وخدمة ّ
ُوضعت من أجله انتهت م ّدة صالح ّيتها وأصبحت معطِّال .القراءات الفقه ّية
ال ّدستوريّة [املساندة إلجراءات سعيّد وتأويله للفصل  80وكذلك نقيضها]
نصيّة وارتهان
تفقد هيبتها و»سلطتها» وجدواها عندما ترت ّد إىل مضاربات ّ
ملدى الوفاء لشكالن ّية اإلجراءات.
* يف جبهة ال ّرفض و«املامنعة» ،موقف حركة ال ّنهضة ،أصالة عن
نفسها وجمهورها ونيابة عن املحاور التي تدور يف فلكها وبالوكالة عن
منطقي ومفهوم ما دامت اإلجراءات تسحب منها
حزامها ال ّداعم ،موقف
ّ
السياس ّية هو إدانتها
الجرمية
مستوى
إىل
يرقى
ما
املداخل إىل الغنيمة.
ّ
يصب يف خ ّزانها .وما يندرج يف مستوى
ال
دام
ما
جويلية
العفوي 25
للحراك
ّ
ّ
املكابرة هو إرصار قيادات ال ّنهضة عىل الحوار العائم املائع ،حوار مكابر
مجانب للحدث متخلّف عن لحظته ،يف قطيعة وطالق مع الواقع .موقف
حزب العماّ ل مفهوم و ُمتوقَّع (الفهم ال يعني القبول) ألنه محكوم مبوقف
كل املنظومة ،مع الوقوف عند «ويل للمصلّني» بعدم ال ّدفع
سابق ،رحيل ّ
يف إجراءات أكرث ثوريّة وأكرث وضوحا وأكرث تباينا مع املنظومة -التي ينعتها
حق) بكونها فاسدة -وأكرث وفاء ملطلب الثّورة :شغل /ح ّريّة /
دوما (وعن ّ
يساري متيل
بحزب
يليق
ال
سلوك
موقف
بتسجيل
االكتفاء
كرامة وطن ّية.
ّ
السياسيّة إحراج القوى التّق ّدميّة وال ّدميقراطيّة واليساريّة
عليه املسؤوليّة ّ
بالتّأشري عىل ضبابية ومحدوديّة وفوقيّة اإلجراءات ودعوتها إىل عمل
السياسة ال تقوم
ّ
وموقف مشرتك يحفظ املوقف
املستقل لهذه األطرافّ .
يايس يتطلب الوضوح الذي ال يسمح بالتّأويل وإالّ
عىل ال ّنوايا ،واملوقف ّ
الس ّ
أصبح موقف الالّموقف.
* موقف التّزكيّة الالّمرشوطة ومبايعة قيس سعيّد باعتباره نقيضا
للسيستام ومتم ّردا عليه وبديال له تعكسه التّوصيفات [«ثورة الجمهوريّة»/
ّ
«اندراج اإلجراءات ضمن مواصلة انتفاضة  17ديسمرب  2010والعمل
ئييس ممثّال يف تفكيك ال ّنظام القديم وبناء تونس
عىل تحقيق شعارها ال ّر ّ
السياسيّة بعينها ،فهل نظلم الجامعة عندما
الجديدة»] .إنّها الطفوليّة ّ
نذكّرهم بأ ّن هذا املوقف تش ّده وشائج قرىب سميكة إىل مواقف اعترب
الصندوق ،سع ّيد يف
أصحابها انتخابات  2019منعرجا وتدشينا لثورة ّ
ّوري [ال ّنهضة /ائتالف الكرامة /الكتلة ال ّدميقراطيّة]
ال ّرئاسيّة واالئتالف الث ّ
يف التّرشيعيّة؟
من باب ال ّتذكري
للتّذكري ،كثرية هي األطراف التي تلهج اليوم بال ّرئيس التي تص ّنفه
السيستام» كانت ،وما بالعهد من قدم ،صلّبت عود ال ّنهضة
«املارق عىل ّ
ّوري املزعوم .للتّذكري أيضا،
وع ّمدتها يوما ما طرفا أساس ّيا يف االئتالف الث ّ
القوى التّق ّدم ّية واليساريّة والثّوريّة عندما ت ُجربها معطيات موضوع ّية يف
ظرف ّية مح ّددة عىل االنخراط يف نضاالت /مواقف /تحالفات تحافظ دوما
عىل استقالليّة رؤاها وبرامجها وتقي نفسها من التذيّل.هذا ملن تعنيه
االستقالل ّية التّنظيم ّية واستقالل ّية املطالب وخصوص ّيتها ،وملن يعني له
تاريخ الثّورات شيئا« .أحيانا ال يرغب ال ّناس يف معرفة الحقيقة بال ّرغم
من وضوحها حتّى ال تتحطم أوهامهم( ».جورج برنارد شو 18/ 1950
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استمرار اإلجراءات االستثنائية

كلمة حق:

* لطفي املاكني

* النفطي حولة

مواصلة محلة مكافحة الفساد وتنقية احلياة التآمر
السياسية من الضالعني فيها
على الوطن
تسارعت األحداث يف األيام املاضية لتأكيد إرصار الرئيس قيس سعيد
مواصلة حملة محارصة الفساد واملتورطني فيه من خالل قرار إخالء مقر
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وإعفاء من يقوم بتسيريها من مها ّمه
وهي خطوة اعتربها املتابعون ملسار هذه الحملة مه ّمة استنادا إىل
ما يتواتر من حديث عن شبهات التالعب بعديد امللفات حتى يفلت
أصحابها من املحاسبة وهذا ما سيثبته القضاء الحقا أو يف ّنده.
وال يخفي املتابعون كذلك أن ما حصل له ارتباطات وثيقة باالقالة
التي طالت الرئيس السابق لهذه الهيئة القايض عامد بوخريص الذي
التقى إثرها مبارشة برئيس الدولة وما يكون قدمه من معطيات عن
كيفية سري عمل الهيئة وطريقة معالجتها للملفات املودعة لديها وهي
ألهم الفاعلني يف الشأن العام ويبدو
أساسا تصاريح املكاسب واملصالح ّ
تقص وتث ّبت يف
عملية
لبداية
يؤرش
أن ما حصل يف االيام املاضية قد
ٍّ
مدى صدقية بعض التصاريح بعد أن ظهرت عىل أصحابها آثار البذخ
عىل مصاريفهم اليومية وطريقة عيشهم التي ال تتامىش ومداخيلهم
املعلومة بحكم مهنهم األصلية وهذا ما بات حديث أغلب املواطنني
عن السيارات والشقق الفاخرة والعقارات بأنواعها والعطل بأفخم النزل
والرحالت خارج البالد يف رحلتي الصيف والشتاء.
تفشت مظاهر الرثاء املفاجئ عىل عدد من العاملني بأكرث من قطاع
اذ ال يجب االقتصار أو الرتكيز عىل سلك معني كام هو الحال هذه األيام
مسه مثل بقية االسالك البعض من الظواهر
تجاه سلك القضاة والذي ّ
املخلة بالنزاهة والحيادية ونظافة اليد الن هناك من يريد الرتكيز عىل هذا
السلك للتغطية عىل أسالك أخرى ارتبط بعض منتسبيها بأذرع أخطبوط
الفساد وباتوا أبواقا للمنظومة التي حكمت البالد قبل  25جويلية وبيّضوا
األسود (الذي ال يليق بها عكس ما ذهبت اليه املبدعة أحالم مستغامني
يف كتابها األسود يليق بك) من أسلوب إدارتها الشأن العام.
أسامء جديدة وضعت تحت االقامة الجربية وأخرى ت ّم إيقافها
لتنطلق التحقيقات حول ارتباطها بقضايا منشورة حاليا لدى القضاء او
وجود شبهات فساد سيقع التحري بشأنها ونذكر هنا كل من النائب
لطفي عيل والقايض الطيب راشد وتزامن ذلك مع إخالء مقر الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد من موظفيها اىل اجل يقول العارفون بالقانون
ان وضعيتها هذه ستتواصل إىل ح ّد جانفي املقبل اي بالتزامن مع املدة
املحددة لحالة الطوارئ املعلنة سابقا وقد باغت هذا القرار الكثريين
وأساسا من يتو ّجسون من تبعاته يف ظل وجود شبهات طمس وثائق تدين
البعض بتحقيق مكاسب ومنافع دون وجه قانوين خاصة أن ذلك تزامن
مع قرار مجلس القضاء العديل بإيقاف الرئيس االول ملحكمة التعقيب
الطيب راشد عن العمل بإجامع األعضاء وإحالة ملفه إىل النيابة العمومية
للنظر يف جملة التهم املوجهة إليه يف عالقة شبهات الفساد واإلثراء غري
املرشوع وهو ما كانت له ردود افعال عدة منها الداعية اىل الذهاب بعيدا
يف محاسبة الفاسدين وعدم االقتصار عىل السلك القضايئ كام هو االمر

من املفارقات العجيبة:

أن ال أحد
دافع عن
الرئيس
األول ملحكمة
التعقيب !

اآلن حتى بدا كأنه استهداف وتشويه كام جاء يف بيان املجلس االعىل
للقضاء الذي استنكر حمالت التشويه املمنهجة تجاه القضاة وما لهم من
هيبة هي من هيبة الدولة ويف االتجاه ذاته كان موقف الهيئات املمثلة
للسلك كام عربت القاضية السابقة كلثوم كنو عن عدم معارضتها لتحجري
السفر عىل القضاة إال إذا كان مستندا إىل قرار قانوين معلّل إال أن ذلك
التحجري سيؤثر عىل مصداقية القضاء وب ّينت ان اصالح منظومة القضاء
يتطلب اصالحا شامال وهذا ما طرحه سابقا القضاة والهياكل املمثلة لهم
كام ان قراءة اخرى تذهب باتجاه ان هناك مسعى من بعض االطراف
لتوتري العالقة بني السلطة والقضاة لتعطيل املحاسبة وهو ما يخدم
منظومة ما قبل  25جويلية التي تواجه سيال من االتهامات والضلوع يف
شبهات فساد وارتباطها بلوبيات قدمت لها خدمات عديدة اولها سن
قوانني تجنبها املالحقة واملساءلة.
* أسامء وملفات
يف االتجاه ذاته يعترب أغلب املتابعني لحملة مكافحة الفساد انها
مقترصة اىل حد اآلن عىل عدد من النواب او بعض القضاة وشخصيات
تحملت مسؤوليات سابقة بل هناك من يعترب ان االيقافات أو الوضع
تحت االقامة الجربية بدت وكأنها مرتبطة بتصفية حسابات ومواقف
سابقة الصحابها وبالتايل فإن ما يعزز الثقة يف مسار هذه الحملة ويعزز
مصداقيتها ويزيد من دائرة الداعمني واملساندين هو فتح ملفات كثرية
هي حديث عموم املواطنني يف األماكن العامة او عرب وسائط االتصال
الحديثة وارتباطها بأسامء تحملت املسؤولية إىل حد يوم  25جويلية من
مواقع مختلفة اضافة اىل ضلوع بعض أفراد عائالتهم يف شبهات الفساد
الن اقتصار الحملة عىل شخصيات من الصف الثاين والثالث (إن كان
الفساد ال يصنف املتورطني فيه) يرسخ ما يروج كون الحملة مجرد فزاعة
كام حصل قبل تويل يوسف الشاهد رئاسة الحكومة لتخفت بعدها ويظل
الوضع عىل حاله بل يزداد ترديا.
لكن أكرث االستنتاجات تذهب إىل كون اللهجة التي تحدث بها الرئيس
قيس سعيد خالل زيارته إىل أحد مؤسسات بيع الحديد كانت شديدة
وواضحة يف االرصار عىل تعقب املحتكرين ومن كان يتسرت عليهم من
منظومة ما قبل  25جويلية وما قراره بإنهاء مهام وايل بن عروس اال دليل
عىل ان اي ترا ٍخ من اي مسؤول مهام كان موقعه يف التصدي للمضاربة
واالحتكار والغش والتالعب بقوت املواطنني سيجابه باالجراءات املستوجبة
دون تردد وهذا ما كان أشار اليه سابقا عند زيارته اىل احد مخازن التربيد
بوالية منوبة والتنديد مبن يتالعبون بأساسيات عيش التونسيني من خالل
املضاربة واخفاء املنتوجات وهو ما يتسبب يف الرضر للفالح الذي يتكبد
مصاريف متعددة ويف الوقت نفسه يبيع منتوجه بثمن زهيد.

«فليبق كل يف مكانه ،ولتخرس الرجعية الجبانة» كلامت خالدة
َ
للزعيم خالد الذكر جامل عبد النارص ملا كان رئيسا للوزراء توثّق
غدر اإلخوان املسلمني أعداء الشعب والوطن واأل ّمة ،يف حادثة
املنصة باملنشية باإلسكندرية يوم  26اكتوبر  1954يف أثناء إلقائه
ّ
خطابا أمام حشود كبرية من الجامهري الشعبية .كانت حادثة
محاولة اغتيال جامل عبد النارص يف ذلك اليوم تؤكد خطورة
اإلخوان املسلمني ولجوءهم إىل اإلرهاب واالغتياالت السياسية
عرب تاريخهم الدموي لتصفية خصومهم السياسيني .ولعل واقعة
حادثة اغتيال رئيس الوزراء محمود النقرايش يف عهد امللك فاروق
مبرص سنة  1948لهي أحد أبرز الشواهد التاريخية عىل ضلوع
اإلخوان يف اإلرهاب والتّصفية الجسدية لخصومهم السياسيني.
رسي الذي كشفه
وما ّ
متسك الجامعة اإلسالمية لإلخوان بالجهاز ال ّ
صالح العشاموي أحد قياديي اإلخوان يف مرص بعد خروجه من
التنظيم ال ّدويل لإلخوان املسلمني إال دليل عىل إميان هذه الجامعة
بالعنف واإلرهاب والتصفية الجسدية للخصوم العقائديني
والسياسيني ،كأسلوب اسرتاتيجي للتحكم يف املشهد السيايس
وتربعهم عىل السلطة عىل جامجم ضحاياهم من القوى التي
ال تخفي خالفاتها معهم .بل شهادة العشاموي هي عبارة عىل
«شهد شاهد من أهلها» .وإذا كانت حركة أو جامعة تتميز بهذه
الصفات ،وتتطبع بهذه الطبائع ،وإذا كانت حركة النهضة بتونس
جزءا ال يتجزأ من التنظيم الدويل لإلخوان مهام تغطّت بخطاب
التّونسة ،وحاولت إيهامنا بأنها تخلّت عن األسلوب ال ّدعوي
يف نشاطها ،فإنه من البديهي أن تكون هي الضالع األسايس يف
املحاوالت املتك ّررة لتصفية الرئيس قيس سعيد .وال سيام بعد أن
أيقنت ،وتأكّدت من أن الرئيس الحايل مل يعد هو العصفور النادر
الذي كانت تبحث عنه .ويف كالم الرئيس ما يؤكّد ضلوعها يف
اإلرهاب والعنف لتصفيته ،ضمن خطّة تستهدف الحكم والتأبيد
يف السلطة كغاية يف ح ّد ذاتها خدمة منها لألجندات االستعامرية
الغربية واألمريكية والصهيونية تنفيذا ملرشوع الرشق األوسط
الكبري والجديد لزرع الفتنة الطائفية وتقسيم الوطن العريب إىل
سايكس بيكو جديدة .وذلك تحت يافطة العنوان املضلّل الكبري
«االنتقال الدميقراطي» .ففي حديث تو ّجه به قيس سعيد مو ّجها
خطابه بطريقة ضمنية للنهضة ملا تح ّدث «عن املحاوالت اليائسة
التي تصل إىل التفكري يف االغتيال» اتهمهم «بالكذب ويقولون
إن مرجعيتهم اإلسالم وهم ليسوا من اإلسالم ومن مقاصده..
يتع ّرضون ألعراض النساء والرجال ويكذبون ..الكذب عندهم من
أدوات السياسة» .وقد تو ّجه إليهم يف الحديث نفسه قائال «أعرف
ما تدبّرون ...أنا ال أخاف إال الله رب العاملني (ثالث مرات)»
مت اليوم أو غدا إىل
وأضاف قائال «سأنتقل إىل الله شهيدا إن ّ
الضفّة األخرى من الوجود عند أعدل العادلني» .ويف الجلسة
ذاتها يقول عن الذين وصفهم ب»املتآمرين من داخل الدولة يف
كل املستويات ...الذين اعتادوا العمل تحت جنح الظالم و دأبوا
عىل الخيانة وتأليب دول أجنبية عىل رئيس الجمهورية وعىل
وطنهم ...والذين باعوا ضامئرهم يف سوق ال ّنخاسة «وقد أنهى
حديثه بِ »ال عودة إىل الوراء».
فإذا نظرنا إىل هذا يف الظرف االستثنايئ الذي مت ّر به تونس بعد
ثورة شباب الجمهورية التي فتحت آفاقا واسعة من بوادر األمل
والتي استجاب لها الرئيس ،وما يدور يف الكواليس والغرف
السوداء من استقواء بالخارج ومحاوالت متك ّررة لالغتيال ،نفهم
خطورة الترصيح ودالالته .وليس بعيدا عنه ما تخطّط له تركيا
يف قاعدة الوطنية بليبيا ،وعالقة الذئب املنفرد مبحاولة االغتيال.
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متابعات

