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

وقفة بشارع محمد الخامس يف الذكرى
التاسعة الغتيال الشهيد شكري بلعيد

األخ حفيظ حفيظ قبل مؤتمر صفاقس

 600نائب ،ضيوف من الخارج وليس من حق
الذين ال عالقة لهم بسُلط القرار التدخل...
بعد مؤتمريْ قفصة ومدنين

اشتراكات

الوزير السابق للتجارة محمد المسيليني

يجب أن ال تكون االستشارة بديال للحوار مع
القوى السياسية واملنظمات االجتماعية

تجديد الثقة يف
األخوين املرياوي
والعدواني
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للخروج من األزمة:

األخ األمني العام
يستقبل سفري املانيا
بتونس 
استقبل األخ األمني العام لالتحاد نور الدين الطبويب سفري أملانيا بتونس السيد
بيرت بروغل وقد تطرق اللقاء إىل العالقات التونسية األملانية وبرامج التعاون
والرشاكة إذ أكد األخ األمني العام أهمية دعم أصدقاء تونس لبالدنا يف هذا
الوضع الصعب الذي متر به مع متسك التونسيني بحل سيايس تونيس-تونيس
ميكن من الخروج من األزمة االقتصادية واملالية وتواصل التجربة الدميقراطية
وبناء مجتمع دميقراطي تعددي يؤمن مبدنية الدولة.
وأبرز الطرفان أهمية تواصل الدعم من أصدقاء تونس للتجربة الدميقراطية
ومساندة االقتصاد الوطني.

تحت شعار المحاسبة

إحياء ال ّذكرى التاسعة
الغتيال الشهيد شكري بلعي د

تحت شعار «املحاسبة» تنظم أحزاب ومنظامت وطنية وجمعيات تحركا ،األحد
 6فيفري  2022بساحة حقوق اإلنسان بالعاصمة إحياء للذّكرى التاسعة الغتيال
الشهيد شكري بلعيد وفق ما كشفه محسن النابتي ،الناطق الرسمي باسم التيار
الشعبي.
وقال ال ّنابتي إ ّن «فتح ملف املحاسبة بشكل شامل ويف كل القضايا هو الضّ امن
الوحيد أل ّي إصالح ممكن» ،مؤكّ ًدا أ ّن القضاء «خذل» الشعب التونيس خالل العرش
سنوات املاضية ومل يفتح امللفات الحقيقية ومل يحاسب من يجب محاسبتهم.
وش ّدد عىل أن التأكيد املتج ّدد عىل املحاسبة يكتيس أهميته من كونها «املم ّر
ال ّرئييس للعبور بتونس إىل اإلصالحات الكربى يف جميع املجاالت» ،فضال عن أن
حق البالد
املطالبة باملحاسبة هي تذكري للتونسيني بفظاعة الجرائم التي ارتكبت يف ّ
منذ الثورة وحتى اآلن.
وتابع النابتي قائال «إ ّن قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي من
عناوين الفشل الكبري للقضاء ولذلك نطالب دامئاً باملحاسبة وندعو القضاة الرشفاء،
وهم كرث ،إىل االنتفاض عىل تدجني القضاء والتالعب به».

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

وقفة بشارع محمد الخامس يف الذكرى
التاسعة الغتيال الشهيد شكري بلعيد.
من أجل كشف الحقيقة
من أجل محاكمة القتلة
من أجل املحاسبة
إحياء لذكرى الشهيد البطل ،ووفاء
لدماء كل شهداء الوطن ،تدعو املنظامت الوطنية
والجمعيات واألحزاب املمضية أسفله ،كافة
التونسيات والتونسيني إىل املشاركة يف الوقفة التي
تنتظ ُم يوم  06فيفري  2022عىل الساعة العارشة
صباحا بساحة الشهيد بلعيد « ساحة حقوق اإلنسان
« بشارع محمد الخامس.
املجد والخلود لشهداء الوطن.
 االتحاد العام التونيس للشغل الهيئة الوطنية للمحامني التونسيني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان االتحاد الوطني للمرأة التونسية االتحاد العام لطلبة تونساملدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

 الجمعية التونسية للمحامني الشبان ائتالف صمود النقابة الوطنية لعدول اإلشهاد شبكة مراقبون االتحاد العام للفنانني التونسيني الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات املنصة التونسيّة للبدائل اتحاد التونسيني من أجل الحريّة رابطة الناخبات التونسيات حزب الوطنيني الدميقراطيني املو ّحد حركة الشعب حركة تونس إىل األمام التيار الشعبيحزب املسار
حركة البعث
 حزب الوطني الدميقراطي االشرتايك الجبهة الشعبية الوحدويّةرئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس

املقر  41 :شارع عيل درغوث  -تونس  - 1001الهاتف  / 71 330 291 - 71 255 020 :الفاكس  - 71 355 139 :العنوان االلكرتوين  - echaabtechnique@gmail.com :الحساب الجاري بالربيد 300 - 51 :
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عريضة من أجل إقرار
 26جانفي  1978يوما وطنيا
في ذكرى  26جانفي

الرئيس يعرب عن
تقديره لالتحاد
يف الذكرى  44لإلرضاب العام يوم  26جانفي  ،1978عرب رئيس الجمهورية
قيس سعيد يف اتصال هاتفي مع األمني العام األخ نور الدين الطبويب عن
تقديره لالتحاد وعن إجالله للشهداء وللحركة االحتجاحية العاملية مستعرضا
عدالة القضية العاملية آنذاك..

تعيش تونس مسارا انتقاليا ودميقراطيا منذ أكرث من عقد من
الزمن ،اتسم فيه املشهد بخيار رد االعتبار للمناضالت واملناضلني
من أجل الحرية والدميقراطية والحقوق االجتامعية يف مختلف
مراحل تاريخ تونس الحديثة ،غري أن أحداث  26جانفي 1978
مل تنل الحظوة واالهتامم الكافيني لحدث مفص ّيل يف تاريخ
االحتجاجات االجتامعية الشعبية والتي كانت بقيادة االتحاد
العام التونيس للشغل وراح ضحيتها مئات من النقابيني والشباب
خاصة من األحياء الشعبية يف مختلف جهات البالد أين جوبهت
تحركاتهم بالقمع الدموي املنظم.
إن الغاية من هذه الحملة التي نطلقها تحت شعار «ما
نسيناش  26جانفي» هو إنصاف شهداء وضحايا  26جانفي  1978من خالل اعرتاف الدولة وأجهزتها الرسمية ،األمنية والقضائية واإلعالمية،
مبسؤوليتها يف سقوط الضحايا واإليقافات العشوائية واملنظمة والتعذيب والطرد والترشيد والنفي واألحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة
أمن الدولة يف حق املحتجني واملحتجات ،مام يجعل أحداث  26جانفي  1978جرمية تاريخية مكتملة األركان يف حق الشعب التونيس.
إن هدف املواطنات واملواطنني واملنظامت غري الحكومية والجمعيات املمضيات واملمضني عىل هذه العريضة ،والداعامت والداعمني
لحملة «ما نسيناش  26جانفي» ،هو تتويج هذه املبادرة بإقرار  26جانفي من كل سنة يوما وطنيا لتخليد ذكرى ضحاياه وإنصاف تاريخ
الحركات االحتجاجية والنضاالت االجتامعية.
حملة «مانسيناش  26جانفي» هي بإرشاف االتحاد العام التونيس للشغل ومن تنظيم املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية،
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،جمعية برسبكتيف العامل التونيس ودوك هاوس.

عرّبها عبد المجيد بالهادي وقدّم لها سامي العوادي:

وثيقة مرجعية لالتحاد العام التونسي للشغل عمرها أكثر من سبعني سنة
* ناجي الخشناوي

يضع قسم اإلعالم والنرش باالتحاد العام التونيس للشغل ،من خالل
العمل الجديد لألستاذ باملعهد العايل لتاريخ تونس املعارص بجامعة
منوبة وعضو مخرب التبادل املغاريب األفريقي األورويب ،عبد املجيد
بالهادي ،يضع بني أيدي القراء واملهتمني واملتابعني وثيقة مرجعية يعود
تاريخها إىل منتصف القرن العرشين ،وهي أوىل الوثائق االقتصادية التي
أع ّدتها لجنة الدراسات وال ّدعاية باالتحاد العام التونيس للشغل وعنونتها
بقضايا اجتامعية يف تونس  ،1956وهي وثيقة تستند وترتكز باألساس
عىل لوائح وتقارير املجلس القومي االستثنايئ  1950والهيئة اإلدارية
لالتحاد العام املنعقدة بتاريخ  22جويلية  .1951وقد اشتغل األستاذ
عبد املجيد بالهادي عىل تعريب هذه الوثيقة املرجعيّة ونقلها إىل اللغة
العربية ،وق ّدم لها وراجعها األستاذ الجامعي بكلية االقتصاد والتّرصف
بتونس املنار سامي الع ّوادي ،لتصدر يف كتاب أنيق عن منشورات قسم
اإلعالم وال ّنرش وجريدة الشعب بإدارة األخ سامي الطّاهري األمني العام
املساعد.
يصف األخ سامي الطاهري هذه الوثيقة يف تقدميه للكتاب ،بأن
املطّلع عليها سيكتشف من خاللها« :بعد نظر واسع واسترشافا ثاقبا
ووعيا سابقا لعرصه وقدرة كبرية عىل التحليل ومنهجية متامسكة»...
وهو أيضا ما يؤكده األستاذ سامي العوادي عندما يكتب يف مقدمته أيضا
للكتاب« :سنلمس هذه الرؤية الشاملة االسترشافية مجسدة يف واحدة
من بواكري أدبيات االتحاد العام التونيس للشغل حني كانت هذه املنظمة
الفتيّة ترسم خطواتها األوىل لتحديد أهدافها ومناهج عملها».
ويتض ّمن هذا العمل توطئة ومق ّدمة وستة فصول وردت تباعا:
الترشيع االجتامعي ،مشاكل الوظيفة العمومية يف تونس ،مشكل التعليم،
السياسة االقتصادية ،مالحظة حول وضع العملة من قدماء املحاربني
وخالصات عامة ونهائيّة ،حيث جمعت فصول هذا الكتاب الجوانب
الترشيعية والرتبوية واالقتصادية والسياسية يف مرحلة مفصلية من تاريخ
تونس الحديثة ،تاريخ بداية بناء دولة االستقالل وبناء مقومات مجتمع
ح ّر ونام مثلام يقول األستاذ سامي العوادي.

ويُن ّزل األستاذ عبد املجيد بالهادي هذه الوثيقة ضمن إطار عا ّم
تقاطعت فيه جملة من األولويات ،فهذه الوثيقة ت ّم إعدادها يف إطار
املجهود الدعايئ الذي قامت به املنظمة النقابية للتعريف بالقضية
الوطنية عىل املستوى الدويل ،وهي تتنزل أيضا ضمن ترابط املسارين
السيايس واالجتامعي الذي لخّصه الزعيم املؤسس فرحات حشاد
يف مقولته «الت ّحرر السيايس ليس إال مظهرا لكفاحه من أجل التح ّرر
االجتامعي» ،ولذلك كانت هذه الوثيقة شديدة التفصيل والتدقيق يف
املسائل االجتامعية واالقتصادية والسياسية
وهو ما يتجلىّ يف مختلف عنارص الفصول
الستة التي احتوتها وب ّوبها األستاذ عبد املجيد
بالهادي.
يق ّدم الفصل األول :الترشيع االجتامعي يف
تونس جملة من املحاور منها مواطن القصور
عىل مستوى الترشيع ،جدول مقارنية بني األسعار
واألجور ،البطالة ،مجالس التحكيم املعطلة،
نظام املنح العائلية ،عدم تطبيق النصوص
القامئة ،تفقّد الشغل ،العمل الفالحي ،الصحة
العمومية والسكن ،انتهاك الحرية النقابية،
قمع حركة اإلرضابات ،جدولة حركة اإلرضابات،
املؤسسات الدميقراطية ،نشاط املنظامت
غياب ّ
الشعبية لصالح الضامنات الدستورية والتمثيل
الدميقراطي ،برنامج الحركة املطلبية لالتحاد
العام التونيس للشغل ...أما الفصل الثاين :مشكل الوظيفة العمومية يف
تونس فتض ّمن عدة محاور أيضا منها انتصاب الحامية الفرنسية ،طريقة
انتداب املوظفني ،عراقيل وانتهاكات القوانني ،غياب اللغة العربية يف
اإلدارة التونسية ،تضخم عدد املوظفني ،وهم إصالحات  08فيفري
 ،1951أرقام وإحصائيات ،أما الفصل الثالث املعنون مبشكل التعليم
فقد تضمن :التعليم يف تونس ،عرض تاريخي رسيع ،مبادئ السياسة
التعليمية االستعامرية ،جداول إحصائية واستنتاجات أولية ،نشاط
االتحاد العام التونيس للشغل يف هذا املجال ،الخطة النظرية للتعليم،

اللغة ،التوقيت الربامج ،املجهودات املبذولة من أجل اإلصالح ،إصالحات
أكتوبر  1949التعريب ،الئحة حول مشكل التعليم .أما الفصل الرابع:
السياسة االقتصادية فقد تضمن :النظام العقاري أداة استعامر ،أشكال
النهب ،وسائل النهب ،األجور الفالحية ،السياسة الفالحية لنظام الحامية،
السياسة املالية تدمر الجامهري ،الرضائب ،امليزانية ،االتحاد القمرقي،
مخطط مارشال ،السياسة االقتصادية والتجهيز ،التمويل ،التجهيز،
من الدعاية الرسمية إىل الوضعية الحقيقية ،مشكل اإلطارات الفنية،
بعض القطاعات التقنية الهامة ،مشكل السكك
الحديدية وربط السكة-الطريق ،املبادئ حول
اإلدارة املبارشة ،برنامج التجهيز العقالين ومخطط
التصنيع ،أما الفصل الخامس فجاء بعنوان الوضعية
العامة لقدماء املحاربني التونسيني والفصل السادس
تضمن خالصات عامة ونهائية .كام تضمن الكتاب يف
صفحاته األخرية وثيقة مرفقة بعنوان لجنة العمل
من أجل الضامنات الدستورية والتمثيل الشعبي
واملالحق التي تضمنت وثائق بخ ّط اليد.
إن هذا العمل التوثيقي امله ّم الذي يق ّدمه األستاذ
عبد املجيد بالهادي يبني بكل وضوح حجم الجهود
التي بذلها وال يزال ،النقابيات والنقابيون من أجل
خدمة القضية الوطنية والعاملية ،ومثلام يقول عبد
املجيد بالهادي يف تقدميه للكتاب «يعترب إنجاز هذا
التقرير وما تض ّمنه من دراسات وتحاليل ألوضاع
البالد يف الفرتة االستعامرية والحلول التي قدمها من أفضل األمثلة عىل
ذلك ،وهو ما يدعم الرأي القائل :نؤكّد دون مبالغة أن االتحاد كان حقا
قوة دافعة نحو التقدم االجتامعي.».
وللتذكري فإن األستاذ عبد املجيد بالهادي كان أصدر يف السابق ثالث
مؤلفات مهمة األول بعنوان «االتحاد العام التونيس للشغل يف الجهات،
أضواء عىل الهياكل وقضايا العامل  »1957/ 1946والكتاب الثاين بعنوان
«تونس والهيمنة االقتصادية زمن االستعامر  »1964 /1863أما الكتاب
الثالث فكان بعنوان «فرحات حشاد .»1952/ 1945
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في استباق لنتائج االستشارة

الرئيس يعبّد الطريق لنظام رئاسي
* ناجح مبارك
مل تكن لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصة منذ تركيز
حكومة نجالء بودن إال مناسبة إضافية لـ«توضيح الرؤى» حول املستقبل
السيايس لتونس حسب ما يراه الرئيس بعد إجراءات  25جويلية ،وما
اجتامع مجلس الوزراء إال فاصلة أخرى من فواصل الكشف عن املراد
يف العلن وهذه املرة كانت النتائج األولية لالستشارة االلكرتونية مدخال
السترشاف نظام رئايس يقوم عىل علوية القرارات واختصار الزمن من
أجل الوصول اىل مؤسسات مستقرة تعرب عن إرادة الشعب كام قال ذلك
الرئيس قيس سعيد .فهل تقدر النتائج األولية لالستشارة االلكرتونية رغم
محدوديتها عىل رسم مالمح النظام السيايس الجديد؟ هل تضمن نتائجها
امليض اىل االستفتاء بكل ثقة؟ ما هو املطروح
وآليات صياغة مآالتها ّ
رئاسيا «لتطهري القضاء»؟
يرى رئيس الجمهورية ،يف خطاب الواثق من النفس ،أمام أعضاء
مجلس الوزراء برئاسة نجالء بودن» أن الوصول إىل مؤسسات مستقرة
تعرب عن إرادة الشعب «أمر مطلوب وان التدابري االستثنائية املتخذة
كانت وفق القانون والدستور «ومن يرى خالف ذلك فهو مفرتٍ» ،يف رد
واضح عىل ترصيحات رئيس الربملان املجمدة صالحياته ،راشد الغنويش
وجامعة ما قبل  24جويلية وهو الذي يصنفهم ضمن خانة «من دنّسوا
البالد واستولوا عىل مقدراتها بدستور كان «أداة للسيطرة عىل سلطة
الشعب».
لكن كيف نعيد سلطة الشعب إىل الشعب؟ والذهاب إىل مرحلة
االستقرار املؤسسايت؟ لقد وجد الرئيس قيس سعيد «الوصفة العلمية
والرقمية» ليتحول من القصف اللغوي لخصومه إىل القصف اإلحصايئ
استنادا إىل معطيات أولية لالستشارة االلكرتونية والتي انطلق العمل
عليها منذ  15جانفي الفارط ووصل عدد املشاركني فيها إىل  113ألف
مستجوب ومستجوبة كانت والية صفاقس يف طليعة الواليات املشاركة
بأكرث من  10آالف مواطن ومواطنة ،وذلك يف انتظار أن يكتمل النصاب
اإلحصايئ لالستشارة مع بلوغ تاريخ  20مارس املقبل .تحولت النتائج
األولية لالستشارة االلكرتونية إىل ما يشبه عند مؤسسات سرب اآلراء
اىل معطيات اولية يديل بها الناخب عند خروجه من مراكز االقرتاع
وقد تعتمدها االحزاب الستباق النتائج النهائية وهذا ما حدث يف
االستحقاقات االنتخابية االخرية .وباالعتامد عىل النتائج األولية فإن
«الجسم االستشاري» مل يتجاوز اىل ح ّد اآلن نسبة  2باملائة من الجسم
االنتخايب املقدر بـ 2مليون ناخب أي مبا يعادل  2مليون مشارك ومشاركة
يف االستشارة االلكرتونية كحد أدىن يحول ودون الطعن يف مصداقيتها
و«يعبد الطريق» للجنة الصياغة والتأليف العتامد نتائجها النهائية،
نتائج تطالب األحزاب التي مل تتورط يف «عرشية الخراب» بترشيكها يف
الصياغة والكشف عنها أوال.

أي دور للمنظمات الوطنية؟

يقول زهري املغزاوي االمني العام لحركة الشعب ان االستشارة
االلكرتونية ومهام انتظر الرأي العام نتائجها النهائية وبقطع النظر عن

االستباق الرئايس لن تكون البديل عن ترشيك القوى السياسية التي
مل تتورط يف منظومة الحكم قبل  25جويلية يف رسم مالمح النظام
السيايس والقانون االنتخايب املعتمد يف انتخابات ديسمرب  2022مع
أن الرئيس مطالب بالحوار الدوري مع قوى املنظامت االجتامعية
والوطنية وأهمها االتحاد العام التونيس للشغل.
من جهته يرى رئيس التحالف من أجل تونس رسحان النارصي
أن االسئلة املوجهة يف االستشارة االلكرتونية الوطنية وخاصة يف بابها
السيايس والقضايئ لن تؤدي باملحصلة إال اىل تلك النتائج .وقد يكون مثة
ترسع يف الكشف عنها قبل م ّد املعطيات اإلحصائية اىل لجنة توافقية
من الخرباء وتشاركية يف تركيبتها ،واألهم حسب التحالف من أجل
تونس املساند لقرارات الرئيس قيس سعيد أن تكون االستشارة متزامنة
مع حوار وطني يدعو إليه رئيس الجمهورية ويشارك فيه ممثلو
األحزاب «النظيفة» وممثلو املنظامت الوطنية» للخروج اآلمن «من
هذه املرحلة العصيبة وتهيء النتخابات  17ديسمرب يف كنف األريحية
العامة».

أرقام تدعم موقف الرئيس

بالعودة اىل نتائج االستشارة وكمعطيات اولية اكد خاللها رئيس
الجمهورية قيس سعيد أن  82باملائة من التونسيني مع اعتامد النظام
الرئايس نظا َم حكم فإنه يذهب يف ذلك مع مطالب من خرجوا يوم
 25جويلية مهلّلني لإلجراءات وداعمني ملوقفه يف تجميد الربملان
ومع من يروادهم الحنني إىل نظام رئايس فعيل حكم تونس منذ
 1956إىل  ،2011كام يرى ذلك الباحث يف القانون الدستوري مروان
بن عمران ،كام أن الرئيس قيس سعيد يعبّد الطريق لالستحقاقات
املقبلة وخاصة منها الدستورية واالنتخابية.
يتقاطع سعي الرئيس إىل نظام رئايس مع اقرار القانون االنتخايب
باالقرتاع عىل االفراد ال عىل القامئات واالحزاب التي «يرجمها» عادة
بصواريخه مع استطالعات رأي ومزاج عام يروم امليل إىل حكم
الرئيس «يف مخيال جمعي يعيل قيمة الحاكم امللهم والحاكم بأمره،
وهذا ما طبع تاريخ حكم يف البلدان العربية واإلسالمية عامة «كام
ذهب اىل ذلك األستاذ الصادق الحاممي املختص يف علوم االتصال
قبل عن سعي الرئيس قيس سعيد إىل
والذي فصل الحديث من ُ
التخلص مام أسامه بـ«االجسام الوسيطة» من قوى املجتمع املدين.
وال يلتقي مع القوى من املنظامت الوطنية إال لحثها عىل «االنضامم
الضمني إىل املرشوع».

عدم ثقة في «قضاء معطل»

كام أن إقرار  92باملائة من التونسيني حسب االستشارة الوطنية بأهمية
سحب الثقة من املنتخبني فإن ذلك يدعم موقفه من النواب املتهمني
بالفساد ورضورة إخراجهم من الربملان قبل نهاية العهدة النيابية وهذا
األمر يتعزز بالسعي إىل إقرار نظام أو قانون انتخايب عىل األفراد وال
القامئات لعزل األحزاب وخاصة «الفاسدة» منها وهذا ما سيتعزز حسب
املالحظني بقوانني أخرى تقيص األشخاص املشكوك يف أمرهم أي من

اتحاد األعراف يحتج ويستنكر
نفذ املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالقرصين مبشاركة عدد من منتسبيه من مختلف القطاعات ،وقفة احتجاجية ا ٔمام مق ّر
االتحاد بسبب تردي الوضع التنموي والصعوبات التي تعاين منها امل ٔوسسات الخاصة يف الجهة وانعدام التواصل مع السلطة الجهوية لحلحلة املشاكل.
وا ٔكد رئيس االتحاد الجهوي مختار املنرصي ا ٔن عديد امل ٔوسسات ا ٔغلقت ا ٔبوابها وفقد العديد من االٔشخاص مواطن شغلهم بسبب الوضع العام يف
البالد.
وانتقد املنرصي غياب سياسات واضحة للنهوض بالقطاع الخاص خاصة يف جهة القرصين ،بعدم استغالل مواردها الطبيعية لفتح فرص لالستثامر.
وطالب برضورة التفات السلطة املركزية والجهوية ملشاكل القرصين وإيالء االهتامم الخاص للجهة والتفاعل مع مشاكل القطاع الخاص مع تسهيالت
من املنظومة البنكية واالٔداءات المتصاص البطالة والرقي بالجهة إىل ما هو ا ٔحسن.

طبعوا «عرشية الخراب بسلوكيات مشينة» عىل حد قول أحد املراقبني.
وال يختلف أمر النظام الرئايس املنشود عن أمر القضاء «املعطل لقرارات
مرشوع الرئيس».

مزاج شعبي وبعد...

عىل هذه النتائج األولية التي اعتمد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد
عىل سرب آراء واغوار العقلية التونسية املتامهية مع مرشوعه الجديد فإنه
ميهد الطريق بل يعبدها للدخول بقوة يف رسم مالمح النظام الجديد يف
«عقد فريد» يجمع الرئيس بشعب عادة ما يتوجه اليه بالخطاب دون
«أجسام وسيطة» ،وال «أحزاب سليطة» فهل يتحقق له ما يراد؟ واىل متى
يساير املزاج الشعبي رغبات الرئيس؟
نسب أولية من االستشارة
 % 82من املستجوبني يدعمون النظام الرئايس
 % 81يدعمون فكرة سحب الثقة من النائب
 % 92يدعمون اإلصالحات السياسية
 % 89ليست لهم الثقة الكافية يف القضاء
 % 81يرون أن الدولة هي الراعية لشؤون الدين.
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وطنية

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تواجه مصيرا ضبابيا

ماذا عن تركيبتها املنقوصة ومصداقيتها وحيادها املطعون فيهما
واعتمادات مالية غري متوفرة
وجدت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات نفسها أمام رهانات
متع ّددة يف وقت قد يعترب ضيّقا بالنظر إىل خارطة الطريق التي أعلن
عنها رئيس الجمهورية واملتعلقة باالستحقاقات االنتخابية املقبلة
القريبة آجالها .إذ أن الهيئة مطالبة خالل املدة القليلة القادمة وهي
أقل من ستة اشهر بحسن تنظيم االنتخابات واالرشاف عليها يف احسن
الظروف ،مام يطرح عديد التساؤالت حول مدى جاهزيتها لتجاوز
ما ميكن ان يعرتضها من عراقيل ،ال سيام أنه سبق لها أن تعرضت
لصعوبات عدة رغم التحضريات املسبقة ،فام بالك هذه املرة وقد
وجدت نفسها بني عشية وضحاها مطالبة بتنظيم انتخابات مبكرة
نوعا ما وغري منتظرة ال سيام أن وضعها الدستوري حاليا غري سليم.
أعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عن الرشوع يف وضع
القامئات األولية للناخبني املسجلني إىل غاية موىف سنة  2021عىل ذمة
الناخبني بداية من اول هذا األسبوع اىل غاية منتصف شهر فيفري
الجاري.
وقد أكدت من خالل بالغ صادر عنها أنه ميكن اإلطالع عىل قامئات
الناخبني مبقراتها الفرعية أو مبقر املعتمديات بالنسبة إىل الناخبني
املسجلني يف الداخل ومبقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج بالنسبة
إىل الناخبني املسجلني يف الخارج ،مذكرة بأنه ميكن أيضا اإلطالع عىل
القامئات األولية للناخبني مبوقعها الرسمي أو عرب خدمة *195* :رقم
بطاقة التعريف الوطنية .#
ويف البالغ نفسه ،أكّدت الهيئة أنها جاهزة لإلرشاف عىل االنتخابات
من الناحية اللوجستية والتقنية والفنية ،وأوضحت أنه سبق أن
نظمت مواعيد انتخابية بعد .2011
وحسب ترصيحات أعضائها األخرية ،فإن الهيئة أكدت أنها جاهزة
لوجستيا وفنيا وتقنيا لتنظيم أي استحقاق انتخايب أو استفتاء .وقد
أبرز األعضاء أنهم سيعملون عىل تحيني سجل الناخبني وتسجيل أكرب
عدد ممكن من الناخبني الجدد قبل االنطالق يف االستفتاء.
وأشارت هيئة االنتخابات إىل أنه ميكن إجراء استفتاء باملراحل
الالزمة يف ظرف أربعة أشهر ،معتربة أن االستفتاء أسهل من االنتخابات
من حيث اإلعداد املادي وللوجستي ،خاصة أن مدته تكون أقرص.
ويف هذا الصدد أوضح فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات ان الهيئة تعمل منذ سنة  2011وسبق لها تنظيم كل
االستحقاقات االنتخابية بكل أنواعها ،وهي حسب القانون الجهة
املخولة دستوريا وقانونيا لإلرشاف عىل كل االنتخابات واالستفتاءات.
وذكر بوعسكر أن لدينا يف القانون االنتخايب بابا كامال عن االستفتاء،
مستطردا أن تونس مل تجرب االستفتاء بعد الثورة ولكنه أسهل من
االنتخابات.
واعترب أن الهيئة قادرة عىل تنظيم أي استحقاق وطني يف أجل
قصري وقد سبق أن نظمت االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها التي
انتظمت يف أقل من شهرين.

مشاكل داخلية

ولنئ كانت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات واثقة من قدرتها عىل
كسب رهانات االستحقاقات االنتخابية املقبلة ،فإن عددا من املراقبني
واملحللني اعتربوا املهة صعبة للغاية ،وتبدو غري ممكنة او عىل األقل
غري ممكن امتامها بال أخطاء او تجاوزات او عراقيل .ويف هذا الشأن
أفاد أستاذ القانون رابح الخرايفي ،ان موقف الهيئة استباقي ،وفيه
إعالن للرئيس سعيد عن أن الهيئة ستعمل عىل إنجاح االستفتاء.
وأضاف ان اإلرشاف عىل تنظيم االنتخابات وتأمينها مزدوج بني الهيئة
ووزارة الداخلية ،وال مانع من أن تس ّجل هيئة االنتخابات الناخبني،
نظرا إىل وجود مقرات لها يف كل أنحاء البالد..
وقال الخرايفي انه ال يعتقد أن الهيئة جاهزة يف هذا الظرف
بالذات ،وفيها مشاكل داخلية إذ مازال فيها أعضاء غري منتخبني إضافة

اىل ما طال رئيسها من انتقادات.
واعترب الخرايفي ،أن الهيئة الحالية مطعون يف مصداقيتها وحيادها،
خاصة بعد ترصيح رئيسها نبيل بفون ،إثر اتخاذ اإلجراءات االستثنائية
يف  25جويلية  ،2021من قبل رئيس الجمهورية ،التي اعتربها بفون
خروجاً عن الدستور ،واصفاً إياه بأنه «يترصف كطرف سيايس».
واستنكر الخرايفي ترصيح رئيس هيئة االنتخابات باعتباره محموالً
عىل الحياد والوقوف عىل املسافة نفسها من جميع الفعاليات
السياسية .واستبعد أن تقوم الهيئة برتكيبتها الحالية بتنظيم االستفتاء
املق ّرر يف جويلية املقبل ،مر ّجحاً إصدار مرسوم جديد خاص باالستفتاء
وبالجهة التي ستنظمه .ولفت إىل أن القانون املحدث للهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات صادر عن مجلس النواب الذي تم تعليق أشغاله،
إضافة إىل أن تركيبة الهيئة تحتاج إىل تعديل من خالل تجديد ثلث
ينص عليه القانون ،معتربا ً أن الفرتة املقبلة قد
أعضائها حسب ما ّ
تشهد قرارات جديدة بخصوص االستفتاء املقرر يف  25جويلية .2022

بحث عن موقف

يرى البعض أن الوضع الدستوري غري مريح وال يسمح حاليا للهيئة
باإلرشاف عىل االنتخابات ،معتربين انها تقدم من خالل ترصيحات
اعضائها رسالة إىل الرئيس سعيد ملعرفة حقيقة وجودها يف املشهد.
كام اعتربوا انها جاهزة فقط عىل املستوى التقني ،اما دستوريا فال
ميكنها القيام بذلك باعتبار انها تشتغل حاليا بسبعة أعضاء فقط
من جملة تسعة وهي بترصيحات األعضاء تبحث عن موقف واضح
لوجودها.
وتجدر اإلشارة اىل أن الرئيس سعيد مل يقم باستشارة الهيئة االنتخابية
عندما أعلن عن مواعيد االنتخابات املقبلة ،أو االستفتاء املزمع إجراؤه
حول النظام السيايس ومستقبل تونس ،وهو ما ترك حالة من الغموض
والضبابية حول مصري الهيئة االنتخابية ،خاصة ان سعيد كان قد وجه
انتقادات حادة لها ،متهامً أعضاءها بعدم االستقاللية والحياد.
وكانت عدة أحزاب سياسية ومنظامت حقوقية قد عربت عن
مخاوف من إمكانية عودة وزارة الداخلية لإلرشاف عىل االنتخابات،
مؤكدة أن ذلك سيعيد إىل األذهان مسألة تزييف نتائج االنتخابات
خالل حكم بن عيل.