بيان االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
مبناسبة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فريوس كوفيد  19ـ  2021يدعو االتحاد الجهوي للشغل
بصفاقس كافة منظوريه يف كل القطاعات ،كل من موقعه ،وخاصة أعوان واطارات الصحة والرتبية
والنقل والرشكة التونسية للكهرباء والغاز واالتصاالت لالنخراط بكثافة النجاح جميع الحمالت املربمجة
ويتوجه بالشكر لكافة املتطوعني وكافة االطراف واملنظامت املساهمة.
* الكاتب العام /يوسف العوادي

جامعة البلديين:

املصالح بوالية نابل خالفت الرتاتيب

كشفت الجامعة العامة للبلديني أن اإلدارات
واملصالح الجهوية بوالية نابل خالفت تراتيب دفن
موىت الجوائح الصحية املحددة باألمر عدد 1392
لسنة  1997واملتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط
تراتيب الدفن ،وذلك نتيجة متلص بعض اإلدارات
الجهوية من القيام باملهام املوكولة إليها وخاصة
اإلدارة الجهوية للصحة بنابل.
الجامعة العامة أكدت يف مراسلة وجهتها إىل وزير
الداخلية ووزير الشؤون املحلية والبيئة ووايل
نابل ،حصلت الشعب عىل نسخة منها الجاري
عىل إخراج جثة متعفة مليت تويف مبنزله
منذ أسبوع ونقله إىل املستشفى،
وبالتاريخ نفسه طالبت جميع
السلطات من البلدية نقل
جثة من املستشفى املحيل
بالحاممات بدعوى أن
الحامية املدنية والصحة ال
ينقلون األموات ،فضال عن
إجبار البلدية نقل أشالء
املهاجرين غري النظاميني
الذين يلفضهم البحر إىل
املستشفى للطب الرشعي
ودفنهم يف وقت الحق دون أية
مشاركة من قبل اإلدارات واملصالح
الجهوية املعنية.
وأبرزت الجامعة أن هناك هرسلة متواصلة عىل
البلدية وكاتبها العام وموظفيها ،معتربة ذلك مخالفا
للمبادئ الدستورية وللقوانني والرتاتيب الجاري
بها العمل ،ودعت وزير الداخلية ووزير الشؤون
املحلية والبيئة ووايل نابل اىل إلزام كل طرف
بالقيام بواجبه وعدم التملص منه وتحميل البلدية
ملسؤولية تقصري باقي اإلدارات الجهوية بنابل،
مؤكدة أنها لن نتواىن عن حامية منظورينا ضد كل
مظاهر الظلم والحيف.
ويف السياق نفسه ،أوضحت الجامعة العامة يف

مراسلتها أن هذه االدارات تتعمد إىل مخالفة
مقتضيات الفصل  8من األمر املشار إليه الذي ينص
عىل أنه« :ال ميكن دفن الجثث التي تويف أصحابها
إثر اإلصابة مبرض معد أو وبايئ إال بحضور املصالح
الصحية املؤهلة لذلك» ،بالتملص من حضور
عمليات الدفن بالنسبة ملوىت كوفيد 19 -من ناحية،
وعدم تأمني تسليم الجثث لعملة البلدية لدفنها
وخاصة بالنسبة إىل املتوفني باملنزل من جهة أخرى.
الجامعة العامة كشفت أيضا أنه متت هرسلة
بلدية الحاممات لدفع أعوانها إىل تأمني عمليات
الدفن يف ظروف مخلّة بأدىن ظروف حفظ الصحة،
مربزة أن هذا الترصف الذي ينم عن عدم
مباالة ومتلص من املسؤولية مخالف
للرتاتيب الجاري بها العمل وال
ميكن أن يؤدي إال إىل مزيد نرش
العدوى بني أهايل املوىت وأعوان
البلدية ومحيطهم العائيل ،رغم
أن املصالح الصحية الجهوية
مهمتها أساسا تطويق العدوى
باملرض ومكافحة الوباء ال مزيد
نرشه.
كام ب ّينت الجامعة العامة أنه
رغم سوء تأويل الفصل  267من
مجلة الجامعات املحلية الذي ينص عىل:
«ترمي الرتاتيب الضبطية إىل تحقيق الراحة
والصحة العامة واملحافظة عىل إطار عيش سليم،
ونقل األموات والدفن وإخراج الرفات من القبور
واملحافظة عىل حرمة األموات وتعهد املقابر
وحاميتها ».....واملقصود بالدفن هو توفري متطلبات
الدفن من نقل وكفن وقرب الئق ومواد البناء ،فإن
بلدية الحاممات مل تتوان يوما عن القيام بدفن
موىت الجائحة.
* صربي الزغيدي

وفاة والدة كمال حسن الكاتب العام للفرع الجامعي للقيمين
والقيمين العامين بالمهدية

يتقدم أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملهدية بتعازيهم الحارة إىل األخ كامل
حسن الكاتب العام للفرع الجامعي للقيمني والقيمني العامني باملهدية إثر وفاة املغفور لها والدته
راجني من الله أن يرزقه وأهله جميل الصرب والسلوان.
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إىل متى االضطهاد والتمييز واملجاملة؟

انسجاما مع اللحظة املصريية
التي تعيشها بالدنا من حيث إقدام
السيد رئيس الجمهورية عىل تصحيح
مسار ثورة الشعب التونيس وتحريرها
من مكبالت الفساد ،وتأكيدا عىل اننا
كنا من اول املراهنني عىل سيادته يف
االضطالع مبثل هذه املهمة التاريخية
وهو االمر الذي جعلنا نتظلّم اليه
ودون سواه إبان سلسلة اعتصاماتنا
مبقر االدارة العامة للديوانة خالل
اشهر فيفري ومارس وافريل من هذه
السنة وذلك احتجاجا عىل ما سلطه
علينا املدير العام الحايل للديوانة
من ظلم واضطهاد وتنكيل وترشيد
وتجويع بعد اخضاع بعضنا اىل البحث
والتحقيق مبختلف اجهزة املراقبة يف
ع ّز ايام الحجر الصحي الشامل من
شهر مارس  2020والز ّج بأحدنا يف السجن بسبب تدوينة فايسبوكية وايقاف آخر عن العمل ملدة ستة اشهر ثم
نقلتنا الستة بطريقة انتقامية ال ليشء اال الننا مارسنا حقنا كنقابيني يف نقد اساليب وطرق التسيري للمرفق الديواين
كلام تبينت لنا بعض الظواهر السلبية مثل التعيينات والنقل حسب الوالءات واملحسوبية والقربة الجهوية اىل
جانب املناورة مبلف االصالح واستخدامه كأداة ترغيب وترهيب ،حيث اعترب ذلك املدير العام أنه استهداف
لشخصه ،مبا جعله يضعنا امام امرين ال ثالث لهام اما قبولنا بالتدجني والخضوع الرادته كبقية الهياكل النقابية
االخرى التي جعل بعضها كأبواق مديح له وبعضها اآلخر التزم بالصمت املطبق وبعضها اآلخر اندثر وتبخّر مقابل
متكني عنارصها مام يشتهون من تعيينات ونقل وسيارات ادارية.
* أيتها الزميالت أيها الزمالء،
خالل اعتصامنا االخري بشهر افريل سنة  2021متت دعوتنا إىل اجتامع مع املدير العام مبكتبه وعند حضورنا
اعلمنا غاضبا بان رئاسة الجمهورية اتصلت به لتطلبه بتسوية وضعياتنا ،وفعال لقد اوهمنا بانه سيعيد النظر يف
العقوبات التعسفية ،لكننا بعد ايام واسابيع من رفعنا لالعتصام تأكدنا من مامطلته وتسويفه ومواصلة مراوغاته
معنا اىل درجة انه بعد مدة علنا نقف عىل واقع امر حيث ذهب اىل تحوير بعض العقوبات وتعميق بعضها اآلخر
وليس كام وعد مبراجعتها ،وذلك سعيا منه إىل اثناء بعضنا عن النضال النقايب الح ّر والنزيه والب ّناء ،ومحاولة كرس
ارادة بعضنا اآلخر وامام استمرار مثل هذا التغطرس واستفحال الظواهر السلبية بالسلك ،ومع جعل ملف االصالح
االداري للمزايدة وملجرد الحديث السطحي والشكيل الذي يبقى بكامل الصالحيات بني ايدي املدير العام مبا
يتناقض وابسط مبادئ الحوكمة الرشيدة ذات العالقة املبارشة باالصالح الشامل واملرتابط ما بني الهيكيل والترشيعي
واالجرايئ ،وذلك وفق ما نتطلع اليه من خالل رؤيتنا النقابية الديوانية وخاصة يف ما يتعلق بادارة الترصف يف املوارد
البرشية التي تم التعمد فيها خالل السنوات الثالث االخرية اىل افتعال «املقابر االدارية الجامعية» لتدفن فيها اهم
الكفاءات الديوانية الوطنية الرشيفة بعد سلبها كل الصالحيات واالمتيازات نتيجة تعارض اسلوب عملها مع مزاج
املدير العام الحايل الذي ال يقبل الرأي االداري او النقايب املخالف حتى ان كان عىل خطأ.
واستنكارا ملا تع ّرضنا اليه من مظامل وغرية عىل مصلحة السلك الديواين نعلن نحن مجموعة من اعضاء املكتب
التنفيذي للنقابة الوطنية لضباط وأعوان الديوانة التونسية الدخول يف اعتصام مفتوح مبقر االدارة العامة للديوانة
(سيت ّم االعالن عن موعد انطالقه بني ساعة واخرى) ،وذلك ليس فقط نتيجة تنصل املدير العام الحايل من تعهداته
يف ما يتعلق مبراعة عقوباتنا التعسفية الناجمة عن نشاطنا النقايب ،بل ايضا ملا ملسناه منه من مواصلة جعل
التعيينات والنقل كادوات ترغيبية وترهيبية اي تبجيل ومتييز كل من وااله واالنتقام من كل من مل يذعن له حتى
انه اليوم ميكن الجزم ان امثال هذا املسؤول السامي ال ميكن ان يكونوا قادمة لهذه املرحلة املفصلية الحساسة من
تاريخ بلدنا العزيز ،التي تحتاج فيها الدولة إىل كل املخلصني الذين ال يشكّل وجودهم عىل رأس االدارة التونسية
تحت امرأة سيادة رئيس الجمهورية االستاذ قيس سعيد أي خطر من شأنه ان يعرض حركة تصحيح املسار التي
يقودها سيادته للخطر.
* أيتها الزميالت أيها الزمالء،
أمام تكرر الفضائح وتعدد الشبهات التي تسببت يف وضع الديوانة التونسية الذي بات اكرث بعدا عن املبادئ
الواردة ببيان «أروشا» ( )Arushaملا اصبح يحوم من لبس يف ارتكابها يف عهد هذا املدير العام ،والتي جعلت منه
شخصا ال يحظى مبا تستوجبه شخصية املدير العام من حيادية وترفع عن كل التجاذبات مبا يؤهله ان يكون قائدا
فعليا لعموم الديوانية بوصفهم اعوانا شبه عسكريني حيث يحتم عليهم الواجب جميعا حسن االنسجام واالنضباط
دون ان يهان الضابط السامي من ضابط الصف مثلام هو واقع الحال بتحريض مفضوح من محيط هذا املدير العام
الذي اصبح مكبال بعدة ملفات شائكة والتي مل يتم حسمها حسب معايري الشفافية املتعارف عليها وذلك ما افقده
توازنه وقدرته عىل القيادة النزيهة للسلك نتيجة ما اصبحت تتطلب هذه امللفات وبكل الحاح من مراجعات عمقة
وحلول جدية اكرث من اي وقت سابق واهمها:
 1ـ ضياع 1400مليار يف إدارة النزاعات من خالل انقضاء اآلجال.
 2ـ ملف النفايات الذي ال ميكن بأي حال ان يتربأ املدير العام الحايل من مسؤوليته األدبية واالخالقية قبل
القضائية منه ،بوصفه املسؤول االول باالدارة.
 3ـ اعادة النظر والتثبت يف كيفية الترصف يف املحجوزات الديوانية
 4ـ ما حدث من اخالالت اجرائية تخص نازلة القاضية املهربة ملليار ونصف ،مام يتطلب اعادة التثبت يف
صحتها.
وأمام ما اصبح ميثله مثل هذا الوضع الديواين من خطر داهم يتهدد هذه املؤسسة التونسية العريقة التي مل
تشهد مثيال لهذه االزمة يف السابق بسبب جملة املآخذ املس ّجلة عىل مستوى رأس قيادتها ،فإنّنا ال نشك بل يقيننا
راسخ ان مثل هذا الخطر سيكون محل اهتامم سيادة رئيس الجمهورية والقائد االعىل للقوات الحاملة للسالح
االستاذ قيس سعيد حتى يتدخل شخصيا باتخاذ االجراءات السيادة الصارمة التي تتطلبها املرحلة درءا لكل خطر
محتمل.
* الكاتب العام/محمد البيزاين
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العجز التجاري الشهري 

األخ سامي الطاهري:

البد من إلغاء أو مراجعة
االتفاقية التجارية مع تركيا
قال الناطق الرسمي باسم االتحاد العام
التونيس للشغل ،األخ سامي الطاهري،
إن هنالك  5دوافع رئيسية لتجميد
أو مراجعة أو إلغاء االتفاقية
التجارية التونسية الرتكية.
وبينّ األخ الطاهري أن
أول هذه الدوافع يتمثل
يف أن تونس تعيش وضعا
استثنائيا وميكنها اتخاذ
إجراءات حامئية استثنائية.
أما الدافع الثاين فيعود
إىل ترضر تونس من االتفاقية
مع تركيا (املعامل اآللية بالساحل
ومصانع النسيج وخاصة املالبس
الجاهزة واملواد الغذائية وجزء من املنتوج
الزراعي )...واالتفاقية العاملية للتجارة ،يف احد
بنودها ،تجيز للدول املترضرة مراجعة أو تجميد أي

اتفاقية.

ومن بني االسباب التي تحدث
عنها األخ الطاهري وجود خلل
كبري يف امليزان التجاري لصالح
تركيا بدعم من الدولة
الرتكية .كام اعترب القيادي
يف املنظمة الشغيلة أن
االتفاقية الرتكية التونسية
وقعت يف زمن االستبداد
بخلفيات فساد وتم تطويرها
يف حكومة الرتويكا بخلفيات
ايديولوجية وتحويالت مالية
غامضة.
ووصف األخ الطاهري تركيا بأنها
دولة معادية تدخلت يف الشأن الداخيل
التونيس و«نارصت فرقتها الناجية ونعتت ما حدث
يف  25جويلية باالنقالب».

مكاتب صرف العملة األجنبية يف تونس تجمع  2000مليون دينار
متكنت مكاتب رصف العملة األجنبية يف تونس من تجميع  2000مليون دينار ،إىل موىف جوان  ،2021متأتية من
مكتب رصف وفق معطيات البنك املركزي التونيس.
نشاط َ 215
ومن شأن هذا املبلغ أن يدعم رصيد تونس من العملة األجنبية البالغ إىل حدود يوم  10أوت  2021ما قيمته
8ر 19مليار دينار ما يعادل  124يوم توريد.
وعرف نشاط مكاتب الرصف اليدوي للعملة األجنبية املرخص لها من البنك املركزي ،رغم حداثة التجربة بالبالد،
تطورا مطردا يف الفرتة األخرية ،لريتقي عددها إىل  215مكتبا إىل غاية يوم  5اوت  2021مقابل  46مكتبا يف  10جانفي
.2020
وميكن تفسري هذا النم ّو امللحوظ يف الفرتة الوجيزة بتفادي املتح ّوزين للمخاطر ،مخالفات الرصف ،التي ميكن أن
تنج ّر عن تغيري العملة باملسالك غري القانونية للرصف.كام أن عودة التونسيني بالخارج إىل وطنهم وتوجههم نحو هذه
املكاتب لتغيري العملة ساهم بقسط وافر يف ترفيع املبالغ املجمعة من العملة األجنبية إىل اآلن.
ويع ّد املبلغ الذي ت ّم تجميعه من مكاتب الرصف اليدوي يف العامني األخريين مهام ويعكس الدور امله ّم لهذه
املكاتب يف استقطاب العملة األجنبية وتوجيهها نحو املسالك الرسمية والقانونية واملساهمة يف تطويق نشاط رصف
العملة يف املسالك املوازية والسوق السوداء.
وتعود الزيادة املسجلة يف عدد مكاتب الرصف إىل منشور البنك املركزي عدد  07لسنة  2019واملؤرخ يف  14أكتوبر
 2019املتعلق مبامرسة نشاط الرصف اليدوي من قبل األشخاص الطبيعيني عن طريق فتح مكاتب رصف ،والذي سمح
بتطوير اإلطار املنظم لهذه العملية عرب السامح ملتعاطي مامرسة نشاط الرصف اليدوي من قبل الشخص الطبيعي الواحد
يف مكتب رصف واحد أو يف عدة مكاتب رصف وذلك رشيطة الحصول عىل ترخيص خاص ملامرسة هذا النشاط يف كل
مكتب رصف.

تعزية

فقدنا املناضل النقايب واملريب الفاضل األخ مصباح بوقرة الكاتب العام املساعد
للنقابة الجهوية للتعليم األسايس بالكاف طيلة العديد من الدورات .لقد عرف بصدقه
وثباته عىل القيم واملبادئ النقابية الصادقة وبشجاعة كبرية يف خوض كل املحطات
النضالية يف زمن الدكتاتورية وأخص بالذكر إرضاب  5أكتوبر  2009املطالب بإطالق
رساح مساجني الحوض املنجمي وإرجاعهم إىل العمل ،فقد تعرض املرحوم مصباح
بوقرة إىل الهرسلة والضغط لثنيه عن اإلرضاب إال أن ذلك مل يزده إال إرصارا وعزمية.
رحم الله األخ مصباح بوقرة ورزق اهله وذويه وكافة العائلة النقابية واالرسة
الرتبوية بالجهة جميل الصرب والسلوان وأسكنه فسيح جنانه وانا لله وانا اليه راجعون.

س ّجل العجز التجاري الشهري يف تونس ،استقرارا نسبيا خالل شهر جويلية
 ،2021ليستقر يف حدود  1409.3مليون دينار ،مقابل  1451.7مليون دينار
خالل شهر جوان من السنة الحالية ،وفق ما جاء يف نرشية تحليلية بعنوان
«التجارة الخارجية باألسعار الجارية لشهر جويلية  »2021والصادر عن
املعهد الوطني لإلحصاء.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ  2,2نقطة يف جويلية
 ،2021مقارنة بشھر جوان  ،2021إذ بلغت هذه النسبة  72.2يف املائة.
تراجع المبادالت التجارية
ذكرت نرشية معهد اإلحصاء ،أنه بعد االنتعاشة الظرفية املسجلة يف شھر
جوان املايض ،تراجعت املبادالت التجارية من جديد يف شھر جويلية
املنقيض ،إذ انخفضت الواردات بنسبة  10.6يف املائة وانخفضت الصادرات
بنسبة  13.2يف املائة ،ملستويات أدىن مام كانت عليه قبل جائحة كورونا
(فيفري .2019
انخفاض ملحوظ في الواردات
وجاء يف الوثيقة ذاتها أنه بعد الحركية املسجلة يف شهر جوان ،2021
انخفضت الواردات بنسبة  10.6يف املائة ،يف جويلية  ،2021لتصل إىل
مستوى  5066.4مليون دينار ،مسجلة «نسبة انخفاض قياسية» ،منذ
أفريل  .2020وأرجعت النرشية هذا االنخفاض إىل «االنكامش» الذي
شهدته واردات منتجات الطاقة بنسبة ( -44.4يف املائة) وكذلك انخفاض
املشرتيات من املواد الخام واملنتجات نصف املصنعة بنسبة ( 14.5يف املائة)
وبالخصوص منتجات التعدين.
يُذكر أن التحسن املسجل يف الواردات من املنتجات الغذائية ومواد التجهيز،
التي ارتفعت عىل التوايل بنسبة  7.7يف املائة و 5.2يف املائة ،ساهم يف
التقليص من حدة االنخفاض اإلجاميل للواردات ،وفق ما جاء يف النرشية
التحليلية للمعهد.
تراجع هام في الصادرات
بدورها تراجعت الصادرات خالل شهر جويلية املنقيض ،بنسبة  13.2يف
املائة ،لتصل إىل حدود  3657مليون دينار.
ووفق النرشية ساهمت يف هذا االنكامش ،جميع القطاعات ،باستثناء قطاع
الطاقة الذي سجل زيادة بنسبة  15.4يف املائة.
وس ّجلت أهم االنخفاضات يف قطاع الصناعات امليكانيكية والكهربائية
ُ
( -16.7يف املائة) ،مدفوعة بشكل رئييس بانخفاض صادرات األسالك
والكوابل الكهربائية.
كام انخفضت الصادرات يف قطاع املنسوجات واملالبس والجلود بنسبة 14.4
يف املائة ،نتيجة الرتاجع املسجل عىل مستوى نظام التصدير الكيل ( -13.5يف
املائة).
كام سجل قطاع الفالحة والصناعات الغذائية انخفاضا بنسبة  17.3يف املائة.
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شؤون مغاربية

رئيس الحكومة المغربية ،سعد الدين العثماني

استقرار الجزائر وأمنها
من استقرار املغرب وأمنه
يف أول تعليق رسمي عىل قرار الجزائر
قطع العالقات الدبلوماسية مع
بالده ،قال رئيس الحكومة
املغربية ،سعد الدين
العثامين ،إنه يأسف كثريا
لهذا التطور األخري ،مضيفا:
نتمنى أن نتجاوزه يف
القريب إن شاء الله».
وقال ،إن «املوقف املغريب
واضح من خالل عدد من
الخطب امللكية» للعاهل
املغريب ،امللك محمد السادس.
وأشار العثامين إىل ما تضمنه ذلك
الخطاب من دعوة إىل الحوار والتأكيد عىل أن
«املغرب يعترب بأن استقرار الجزائر وأمنها من
استقرار املغرب وأمنه واستقرار املغرب وأمنه
من استقرار الجزائر وأمنها».
وتابع رئيس الحكومة املغربية « :مازلت أمتنى
أن نصل إىل تطبيق هذه الدعوة ،دعوة امللك
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محمد السادس ،عىل أرض الواقع».
وأردف قائال إن «املغرب ينظر
إىل املصالح العليا للشعوب
املغاربية عموما وللشعبني
املغريب والجزائري عىل
وآس ُف
وجه الخصوصَ ،
كثريا لهذا التطور األخري
ونتمنى أن نتجاوزه يف
القريب إن شاء الله».
وعم إذا كان هذا يعني
اّ
بأن الدعوة املغربية ال تزال
قامئة واألمل بعودة العالقات
إىل طبيعتها مستمرا ،قال العثامين
«يف رأيي الشخيص أن بناء االتحاد املغاريب
وعودة العالقات إىل طبيعتها بني الجارين
رضوري متليه
املغرب والجزائر هو قدر محتوم
ّ
أوال وقبل كل يشء املصالح املشرتكة وبناء
املستقبل املشرتك» ،كام متليه «التحديات
الكربى.

الجزائر تقطع عالقتها الدبلوماسية مع المغرب

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعاممرة ،إن الجزائر قررت قطع العالقات الدبلوماسية مع
املغرب.
وجاء اإلعالن عن هذه الخطوة خالل مؤمتر صحفي نظمه وزير الخارجية الجزائري ،موضّ حا أن «قرار
رض باملواطنني الجزائريني واملغاربة املقيمني يف البلدين» .واتهم لعاممرة املغرب
قطع العالقات لن ي ّ
بارتكاب «أعامل غري ودية وعدائية» ض ّد الجزائر.

رسالة الجزائر إلى تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقرص
قرطاج ،السيد رمطان لعاممرة ،وزير الشؤون
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري،
الذي كان محمال برسالة مكتوبة موجهة
إىل رئيس الدولة من قبل أخيه الرئيس عبد
املجيد تبون ،رئيس الجمهورية الجزائرية
الدميقراطية الشعبية الشقيقة.
وأكد رئيس الجمهورية خالل اللقاء عىل عمق
عالقات األخ ّوة املتينة بني تونس والجزائر،
واستذكر تضحيات زعامء حركة التحرير يف البلدين وما غرسته من قيم التضامن والتآزر واملصري املشرتك.
كام ج ّدد رئيس الدولة اإلعراب عن الحرص الراسخ عىل مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر بخصوص
امللفات الثنائية واإلقليمية تعزيزا ألمن واستقرار البلدين وللتصدي لكل التهديدات التي تستهدف املنطقة.
ومن جانبه ،أشار وزير الخارجية الجزائري إىل أن املرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها املنطقة
وتعدد التحديات يتطلب مزيد ترسيخ سنة التنسيق املستم ّر بني تونس والجزائر خدمة للمصلحة املشرتكة
للشعبني الشقيقني.

صفحة من إعداد :محمد عزيز

الرئيس عبد المجيد تبون

موقفنا واضح وال لبس فيه
أجرى الرئيس عبد املجيد تبون مكاملة
هاتفية مع الرئيس قيس سعيد.
وجاء يف بيان الرئاسة الجزائرية ،أن
تبون أكد لسعيد تضامن الجزائر شعبا
وحكومة مع تونس يف هذه املرحلة
الدقيقة .وموقفنا مع تونس واضح وال
لبس فيه.
كام تناول الرئيسان ٬يف هذا االتصال
الهاتفي ،سبل دعم العالقات الجزائرية
التونسية يف مختلف املجاالت.

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة:

الجزائر تتفهم هذه املرحلة الصعبة وتحرتم
سيادة تونس واستقاللها وحرمتها الرتابية
قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعاممرة ،خالل ندوة
صحفية ،إن تونس متر مبرحلة خاصة من تاريخها املعارص،
وإن الجزائر تتفهم هذه املرحلة وتحرتم سيادة تونس
واستقاللها وحرمتها الرتابية.
وأكد لعاممرة ،أن الجزائر عىل استعداد ملساعدة تونس
ضد أي تدخل أجنبي يف شؤونها ،وأن بلده لن يقبل
مبامرسة أية ضغوط عىل جارتها الرشقية ،كام أنها لن
تقبل بإطالق التعليامت واإلمالءات عىل الدولة التونسية
وشعبها.
وبينّ أن زيارته األخرية إىل تونس كانت زيارة أخوية من
أجل التنسيق وتبادل املعلومات والتحاليل التي تصب
يف مصلحة الشعبني الشقيقني ،وتندرج يف إطار تعليامت
قياديت البلدين ملزيد بناء رشاكة اسرتاتيجية متكاملة
الجوانب تعود بالنفع عىل الشعبني التونيس والجزائري.
ولفت وزير الخارجية الجزائري ،إىل أن تونس مهددة من قبل حركات إرهابية تونسية وأخرى
متواجدة يف املنطقة وخاصة يف االرايض الليبية ،وهو ما يستدعي تدعيم التعاون الجزائري
التونيس عىل املستوى األمني واملعلومايت واالستخبارايت.
وأشار إىل أن الزيارات املتكررة ملسؤولني جزائريني إىل تونس ،يعكس حرص الجزائر عىل أمن
تونس وحفظ حق شعبها يف اختيار نظامه الدستوري وترتيب أموره السياسية ،مشددا عىل
تجند الجزائر مع تونس ووقوفها معها إىل أن تتجاوز هذه املرحلة الخاصة من تاريخها.
وأضاف «هناك من يرفع صوته من هنا وهناك مطالبا بالعمل عىل القيام بعمل معني يتعلق
بشؤون تونس الداخلية ،ونحن نرفع صوتنا عند الرضورة لرفض مثل هذه التدخالت والرتكيز
عىل أن الحقوق السيادية لتونس الشقيقة ال يجب أن يُؤثر عليها بطريقة أو بأخرى».