 ....إلنجاز االستحقاقات االنتخابية

يف سياق آخر اعترب نائب رئيس هيئة االنتخابات عادل الربينيص
أن االستشارة اإللكرتونية ليس لها سند قانوين ،لكن الهيئة ال ميكنها
منع الرئيس من مواصلة السري يف هذا الخيار ،مشددا عىل ان الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات هي الطرف الوحيد الذي يخول له دستوريا
تنظيم االنتخابات مبا يف ذلك االستفتاء .ويذكر ان عدد املشاركني يف
االستشارة اإللكرتونية التي أقرها الرئيس سعيد ،بلغ نحو 113.457
مشاركا .وتتواصل عملية الولوج لهذه االستشارة اإللكرتونية إىل غاية
 20مارس املقبل ،عىل أن يُجرى استفتاء شعبي يوم  25جويلية املقبل
حول مجموع اإلصالحات السياسية التي ينوي الرئيس اعتامدها.
ومن جهته ،أكد عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،محمد
التلييل املنرصي ،أن الهيئة قررت مراسلة رئاستي الجمهورية
والحكومة ووزارة املالية ،للمطالبة بتوضيح اإلطار القانوين وتوفري
االعتامدات املالية الرضورية للهيئة ،من أجل إنجاز كل املواعيد
االنتخابية واالستفتاء التي أعلنها رئيس الجمهورية ،قيس سعيد،
باإلضافة إىل تكليف رئيس هيئة االنتخابات نبيل بفون بالتشاور مع
رئاسة الجمهورية ،بشأن اإلطار القانوين الذي سينظّم االستفتاء املقرر
تنفيذه يف  25جويلية  ،2022وهل سيت ّم اعتامد القانون الحايل ،أم
سيت ّم اعتامد قانون جديد؟
* حياة الغامني
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الهيئة اإلدارية للبريد:

إضراب وطني عن العمل أيام  22و 23و 24مارس املقبل
ق ّرر أعضاء الهيئة االدارية للربيد دخول القطاع يف ارضاب
وطني عن العمل ملدة  3ايام بداية من يوم  22مارس املقبل
وسلط االرشاف وعدم
وذلك احتجاجا عىل تجاهل االدارة العامة ُ
تعاطيهام االيجايب مع املطالب املهنية واالجتامعية املرفوعة وعىل
سياستهام التسويفية وعدم جديتهام يف التفاوض وااللتزام بتطبيق
االتفاقيات وطنيا وجهويا.
جاء ذلك خالل اجتامع الهيئة االدارية للربيد املنعقد يوم
 27جانفي املايض بالحاممات برئاسة االخ صالح الدين الساملي
االمني العام املساعد املسؤول عن قسم القطاع العام واملنشآت
العمومية .كام تق ّرر أيضا ،تنفيذ اشكال نضالية أخرى سيعلن عنها
املكتب التنفيذي للجامعة العامة للربيد يف املدة القادمة بالتنسيق
مع النقابات األساسية والجهوية.
ومعلوم ان املسار التفاويض حول مطالب الربيديني شابته عديد
االخالالت والتجاوزات سواء من طرف ُسلط االرشاف التي تفننت
يف إفشال كل املحاوالت إليجاد ارضية واتفاقات أو كذلك من ِق َب ِل
وزير الشؤون االجتامعية الذي مل يكن حقيقة يف مستوى التطلعات
ومل يتحمل مسؤولياته وتع ّمد التغيب عن جلسة تفاوض بوزارته
ليختار نهج النزاع بدلَ الحوار.
تقييم إضراب  19و 20جانفي
قيمت الهيئة اإلدارية االرضاب عن العمل الذي نفّذه الربيديات
والربيديني طيلة يومي  19و 20جانفي املايض والذي لقي نجاحا كبريا يف
كامل أنحاء الجمهورية عاكسا بذلك مدى مرشوعية املطالب املطروحة
وايضا مدى التفاف القواعد الربيدية حول الجامعة العامة للربيد والهياكل
النقابية ،وتجندها إلنجاح هذه املحطة النضالية واالنضباط للخطة التي
سبقتها والتي ت ّم وضعها بهدف التحسيس واملراكمة .هذه املحطة
النضالية التي لقيت أيضا مساندة واسعة من عدة قطاعات ونقابات ،مبا
فيها شبكة نقابات الربيد العاملية ووسائل االعالم التي ساهمت يف تأكيد
مرشوعية املطالب .كلّ ذلك تراكم رغم محاوالت ُسلط االرشاف تكسري
االرضاب باتباعها إجراءات تصعيدية تجاه مطالب القطاع بدلَ الرجوع
اىل طاولة التفاوض وذلك باعتامد الهرسلة وفربكة امللفات واالحالة
عىل مراكز االمن من خالل توجيه استدعاءات للبحث يف رضب واضح
للحريات والحقوق النقابية والتي يكفلها الدستور واملعاهدات الدولية.
السل َط لجأت ايضا اىل اجراءات التسخري املخالفة
كام نذكّر أن ُّ
للدستور ،باعتبار ان هذا اإلجراء ال يُتّخذ إال يف حاالت االرضاب الذي من
شأنه االرضار بحياة الناس وأمن وصحة املواطن ،وهو ليس واقع الحال يف
ارضاب الربيد كام وصفته قرارات لجنة الحريات النقابية التابعة ملكتب
منظمة العمل الدولية لسنة .2018
مطالب ال تنازل عنها
للتذكري فإن الربيديات والربيديني يطالبون بالترسيع بإنهاء التفاوض يف
النظام االسايس وباحرتام االتفاقات املربمة املتعلقة بالحراسة والتنظيف
والصندوق االجتامعي وباحرتام مجلة الربيد ودعم القدرة التنافسية
للديوان وبدميومة مؤسستهم وبتاليف النقص الفادح يف املوارد البرشية
ويف وسائل العمل ومبراجعة منح التحفيز والتغطية واالنتاج.
يف بداية أشغال الهيئة االدارية ،استعرض االخ الحبيب امليزوري
الكاتب العام للجامعة العامة للربيد تفاصيل املسار التفاويض مع
سلطة االرشاف وما وجدته من إحراج يف عالقة باملنشور  20يسء الذكر
خاصة بعد التأكد من أنها تريد تغيري محرض الجلسة األخري .ومث ّن األخ
الحبيب نضاالت القواعد الربيدية والهياكل النقابية يف كل الجهات ملا
قدموه من جهود استثنائية النجاح محطة االرضاب رغم ما صاحبه من
مضايقات واستعامل للقوانني غري الدستورية ومنها التسخري ،مشريا اىل
انه ت ّم التوصل بالتنسيق مع قسم الشؤون القانونية اىل ان التسخري غري
دستوري وال يستجيب للمواثيق الدولية لذلك متت الدعوة اىل عدم
االستجابة له .كام لفت اىل انه ت ّم استدعاء بعض املوظفني من مكتب
بريد املطار ،لكن وتحت ضغط االتصاالت التي قام بها االتحاد فقد تم

العدول عن تلك االستدعاءات من ِق َب ِل رشطة املطار وت ّم إغالق امللف،
ولكن تبقى اليقظة قامئة يف هذا الصدد.
االخ الحبيب امليزوري دعا اىل اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية وتأخذ
ايضا بعني االعتبار الظروف الراهنة وطول النفس ألن املعركة طويلة
ومستمرة وتتطلب الصرب.

األخ الحبيب الميزوري:

الربيد التونسي يمنح
الدولة  700مليار

الحوار االجتماعي
ح ّيى االخ صالح الدين الساملي رئيس الهيئة اإلدارية الربيديني عىل
روحهم النضالية واالنتصارية العالية خالل ملحمتهم النوعية يف االرضاب،
ولفت اىل نضال الربيد ليس بالغريب او الجديد وهو القطاع الذي يُعترب
أحد أعمدة الحركة النقابية التونسية.
السلط مل تكن لها البتة الرغبة واالرادة يف الحوار ويف التوقف
وأكد أ ّن ُّ
أمام املنشور  ، 20حتى ان توضيحات الحكومة حول املنشور املذكور
مغشوشة وجاءت لتضعها أكرث يف الزاوية وتجعلها يف املوقع املحجوج،
مبا أنها رضبت الدستور واملعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة
التونسية .واشار اىل أن االرضاب ليس فقط دفاعا عن مطالب الربيديني
فحسب ،بل ايضا عن االتحاد العام التونيس للشغل وعن مبادئ الحوار
االجتامعي واملفاوضة الجامعية والحق النقايب ،وما تقوم به الحكومة مع
الربيد قامت به مع قطاعات أخرى وأكدت ان ال ارادة لها الحرتام الحوار
االجتامعي ،مربزا أن عملية التسخري كانت سخيفة باعتبارها مخالفة
ملجلة الشغل ولالتفاقيات الدولية التي تتحدث عن تسخري يف قطاعات
تهم الصحة واالمن العام.
وأضاف األخ صالح أن غاية الحكومة كانت منذ البداية تغيري محرض
الجلسة السابق وحتى وزير الشؤون االجتامعية سعى يف اليوم االول اىل
تأجيل االرضاب دون ان يقدم اية اقرتاحات جدية حول املطالب املرفوعة
لذلك تم رفض الجلسة التي اقرتحها ،ودعا االخ صالح اىل مزيد اليقظة
وتعزيز اللحمة النقابية واالستعداد للمحطات النضالية املقبلة.

قال الكاتب العام للجامعة العامة للربيد األخ الحبيب امليزوري،
إن الدولة التونسية التجأت إىل مؤسسة الربيد التونيس لخالص أجور
موظفيها لشهر جانفي .2022
وأشار إىل أن الربيد قام بض ّخ مبلغ ما ّيل يف حدود  700مليون
دينار من مدخراته لفائدة خزينة الدولة من أجل خالص أجور
املوظفني لشهر جانفي .2022
وأضاف األخ امليزوري أن هذه العملية سبق أن ت ّم اعتامدها يف
وقت سابق وهذه ليست املرة األوىل التي تلجأ فيها الدولة إىل الربيد
لض ّخ موارد لفائدة الخزينة العامة.

نقاش وتصورات
كعادته تاريخيا ،فإن النقاش يف الهيئة االدارية للربيد كان عميقا
ومس كل الجوانب التي ته ّم الربيديني يف عالقة
وساخنا يف بعض االحيان ّ
باملطالب وبظروف العمل وبالتفاوض وبالخطة النضالية واالتصالية،
واستعرض اعضاء الهيئة االدارية الوضع النقايب القطاعي يف جهاتهم
مث ّمنني التفاف القواعد الربيدية حول هياكلهم النقابية مؤكدين
استعدادهم إلنجاح املحطات النقابية املقبلة.
مس النقاش الوضع النقايب العام وت ّم التأكيد أن قوة املنظمة يف
كام ّ
تنوع االفكار والتصورات داخلها ويف وحدة هياكلها والتناغم واالنسجام
بينها مع احرتام الحق يف االختالف ،مع رضورة االنتباه إىل محاوالت
رضب الحق النقايب ومحاوالت استهداف منظمتنا الشغيلة.
* صربي الزغيدي
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إضراب يف الستاغ
يومي  9و 10مارس

بعد تعرث كل سبل الحوار وما آلت اليه اوضاع الرشكة التونسية للكهرباء
والغاز مع عدم الجدية يف التواصل مع مطالب اعوان الرشكة املرشوعة.
فإننا نعلن الدخول يف إرضاب بكافة فروع الرشكة وذلك يومي  09و10
مارس  2022من اجل تحقيق مطالبنا املرشوعة الواردة بالالئحة املهنية
الصادرة عن الهيئة االدارية بتاريخ  30ديسمرب .2021
ويذكر ا ّن برقية التنبيه باالرضاب كان امضاها األمني العام املساعد
املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية صالح الدين الساملي.

في الضمان االجتماعي بالمنستير

أوامر مع ّلقة وإصالحات
غائبة
مبقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري انعقدت ندوة اطارات نقابية
لقطاع الضامن االجتامعي برئاسة االخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد
الجهوي للشغل وبحضور الجامعة العامة ممثلة يف االخ لطفي اللطيفي
الكاتب العام فضال عن الكتاب العامني للنقابات االساسية املهيكلة واعضاء
الفرع الجامعي.
افتتح الندوة االخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي بكلمة اىت
فيها عىل الوضع العام الذي تعرفه البالد وخاصة ما تعلق بالجانب االجتامعي
الذي يعاين االمرين عىل مدار السنوات االخرية يف ظل خيارات سياسية
وحكومية مل تَ ْرقَ اىل طموحات الناس ومل متكن أغلب اطياف الشعب من
ادراك الح ّد االدىن ملتطلبات العيش والحياة الكرمية ويف هذا االطار اكد
االخ سعيد عىل دور الطرف النقايب يف حلّ هذه االشكاليات والدفاع عن
مقدرات املواطن وتحريك من له سلطة القرار باتجاه تفعيل دور الصناديق
االجتامعية ودعمها باالصالحات املطلوبة وهو املنحى ذاته الذي انتحاه االخ
لطفي اللطيفي كاتب عام الجامعة الذي اىت عىل الصعوبات التي مي ّر بها
القطاع داعيا االطارات النقابية إىل مزيد البذل والنضال لتجاوزها مبا يخدم
املواطن من خالل تثبيت دور الصناديق االجتامعية ودعمها والدفاع عن
دورها الذي ال يرقى اليه الشك خاصة يف ظل الظروف التي متر بها البالد
اقتصاديا واجتامعيا وع ّرج االخ اللطيفي عىل ثالث نقاط مه ّمة تستوجب
الكثري من االشكال النضالية للتوصل اىل حلول لها ويتعلق االمر بـ :
 )1إصدار القانون االسايس
 )2إصدار االمر املتعلق بالتقاعد
 )3إصدار االمر املتعلق بالتعاونية
وذلك اىل جانب العديد من النقاط االخرى التي وردت يف الالئحة العامة
الصادرة يف الغرض والتي أك ّد عليها الحارضون ومن بينهم االخ محمد بوزارة
كاتب عام الفرع الجامعي الذي اكد عىل صالبة موقف منتسبي القطاع يف
الجهة مثمنا دور الهياكل النقابية مركزيا وجهويا يف دعم مطالبهم اميانا منهم
برشعيتها كام عرب االخ محمد بوزارة عن استعداد الجهة ملعاضدة الجهود
املركزية من مكتب تنفيذي وجامعة يف ما تتخذه من قرارات حيال االوضاع
صلب الصناديق والتي ال يبرش راهنها بكثري من الخري.
* حمدة الزبادي
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الجامعة العامة ألعوان وزارة العدل
وأمالك الدولة والملكية العقارية

تطلب عقد هيئة إدارية جديدة
طلبت الجامعة العامة ألعوان وزارة العدل وامالك الدولة وامللكية العقارية
من خالل كاتبها العام األخ حافظ بوقرة عقد هيئة إدارية قطاعية للنظر يف الوضع
القطاعي الذي تضمنته الئحة  28جانفي  2022والتي جاء فيها.
ان الجامعة العامة ألعوان وزارة العدل وامالك الدولة وامللكية العقارية وبعد
النجاح الذي حققه ارضاب يومي  25و 26جانفي  2022يهمها ان تتوجه اىل الرأي
العام الوطني والقطاعي باآليت:
ـ ان دعوة الهيئة االدارية لالرضاب كانت انذارا لسلط االرشاف يف القطاعات
الثالثة بنفاذ صرب منظوريها من تعطل تطبيق محارض االتفاق القطاعية ومن
االنقالب عىل املكتسبات ومن تعطيل العمل بتقاليد التفاوض.
ـ ارتياحها للجلسة التفاوضية مع وزير امالك الدولة والشؤون العقارية واملها
يف االبتعاد عن ارباك السلم االجتامعي مبصالح امللكية العقارية.
ـ عدم اندهاشها لتواصل السلوك الحكومي تجاه اعوان وموظفي العدلية القائم عىل التهميش ورضب املكتسبات.
ـ تحياتها النضالية لعموم اعوان وموظفي العدلية عىل تجذّر روح النضال والتضحية يف صفوفهم رغم ظروفهم القاهرة
ورغم االنكسارات التي شهدها مسار تحقيق مطالب جميع االسالك ورغم حمالت التشويه واالرباك ورضب وحدتنا.
ـ تواضعها امام كل نقد قاعدي ب ّناء هدفه االرتقاء باملامرسة النقابية املناضلة وأمام كل نقد نضايل ألداء الهياكل النقابية
يجذّر الوحدة النضالية القطاعية ألعوان وموظفي العدلية.
ـ دعوتها عموم منظوريها إىل االنتباه لكل محاوالت التشتيت واىل املحافظة عىل جذوة النضال استعدادا لكل الخطوات
التصعيدية التي ستتخذها الهيئة االدارية القطاعية القادمة يف صورة عدم تحقيق مطالبنا.
ـ دعوتها عموم النقابات األساسية والفروع الجامعية إىل عقد اجتامعات قاعدية مع عموم الزمالء ورفع توصيات يف
خصوص مشاغلهم وانتظاراتهم.

إضراب يف ديوان قيس األراضي واملسح
العقاري
دعت الجامعة العامة لألشغال العمومية
واإلسكان والبيئة أعوان ديوان قيس األرايض
واملسح العقاري إىل تنفيذ إرضاب عن العمل أيام
 1و 2و 3مارس .2022
وأرجعت الجامعة أسباب اإلرضاب إىل ما
وصفته مبامطلة مصالح رئاسة الحكومة لتطبيق
محرض اتفاق ممىض بتاريخ مارس  1مارس 2021
بني جميع األطراف املعنية.

إن إىل ربّك الرجعى
انتقلت اىل جوار ربها املغفور لها بإذن الله السيدة

حبيبة بطيخ

صهرة االخ سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري (والدة زوجته) التي توفاها االجل فجر االثنني وإثر هذا املصاب
الجلل يتقدم اعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري وكلّ النقابيني وأرسة جريدة الشعب بخالص العزاء لالخ سعيد راجني
من الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فراديس الجنان وإنّا لله وإنا اليه راجعون.
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المؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي بمدنين:

استمرارية يف التوجهات وتطلع لفتح امللفات

دعا األخ نور الدين الطبويب االمني العام
لالتحاد العام التونيس للشغل اىل ان يعود
الجميع «إىل رشدههم» لبناء تونس والتقدم
بها وان ينكب التونسيون عىل تجاوز كل
الصعوبات املطروحة وان تكون لهم القدرة
عىل تجاوز االزمات والكف عن الخالف
واملهاترات ،قائال «إن الوقت مل يعد يف صالح
البالد التي مل تعد تحتمل أكرث».
اعترب األخ الطبويب خالل افتتاحه أشغال
املؤمتر العادي ال 18لالتحاد الجهوي للشغل
مبدنني املنعقد تحت شعار «اتحادنا صوت
لشعبنا ودرع للوطن» ان مثل هذه الصورة
لتونس يف ظل الخالفات والرصاع الدائر بها ال
تساعد عىل االستثامر او تنمية املوارد او حتى
عىل الدميقراطية التي تخضع لضوابط.
وقال األخ االمني العام إن االتحاد قوة خري
واقرتاح وبناء يقوم بدوره يف الضغط االيجايب
واملؤطر من اجل تعديل البوصلة ومل الشمل
سالحه يف ذلك افكاره والحجة والقدرة عىل االقناع دون
نقاط مضيئة
يأس ،معربا عن التفاؤل باملستقبل واالمل امام وجود بعض
يف كلمته األوىل ويف رده عىل ما طرح من ملفات
املؤرشات االيجابية.
ومشاغل ظلت بال حل ،قال األخ عيل العدواين ان املكتب
وأكد أن الحلول موجودة للخروج من مثل هذه االوضاع وان املتخيل قام بأكرث من واجبه من خالل العمل عىل حلحلة
وجل ما ال يخطئ الننا عملنا
املستقبل سيكون افضل ،مشددا عىل رضورة حلحلة الوضع املشاكل واالشكاليات العالقة ّ
بحب لهذه االرض وحافظنا عىل االمانة كأحسن ما يكون
رغم صعوبة االوضاع االجتامعية واالقتصادية عىل جميع
األخ صالح السالمي:
املستويات .كام ا ّن جائحة كورونا مل ترتك لنا الوقت لعقد
جلسات كانت مربمجة لتوفري حلول لها ـ كام توجه األخ عيل
سلط اإلشراف تعاملت مع عديد
العدواين بالشكر لكل الذين ساندوا وفتحوا االبواب اليجاد
الملفات المطروحة بتلكؤ
حلول لبعض امللفات يف جهة مثل جهة مدنني التي عانت
طويال من النسيان والتهميش عىل أهمية موقعها الجغرايف
وبتسويف وبمماطلة
ونجاحها السياحي عىل امتداد سنوات طويلة وانهى األخ
عيل العدواين كلمته بالقول «ا ّن املسؤولية امتحان ونحن
عملنا عىل امتداد سنوات عىل النجاح فيه مماّ طرح علينا
السيايس واالبتعاد عن التشنجات واملناكفات والسب والقدح بحب وضمري ومسؤولية وهي مسؤولية تقدمنا بتحملها
وعن الترصيحات والترصيحات املضادة .ودعا إىل الجلوس خدمة للمجتمع وال ب ّد من تقبل من يشكرنا ومن ينقدنا
عىل طاولة الحوار للنظر يف الخروج من هذه االوضاع وايجاد بصدر رحب النه عمل انساين فيه اجتهادات ونحن اجتهدنا
حل تونيس تونيس من اجل بناء الوطن وانقاذ االقتصاد خاصة ومل ندخر جهدا لخدمة الجهة والوطن.
أن «كل االضواء الحمراء اشتعلت» .واعترب ان الحل واملفتاح
* رمزي الج ّباري
الحقيقي للوضع االقتصادي واالجتامعي هو السيايس للرتابط
الوثيق بني هذه العنارص الثالثة حسب رأيه ،مالحظا أنه ال
ميكن الحديث عن استثامر او من ّو او تشغيل يف ظل واقع
سيايس متحرك وغري مستقر ويف ظل غياب الرؤية الواضحة
لالستقرار.
واشار اىل أن موقف االتحاد من  25جويلية ال يجامل وال
يعادي بل إن للمنظمة الشغيلة قراءة موضوعية للواقع،
مضيفا أن االتحاد مع نبض الشارع لكنه ال مينح صكا عىل
بياض ويتمسك بان يكون الخيار تشاركيا وفق قوله.
وذكر األخ نور الدين الطبويب مبواقف االتحاد الثابتة يف متسكه
بالحفاظ عىل القطاع العام كمكسب وطني وعدم التفويت
فيه ورفضه تجميد االجور ورفع الدعم مؤكدا ان للمنظمة

بدائل ورؤية اىل سنة .2035
حضور الفت
حرض هذا املؤمتر الذي ترأسه األخ صالح الدين الساملي
األمني العام املساعد املسؤول عىل الدواوين واملنشآت الكتاب
العامون لالتحادات الجهوية بكل من املنستري ونابل وبن
عروس وجندوبة وباجة وتطاوين وعدة ضيوف.
أرقام من املؤمتر

األخ نور الدين الطبوبي:
اليمكن الحديث عن إستثمار أو نمو
أو تشغيل في
واقع سياسي متحرك
بلغ عدد املؤمترين  128اختاروا من بني  13مرتشحا  11عضوا
للمكتب التنفيذي الجديد .وأسفر مؤمتر االتحاد الجهوي
للشغل مبدنني عن التشكيلة التالية التي كسبت ثقة املؤمترين
وهي التي تتكون من األسامء التالية وهم اإلخوة:
عيل العدواين ولطفي الهازل وفرحات الخليفي وحسن الودرين
ومريم شامخ وبلقاسم بوعبيدي وراضية الساحيل ونجيب بن
مرزوق والحبيب الزموري ومحمد الجباهي وكامل الرشيف.
تهانينا لهم بالفوز بثقة املؤمترين كام نتمنى لهم النجاح يف
املهام املنوطة بالعهدة.
إنهاك للجهود
قال األخ صالح الدين الساملي إ ّن االتحاد قام بواجبه يف
متابعة كل امللفات املطروحة عليه من خالل املتابعة والتذكري
وحضور الجلسات رغم أ ّن بعض األطراف تعودت عىل التلكؤ
والتسويف واملامطلة عىل وضوح هذه امللفات التي مل يفشل
فيها وإنمّ ا مل يجد تعاونا من األطراف التي بيدها الحل والربط.
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األخ حفيظ حفيظ األمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية:

حاوره غسان القصيبي

عدد النيابات سيكون يف حدود  ...600وضيوف من منظمات دوليّة يف صفاقس
يتواصل استعداد االتحاد العام التونيس للشغل ملؤمتره العادي أيّام 16و17و18فيفري
 2022بصفاقس ولالطالع عىل تفاصيل وإجراءات املؤمتر التقت الشعب األخ حفيظ
حفيظ األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الشؤون القانونية فكان الحديث التايل:
* أين وصلت االستعدادات للمؤمتر ؟
 انطلقت االستعدادات للمؤمتر الخامس والعرشينلالتحاد منذ ستة أشهر حسب ما ينص عليه الفصل 19
من النظام الداخيل للمنظمة إذ تم خالل الهيئة اإلدارية
الوطنية تحديد التاريخ أليام 16و17و 18فيفري 2022
ومكان انعقاده مبدينة صفاقس وقد انبثقت عن الهيئة
اإلدارية لجان اللوائح التي عملت بشكل متواتر طيلة
 3أشهر وقدمت مشاريعها إىل سلطة القرار الثالثة
وبعد املصادقة عليها وقع عرضها عىل الهيئات اإلدارية
الجهوية بإرشاف أعضاء املكتب التنفيذي الوطني إذ
شارك مئات النقابيني يف مناقشتها وإثرائها وأخذت كل
املقرتحات بعني االعتبار يف الصياغة النهائية التي عرضت
من جديد عىل الهيئة اإلدارية الوطنية.
من الناحية اللوجستية وقع إمضاء العقود مع النزل
التي ستأوي النواب وقاعة املؤمتر .وقد ت ّم توزيع
النيابات التي ستكون يف حدود  600نائب أو أكرث بقليل
وأكّدت عديد املنظامت النقابية الدولية مشاركتها يف
افتتاح املؤمتر ،باختصار سيكون عرسا نقابيا للمنظمة.
* يتحدث البعض عن رضورة تراجع القيادة عن عقد

مؤمتراتها.
* البعض اآلخر يقول إنّه
تقدّ م مببادرة حول املؤمتر.
كيف تردّون عليها وعىل
مضمونها؟
 أصحاب املبادرة يدعونإىل الرتاجع عن

الذين يروجون لعريضة التراجع عن
عقد المؤتمر ال عالقة لهم ال من
قريب وال من بعيد بسلطات القرار
املؤمتر ،كيف تردّون عىل مثل هذه الدعوات رغم أنها
تأيت من بعض النقابيني؟
 موعد املؤمتر ومكانه تق ّرره سلطات القرار للمنظمةكل  5سنوات منذ
وهو مؤمتر عادي ينعقد يف آجاله أي ّ
انعقاد مؤمتر قمرت سنة  2017وقد دعت إليه الهيئة
ينص
اإلدارية الوطنية يف اآلجال القانونية حسب ما ّ
عليه الفصل  19من النظام الداخيل أي قبل  6أشهر
وهو ما ت ّم احرتامه.
أ ّما الذين ير ّوجون عريضة لدعوة القيادة إىل الترّ اجع
عن عقد املؤمتر يف آجاله فأغلبهم ال عالقة لهم ال من
قريب أو من بعيد بسلطات القرار وعدد منهم إ ّما
منخرطون أو مسؤولون نقابيون سابقون أو ال يتح ّملون
أية مسؤولية نقابية خاصة يف الهياكل الوسطى للمنظمة
بل وجدنا بعض األسامء تنتمي إىل منظّامت موازية.
فسلطات قرار االتحاد وحدها التي تق ّرر وتحدّد
أجندات املنظّمة واملجلس الوطني املنعقد يف أوت
 2020واملؤمتر االستثنايئ املنعقد يف جويلية  2021وهام
أعىل سلطات قرار املنظمة وقد قاال كلمتهام وبإجامع
وبعد أن استوفينا النقاش والحوار وبالتايل ال أحد يق ّرر
خيارات املنظّمة إال املمثّلون الحقيقيون للعامل والذين
بكل دميقراطية .فاملجلس
أفرزتهم صناديق االقرتاع ّ
الوطني يرتكّب من أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية
والكتاب العامني للفروع الجامعية والكتاب العامني
لالتحادات املحلية وهيئات الرقابة الوطنية واملؤمتر
االستثنايئ األخري يرتكب من النقابات األساسية القاعدية
وأعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية ،هؤالء هم املمثلون
الرشعيون ،ولو خضعنا لرغبات هؤالء أو أولئك ألصبح
قرار تعيني املؤمترات يتّخذ خارج األطر القانونية وهو
ميس من خيارات املنظمة واستقالليتها ويرضب
ما ّ
الدميقراطية داخلها ث ّم ليس هناك من تعليل التخاذ
مثل هذا القرار ،اللهم الرغبة عند البعض للبحث عن
املوقع بأي مثن حتى ولو كان بحرمان املنظّمة من عقد

عقد املؤمتر حفاظا عىل وحدة املنظمة ،ويف الحقيقة
املنظّمة مو ّحدة طاملا أنّها تأخذ قراراتها عرب سلطات
القرار الثالث :املؤمتر الوطني واملجلس الوطني والهيئة
اإلدارية الوطنية .ووجود أقلّية ترى غري ذلك ال يغيرّ
من الواقع شيئا أل ّن األغلبية سواء عرب الجهات أو أغلب
القطاعات قد عبرّ وا عن موقفهم وعن قرارهم وحدّدوا
موعد املؤمتر ومكانه وشعاره بل وناقشوا باستفاضة
جميع املشاريع ايت تقدّم يف املؤمتر.
أ ّما الغاية الحقيقية فتتمثّل يف محاولة يائسة إلبطال
قرارات املجلس الوطني واملؤمتر االستثنايئ لسنة
 2021والتي كانت قرارات مستقلّة حدّدها املمثّلون
بكل دميقراطية وحرية
الحقيقيّون للعماّ ل .واتخذت ّ
وطوعية.
والدميقراطية تقتيض احرتام قرارات األغلبية وهنا
الساحقة قد قالت كلمتها وحدّدت مصلحة
األغلبية ّ
بكل وعي ودميقراطية واستقاللية .ومن
املنظمة ّ
املفروض أن يحرتم أصحاب املبادرة رأي األغلبية فهي
إحدى سبل املحافظة عىل وحدة املنظمة.
إ ّن محاولة رضب قرار األغلبية أمر مرفوض قطعيا كام
أ ّن تدخّل البعض يف شؤونه االتحاد الداخلية مرفوض
كل هياكل االتحاد فال وصاية ألحد عىل
متاما وترفضه ّ
اتحاد حشاد وال أحد يق ّرر بدال عن هياكله وخارج
مؤسساته.
ّ
* هناك عديد األقاويل التي تتحدث عن تدخل السلطة
يف مؤمتر االتحاد ،هل لديكم أدلة عىل ذلك؟
بكل
 نحن نستع ّد لعقد مؤمترنا الخامس والعرشين ّاستقاللية ومل نسمح سابقا ولن نسمح اليوم وغدا ألي
طرف وألي سلطة كانت بالتدخّل يف ذلك ،لكن يف املقابل
نسمع بعض الترصيحات ونقرأ بعض التدوينات التي
تح ّرض السلطة للتدخّل من أجل إبطال املؤمتر وقراراته
ومنعنا من عقده أو من أجل عدم االعرتاف بالقيادة