اهلل أكبر
ببالغ األىس والحرسة بلغنا نبأ وفاة األخ الهادي بن عبد
الله عضو النقابة العامة للمياه سابقا والذي أحيل إىل
رشف املهنة من إقليم العمران األعىل ،وإثر هذا املصاب
الجلل يتقدم جميع أعضاء الجامعة العامة للمياه بأح ّر
التعازي إىل كافة عائلته متمنني من الله أن يلهمهم
جميل الصرب والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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اليسار وسرديته الكبرى (الجزء الثاني)

زبونية!
احللقة املفرغة التي انتجت اقتصادا يعتمد عىل دولة
ّ

حسني عبد الرحيم

يفرس عزيز كريشان الركود السيايس منذ منتصف السبعينات وتذرر
القيادة تحت تأثري القمع املتوايل الذي شمل املنظمة (برسبكتيف)
بشكل خاص -وقتها بغرض تصفية التيار املعارض الذي كان ينافس«بورقيبة» يف مسعى التحديث براديكالية اكرث ،وعندما اطلقوا خلفهم
يف السجون انصار «أحمد بن صالح» بعد فشل التعاضديات وتصفيتها.
السؤال هو ملاذا كان مصري تجمعات يسارية فرنسية بنفس الخط
الوسطي املُختلط (ماركسيا) وهو الحزب االشرتايك املوحد()P.S.U
واليسار الربوليتاري (- )G.Pيف فرنسا -لنفس املصري والتذ ّرر واالنحالل
دون قمع شنيع كالذي واجهته «برسبكتيف»؟ اكيد ان القمع الوحيش
منع املناضلني من امكانية املناقشة يف التوجهات الكربى ،ونظن ان
الركود ال يرجع إىل الخط السيايس اساسا بل إىل يشء آخر أكرث أهمية هو
التكوين الطاليب للتيارات ،والخربات املحدودة بأسوار الجامعة والتي
ال تنتج املثقفني الثوريني باملعنى اللينيني وال القادة النقابيني باملعنى
الربنشتيني واملنخرطني يف نضاالت واقعية! بل العموميات الطالبية
والتنافسات عىل تفسري ما يسميه «كريشان» بحق «النصوص املقدسة».
كل اليسار الالحق خرج من معطف «برسبيكتيف» ومع التوسع يف
الوظائف العمومية الطالب ابناء الفالحني صاروا موظفني يف الدولة
والكثري منهم هم الكوادر املؤسسة للتيارين الرئيسيني (الوطد والبوكت)
اللذين سادا املرحلة الالحقة ورغم التخفف نسبيا من القمع مل تجر أي
مراجعات للخطني اللذين ترجع اصولهام إىل «برسبكتيف» (كريشان)
وتوارثهام التياران الالحقان برصاعات عصبوية ال تنتهي حتى تبدأ واساسا
داخل املحيط الطاليب والثقايف.
مع بداية تعميم ايديولوجيا حقوق االنسان تحول الكثريون إىل هذا
الوافد الجديد كام يالحظ «كريشان» وهي يف حد ذاتها (حقوق االنسان)
تخص الحياة اليومية لغالبية السكان وال ميكن بناء حركات
تعميامت ال ّ
جامهريية بشعاراتها .ال ميكن بناء احزاب جامهريية بأرضيات ايديولوجية
مستنبطة من كتابات عاملية عىل اهميتها بل بربامج عاجلة وتكتيكات
وتنظيم مناسب لهذا وذاك وتنطلق اساسا من ركود التنمية والذي نتج
عنه دمار للفالحة االساسية ونزوح الريفيني ليشكلوا حزاما عشوائيا حول
املدن واقتصادا موازيا ( % 50من مجمل االقتصاد الوطني) وعاملة هشة
هي حاضنة طبيعية للتيارات املتطرفة.
أزمة املاركسية الدولية تعود إىل األربعينات أ ّجل ظهورها عىل السطح
االنتصار املدوي لالتحاد السوفيايت عىل النازية ثم االنتصارات املتوالية
لحركات التحرر الوطني! يك تعاود الظهور مع الركود «الربيجينفي»
وتنتهي بتفكك الكتلة «االشرتاكية الواقعية» وهزمية مدوية للحركات
العاملية يف الغرب (انتهاء اطول ارضاب يف التاريخ لعامل مناجم الفحم
بالهزمية) وصعود اليمني الليربايل الجديد والقومي املتطرف دشنته
«مارغريت تاترش» بإعالن« :ليس هناك بديل!» ورغم ظهور ما يسمى
«املاركسية الجامعية» كام يسميها املفكر «بريي اندرسون» تواصلت
عملية تحلل األحزاب الشيوعية الكربى يف الغرب (ايطاليا-فرنسا) وكذلك
انرصاف العامل عن التنظيامت النقابية حتى صارت اكرب خمسة اتحادات
يف فرنسا ينتظم بها جمي ًعا اقل من  % 5من قوة العمل .وكذلك كان
الحال يف معظم البالد امل ُصنعة ماعدا «الربازيل».
املشابهة الصورية التي يسوقها كاتبنا الكبري بني هذا واحداث الردة
بعد موت «النبي محمد» جانبها التوفيق فال يوجد أي تشابه بني ازمة
املاركسية وفتنة الردة فأزمة املاركسية تجد جذورها يف ازمة الحركة
العاملية املعارصة ذاتها بانحسار الصناعة وانتقالها إىل رشق آسيا والصني
الستغالل العمل الرخيص ودون تنظيامت طبقية ،وصارت غالبية القوى
العاملة يف الغرب مركزة يف الخدمات وهذا ما الحظه «جريمي ريفكن»
(امرييك) يف كتابة (نهاية العمل) و«اندريه غورز» (فرنيس) يف (وداعا
للربوليتاريا) وكالهام كاتب يساري مرموق! ما املعنى وراء ظهور املاركسية
الجامعية ونفوذها؟ انه االمر ذاته ...أزمة الحركة العاملية املعارصة ،فكل
املنظرين الكبار للحركة العاملية الحديثة (ماركس-انغلز-كاوتسيك-
برنشتني -لينني -تروتسيك-غراميش) مل يكونوا باحثني يف الجامعات بل
قادة لتيارات سياسية منظمة سياسيا ونقابيا يقودونها يف معارك طبقية
وليس يف قاعات الدرس ولديهم رهانات اخرى غري الجامعيني (التوسري-
نيغرى -هاردي -غوندو فرانك -سمري امني ...الخ)! هذا يحيلنا إىل سؤال
أسايس :ما هي املاركسية؟ يجيبنا عزيز كريشان بأنها نظام للتفكري

وللقيم! وهذا بالضبط ما ال نوافق عليه ونسوق اإلجابة التي نراها
مناسبة االن للفيلسوف الراحل واملناضل «دانييل بن سعيد» (ليست
نظرية اقتصاد كمية وليست فلسفة وضعية وليست استعراضا تنبؤيا
للتاريخ وامنا مجرد دليل يف رصاع الطبقات) يف كتابه (ماركس املتخطي
للزمن)- .موقع الكاتب عىل االنرتنات -صعود االصوليات (انغليكانية
وصهيونية واسالمية) ليس بسبب اخفاق معني ملاركسية ذات عالمة
تجارية ُمسجلة يف «موسكو» او «بكني» او» تريانا» ولكن اساسا بسبب
تهميش قوة العمل الصناعية السابقة وهجرة الفالحني إىل الريف يك
يتحولوا إىل العمل الهش يف املدن الكربى وحتى إىل الجرمية املنظمة يف
ظل عوملة رأس املال مل يقف امامها حتى سور الصني العظيم.
يرى عزيز كريشان ان املاركسية التونسية املناضلة والتي تشكلت
يف التسعينات ضمن هذا املناخ االيديولوجي املرتبك تحولت إىل التزام
تديني مغلق يرفض املراجعة ويرى يف ازمة الحركة الثورية مجرد تراجع
ظريف ويرفض التعرف عىل العامل الواقعي الذي نعيش فيه ومن خالله
ويظن بأن النظريات التي بنى نشاطه عىل اساسها صحيحة والعامل يسري
باملقلوب! لكن تفسريه (عزيز) لذلك ال يتعدى التفسري االيديولوجي
الذي يشتمل عىل قدر كبري من الصحة ولكنه ال يقرتب من الجذر
االسايس وهو ان الحركة بفرعيها تشكلت ومنت وتصارعت يف محيط
طاليب باألساس وليس كحركة اجتامعية ،كان الطالب يناضلون براديكالية
مفرطة وبتضحيات كبرية وبشعارات عامة ويحتفظون يف كراساتهم
الحميمة بصور لـ«انور خوجة» و«ستالني» و«ماوتيس تونغ» الذين
ناضلوا ضمن تشكيالت اجتامعية مختلفة وتوارت تجاربهم وخالفاتهم
من عىل مرسح التاريخ املعارص ،كان التشكل ضد التاريخ التعبري عن
تراجع املاركسية كدليل يف رصاع الطبقات وتحولها إىل مامرسة طالبية
وطقوس شبه دينية.
عديدون تركوا االلتزام بالكفاح واكتفوا بحياتهم الشخصية ،ومل ينتظر
آخرون طويال يك يلتحقوا بااليديولوجيات املنترصة تحت شارات حقوقية،
وحتى لاللتحاق بأحزاب اليمني الجديد.
هذه ليست مشكلة اخالقية عىل وجه العموم ولكنها مسألة اجتامعية
رأيناها دوما يف التاريخ بعيدا عن الهزائم الكربى فام بالك بنهاية املعسكر
والكتلة «االشرتاكية» التي كونت القطب الثاين عىل الصعيد العاملي
وشكلت يف وقت ما دعام أساسيا لحركات التحرر الوطني.
يف التحليل األخري ٬املاركسية هي نقد وليست رؤية متاثلية مع ُسلط
(اشرتاكية واقعية) او تجارب كانت لها رشوطها املوضوعية املختلفة
جذريا عام نعايشه اآلن .يستخلص الكاتب بأنه يف العقود االخرية كانت
املاركسية يف حالة موت ولكن االستغالل والتهميش والقمع والرصاع
ظل هناك باحثا عن متثيل عرب تجديد الفكر النقدي الذي ابتدأ
الطبقي ّ
مستقال عن بعضه يف عديد من البلدان ويقرتح ثالثة مبادئ للرشوع يف
الحس السليم.
هذا التجديد تنطلق أساسا من ّ

االنطالق من أولوية الخاص عىل العام والبعد عن التضليل بالتحليالتالعاملية التجريدية بل االنطالق من تحليل الوضع امللموس للمجتمع
وعالقاته االجتامعية وممكناته وحتى لو كان العمومي صحيح يجب ان
يتوافق مع املحيل .ينبغي وضع االقدام عىل أرض حقيقية .بطبيعة الحال
نتصور ان هذا مخالف للموضوعية فالنظام الذي نعيش فيه هو انعكاس
معني لعملية عاملية بدأت من قرون يسميها املحللون» النظام الرأساميل
العاملي» وقد تعزز يف السنوات األخرية بفعل العوملة املتوحشة وال ميكن
تقدير الوضع املحيل دون االنطالق من حقيقة عاملية نسميها االقتصاد
العاملي مبا يتضمنه من رأسامليات متطورة وامربيالية ورأسامليات ناشئة
ونزاعات بينها ،تنتج عنها حروب وثورات! هذا كان عمل «ماركس» الذي
تجمد بفعل األنظمة الشمولية! وركود الثورات يف الغرب االورويب بعد
انتهاء الثورة االملانية وتراجيديا الحرب االهلية اإلسبانية.
الفكر النقدي للامركسية الذي ينبغي تجديده كأداة نقدية ضمن
الرصاع الطبقي وليس يف األكادمييات! العالقة بني العام والخاص معكوسة
لدى كاتبنا! طبعا ال يعني ذلك انه لو تعرثت ناقة بالقرصين نرجع إىل
النظام العاملي .لكن حرائق الغابات بالقرصين تستدعي البحث يف
االحتباس الحراري يف الغالف الجوي الذي يشمل العامل اجمع ،وكذلك
صياغة خط سيايس تستلزم ذلك دون شك.
يق ّر عزيز كديشان بأن ذلك ال يستدعي هجر املادية الجدلية بل
االهتداء بتجديدات من مناضلني ومفكرين كـ«روزا لوكسمبورغ»
و«انطونيو غراميش» وهو ما كان محل مناقشات متعددة ومعقدة عىل
األخص يف املجال االكادميي وخاصة أن التجربتني اللتني حدثتا قبل الحرب
العاملية الثانية (املانيا وايطاليا) قد منيتا بهزميتني دمويتني وتراجيديتني،
ولنا عودة الختبار مفاهيم الثوريني الكبريين يف مساهمة منفصلة.
عدم االنغالق ضمن حدود الدوغامئية بالذات نظرية املراحل الخمس
(شيوعية بدائية ،عبودية ،إقطاع ،رأساملية) وهذا باعتباره استخالصا ذا
مركزية أوروبية وعلامنوية من القرن التاسع عرش بل كتفسري خاطئ
للتاريخ االجتامعي املتنوع ومنطلق من تعميم للتاريخ العاملي بطريقة
«هيغيلية» مغلوطة ومثالية! وبالطبع ليس علينا بالرضورة ان نؤيد ك ُّل
املقرتحات البديلة ،خاصة أنها ما زالت موضوعا للسجاالت النظرية حول
العامل اجمع .واالختبار يف املامرسة التي تستوجب إعادة بناء للحركة
العاملية.
يف النهاية تأيت االنتفاضة التونسية (ال يُسميها ثورة) يك ال تجد قوة
يسارية منظمة ولديها افق اسرتاتيجي واضح ومحايث للواقع ،وكادر
قادر عىل قيادة النضاالت يك يحولها إىل ثورة فتسقط يف حجر تحالف
مييني -ليس عرضيا -بني اليمني الديني واليمني الدستوري اللذين ليس
بوسعهام وال يف برامجهام تغيري اجتامعي جوهري للخروج من الحلقة
املفرغة والتي انتجت اقتصادا هشا يعتمد عىل دولة زبونية هي االصل
التجاري لطبقة من املستثمرين الطفيليني ليتحولوا بعد الثورة إىل
مستوردي سلع (صينية وتركية) ومصدرين لسلع أخرى زراعية ومنجمية
إىل أوروبا .ومتحكمني يف النظام البنيك والذي يحققون منه أرباحا هائلة
بتسليف الدولة بعد أن أجربها الدائنون عىل التخيل عن سيادتها املالية
ومترير قانون استقالل البنك املركزي دون مناقشة عامة أو برملانية!
يقرتح عزيز كريشان برنامجا عاجال للتدخل يف مسار كاريث إليقاف
التدهور االجتامعي ورؤية للوضع العاملي.
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الحوار األدبي

الناقد عمر حفيظ لـ «الشعب:

لكل نصّ بناؤه وجماليّته ّ
ّ
ولكل ذات إيقاعها
وانفعاالتها ورهاناتها الجماليّة واملعرفيّة