التي سيفرزها املؤمتر القادم ،تحريض يف الحقيقة غريب
كل
عن النقابيني وسبق أن لفظ النقابيون من داخلهم ّ
من استعمل السلطة ض ّد االتحاد ولرضب استقالليته
واملؤسف أن يصدر تحريض كهذا من بعض من تح ّمل
مسؤوليات قيادية متناسيا أ ّن مثل هذا السلوك محظور
وخ ّط أحمر يف االتحاد.
بل األسوأ أ ّن هناك من رفع قضايا من أجل
الطعن يف قرارات سلطات االتحاد وبقدر ما
نحرتم القضاء وننترص الستقالليته ،فإننا نعترب
العقد الذي يجمع النقابيني هو قانونهم األسايس
ونظامهم الداخيل وقرارات هياكلهم دون.
* هناك من يرص عىل التأكيد عىل عدم
قانونية املؤمتر .هل ميكن مدنا برد عىل تلك
االتهامات وكافة تفاصيل املنحى القانوين
وأسباب تنقيح الفصول
القانونية؟
 ينعقد املؤمترا لخا مس
والعرشون يف
آجاله وقد
احرتمنا يف
ذلك ما
ورد يف

املحلّية ،وسبل إيجاد فضاءات قانونية يقع من خاللها
ترشيك النقابات االساسية يف صنع القرار من خالل
تقنني ندوات اإلطارات النقابية وإيجاد حلول للنقابات
الخصوصية عىل املستوى القانوين خاصة أنّه ال يتوفّر
فيها رشط تكوين جامعة عا ّمة وهي كلّها نقابات
نوعية تقدّم اإلضافة للمنظمة كاألطباء واملتفقّدين عىل
سبيل املثال وهذه األمثلة وغريها تف ّند محاولة البعض
املغالطة بحرص التنقيح فقط يف الفصل  20علام أ ّن
نواب املؤمتر االستثنايئ مل يلغوا هذا الفصل بل قاموا
بتعديله بغاية تناسق قانون املنظمة وانسجام أحكامه
لذا إ ّن ما وقع هو سحب الفصل املتعلّق بضامن
االستمرارية ومع اإلبقاء عىل التجديد من خالل إقرار
التجديد النسبي بعد دورتني كام هو مقرر يف االتحادات
الجهوية والجامعات العامة وسحبه عىل املكتب
التنفيذي الوطني وتحديد دورتني فقط لألمني العام
شأنه شأن الكاتب العام لالتحاد الجهوي أو الجامعة
العامة فليس من املعقول أن نضبط فصال نضمن فيه
االستمرارية والتجديد يف الهياكل الوسطى وال نسحبه
عىل املكتب التنفيذي الوطني وبالتايل كان الحرص عىل
ضامن التجديد والتداول مع الحفاظ عىل نسبة من
االستمرارية.
* ما تصوركم للمرحلة القادمة يف العمل النقايب؟
وماهي التحديات املطروحة؟
 أعترب أ ّن االتحاد يتأث ّر باملحيط الخارجي ولذلك عليهأن يتفاعل مع املتغيرّ ات التي يشهدها عامل الشغل الذي
تأث ّر يف العامل بالثورة التكنولوجية والرقمية والتي كانت

سلطات القرار وحدها تقرّر
وتحدّد أجندات المنظمة
القانون األسايس الذي وقع تنقيحه يف مؤمتر سوسة2021
غري االنتخايب بقرار من املجلس الوطني كذلك النظام
الداخيل الذي صادقت عليه الهيئة اإلدارية الوطنية
باإلجامع يف  14أوت  2021وبالتايل فإ ّن مؤمترنا قانوين.
حق املجلس الوطني
ّ
وكل الذين يعتربون أنّه ليس من ّ
الدعوة إىل مؤمتر استثنايئ غري انتخايب باعتبار أن العملية
االنتخابية رضورية نقول لهم إ ّن الفصل  11من القانون
األسايس املصادق عليه يف مؤمتر قمرت  ،2017حدّد 8
مهام للمؤمتر ليس توفّرها جميعها رشطا لص ّحة املؤمتر
كل املهام.
إذ انعقدت بعض املؤمترات التي مل تنجز فيها ّ
أ ّما يف حالة عقد مؤمتر استثنايئ فإ ّن املجلس الوطني
هو من ي ّحدد جدول أعامله باعتباره استثنائيا وهو ما
يختلف عن املؤمتر العام العادي وقد رأت سلطة القرار
الثانية أن يقترص جدول األعامل عىل مناقشة اللوائح
وتنقيح القانون األسايس وذلك من حقّه كسلطة ثانية
كل اإلجراءات كانت قانونية .وللعلم فإ ّن
وبالتايل فإ ّن ّ
تنقيح القانون األسايس هو نقطة قارة يف أشغال املؤمتر
العادي ولكن خالل  7مؤمترات سابقة من مؤمتر سوسة
 1989إىل مؤمتر قمرت  2017مل يقع تنقيح القانون
األسايس إالّ م ّرتني يف جربة  2002وقمرت  2017فهل
سيدفعنا ذلك إىل الطعن يف تلك املؤمترات بحكم عدم
إنجاز مه ّمة من مهماّ ته الثامنية؟ وهل نعترب أ ّن الخمس
مؤمترات األخرى باطلة ألنها مل تنقح القانون األسايس؟
لذلك نعتقد أ ّن مهام مؤمتر سوسة االستثنايئ هي مها ّم
استثنائية بدورها.
أ ّما يف ما يتعلّق بالفصول التي ت ّم تنقيحها فهي عديدة
وقد جاءت نتيجة تقييم ألداء املنظمة ولإلشكاليات التي
ظل املتغيرّ ات ومل تقترص عىل
تعوق العمل النقايب يف ّ
تعديل الفصل  20الذي أصبح الفصل  ،19بل شملت
حق املتقاعدين يف التواجد بالجامعات
عملية التعديل ّ
والجمع يف املسؤولية بني الفروع الجامعية واالتحادات
املحلية والجهوية وتقليص رشوط تشكيل االتحادات

سببا يف اندثار عديد املهن وبروز مهن جديدة مع تغيرّ
أمناط العمل كالعمل عن بعد الذي أصبح يستقطب
ماليني العماّ ل يف العامل وبالتايل سيكون لذلك تأثري
كبري عىل الحركة النقابية يف البلدان املتقدّمة خصوصا
التي انحرس فيها االنتساب النقايب وسيلقي بظالله
عىل البلدان النامية خالل العرش سنوات القادمة وعىل
االتحاد أن يستع ّد لذلك ،إضافة إىل تأثري التغيرّ ات
املناخية التي ستكون انعكاساتها وخيمة عىل الكرة
األرضية وهو ما يفرض علينا االستعداد الجيّد لهذه
الظاهرة الكونية.
ومن أه ّم التحديات أن يواصل االتحاد لعب دوره
كل التجارب النقابية يف العامل
الوطني الذي ميّزه عن ّ
وعليه تجذير دوره كق ّوة اقرتاح وبرامج وبناء ويف
الوقت نفسه وبالدرجة نفسها االستامتة يف الدفاع
عن حقوق العماّ ل االقتصادية واالجتامعية من خالل
مراجعة الترشيعات الشغلية يف القطاع الخاص والعام
والوظيفة العمومية وتقنني التفاوض وتفعيل املجلس
الوطني للحوار االجتامعي كفضاء ملناقشة الترشيعات
وإيجاد الحلول للتوتّرات االجتامعية والنضال من أجل
حث الحكومة عىل املصادقة عىل عديد االتفاقيات
الدولية دون أن ننىس أحد أكرب التحدّيات أال وهو
املؤسسات العمومية والحفاظ عىل عموميتها،
إنقاذ ّ
ألن املعركة املتعلّقة بالحفاظ عىل القطاع العمومي
مبؤسساته ومنشآته مازالت متواصلة حتّى وإن نجحنا
ّ
فيها سنة  2018وضغط الجهات املانحة عىل الحكومات
بالتخفيض يف كتلة األجور والحد من االنتداب مل تنته
بعدُ .وإن االتحاد قادر عىل تجاوزها والنجاح فيها
رشيطة تجذير وحدته الداخلية وإعالء القانون وإنفاذه
وكلّام ك ّنا مو ّحدين نجحنا يف املهماّ ت الكربى ،املرحلة
القادمة صعبة فلنستعد إليها بوحدتنا وبااللتصاق
بقواعدنا عرب مزيد ترشيكها يف كل الخيارات حتى نكون
جاهزين للنضال إذا تحتّم علينا ذلك.
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المؤتمر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بقفصة

استعراض ألبرز املشاغل واملعوّقات وتجديد الثقة يف األخ املرياوي
بإرشاف األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد وبرئاسة األخ أنور
بن قدور األمني العام املساعد املسؤول عن الدراسات والتوثيق وبحضور
عدد من الكتاب العامني بالجهات والقطاعات وتحت شعار «من أجل
استقاللية االتحاد ووحدة الشغالني» انطلق املؤمتر بكلمة افتتاحية لألخ
محمد الصغري املرياوي الكاتب العام لالتحاد الجهوي والذي أكد أن الجهة
تواجه أوضاعا مهنية واجتامعية صعبة يف ظلّ غياب الربامج التنموية
وبرامج التشغيل والعناية بالبيئة ومن
غياب البرامج جهته أكد األخ بن قدور يف افتتاح
أشغال املؤمتر عن سعادته باإلرشاف عىل
التنموية وعدم مؤمتر جهة قفصة املناضلة مثمنا أهمية
العناية بالبيئة
الدور الذي تلعبه املنظمة الشغيلة عىل
املستويني النقايب والوطني مش ّددا عىل
دقة املرحلة التي تفرض عىل الهياكل النقابية تقديم مقرتحاتها وتصوراتها
إلنقاذ البالد والحفاظ عىل مكتسبات العامل التي باتت مهددة داعيا إىل
الصف واالستقاللية باعتبارها من الثوابت التي انبنت
التشبث بوحدة ّ
عليها منظمة حشاد.

يف كلمته االفتتاحية قال األخ األمني العام نور الدين الطبويب أن البالد
تواجه أوضاعا صعبة عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي وأن االتحاد

تعامل مع املتغريات عىل الساحة السياسية مبسؤولية عالية وذلك يف
انتظار اتجاه الحكومة نحو خيارات جدية وتشاركية إلنقاذ البالد من
أزمتها وأضاف أن املنظمة النقابية مستعدة لتداول مختلف الحلول
والخيارات عىل قاعدة الحفاظ عىل مؤسسات القطاع العام وإصالح
مختلف املنظومات يف إطار تشاريك مع مختلف القوى الوطنية وأكد
األخ األمني العام عىل ان الرثوة الفسفاطية واملنجمية بالجهة تحولت
من نعمة إىل نقمة جراء ما لحق متساكني الحوض املنجمي من تلوث
وأمراض مؤكدا عىل وجود تحرك للدولة لالستثامر يف الجهة لتكون دافعا
لالستثامر الخاص ولبعث املشاريع التنموية وعدم مزيد إنهاك رشكة
فسفاط قفصة.

تدخالت شيقة

اتّسمت تدخالت املؤمترين باملسؤولية بحكم ا ّن واقع الجهة مل يتغيرّ
منذ سنوات االستقالل إىل اآلن ،كام كانت النقاشات مه ّمة مبا طرحته
من أفكار مع التذكري باالجراءات الوزارية التي اتخذتها حكومات ما
بعد الثورة االّ أ ّن أغلب هذه القرارات واالجراءات مل تعرف طريقها نحو
التفعيل لتظلّ قفصة كام هي.
* نرص الدين سايس

املكتب الجديد لالتحاد الجهوي بقفصة بعد توزيع املسؤوليات...
إثر انعقاد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بقفصة يوم
الجمعة 28جانفي  2022برئاسة االخ انور بن قدور االمني العام املساعد
املسؤول عن الدراسات والتوثيق ،تم انتخاب وتكوين املكتب الجديد
لالتحاد الجهوي للشغل بقفصة عىل النحو التايل:
محمد الصغري مرياوي (كاتبا عاما) وعيل عبد الله (كاتبا عاما مساعدا
مسؤوال عن النظام الداخيل واالتصال) وعامر عكرمي (كاتبا عاما مساعدا
مسؤوال عن املالية واالدارة واالنخراطات وممتلكات االتحاد واالقتصاد
االجتامعي والتضامني) ونزيهة خدميي (كاتبة عامة مساعدة مسؤولة
عن االعالم والنرش والعالقة مع املجتمع املدين) وسعاد علياين (كاتبة
عامة مساعدة مسؤولة عن املرأة والشباب العامل) ورمزي فرييض
(كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الدواوين واملنشآت العمومية) ومحمد
قاسمي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية)
وعمر حليمي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن التكوين النقايب واالنشطة
الثقافية والعالقات الخارجية واملهاجرين التونسيني) والسايس ثليجاين
(كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الوظيفة العمومية) ومحمد بركوس
(كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن القطاع الخاص) وميلود جلّويل (كاتبا
عاما مساعدا مسؤوال عن الحامية االجتامعية والقطاع غري املنظم).

هيئة المراقبة المالية

هذا وتم انتخاب وتكوين الهيئة الجهوية للمراقبة املالية عىل النحو
التايل:
عمر كنزة (مق ّررا) وسعيدة دايس وإبراهيم اآلجري (عضوين).

النظام الداخلي

كام ت ّم انتخاب وتكوين الهيئة الجهوية للنظام الداخيل عىل النحو
التايل:
نرص كرميي (مق ّررا) وخليفة حامد وجامل داليل (عضوين).
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بالتلميح والتصريح
* لطفي املاكني

يف ذكرى الشهيد ...وحتى ال ننسى

تحل هذه األيام الذكرى التاسعة الستشهاد شكري بلعيد
ّ
يوم استفاقت البالد عىل تلك الجرمية الشنيعة املكتنفة اىل
ح ّد اآلن بالضبابية والغموض طاملا انه مل يتم الكشف ع ّمن
خطّط ودبّر ونفّذ وهذا ما ينتظره الجميع منذ سنوات حتى
تتوضح معامل املرحلة القادمة الن الغموض املستمر منذ
تلك العملية الجبانة أثر بشكل جيل عىل تداعيات االحداث
وكيفية التأسيس ملستقبل يقطع مع كل ما له عالقة بالعنف
قوال وفعال.
إن االرصار عىل رضورة فك خفايا االغتياالت السياسية
الب ّد ان يتزامن مع رضورة القطع مع كل اشكال التحريض
عىل العنف خاصة ان معجم االلفاظ املستعملة يف خطابنا
السيايس وحتى املتداول بني العموم «يزخر» مبا يدفع إىل
مامرسة العنف بل ال يجد أي حرج يف أن يكون الوسيلة
«األنجع» القتناع الخصوم مبا يريد البعض فرضه عليهم من
أفكار ال تجد اإلجامع او القبول بها كمتداول يومي داخل
املجتمع.
بكل تجرد من أي خلفية عند تلك الجرمية
ويكفي التوقف ّ
النكراء لنتبني املنزلق الخطري الذي كانت البالد ستسقط فيه
خاصة ان أشه ًرا قليلة بعدها كان اغتيال الشهيد محمد
الرباهمي تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية وما لها من رمزية يف
عالقة بدولة االستقالل والتأسيس للدولة املدنية الدميقراطية
الحداثية واالجتامعية وبالتايل كانت هذه االغتياالت مق ّوضة
لتلك األسس التي ض ّحى من أجلها الشعب التونيس عىل مدى
عقود لتحقيق االنعتاق من االستعامر وترسيخ ثوابت املجتمع
مبني عىل العقالنية ومنطق الحجة
املتطلع اىل مستقبل ّ
واملجادلة والقبول بالرأي اآلخر املخالف دون ان يكون ذلك
مدخال للضغينة وبث الفتنة وإسالة الدماء الن البعض ال تروق
لهم األفكار او املقاربات التي ال تنصهر ضمن «مرشوعهم»
املنغمس يف املاضوية والرجعية املستند إىل الرتهيب والوعيد.
وبقدر ما عرفه مسار الكشف عن مختلف تفاصيل
مالبسات تلك الجرمية الجبانة من تعقيد وتعطيل وتشتيت
للجهود فإن إرصار فريق الدفاع عن الشهيدين بلعيد
واالبراهمي كان أكرب من كل املطبات التي وضعت يف
طريقهم حتى عزامئهم لكن العكس هو الذي كان بثباتهم
عىل املبدإ حتى تتم اماطة القناع عن الوجوه املتخفية وراء
تلك االغتياالت التي كانت ستدخل البالد يف نفق التطاحن
واالقتتال كام هو حاصل يف أغلب البلدان التي عرفت سقوطًا
ألنظمتها السابقة يف بداية  2011وهي اليوم تعاين من ويالت
الحروب األهلية وارهاب التنظيامت االصولية التكفريية
املرتبطة بأجندات اقليمية ودولية اغرقت شعوب تلك الدول
يف مستنقعات الفوىض والالدولة وهي الغاية االوىل من تلك
املخططات التي ال يعرتف منفذوها مبقومات الدولة املدنية
ورضورة التعايش والقبول باللعبة الدميقراطية التي تبقى
يف مرجعيتهم مجرد مطية لالنفراد بالسلطة والهيمنة عليها
واالنطالق يف «تأسيس مرشوعهم» الذي يعتمد أوال وأخريا
عىل البيعة وغلبة الجامعة وتغييب ألي من مقومات الدولة
املدنية.
وتزامنا مع هذه الذكرى التي فقدت فيها البالد أحد
رموزها السياسية اذ كان صوته عاليا يف كشف مخططات
تكبيل املجتمع بفتاوي الشيوخ التي تريد تسييج العقول
وتحنيطها يف مقوالت ال تلتقي مع الحارض ومتغرياته
املتسارعة إذ يفرتض علينا التشبث بناصية جدليتها الفكرية
والتكنولوجية يف آن واحد خاصة يف عالقة باألجيال الشابة
الطامحة اىل االقتداء بالتجارب املقارنة التي حقّقت قفزات
عمالقة يف مسار التأسيس ملجتمعات الحداثة واملتمكنة من
ناصية العلوم التي تبقى أساس التطور والخروج من بوتقة
التخلف الفكري والتكنولوجي.
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«النيوليبرالية والثورة المحافظة» لمحمد الشريف الفرجاني
أن تقدّم كتابا للدكتور محمد الرشيف الفرجاين ،تم تحريره باللغة الفرنسية
وربط بني جل العلوم واالختصاصات وأن تحاول االختزال باللسان العريب يف
مجال بكر من حيث املصطلحات واملرادفات ،تبدو املغامرة غري مؤمنة .غري
أن مشاركة النارش واملؤلف ومساهمتهام يف تأثيث الفضاء الثقايف مبناسبة
ملتقى فكري/جمعيايت دفعني إىل املبادرة بغاية تعميم الفائدة وتبسيط
املفاهيم وتقريب اإلنتاج من القارئ خارج مجال االختصاص .ونظرا إىل أهمية
الكتاب فقد استبرشنا بنفاد رصيد طبعته األوىل .يبسط محمد الرشيف الفرجاين
تحوالت عميقة مكتنزة باألسئلة والحرية وتذ ّرر اإلجابات واهتزاز القناعات حول
املوضوعات الحارقة ذات الصلة باملستقبل واآلفاق.
ولقد تعددت الكتب واملؤلفات التونسية الرديفة من حيث االهتامم لعنوان
«النيوليربالية والثورة املحافظة» بداية من حكيم بن حمودة حول العقد
االجتامعي الجديد ومحمد كرو «الثورة األخرى» وعادل اللطيفي «الدولة
والثورة والحداثة» ومحمد الهادي الزعيم «املسالك الزائفة» واملولدي قسومي
ولطيفة لخرض ومحمود بن رمضان وغريهم من الذين حاولوا التحليل والتأريخ
السري الذاتية وأحاديث الذاكرة الشخصية متو ّرمة
واملجادلة بعيدا عن نرجسية ّ
األنا .وهي املسافة املعرفية الفاصلة بني املثقف والسيايس حسب تحديد ميشال
فوكو.
محمد الرشيف الفرجاين غزير اإلنتاج ومتدفق الحضور يف أهم املناسبات
الفكرية والثقافية ببحثه عن الهجرة وعن اإلنسانيات الكونية حسب تعبري
املختص وفك عزلة القارئ مب ّد
فتحي املسكيني ،من أجل إيصال الفكرة إىل غري
ّ
الجسور بني البحوث واالختصاصات.
يستم ّد محمد الرشيف الفرجاين جذوره من الفلسفة وعلم االجتامع
واالقتصاد والتاريخ والعلوم السياسية واالنرتوبولوجيا
واألديان املقارنة ،ويخرج عن طوق القراءة األحادية
أو النمطية التي يهيمن عليها حاليا النافذون يف مجال
القانون وخاصة الدستوري منه.
كتب الرشيف الفرجاين العديد من املؤلفات
املرجعية التي تحوم غالبا حول هوسه يف البحث عن
عمق األزمة الحضارية التي نعيشها والتي أربكت
القناعات وأثارت فضول القارئ واستف ّزت قلم املفكر
والكاتب .لكن الخيط الرابط بني مؤلفات الرشيف
الفرجاين يبقى محاولة تفكيك مدلوالت املصطلحات
واملفاهيم التي تستجيل االستثناء اإلسالمي وتاريخ
األديان والدميقراطية ودور الدولة والتحوالت الهيكلية
التي تهز املجتمع واملؤسسات.
حاور كذلك وشارك يف التأليف وس ّجل أغوار
تجربته الذاتية والتنظيمية السياسة من خالل السجن
والحرية عرب مسرية معارض يساري يف تونس املستقلة
وخرج عن نسق األدب املأساوي وحطّم الصنم مع
فتحي بالحاج يحيى يف «الحبس كذاب والحي يروح».
يأخذ الكل بالجزء وينطلق من نقد الذات وتجاوز
اإلشكاليات املعرفية بالولوج إىل عمق التعاريف
واملصطلحات واملعاين النيولبريالية والثورة املحافظة .هي ثورة وليست الثورة
أثث حولها  260صفحة وشّ حها مبقدمة ذكّر يف صدرها مبقولة غراميش حول
عرس والدة العامل الجديد وختمها بوعد جديد ملؤلف قادم قد يكون حول
املعرفة والالئكية والدميقراطية ومفهوم الحرية والعدالة االجتامعية وأنسنة
اإلنسان واملصالحة مع الطبيعة دفاعا عن كونية الحقوق.
يرتكب الكتاب من  4فصول كربى وحوايل  25عنوانا فرعيا تحيلك إىل 355
ط ّرة وما يفوق  200مرجع من عيل عبد الرازق إىل ميشال فوكو مرورا بغراميش
وكارل ماركس وعبد الرحامن الكواكبي وبورديو.
كَ ٌّم هائل من االطالعات الفلسفية والتاريخية والسوسيولوجية واالقتصادية
ط ّوعها من أجل محاولة إدراك ما يجري حولنا ويجري لنا وما نساهم به يف
نحت صورة الغد.
مل يلتزم محمد الرشيف الفرجاين بتونس إال نشازا عامله أرحب وفكرته
جسورة حول مفهوم الثورة بني التطلعات والنتائج ألن مسار التاريخ ال منطي
ولكل ثورة خصوصياتها.
كتاب مييّزه االنسياب والتدرج وتخرتقه مفارقات واردافات خلفية oxymores
حول مفهوم يف صيغة متناقضة .هي ثورة لكنها محافظة ألن ذهنيتنا املرجعية
تضع الثورة يف مفهوم التقدم وتصل إىل حرصها يف بعد تقدمي حدايث تحيلك إىل
عبارات مشفّرة عىل غرار الذحل Resentimentواالستياء désenchantement
ونهاية العامل apocalypseوالرأساملية املتوحشة التي تفكّك املرفق العمومي
وتر ّهل الدولة لتصبح دكتاتورية التفقري والشعبوية.
يع ّرف الكاتب املصطلحات بكل دقة معتمدا تحيني املفاهيم الخاصة
وبرامج اإلصالح الهيكيل وإعادة اإلصالح ويعرض عليك
بالرأساملية
تعريفات بيانية حول تطور املجتمعات يف كل من أمريكا وأوروبا والصني والهند
ومرجعيات األفكار واألطروحات السياسية وجدلية الرصاع بني الحضارات
والطبقات ودور الدولة التعدييل وكيفية الترصف يف التحويالت االجتامعية
وماهية اإلمربيالية وأزمة الهوية ودور الفرد والرهانات الجديدة لغضب الطبيعة
وما يعصف بالبرشية من أوبئة وأمراض واالنحباس الحراري واالقتصاد األزرق
ورسملة الضامن االجتامعي والحقوق
واألخرض وااليكولوجيا وااليدولوجيا ْ
الكونية والحقوق األساسية ومفهوم العمل الالئق وتاريخية الهجرة والتحرض

والتمدن .Urbanisation
وحيث أن الثورة املحافظة تزحف بوجه سافر أو مكشوف فإننا ثوريون
باملحافظة وإن الثورة املحافظة ميكن أن تكون خطا ثالثا ما بني الليربالية
الرأساملية واملاركسية.
طاف بنا الكاتب بني السري الذاتية والخلفية السياسية ألهم املنظّرين
للتيارات الليربالية بشتّى األطياف وما بصمت أفكارهم من تنظريات شوفينية
ونازية وفاشية وشعبوية .وهي مرجعيات مازالت تؤث ّر يف واقعنا وتك ّيف
مستقبلنا خاصة بعد تنامي التيارات الشعبوية يف عالقة عضوية مع توغّل
النيوليربالية وتنامي اإلسالم السيايس الذي قدم نفسه بديالً للدولة الوطنية
وللتيارات االشرتاكية واألفكار التقدمية املبنية عىل قيم العدالة االجتامعية ودور
الدولة يف إعادة توزيع الرثوات وتعديل العالقة بني السلطة والسلطة املضادة.
نتفاعل اليوم مع آثار األزمة النقدية واملالية ومخلفات العوملة وتغ ّول األزمة
جل
السياسية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وتتشابك تحاليل ّ
الكتاب الذين اعتنوا مبدلول الثورة التونسية من حكيم بن حمودة ومحمد
الهادي زعيم ولطيفة األخرض وصالح الحاجي والهادي التيمومي واملولدي
قسومة ومحمد كرو يف مجتمع الثورة وما بعد الثورة وما يريد الشعب .وهي
كتابات الحرية حول الحالة املجتمعية وتدافع األحداث يف اتجاه الشعبوية
يف ثوب ثوري جديد دون الفصل مع االختيارات االقتصادية ومنوذج التنمية
والعالقة مع املانحني الدوليني.
وحيث مل تعد للكلامت الدالالت نفسها فإن املباحث مل تعد تتناول مخططات
ومناذج التنمية بل إن السياق يدعو إىل مزيد املغاالة يف نكران الواقع والعيش
عىل شعارات هالمية حول الهويّة والتهميش والعالقة مع اآلخر مبنطق قيمي
 éthiqueدون برامج سياسية واجتامعية واقتصادية
إذ تراجعت الدميقراطية حتى يف مفهومها االنتخابوي
لتحل بدعات االستفتاء والحوار الالمادي واالستغناء
ّ
عن دور املنظامت والهياكل التمثيلية واألحزاب مبا
ينبئ مبرحلة ديكتاتورية يرافقها خطاب تحشيدي
تعبوي مياثل ما نظّر له هايدغر وشميت.
وال يخفى اليوم التو ّجس لدى املاسكني بالسلطة
من النقابات والتعددية مبا يعاكس متاما حلم محمد
كرو بتونس الثورة األخرى القامئة عىل الحرية
والعدالة والتعايش والتسامح والتشاركية ضمن
االقتصاد االجتامعي التضامني وتراجعت بذلك
أسس العقد االجتامعي واملجتمعي الجديد بعد أن
د ّمر اإلسالم السيايس أسس الحياة السياسية وش ّوه
مفاهيم الدميقراطية والحريات الفردية والجامعية
ونرش الفوىض والتطاحن والتدافع االجتامعي بني
الطبقات الوسطى والضعيفة وخلق معارك وهمية
حول الهوية والعالقة بالدين والدولة اإلسالمية
والخالفة مبرجعيات تظهر مختلفة عن السلفية
السنيّة من جهة ووالية الفقيه الشيعية من جهة
ثانية.
وألن فشل اإلسالم السيايس يف إيجاد بدائل ويف التأقلم مع متطلبات الواقع
وتحديات املستقبل فإن التوازن يطرح عىل القوى التقدمية واملستنرية االلتزام
املبديئ بقيم العدالة االجتامعية والدفاع عىل حق االختالف ونبذ دونية الجندرة
مبا يدعو إىل التصالح مع الطبيعة وخدمة أهداف التوازن البيئي والتحرض
والالئكية .ولعل ما حدث يوم  25جويلية ّ 2021
يدل عىل مرجعيات الرئيس
منذ ترشحه لالنتخابات والتي تحيل إىل تعبريات الثورة املحافظة التي تسبق
فيها شعارات الوطنية صورة املحافظة الدينية دون أن تلغيها.
ويستخلص محمد الرشيف الفرجاين استقراء األحداث واألفكار بالوصول
إىل أن السياسات النيوليربالية أوصلت بلدانها إىل تراجع الحقوق االقتصادية
واالجتامعية وفكّكت املرفق العمومي الهادف إىل ضامن التكافل وطغت ثقافة
بيع األوهام وتنامت بؤر التهميش والفساد وانترشت ظاهرة الرثاء الفاحش
وتجارة املخدرات واألسلحة وتغ ّولت السوق السوداء املوازية التي بلغت نسبا
مأساوية من االقتصاد الوطني.
ولعل ما ميكن استخالصه من الكتب التي صدرت خالل السنوات األخرية
ّ
والتي تناولت تشخيص األوضاع واستقراء الواقع يف تطلع يرنو إىل مستقبل
أفضل إجامعها عىل عنرص م ّوحد وهو غياب التنمية مبفهومها الشامل وتراجع
املصعد االجتامعي وتفقري ما تبقى من الطبقة الوسطى وتنامي مظاهر الهدم
املمنهج باالعتامد عىل كل ما هو ُموا ٍز ملؤسسات الدولة .فهل ميكن الحديث
عن الدميقراطية يف مثل هذه األوضاع؟ وأين نحن من الدميقراطية االجتامعية؟
أو هل تبحث الدميقراطية عن دولة؟
رص املثقف التونيس عىل أن ما حدث هو ثورة لها خصوصياتها
ختاما ملاذا ي ّ
ومميزاتها؟
هل مييل املثقف إىل تربير الواقع أسوة بالسيايس حتى وإن صار هو نفسه
ضحية ذلك الواقع ألنه مل يكن فاعال فيه؟ هل لنا أن نختزل الدميقراطية يف
بعدها االنتخابوي الشكيل؟
أسئلة تسكن كالًّ منا ونهرب من طرحها مكابرة ويف نوع من الوصم والنكران.
وتبقى القراءة ب ّوابة املعرفة ونافذة عىل أسئلة جديدة تدفع نحو التفكري
عصيا عىل محرتيف السياسية ورموز دولة الهواة.
واإلنتاج الثقايف الذي ّ
يظل ّ