حاوره أبو جرير
األستاذ عمر حفيظ رغم أنه يحمل لقب الدكتور .ال يجيبك عندما تناديه بحرف
الدال قبل اسمه .عمر حفيظ حفر يف الصخر وأبحر يف الرمل .كافح دون تأ ّوه.
ارتحل حيث السؤال .من خالل البحث عن سؤال قد ال نجد له جوابا .عمر حفيظ
الجنويب الخالص والوطني جملة دون تفاصيل.
شارك يف عديد امللتقيات الوطنية والجهوية واملحلية متأبطا اإلبداع التونيس
القديم والحديث قراءة ودراسة ،ونحت اسمه من خالل البحث عن سؤال ملاذا
* مرحبا بكم ،أنت من النقّاد التونس ّيني القالئل الذي اشتغل عىل
املد ّونة اإلبداع ّية التونس ّية ،كيف تق ّيم هذه ال ّتجربة امله ّمة؟
 املد ّونة اإلبداع ّية التّونس ّية جديرة باالهتامم ،وتحتاج إىل جهودمتضافرة لل ّنظر يف نصوصها املختلفة .هناك تجارب متع ّددة واجتهادات
كثرية .مث ّة نصوص ت ّم تكريسها وأسامء حجبت كثريا من التّجارب األخرى
األقل إىل
لذلك نحتاج اليوم -يف تقديري -إىل ورشات نقديّة لإلشارة عىل ّ
ال ّنصوص التي ميكن أن تطرح مقاربات جامل ّية جديدة ورؤية مختلفة
لإلنسان والحياة والكون ،ولك يف ال ّنصوص املدرجة يف برامج التّعليم مثال،
ونيس أو
أال توجد نصوص أخرى غريها ميكن أن يطّلع عليها التّلميذ التّ ّ
ونيس ليعرف ما يُكتب يف تونس؟ لسنا نفاضل ،ولكن نحتاج إىل
الطّالب التّ ّ
معرفة أدبنا ورؤى كتّابنا الجامليّة والقيميّة.
اهتممت بنصوص تونس ّية كثرية يف ندوات وملتقيات أقيمت يف تونس
وخارجها يف املغرب والجزائر وليبيا ،ونُرشت املقاالت يف مجالّت مختلفة،
يف اآلداب اللّبنان ّية ،والحياة الثّقاف ّية التّونس ّية ،واملسار مجلّة اتّحاد الكتّاب
التّونسيّني ،والجاحظيّة يف الجزائر ،ومجلّة البيت (بيت الشّ عر) املغربيّة،
وعامن األردن ّية ،وفصول املرصيّة .ولألسف بقيت تلك ال ّدراسات موزّعة
يل
بني املجالّتُ .
كتبت عن منصف الوهايبي والطّاهر الهماّ مي ومح ّمد ع ّ
اليوسفي ومح ّمد الباردي وآمنة ال ّرمييل ومحمود طرشونة وصالح ال ّدين
بوجاه ومح ّمد الغ ّزي وإبراهيم الدرغويث وعبّاس سليامن والبشري خريّف
ومصطفى خريّف والشّ ايب وال ّدوعاجي وعز الدين املدين وسمري سحيمي
وفتحي ال ّنرصي وعزوز الجميل وجعفر ماجد ومحمود املسعدي وسعيد
بوبكر ومح ّمد صالح بن عمر وباسط بن حسن ومحجوب الع ّياري...
وليعذرين من نسيت اسمه.
الوطني طيلة سنوات
* كثريا ما نالحظ يف املشهد
ّ
النقدي والثقايفّ
ّ
لكل دراسة يصدرها صاحبها مهاد
إسقاطا للدراسات النقد ّية .ونعلم أنّ ّ
يحتل أحيانا مسافة أوسع من الدّ ارسة ال ّتحليل ّية نفسها ،كيف
نظري ّ
ّ
تنظر إىل هذا اإلشكال؟
 نعم ،أفهم سؤالك وهواجسك .ولكن هذا ال يحصل دامئا .صحيحيحتل فيها عرض اآلراء النقديّة أو النظريّة الح ّيز األوسع
هناك دراسات ّ
منهجي وهذا
عىل حساب ال ّنصوص املقروءة أو املدروسة .وهذا خلل
ّ
السؤال ير ّدنا يف الواقع إىل عالقة ال ّنصوص بال ّنظريّات وال ّنظريّات بال ّنصوص
ّ
وهي دائرة قد تضيق وقد تتّسع حسب االجتهادات .بال ّنسبة إ ّيل ال ّنظريّة
وهي خالصة قراءات لنصوص متع ّددة مختلفة ،ميكن أن نستأنس بها
وأن نستيضء بإمكاناتها املعرفيّة ،وهي يف نهاية األمر اجتهادات ذاتيّة
وشخص ّية تعكس مرجع ّيات أصحابها وقناعاتهم الجامل ّية والفلسف ّية ،ولكن
نص أو أن نلوي أعناق ال ّنصوص ونط ّوعها لنخترب بها
أن نسقطها عىل ّ
كل ّ
أو من خاللها نجاعة هذه ال ّنظريّة أو تلك ،فهذا إجحاف وأمر غري مقبول.
ولكل ذات إيقاعها وانفعاالتها ورهاناتها الجامليّة
نص بناؤه وجامليّته ّ
ّ
لكل ّ
واملعرف ّية وعىل ال ّناقد أن يجيد اإلنصات إىل ال ّنصوص وأن يبحث فيها عن
والنص .وقد يكون ما يصنع االختالف
الخصويص ،عماّ يصنع اختالف الذّات ّ
ّ
النص ،ذاك هو إيقاع الذّات ،ذاك
هو
وذاك
واحدا.
شيئا
أو
بسيطا
شيئا
رس ّ
ّ
كل ال ّنصوص متشابهة ألنّه ال وجود
هو وجه اختالفها ومتايزها .وإالّ فإ ّن ّ
كل كتابة إنمّ ا هي نسيج متع ّدد من قراءات سابقة وهي
للكتابة البدء إذ ّ
إعادة كتابة وتركيب .وهذا ليس نقيصة وإنمّ ا هو قانون من قوانني الكتابة،
النص من قضايا وما يت ّم به البناء والتّشكيل.
امله ّم هو ما يطرحه ّ
مث ّة ،لدى البعض ،ول ٌع مبالغ فيه باستحضار ال ّنظريّات والشّ واهد
واإلحاالت .وال أظ ّن أ ّن هذا األمر مطلوب كثريا يف ال ّنقد ،قد يُطلب يف
ربا -ولعلّك تعرف
البحوث الجامع ّية .وال ّناقد غري الباحث
الجامعي .ولكن مّ
ّ
هذا -نجد لدى بعض الق ّراء رغبة يف إثبات الذّات من خالل استعراض
ال ّنظريّات .والواقع أنّه ميكنك أن تكتب نقدا بخلف ّية نظريّة متينة دون أن
تكرث من اإلحاالت أو استعراض ال ّنظريّات.
املرشقي،
يب
العر
األدب
يف
ص
خص
* هناك نقّاد تونس ّيون اختاروا ال ّت ّ
ّ
ّ

نحب الحياة والحياة رقصة ونشوة.
الحياة عند عمر حفيظ حفر يف اللغة واإلنسان لسان مييش عىل األحباش واللغة
أنثى والنقد عنده هو البناء بالد حرمات .وال محرمات .وال مقدسات.
هكذا وجدنا عمر حفيظ حافظ الساللة.
سألناه عن العطش اللغوي وعن طريق ساملة وسالكة للعبور لتأمني نقل ناقد
دون نقود .إىل بهجة السؤال والسؤال عند عمر حفيظ استمرار الشمس.
لذلك جلسنا إليه بحب وهو النقايب ابن املناجم فكان لجريدة الشعب هذا
الحوار.

ونيس
أهذه الظّاهرة عاديّة أم ألنّ اإلبداع
املرشقي أفضل من اإلبداع ال ّت ّ
ّ
أم هناك استالبا لدى البعض تجاه الشرّ ق؟
شك .ولكن ال ّ
 االختيار ح ّر ،ما يف ذلك ّشك يف أنّك تعرف أ ّن هذه
املسألة لها جذور تاريخيّة .لعلّك تذكر ما كان بني الشّ ايب وجامعة
خصها مح ّمد ب ّنيس
وربا ال يعرف كثريون أ ّن هذه املسألة قد ّ
أبّولو .مّ
خاص يف أطروحته «الشّ عر العر ّيب الحديث ،بنياته
أستاذي الجليل -بتأ ّمل ّالصادرة عن دار توبقال يف املغرب يف أربعة أجزاء (انظر الجزء
وإبداالتها» ّ
ال ّرابع بعنوان مساءلة الحداثة) أثناء حديثه عماّ سماّ ه باملركز واملحيط
الثّقاف ّيني .وتح ّدث عن الحليوي والشّ ايب من تونس ،مثلام تح ّدث عن
مح ّمد بن إبراهيم وعبد الكريم بن ثابت ومح ّمد الخماّ ر الكنوين من
املغرب .فتونس واملغرب كانا أو كانتا من املحيط وليس من املركز ضمن
الجغرافيا الثّقاف ّية .املركز كان يف الشرّ ق .وحتّى يف الشرّ ق فاملركز متح ّول،
هناك مرص ث ّم العراق ث ّم لبنان ...اليوم مثال نجد اآلراء مختلفة متباينة
السبق هو يف ح ّد ذاته زعزعة
حول من كتب قصيدة ال ّنرث أ ّوال؟ وإثبات ّ
ملقولة املركز واملحيط.
نأيت اآلن إىل مسألة «األفضل ّية» وأضعها بني مزدوجتني .ال أظ ّن أ ّن صفة
أحب أن أستعمل صفة «األجمل» أو
األفضل هي ّ
الصفة املناسبة .أنا ّ
السؤال واإلحساس بالجامل واالنفعال
فيك
تثري
نصوص
«املثري» .هناك
ّ
أي انفعال وال تقول شيئا.
بالوجود أو بذاتك ،وهناك نصوص ال تنبّه فيك ّ
وقيمي ،وليس رصفا للكالم أو حشدا
النص بناء ونسيج وإمكان جام ّيل
ّ
ّ
لألحداث .ال أق ّدم وصفة للكتابة .فأنا ال أملكها وال أعرفها ،ولكن ميكنني
النص يقودك أو يأخذك إىل
أن أقول برضب من الحدس إ ّن الكتابة تِيهٌّ .
األقايص ،أقايص الذّات ،أقايص الحلم ،أقايص الشّ جن ،أقايص الهشاشة،
أقايص املعرفة ...ملاذا ننكر أو ال نتح ّدث عن املعرفة األدب ّية؟ ملاذا نتح ّدث
عن املعرفة العلم ّية والقانون ّية والفلسف ّية وال نتح ّدث عن املعرفة األدب ّية
واإلبداعيّة؟ املعرفة فُتوح ...أمل يكن للشّ عراء فتوحهم املعرفيّة؟ أليس
لل ّروائ ّيني حدوسهم الجامل ّية والقيم ّية .ما يزعجني حقيقة -وهنا أعود
السؤال الثّاين استطرادا -هو أن نقتل تلك الفتوح والحدوس بااللتزام
إىل ّ
يل .البنيويّة يف مناذجها الجامدة الشّ كل ّية قتلت األدب
ك
والشّ
ظري
بال ّن ّ
ّ
نص
النصّ ،
كل ّ
نصها وح ّولت ال ّنقد إىل تطبيقات ميّتةّ .
وأقصت الذّات من ّ
هو ذات وانفعاالت ورهانات وسياقات وتاريخ .هذا ال يعني أ ّن الكتابة
للمرجعي أو الذّايتّ املعيش ،ال ،ولكن ال ب ّد أن نفهم أ ّن إلغاء
استنساخ
ّ
الذّات هو إلغاء لالختالف وتعميم مضلّل للتّشابه.
الوطني من ال ّتهميش واإلقصاء والجوائز الكاذبة
* يعاين املشهد الثقايفّ
ّ
يف
الثقا
املشهد
ظ
ي
حف
عمر
م
ي
يق
كيف
وزيع،
ت
وال
واملحاباة وصعوبة ال ّنرش
ّ
ّ
ّ
ّ
الوطني الحا ّيل؟
 تحتاج مسألة التّقييم إىل كثري من التّفصيل .ولكن بشكل رسيعميكنني أن أقول :نعم هناك تهميش أحيانا ،وهناك محاباة وهناك صعوبة
يف ال ّنرش والتّوزيع .قطاع الطّباعة وال ّنرش والتّوزيع يحتاج إىل تنظيم
ومراقبة ومحاسبة .مسألة الجوائز ال تخلو أحيانا كثرية من التّأثريات
الخارج ّية كسلطة االسم مثال .فالن كتب رواية أو نرش ديوانا ،صفته تجعل
البعض ميدحون أو يذ ّمون دون اطّالع متأ ّن عىل ما نرش ،وقد زادت وسائل
االجتامعي األمر تعقيدا .ت ّم إهامل الشّ أن الثّقا ّيف عموما خالل
االت ّصال
ّ
السنوات العرش األخرية باستثناء بعض املبادرات الفرديّة (وهذه فرصة
ّ
ونيس وتنظيم
ألحيّي األستاذ مح ّمد صالح بن عمر عىل اهتاممه باألدب التّ ّ
والسنيام
ندوات بخصوصه بجهد
ّ
فردي (الشّ أن الثّقا ّيف الكتاب واملرسح ّ
وال ّرسم )...شأن ال ّدولة الوطنيّة ألنّه باب من أبواب التّحديث إذا أردنا
نرش قيم االختالف والحريّة ومقاومة التّفاهة والتّكفري واالنغالق وتقديس
ال ّنامذج التي ت ّم تكريسها ألسباب سياسيّة .نساء تونس وشبّانها ورجالها
يكتبون لكن ما هو تأثري ذلك يف املجتمع؟ يف صفوف الشّ بان؟ ملاذا ال
ت ُرصد ميزانيّة كافية لوزارة الثّقافة مثلام ترصد لوزارات أخرى؟ ها هو
املخصص للكتاب يف اإلعالم والتّلفزة التّونس ّية؟ قد يقول قائل :ال ّناس
الح ّيز ّ

ال يرغبون يف املتابعة أو ميلّون الحديث عن األدب ،غري صحيح ،امللل ليس
من األدب أو من الثّقافة .قد يكون امللل من طريقة العرض ،ال ب ّد أن
نفكّر يف أن نبتكر طرائق جديدة .روايات كثرية ميكن أن تتح ّول إىل أفالم
أو مرسحيّات لكن أين األموال؟
لكل مجتمع
القومي والغذا ّيئ ّ
األمن
عن
يقل األمن الثقايفّ شأنا
* ال ّ
ّ
مم يقتيض العمل عىل تحصني العقول واألنفس واإلرادات واألذواق
اّ
الظالمي بق ّوة...
الفكر
هجوم
نعيش
ونحن
ّ
 يقول لك كثريون من جامعة «نهاية التّاريخ» و»نهاية األيديولوجيا»أنت تؤدلج األدب .قد ال أوافقك يف استعامل كلمة «تحصني العقول»
َ
كل
ولكن نحتاج فعال إىل تحريك العقول ،حاميتها من أن يت ّم التّالعب بهاّ .
عقل يت ّم التّالعب به هو خسارة وطنيّة فعال .نحتاج إىل يكون لدينا عقل
ّ
والشك الجام ّيل واملعر ّيف .ملاذا ال يُع ّمم تدريس
السؤال
ّ
نقدي يراهن عىل ّ
قني؟ ما الضرّ ر
الفلسفة واألدب يف الكلّيات ذات االختصاص
العلمي والتّ ّ
ّ
الطب والتّقنية؟ سؤال الجسد
يف ذلك؟ ملاذا ال ت ُد َّر ُس الفلسفة يف كلّيات ّ
تقني (الجسد آلة! كيف ننظر
مثال هو سؤال
فلسفي وسؤال طبّ ّي وسؤال ّ
ّ
إىل هذه اآللة؟) ملاذا ال يد َّر
س الشّ عر والتّخييل يف كليّات الشرّ يعة؟
من أين تتولّد مآزق التّكفري والتّجريم وال ّرفض وما يرتت ّب عليها من
اغتياالت؟ من حبس الخيال؟ من قتل الخيال؟ أ ّدعي أ ّن من بني أسباب
قتل املتص ّوفة وتهميشهم ،هو الخوف من الخيال ،والخوف من الخيال هو
خوف من الحريّة ومن اإلبداع ومن العلم .هل هناك علم دون خيال؟
شعري تحديدا؟!
ودون خيال
ّ
* عمر حف ّيظ الناقد (ال ّذكر) الكتابة يف صيغة املؤنّث ،أي عالقة بني
الكتابة والجندر؟
 مسألة الجندر مسألة ثقاف ّية تندرج يف سياق ثقافة االختالف وقبولاآلخر املختلف ،ويف إطار ما تتشكّل به وفيه الهويّة .كيف ننظر إىل الهويّة؟
ما هي العنارص التي تشكّلها؟ هل نحن مستع ّدون لقبول االختالف؟ هل
تستطيع املرأة العربيّة اليوم أن تكتب سريتها؟ وكيف سيتلقّاها الق ّراء؟ بل
نصا شعريّا لكاتبة تتح ّدث فيه عن الجسد؟ ال
كيف يقرأ بعضهم اليوم ّ
السؤال قائم ومرشوع.
أع ّمم ...ولكن ّ
ونص مذكّر؟ هذه مسألة نقديّة معقّدة ومتع ّددة
ّث
ن
مؤ
نص
ّ
هل هناك ّ
األضالع؟ وكرثة املصطلحات مربكة أحيانا :كتابة نسائيّة ،كتابة نسويّة،
نص يبني أو يفتح أفقا
كتابة جندريّة ...الثّابت -بال ّنسبة إ ّيل عىل ّ
األقل -مث ّة ّ
جامليّا ومعرفيّا جديدا برصف ال ّنظر عن جنس كاتبه أكان ذكرا أم أنثى
ولعل حديث املرأة
والثّابت كذلك أ ّن االختالف رشط من رشوط الكتابةّ .
خاصة
عن ذاتها وانفعاالتها وهواجسها وقضاياها عا ّمة ،ال يتقنه غريهاّ ،
يف مجتمعاتنا العرب ّية.
بالسياسة؟
* ختاما ،عمر حف ّيظ ،ما عالقتك ّ
اليومي .نحن كائنات سياس ّية.
باملعيش
بالسياسة هي عالقتي
 عالقتي ّّ
يايس بشكل مبارش مذ كنت طالبا يف
السياق ّ
والواقع أنيّ منخرط يف ّ
الس ّ
كل ّية اآلداب مب ّنوبة يف الثّامنين ّيات .جيل تلك املرحلة من الطّلبة ومن
السلطة ،ومن هو فيها
السياسيّني عىل اختالف انتامءاتهم ،من كان يف ّ
ّ
اآلن ،يعرفونني وأعرفهم .كنت ناطقا باسم ال ّنقاب ّيني الثّوريّني مب ّنوبة .طبعا
الس ُبل واالختيارات والخيبات كذلك .لكن ما أنا
ف ّرقت بني كثريين م ّنا ّ
وظل رومانس ّيا
ظل يحلم ّ
سعيد به هو أ ّن بعضنا خرس كثريا ورغم ذلك ّ
انتهازي .وهذا ما أتاح لكثريين م ّنا أن يتدارك ما فاته معرفيّا
ومل يتح ّول إىل
ّ
وإبداع ّيا.
وميكنني أن أضيف أنّه ال ميكنك أن تكون أنت ذاتك إذا مل تكن سياسيّا.
السياس ّية تدفعك -يف الح ّد األدىن -إىل أن تحاسب نفسك وتراقبها
التّجربة ّ
وأن تسأل وأن تكون متع ّددا ال أن ت ُحشرَ أو تحشرُ َ نفسك يف خانة واحدة.
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كما ال ّذئب في الخمسين للشاعر السيد بوفايد:

* بقلم :منذر العيني

مرة أخرى»
«كتابة احلالة ّ
السرية ّ

من األسباب ال ّتي متنح الفرصة للدّخول اىل عامل الكتابة لدى املنشئ تلك ال ّذرائع ال ّتي دفعته أو تدفعه دوما إىل اإلنشاء الشّ عري إذ ال يشء يعادل هذه
املقامات املجهولة اىل اآلن حيث نتع ّرف شيئا فشيئا عىل خاص ّيات هذا العامل ،عامل التسجيل االبداعي يف حركة رصد ال تعنى باملسار التاريخي فقط وال
بجملة حوافزه بقدر ما تشغلنا عالئقه بال ّذات .ذات الشّ اعر وهي تتامهى مع جوهرها مع تلك املتعة وقد أحدثت الصلة بالكتابة سعادة مغايرة .يف سياق
هذا التأطري األ ّويل قد ميكن مالمسة تلك األسباب أسباب مامرسة الس ّيد بوفايد حياته الشّ عرية يف ظالل من كتابة تروم أن تؤ ّرخه كائنا شعوريّا بامتياز.
كانت انطالقته بالكتابة عىل صفحات الجرائد
التونس ّية من خالل محاوالت نص ّية تل ّبي رغبته يف ال ّدخول
إىل عامل املغامرة بالحرف حيث بدأ يجوس مشاعره تجاه
يشء غامض ومفتوح يغري باملواصلة ما دام ميتلك ناصية
اللّغة يف حدودها الرتكيبيّة النحويّة األوىل عىل األقلّ وله
من الثّقافة الشّ عريّة يف اطّالعاته عىل مسارات الشّ عراء
وهم يعرجون من دائرة إىل أخرى حتّى تجارب املعارصة
املشهورة مع املدرسة اإلحيائ ّية ث ّم العراق ّية وجامعة شعر
ترسم من منجز االلتزام التّونيس وال س ّيام يف مرحلة
وما ّ
دراسته الجامعيّة للحقوق بسوسة.
فتتابعت منشوراته منذ إصداره األ ّول «مث ّة يشء
غامض» سنة  2005وجاءت مجموعته الثانية «احتشاد
األسئلة» سنة  2007وأنشأ ديوانه الثالث «رياح الشّ تات»
سنة  2009ويف سنة  2015وسم تدوينه ال ّرابع ب»يهطل
عىل ضفائرها البهاء» وها هو اليوم يواصل يف مألوفه
اإلضايئ منذ العتبات منذ عناوينه املشرية اىل حضريته
الكتابيّة مبا فيها من مكنونات للعرض عىل طريقته
الخاصة وبأداء أسلو ّيب فارق يقطن ناصيتني (الوضوح
ّ
والغموض) دون إغراء إعال ّيئ للوزن أو ت ّربم من النرث إذ
النص سوى طاقة االنتصار
ال يشء يفصح حقّا عن أدب ّية ّ
األ ّول لل ّدهشة.
نصوص نكاد من مالمستنا األوىل أن نبوبّها يف سياقات
كالسيك ّية لوال ما ينقذ دامئا من إرصار عىل إزاحة بعض
الجوانب املشرتكة مع الغري لنفرز صوتا خافتا يهمس من
قريب يدلّ عىل األنا الشّ اعرة فينا بيشء من نشأة الخجل
عند املواجهة صوتا ال يعري اهتامما كثريا لل ّدعاية أو هرج
الوسطاء يف سوق كاسدة.
فلنقرتب أكرث اىل هذه التنويعات عىل سطح املرايا
من خالل مالمسة ال ّداخل مالمسة هذا الخفقان مشرتكا

الب ّد منه حتّى يعرتف الشّ اعر بوجوده بيننا ويف وحدته
وهو يصوغ ما تبقّى من حدثان اللّغة بالحياة.
«كام الذّئب يف الخمسني» كتاب يقرتب من املائة
نصا تدور فيها رحى الحيك
صفحة تض ّمن مثانية عرش ّ
حول شخصيّة األنا الشّ اعرة يف منحى تقدميي بني ضمريي
الحضور والغياب أو عناوين مج ّردة موصوفة إلدراك
تأسييس لدى بوفايد .إ ّن الشّ عر الب ّد له من ابعاد حالة
االنشاء او حالة التلقّي «ال يشء مينعني  -شذارات -
تخاريف املرض -حضور يتسلّق الذّاكرة  -دعاء »....فكيف
حينئذ يتبادر هذا املق ّوم االنشايئ من حني اىل آخر يف
مج ّرة تقول ّية تسعى إىل أن تتآلف عىل طريقتها وتنسحب
عىل شخصيّة ينازعها تش ّن ُجه املتلبّس بحالة الكتابة
الشعريّة وهدوؤه خارجها.
السية م ّرة أخرى
رّ
ترتسم موضوعا لإلنشاء تسجيال
أن
الحالة
تفتأ
ال
ّ
تاريخ ّيا نابضا ال يقوم فقط عىل بيان املقام ومعطياته
الخاصة وإمنا عىل تعقّب انزياحات ال ّداخل مبا فيها من
ّ
اضطرابات ّ
تشك أو تتآمر عىل املبسوط واملفضوح هكذا
لت ّمكن التأ ّمل والتعقّب يف مجاالت ال ّنفس الغائرة كيف
للمنشئ أن يجد لها القدرة عىل اإلتيان تلك فارقة الكتابة
بحث دائم عن املعجم وامللجم بينام االختيار محاكمة
ح ّية بينه وبني نفسه وال ّرايئ قارئ يرتقّب اإلدالء حتّى
تتج ّدد الحالة من اإلنشاء إىل إنشاء القراءة يف مواجهة أو
الساحر وجمهوره يف الحلقة.
مرسحة أو عرض دائر ّي بني ّ
يستحق أن نتبينّ حالة من
هنا عىل هذه املساحة ما
ّ
االتّفاق املبديئ بني الذّاتني الكاتب الشّ اعر والشّ اعر ال ّراوي
يف مرسود نرث ّي ينحاز اىل الوضوح تلك األمارات املش ّعة
السطور الّتي طاملا تحبس ع ّنا األنفاس ونحن نفتّش
عرب ّ
عن املفاتيح و»الشُ ُّك» أمامنا.

الكاتب والمكتوب صنوان ال يختلفان
* أبو جرير
ال الكاتب وال الراوي يعلو عىل اللغة .اللغة ذوبان الثلوج والجليد يف
حرائقها ...اللغة تداعيات األحداث واألعامل التي تتضمنها الرواية .اللغة
مجاميع تحمل عبق الحكاية والحكاية .داخل الجدار وليس خارجه كام قال
ابن املقفع.
فجأة تصلني رواية عنونها صاحبها «شقائق الشيطان» العنوان مربك
غري مكتمل الربودة .عنوان ال أميل إىل مثاره الناضجة .دخلت كعاديت متسلحا
بالوضوء .واالنفتاح عىل الشمس .وحربي ومحربيت اإلمتاع واملؤانسة .شقائق
الشيطان رواية نقرؤها من الخلف .ومن آخر الجملة .لعلنا نجد مفتاح رقعة
الشطرنج يتفوق عىل صدر البيان.
شقائق النعامن رواية بكر لشاب ينتمي إىل جيل جديد متم ّرد ومتف ّرد
عىل التّفاعل مع املوضوع املتكلّس .جيل الشعراء عىل أن يكون خارج الرسب
وخارج الرياض واملقام .جيل اختار كتابة السؤال .والكاتب اسمه نعامن
الحبايس .صاحب منتدى زهرة اللوتس الرواية التي تستطيع تعديل السؤال.
الرواية عنوانها مربك وموحش وفيزيايئ وحماّ ل أوجه .والعنوان بيت
ست روايات تحمل
الرواية .وهل يجرؤ الراوي االنتامء إىل شخصياته .الرواية ّ
ثنائيات الظروف والظرف .تتشابك الجغرافيا مع حميمية التاريخ.
شقائق الشيطان رواية بكر لكاتب ماكر ال يؤمن بالسكون والصمت
والفراغ .كاتب اشتغل عىل التفاعل بني الكتابة والكاتب النافرين.

الس ّيد بوفايد يجول عرب نفسه يف متنازعات ب ّينة كان
نص:
يخاطب املتكلّم نفسه يف ّ
«املوت املشتهى»:
سألني ...كيف ترى موتك؟
الصباح ...ال يؤمل
قلت ...خفيفا كنسمة ّ
وال أشعر به حني مي ّر ببايب متاما
مثل انسياب املاء
وأحيانا كالفيضان ...قويّا
ومثل ال ّريح العاتية
تقتلع أعضايئ من جسدي
مثلام تقتلع جذور الشّ جرة
وال أبايل.
موضوع كثريا ما يغدق فيه املتنازعون بال ّرمز
واألسطرة غري أ ّن منشئنا عىل طريقته يحاول ّفك عزلته
باملحاورة الثنائ ّية يف منط يخ ّرج به حالته إىل املإل يقارب
ما نلمسه يف الشّ ارع يف موروث تراثنا «ليلة يف الفرش
وليلة يف القرب» بال ّدعاء املتباعد والطّلب املتعايل إقرارا
بهذه الحقيقة ال ّدامغة والعمياء نحو يشء مفكّر فيه كيف
ستكون نهايتنا بعد أنفاس من شتات هذه الحياة .هو
الصورة بالتمثيل
حي ال ينشد فيه تعقيدا يف رسم ّ
تحميل ّ
خاصة عا ّمة ،أو عا ّمة
التشبيهي بقدر ما يصف حالة ّ
خاصة ينفذ إليه ومن خاللها اشتاممات لعلّها لها صلة
ّ
بالعتبة األ ّم «كام الذّئب» «كيام الذّيب» والعمر يتفقّد
دائرة الخمسني هذه الحالة املدبرة إىل الفناء إىل أفول
يليق بالشعراء وهم ال يندمون عىل يشء.
نوازع شتّى هذا الديوان من الحاالت واملواقف
واملقامات يتداخل فيها املشرتك القيمي التونيس وقد
أحاله الشّ اعر اىل أمر وكأنّه متباعد وهو القريب
واملعروف .اشتغاله هذا عىل التبعيد ملواضيع تتدارك يف

تنفسه او عاين وجهه يف زحمة هذا
املستق ّر بها أدرك ّ
«التفاخم» بني الشّ عراء.
سأميش خفيفا
كاملاء
أرشب قهويت
وأج ّرت بهدوء أفكاري
تلك طريقتي يف الوقوف إن سقطت.
بكل هذه البساطة التعبرييّة يل ّونها تشبيه ال»كاف»
يف تلطيخ لوحته التصويريّة وما تحتمله من تأويليّة
مستطيعة مستطاعة ندركها من أ ّول نظرة فنفنت بقرابتنا
لهذا النمط العاملي من فن القول الشّ عري يف عرضه للحالة
ووصفها لنا دون مكابرة زائفة من الحويش للكلامت وال
زخرفة زائدة تفقد نصاعة البيان.
حدود ال يتجاوزها املنشئ بقدرات تقتات من
سواحل معنويّة ما به تعبرّ حقيقة عن شخص ّية شاعرة
تهدا لتفزع حني الكتابة ودون مراء مستعمال ص ّنار النرث
يف إيقاع هادئ تحت الشّ مس منتبها إىل نفسه فقط وهو
يدرك خانته املأمولة.
خامتة:
الس ّيد بوفايد شاعر أسلم نفسه لل ّنرث يف ترتيب
شعر ّي يسعى من خالله إىل أن يفي حظّه من الكتابة
خاصة داخل ّية يريد أن يج ّنبها عناء اإلطالة واإلبهام
حالة ّ
حتّى يروي سريته وقد بدأت تهدأ عقارب من ال ّدوران أو
السيالن.
بدأت م ّرة أخرى يف ّ

شقائق الشيطان للكاتب نعمان الحباسي أُنموذجا

الراوي ال عالقة له بالكاتب رغم امتالء
الذات .والدليل عىل تفاعل النص الكامل مع
الكيان الناقص .ويصفه الكاتب باالنشقاق .أليست
الرواية سورة وصورة رديئة نافرة للواقع.
الراوي هو الشاهد يف وحدته وانزياحه...
نعامن الحبايس تعامل يف روايته البكر كام يتعامل
األنبياء والرسل مع أناشيدهم األوىل .الرواية
جاءت يف ستة فصول.
الفصل األول :اللعنة واللعنة الوعي بالزمن.
الفصل الثاين :دفء خوارج اللغة الفالتة وهي
نزيلة القفار.
أليس عنرتة بن شداد رواية.
الفصل الثالث :هو تجاوز هوية الهزمية
املتشظية لنصل إىل تحليل االنتصار.
الفصل الرابع :يأخذنا الراوي إىل مطامع
الغفران دون طهارة واإلنسان والحياة حياة .
الفصل الخامس :لعبة بني حلوى األرض ودموع السامء وما بينهام ويف
هذا الفصل يستجدي أن يالعب (غاندي) لعبة الشطرنج.
الفصل السادس :استعار الراوي منايا والضيق والذوق الرفيع لإلمام

الشافعي ليصل بنا الراوي الحياة طريق التحاد
اإلنسان مع الجغرافيا ألن التاريخ هتك األرض.
سعدت بقراءة هذه الرواية لألستاذ نعامن
الحبايس الذي أصدر حديثا وهو املثقف واملندوب
الجهوي للثقافة نصا روائيا أثار جدال حقيقيا يف زمن
االنفجار الروايئ ليس العاملي بل التونيس ألن هذا
املحرب لهذا الشاب النشط والحريك قد جاء يف صيغة
جديدة غري مألوفة مام أسبغ عليها صفة الفجاءة
والدهشة يف آن حتى ذهب بعض النقاد مثل
صديقه الناقد الصاعد مراد الخرضاوي إىل تشبيهه
بأدب الوجود ونسبه إىل الهامة التونسية محمود
املسعدي وهو رأي يشاركه فيه بوبكر العموري
وإين وإن وقفت عىل جالل املحرب فإين مثل الجميع
اندهشت لألسلوب امليلء باملجاز والتعليامت
واألخيلة فهي رواية من جنس آخر ال عهد ملا يحاك
من نصوص بها .شقائق الشيطان هو العنوان الذي اختاره نعامن الحبايس
ملنت روايئ ميت ّد عىل  152صفحة وقد صدر بدعم من صندوق التشجيع عىل
اإلبداع عن الدار املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب ومتّت التوشية بإهداء
عائيل نالت الزوجة واألم العل ّو فيه...
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ثقافة

مسيرة الفنان نور الدين الباجي في منوعة باإلذاعة الثقافي

فسحة ثرية مع تجربة وشخصية فنية ثقافية بأسلوب رائق ومحبذ..
مهم
يف برامج اإلذاعة الثقافية جانب ّ
من التنوع واالبتكار حيث الحرص عىل شد
املستمعني اىل منوعات وفقرات أعدت وفق
نبضنا الثقايف والفني واالبداعي يف تونس
مبا ميكن من االفادة والتعرف عىل تفاصيل
وخصوصيات املشهد الثقايف والفاعلني فيه
كل ذلك بأساليب متناغمة مع املحتوى
واملضمون.