(مختص يف العلوم االجتامعية)
* بقلم :الهادي دحامن
ّ
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بعد تواصل محاكمة التاريخ

هل هناك إرادة سياسية حقيقية للتوجه الوطني التشاركي؟
* بقلم صالح هنيد
جاء يف كتاب «السياسة» للمعلم األول الفيلسوف
اإلغريقي أرسطو أن« :ال يشء يعلو فوق السياسة» .إذا،
ال رأس املال وال العسكر وال البوليس وال حتى الدساتري
املكتوبة عىل ورق .عندما يلتجئ رئيس الدولة اىل منظمة
عاملية جامهريية يف حجم االتحاد العام التونيس للشغل
نفهم مبارشة أن الثورة مل تهزم بعد وأن الرصاع متواصل
وأن الدوائر الحاكمة مل تستطع أن تجد حلوال ألزمتها
السياسية وأزمة رأس املال من ورائها وان جولة أخرى
من املناورة السياسية تعلن عن بدايتها .وان الرئيس قد
يكون ،بدأ يتعاىف من أسطورة البطل املنقذ او اإلمام
املعصوم وظل الله يف األرض؛ العقلية السائدة يف الوطن زالت متثل العمود الفقري للدولة التونسية الحديثة يف الدميقراطيني البكّائني .هكذا متسح هذه الحركة وأذنابها
العريب.
كل العار الذي لحق بها يف قميص قيس سعيد إضافة إىل
جل املجاالت.
من يريد أن يكتب التاريخ عليه أوال أن يبدأ بقراءة
والْيَ ْو َم يقف رئيس الدولة دون برنامج ،ولكن بكل املكافأة الكربى التي تتلقاها من الخارج واتباعه يف تونس
التاريخ وأن يلتزم بأدب القراءة أو باألحرى ايطيقيا ثقل املسؤلية ،بعد أن تخلص هو أيضا أو كام يبدو له من كحركة معتدلة يت ّم تلميع صورتها ودمجها يف الحركة
القراءة ،التي تعني بالرضورة التفكيك الجذري للمعاين كل خصومه السياسيني .خاصة الذين ساندوه منذ البداية الدميقراطية والجميع يعرف حجم الجرائم التي ارتكبتها
واملصطلحات واملفاهيم.
يف حق الشعب والبالد منذ نشأتها اىل الْ َي ْوم.
(النهضة ومشتقاتها) .فأي الطرق سيختار؟
وقع اختصار التاريخ الحديث للبالد التونسية يف سرية
قيادة االتحاد وقواعده ومناضلوه وأصدقاؤه
هذه الوقفة مل تكن اختيارية ولكن فرضها عليه تطور
أشخاص أو باألحرى يف شخصني هام بورقيبة وبن عيل ،األحداث منذ  25جويلية وخاصة تطور موقف ممثيل ومنارصوه من عموم الشعب عليهم مسؤولية املحافظة
ولكن عندما نحقق النظر عىل قول العالمة ابن خلدون الرأساملية االحتكارية يف تونس وع ّرابيهم يف الخارج .عىل املنظمة أوال وعىل البالد ثانيا ورئيس الدولة عليه
«التاريخ يف ظاهره
خاصة أن اإلفالس مسؤولية املحافظة عىل البالد بأكملها؛ من شاملها إىل
ال يزيد عن اإلخبار
يهدد الدولة ويدفع اىل جنوبها ومن رشقها إىل غربها وأمنها وأمن مواطنيها مبا
* أحداث  26جانفي
ولكن يف باطنه نظر
تغيري سياسة (الكل او يعني أمنها املايل والغذايئ والصحي والثقايف والرتايب...
وتحقيق» نعرف
ال يشء) التي ميارسها املسؤولية كبرية والفرتة حساسة وال وقت لتجارب
يستحقان  1978كانت نتيجة احتكار
«بن عيل» ال
سعيد والتكثيف املش ّط الصبيان أو أحاديث الفايس بوك واالنستغرام ولغو
أكرث من جملة بني
ملركزية السلطة ،وذلك املهرجني يف التلفزات ووسائل اإلعالم.
السلطة والثروة!
قوسني يف تاريخ
ميكن أن تساعد الخوارزميات والتطبيقات الرياضية
من خالل حيازة كل
تونس ،ال ليشء سوى
القرارات بيده .مثل يف الفوز باالنتخابات ولكن من أجل ان تخرج بلدا ما
أنه كان تتمة ملرشوع سابق حبكته دوائر متنفذة منذ هذه السياسة ال ميكن إال ان تؤجج التضخم يف األسواق من أزمة مستدمية منذ عرش سنوات ال ب ّد من النزول
السبعينات وجيء به ليكون الحارس األمني ملصالحها املالية .هذا التضخم املتزايد وحالة اإلفالس التي تهدد اىل امليدان ومشاورة أهل الحلّ والربط .ال ميكن أن
االسرتاتيجية والتاريخية .ثم ألقوا به يف الصحراء عندما كيان الدولة هو الذي أدى اىل تهرئة مواقع األحزاب نتكلم بإسم الجامهري وال نقوم بتقييم السياسات التي
استنفد صلوحيته .أما بورقيبة فهو حالة فريدة يلزمها الربجوازية الصغرية وعىل رأسها حركة النهضة .ودفعها ح ّددت وتح ّدد حياة هذه الجامهري باختالف طموحاتها
مجلدات ومؤرخني ومراكز بحوث مختصة .لكن األهم ،إىل التهرب من الحكم املبارش وقيادة الحكومة مبا أنها وتوجهاتها وانتامءاتها ٬عىل ميينك الهادي نويرة وعىل
عندما نتناول هذا التاريخ من زاوية الرصاع الطبقي تربز الحزب الفائز باألغلبية يف االنتخابات بتعلة ترشيك يسارك أحمد بن صالح .أحمد بن صالح له ما له وعليه ما
صور أخرى ومفاهيم مختلفة وأشخاص آخرون .أه ّم اآلخرين والوفاق الوطني ولكنه كان فخا نصب للجميع عليه كذلك الهادي نويرة له ما له وعليه ما عليه ،ولكن
شخصيتني طبعتا الحياة السياسية وخاصة االقتصادية ليتقاسموا نتائج فشل االختيارات التي مررتها النهضة فلنذكّر ببعض األرقام والتواريخ واالحداث لعل الذكرى
يف تونس بعد االستقالل اىل الْ َيوم؛ هام أحمد بن صالح لخدمة حفنة من األغنياء وع ّرابيهم يف الخارج .لذلك تنفع املؤمنني .مثلت حقبة الستينات مجال الفعل ملا
والهادي نويرة يعني التوجه الوطني االشرتايك مقابل بدأت قيادتها يف عملية هدم ذايت وتحجيم قاعدتها أسميه بتونس االشرتاكية .التي توجهت إىل البناء الداخيل
التوجه الليربايل االحتكاري .وال ب ّد أن الرئيس قيس سعيد الجامهرية ،ما عدا املجموعة املصغّرة املقربة جدا من والتوزيع العادل بني الجهات :بعثت صناعة الحلفاء يف
يعلم ذلك جيدا ومع ذلك قام بتلك الخطوة الجريئة راشد الغنويش او الذين ت ّم غرسهم يف أجهزة الدولة .القرصين (سنة  1956وسنة  )1968وصناعة السكر بباجة
وهي استدعاء األمني العام لالتحاد يف لقاء دام أكرث من يقول تروتسيك «يف فرتة غروبها تتحول الفاشية إىل وصناعة الفوالذ ببنزرت إضافة إىل ما كان موجودا وما
ثالث ساعات!
خطط إلنجازه باإلضافة اىل املركب
نوع خاص من البونابارتية» .فهل
عندما يقف رئيس الدولة عىل باب االتحاد ال ب ّد لكلّ
* تونس سنة الجامعي بتونس واملركب الريايض
ارتأى قيس سعيد لنفسه هذا الدور
باملنزه والتعاضديات الفالحية التي
مهت ّم بالشأن السيايس أن يرهف السمع .فبعيدا عن نونية ليلعبه يف تخدير الجامهري وسلب
ابن زيدون وقدرات الرئيس يف استعراض ثقافته الشعرية إرادتها .يقول «سدهري هازارين  1986كانت
بدأت فوق األرايض التي انتزعت
من املستعمر وهنا ال يكفي املجال
هل كان قيس سعيد يعني بالفعل «أضحى التنايئ بديال سنقه» يف كتابه «أسطورة نابليون»:
عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا» وهو يعرف «هذا الشخص (بونابارت) اختارته مستعمرة أكثر لتعداد كامل إنجازات تلك الفرتة
ملاذا .ألن االتحاد لن يرىض أبدا بدكتاتورية جديدة مهام الجامهري هو أكرب مثال عىل ما قد من سنة  1943وبأية تكلفة والنتائج الحقيقية
التي حققتها وهنا ال ب ّد من االشارة
كان نوعها .هل هنالك إرادة سياسية حقيقية تبحث عن يقود إليه ما اصطلح عىل التعبري
إىل دراسة قيمة منشورة يف دليل
التوجه الوطني التشاريك الحقيقي أم هي فقط مناورة عنه بالوعي الزائف للجامهري وكيفية
سياسية لفك الحصار عن مؤسسة الرئاسة؟
التالعب بإرادتها .زعيم وطني شعبي تؤكده االنتخابات شامل افريقيا (لصويف بسيس) تقول فيها إن الفائض
عندما كان بورقيبة الداهية يف كامل عنفوانه ومداركه الشعبية وفوق سياسات األحزاب ،مع اإلميان بال ِّدين التجاري يف تونس سنة  1973كان ألول مرة إيجابيا
الصحية توجه اىل االتحاد بعد أن خاب أمله يف الليرباليني كمساعد للدولة» .هل سريىض قيس سعيد بأن يكون منذ ما قبل االستعامر .وهذا قطعا ليس بفضل سياسة
ونجح نسبيا ولفرتة طويلة يف إقصاء كل خصومه مبيّ َض جرائم النهضة والسبب يف خروجها من مستنقع االنفتاح التي بدأ يف تنفيذها الهادي النويرة بل هي
السياسيني .ولكن يف املقابل تبنى برامج االتحاد كاملة الحكم نقية طاهرة .بل أكرث من ذلك تصبح الحركة مثرة برامج الستينات التي بدأت تعطي مثارها يف غياب
وطبق تصوراته االقتصادية واالجتامعية ذات املنحى املجرمة املدافع األول عن التوجه الدميقراطي والتعايش أصحابها الرشعيني .فرتة السبعينات تم فيها تحنيط
الوطني واالشرتايك ،فربح بورقيبة كشخص وكسيايس السلمي بني األحزاب وجميع مكونات املجتمع؟ ثم تلعب بورقيبة املريض يف رئاسة مدى الحياة وسجن أحمد بن
وربحت البالد بأكملها؛ مبا أن هذه الربامج كانت وما دور الضحية الذي تحبكه جيدا هي وحلفاؤها من أشباه صالح ورضب املنظامت الجامهرية اتحاد الطلبة واتحاد

الشغل وفتح باب االستثامر ألجانب مبا يعرف بقانون
 72ودعم نشوء برجوازية احتكارية بالقروض ووقف
كل االستثامرات الضخمة يف الجهات الداخلية… سياسة
كهذه ال ميكن أن تؤدي إال إىل األزمة التي كان يوم 26
جانفي  1978أبرز متظهراتها؛ اإلرضاب العام الخالد يف
ذاكرة النقابيني والطبقة العاملة وعموم الشعب الكادح
الذي بدأ يرى ويعي كيف أن الطغمة الحاكمة وحفنة
من العائالت احتكرت لنفسها الرثوة والسلطة باسم
بورقيبية كاذبة ووطنية مزيفة مبا أن هذا التميش انتهى
سنة  1986بإعالن إفالس الدولة وخضوعها التام ملرشوع
التعديل الهيكيل امل ُمىل من ِق َب ِل الدوائر املالية العاملية
القارضة .وقد جاء يف نفس البحث املشار إليه أن تونس
سنة  1986مستعمرة ماليا أكرث من سنة  .1943لذلك تم
يف السابع من نوفمرب  1987إزاحة رمز االستقالل الحبيب
بورقيبة وتنصيب بن عيل رجل التفكيك الهيكيل والنهب
املمنهج من ِقبَ ِل ما اصطلح عىل تسميتهم بالعائالت
السبعة التي تنهب تونس.
خط الجامهري واضح وخط االحتكاريني أوضح ولكن
الْيَ ْو َم والعامل بصدد نرش الجيل الخامس للشبكات
الخلوية ( )5Gوالرصاع عىل أشده بني من يظفر مبحطة
يف طريق الحرير ونزاع اقتصاديات املعلومة واالفات و
األدوية ،هل يحق لنا ان نبقى نحاكم التاريخ؟ من كان
األفضل بن صالح أو نويرة؟ ومن منهام أحق بأن نتبع
خطاه للخروج من األزمة؟ وحتى نتقدم البد من التقييم.
ليس األشخاص ولكن اإلنجازات وخاصة ما الذي مل ينجز
يف التجربة االشرتاكية وكذلك يف التجربة الليربالية؟
بعيدا عن نظرية املؤامرة هناك أسباب موضوعية
أدت إىل إفشال املرحلة االشرتاكية يف تونس برسعة أهمها
يف نظري غياب الرشط الدميقراطي يف تسيري املشاريع
وثانيا عدم التعبئة الجامهرية لهذه املشاريع حتى تصبح
اختيارا وليس إكراها .أما التجربة الليربالية فقد كانت
عكس ذلك يف كل املجاالت وبدا ظاهرا أن الذين اختاروا
هذا النهج ،اختاروه ألنفسهم فقط .نية االحتكار كانت
قامئة منذ البداية؟
خالصة القول إن التجربة االشرتاكية مبا فيها التعاضد
لو أنها دامت فرتة أطول عىل األقلّ ثالث عرشيات
لتمكّنت البالد من القضاء عىل كلّ السلبيات يف اقتصادها
ولكان حال الجهات أفضل بكثري ،مثلام حصل يف الصني.
يف حني أن تركيا التي بدأت سياسة االنفتاح نقال عن
تونس نجحت مائة باملائة ألنها كانت أكرث انفتاحا وأقل
احتكارية من تونس .وألن السياسة هي فن املمكن فإن
أمام رئيس الدولة الذي رفع شعار إرادة الشعب حلّ
واحد إن كان فعال يريد أن يكون خادم الجامهري وهو
يقف عىل باب االتحاد أن يعلن عاليا أن املؤسسات
الوطنية االسرتاتيجية ليست للبيع وأن األرايض التونسية
الخصبة ليست للتفويت (مرشوع أشار إليه الغنويش
عندما ذكر تجربة زيت النخيل يف اندونيسيا) وأن من
أفسد يف سوسة ال ميكن أن يصلح يف تطاوين (الصلح
الجبايئ مع اللصوص ال) وان يقوم بإصدار مراسيم تحرر
السوق فعال وتسهل إمكانية بعث املشاريع بعيدا عن
الرخص اإلدارية والتعطيالت التي ال لزوم لها .فإن كانت
املجموعة الدولية ال ترىض لنا النهج االشرتايك فلنجعلها
ليربالية حقيقية عىل كل املستويات حتى تكرس شوكة
العصابات االحتكارية وتفقد هيمنتها عىل االقتصاد
وبذلك نبني دميقراطية حقيقية مبنية عىل التوزيع
العادل للرثوات ومتتلئ خزائن الدولة بالرضائب عىل
القيمة امل ُضافة وغريها .كام فعل لينني «خطوة إىل االمام
وخطوتان إىل الوراء».

اخلميس  3فيفري  - 2022العدد 1680

الملف السياسي

 09سنوات على استشهاد شكري بلعيد

13

* الطايع الهراغي

يوميات الفرح ال ّدامي
ّ

«فإذا سقطت في جحيم المعركة».
فانظر تجد علما يرفرف فوق نار المعركة/
مازال يحمله رفاقك يا رفيق المعركة»
(معين بسيسو)
متماوت ،قلها وفاجئنا بأغنيّة جديدة
لم يبق وقت عندنا للموت ،إن ننقص يزد
أعداؤنا .فانهض.
يا صاحبي في النّعش متسّع ألغنيّتين».
(سميح القاسم في رثاء معين بسيسو)

ُيفرتض بعد استشهاده أن ال يقبل أحد بنصف الحقيقة،
وأن ال يرتيض أحد نصف الحلم .وأن ال يلبس الوهم من
اختار أن ميوت كام يريد ال كام يريدون.
الشّ هيد يتاموت وال ميوت
األربعاء  06فيفري  ، 2013سنتان بعد الثورة ،وعرسك مل
يكتمل ،وجراحنا مل تندمل والطّريق إىل الحقيقة مل يرتسم.
يف صباح غائم يلفّه ضباب الحرية تونس تصحو من حلمها
وكل من فيها ،تتفقّد
تتحسس جنب ْيها ،تسأل عن بنيها ّ
الظالميّ ،
ّ
ُحامة أحالمها ،تنحبس أنفاسها وترتعب .خاتلها الغدر ،عشّ اق
املوت اختطفوا من بني ظهرانيها أحد أبنائها .ويتج ّمد يف الحلق
السؤال ،من نوايس؟ ومن يواسينا؟ يف مصابها؟ أم يف مصابنا؟
ّ
رسب ال ّنوازل من ب ّر غري ب ّرنا
كدأبها دوما يف حالك األيّام ،مل ّا تت ّ
وسامء غري سامواتنا تتحامل عىل جراحها ،تكبت أحزانها ،تحمل
ع ّنا وزر اللّحظة ،تحبس دمعة ،تشدو :وما قتلوه ،وما نالوا
منه .وإنمّ ا يُخ ّيل إليهم .متاموت هو ومل ميت .انظروا بالبصرية
حي ال ميوت ،يفاجئكم بني اللّحظة واللّحظة،
ال بالبرص ،شكري ّ
بني اآلن واآلن ،يقتحم عليكم وجومكم ،ينغّص عليهم فرحة
السامء ،دمه يج ّمل ترابك يا الخرضاء،
لن تدوم ،يطاول عنان ّ
يسقيها نبعا ،يقاوم جدبا ،يرسم ههنا وردة وهناك قلبا .رحل
وما رحل .وما كان ميكن إالّ أن يكون عىل سفر .وهل كان ميكن
السفر.
أن يكون عىل غري سفر؟ من سفر إىل سفر .سفر هو ّ
من رحلة طويلة إىل رحلة عجيبة وما زلّت به قدم ،وما نال
منه التّعب .انتظروا منه عودة ،وله إطاللة .كالشّ هداء دوما
املحب،
يتاموتون وأبدا ال ميوتون .يرتّبون مواعيدهم بشبق
ّ
يستدلّون عىل وعر الثّنايا بدرب ع ّبدوه بدم غزير وحزن ضنني
عزيز .شكري مل ميت ولن ميوت .دونكم ال ّنعش .ماذا ترون؟
وماذا تبرصون؟ ليس إالّ أنشودة .هو فقط يف خلوة مع رفاق
له يتداولون شأننا وحزننا وه ّمنا وحلمنا وطيشنا وبعضا من
أوهامنا وما يعرتينا من تر ّدد وتيه ووجوم ،يخاتل أعداءه/
أعداءكم /أعداء الحياة .يعاند .يوغل يف العناد .ينبعث بني حلم
غائر وحلم ثائر .ما غادرنا .اسمعوا وعوا .انتبهوا ج ّيدا .احفظوا
حبها بدم تهاطل مدرارا .يرسم دوائر
الوص ّية يتلوها عليكم كام رّ
يف األفق لحظة قبل أن تفارق ال ّروح املهجة والجسد .أنصتوا:
دمي يا دمي ،ال تخن جرحا هو دوما سندك برساب خلّب
مل يكن لك .يا دمي ،ال تصالح عىل ما مل يكن لك فيه مدخل
للتّصالح وال مجال فيه للتّسامح ،اغتالوك فانتىش من عبقه
ال ّرمز وبات أكرب .رصت أبهى وأحىل وأجمل .وهبوك قيدك.
منحوك شهادة ميالد فأحيوا الفكرة وما قتلوها .وما وأدوا شبق
ِ
الحلمة .وتظل تجيئ ،تجيئ يا جرحي عىل عجل كمن به حنني

إىل طفولة انسابت ومل ييأس من استعادتها حلام جميال
وطيفا أجمل وأجمل .ترتق جراحنا .يتك ّور الجرح عىل
الجرح ويعانق ابن أ ّمه الجريح ،أخا مل تلده أ ّمك،
سل
وعىل العهد ال يساوم .تحرم األعداء متعة التّ يّ
بتناثر ما تطاير من بقايا األشالء .شكري يستعرض
عجائب رشيط حياته وأيّامها .يستذكر .يعترص ذاكرته.
يتمثّل الوص ّية :يسكنني إليكم شوق قاتل وأنا القتيل .يب
إليكم ّ
كل الحنني وبعض من الحرسة وما تيسرّ
من ال ّندم.
رجــــاء ال متـــت
رجاء ال متت قبل أن تستأذننا يف
موتك .ال متت قبل أن متوت .ال
تطرد عىل جراحنا الذّباب.
ال تخن العهد ،وأنت املعنى الذي
يأىب أن يكتمل ،وأنت الفوىض
التي ىّأن لها أن تنتظم ،وأنت
الجرح الذي عنادا يكابر ،يض ّمد جرحا مبثله ،يداري حزنا
بشجن ،وعىل أحزانه أقسم أن ال يساوم.
أنا مل أمت ،مل أواجه قاتيل ،قد يكون رآين ولك ّني بالتّأكيد ما
أبرصته ،مل أحاوره يوما عىل ما اختلفنا فيه دوما ،كان بج ّبة
املوت يلتحف ،وكنت عىل الحلم أتك ّور وبه أتدث ّر ،كان ميسك
مس ّدسا ولغام وبالحقد يتوضّ أ ،وكنت أوزّع ابتسامة شاردة
تخرق ثقوب ال ّزمان ،بها أتي ّمم مل ّا مل أجد ما به أتوضّ أ .آه لو
كُ ِتب يل من رحلة عذابات العمر عمر جديد ،ألعدت ترتيب
األشياء ،لرتّبت يوم رحييل بنفيس ،وأقمت عريس ،لراكمت
أعوص األسئلة وهجرت ما تبلّد من ركيك األجوبة .لدمغت
رفاق ال ّرحلة بلغم األسئلة .هل يل أن أكون طريقكم إىل اليقني؟
هل يل أن أكون ال ّدم الذي به من أدرانكم تغتسلون؟
يا أنا .أبحر مرغام يف وعر الثّنايا يف ما ش ّذ من رحلة سباق
املسافات الطّويلة .إليكم أعود كام سأعود دوما مظ ّفرا إذا
أدركتم كيف تتسلّلون من بقايا ال ّروح إىل ما ع ّبدته لكم دروبا
أردتها سالكة وموجا يخ ّط حدود الفصل بني من بىك صدقا
ومن تباىك زورا وغدرا .أخلع عنكم ما تق ّمصتموه من وشاح
األحزان .أدعوكم مل ّا يستب ّد الحنني بالحقيقة إىل عرس دام يف
ساحة معلومة ويف وقت معلوم.
يا أنا .ليس بيني وبني قاتيل عداوة .بيني وبينه ما بني خطوط
الطّول وخطوط العرض من التباس .بيني وبينه ما بني املق ّدس
الصبح وغسق
واملدنّس من تباعد ،بيني وبينه مابني نجمة ّ
اللّيل من تنافر .قاتيل ما عرفته ولكن لست أدري أين ومتى
خربته .أريد قبل أن أعود من غيايب ومن سفري ،من غياهب
ال ّرحلة ،من جنون ال ّرحيل ،أريد أن أطلّق األبعاد ،أريد أن
أعانق املستحيل وبه أتو ّحد .يعترصين اشتهاء رهيب عجيب،
يحتضنني ،يستحثّني أن أمتطي صهوة املحال ،صهوة ال ّزمن
الصحراء ،يف غريب الفيايف،
املستحيل ،أوغل بكم يف مجاهل ّ
يف وعر األدغال .أبحث عن جواب ينتصب مستقيام يف محال.
لعل يف لحظة
أريد أن أالحق شهوة يه ّزها الحنني إىل االنتشاء .يّ
هي ال ّدهر عرسا وطوال أفاجئكم بوجه الحقيقة ّ
وأزف اليكم
برد اليقني .أريد أن أطوي هذا اليوم الشّ احب كشمس آخر
ال ّنهار تطوي دورتها عىل عجل ،عىل قلق كأ ّن ال ّريح تحتها
تو ّجهها وال تواجهها فتغيب وتغيب .ترى هل اسرتق من مكر
السالم؟
ال ّزمان لحظة ليو ّدع أحدا م ّمن كان يجب أن يُقرئهم ّ

ما أظن .كان مستعجال .هل ترك له قاتله فرصة للتّذكّر؟ كان
يريد أن يرصع كلامت تنوء بحملها لتتح ّرر من أغاللها .الخيانة
رسب ،والغدر ميتطي حلّة سوداء،
ترسي ،من ثنايا الضّ لوع تت ّ
السؤال .أرحل وأترك لكم بعضا
واإلجابة تف ّر منه ساعة يرجمها ّ
من اليقني ،أترك لكم ما ال يب ّدده الغياب وال يفسده ال ّنسيان.
ما يجعل الكذبة تنتصب حقيقة ،ما يسلّيكم يف أوقات الكآبة
وامللل .فام أنا للخطيئة مبشته وال أنا لإلثم عاشق.
السفر؟ ملاذا رحلت ومل يكتمل بعد
ونساءل ،ملاذا تع ّجلت ّ
ّ
القصيد ،وفصول ال ّرواية تش ّعبت وتس ّمرت كأمسية يداهمها
الظّالم وما بها بالظّلمة استئناس؟ رحلت من خيام مقفرة
تحتج بكرثتهم.
إىل ديار عامرة .إذن سلّم عليهم جميعا .ال
ّ
فج عميق.
كل مرص وعرص ،من ّ
سرتاهم واحدا واحدا .من ّ
كل ّ
األسامء معلومة .ونشيدهم معلوم :نحن ال ّربح الكامن يف ما
تبقّى من ركام خسائركم .نحن هنا باقون إىل أن يجيب العدم
ويستكمل الوجود دورته الباقية ،وتتبينّ الفروق بني خيط
ال ّرذيلة وخيط الفضيلة ،بني ح ّد الوهم وح ّد الحقيقة «كأنّنا
عرشون مستحيال» إىل أن تعود العصافري إىل أوكارها .العصافري
تح ّن دوما إىل أعشاشها ،يه ّزها الحنني إىل أوطانها .نحن هنا
باقون ،نحرس املدينة من ظلمة املدينة .مل ّا يداهام الشّ ّك تتك ّور
عىل أسوارها ،تحتمي بظلّها من القادمني من الكتب القدمية
املنفلتني كجائحة تناسلت وف ّرخت واستطاب لها املقام.
شكري يذّاكر ،كم واحدا معك يف معركتك صمد؟ كم رفيقا خان
احتل وجهك؟
احتل قربه وما ّ
فكان ما كان؟ كم وجها مك ّررا ّ
شكري ير ّدد .مل أكن أبدا طريدا ومل أكن ولن أكون رشيدا .قد
أكون غريبا .ولك ّنني أبرص فأرى ما ال يُرى ولغتي تغ ّني :قتيل
يقاتل /يهدي ذاكرته للشّ مس تذروها سنابل غضب /تقاوم
الشّ وق املتعب والحنني املغتصب .وحني ينال من الشّ مس
التّعب ترصخ :هذا نشيدي ب ّددوا به ما سكنكم من أضغاث
األحالم وما ابتُليتم به عندما اعتصمتم بأقىص اليمني ومت ّرغتم
يف وحل أقىص الوسط وتهتم يف رحاب الخطيئة والخطإ «أيّها
كل هذا العمر
قي أمضيت عمرك يف اليسار .فهل يُعقل بعد ّ
الشّ ّ
أن تذهب ميينا؟».
مت ،رحلت عن ديار أح ّبة إىل ديار األح ّبة
شكري متاوتّ وما ّ
فسلّم عليهم.
شكري سالما /وفاء /عهدا .لن نقول لك الوداع .فأنت تحتضن
املدينة وقاتلك يحتضن القرب.
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الحديث عن تحوير وزاري منتظر

لطفي الماكني

هل هو تفعيل للعمل الحكومي أم ارباك له؟

مبرور املائة يوم عىل تشكيل حكومة نجالء بودن
انطلقت فرضيات اجراء تحوير عىل تركيبتها التي
اخذت وقتا مطوال كام يتذكر الجميع قبل االعالن
عنها منذ اكرث من ثالثة أشهر مضت وما يطرح يف
عالقة بتلك الفرضيات املعلنة وبشكل ضاغط من
عدة وسائل اعالم داخلية وخارجية اسباب االعالن
عن رضورة اجراء هذا التحوير يف مرحلة اوىل ويف
مرحلة ثانية الجدوى منه.
كام يتساءل املتابعون واملحللون عن حقيقة
وجود رابط بني املتغريات الحاصلة يف املشهد
السيايس يف الفرتة االخرية خاصة بعد فشل املراهنة
عىل الرافضني ملا حصل يوم  25جويلية اذ انهم
كانوا مي ّنون النفس بأن تكون احتجاجاتهم يوم 14
جانفي منطلقًا «لهبة شعبية» تنتفض ضد الرئيس
وحكومته التي مل تقدم لعموم التونسيني شيئا طبعا
هذا حسب ما يراه الرافضون كام قلنا ملسار 25
جويلية واولهم حركة النهضة التي تسعى للعودة إىل
الحكم من خالل دعمها ومساندتها املعلنة والخفية
لكل ما تقوم به بعض االحزاب واملكونات االخرى من
اعتصامات واحتجاجات مع ان النوايا مختلفة بني ما
تريده تلك املكونات وما تتمناه النهضة والداعمون
لها بشكل مطلق وهذا ما حدث يف الجلسة العامة
عن بعد للربملان املجمد التي دعا اليها الغنويش منذ
أيام ماضية والتي تبني للمتابعني انها موجهة أساسا
إىل إثارة انتباه الخارج اكرث من الداخل الذي يجوز
القول انه حسم يف امر عودة النهضة إىل الحكم بعد
عرشية فاشلة عىل جميع االصعدة ونعني هنا عموم
التونسيني الذين ومهام تكن مآخذهم عىل البطء
الحاصل يف االجراءات او تأخر القرارات املستوجب
التعجيل بها فإنهم يرفضون أي عودة للربملان املجمد
بشكله وتركيبته السابقة واجامال كل منظومة ما قبل
 25جويلية باتت يف حكم املنتهية بالنسبة إىل غالبية
املواطنني وكل القوى الوطنية واملدنية والدميقراطية
واالجتامعية.
* تثبيت وتعديل
من منطلق ذلك الحسم يف منظومة ما قبل
 25جويلية فإن الرهانات تصبح واضحة بالنسبة
إىل الحكومة ويف الوقت نفسه تحتاج إىل الكثري من
الجهد والذهاب باتجاه الحلول دون البقاء يف ذات
الدائرة وهذا يتطلب العمل بنجاعة اكرب خاصة يف
ما له عالقة مبارشة بعيش التونسيني بعد ان عرفت
جلّ املواد االساسية ارتفاعا مشطّا مل يعد املواطن
قادرا عىل توفريها األمر الذي جعله يتساءل عن
دور الحكومة ومتوقعها يف هرمية السلطة لتنفيذ
القوانني عىل املضاربني واملحتكرين الذين هيمنوا
عىل مختلف مسالك التوزيع ونتوقف عندما حصل
يف االيام املاضية بداية مماّ توجه به رئيس الدولة يف
اجتامع مجلس الوزراء من تحذير لهؤالء املتاجرين
بقوت الشعب وارصاره عىل اصدار مرسوم رئايس
سيكون متشددا يف العقوبات املسلطة عليهم وهو
ما اعتربو املتابعون تكرارا ملا سبقه من تهديد دون
ان يتبع بقرارات لكن هذه املرة مل يطل االنتظار
ليعلن الناطق باسم محكمة االستئناف بتونس عن
توجيه جملة من التهم لرئيس منظمة الفالحني
يف عالقة باملضاربة واالحتكار وهي تهم مكفولة
للقضاء لينظر فيها هذا من الناحية القانونية ،اما
من الجانب السيايس فإن ذلك اشارة جلية اىل وجود
تحالفات خفية لتعطيل اي خطوة تقوم بها الحكومة

لتحسني ظروف عيش املواطنني اذ ان عالقة الفرد
بالسلطة تحكمها عادة مدى قدرة االخرية عىل تأمني
االساسيات بعيدا عن الشعارات والوعود التي ال تنزل
اىل أرض الواقع وبالتايل فإن تلك األحداث قد تكون
كشفت للمتابعني اوال ان الحكومة التي ترتأسها نجالء
بودن مكبلة او هي محارصة من بعض القوى التي
تعوق أي انجاز لها.
* القدرة عىل املجابهة
باملقابل هناك من يرى ان الحكومة الحالية غري
قادرة عىل مجابهة كل املشاكل املطروحة بسبب
تراكمها لسنوات سابقة ومن ناحية اخرى دامئا تحتاج

إىل قرارات رئاسية لتسهيل مهامها مبا يوحي ألغلب
املتابعني واملالحظني ان الرئيس سعيد هو الرئيس
الفعيل للحكومة وهذا يعيدنا اىل امتداد العقود
السابقة اذ يرشف رئيس الجمهورية عىل مبارشة كل
املهام الحكومية وبالتايل يقترص دور رئيس الحكومة
عىل التنسيق بني الفريق الحكومي ومتابعة تنفيذ
القرارات الرئاسية ومن هنا فإن اي تحوير يف تركيبة
هذه الحكومة يعود بالدرجة األوىل إىل الرئيس سعيد
النه هو من اختار اعضاء الحكومة وفق مقاييس
ورؤيته للدور املنتظر الي وزير يتم تكليفه بزي
حقيبة وزارية.

بضغط من اليسار والقوى الوطنية

التمديد للرئيس «ماتاريال» واليوم يتوجه من الربملان بخطاب إىل الشعب

التمديد للرئيس «ماتاريال» واليوم يتوجه
من الربملان بخطاب إىل الشعب اإليطالي
ينتظر ان يحتضن اليوم الخميس  3فيفري الربملان االيطايل جلسة عامة يتم
من خاللها تسلم الرئيس االيطايل «سارجيو ماتاريال» مهام التمديد له لفرتة
جديدة من رئاسته وليتو ّجه بعدها بخطاب يوضح من خالله تحديات املرحلة
التي متر بها البالد وهي سياسية واقتصادية واجتامعية.
وقد عاشت الساحة السياسية االيطالية عىل مدى األيام املاضية تجاذبات
وتطورات متسارعة باعتبار ان املدة الرئاسية تنتهي يوم  3فيفري الجاري وبالتايل
البد من انتخاب رئيس جديد وهذا يتم مبارشة من مجلس النواب باعتبار ان
النظام السيايس االيطايل برملاين اذ عادة ما يتم ترشيح شخصية مشهود لها بالكفاءة
والتجربة اضافة اىل االبتعاد عن اي من الشبهات التي تعطل وصوله اىل قرص
رئاسة الجمهورية.
* سارجيو ماتاريال
* برلسكوين مرفوض من الجميع
عرفت األيام املاضية طرح فرضية ترشيح «سيلفيو برلسكوين» زعيم اليمني االيطايل من قبل تحالف احزاب
اليمني لرئاسة الجمهورية وهو الذي ترأس عديد املرات رئاسة الحكومة إضافة اىل سنه املتقدمة ( 85سنة) وقد
اثار ذلك املقرتح جدال واسعا مل يهدأ إال بإعالن برلسكوين انسحابه من اجل مصلحة البالد كام ذكر بنفسه الحقيقة
ان هناك رفضا مطلقا لوصوله إىل القرص الرئايس بداية من أحزاب اليسار بزعامة الحزب الدميقراطي الذي يرى
ان ترشحه يفتقر إىل املقاييس املفرتض توفرها يف من سيتقلد أعىل منصب يف الدولة وأولها النزاهة ونظافة اليد
واالبتعاد عن الشبهات وان يكون شخصية جامعة قادرة عىل التعامل مع امللفات املطروحة بحكمة وبعيدا عن
الخلفيات املع ّوقة للقيام بهذا الدور وقد ساندت هذا املوقف اغلب القوى الوطنية وقد روجت الئحة لالمضاءات
رافضة لهذا الرتشح الذي اعترب منافيا ملبادئ وقيم التي اقيمت عىل أساسها الجمهورية االيطالية .كام ان هذا
موقف التحالف امام الرأي العام
املوقف تبنته بعض احزاب تحالف اليمني اذ اعتربت ان هذا الرتشح سيضعف َ
خاصة أن موعد االنتخابات العامة اصبح قريبا وان شخصية برلسكوين مثرية لالختالف يف حني ان الظرفية التي
متر بها البالد تحتاج إىل من هو قادر عىل ضامن االستقرار واالستمرارية للخروج من تلك الظرفية يف مرحلة اوىل
واعادة ترتيب االولويات بعد ذلك.
* االستقرار واالستمرارية
كان من نتائج ذلك الضغط اعادة انتخاب الرئيس سارجيو ماتاريال يف جلسة عامة مساء السبت املايض
وحصوله عىل نسبة عالية من اصوات النواب  759صوتا ويف ذلك إقرار بحاجة البالد إىل االستقرار باعتباره شخصية
تحظى باحرتام كل القوى بالبالد ملكانته االعتبارية وتاريخه النضايل وانتامئه اىل عائلة عرفت مبواقفها الوطنية
اضافة اىل ابتعاده عن كل الشبهات او االرتباطات بأي من دوائر اللوبيات.
كام أن خصوصية الظرفية دعت اغلب االحزاب اىل استمرار رئيس الحكومة «ماريو دراغي» يف منصبه بعد
تحسن مختلف مؤرشات االقتصاد باعتبار أنّه كان رئيس البنك االورويب يف فرتة ازدهار االتحاد االورويب وبذلك
تحصل املوازنة بني الحكمة السياسية (رئيس الدولة) والنجاعة االقتصادية االجتامعية املجسمة يف رئيس الحكومة
خاصة بعد ان ترضرت ايطاليا من جائحة كورونا وتداعياتها وهي تشكل بطئا يف من ّو اقتصادها مقارنة بغريها من
الدول االوروبية اضافة اىل ان احزاب اليمني املهيمنة عىل الحكومة تعمل بكل الوسائل للحد من تدفق املهاجرين
والتضييق عليهم برتحيلهم إىل بلدانهم االصلية مثل ما هو حاصل مع الشباب التونيس بحكم االتفاقية املمضاة
منذ سنوات مع تقدميها لدول جنوب املتوسط معدات متطورة ملراقبة الحدود ملنع وصول قوارب الهجرة غري
النظامية إىل السواحل االيطالية.
ونشري إىل ان رؤية رئيس الجمهورية االيطالية تختلف يف هذه املسألة مع ما تريد احزاب اليمني فرضه إذ
أنه يرى رضورة النظر بواقعية تراعي مصلحة مختلف االطراف وهذا ما اكده خالل زيارته لتونس سنة  2015يف
خطابه بالربملان التونيس يف جلسة عام ترأسها حينها رئيس مجلس نوراب الشعب حينها محمد النارص والذي دعا
يف كلمته االفتتاحية اىل اهمية التخيل عن املقاربة االمنية يف معالجة الهجرة غري النظامية وتجنب املآيس املتكررة
دون ان يغري الجانب االورويب من أساليب تعاطيه معها.

لطفي املاكني

من ناحية اخرى فإنه ترتيبا عىل ما سبق ذكره
فإن هذا التحوير يف حال أصبح واقعا (هناك نفي
من الدوائر الحكومية عن وجود نية للقيام به) فهو
سيكون سناريو ملرحلة جديدة ملا بعد  25جويلية
اي تثبيت متوقع السلطة الجديدة بخلق ديناميكية
يف تركيبتها وهنا نعني الفاعلني يف الشأن العام
الن الوزير ومن خالل كيفية تعاطيه مع امللفات
املطروحة عىل وزارته سيقدم صورة عن السلطة
القامئة لذلك قد يكون حصل اقتناع بعد كل هذه
املدة عن انطالق عمل الحكومة برضوة القيام برتميم
وس ّد الثغرات التي ظهرت يف تركيبتها ألنه ال ميكن
ان يكون آداء كامل الفريق الحكومي بالنجاعة
والديناميكية املطلوبتني.
* تهيئة ملرحلة قادمة
مام يطرح من قبل املتابعني كذلك هل ميكن
الحديث عن وجود برنامج حكومي جا ٍر العملُ عىل
أساسه ذلك ان الحكومة انطلقت يف عملها دون ان
تكشف عن الخطوط اآلنية وطويلة املدى التي متثل
خرطة الطريق اذ اننا مل نسمع إىل حد االن اي حديث
لرئيسة الحكومة عرب وسائل االعالم تكشف فيه عماّ
تريد القيام به ومازلنا ننتظر وقد يطول االمر اذ يعترب
املتابعون ان مختلف اللقاءات التي تجمع الرئيس
سعيد برئيسة الحكومة أو غريها بحضور عدد من
اعضاء الحكومة هي مبتابعة الخطط والربامج املزمع
القيام بها اذ يو ّجه اليهم ما يجب القيام به يف أي
ملف يرى رئيس الجمهورية ان له األولوية وعليه
فإن رئيسة الحكومة ليس لديها ما تضيف عىل تلك
التعليامت الرئاسية ما يعني ان االمر موكول اوال
واخريا لتقديرات رئيس الجمهورية وحده.
* مرحلة عدم استقرار
كام ان بعض القراءات التي تذهب يف اتجاه
امكانية ادخال تعديل حكومي ترى يف ذلك رضورة
خالل هذه املرحلة التي تعرف عادة بعدم االستقرار
عىل مدى تاريخ البالد بحصول االحتجاجات
واالضطرابات وهذا ما نلحظه هذه االيام يف عدد
من الجهات والقطاعات وبالتايل فإن ذهاب وزير
وقدوم آخر ميكن الحكومة من وقت مستقطع
للتهدئة واعطاء فرصة ملعالجة بعض امللفات دون
الخضوع للضغوطات املتزايدة عىل عدد من الوزارات
التي ظهر قصور يف مجاراتها لنسق عملها مقارنة
بغريها من الوزارات االخرى اذ ان هناك تفاوتًا ال
ميكن التقليل منه يف عالقة مبا يقوم به الوزراء من
مهام وجهود اضافية يف ايجاد حلول للملفات الراجعة
بالنظر إليهم مقابل عجز عدد من اعضاء الحكومة عن
تقديم االضافة وهذا أمر مفهوم باعتبار ان اغلبهم مل
تكن لهم تجارب سابقة مع الحقائب الوزارية مقارنة
بالوزراء الذين مروا سابقا بهذه التجربة وهذا ما نراه
من رسعة يف تفاعلهم مع ما يطرأ من اشكاالت تحتاج
إىل قرارات سياسية وهذا ما بات يستوجب حصوله
من ترميم لبعض الحقائب الوزارية.
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الحوار المجتمعي

أستاذ علم االجتماع منير السعيداني لــ«الشعب»:

الجزء األول

* حاوره  :أبو جرير

بعضهم يعتقد أن العلومَ االجتماعية مزعجة ومقضّة للمضاجع
منري السعيداين أستاذ علم االجتامعي باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية .حاصل عىل
التأهيل الجامعي وله مساهامت بحثية وعديد املنشورات يف التنوير والحداثة والتنوع
الثقايف .جلسنا إليه فكان هذا الحوار لجريدة الشعب.
* المطلع على سيرتك الذاتية يجدها
زاخرة باإلنجازات .كيف تقدم نفسك
للقرّاء؟
جامعي يف علم االجتامع ،وتحديدا
 باحثٌ  -مد ّرسّ
يف علم اجتامع الثقافة .هذه صفتي املهنية ،ولكن
هي أيضا صفتي التي أخرج بها عىل الناس بكتابايت
وإسهامايت البحثية ،واقرتاحايت النظرية واملنهجية
والتحليلية .وأنا أعترب هذه الصفة كافية لتقدميي إذا
ما أخذنا يف االعتبار أن علم االجتامع الذي أقرتحه علم
اجتامعي عمومي ،أي يجتهد يف أن يصنع له موقعا يف
الجدل العمومي ضمن فضائه املدين .ولعمومية علم
االجتامع الذي أقرتحه صفتان أساسيتان:
 هو أنّه أوال ،ال يكتفي بذاته ،بل يخوض نقاشاتنقدية متقاطعة ميكن أن تتح ّول إىل سجاالت متضافرة
االختصاصات مع جملة من أمناط التفكري اإلنساين
واالجتامعي وعلومه هي أساسا الفلسفة والتاريخ
وعلم النفس واألنرتوبولوجيا.
* الفلسفة تصنع الوعي والعقل النقدي.
ماذا ينتج علم االجتماع؟
 علم اجتامع يُنتج خطابا علم ّيا ويسعى إىل جعلهيف حوار مع جملة الخطابات التي تجول يف املجتمع
ومنها الخطاب السيايس والخطاب اإليديولوجي
والخطاب اإلعالمي ...إلخ .يف هذا املعنى هو علم
اجتامع حواري جدايل.
ومن نافلة القول إن علم االجتامع العمومي هذا
نقدي اجتامعيا من حيث هو يلتزم معياريا بجملة
من القيم التي تؤطر ال إيتيقا البحث والكتابة
والنرش التي أتب ّناها فحسب ،بل وكذلك إيتيقا الجدل
االجتامعي الذي كنت أتحدث عنه .ويعني يل هذا
االلتزام املعياري تح ّمل مسؤول ّيتي األخالقية بوصفي
أكادمييًّا ،ضمن املسؤولية املدنية واملجتمعية املنوطة
باملؤسسة األكادميية التي أنتمي إليها ،حتى وإن مل
املؤسسة عىل متام الوعي واالضطالع بهذه
تكن هذه ّ
املسؤولية .وبهذا املعنى رمبا كان ما أقوم به بحثا
وكتابة ونرشا وتدريسا مندرجا ضمن العمل عىل
االتصاف بسامت ُمثَقَّف من نو ٍع ّما.
* خضت عديد المحطات والمناشط
ضمن أروقة الجامعات التونسية تدريسا
وتأطيرا وإشرافا .كأستاذ علم االجتماع.
ما هي أهم التجارب التي أنجزتها؟
 أنا انتميت إىل الجامعة التونسية يف سن األربعني،بعد أن خضت عىل امتداد ما يقارب العقدين تجربة
التدريس يف التعليم الثانوي ( .)2000-1982وعملت
عىل إثراء تجربتي التدريسية األوىل بجملة من
األنشطة النقابية (يف قطاع التعليم الثانوي) والثقافية
(نادي السينام ببنزرت ،نوا ٍد ثقافية أخرى يف دور
الثقافة والشباب بجهة بنزرت) بل ادعيت يف وقت
ّما أنني شاعر .وإذا ما راجعت االثنني وعرشين سنة
املاضية ،ميكنني اال ّدعاء أنني ،ويف مختلف الجامعات
التونسية التي مررتُ بها (صفاقس ،سوسة ،تونس
املنار ،تونس ،منوبة ،القريوان ،قفصة ،جندوبة،
الزيتونة) ويف مختلف الهياكل البحثية والجامعية

األخرى ،باحثا-مد ّرسا ،أو محارضا ،أو مناقشا لل ّرسائل
الجامعية ،أو منشطا لأليام التكوينية والدراسية،
خضت أربع تجارب كربى:
 تجربة البحث الذي يُفترض أن يكونالنّشاط الرّئيس للباحث المدرّس
(الحظ ترتيب الصفتين) من حيث ّ
إن
المَهمّة األساسية للجامعة هي إنتاج
المعرفة .أليس كذلك؟
 لقد قمت ببحوث ميدانية ومكتبيةُ ،مفردةوجامعية ،جامعية وغري جامعية مع منتدى العلوم
االجتامعية التطبيقية (تونس) مثال ،ومع الجمعية
اللبنانية للعلوم الرتبوية ،ومع مؤسسة مؤمنون
للدراسات واألبحاث ،ومع املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات .وكانت تجاريب البحثية موزعة
عىل أوساط ومناطق تونسية مختلفة منها الحرضي
املديني ،والشبايب ،والجامعي ...،وقد مكنتني هذه
التجربة من أن أصدر  15كتابا من إنتاجي الفردي
أو ضمن إنتاج جامعي ،أصيل أو مرتجم ،فضال عن
عرشات املقاالت .ولقد مكنني نرش بحويث بالعربية
والفرنسية واألنقليزية يف تونس والجزائر واملغرب
ومرص ولبنان وقطر وفرنسا والواليات املتحدة
األمريكية وفنلندا ،فضال عن النرش اإللكرتوين الذي
ال موقع مح ّدد له ،من أن أحقق بعض متطلبات
علم االجتامع العمومي كام تحدثت عنه يف إجابتي
عن سؤالك األول .وحتى أيف هذه املتطلبات حقَّها
بأوىف صورة ممكنة حرصت عىل ال ّدوام عىل تقديم
نتائج بحويث عن طريق وسائط غري وسائط النرش
الورقي املكتوب .فعىل امتداد االثنني وعرشين سنة
املاضية استجبت لدعوات جامعات ومراكز بحثية
مغربية وجزائرية ومرصية ولبنانية وقطرية وإماراتية
وبحرينية وعراقية وإيطالية وفرنسية ،وإسبانية
وأملانية وتايوانية وتركية وبرازيلية ودولية منها ما
رشفني به املجلس العريب للعلوم االجتامعية (مق ّره
بريوت) والجمعية العربية لعلم االجتامع (التي
تأسست يف تونس أواسط مثانينات القرن العرشين)،
ّ
والجمعية الدولية لعلم االجتامع (التي أمتتّع بعضوية
لجنتها التنفيذية للعهدة  )2022-2018والجمعية
الدولية لعلامء االجتامع ال ّناطقني بالفرنسية (التي
صار يرأسها تونيس منذ بضعة أشهر) ،والجمعية
اللبنانية للعلوم الرتبويّة ،ومراكز بحثية من بينها
 Maison des sciences de l’Hommeومعهد
الدوحة للدراسات العليا ،ومؤسسة مؤمنون بال
حدود للدراسات واألبحاث (مقرها الرباط) ،واملعهد
العريب لألبحاث ودراسة السياسات-تونس ،ومعهد
البحوث املغاربية املعارصة (فرنيس ،مقره تونس) ،ويف
مناسبات قليلة مع الجمعية التونسية لعلم االجتامع.
كام كانت عضويّتي يف هيئات قراءة وتقييم للمشاريع
البحثية واألطاريح الجامعية ومخطوطات الكتب
واملقاالت بالعربية والفرنسية واإلنقليزية ،ومن
بينها اللجنة املشرتكة ما بني املجلس العريب للعلوم
االجتامعية Maison des sciences de l’Homme
مناسبات مثىل لتعميق تجربتي البحثية وتوسيع

آفاقها .وباعتبار اضطالعي ،منذ أشهر قليلة برئاسة
هيئة تحرير املجلة التونسية للعلوم االجتامعية التي
تصدر (منذ سنة  )1964عن مركز الدراسات والبحوث
االقتصادية االجتامعية (سرياس -تأسس سنة ،)1962
زاد تنوع تجربتي البحثية .كام ل ّبيت دعوات أخرى
وردت ع ّيل من نوا ٍد وجمعيات ثقافية ومنظامت
مجتمع مدين طالبية ونسائية تونسية وعىل رأسها
االتحاد العام التونيس للشغل .ولدى تلبيتي هذه
الدعوات قدمت محارضات وورقات بحثية وعروضا
لنتائج بحوث فردية وجامعية .كام استجبت لدعوات
مجموعات مناضلني اجتامعيني من أجل قضايا متس
مبارشة مبطالب العدالة االجتامعية ،كام كان عليه
األمر يف أوال جاب الله من والية املهدية (.)2021
ومن أجل تحقيق ما حدثتك عنه من رضورة اإليفاء
مبتطلبات علم االجتامع العمومي واالشرتاك يف
الجدل العمومي لبيت كذلك دعوات جرائد ومجالت
ورقية وإلكرتونية وإذاعات وقنوات تليفزيونية من
الجزائر وتونس ومرص وقطر وفرنسا وأملانيا وغريها
لتسجيل مقابالت وتنشيط برامج حوارية وتدخالت
خاطفة وأخرى أكرث طوال ،خُضت فيها يف قضايا
تتعلق باملعارف والثقافات والتغري االجتامعي والشأن
العام ...وتجاوزت فيها السياق التونيس كلام بدا يل
أنني عىل دراية كافية باملوضوع.
* هل من بسطة عن علم االجتماع
العمومي الذي تعمل على االلتزام به؟
فرصا
 كانت كل هذه املناسبات بالنسبة إ ّيل ًلطرح وجهة نظري يف ما خضت فيه ،ولكن للتعلّم
من اآلخرين أيضا ،من زمياليت وزماليئ من جنسيات
مختلفة وبألسن مختلفة ومن تجارب بحثية متكاملة
يف تباينها ،وأظن أنني حصلت بذلك عىل فرص فريدة
إىل ح ٍّد َّما لألخذ عن زمياليت وزماليئ ومامرسة الحوار
الجدايل معهن ومعهم.
* لك تجربة في تكوين الطلبة من خالل
التدريس ،سواء أكان ذلك في المستوى
األساسي أو في مستوى الماجستير...
 بسبب تدهور ظروف العمل يف الجامعاتالتونسية وتدين مستوى ما يقدم فيها من معارف،
وتناقص فرص التكوين والتكوين التكمييل للباحثني
املد ّرسني أنفسهم ،كثريا ما ال تُؤخذ هذه التجربة عىل
محمل الج ّد ألنها صارت مه ّددة أكرث فأكرث بالرتديد
الروتيني وبتناقص اإلمكانيات وبتكلّس الربامج ج ّراء
عجز اللجان القطاعية املكلفة بوضعها عن التجديد،
وبتزايد ضيق األفق النظري وبالهزال البيداغوجي
املستمر .وإزاء هذه املخاطر املاثلة أمام كل مد ّرس
ميكنني اال ّدعاء أنني اجتهدت قدر إمكاين حتى ال
أقع فيها فركّزت درويس ،وفضال عن دروس النظريات
واملناهج التي تعترب العمود الفقري لتدريس كل علم،
عىل علم اجتامع الثقافة بفروعه املختلفة واملتجددة
دامئا ،ون ّوعت االختصاصات التي ينتمي إليها الطلبة
الذين ألقيت عليهم درويس (علم االجتامع ،اآلداب
والحضارة العربية ،اآلداب والحضارة الفرنسية،
الدراسات الهندسية )...،واستنجدت بلسانني آخرين
غري لساين األصيل العربية يف بحويث البيبليوغرافية
وإعداد درويس وتقدميها وتجهيز محتوياتها .كام
حرصت منذ سنوات عىل أن أعتمد وسائ َط اتصالية
مختلفة مع طلبتي ومنها شبكات التواصل االجتامعي
باإلحالة عىل بعض محارضايت املسجلة واملوضوعة عىل

يوتيوب مثال أو بعض حسابات فايسبوك ،أو غريها.
وخالل السنتني املاضيتني خضت تجربة التدريس
عن بُ ْع ٍد بَ ْع َد أن كنت ج ّربتها مبناسبة تقدير دروس
لطلبة ماجستريات دولية يف إسبانيا وإيطاليا وغريها.
ورمبا كان جديرا بالتنويه أنني مارست تدريسا غري
نظامي ،أي غري مندرج يف تعليم جامعي منتظم،
ّ
احتضنه مركز مناء لل ّدراسات اإلسالمية واإلنسانية
(مقره الرباط ،املغرب) ،ومتثل يف تسجيل  32درسا يف
تاريخ علوم االجتامع ونظرياتها ومناهجها ومنظّريها
سجلت صوتا وصورة وكانت مصحوبة بعروض
سمعية برصية وتخللتها نقاشات وأسئلة وأجوبة مع
الحارضين ،ثم وضعت عىل منصات خاصة للمتابعة
بعد تسجيل يف ما يس ّميه املركز «مساقا» .وحسب
األصداء التي بلغتني من املركز ،وبعد سنتني من
وضع الدروس عىل املنصة ،مر باملساق عرشات من
املسجلني من أرجاء واسعة من البالد العربية.
ثم تجربة التكوين يف الدوكتورايل لطلبة علوم
االجتامع واالنرتوبولوجيا والدراسات الثقافية
والحضارية ...وعىل األخص من خالل التعاون مع
مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث يف
ّ
املغرب ويف تونس ،ومركز البحوث يف األنرتوبولوجيا
االجتامعية والثقافية ومركز الدراسات املغاربية
(ومق ّراهام يف وهران ،الجزائر) ومركز البحوث املغربية
املعارصة (تونس) واملجلس العريب للعلوم االجتامعية
يف الربنامج التكويني الذي يحمل تسمية «جيل جديد
من علامء العلوم االجتامعية يف املنطقة العربية»،
وجامعات أخرى منها جامعة بري زيت الفلسطينية.
وخالل السنوات األربع أو الخمس األخرية كانت يل
تجربتان متميزتان يف التكوين الدوكتورايل األوىل يف
«مخرب بحوث يف التنوير والحداثة والتنوع الثقايف»
الذي يعمل صلب املعهد العايل للعلوم اإلنسانية
بتونس (جامعة تونس املنار) وأرأس فيه فريق بحث
يف «أسس املعارف الحديثة وتقنياتها» ،والثانية هي
«ورشات التدريب عىل التأليف العلمي االجتامعي»
التي ينظّمها فريق البحث واملخرب واملركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات-تونس .ومن نتائج
نشاطي يف مختلف هذه التجارب ،أن متكن عدد من
طلبتي ومن طلبة زمالء آخرين من إمتام بحوثهم
الدوكتورالية ومناقشتها والحصول عىل الدوكتوراه،
ونرش بحوث ومقاالت يف مجالّت محكّمة يف تونس
أرشفت أنا عىل ملفات خاصة فيها
وخارجها ،منها ما
ُ
مثل العدد ( 50أكتوبر  )2018من مجلة «ذوات»
التي تصدر عن مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات
واألبحاث ،ومنها كذلك «إنسانيات» (تصدر عن مركز
البحوث يف االنرتوبولوجيا االجتامعية والثقافية،
وهران الجزائر) ،و«إضافات» التي تصدر عن
الجمعية العربية لعلم االجتامع و«عمران» التي
تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
(الدوحة) و«كراسات تونسية» ،وغريها.
يتبع
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اقتصاد
من الواقع

 6أشهر والحلقات
ضائعة!
بعد مرور  6أشهر عىل التدابري االستثنائية (ليلة  25جويلية
 )2021مازالت االوضاع االجتامعية واالقتصادية تراوح مكانها اذ
مل نقل انها ازدادت سوءا يف ظل غالء االسعار وغياب عديد املواد
الغذائية االساسية يف املتاجر واالسواق وتفاقم عدد العاطلني عن
العمل اكرث من  640ألفًا) يف خضم كل هذا ،ما هي اإلجراءات التي
اتخذتها مجالس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد
لتحسني االوضاع املعيشية للمواطنني؟ ـ نحن نسأل ونعرف مسبقا
االجابة ـ الن تأخر الرئيس يف اصدار جملة من املراسيم الجراءات
اقتصادية واجتامعية رضورية ـ كانت من أوىل املهام ولعل أوىل
هذه املهام ا ّن مل نقل «اساسها» فتح النقاش الوطني عىل مرصاعيه
اعتامدا عىل التشاركية النقاذ ما تبقى يف ظل ازمة خانقة عىل
جميع الواجهات ،كام تضع حدا ملن امتهنوا «مهنة الخرباء» الذين
تعالت اصواتهم بشكل كبري يف غياب الخطاب الرسمي الذي
يوضح ما يجب توضيحه للمواطنني ـ هنا نسأل:
ـ ماذا قدمت حكومة بودن منذ تولّيها املهمة (أي بعد 100
يوما من توليها املسؤولية)؟
ـ أين وصلت املشاورات مع االتحاد الذي يرفض رفضا قطعيا
الحديث يف مسألة الدعم ومراجعة أجور املنتمني للوظيفة
العمومية؟
ـ أين ذهبت اإلجراءات التي تضمنها قانون املالية لسنة
2022؟
ـ ملاذا مل تراجع حكومة بودن مسألة األكرية الخاصة مبقرات
الوزارات وكذلك الهيئات الدستورية ـ من ذلك ان مقر الهيئة
الوطنية ملقاومة الفساد كلفته مليارا سنويا والحال انه دون
استغالل عىل االقل يف االشهر  6األخرية!
ـ ماذا عن ملف «سام ديب» بعد اسناد الدولة ألرض تتسع ملا
يفوق  900هكتار وملاذا ال تبني الدولة مدينة ادارية عىل غرار ما
هو موجود يف العديد من الدول العربية (العراق منوذجا)
ـ هل مثة حقيقة ارادة سياسية لالهتامم مبلفات رشايني الحياة
(الصحة ،النقل والتعليم).
هذه دفعة اوىل عىل الحساب لو منحتها الدولة االهتامم فإنها
لن تلجأ إىل االقرتاض او إىل بيع املؤسسات العمومية.
* رمزي الجبّاري