يف هذا السياق نذكر برنامجا مميزا برز
منذ بداياته خالل سنة  2021وشدّ اليه
املستمعني لطرافة الطرح وثراء املعلومة من
خالل االشتغال عىل شخصيات وتجارب يف
امليدان الفني والثقايف بتونس.
الربنامج هومنوعة اذاعية مبارشة بعنوان
سهرة مع الحكوايت واالعالمي هشام درويش
واالعالمية شرياز الشوايل وهي مبثابة «سهرية»

إذاعية مبارشة عىل الثقافية مع الحكايات
التونسية من إعداد وإنتاج وتقديم هشام
درويش مبشاركة االعالمية شرياز الشوايل
وقد كانت الحصة األخرية عن الفنان القدير
نورالدين الباجي من خالل تقديم عام :ومناذج
من ف ّنه ومسريته واملهم يف كل ذلك هو
األسلوب الذي كان بطريقة الحكوايت..
* ش /ع

«في مديح الموت» لمركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين:

* شمس الدين العوين

عمل جديد عن عالقة اإلنسان باملوت… من خالل اطروحة خوسيه ساراماغو
قدم مركز الفنون الدرامية والركحية تطاوين عمله الثاين
خالل هذه السنة بعد مرسحية راعي الصحراء املوجه للناشئة
تحت عنوان «يف مديح املوت» وذلك يوم الثالثاء  17اوت
باملركب الثقايف بتطاوين .يطرح العمل سؤاال قدميا جديدا عن
عالقة اإلنسان باملوت .اآلن وهنا يتجىل املوت بشكل مبارش
وصادم وعنيف هكذا فجأة يجد اإلنسان نفسه عاجزا عن
مواجهة الوباء ،حجرشامل وشوارع مقفرة وكأن العامل افرغ
من ساكنيه ،ولكن املوت مل يغادرنا لحظة ،كان وسيظل إحد
مكونات الوجود .ملا الفزع اذا؟ هل املوت بهذه البشاعة
املوصوفة ام هو عنرص من عنارص تجدد الحياة؟ ماذا لو
انقطع املوت عن القيام بدوره؟ ماذا لو غادرنا املوت فجأة
وتركنا لحال سبيلنا؟
كيف ستكون حياتنا؟ من خالل اطروحة جوزي رسماغوا
هذه نعيد طرح املسألة يف مستواها الفلسفي والديني

* مشهد من مرسحية «يف مديح املوت»
والسيايس واالجتامعي .هنا يف إحدى الجمهوريات الربملانية
ينقطع املوت عن العصف باالرواح ملدة سبعة أشهر كانت
كفيلة لخلق أزمة اقتصادية وسياسية وفلسفية .سبع من

الشهور مل ميت أحد ويتحقق حلم البرشية يف الخلود .ولكنها
مع مرور الزمن تدرك ان ال مستقبل للوجود دون فناء وان ال
قيمة للحياة دون موت فقط الفعل يضل ثابتا راسخا .املوت
حقيقة ازلية رضورية ولكنها ليست نهاية للحياة...
يف مديح املوت نص رضا بوقديدة عن رواية انقطاعات
املوت لجوزيه ساراماغو دراماتورجيا وإخراج عيل يحياوي
متثيل كل من أمينة الدرشاوي ،عواطف لعبيدي ،محمد الطاهر،
خريات ،كامل العالوي ،حمزة بن عون ،أسامة حنايني عيل
قياد ،رياض رحومي ،عبد السالم الحميدي عمر الجمل أنور بن
عامرة ،هيفاء كامل سينوغرافيا وتصميم إنارة :مفتاح بوكريع
تنفيذ سينوغرافيا واكسسوارات :حبيب الغرايب مالبس :جليلة
امليداين مبساعدة اسامء بن حمزة قيافة :محمد عدالة تصميم
املؤثرات الصوتية :صربي بوعزيز تقني إنارة :عبد الله الشبيل
تقني صوت :شكري قمعون توظيب عام :عبد الله الشبيل..

الرابطة التونسية للفنون التشكيلية تنظم الملتقى الدولي «أندلسية آرت»

فنانون يف الرسم والنحت وإعادة التدوير والخزف من تونس والجزائر والعراق وعمان
تنوعت أنشطة الرابطة التونسية للفنون التشكيلية برئاسة
الفنانة والباحثة التشكيلية وصال بن سليامن العريب من خالل
املعارض والندوات وآخرها ندوة سوسة الدراسية التي شملت
معرضا جامعا لفنانني تونسيني وندوة نقدية بها عديد املداخالت
النقدية..
ويف سياق هذه األنشطة وضمن اختتام موسمها الثقايف ،تتوج
الرابطة التونسية للفنون التشكيلية انشطتها مبلتقى دويل للفنون
التشكيلية ،تحت عنوان «أندلسية آرت» بنزل الشاطئ االندلسية
ببنزرت يف الفرتة من  1إىل  7سبتمرب  2021وذلك مبشاركة ثلة
من الفنانني من جميع االختصاصات ،يف الرسم ،والنحت ،وإعادة
التدوير ،والخزف .من تونس وخارجها ..وتنطلق فعاليات هذا

الحدث الثقايف يف ظل االنفراج الذي يشهده الوضع الصحي مع
االستمرار يف املحافظة عىل الربوتوكول الصحي واإللتزام بالتدابري
الالزمة لتجنب العدوى هذا وقد تم التأكد من تلقي املشاركني
التطعيم ضد وباء كوفيد  .19ويت ّم االقتصار يف االنشطة عىل
الورشات املقامة داخل النزل ،ومعرض يقام عىل هامش امللتقى
برعاية دار الثقافة الشيخ ادريس واملندوبية الجهوية للثقافة
ببنزرت وسيفتتح للعموم يف صورة عودة النشاط الثقايف يوم 2
سبتمرب  .2021يقوم عىل تنظيم هذا الحدث وتنسيقه ككوميسار
كل من وصال بن سليامن وسيف الدين بن حامد .ويجدر التنويه
ان هذا الحدث هواالول من نوعه يف مدينة بنزرت خططت له
الرابطة التونسية منذ مدة يف محاولة إلنعاش الثقافة وتشجيعا

عىل السياحة الثقافية يف درة الشامل .ويشار اىل أن املشاركني
يف ورشة النحت هم الفنانون بريم العوين وحسام غربال ومحمد
سحنون ومحرز اللوز ومراد بن بريكة وسيف بن حامد ومحمد
بوعزيز وحامدي بن نية وفتحي سعيدان وصالح بن عمر من
تونس وطاهر هدهود من الجزائر وعيل الجابري من عامن ،ويف
ورشة الرسم كوثر الجاليص واحالم بوصندل وخالد عبيدة وعبد
الحميد الثابويت وعيل الزنايدي والزين الحرباوي وعبد اللطيف
الرمضاين واملنصف بن جامع واملنصف الصوابني من تونس
وعيل رضا سعيد من العراق ...ويف ورشة الخزف نجد الفنانة
ليندة عبد اللطيف.
* ش /ع
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يواصل النادي اإلفريقي تربصه يف مدينة أنطاليا الرتكية ،وكان املوعد مع إجراء لقاء و ّدي ضد نادي الشامل
القطري ( )0-0ويذكر أن املباراة توقفت بسبب تبادل العنف والشتائم بني الالعبني.
ويف األثناء فإن اإلطار الفني يرغب يف حسم ملف التعزيزات رسيعا وذلك قبل اقتحام املرحلة
الثالثة من التحضريات يف تونس ،حيث سيحاول أن يدخل املرحلة القادمة برصيد برشي مكتمل
الصفوف حتى يحصل االنسجام بني الالعبني ويكون الفريق أكرث قوة وينجح يف فرض إيقاعه خالل
مختلف املباريات.
وقد حدد اإلطار الفني حاجياته من الالعبني إذ يريد أن يضم مهاجام إضافيا وكذلك العب وسط
يكون قادرا عىل تعويض أمادو صابو ،وهناك عديد الخيارات التي حددها املدرب وستحاول الهيئة
حسمها.
بالنسبة إىل املهاجم الجزائري زكرياء النعيجي ،فقد عرب لعدد من رفاقه عن رغبته الكبرية يف
تعزيز صفوف النادي اإلفريقي وبالتايل فإنّه قد ينضم إىل الفريق قريبا رغم بعض املشاكل مع إدارة
فريقه التي ترفض إىل حد اآلن ترسيحه إال بعد تسوية ملف ديون قدمية.
فرضية عدم االتفاق مع النعيجي جعلت الهيئة املديرة تتحرك بهدف تأمني تعزيز الهجوم ،ورغم
وجود خليفة والشامخي والعبيدي وآدم قرب فإن الفريق يفتقد إىل قلب هجوم كالسييك وبالتايل
انطلق البحث عن أسامء أخرى مبا أن اإلفريقي حاول التعاقد مع فراس شواط ولكن إدارة النادي
الصفاقيس رفضت مقرتح اإلفريقي بشكل كامل
مل يُغلق ملف الحارس معز حسن بشكل رسمي ونهايئ وكل الفرضيات بشأن مستقبله الريايض
قامئة باعتبار أنّه مل يرفض االلتحاق باإلفريقي ولك ّنه مازال يحلم بالحصول عىل عرض مميز يف فرنسا.
ويدرك هذا الحارس أن فرصته الوحيدة هي التعاقد مع اإلفريقي مبا أن الرتجي والنجم ال يعانيان من
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مشاكل يف حراسة املرمى وكذلك النادي
الصفاقيس ،أما اإلفريقي فرييد رفع املنافسة بني
حراسه وبالتايل فكر يف التعاقد مع حارس جديد،
وقد تغلق املفاوضات نهائيا مع معز حسن يف
حالة التوصل إىل إتفاق مع عاطف الدخييل مبا
أنه مازال مرشحا للعودة إىل النادي
ومواصلة التجربة بعد أن فشل يف
الحصول عىل عرض مميز رياضيا
من خارج تونس وهو يعلم جيدا
أن فرصته الوحيدة هي متديد العقد
مع النادي اإلفريقي كام أن اإلفريقي
يرغب فعليا يف بقاء حارسه األول
بعد مواسم كانت رائعة وخاصة
املوسم قبل املايض.
بالنسبة إىل عودة نادر الغندري،
فإن وجود هذا الالعب سيخدم
اإلفريقي كثريا باعتبار أن لديه
القدرة عىل مساعدة املجموعة من عديد النواحي ،فطول قامته يوفر حلوال يف التعامل مع الكرات
الثابتة واملقابلة ضد األهيل املرصي يف صيف  2015تؤكد ذلك ،كام أنّه قادر عىل اللعب يف دور
قلب دفاع وقد خاض إحدى مباريات الدريب يف هذا املركز إضافة إىل أنّه قادر عىل اللعب يف
وسط امليدان.
كام ت ّم االتفاق مع زهري الذوادي للتنازل عن بعض مستحقاته السابقة للعودة يف انتظار فتح باب املفاوضات
مع أحمد خليل ولو أن عودة وسام يحيى تبقى صعبة دا.

حسن
ال يمانع،
الغندري
مكسب
والذوادي
يتنازل

اليوم الخميس

أحباء هالل الشابة زاحفون إىل العاصمة

إثر االجتامع املنعقد يوم  23اوت  2021من قبل أحباء الهالل وبعد تدارسهم لوضعية جمعيتهم تقرر ما ييل:
التنقل إىل العاصمة يوم الخميس  26أوت صحبة بعض العبي الشبان للهالل الريايض الشايب لتقديم عريضة للسيد
رئيس الجمهورية تتضمن شكوى ض ّد رئيس جامعة كرة القدم.
تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت  28أوت عىل الساعة التاسعة ليال بشاطئ السري بالشابة.
االستعداد للتحول إىل مدينة تونس يوم  11سبتمرب تزامنا مع موعد انعقاد الجلسة العامة للجامعة.

تأجيل اجللسة االنتخابية لألوملبي الباجي
أعلن األوملبي الباجي عن تأجيل جلسته العامة االنتخابية اىل يوم  10سبتمرب املقبل بداية من الساعة الخامسة مساء وذلك إثر
البالغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ  18أوت الحايل والقايض مبنع كلّ التظاهرات الخاصة والعامة.
واضاف البالغ ان آخر أجل القتناء االنخراطات وقبول ملفات الرتشح لرئاسة الجمعية ُح ّدد ليوم  7سبتمرب القادم عىل الساعة الثانية
بعد الظهر.
وكانت الجلسة العامة االنتخابية مق ّررة يوم  27اوت الجاري.

هالل الشابة:

جامعة الكرة أرادهتا صياغة
متبلّدة وبأسلوب ركيك

يح ّرفون املقاصد ويتالعبون مبواقع
الكلامت يف صياغة غري بريئة لتحميل
القرار ما ال يحتمل من تأويالت
فمحكمة التحكيم الريايض ق ّررت رفض
مطلب إيقاف التنفيذ الذي تق ّدمت
به هالل الشابّة وذلك ليس «لخروقاته
الخطرية واملتكررة لواجباته املنصوص
عليها يف القانون األسايس »...مثلام أراد
كاتب وديع أن يوحي بصياغة متبلّدة
وبأسلوب ركيك ملن تبقّى من رشذمة
أتباعهم املضلّلني وإنمّ ا أل ّن العقوبة
التي تع ّرض لها وقتيّة وألن الجامعة قد رضخت أخريا بعد تو ّجه إدارة الهالل إىل
«التّاس» وعيّنت تاريخا قريبا وثابتا لهذه الجلسة التي ستكون يوم  11سبتمرب وهو
مكسب سبق إلدارة الهالل أن مث ّنته بل إنّها مل تكن تبحث عن أكرث منه بل إنها كانت
املبادرة عن طريق محاميها بطلب تعليق النظر يف هذا ال ّنزاع وهو ما جارتها فيه
«التاس» يف النهاية...
حق
حتّى هذا القرار هو هزمية لهم من حيث أرادوه انتصارا« ...التاس» حفظت ّ
الهالل يف االستئناف متى أصبح القرار نهائيا ورئيسة الغرفة ش ّددت عىل أن تقديراتها
تبقى قابلة للمراجعة يف صورة حدوث متغريات عىل األرض مثل الرجوع يف موعد
الجلسة أو عدم إدراج وضعية الهالل يف جدول أعاملها أو عدم استدعاء ممثّليه
للحضور يف اآلجال القانونية...
كفاكم رقصا عىل حبال املكر ..فالراقص عليها ساقط ال محالة..
مالحظة :هذا توضيح من هيئة هالل الشابة بعد أن تعمدت جامعة الكرة تغيري
بعض املعاين وترجمتها إىل حيث مصلحتها والحال أن قرار «التاس» كان واضحا.
* املحرر
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النادي الصفاقيس

قرار منع وديع الجريء من السفر
أبعده عن نهائي الكأس العربية
مثلام انفردنا بنرشه يف عدد سابق من الشعب حول صدور قرار مينع رئيس
جامعة الكرة وديع الجريء من حضور حفل سحب قرعة نهائيات كأس افريقيا
بالكامريون وتأكد ما انفردنا به وغاب وديع ومل يحرض وقد حرض مكانه متثيال
لتونس كل من املدرب املنذر الكبري ومحمد الغريب وليس لعضوية وديع الجريء
يف صلب املكتب التنفيذي للكاف وهو نفس السيناريو تكرر يف عالقة بنهايئ
الكأس العربية الذي جرى يوم السبت  21اوت  2021يف العاصمة املغربية
الرباط مبا ان وديع الجريء عضو يف املكتب التنفيذي لالتحاد العريب وقد
وجهت إليه رسميا دعوة للحضور اال ان القرار الرئايس الصادر يف شأن رؤساء
الجامعات والجمعيات الرياضية منعه من التحول اىل املغرب وهكذا يتأكد ان
وديع الجريء ممنوع من السفر كام حصل مع مستشار هشام املشييش يف
القطاع الريايض فتحي بيار مبا انه ت ّم منعه من التحول اىل ايطاليا بعد كل
هذا نسأل متى سيحاسب رؤساء الجامعات الن لهم ملفات ثقيلة بالتجاوزات
ومثقلة بالترصف املايل الخاطئ إن مل نقل اي يشء آخر عىل كل حال نحن يف
االنتظار بعد ان كدنا نفقد الثقة يف الحساب واملحاسبة.