حفاظا على المقدرة الشرائية الصحاب الجرايات في القطاع العمومي

إلغاء جميع تنقيحات وخاصة الفصالن  86و ! 37
* الحسني الخرويب
بُغت أصحاب الجرايات يف القطاع العمومي
التابعون للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
االجتامعية بنقص يف جراياتهم خالل شهر جانفي
 2022رغم التدهور الحاصل يف مقدرتهم الرشائية
بسبب االرتفاع الكبري لألسعار وذلك ناتج عىل
التعديالت التي أُدخلت عىل الفصل  37الخاص
بالتعديل اآليل للجرايات من القانون عدد  12من
سنة  1985املؤرخ يف  5مارس  1985املتعلق بنظام
الجرايات املدنية والعسكرية يف القطاع العمومي
والتي حملت اصحاب الجرايات محجوزات كبرية
عىل جراياتهم.
فام هو الفصل  37الخاص بالتعديل اآليل
للجرايات وما هي التحويرات التي أُدخلت عليه
وحملت أصحاب الجرايات محجوزات كبرية عىل
جراياتهم وهل مازال التعديل اآليل للجرايات
املحدث بالفصل  37من قانون عدد  12لسنة
 1985بعد تنقيحاته املتتالية اوال بالفصل  86من
قانون عدد  123لسنة  2001الخاص بقانون املالية
لسنة  2002وثانيا بالفصل 37جديد من القانون
عدد  43لسنة  2007يلبي الحفاظ عىل املقدرة
الرشائية ألصحاب الجرايات أم ال.
نظام الجرايات املدنية والعسكرية يف القطاع
العمومي نظام توزيعي إذ أن كتلة مصاريف
الجرايات تس ّدد من مساهامت املضمونني
االجتامعيني املبارشين فجيل املضمونني االجتامعيني
املبارشين يس ّدد حجيات املضمونني االجتامعيني
الذين هم يف حالة تقاعد إىل حني إحالتهم هم
بدورهم عىل التقاعد ويقع متويل تقاعدهم من
مساهامت جيل آخر من املبارشين وهكذا دواليك.
إن النظام التوزيعي يؤمن إعادة تقييم الجرايات
بصورة آلية ألنها تسدد من مساهامت املبارشين
وهي التي تُحسب وفق نسب مائوية من مرتبات
املبارشين التي يقع الرتفيع فيها دوريا وهذا النظام
يق ّر مببدإٍ أسايس هو التضامن بني األجيال.
فما هو التعديل اآللي للجرايات
في القطاع العمومي؟
أقر الفصل  37من القانون عدد  12لسنة

 1985حق صاحب الجراية يف تعديل الجراية وتتم
املراجعة اآللية ملبلغ الجراية.
 كلام اقرت زيادة لألعوان املبارشين يف احدعنارص املرتب املشكّلة لقاعدة احتساب الجراية
 كلام تم إحداث منحة قارة لفائدة الرتبة أوالوظيفة التي متت عىل أساسها تصفية الجراية
 كلام وقعت مراجعة نظام أسايس لصنف مناألصناف الخاضعة لنظام التقاعد
وقد أقر الفصل  37دفع مساهامت املضمون
االجتامعي واملؤجر ملدة  36شهرا عىل مبلغ الرتفيع
يف الجراية٬
أما من الناحية التاريخية فقد عرف الفصل 37
مراجعات متتالية
األوىل بالفصل  86من القانون عدد 123عدد
لسنة  2001الخاص بقانون املالية لسنة 2002
 ٬فبعد أن أق ّر الفصل  37من قانون عدد12
لسنة  1985الخاص بالتعديل اآليل للجرايات أن
املساهامت املحمولة عىل املشغل وصاحب الجراية
ملدة  36شهرا أي أن صاحب الجراية .يتكفل بدفع
املساهامت بعنوان أي ترفيع أو تعديل ملدة 36
شهرا ويتكفل املشغّل قياسا بنفس العنوان ملدة
 36شهرا كذلك أصبحت املساهامت عىل كاهل
صاحب الجراية طيلة رصف الجراية عىل أن
تبقى مساهامت املشغل ملدة  36شهرا بسبب
الفصل  .86أما املراجعة الثانية فكانت للفصل 37
جديد لقانون عدد  43لسنة  2007املؤرخ يف 5
جوان  2007الذي به أصبح املشغّل يتكفل بدفع
مساهمته ملدة  36شهرا يف حني أصبح صاحب
الجراية يتكفل بدفع املساهامت املحمولة عليه
طيلة مدة رصف الجراية ويتحمل كذلك مساهامت
املشغل بعد انقضاء  36شهرا عىل التعديل اآليل.
ويعترب قانون  43لسنة  2007بداية الرتاجع عن
املبدإ التوزيعي يف نظام الجرايات إذ يت ّم تحميل
املضمون االجتامعي األعباء املحمولة عىل املشغّل
وهذا مخالف لجميع التشاريع الدولية الخاصة
بالضامن االجتامعي كام ترتب عن تطبيق الفصل
 86من القانون عدد  123لسنة  2001والفصل 37
جديد من القانون عدد  43لسنة  2007تراجع
قاعدة التعديل اآليل للجراية الذي أقره الفصل37
من قانون عدد  12لسنة  1985املتعلق بنظام

الجرايات املدنية والعسكرية يف القطاع العمومي
فأصبح التعديل اآليل للجراية بعد التعديالت التي
أحدثت عىل الفصل  37الخاص بالتعديل اآليل
للجرايات يحصل صاحب الجراية عىل زيادات
بسيطة بسبب املحجوزات الكبرية عىل الجراية
مقارنة بالزيادة التي يحصل عليها زميله املبارش
وميكن أن ينج ّر عنه مفعول سلبي للتعديل اآليل
حيث بعد مرور  36شهرا عىل اي زيادة يقع الحجز
عىل الزيادات بنسبة مائوية تُق ّدر بـ . 23,7
إن دفع مساهامت أصحاب الجرايات عىل
التعديل اآليل للجراية غري رضوري ويرضب مبدأ
النظام التوزيعي إذ يقع خالص الجرايات من
محصول مساهامت املضمونني املبارشين التي
تخضع هي أيضا إىل االقتطاع من كل مبلغ جديد
للمرتب فليس هناك أي جدوى من إعادة دفع
مساهامت ثانية.
لقد أصبحنا نالحظ اآلن التدهور املستمر
للجرايات بعد إحداث التعديالت املتتالية عىل
الفصل 37من قانون عدد  12لسنة  1985وأصبح
صاحب الجراية يتحمل مساهمته ومساهمة
املشغل بعد  36شهرا من أي تعديل آيل للجراية
فلم يعد التعديل اآليل يلبي هدفه يف الحفاظ
عىل املقدرة الرشائية للجرايات وبالتايل كانت
املحجوزات املتتالية عىل الجرايات كبرية ويف حاالت
كثرية تتجاوز  200دينار.
وحفاظا عىل املقدرة الرشائية للجرايات يف
القطاع العمومى وبالرجوع إىل فلسفة نظام
الجرايات عند إحداثه فاملطلوب إلغاء جميع
التعديالت التي وقعت عىل الفصل 37من القانون
عدد  12لسنة  1985التي حملت الجرايات
مساهامت اضافية بدالً من تحسني جرايات
املتقاعدين فإلغاء الفصل  86من القانون عدد 123
لسنة  2001والفصل  37جديد من القانون 43
عدد لسنة  2007رضورة مل ّحة وأكيدة فاملطلوب
إصدار أمر رئايس يلغي الفصل  86من القانون عدد
 123لسنة  2001والفصل  37جديد من القانون
عدد  43لسنة  2007لرد االعتبار للتعديل اآليل
للجرايات يف القطاع العمومي.

الحقيبة االقتصاديّة
البنك املركزي قد يضطر اىل الرتفيع يف نسبة الفائدة أكرث من مرة
والعودة إىل سيناريو  2018مع توقعات ببلوغ نسبة التضخم ٪ 7
 ت ّم تسجيل ارتفاع إنتاج الفسفاط حيث بلغ  3.8مليون طن يف 2021مقابل  3.1مليون طن يف 2020
 ارتفع مخزون السدود ليتجاوز املليار ومائتي الف مرت مكعب إىلحدود  12جانفي 2022
ـ ت ّم رفع  466مخالفة اقتصادية خالل شهر جانفي بألف  2022بوالية
مدنني حسب املدير الجهوي للتجارة توفيق الفرشييش.
 بلغت قيمة العائدات السياحية  37،8مليون دينار خالل العرشةأيام األوىل من سنة  ،2022مسجلة ارتفاعا بنسبة  19باملائة ،مقارنة
بالفرتة ذاتها من سنة  ،2021وفق املؤرشات النقدية واملالية األخرية
للبنك املركزي التونيس.

تحسن اإلنتاج الوطني من النفط مع انخفاض الرشاءات من الغاز
 ّالجزائري
 ارتفاع أصول البنك املركزي بـ 2مليار دينار من العملة األجنبية...وارتفاع الصادرات بـ  ...% 7.3وانخفاض الواردات بـ.% 0.2
 تم تسجيل زيادة يف حجم الصادرات التونسيّة من الغالل بنسبة 65باملائة لتبلغ  46،5ألف طن وبنسبة  78باملائة عىل مستوى القيمة
لتناهز  134مليار دينار وذلك لكامل سنة  2021مقارنة بسنة ،2020
وفق ما أظهرته معطيات تولىّ نرشها املجمع املهني للغالل.
 ارتفاع صادرات تونس من املالبس اىل السوق األوروبية بـ  11باملائة. يواجه قطاع إنتاج الطامطم املع ّدة للتصنيع (والية نابل) صعوباتتتعلّق أساسا بخالص املنتجني من قبل وحدات تحويل الطامطم الطازجة
إىل مصربات غذائية كام ت ّم تسجيل صعوبات عىل مستوى التصدير

بسبب فوائض اإلنتاج املسجلة.
 قال عيل عباس املكلف بنزاعات الدولة أ ّن الدولة التونسية توصلتمببالغ مالية من البنوك السويرسية بعد تنازل أصحابها عنها تلقائيا.
 بعد توقف تجاوز السنتني ينتظر ان تصل تونس يوم  23مارس 2022اول رحلة بحرية سياحية لتح ّط الرحال مبيناء حلق الوادي .كام
ينتظر وصول  38رحلة يف صورة تحسن األوضاع الصحية.
ر/ج
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الحوار االقتصادي

الوزير السابق للتجارة محمد المسيليني في حديث خاصّ لـ«للشعب»

يجب أن ال تكون االستشارة بديال للحوار مع القوى السياسية
واملنظمات االجتماعية

مع جهات خارجية وسفراء وأيضا ترسيب األكاذيب وتشويه مؤسسات الدولة
ورجاالتها .وهو يحاول يف كل مرحلة استغالل األحداث أو الهنات للعودة يف
املشهد السيايس والشعبي والدفع ببعض األطراف السياسية وبعض األشخاص
للعب دور الواجهة األمامية خدمة لحركة النهضة.
كام أن الرتدد والتباطؤ يف املحاسبة واإلصالحات وسلبية الحكومة اعطى
فرصة للغنويش وحلفائه عمليا وموضوعيا ملحاولة عكس الهجوم ومخاطبة
الخارج أمال يف الضغط عىل الرئيس من أجل الرتاجع أو عىل األقل افتتاك
بعض املكاسب.
أصدرنا يف حركة الشعب بيانا سياسيا حول الجلسة االفرتاضية املزعومة
واعتربناها باطلة بل محاولة لبث الفوىض وترويج األكاذيب واإلرباك وهي
مامرسات ترتقي اىل مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون ونحن عىل
يقني أن زمن اإلخوان يف تونس ويف اإلقليم انتهى إىل غري رجعة وغري مأسوف
عليهم.

* حاوره :ناجح مبارك

رغم التحاقه تنظيميا بحركة الشعب بعد الثورة ،فقد أمن األستاذ محمد
املسيليني املختص يف الترصف واملحاسبة اإلسهام السيايس الفاعل يف الحركة
وأدىل بدلوه يف األحداث السياسية واالجتامعية ،وتقلد مع حكومة الياس
الفخفاخ مقاليد وزارة التجارة .إذ حاول رغم قرص املدة إعادة النظر يف مسالك
التوزيع ومقاومة االحتكار وتفكيك منظومة الريع االقتصادي ودعم التجارة
البينية مع دول الجوار والدول العربية والسعي إىل مراقبة املساحات التجارية
الكربى.
يف هذا الحوار ال نعود فقط مع األستاذ محمد املسيليني إىل فرتة حكم
الياس الفخفاخ بل سألناه عن الوضع السيايس واالجتامعي خاصة بعد
إجراءات  25جويلية كام تحدث عن أهمية االستشارة ولكنه ال يطرحها بديال
للحوار مع املنظامت الوطنية الكربى واألحزاب السياسية التي مل تتورط يف
سنوات الخراب مع حركة النهضة وحلفائها ،وتحدث كذلك عن التدقيق يف
املالية العمومية واملوقف من تحركات رئيس الربملان املجمدة صالحياته يف
الفرتة األخرية.
* كيف تنظر إلى المشهد السياسي بعد ستّة
أشهر من إجراءات  25جويلية؟
  25جويلية كانت محطة سياسية فارقة وضعت ح ّدا لتحكم تحالفاإلسالم السيايس مع الفساد يف مق ّدرات البالد ومؤسساتها كام جسدت األمل
قسم
يف إرساء مسار إصالحي شامل يعيد إىل الثورة بريقها .هذا الحدث ّ
الطبقة السياسية إىل شق رافض ملا حصل باعتباره انقالبا ومراهنا عىل التدخل
الخارجي لتعديل أوتار الحكم وهو الشق الذي حرم من الحكم وشق مساند
أمال يف وضع أفضل والحسم النهايئ مع عرشية سوداء يف تونس .قلنا يف «حركة
الشعب» إن الطبقة السياسية واالجتامعية انقسمت إىل جبهتني واحدة
موجودة بالفعل تقودها حركة النهضة وتحاول الدفع بالعديد من األطراف إىل
واجهتها سعيا إىل العودة إىل  24جويلية وجبهة أخرى موجودة بالقوة ومشتّتة
تض ّم رئيس الجمهورية وبعض املنظامت الوطنية وبعض األحزاب السياسية
يف مقدمتها حركة الشعب .كنا نسعى إىل تحويل هذه الجبهة إىل واقع وقوة
ضغط وتعديل ،لكن الرتدد والبطء يف حسم عديد املسائل سمح للطرف األول
أن يرفع صوته عاليا خاصة يف الخارج وعن طريق اإلعالم إلعطاء انطباع أن
البلد منقسم عىل نفسه .يف املقابل الشعب الذي حسم امره مازال يؤمن أن
ال عودة عن  25جويلية.
* هل ترى أن القضاء معطل أو مسيطر عليه للعب
دور ضدّ إجراءات الرئيس؟
 ال شك يف أن القضاء ميثل أحد أهم املع ّوقات أمام املحاسبة ض ّد الجرائماإلرهابية واملالية واالنتخابية والسياسية وهناك عدد كبري من القضايا
املطروحة أمام املحاكم التي تبقى يف األدراج لسنوات طويلة مثل قضايا
االغتياالت والتسفري والجهاز الرسي والجرائم املالية بل إن بعض العمليات
اإلرهابية مثل عملية باب بحر وعملية بنزرت وغريها وقع تناسيها ومل تُ ْج َر
فيها حتى األبحاث األولية .كام أن ما جرى يف املجلس األعىل للقضاء وتعامله
مع اثنني من كبار القضاة متهمني بالفساد والتسرت عىل قضايا اإلرهاب يدل
عىل أن القضاء مريض ويف حاجة إىل إصالحات عميقة .ومام ال شك فيه أن
حركة النهضة سعت منذ البداية اىل السيطرة عىل القضاء وتدجينه خالل
حكم الرتويكا وحتى بعدها ومازالت قادرة عىل تحريكه ض ّد قرارات الرئيس
وغري الرئيس.
* تقف حركة الشعب على مسافة مساندة وناقدة
في آن إلجراءات  25جويلية؟
 ساندت «حركة الشعب» دون تحفظ إجراءات  25جويلية بل إنها دعتمنذ  24جويلية إىل التظاهر واالحتجاج إلسقاط منظومة الفساد وهي تعترب أن
إجراءات  25جويلية كانت تتويجا لنضال أطراف سياسية واجتامعية ومدنية
عديدة طيلة هذه العرشية .وكان لرئيس الدولة الشجاعة واإلرادة لتجسيد
وتتويج هذه النضال يف إجراءات  25جويلية أي أن الحركة تعترب نفسها مع
أطراف أخرى رشيكا يف صناعة  25جويلية .لذلك ومنذ  26جويلية حددت

الحركة  3رشوط لنجاح مسار  25جويلية وهي التشاركية يف رسم مالمح
املرحلة املقبلة مبا تعنيه من إصالحات دستورية وقانونية وتسقيف املرحلة
االستثنائية واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتامعية تطمنئ املواطن واألطراف
االجتامعية وتؤسس ملسار إصالحي.
إذا ٬كانت حركة الشعب تلتقي مع الرئيس يف الخيارات الكلية وتعترب
نفسها جزءا من مسار  25جويلية فإنها ال تتأخر عن وضع اإلصبع عىل بعض
النقائص أو املخاطر التي تهدد املسرية وتعيق تقدمها حرصا عىل نجاح املسار
وقطع الطريق عىل االنتكاسة والعودة اىل  24جويلية.
* بدت االستشارة االلكترونية متعثرة بالنظر إلى
اإلقبال المحدود عليها شعبيا فهل اإلشكال في
الطرح أم في مآالتها المنتظرة؟
 ال نرى إشكاال يف االستشارة التي يتوقف دورها عند توضيح التوجهاتالعامة التي ستبنى عليها اإلصالحات الدستورية والقانونية وغريها ومع ذلك
أكدنا يف حركة الشعب عىل نقطتني نراهام مه ّمتني:
 يجب أن ال تكون االستشارة بديال للحوار مع األطراف السياسيةواالجتامعية واملدنية والشخصيات الوطنية الداعمة لـ  25جويلية.
 يجب أن تكون لجنة الصياغة تعددية وضامنة للشفافية والحيادية.* أيّ دور تراه للمنظمات الوطنية وخاصة اتحاد
الشغل ،في هذه الفترة الفارقة ما بعد إجراءات 25
جويلية؟
 نؤمن يف حركة الشعب بأن املنظامت الوطنية وخاصة االتحاد العامالتونيس للشغل يجب أن يكون رشيكا كامال مع الحكم واألحزاب السياسية
يف رسم البدائل االسرتاتيجية وأي محاولة إلقصاء االتحاد أو تهميشه تتناقض
مع املصلحة الوطنية العليا ،وذلك ينعكس عىل املعيش السيايس واملجتمعي
اليومي كام نراه اليوم ويراه املالحظون .نحن نؤمن أن مستقبل تونس ال
يصنعه األفراد ولو كانوا يف أعىل هرم السلطة ومهام كان مستوى الثقة فيهم
بل إن األمر يصنع جامعيا واحد أطرافه االتحاد العام التونيس للشغل ،مبا
راكمه وراكمته قياداته من رؤى إصالحية تضع بوصلتها مصلحة الوطن
وإصالح حال املواطنني.
* يسعى راشد الغنوشي المجمّدة صالحياته
النيابية إلى العودة إلى الساحة باالستقواء باألجنبي
كيف تنظر إلى تحركاته االفتراضية؟
 كان واضحا منذ اليوم األول أن راشد الغنويش يع ّول عىل الخارج وحلفائهيف اإلقليم للعودة إىل الحكم أي العودة إىل  24جويلية وقد تجسد ذلك يف
وقوفه صباح  26جويلية أمام الربملان املغلقة أبوابه وأيضا حمالت الدعاية
مدفوعة األجر يف الخارج وبعض التجمعات يف العاصمة وبعض االتصاالت

* عملت كإطار مالي ومدققا في الشركة التونسية
للكهرباء والغاز ،فكيف تنظر إلى وضعها اآلن؟
 قضيت يف الرشكة التونسية للكهرباء والغاز أكرث من  35سنة تدرجتخاللها يف كل املراتب وتحملت مسؤوليات سامية يف مجال املعلوماتية
والتدقيق والرقابة واملحاسبة واملالية والدراسات وكنت من دعاة إصالح هذه
املؤسسة العريقة يك تستم ّر مرفقا وطنيا ورصحا يساهم يف االقتصاد الوطني
ويف التنمية عامة.
أصدحت مبواقفي ورؤيتي قبل الثورة وبعدها ولكن خطوات اإلصالح كانت
يف الغالب بسيطة وغري فعالة وال ترتقي اىل مستوى التحذير .لقد غادرت
ست سنوات عند إحالتي عىل التقاعد وتعمدت أخذ
الرشكة منذ أكرث من ّ
مسافة وبالتأكيد هناك الكثري من التفاصيل التي ال أدركها اآلن وايضا قد
تكون جرت يف املؤسسة ،مياه كثرية قد تكون غريت إىل األحسن أو إىل األسوا
أوضاعها ،ولكن املؤسسة تضم عددا من اإلطارات العليا وذات الكفاءة .ومع
ذلك أعتقد أن الحكومة مطالبة يف إطار برنامجها إصالح املؤسسات العمومية
أن تكون الرشكة التونسية للكهرباء والغاز من أولوياتها وميكن االعتامد عىل
خربات عديدة من كوادر وإطارات الرشكة املحالني عىل رشف املهنة والذين
ميكنهم تقديم اإلضافة واملساعدة يف إنقاذ املؤسسة .يجب القيام بتدقيق
طاقي شامل يبني النقائص ويحدد البدائل االسرتاتيجية يف غياب ذلك أعتقد
أن البالد مه ّددة يف أحد أهم عنارص الحياة وهو عنرص الطاقة كام هي مه ّددة
يف عنرص املياه.
* عملت في مجال تدقيق المالي فكيف ترى
مسألة تدقيق المالية العمومية اآلن؟
 ترك حكم الرتويكا والعرشية السوداء آثارا سيئة ومدمرة عىل املاليةالعمومية واالقتصاد بشكل عام والبالد يف حاجة إىل التدقيق يف كل يشء
تقريبا ٬بدءا من االنتدابات والتعويضات والرتقيات وكل مجاالت الترصف يف
الدولة ومؤسساتها .الفساد والتجارة املوازية والتوريد العشوايئ واقتصاد الريع
ومتكني بعض األطراف الدولية من االقتصاد التونيس والتداين املفرط كلها
عناوين يف حاجة اىل تدقيق وتوضيح.
* كيف تقيم مرورك بوزارة التجارة،مع حكومة
الياس الفخفاخ رغم قصر المدة؟
 رغم قرص املدة التي قضيناها عىل رأس وزارة التجارة فقد حاولت تطبيقما أمكن من برنامج حركة الشعب يف مجال التجارة وميكن التأكيد عىل وضع
تصور إلعادة رسم مسالك التوزيع والتحكم يف التوريد إضافة إىل مراجعة
بعض االتفاقيات مثل إيقاف العمل باالتفاقية مع تركيا وتقييم االتفاق مع
االتحاد األورويب ،تفكيك منظومة الريع وتطويع التجارة البينية مع دول الجوار
وبعث مناطق تبادل ح ّر هذا إىل جانب رقمنة املسالك وغريها .ال شك يف أن
بعض ما يشتغل عليه اآلن كنا رسمنا مالمحه خالل تلك املدة القصرية .أعلم
أن موارد اإلدارة البرشية واملادية املخصصة ملراقبة السوق محدودة ومع ذلك
يجب أن تتوفر اإلرادة القوية «وهي صعبة يف غياب الرؤية السياسية» وأيضا
اإلرساع برقمنة املسالك والتحكم يف ملف الدعم واستهالك املواد املدعمة
ومحابة الفساد.
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أراء ورؤى

أوغاد ال ّثورة المضادّة في تونس...

يركبون ثورة الشّ جعان!

اختلف املؤ ّرخون يف تصنيف الثورة التونسية ،وتفا َوتوا يف إطالق
املصطلحات عليها ،ولكن مل ي ْخلصوا إىل مصطلح مو ّحد ،فنجد
مصطلح :ثورة ،ربيع عريب ،انقالب ،انتفاضة ،مت ّردَ ،ه ّبةِ ،عصيان،
ه َيجانَ ،خطْرةَ ،ه َرجَ ،ص ْحوة ،دقّت طبول الحرب ،فُ ُزوع ...ويؤ ّرخون
األحداث العنيفة بعام ال ُف ُزوع ...وبادرت كربى الجامعات يف العامل
بتدريس هذه الظاهرة الثورية النوعية مكانا وزمانا ،هي ظاهرة
ثورية سلمية ،فجائية دون قيادة ،ودون برنامج ،أبهرت سكّان
املعمورة وكَسرَ ت الثوابت السياسية الجامدة يف بلدان الربيع العريب،
تجاوبت مع الشّ عار كل البلدان العربية املقهورة،
وانصهرت فـئات الشباب واملسحوقني يف بوتقة
واحدة هادرة ،غايتها إزاحة االستبداد السيايس
العريب حيث كان :االستبداد و َّحد املقهورين،
فنهضوا ض ّد الفاسدين فَ َيضانا جارفا.
الثورات -عرب التاريخ -ت ُ َؤ َّر ُخ ببِداياتها ،وال ت ُ َؤ َّر ُخ
ب ِنهاياتها ،وأعني بذلك أن تاريخ  17ديسمرب ،2010
هو التاريخ الحقيقي والصحيح والقانوين واألخالقي،
املوجب تثبيته عيدا وطنيا تونسيا ،يُحتفل بذكراه
للشارة
سنويا ،باعتبار أن ذلك التاريخ هو الحاضن رّ
األوىل النفالق صبح ثورة الكرامة والحرية ،بعد
سنوات االستبداد والجور بتونس.
أ ّما تثبيت تاريخ يوم  14جانفي  2011عيدا وطنيا
تونسيا ،فهو مغالطة ومخاتلة وانقالب التاريخ
عىل التاريخ ،إذ التاريخ اآلنف ،هو تاريخ تهريب
الرئيس املخلوع زين العابدين بن عيل (- 1936
 )2019إىل اململكة العربية السعودية ٬لحاميته يك
ال يلقى مصريا مريعا عىل أيدي الثّ ّوار ،ويعني تاريخ
قصدي
يوم  14جانفي :نهاية الثورة ،وهو تثبيت ْ
رسمه ،وخطّط له فقهاء الظالم :دينيون ،وعلامنيون
َ
يف تونس والغرب االستعامري ،بهدف إضفاء صفة
القداسة واملباركة عىل هذا العدد  14الذي هو
مبارك يف دولة الكيان الصهيوين باعتبار يوم  14ماي
هو العيد الوطني لنشوء دولة الكيان الصهيوين سنة
 ،1948طمسا لدولة فلسطني القامئة آنذاك ،وكذلك
هو ،عدد مبارك لدى الفرنسيني ،إذ هو العيد
الوطني الفرنيس املوافق لــ  14جويلية سنة .1790
عملت جهات أجنبية معادية للثورة التونسية ،عىل
تثبيت العدد  14عيدا وطنيا بتونس ،وفق مرسوم
رئايس بتوقيع الرئيس املؤقت فؤاد املبزع ()...1933
رمز أنظمة االستبداد ،بغية تحقيق التبعية التاريخية
لكل من العد ّو الصهيوين ،واملحتل الفرنيس ،وهو
مرسوم مجانب للصواب ،وتصحيحا لتاريخ الثورة
التونسية ،أمىض الرئيس قيس سعيد ( )...1958األمر
الرئايس عدد  233لسنة  2021مؤرخ يف  07ديسمرب
 2021يتعلق بضبط أيام األعياد التي تُخ ّول عطلة
واملؤسسات
ألعوان الدولة ،والجامعات العمومية،
ّ
اإلدارية ،ون ََّص الفصل األ ّول منه عىل أن عيد الثورة
التونسية هو يوم  17ديسمرب ،وضُ بط بيوم واحد.
وأ ّما الفصل الثاين من األمر يُلغي جميع األحكام
املخالفة لهذا األمر الرئايس ،وخاصة األمر عدد 317
لسنة  2011مؤرخ يف  26مارس  ،2011وهو األمر
الذي أمضاه الرئيس املؤقت فؤاد املبزع.
ت ّم استبعاد يوم  17ديسمرب  2010من الذاكرة
الجامعية أل ّن للعدد  17مضامني دينية اسالمية
ومنها  :عدد ال ّركعات يف الصلوات الخمس ،هي 17
البسملة هي  17حرفا ،وعدد
ركعة ،وعدد حروف ْ
الغزوات االسالمية ال ّناجحة لبعض البلدان عددها

خاصة أ ّن الجيش التّونيس التزم الحياد ،فحمى الثورة والثّوار،
ّ
واملمتلكات العامة والخاصة ،وهي ظاهرة فريدة ،ونوعية الفتة يف
تاريخ األنظمة العربية املستب ّدة التي تس ّخر الجيش -عادة -للبطش
مبواطنيها ،وال تس ّخره ض ّد العدوان األجنبي الخارجي ،حظي الجيش
التونيس -خالل الثورة وبعدها -باحرتام شعبي قلّ نظريه يف تونس
وخارجها.
تلقّفت البلدان االستعامرية الغربية الحدث محاولة تطويقه،
بالسالح
وإنقاذ بعض وكالئها ملوكا ورؤساء بالبالد العربية :م ّدهم ّ

 17غزوة.
ورغم قدسية العدد  17ومرجعيته الدينية
االسالمية ،ال ميكن التأكيد بأن انطالق
رشارة الثورة التونسية املعارصة ،هي ذات
مرجعية دينية اسالمية ،بل اقرتن العدد
 17مصادفة بحدث احرتاق الجسد ُمشْ ِعلِ
لهيب الثورة يف تونس وغريها من نظم
االستبداد العربية.
وس َمت الثورة
عرش سنوات ِعجاف َ
التونسية السلمية -منذ انطالقها يوم 17
ديسمرب  - 2010أمام مقر والية سيدي
بوزيد ،إثر ارضام ال ّنار يف جسده املرحوم
بائع الخضار طارق بن الطيب بن محمد
البوعزيزي ( )2011 - 1984احتجاجا
املس من كرامته ،ومصادرة رزقه
عىل
ّ
وتالسن
البلدية،
اتيب
ر
ت
أعوان
قبل
من
ُ
نشب بينه وبني
ُمهني -وقيل عنف ماديَ -
عون الرتاتيب فادية حمدي كرمية الطاهر
حمدي ،ومهنته :بوليس سيايس مبنطقة
سيدي بوزيد.
تعاطت سلط الجهة مع الحدث باستخفاف
وسخرية واحتقار ٬وكذلك السلطة املركزية
بقرطاج تعاطت معه بشامتة ،معتربة الحدث
عابرا وتافها ،ال أثر له ،وفورا ،احتقرت السل ُط
رصت عىل مطاردة
الشّ اب الضّ ح ّية امل ُ ْحترَ ِقَة ،وأ ّ
املحت ّجني باملكان ومحارصتهم ،مغْلظة هراوتها
تهشيام لعظام الثوار ،فاتحة عليهم ف ّوهات الغاز
الخانق ،مطلقة فيهم أنياب الكالب ن ْهشا ،وع ّم
التّم ّرد كامل البالد ،وزحف إىل العاصمة ،فص ّعدت
السلطة املركزية بقرص قرطاج يف الترّ ويع والتّقتيل،
والترشيد معتربة الثوار صيدا تتسلىّ بهم إىل حني،
السلطة املرتعشة،
لكن َح َدث العكس :صاد الث ّوار ّ
الصياد الخائب الرئيس املخلوع إىل اململكة
و ُه ّرب ّ
العربية السعودية يوم  14جانفي .2011
تصاعدت وترية الثورة ،إثر نداء ال ُف ُزوع ،و َد ِّق
طبول الحرب يف تقاليد وثقافة القبائل العريقة،
كان ال ُف ُزوع تلقائيا ،فه ّبت مدينة القرصين جارة
سيدي بوزيد وحليفتها تاريخيا يف إنجاز الثورات
ومنها :ثورة عيل بن غذاهم :ربيع العربان -قبيلة
ماجر وحليفتها قبيلة الفراشيش -سنة  ،1864وثورة
عرش أوالد عزيز من قبيلة الهاممة ،سنة - 1870
 1875القاطنة بسيدي بوزيد وقفصة حتى تخوم
بالد الجريد.
نهضت ثورات -خالل القرنينْ الثامن عرش والتاسع
عرش -ض ّد جور البايات األتراك الفاسدين ،ونهضت
ن َُسخَها يف القرن الحادي والعرشين من سنة 2010
ض ّد سلطة الفاسدين املستبدين بتونس ،وكانت
قد خلّدت مآثر ثورات القرنينْ اآل ِفلينْ املرأة الشّ اعرة

* بقلم :د .الهادي غابري

واملعلومات ،لكن كان هدير الشّ ارع العريب أقوى رافعا شعار «الشّ عب
يريد إسقاط ال ّنظام» ،وهو شعار ُمستَلْ َهم من رائعة :قصيدة «إرادة
الحياة» للشاعر التونيس« ،أبو القاسم الشايب» (.)1934 - 1909
تجيب ال َق َد ْر
إذَا الشَّ ْع ُب ي ْوما أ َرا َد ال َح َياة *** فال بُ َّد أن ْ
يس َ
وال ب ّد َللّيل أ ْن ي ْن َجليِ *** وال بُ ّد للق ْي ِد أ ْن ي ْن َكسرِ ْ
ومن مل يُعانقْه شوقُ ال َح َياة *** تَ َب ّخ َر يف َج ِّوها وانْ َدثَ ْر
فويْل مل ْن مل تَشُ قْه ال َح َياة *** ِم ْن ص ْف َعة ال َع َدم امل ُ ْنتصرِ ْ
ك َ
َذلك ق ْ
َالت يِل الكَائِنات *** و َح ّدثَني ُرو ُحها امل ُْستَترِ ْ

*أبو القاسم الشابي
الشعبية العزيزية -من قبيلة الهاممة -بقولها:
أ ْوال ْد َعزي ْز أ ْعطُوا نْها ْر ْعلىَ ْذ َرارِيكُم ْظ ّني***
ْمخَا ِزنْ ُك ْم فَ ْرغ َْت ِو ْمك ِ
َاحلْ ُك ْم ِب ْردَتْ
ِ
ِ
ِ
قَا ِي ْد َها يْ َقيّ ْد ِقي َد ْك *** َرا ُهو ْوليدي ك ِولِي َد ْك
ْولِي َد ْك فَاي ِْت بِال ُكبرْ َه *** ْولِ ِيدي فَاي ِْت بِال ُّر ْجلَه
يَا َحاكِ ْم الَ ُدونِ ْك َحاكِ ْم *** يَا َحاكِ ْم ال ُحكَّا ْم
أنت َوالَ ال ُخ َّدا ْم
إذا ْح َك ْم ْعلِ ْيك ال َحاكِ ْم *** الَ تْ ُدو ْم َ
واجه شباب أوالد عزيز ،بطش عسكر الباي رغم
السالح ،ومل يستسلموا ،استنهضت املرأة
قلّة ّ
العزيزية الهمم مح ّرضة عىل األخذ بثأر ال ّذراري:
أي أبناء أوالد عزيز املغدورين ،متسائلة حول
صالحية ،أو عطب قد عطّل سالح أوالد عزيز ،ويف
اآلن نفسه تقارن بني ْولِي ْد َها -تصغري لكلمة َولَد،
للتّعظيمَ -و ْولِي ْد القايد الرتيك ،فبيّنت الفرق بينهام،
ف َول ُدها يتف ّوق عىل َولَد القايد بال ُّرجولة ،وهي
قيمة معنوية ال تُشرتى ،يف حني يتف ّوق ولَ ُد القايد
عىل ول َِدها بحيازة منصب يف السلطة الرتكية ،قد
اشرتاه بإذالل كرامته ،وتعني الشاعرة بذلك الح ّط
من قيمة ولد القائد ،املنتمي إىل كرباء املوظّفني،
نخبة فاسدة من طينة خاصة ،ق ّربها الحاكم الرتيك،
ومتّعها باملنصب الوظيفي لتدوس اآلخرين ،إالّ أ ّن
الشّ اعرة تخْلص إىل حكمة ،أو موعظة تذكّر فيها
الحاكم الرتيك بأ ّن يف الوجود حاكم أعىل :وهو الله،
الحاكم الوحيد الخالد ،ذو القدرة عىل الحكم بفناء
الحاكم الرتيك وخدمه .وتَلت الثّور ِ
ات ضد سلطة
األتراك ،ثوراتٌ أخرى بالجهة ،قادها ثوار وطنيون
تلقائيون ،بارعون يف إدارة حرب العصابات،

*العقيد القذافي
كَرست شوكة االستعامر الفرنيس إبان دخوله البالد
التونسية ،أو أثناء وجوده الفعيل العسكري حتى
رحيله.
ويف دولة االستقالل التونسية سنة  ،1956كُوفئ
الوطنيون يف الجهة -وهم املخدوعون :-بتوظيف
العس ِس املنبوذة ،أو يف وظائف
بعضهم يف خطط َ
حقرية متْييزا لهم ،يف حني تس ّنم خَونة -لهم أياد
بيضاء عىل فرنسا -من جهات معيّنة مناصب عليا
نافذة يف السلطة ،عاد الوعي لبعض الوطنيني
يف كامل البالد التونسية ،وتأكد لهم بأنهم كانوا
بقرة حلوبا ،قد نزف رضعها دما من كرثة الحلب،
وتأكّد لهم -أيضا-أنّهم كانوا وقودا َغ ِن َم دفْأه أ ْوغاد،
السلطة اله ّزاز بتونس بعد االستقالل،
اعتلوا كريس ّ
وبسبب ذلك نشطت املعارضة السرّ ّ ية والعلنية:
القانونية الكرتونية ،-ضد سلطة املجاهد األكرب-صفة دينية أطلقها عىل نفسه -الحبيب بورقيبة
( )2000 - 1903وبعده- ،صفة املنقذ دينية -أطلقها
اليسار الشيوعي والقومي -عىل زين العابدين بن
عيل ( )2019-1936كانت املعارضة ضد ال ّنظامني
السلمية واملسلّحة.
متأرجحة بني ّ
ثورة  17ديسمرب  2010إحدى الحلقات ال ّنادرة يف
تاريخ الثورات العاملية ،هي ثورة سلمية تونسية،
دون قيادة ،دون برنامج :ثورة تلقائية ،أ ّججها شاب
فرد أعزل بجسده املحرتق تناقلته وسائل االعالم
برسعة فائقة ،وقد نقل صورة االحرتاق الدائرية
صحفي محرتف مجهول -إىل اليوم -قد يكون
صحفيا حربيا ...من هو؟ هل هو تونيس؟ أم هو

اخلميس  3فيفري  - 2022العدد 1680
وافد أجنبي؟ ما هي جنسيته؟
أصبح املكان سيدي بوزيد مكانا تاريخيا
غي الخريطة
حاضنا لحدث ثوري نوعي رّ
السياسية العربية ،بسقوط نظام الفرد،
زي مدين:
املطلق ،املستبد :العسكري يف ّ
امل ُ ْن ِقذ ،زين العابدين بن عيل بتونس،
وسقوط صاحب الب ّزة العسكرية ،وصاحب
لباس ملك ملوك افريقيا ،القائد العقيد
معمر القذايف ()2011 - 1942بليبيا،
وسقوط نظام الفرعون ،العسكري الفريق
حسني مبارك ( 1928ــ  )2020مبرص،
وسقوط نظام العسكري العقيد عيل
عبد الله صالح ( 1947ـ  )2017باليمن،
وبداية سقوط اململكة البحرينية بسبب
احتجاجات طوائف الشيعة املدعومة من
ايران ،ت ّم اجهاض الثورة بالبحرين إثر
تدخل القوات العسكرية السعودية ،وت ّم
القضاء عىل االحتجاجات أيضا بسلطنة
عامن ،وال تزال الثورة السورية ضحية
منازعات دوليةُ ،هلك فيها خلق كثري،
وشد ماليني السوريني ،كانت تلك هي
رُّ
حالة موجة ثورة الربيع العريب األوىل،
وتلتها موجة ثورة الربيع العريب الثانية :أسقطت
زي مد ّين -املقاوم لالحتالل
نظام العسكري -يف ّ
الفرنيس سابقا ،عبد العزيز بوتفليقة (- 1937
 )2020بالجزائر ،وأسقطت العسكري ،الفريق
عمر حسن البشري ( )...1944بالسودان ،وهو قابع
اآلن -يف السجون السودانية للمحاكمة ،وحاولتاملوجة الثانية من الربيع العريب اسقاط العسكري،
الفريق عبد الفتاح سعيد خليل السييس (،)...1954
وأ ّما املوجة الثانية من الربيع العريب ،حاولت
اسقاط نظام العسكري الفريق ميشال نعيم عون
( )...1935بلبنان ،غري أن جائحة كورونا كانت حائال
دون انجاز الثوار مهامهم ،وال يزال الثوار بالعراق
يحاولون اسقاط النظام الطائفي الشيعي املدعوم
عسكريا من ايران.
موجات الربيع العريب األوىل والثانية خلخلت،
وسلِ َمت
وغيت أغلب ال ّنظم الجمهورية العربيةَ ،
رّ
من تلك املوجات الربيع ّية ال ّنظم امل َلك ّية ،مل يكن
ذلك مصادفة ،بل رعى الغرب االستعامري ،وأمريكا
تلك ال ُّنظم ال َملَك ّية ،الوراثية ال َع َدم ّية ،وابت ّزها ماليا
وسياسيا وعسكريا ،مقابل حاميتها من شعوبها
املتوث ّبة للثّورة عليها ،واعرتافا بفضل ،و ُجو ِد الحامية
املوصولة ،طبّعت دويْالت الخليج :اإلمارات العربية
املتحدة ومملكة البحرين عالقتهام مع الكيان
الصهيوين ،وتلتهام جمهورية السودان واململكة
املغربية خالل عام  ،2020وسبق يف التطبيع
املذكورِين آنفا :جمهورية مرص العربية سنة ،1979
واململكة األردنية سنة  1994بتوقيعهام اتفاق سالم
مع الكيان الصهيوين.
وقد انقادت ُ -مكْرهة ودون استشارة عموم الشعب
الفلسطيني -منظمة التحرير الفلسطينية إىل إجراء
رسية بينها ،وبني الكيان الصهيوين بأوسلو
محادثات ّ
منذ سنة  ،1991نتج عنه إبرام اتفاق سالم بواشنطن
للسالم -وهي
سنة  ،1993وعللّت املنظمة جنحها ّ
ح ّجة واهية -مع العدو الصهيوين :بسبب نضوب
مصادرها املالية املتأتية من دول الخليج ،ومحارصتها
عسكريا وسياسيا ،واإلبعاد القرسي لقياداتها من
لبنان إىل تونس سنة .1982
وبالتاب التونيس ،متكّن العد ّو من اغتيال أبرز
رّ
عنارص منظمة التحرير الفلسطينية املقاومة :خليل
ابراهيم الوزير ،املعروف بكنية ،ابو جهاد (- 1935
 ،)1988وهايل عبد الحميد ،املشهور بكنية أبو الهول
( )1991 - 1937وصالح خلف ،واسمه الحريك أبو
مؤسسة وثورية،
إياد ( ،)1991 - 1933هم عنارص ّ
مح ّرضون عىل نشوب االنتفاضة الفلسطينية األوىل،
أو انتفاضة أطفال الحجارة بقطاع غزة سنة .1987

أراء ورؤى

*عبد العزيز بوتفليقة

أ ّما االنتفاضة الثانية الفلسطينية ،فكانت سنة
 ،2000واملعروفة بانتفاضة األقىص ،ث ّم ت ّوجتها
االنتفاضة الثالثة ،أو مسرية العودة الفلسطينية سنة
 .2011وباالغتيال حقّق العدو الصهيوين اسكات
نهج الكفاح املسلح ،وأطفأ نهج تأجيج الثورات،
الهش عىل
ومن ث َ َّم إجبار الجانب الفلسطيني ّ
املفاوضات السياسية التي كانت نتيجتها راجحة
لكفّة العدو الصهيوين.
ويف الرتاب التونيس أيضا ،متكّن العدو الصهيوين
من اغتيال مهندس الطريان التونيس محمد الزواري
( ،)2016 - 1967عضو كتائب عز الدين القسام،
الجناح العسكري لحركة حامس الفلسطينية،
واالغتيال هو نتيجة مساعدته للفلسطينيني بغزة
عىل تطوير قدراتهم القتالية.
عرش سنوات ِعجاف خَلت من عمر الثورة التونسية
دون تحقيق أهدافها املتمثلة يف :الكرامة والحرية
والحق يف التشغيل ،وهي مطالب أساسية هتفت بها
ّ
التف عىل ثورة الشّ جعان
خناجر الشباب الثّائر ،إذ ّ
األ ْوغا ُد ،ومنعوا قانون تحصني الثورة ،وحالوا دون
أفلت مجرمو
إنجاز قانون العدالة االنتقالية ،وبذلك َ
نظام االستبداد من املحاسبة الحقيقية ،بل استفادوا
من املصالحة الوطنية ،واندسوا يف األحزاب الحاكمة،
كالنهضة بزعامة راشد الغنويشُ ،ولِد الخريجي
بالحامة ،والية قابس ( )...1941وحزب نداء تونس
العلامين بزعامة الرئيس الراحل محمد الباجي بن
حسونة قائد السبيس ( ،)2019 - 1926وفيام بعد
حزب قلب تونس بزعامة رجل األعامل نبيل القروي
( ،) ...1963ويحتضن ايديولوجيا الثورة املضادة
علنا حزب الدستوري الحر املمثّل يف الربملان بزعامة
عبري العمدوين مويس ( ،)...1975أفلح بعض األوغاد
املنخرطني يف تلك األحزاب من قيادة الثورة املضادة،
وبثّوا حقدهم انتقاما من أجيال الثوار :بتعطيل
كل مطالبهم ،والتنكيل بهم ،هادفني إىل ز ّجهم يف
متاهات العنف واالنحراف ،وإجبارهم عىل اجتياز
الحدود البحرية التونسية خلسة يف اتجاه أوروبا،
تحويهم مراكب املوت ليغرقوا جامعيا .أ ْوغاد الثورة
كريس السلطة اله ّزاز،
التونسية ،جلسوا عىل عرش ّ
كانت اآلالم ،ودم الشّ هداء الشّ جعان غنيمة تاجروا
بها ،قبضوا مثنها من ع ّدة دول :دولة اإلمارات
العربية املتحدة ...اململكة السعودية ...قطر ...ثم
تركيا ...فرنسا ...أمريكا وذيلها العدو الصهيوين...
مقابل إجهاض الثورة التونسية حتّى ال يصل فتيلها
إىل بعض العروش الهشّ ة يف بالد العربان ،فبها
قش ترسي
تفتك ،وهم يعلمون أ ّن عروشهم من ّ

*علي عبد اهلل صالح
فيه النريان بسهولة ،وكذلك ساهمت دول غربية يف
إجهاض الثورة التونسية -وأساسا فرنسا -بعد رسيان
الفتيل إليها ،وبدأت شعوبها تتطلّع إىل غد أفضل
تفش البطالة بني شبابها وشطط الرضائب.
بعد يّ
يجمع املحلّلون أ ّن مسلسل إجهاض الثورة التونسية
السي بقيادة أوغاد
يتن ّزل يف سياق التمهيد رّ
الثورة التونسية إلبرام اتفاق سالم معلن مع دولة
خاصة أ ّن حركة النهضة
الكيان العنرصي الصهيوينّ ،
اإلسالمية صاحبة أغلبية املقاعد بالربملان التونيس،
كانت قد رفضت س ّن قانون يج ّرم التطبيع مع
العدو الصهيو ّين.
أ ْوغاد الثورة التونسية -مهام كانت الذرائع التي
يس ّوقونها -فهم قادة الثورة املضادة أساسا ،تنكّروا
السلْ ِمية ،وبثُّوا إشاعات ال ّندم بني
لشعارات الثورة ِّ
العامة :إ ّن بقاء ال ّنظام البائد هو األفضل ،وخالفا
لشيم الكرام وأخالق اإلسالم ،ر ّوج األوغاد أ ْدعيات
متس من كرامة،
رشّ وألفاظ سباب وشتائم ونعوت ّ
املرحوم طارق بن الطيب بن محمد البوعزيزي
وذويه ،الذين غادروا سيدي بوزيد ُ -مكْرهني ،وقد
طال بعضهم العنف الجسدي -فأحسنت وفادتهم
دولة كندا ،وحفظت كرامتهم ألسباب إنسانية،
ومل يسلم أيضا من تلك النعوت والشتائم املكان،
وكل من يحمل
منطلق الثورة سيدي بوزيد وسكّانهّ ،
هوية منصوص بها والية بسيدي بوزيد ،وكذلك
حصدت القرصين كماّ هائال من الشتائم والنعوت
املشينة ،عىل شاكلة الشّ تائم املُق ِْذعة املو ّجهة ض ّد
كل َم ْن كان مسقط رأسه
املكان سيدي بوزيد ،وض ّد ّ
بسيدي بوزيد ،نكاية يف املرحوم طارق بن الطيب
بن محمد البوعزيزي.
جا َدت القرصين بأكرث أعداد من الشهداء ،مقارنة
بغريها من باقي بقاع البالد التونسية ،وكذلك كانت
القرصين املساهم األ ّول والرئييس يف ّ
فك حصار
ق ّوة البوليس الباطشة بسيدي بوزيد ،وكان ذلك
عمال ،واستجابة دون قيد أو رشط ،لعادات وثقافة
ال ُف ُزوع التاريخية يف تلك الجهات ،عند حلول
ال ُعدوان بإحداها ،ومن ِش َيم الكرام واملروءة وحسن
الجوار ،يَ ْف َز ُع الجار لنجدة جاره ظاملا أو مظلوما،
فاديا روحه بروح جاره ،وهو واجب مق ّدس تتوارثه
أجيال الجهة.
وشامتة -إىل اليوم -ال تزال الحكومات املتتالية
متلكّئة يف نرش قامئة شهداء وجرحى الثورة النهائية
بالرائد الرسمي حفظا للذاكرة الوطنية -وقد ت ّم
تحديدها من الجهة املخ ّولة قانونا بذلك -وإن مل
يت ّم ال ّنرش بعد عرش سنوات ،فيعني أن األوغاد
مل ،ولن يعرتفوا بالثورة ،بل هم ميثّلون ال ّنظام
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البائد يف حلّة وشعارات جديدة ،استقواء بسلطة
املال الخليجية  ،وسلطة مخابرات الدول الغربية
االستعامرية الطّامعة يف بسط نفوذها التوسعي
بشامل افريقيا :ذات ثراء مخزونُ ،مغْر ،وتأيت يف
املقدمة امريكا ودولة الكيان العنرصي ،التي قدرت
عىل تطويع الدول العربية ،وج ّرها إىل تطبيع
العالقات معها ،وبذلك فكّت عزلتها لتصبح قاطرة
دينية توراتية وعسكرية واقتصادية تتحكّم يف
مقدرات الشعوب العربية التي ناصبتها العداء من
أجل اغتصاب أرض فلسطني وتشتيت شعبها .العد ّو
الصهيوين استفاد من صفقة القرن التي مبوجبها
نقلت الواليات املتحدة سفارتها من تل أبيب إىل
مدينة القدس الرشيف ،واعرتفت بالقدس عاصمة
للعدو الصهيوين ،مبباركة دول النفط الخليجية التي
باعتها أمريكا أسلحة باهظة الثمن بهدف حاميتها
من شعوبها ،وشبح العدوان اإليراين املحتمل.
ومن مصلحة العد ّو الصهيوين ودول الغرب
االستعامرية وأمريكا وأنظمة الخليج العريب،
وحلفائها من أنظمة االستبداد العريب ،إجهاض الثورة
التونسية حتى ال تصبح منوذجا دميقراطيا يف البالد
العربية ،وبه تقتدي ثورات املوجة الثالثة للربيع
العريب التي تطفو عىل السطح ،ثم تخبو بسبب وباء
كورونا -حينا ،وحينا آخر -بسبب سيايس داخيل أو
خارجي قاهر.
صحيح الثورة التونسية خَبت بسبب الوباء،
وقانون الطوارئ ،ورغم ذلك تواترت االحتجاجات
واالعتصامات بسلمية ،ووفق تراخيص قانونية،
درءا النتهازية بعض األحزاب البارعة يف صيد آالم
اآلخرين ،وتوظيف أوجاع املغلوبني لصالحها،
وكذلك درءا النتهازية بعض النقابات املتاجرة
بخبز اآلخرين :األحزاب والنقابات االنتهازية فاقدة
للمصداقية ،ألنها ال تهدف إىل خدمة املصلحة
العامة ،بل تهدف إىل الضغط عىل الحكومات
لكسب منافع خاصة ،وهكذا سلوك انتهازي يدرجها
يف خانة ثورة األوغاد املضادة.
تحت ال ّرماد اللهيب ،الثورات ال تقاس مبُيض األعوام
القليلة عىل انطالقها -عرش سنوات تساوي جيال-
بل الثورة الفرنسية دامت قرابة مائة سنة حتى
ص ّححت مسارها ،ومع ذلك تخللتها ثورة مضادة،
وأسسوا فرنسا
أجهض عليها الثوار الفرنسيونّ ،
الحديثة دولة املؤسسات والقانون ،وأصبحت الثورة
الفرنسية مرجعا تاريخيا وفلسفيا ت ُقاس به نجاح
الثورات أو إخفاقها.
حالة الثورة التونسية يُقاس عليها ،ويُستلهم منها ،وال
تقيس عىل غريها ،وال تستلهم من الثورات األخرى،
وتكبا
وليس ذلك اعجابا بالذات الثورية التونسية ،رّ
عىل تجارب اآلخرين الثورية ،وإنمّ ا هي حالة ثورة
فريدة ،سلمية فجائية ،منوذجية التو ّجه واملطالب،
قَدرت عىل توحيد الجميع يف بلدان موجات ثورات
الربيع العريب عىل مطلب واحد ،بصوت عال:
«الشعب يريد اسقاط النظام» ،شعار مخترص مفيد،
موسيقي ،يتض ّمن سلطة الشّ عب وإرادته يف نسف
ّ
سلطة االستبداد.
يخىش األوغاد -اليوم حيث ما كانوا -من موجة ثورة
الربيع العريب الثالثة ،والتي قد ينبلج صبحها فجأة
بتونس يف ثوب جديد ،والحال أنهم عملوا باكرا عىل
إجهاض صبح الثورة وطمسه غدرا ،وهو يف عنفوان
إشعاعه ٬بعد هروب رأس السلطة املستبد ،وبقيت
ذيوله مرتعشة ،ملتاعة مختفية يف الجحور كالفرئان،
أو يف اسطبالت البقر الخائرة ،خشية انتقام الثوار.
األوغاد زعانف الثورة املضادة بتونس لن يهنأ لهم
بال ،ألن الثورة مسارات ،وهي ُم ْنجز مل يكتمل ب ْع ُد،
هي كأمواج البحر تنكرس ،وال تنهزم ،تخ ّبئ األمواج
تهب العاصفة ،تعلو ثورة األمواج
أرسارها إىل حني ّ
فتغرق السفينة وركابها األوغاد ،وعىل تلك الشّ اكلة
ستنهض غاضبة :أمواج الربيع العريب الثالثة لتنجز
ثورة التغيري الجذري.
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المخرجون ينفون تدخلها في المضمون:

الدوحة لألفالم تفتح الباب لتمويل أفالم تونسية ذات بعد اجتماعي
* ناجح مبارك
أبلغت مؤسسة الدوحة لألفالم املنتجني واملخرجني التونسيني عن فتحها
باب مواعيد منح خريف وربيع  ،2021التي ميكن التقدم لنيل دعمها خالل
هذا الشهر وضمن مشاريع األفالم الطويلة الروائية والوثائقية وسينام
التحريك ،ومتول مؤسسة الدوحة لألفالم  39فيلام طويال روائيًّا وثائقيًّا إضافة
إىل املسلسالت التلفزيونية مع التوجه إىل دعم املواهب الصاعدة من خ ّريجي
مؤسسات التكوين السمعي البرصي.
التمويل السيناميئ القطري يطل عىل العامل من خالل باب لتمويل مرحلة
ملا بعد اإلنتاج يف دول أوروبية وآسيوية مثل الصني والفيليبني وايران واوروبية
مثل السويد وفرنسا وبلجيكا وحسب الفنان نحيب بلقايض الذي يعرض اآلن
فيلم «قربان» يف قاعات السينام فإن دعم الدوحة لألفالم ال يدخل يف باب
التأثري ألن السيناريو موثّق من قبل والبعد االجتامعي ،هو الهدف من العمل
وأمام انغالق أفق التمويل األجنبي وانحساره ميكن للفنان التونيس التوجه
اىل هذا املصدر.
وكانت الدوحة لألفالم قد د ّعمت من قبلُ أفال ًما تونسية لهند بوجمعة
وعالء الدين سليم ومهدي الربصاوي يف فيلم «بيك نعيش» وكوثر بن هنية
يف فيلم «زينب والثلج» و«عىل كف عفريت» وغريهم من املبدعني هذا إىل

جانب دعم القناة القطرية الجزيرة الوثائقية العامل تونسية يف باب افالم
التوثيق ومنها دعمها للفنان السيناميئ عبد الله الشامخ والذي تحصل بفيلم
«الغابة املقدسة» والذي نال به جائزة الفيلم االفريقي يف مهرجان
تكساس األمرييك.
قنديلة لحماية البيئة
تعتمد إدارة مؤسسة الدوحة لالفالم يف دعمها
للمخرجني حسب ملفات معينة وتوصيات بإيالء املسألة
البيئية واالجتامعية أهمية بالغة ولهذا ت ّم دعم املخرجة
نادية رايس يف فيلم «قنديلة» الذي يحايك مسائل تتعلق
بحامية البيئة البحرية وهو من أفالم التحريك وينتجه
عالء بوطالب .وكانت املخرجة ذاتها قد اشتغلت من
قبل عىل عدة أفالم من عامل سينام التحريك مثل «امبوبة»
و«املرايات»...
مؤسسة الدوحة لألفالم تساعد أبناء املؤسسات السينامئية من
خ ّريجي معاهد السينام عىل شق طريقهم بثبات يف عامل اإلخراج بعد التذليل
الجزيئ ملشاكل اإلنتاج وخاصة يف األعامل والتجارب اإلنتاجية األوىل والثانية،
وتخصص الدوحة لألفالم ميزانية مه ّمة لدعم النساء السينامئيات يف الوطن

العريب والرشق االوسط وشامل افريقيا ،وكانت املنتجة درة بوشوشة الفورايت
قد اشتغلت مع مخرجات نساء ،عىل هذا امللف لنيل التمويل القطري خالل
السنوات األخرية.
الثلج في سيدي بوسعيد
وضمن مقاربة السينام النسوية نالت فاطمة الرشيف الدعم
املايل إلنجاز فيلم «يهطل الثلج يف سيدي بوسعيد» وهي الباحثة
عن هوية رشيدة يف مناطق تونس القلقة بعد الثورة ولكن
املخرجة تعود بعملها الوثائقي إىل حقب تاريخية بعيدة لتصل
إىل تونس اآلن وهنا ومثة تالزم يف املرشوع السيناميئ بني الخاص
والعام الذايت واملوضوعي .واشتغلت فاطمة الرشيف من قبل عىل
تاريخ اليهود يف تونس لصالح القناة الفرنسية الخامسة.
هكذا يسعى املخرجون يف تونس مثل املنتجني اىل تنويع مصادر
التمويل فالتمويل الحكومي والذي مير عرب آليات معقّدة ال ميكن أن
يقفل لوحده ميزانية الفيلم لوحده عىل ح ّد تقدير مخرج «قدحة» الفنان
أنيس لسود ،هذا إىل جانب محدودية التمويل األورويب وخارج برامج التعاون
الكالسييك ،ولعل مؤسسة الدوحة لألفالم إحدى املؤسسات العربية الداعمة
للفن السيناميئ يف تونس.

أعمال سمير العيادي اإلبداعية:

دراسات يف السرية واملسرية
عن دار إرشاق للنرش صدر املؤلف الجامعي «دراسات يف أعامل سمري
العيادي اإلبداعية ومسريته الثقافية» وهي أشغال ندوة علمية أرشف عىل
تنظيمها محمد صالح بن عمر ودعا إليها عددا من الكتاب من مشارب فنية
مختلفة إضافة اىل الناقدين أحمد حاذق العرف ومحمد املي والشاعر محمد
الهادي الجزيري والسيناميئ عىل العبيدي الذي قدم مداخلة حول «سمري
العيادي أو الكتابة للممثل».
ويرى صاحب فيلم «اللمبارة» أن الحوار يف مرسحيات سمري العيادي له
أربع صيغ للحوار وهي الصيغة الحكائية الروائية وما يتطلب ذلك من رسدية
محايدة وصيغة التعليق عىل األحداث يف الفصل بني اللوحات واملشاهد
واستغالل وحسن توظيف الجمل القصرية واملتقطعة والتمكن من توظيف
األشعار واألزجال وذلك مع االختالف يف ذلك من مرسحية إىل أخرى خاصة أن
رصيد سمري العيادي من األعامل املرسحية يصل إىل  28مرسحية بني الرتجمة
واالقتباس واإلنتاج الشخيص.

وقال العبيدي إنه من املجحف القول إن مرسحيات سمري
ركحي ميزج فيها بني الغناء والرقص ذلك
العيادي استعراض
ّ
أن مرسحية «عطشان يا صبايا» مثال ذات بناء درامي متامسك
وتصور خاللها الكتب الرصاع الدرامي الذي كان يعيشه بريم التونيس
الشخصية املحورية مع األوساط الرجعية العميلة لالستعامر وكذلك مع
قوى االستعامر ذاتها ،وجعل من تصويره لتلك الشخصية معربة عن مواقف
الفنانني كلها وهذا ما يتضح أكرث خالل مشاهد النهاية يف مرسخية «عطشان
يا صبايا».
أما الناقد أحمد حاذق العرف فقد كشف عن منزلة سمري العيادي يف حركة
الطليعة األدبية يف صور ومشاهد متقاطعة ،ورأى أنه مدين لسمري العيادي
وبينه وبني الكاتب أكرث من «ماء وملح» وهي رضب من العرشة وأن شواغل
العيادي كانت تفيض عىل الطليعة نفسها وهو الذي بادر بنرش نصوص أحمد
حاذق العرف يف مجلة «ثقافة» التي كان يرأس تحريرها.