تسجيل مجموعة
من الالعبني
يف القائمة االفريقية

* محمد يوسف

موعد انطالق بطولة الرابطة املحرتفة الثانية
تنطلق الجولة األوىل من بطولة الرابطة املحرتفة الثانية للموسم الريايض  2022-2021يومي 30
و  31أكتوبر .2021
سيت ّم خالل هذا األسبوع تحديد مواعيد انطالق بقية البطوالت ،مع التذكري برضورة القيام بتلقيح
الالعبني واالطارات الفنية واالدارية والطبية لجميع الفرق.

بن يوسف يغادر اإلسماعيلي
أعلن إيهاب جالل ،املدير الفني لإلسامعييل
رحيل فخر الدين بن يوسف ،العب الفريق
بشكل نهايئ ،دون تحديد وجهته
املقبلة .وقال جالل« :أود أن أشكر
جميع الالعبني السيام الدويل
التونيس فخر الدين بن يوسف
الذي مل يبخل بأي جهد لصالح
الفريق».
أص عىل
وأضاف« :بن يوسف رّ
استكامل املباراة رغم تعرضه لإلصابة
ورغم توقيعه لناد آخر ،وأنا فضلت
منحه راحة سلبية من لقاء الدوري األخري والذي
اهلل أكبر

أحر التعازي واملواساة
لألخ سامل النفايت املوظف
بالجامعة العامة للبناء إثر
وفاة املغفور له عمه .تغمد
الله الفقيد بواسع رحمته
وأسكنه فسيح جناته وإنا لله
وإنا إليه راجعون.
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سيكون أمام فريق سرياميكا كليوباترا».
وأت ّم إيهاب جالل ترصيحاته قائلاً  :أمتنى
لفخر الدين بن يوسف دوام التوفيق
يف تجربته الجديدة خاصة أنني
أراه العبا محرتفا وعىل قدر كبري
من الكفاءة والخربة».
وكانت عدة أنباء قد ترددت
بشدة يف األيام املاضية عن نجاح
مفاوضات برياميدز لضم فخر
الدين بن يوسف يف صفقة مجانية
خالل الصيف الجاري ،بعدما حصل عىل
توقيع العب خط الوسط التونيس.

دار للكراء بنب عروس
للكراء دار بـ  420دينا ًرا يف موقع جيد  2غرف وصالة مع
بيت استحامم ومطبخ يف شكل جميل العنوان نهج  20جانفي
حي االسكان بن عروس.
ملن يهمه االمر االتصال بهذا الرقم.94049634 :

قال املرشف العام يف النادي
الصفاقيس غازي الغرايري إنه سيتم
تسجيل كريس كواكو ،والعراقي
حسني عيل والغامبي با عمر بابو
يف القامئة االفريقية ٬يف حني سيتم
اضافة كل من عثامن ونايب كامارا يف
* غازي الغزايري
القامئة االفريقية عىل الفريق الثاين.
ويشار إىل أن إدارة فريق عاصمة الجنوب تنوي انتداب العبني أجانب من مواليد
 2001و  2002فقط و ذلك لتسجيلهم مع فريقي النخبة واألواسط .اما بخصوص
املهاجم الغابوين ماليك ايفونا فإنه سيخضع لعملية جراحية عىل مستوى الركبة
سيغيب بعدها عن امليادين ملدة ال تقل عن  5أسابيع وهو ما سيجعل بقاءه مع
النادي الصفاقيس أمرا صعبا.
* محمد/ع

منجي لسود يرفع
شكوى ألبطال الجلسة
االنتخابية التحاد
بن قردان
علمت الشعب من مصادر
مطلعة ان املنجي لسود
رئيس اتحاد بن قردان
سريفع شكوى جزائية ض ّد
كل من دعا وشارك يف
الجلسة االنتخابية
التي أرشف
عليها وجيه
الجريء
شقيق
رئيس
جامعة
كرة

القدم وديع الجريء والتي دارت
دون أن يت ّم بيع انخراطاتها أو تحديد
موعدها ومكانها وستكون الشكوى
الجزائية لتعارض الجلسة مع املنشور
 86وخرق الدواعي الصحية.
كام ق ّرر لسود رفع دعوى إلبطال
الجلسة بسبب خرقها لكل
اإلجراءات ووجود رئيس
رشعي التحاد بن قردان
ما ميثل محاولة انقالبية
عليه حيث وبعد
رفع التجميد
عنه من
جامعة كرة
القدم عاد
لسود ليكون
رئيسا لالتحاد
ومدته مازالت
متواصلة.

شاهني يف بيت بونجاح
رزق الالعب السابق للنجم الساحيل
الجزائري بغداد بونجاح مبولود جديد سامه
«شاهني» تهاين األرسة املوسعة لجريدة
الشعب.
وإن شاء الله بالذرية الصالحة.
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إي

وجهتي القادمة ستكون خارج تونس

تكلم العب النجم الساحيل سابقا إيهاب
التخل عنه وقد
يّ
املساكني بعد أن ت ّم
تركنا له حرية الرأي بالدارجة حتى يبلغ
برقي.
املقصود والرسائل املوجهة بأسلوب ّ
* النجم الساحيل يحتاج إىل مدرب كبري
من أجل األلقاب
* العام األخري يف ليتوال ماكنتش موجود
ومخي مش يف الكرة لعدة أسباب منها
مادية وخاصة فنية.
* يل حساب قديم مع الدريدي ومشاكل

النجم
الساحلي

االخيرة

كني

لمسا

اخلميس  26أوت - 2021العدد 1657

أخرجتني من حساباته.
* ندمت يك مخرجتش بعد البطولة العربية
وريب يهدي رئيس الجمعية ماخالنيش
نخرج مع وجود برشا عروض وقتها.
* ليتوال تعيش يف تخبط إداري منذ سنني
وهذا يأثر عىل املجموعة.
* ليتوال ينقصها مدير ريايض كبري مثل
زياد الجزيري.
* ليتوال تنجح كان مع املدربني الكبار
واألكفاء مثل البنزريت ولومار.

* الدريدي يحب يقلد البنزريت يف السبان
والعياط لكن ما يعرفش ايل اليشء عند
فوزي رباين لذا كفانا مرسحيات.
* ليتوال تعاين من رصاعات ضيقة بني
املسؤولني القدم والجدد وكل واحد يجبد
لروحه ونظرية املؤامرة ترض بالنجم كثريا.
* ليتوال كان ترجع يد واحدة واألجواء
نظيفة وإدارة قوية ما يوقّفها حد.
* وجهتي القادمة ستكون خارج تونس
وحسب التقريب الخليج أين يوجد راحة
البال والفلوس.

جبهة الرفض تتحرك السقاط الدريدي!

انهى النجم الساحيل إحدى أهم مراحل تحضرياته استعدادا
للموسم الجديد وذلك بعد اختتام تربص القنطاوي الذي
دار ملدة أسبوع كامل وشهد مشاركة كل الالعبني
دون استثناء مبن يف ذلك العنارص الجديدة
ويف مقدمتها الثنايئ الجزائري بوعالم
املصمودي ويوسف العوايف ،فضال
عن الالعبني الذين تخلفوا
يف السابق عن التدريبات
األولية .وتكمن أهمية
هذا الرتبص الذي اختتم
السبت املايض يف كونه
عرف منح اإلطار الفني
فرصة التعرف عىل
حقيقة قدرات كل
الالعبني ما يسمح له
بتكوين فكرة شاملة عىل
قدراتهم قبل تحديد القامئة
النهائية التي سيقتحم بها
الفريق املوسم الديد.
ولعل خوض مقابلتني وديتني
خالل األسبوع املايض ساعد املدرب
لسعد الدريدي عىل معاينة أداء الالعبني
ومساعدة الجدد منهم عىل التأقلم صلب
املجموعة ،ويف هذا السياق خاض زمالء الحارس عيل الجمل
ودية أوىل انتهت بفوز النجم برباعية عىل فريق برازييل ،قبل
إنهاء الرتبص مبواجهة مستقبل سليامن انتهت بفوز املستقبل
بنتيجة 2ـ.1
وشكّل االختبار فرصة مه ّمة لإلطار الفني ملنح الفرصة لبعض
العنارص التي اختفت عن األضواء طيلة الفرتة املاضية عىل
غرار الجزائري رضوان زردوم الذي نجح يف تسجيل هدف
فريقه الوحيد األمر الذي ميكن أن يساعده عىل البقاء ضمن
حسابات اإلطار الفني رغم أنه كان من بني أبرز املرشحني

للمغادرة.الثابت أن اللقاء الودي األخري يعترب إىل حد اآلن أهم
اختبار بالنسبة إىل الفريق خالل فرتة اإلعداد الصيفي ،ولهذا
السبب ميكن البناء عىل هذا اللقاء لتحديد قدرات الفريق
وتقييم أداء الالعبني ،واألمر الثابت أن األداء العام
مازال بحاجة إىل الكثري من العمل والجهود من
أجل القضاء عىل النقائص وتكوين مجموعة
قوية قادرة عىل كسب كل الرهانات،
وحسب املعطيات الخاصة بهذا
اللقاء فإن الفريق مازال يعاين من
بعض املشاكل الدفاعية رغم بروز
الحسني بن عيادة باألساس ،أما
هجوميا فإن الكونغويل بونغونغا
مازال بحاجة إىل وقت إضايف حتى
يثبت جدارته باللعب مع الفريق
واملنافسة عىل قيادة الهجوم ،يف
املقابل برز الشاب أسامة عبيد بعد
دخوله يف الشوط الثاين حيث ساعد
الفريق من الناحية الهجومية وق ّدم
يف املجمل أداء مرضيا يف الوقت الذي
مل يقدر خالله أغلب الالعبني عىل تقديم
أفضل ما لديهم وهو ما يؤكد أن اإلطار الفني
ينتظره عمل كبري قبل أسابيع من بداية املوسم
الجديد.
ويف هذا اإلطار يفرتض أن يخوض النجم يوم  29أوت الجاري
مباراة ودية رابعة ستكون أمام النادي الصفاقيس ،هذا اللقاء
املرتقب سيكون فرصة مه ّمة للغاية من أجل البحث عن حلول
جديدة يف إطار مساعي اإلطار الفني الختيار أفضل العنارص
التي ميكن أن تقود الفريق للتخلص من كل الصعوبات
والنقائص التي عاىن منها لفرتة طويلة ،واملؤكد أن العنارص
الجديدة عىل وجه الخصوص قد تلعب دورا أكرث أهمية يف
الفرتة املقبلة مبا أن أغلبها التحق بالتدريبات بصفة متأخرة.
* مراد

الرتجي يقطع مع االنتدابات العشوائية

بعد راحة خاطفة عقبت االختبار الودي الرابع منذ انطالق
التحضريات وانتهى بالفوز بثالثية نظيفة عىل مستقبل املرىس،
ورشع زمالء الحارس معز بن رشيفية يف مرحلة جديدة سيقع
خاللها الرتكيز عىل النواحي التكتيكية والذهنية بعد أن ت ّم
االهتامم بالنواحي البدنية يف األسابيع الفارطة مثلام أعلن عن
ذلك املدرب رايض الجعايدي الذي يتواصل مع األحباء عرب
صفحته الشخصية يف سياسة تواصلية جديدة ،ومن أهم النقاط
التي سيوليها اإلطار الفني االهتامم الالزم التعويل عىل ثاليث يف *رايض الجعايدي
املحور حيث ج ّرب هذه الطريقة يف االختبارات الودية الفارطة
رغم أنها كانت مباريات تطبيقية باألساس رغم الغيابات التي
شهدها الخط الخلفي والتي أملت تغيري متركز بعض الالعبني.
ويدرك الجعايدي أن فرض تصوراته الفنية والتكتيكية لن يكون
أمرا سهال غري أنه يرنو اىل استغالل طول فرتة الراحة لتعويد
الالعبني عىل التميش الجديد الذي قد يحدث «ثورة» يف الكرة
التونسية باعتبار أن أغلب اإلطارات الفنية التونسية وخاصة
*حمدو الهوين
الفرق الكربى ال متيل إىل التعويل عىل ثاليث يف املحور باستثناء
النجم الساحيل الذي حقق نجاحات بفضلها مع املدرب
الفرنيس روجي لومار والفضل يف ذلك يعود إىل االضافة التي
يقدمها الجناحني األمين واأليرس ،وبالتايل سيكون االهتامم كبريا
أيضا بالعبي الرواق يف الفرتة القادمة مع تواصل العمل إليجاد
الرتكيبة األمثل يف الخط الخلفي.
حمل اللقاء الودي األخري مؤرشات مطمئنة بخصوص الالعب
الليبي حمدو الهوين الذي ق ّدم أداء طيبا رفقة متوسط امليدان
محمد عيل بن رمضان حيث أظهر نجم الرتجي قدرات طيبة *محمد عىل بن رمضان
للغاية وكان مصدر الخطر عىل دفاع مستقبل املرىس رغم
طي صفحة املوسم املايض الذي كان خالله بعيدا
املحارصة املفروضة عليه ليؤكد عزمه عىل ّ
عن مستواه الحقيقي ،ويع ّول اإلطار الفني كثريا عىل الهوين من أجل تحقيق نتائج إيجابية
باعتبار أن الفريق بحاجة إىل عنرص هجومي يكون قادرا عىل صنع الفارق يف األوقات
الصعبة وهو ما افتقده يف املوسم الفارط ،ويف السياق ذاته أكد رشاد العرفاوي أنه عازم عىل
افتكاك مكان أسايس بتسجيله هدفا جديدا ليكون إحدى األوراق املهمة يف املرحلة املقبلة
يف صورة تواصل بروزه يف االختبارات الودية
مع الوصول إىل مرحلة جديدة من التحضريات ،سيحرص اإلطار الفني خالل األسبوع الجاري
عىل خوض اختبارات أكرث جدية حيث يخوض الفريق مجددا مباراتني وديتني يومي الجمعة
ضد أمل حامم سوسة والسبت أمام مستقبل سليامن ذلك أن ثراء الرصيد البرشي يسمح
بتقسيم املجموعة وبالتايل منح الفرصة لجميع الالعبني للمشاركة وكسب الوقت الكايف قبل
الدخول يف تربص مغلق مبدينة طربقة يف نهاية الشهر الجاري ليكون حاسام بكل املقاييس
بخصوص العنارص التي سيعتمد عليها يف املوسم الجديد.

* زهري