بني مدارات ثالثة تتوزع ،املامرسة االبداعية لدى سمري
العيادي فهو القصاص الشاعر والكاتب املرسحي والسيناريست
ويبدو أنه حسب أحمد حاذق ال ُعرف أنه يجد االرتياح يف كتابة
القصة القصرية وكأنه كان يته ّيب ولوح عامل الرواية أو يؤجل خوض
غامرها ومن قصصه القصرية نذكر «صخب الصمت» و«زمن الزخارف»
و«هكذا يقتلون األمل» و«هدير العشق» إضافة إىل «حكايات السيد س».
اجتهاد بن عمر
يق ّدم الناقد الطالئعي محمد صالح بن عمر عناية بارزة باألدباء األموات
من أجل حفظ مقاماتهم األدبية ومل ينظم ندوة فقط عن سمري العيادي بل
كذلك عن رضوان الكوين ويف كل مرة يستضيف األسامء الناقدة واملبدعة
املناسبة واملتمكّنة من نصوص املبدع املحتفى به.
* مبارك

الرتبية املسرحية واإلدماج االجتماعي لألستاذ البغدادي عون
صدر مؤخرا عن دار سحر للنرش واندا العامل العريب فرع تونس كتاب الرتبية
املرسحية واإلدماج االجتامعي لألستاذ البغدادي عون وأهداه مؤلّفه إىل أطفال
وشباب األحياء الشعبية وإىل العاملني بالفكر والساعد يف محالت املرسح
والشباب والطفولة وإىل كل من آمن بأن التغيري ممكن.
وقدم الكتاب الدكتور محمد عبازة بقوله :يثري هذا العنوان الذي اختاره
البغدادي عون ملؤلَّفه وهو (الرتبية املرسحية واإلدماج االجتامعي) الكثري من
القضايا منها ما يتعلق بالرتبية ومنها ما يتعلق باإلدماج االجتامعي ومنها ما
يتعلق باملرسح ذلك الفن الذي ولد يف حارضة أثينا ورأى مبدعوه أن يقوم
بدورين أو أن يؤدي رسالتني.
الرسالة االوىل هي الرتفيه وما أحوج املنبوذين إليه والعربية عىل املواطنة.
ويضيف مل ِ
يكتف البغدادي عون بالجانب ال ّنظري والتّجارب الغربية بل
نزل إىل امليدان .نزل إىل األحياء الشّ عبية املتم ّردة امله ّمشة وأبرز مثال «حي
التّضامن» الذي تحمل فيه األمرين مع امله ّمشني واملنبوذين وض ّحى بوقته
وص ّحته وحتى بكرامته أحيانا ألنه تعرض يف سبيل إنجاز هذا العمل إىل عديد
اإلهانات من متم ّردين قبل أن يعرفوه ويحرتموا عمله وما يقوم به وقبل أن
الحي.
يفهموا نبل الرسالة التي يؤديها بعمله لهذا ّ
واملطّلع عىل املنت كمبحث وكتجربة أحسبها فريدة تواصلت مبارشة مع
الفضاء العام وخاصة امله ّمش منه والعمل بجدية التجريب .تجربة ميدانية

منهكة وهاجسه العمل عىل إيصال املرسح وترويجه كدواء للعقل والروح
والوعي إلنسانية اإلنسان وتثبيت املواطنة وصناعة املواطنة الفاعلة واملنتجة.
حيث نجد األستاذ البغدادي يف تجربته امليدانية وإميانه بأن املرسح وباملرسح
نث ّور العقول ونطور الوعي لدى فئة غزاها العطش والجوع والنسيان .الكتاب
هو وثيقة تقدم نفسها مبا حوته من وصفات النتشال تيه
الساحات املظلمة
الشباب يف الشوارع واألحياء والبيوت و ّ
ومن طوفان املجهول والنزوع إىل الجرمية.
الرتبية املرسحية واإلدماج االجتامعي لألستاذ البغدادي
عون وثيقة مه ّمة تشعرك باالنتامء واألنس أمام واقع صفيق.
كتاب وثيقة يقدم أن املرسح من األدوات الرئيسية لعالج
عديد األمراض شديدة التعقيد والخطورة التي انترشت يف
صفوف الشباب واألطفال وخاصة باألحياء الشعبية .كتاب
يسكنه النزوح واالقامة يف عامل الحلم واإلدماج املواطني .كتاب
وثيقة شديدة الصدق تصلح ألساتذة املرسح باملدارس واملعاهد والجامعات
ومنشطي نوادي املرسح بدور الشباب والثقافة كوسيلة بيداغوجية لإلقناع
والتوجيه وتوظيف املرسح ليس كوظيفة إبداعية وفنية بل الكتاب وثيقة
تحمل عديد املحطات املرسحية للرحيل من بقاع الفراغ واملوت إىل بنية
الحياة.

يقول األستاذ البغدادي عون وهو املرسحي األكادميي املهت ّم باإلنتاج والكتابة
والتمثيل واإلخراج والفاعل يف الدراما اإلذاعية والتلفزيونية والسنيامئية« :إن
أهمية اإلدماج االجتامعي كموضوع بحث يعترب جديرا بالنقد واملساءلة يف
زمن أصبحت فيه البطالة والتهميش ظواهر جد خطرية».
إن التعرض إىل مسألة اإلدماج االجتامعي بواسطة الرتبية
الصعوبات يف حي التضامن قد تأخذ
املرسحية لشباب من ذوي ّ
حيزا فكريا مهماّ يف عديد املناحي لعل أهمها التعرض لفعل
الحي
املرسح أو التنشيط املرسحي أو الرتبية املرسحية يف وسط ّ
حي التضامن خصوصا وكذلك التعرض
الشعبي ومع شباب ّ
لآلليات املستخدمة يف اإلدماج وتحليلها والوقوف عند التجربة
وحدودها وتاريخها يف تونس وخارجها.
قسم األستاذ البغدادي عون عمله إىل فصلني :األول :مقاربات
ّ
نظرية وتجارب يف اإلدماج االجتامعي والثاين :الرتبية املرسحية
ودورها يف االدماج االجتامعي من خالل الورشات والتطبيقات والتقييم.
الكتاب هو قراءة وتأمالت وبحث عميق يف أعامق وأعطاف فئة أنهكها
التّهميش واإلقصاء .كتاب يتفاعل ويضيئ دروب الحياة وهو مساهمة مثرية
تسائل وتتساءل وتعتمد املرسح وظيف ًة للتحديق نحو ركح الشمس.
أبو جرير
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ثقافة

بيت داخل السفر لنوفل عزازة
* حسني عبد الرحيم
رمبا يكون املخرج نوفل عزازة األكرث نشاطا ىف املجال املرسحي التونيس
هذه األيام فهذا هو العرض الثالث له خالل املوسم مع مشاركة دولية يف
مهرجان املرسح التجريبي بالقاهرة ،وعروضه تتنوع من املرسح الراقص
والصويف حتى السوريالية املرسحية وبينهام ألوان من الواقعية املمروة.
عرضه األخري أيام  27و 28و 29جانفي عىل ركح التياترو مثل عرضيه
السابقني هو تجريب يشتمل طرازين مرسحيني متوازيني ،فأوال حفلة
لعيد ميالد وهمي يف منزل مبني عىل األكاذيب والتلفيقات االجتامعية
ال يوجد طفل وال حمل واملدعوون يحرضون هدايا وهمية والزوج ال
يعرف وضعيته بالضبط داخل أو خارج املنزل والجارة الطبيبة النفسية
مشغولة بنصائح جنسية للزوجة واملدعوين للحصول عىل املتعة
الجنسية والتي ال يوجد ما يدل عىل مامرستها من األصل .قبل الولوج إىل
حديقة خيالية لتناول الرشاب الذي ال يوجد دليل عىل وجوده أو وجود
الحديقة املزعومة .الخادمة تدير األمور مبا يعني تحولها إىل سيدة فعلية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط
الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

للدار تعطيهم الدواء وتوجههم للدخول والخروج وارتداء املالبس ورغم
هذا تطيع هذيان سيدتها مريضة الوهم...هذا العامل الذي متثله األرسة
الوهمية هو تعبري عن افتقاد املعنى يف الحياة االجتامعية املحيطة...
الجميع يعيش أوهامه ويتعايش مع أوهام اآلخرين يك تستمر املهزلة
اليومية.
يحيط بكل ذلك رسوم سوريالية عىل الحيطان تدور حول هواجس
جنسية غري متحققة كلها باألبيض واألسود كعبث األقدار التعيسة عىل
ال ّركح ذاته .يوازي ذلك حوار آخر حول عمل املمثل نفسه الذي يضيع
داخل الشخصيات والنصوص التي يتمثلها ويحاكيها ويضطرب عقله
وقلبه بذلك دون ترصيح أو اعرتاف .املمثل ضحية العمل املرسحي
وغواياته التي ترتكه وحيدا بينام يذهب الجمهور بعد أن يصفق ليرتكه
يصارع أشباح شخصياته املتع ّددة .مأساة املمثل هاجس آخر يقتحم
املخرج واملمثلني معه وليس ذلك وليد الصدفة فنوفل عزازة ممثل
أيضا ٬ورغم الختام بخطاب تبجيل للممثلني يظل املمثل معضلة املرسح
ومجده وضحيته.
شارك يف العرض كلّ من خلود مرايحي ومريم ليامم ومحمد خليل
رحموين ومنى شبشوب وسليم حاج قاسم وياسني خامخم وحكيم
بالكحلة ورشيفة بن عودة وإرشاق حزامي واسامعيل بن حميدة وغالية
بن شعبان وإميان بالخريي.
املرسحية يف بيت داخل السفر تعيش فيه الشخصيات الغرب َة املألوفة،
ال يشء يؤثث البيت غري الفراغ ويشء من الغباء وبعض الرياء والتملق
الذي ا ٔحدث فيهم عاهات.

إعالن طلب عروض وطني عرب منظومة
افتتاح معرض بنزرت
الشراءات العمومية على الخط تونيبس»
للكتاب
عــ2022/01ــدد

لتزويد الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري باملواد الغذائية حصة الخبز لسنة 2022
يعلن مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري اجراء طلب عروض وطني القتناء مادة الخبز لتسديد حاجياته
خالل سنة  2022حرصيا عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط «تونيبس».
عىل الراغبني يف املشاركة بطلب العروض والذين تتوفر فيهم الضامنات القانونية الرضورية لحسن انجاز الصفقة
موضوع طلب العروض الوطني التسجيل مبنظومة الرشاءات العمومية عىل الخط «تونيبس» وتحميل كراس الرشوط مجانا
عرب املوقع .www.tuneps.tn
تقديم العروض يكون باتباع االجراءات عىل الخط (.)TUNEPS
يتم تقديم العروض حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومية عىل الخـط ( )TUNEPSعىل املوقع  www.tuneps.tnويتم
ارسال نظري من السجل التجاري والضامن البنيك الوقتي بالطريقة املادية عن طريق الربيد الرسيع او مبارشة اىل مكتب
الضبط بالحي الجامعي فطومة باملنستري يف ظرف مغلق باسم السيد مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري يحمل
عبارة «ال يفتح طلب عروض وطني عدد  2022/01لتزويد الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملواد الغذائية خالل سنة
 »2022حي النسيم سطح جابر ص ب عدد  5000 162املنستري يف أجل اقصاه  2022/02/28عىل الساعة الحادية عرشة
صباحا.

القسط
3

بيان القسط
خبز من الحجم الصغري باقات

مبلغ الضامن الوقتي
300٫000

ـ تغلق منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط يوم  2022/02/28عىل الساعة الحادية عرشة صباحا وال ميكن بعد هذا
االجل قبول اي عرض.
ـ يبقى العارضون ملزمني بعروضهم ملدة تسعني يوما ( 90يوما).
ـ يتم فتح العروض الفنية واملالية عىل الخط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة علنية يوم  2022/02/28عىل الساعة
الحادية عرشة والنصف صباحا بادارة الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري.

ت ّم صباح الثالثاء  1فيفري  2022بإرشاف السيد املعتمد األول بوالية
بنزرت مبعية السادة املندوب الجهوي للشؤون الثقافية ومدير دار
الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت ورئيس اتحاد النارشين التونسيني افتتاح
الدورة  19ملعرض بنزرت للكتاب تحت شعار «نسائم اإلبداع تضوع
من بنزرت» ويتواصل املعرض إىل غاية يوم  2مارس .2022
* عبد الفتاح الغريب
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رياضة

الحكم الغامبي باكاري غاساما
للقاء الكامريون ومصر وقرياط
والحساني يف غرفة الفار

عني االتحاد االفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الكامريون ومرص عىل
أرضية ملعب «أوليمبي» ،اليوم الخميس (الساعة  ،)20لحساب نصف نهايئ
كأس أمم أفريقيا.
وأسند الـ«كاف» إدارة هذه املواجهة إىل الحكم الغامبي باكاري غاساما،
مبساعدة األنغويل جريسون دوس سانتوس واملوزمبيقي إرسينيو شادريك،
باإلضافة إىل الحكم الرابع سليامن أمل الدين من جزر القمر.
هذا وسيتوىل الحكم التونيس هيثم قرياط ،إدارة غرفة الـ« ،»VARمبساعدة
الجزائري لحلو بن إبراهيم والتونيس خليل الحساين.

النجم الساحلي يعلن انتهاء
عقوبة املنع من االنتدابات
أصدرت هيئة النجم الساحيل بالغا أكدت فيه تفعيل اتفاقية جدولة خالص خطية
كوليبايل مع األهيل املرصي ،ما م ّهد لرفع عقوبة املنع من االنتدابات ،التي كانت مسلطة
عىل فريق جوهرة الساحل.
هذا وتعلن الهيئة املديرة أنه تم تفعيل اتفاقية جدولة خالص خطية اإليفواري سليامن
كوليبايل مع األهيل املرصي ،وذلك إثر خالص القسط األول من املبلغ املتخلد بذمة النجم ..وقد ت ّم بذلك رفع منع االنتداب عن النجم
الساحيل بتاريخ الثالثاء  1فيفري ،عىل الساعة الواحدة ظه ًرا و 52دقيقة».
وكان النجم الساحيل تعاقد يف املريكاتو الشتوي مع كل من املهاجم نبيل مقني بعقد ميتد إىل  3مواسم ونصف ،ومتوسط امليدان إيهاب
املساكني بعقد ميتد إىل موسمني ونصف ،والجناح األيرس حسام بن عيل ملدة  3مواسم ونصف ،والظهري األيرس جاسم بن كيالين بعقد ميتد
إىل  4مواسم ونصف ،والظهري األمين مروان السعيدي بعقد مداه  3مواسم ونصف.

حمزة رفيعة ينضم لكريمونيزي اإليطالي
انتدب كرميونيزي اإليطايل مهاجم املنتخب الوطني حمزة رفيعة يف
شكل إعارة حتى نهاية املوسم ،قادماً من يوفنتس.
وكان رفيعة قد أمىض النصف األ ّول من املوسم يف نادي ستاندار لياج
البلجييك يف شكل إعارة ٬وكان من املق ّرر أن تنتهي يف شهر جوان القادم،
لكن يبدو أ ّن الالعب الدويل التونيس خيرّ العودة إىل إيطاليا قبل نهاية
فرتة إعارته .ويحتل نادي كرميونيزي املركز الخامس من الدرجة الثانية
االيطالية« ،السريي ب».
* حسني

نادي حمام األنف ينتدب شهاب بن فرج
ع ّزز نادي حامم األنف ،صفوفه باملدافع السابق للنجم الساحيل والنادي البنزريت شهاب بن فرج ،والذي بدأ مشواره يف فريق
جوهرة الساحل الذي أعاره يف  2015لنجم املتلوي ،ثم إىل مستقبل القرصين ،ويف  2018غادر تونس وخاض تجربة يف الدوري
األردين من بوابة نادي الفيصيل .ويف موسم  ،2020 /2019لعب مع الهالل السوداين ليعود للرابطة التونسية من بوابة النادي
البنزريت.
ويع ّد شهاب بن فرج 28 ،عاما ،سادس انتداب لنادي حامم األنف يف املريكاتو الشتوي ،بعد املهاجم الغيني مامادو بانغورا ،الذي
وقّع منذ يومني عقدا ميتد حتى  ،2023قادما من الدوري املقدوين .كام ضم حامم األنف الغاين برسيوس بواه ،عىل سبيل اإلعارة من
الرتجي الريايض ،والظهري األيرس حسني الربيع ،ومتوسط امليدان الكامريوين فابريس أونانا ،والعب الرواق األيرس ريان السبيعي.
* حسني القاسمي

مستقبل الرجيش يغلق املريكاتو
الشتوي بصفقة ليبية
أكدت هيئة مستقبل الرجيش تعزيز صفوف فريقها باملهاجم الليبي محمد جمعة,
القادم من النرص الليبي ملدة موسم و نصف يف ختام املريكاتو الشتوي .رفقة املنتدبني
الجدد يف قامئة الفريق ،وهم« :الحارس أرشف كرير من العدالة السعودي ،ورامي حاج
سامل من امللعب القابيس ،وجاسم الحمدوين من النادي الصفاقيس ،والكامريوين مصطفى
دجيدجي من الدوري األلباين ،واإليفواري كويو».
وسوف تعزز االنتدابات الجديدة قامئة الفريق ،مع استئناف نشاط البطولة بخوض
مرحلة اإلياب ،ولجأ مستقبل الرجيش إىل املدرب فريد بن بلقاسم ،يف سبتمرب املايض
لخالفة املدرب عصام املردايس ،الذي أرشف عىل التحضريات الصيفية.
* القاسمي

لطفي السليمي يغادر
أوملبي املدية الجزائري
أكد املدرب لطفي السليمي مغادرته لنادي املدية الجزائري بالرتايض .وقال
السليمي« :انتهت عالقتي التعاقدية مع أوملبي املدية الجزائري .أشكر اإلدارة عىل
تقبل موقفي وانسحايب .وأنا أتفهم الظروف القاهرة التي يعيشها الفريق».

أمل حمام سوسة ينتدب
الغيني نابي سوما
قال رئيس أمل حامم سوسة إنه تعاقد مع الالعب الغيني نايب سوما يف الساعات األخرية
من املريكاتو الشتوي .وسبق لالعب الغيني أن تقمص زي النادي الصفاقيس قبل ان يحرتف يف
املغرب ودول الخليج (السعودية والكويت) .وكان فريق األمل قد تعاقد خالل فرتة االنتقاالت
الشتوية مع الالعب السابق لهالل الشابة واالتحاد املنستريي الصادق بن سامل واإليفواري عبد
الفتاح واتارا.
ويحلّ أمل حامم سوسة ،الذي أنهى ذهاب املرحلة االوىل يف املركز السادس للمجموعة
األوىل برصيد  8نقاط ،يوم السبت املقبل ضيفا عىل الرتجي الريايض متص ّدر املجموعة لحساب
الجولة الثامنة( .هذا بعد تأكد تآجيلعودة البطولة يف موعد الحق).
* القاسمي
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النادي الصفاقسي يعري العبيه
ويعلن قائمته اإلفريقية
قام النادي الصفاقيس بإعارة العبيْه هارون بن عامر إىل مستقبل سليامن ،حتى نهاية املوسم الحايل،
ومحمد الطرابليس إىل األمل الريايض بجربة (رابطة ثانية) حتى نهاية املوسم .من جهة ثانية ،ألحق
الصفاقيس  7العبني بالقامئة اإلفريقية للمشاركة يف كأس الكنفيدرالية ،وهم« :العراقي حسني عيل
والجزائريان مليك رايح ومحمد هشام النقاش ،واملوريتاين إسامعيل دياكيتاي واملايل عبد الرحمن توراي،
إىل جانب إياد بالوايف ونافع ملني».
وتضم قامئة الصفاقيس اإلفريقية  23العبا ،وهم كاآليت:
حراسة املرمى :محمد الهادي قعلول  -أمين دحامن  -صربي بن حسن  -أيوب العبيدي.
الدفاع :محمد بن عيل  -غيث املعرويف  -محمد امني الحمروين  -محمد النرصاوي  -عالء غرام  -نور
الزمان الزموري  -حسام الدقدوق  -محمود غربال  -أسامة البحري  -صابر السوداين.
الوسط :شادي الهاممي  -فارس ناجي  -أنس الشبيل  -نايب كامارا  -كريس كواكو  -وليد القروي  -عبد
الله العامري  -هارون بن عامر  -حسني عيل-عبد الرحمن توري  -نافع ملني  -ماليك رياح  -أمين الحرزي
 أرشف الحبايس.الهجوم :هشام النقاش  -حازم حاج حسن  -فراس شواط  -إسامعيل دياكيتاي  -إياد بالوايف.
ويخوض النادي الصفاقيس منافسات دور املجموعات لكأس الكنفدرالية ،إىل جانب «برياميدز املرصي
وزاناكو الزامبي وأهيل طرابلس»
* حسني

مستقبل سليمان ينتدب
وسيم النغموشي
انتدب مستقبل سليامن الالعب وسيم النغمويش ،متوسط
امليدان السابق للرتجي الريايض ،ملدة موسم ونصف قادما من
مسيمري القطري .ووقّع صاحب الـ 25عاما عىل عقد االنضامم،
بحضور رئيس النادي وليد جالد .وتجدر اإلشارة إىل أن وسيم
النغمويش ع ّزز صفوف الرتجي سنة  2012قادما من جندوبة
الرياضية ،ولعب  20مباراة مع الرتجي قبل أن يعار يف 2016
إىل مستقبل القرصين ،ثم أوملبيك مدنني ،قبل أن ينتقل التحاد
بن قردان ،حيث برز بشكل الفت .ويف نوفمرب  2020التحق
النغمويش بالدوري املرصي من بوابة املقاولون العرب ،لعب  22مباراة ،قبل أن ينضم إىل مسيمري القطري.
* حسني

شكري
الخطوي مدربا
جديدا التحاد
تطاوين
تعاقدت الهيئة املديرة التحاد تطاوين مع
املدرب شكري الخطوي لإلرشاف عىل فريق
األكابر بعقد ميت ّد ملوسم واحد ،خلفا للمدرب
سعيد السايبي الذي خيرّ االنسحاب.
* حسني

الحكم الزامبي «سيكازوي» يكشف سبب إنهائه
ملباراة تونس ومالي قبل وقتها
خرج الحكم الزامبي جاين سيكازوي ألول مرة عن صمته ،بعد قراره املثري للجدل يف مباراة تونس ومايل يف كأس أمم إفريقيا يف الكامريون .وكان سيكازوي قد
أنهى مباراة تونس ومايل يف الدقيقة  ،85وسط اعرتاض نسور قرطاج عىل إنهاء املباراة قبل الوقت القانوين .وق ّرر الحكم الزامبي استئناف املباراة بعد أن أدرك
الخطأ ،لكنه عاد وأنهاها مجددا قبل موعدها ،وتحديدا يف الدقيقة  ٬ 89وعلق سيكازوي عىل تلك الواقعة بكون القرار أنقذه من املوت.
وقال الحكم الزامبي« :لقد رأيت أشخاصا يذهبون ألداء مهام خارج البالد ويعودون يف تابوت ،كنت عىل وشك العودة بهذه الطريقة .لقد كنت محظوظا ألنني مل
أدخل يف غيبوبة ،كان من املمكن أن تكون قصة مختلفة متاما .وقد أخربين األطباء أن جسدي مل يربد ،كان هناك وقت قليل للغاية قبل أن أدخل يف غيبوبة ،وكانت
هذه هي النهاية ،أعتقد أن الله ألهمني إلنهاء املباراة ،لقد أنقذين» ..وأرجع سيكازوي األمر إىل صعوبة الظروف الجوية يف الكامريون التي تستضيف البطولة ،حيث
قال« :كان الطقس حارا للغاية ،وكانت الرطوبة حوايل  .% 85وبعد اإلحامء شعرت أن الظروف كانت صعبة للغاية ،كنا نحاول رشب املاء ولكن ال ميكنك أن تشعر
بأن املاء يرويك ،ال يشء .كنا كحكام للمباراة نعتقد أننا جنود وعلينا أن نذهب لنقاتل ،كل يشء كنت أرتديه كان ساخنا ،حتى معدات االتصال ،أردت التخلص
منها ،كان الجو حارا جدا .وبدأت أشعر باالرتباك ،مل أستطع سامع أي شخص ،وصلت إىل النقطة التي ميكنني فيها سامع بعض الضوضاء ،واعتقدت أن شخصا ما
كان يتواصل معي ،وكان الناس يقولون يل« :ال ،لقد أنهيت املباراة» ،لقد كان موقفا غريبا للغاية .وكنت أعتقد يف رأيس ألجد من طلب مني إنهاء املباراة ،رمبا كنت
أتحدث مع نفيس ،ال أعرف ،هذا هو مدى سوء الوضع».

أنيس بن حترية
يف الدرجة
الرابعة األملانية
قال أنيس بن حترية إنه سيلعب لنادي «برلني
أتليتك كلوب  »07الناشط يف الدرجة الرابعة األملانية
بعقد ميتد حتى نهاية املوسم الحايل.
وكتب بن حترية ،البالغ من العمر  33سنة يف
تدوينة نرشها عىل حسابه عىل انستغرام «العودة
إىل املنزل من أجل تجربة جديدة يف برلني» ،يف
إشارة إىل املدينة التي شهدت انطالقة مسريته
االحرتافية سنة  .1999وتعود آخر تجربة ألنيس
بن حترية قبل امضائه مع نادي «برلني أتليتك
كلوب  »07إىل املوسم املايض حيث انضم إىل نادي
«الريسا» اليوناين يف جانفي  2021ليغادره يف شهر
جويلية الفارط.
* حسني
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* حوار :لطفي املاكني

ال وجود لسياسة فعلية لتنفيذ قانون  58حلامية املرأة من العنف املسلط عليها

إىل أي مدى ساهمت مختلف القوانني واآلليات يف تأمني
الحامية الالزمة للنساء من مختلف اشكال العنف املامرسة عليها
وهل توجد نوايا حقيقية لتفعيل الهياكل التي جاء بها قانون 58
لسنة  2017لضامن النجاعة املطلوبة لتلك الحامية كانت هذه
االستفهامات منطلقا للحوار الذي خصت به «الشعب» نائلة
الزغالمي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات والتي
توقفت يف حديثها عند نقاط عدة متصلة بالدور املنوط بالجمعية
وكيفية تطويره وخاصة يف عالقة بالصورة التي يسعى البعض
إىل ترويجها كونها منحرصة يف التوجه إىل الفئات املثقفة مبهن
معينة دون الذهاب إىل بقية الرشائح .إضافة إىل مسائل أخرى
ذات العالقة من ذلك التنسيق مع عدد من الوزارات واالمكانات
املتاحة للمرأة للمشاركة يف الحياة السياسية واملقرتحات املقدمة
يف بعض مشاريع القوانني وأولها مرشوع قانون الوساطة العائلية.
* عديدة هي مظاهر العنف املسلطة عىل املرأة خاصة أنّ هناك
خطابًا تحريض ّيا يشجع عىل تلك املظاهر فكيف تتعاملون مع هذه
الوضعية؟
ـ يجب التأكيد بداية عىل وجود القانون عدد  58لسنة 2017
الذي يحتكم إليه القضاء واالمن اضافة إىل غريها من القوانني املتصدية
ملختلف مظاهر العنف املسلطة عىل املرأة اضافة إىل مراكز االنصات
لضحايا العنف من النساء مهام كان مأتاه باعتبار ان العنف املامرس
عىل املرأة مقرتفوه من جهات عدة مثل العنف الزوجي والعنف األرسي
والعنف السيايس كام توجد كذلك شبابيك لالنصات للنساء املعنفات يف
تونس وصفاقس.
السيرباين
وعمل جميعة النساء الدميقراطيات عىل أن يكون العنف ّ
مدر ًجا ضمن العقوبات التي يتضمنها قانون  58باعتبار ان هذا العنف
يعاقب عليه عىل أساس الفصل  68من مجلة االتصال والجمعية تقوم
بحمالت لدعم هذا التوجه خاصة أننا عملنا عىل لفت انتباه الحكومة
والرئاسة اىل ظاهرة العنف املسلط عىل النساء والذي بلغ درجة خطرة
وصلت إىل حد التقتيل وهذا ما نالحظه من الجرائم ضحاياها النساء
وارتفاعها من سنة إىل أخرى حسب األرقام املتداولة.
* رغم إصدار القانون عدد  58لسنة  2017الضامن للكثري من
الحقوق االقتصادية واالجتامعية إال أن تطبيقه عىل أرض الواقع ال
يتامىش مع تلك الحقوق فام املطلوب لتحقيقها فعليا؟
ـ تبني لجمعية النساء الدميقراطيات من خالل دراسة انجزتها انه
وبعد مرور أربع سنوات من تطبيق قانون  58لسنة  2017أنه ال وجود
الدارة سياسية فعلية ليكون نافذا واستندت الدراسة يف استنتاجها إىل
عدم رصد ميزاتنية اليجاد فضاءات يف مختلف املحاكم وأماكن إيواء
النساء املعنفات ومثلها مراكز االنصات لحاميتهن من التعنيف.
اضافة إىل غياب أي تشاركية ملختلف االطراف من من أجل وضع
اسرتاتيجيته ملواجهة العنف املتزايد عىل املرأة كام ان الهياكل املفرتض
ان تكون حامية لها غري ُمف ّعلة ونذكر هنا مرصد رصد االنتهاكات غري
الوظيفي إىل ح ّد اآلن لعدم توفر االعتامدات الالزمة التي تجعله يقوم
بالدور املنتظر منه.
ويوجد كذلك نقص يف مراكز االيواء وهي تقوم بدور مه ّم باعتبارها
تحمي املرأة من استمرار العنف املسلط عليها ورغم كل ذلك فإن
جمعية النساء الدميقراطيات حريصة عىل القيام بدورها من خالل مراكز
االنصات بكل من تونس وسوسة والقريوان وصفاقس اذ تكون هناك
متابعة واحاطة نفسية للمعنفات اضافة إىل التوجيه القانوين واملساندة
والدعم يف مرحلة التشيك للقضاء بتوفري ُم َحامٍ للدفاع عنهم.
كام ان الوحدات املختصة الراجعة بالنظر إىل وزارة الداخلية ونعني
الفرق االمنية التي تتقبل شكاوي النساء املعنفات تحتاج إىل تطوير
بسل َِط االرشاف لتحقيق ذلك ونحن كجمعية
أدائها والجمعية عىل اتصال ُ
نسخر كل جهودنا لحامية النساء املعنفات وتوجيههن اال ان ذلك حسب
امكانياتنا ليس باالمر الهني وبالتايل فإن دور الدولة اساس بالدرجة
االوىل من حاميتهن من هذه الظاهرة الخطرة التي تفاقمت نتيجة ازمة
الكورونا خمس مرات وهو رقم يعطي الدليل عىل ما بلغته االوضاع من

تَر ٍّد تَطل ََّب تحرك الجميع ملواجهة تداعياته.
* أال ترين ان عمل املنظامت النسوية يحتاج إىل التنسيق وتقاسم
األدوار حتى ال يكون الجهد مشت ًتا؟
ـ يف عالقة مبسألة التشبيك لدينا قناعة انه الب ّد من تكاثف الجهود
خاصة انه تم بعد  25جويلية تأسيس ديناميكية تسوية تضم  9جمعيات
بوضعر خطة تسمى «مذكرة نسوية» هي مبثابة خارطة طريق توضح
الرؤية يف كل ما له صلة بحقوق املرأة وكيفية حاميتها حتى ال يقع
الرتاجع عنها والعمل عىل تحقيق مكتسبات جديدة مع التأكيد ان دفاعنا
عن حقوق املرأة هو منصهر ضمن متسكنا مبا جاء من حقوق وحريات
تحل هذه األيام الذكرى النسوية للمصادقة عليه
يف دستور  2014الذي ّ
ونحن نعرب كجمعية عن متسكنا مبا جاء من حقوق وحريات يف دستور
 2014الذي تحل هذه االيام الذكرى السنوية للمصادقة عليه ونحن نعرب
كجمعية عىل متسكنا عىل األقل مبا جاء به يف الباب االول والباب الثاين.
* هل هناك تواصل مع الحكومة خاصة أن تركيبتها بداية من
رئيستها يفرتض ان تكون متامهية مع برامجكم؟
ـ لدينا حرص يف الجمعية عىل التواصل والتنسيق مع الفاعلني
السياسيني ومهام كان نقدنا أو مالحظاتنا الن مصلحتنا يف النهاية هي
خدمة املرأة ونشري إىل ما وجدناه من تجاوب لدى وزير الشؤون
االجتامعية بخصوص بعض امللفات التي طرحناها كذلك ننتظر التجاوب
من قبل وزير الداخلية بعد اللقاء الذي تم مؤخرا.
* وماذا عن مرشوع قانون الوساطة العائلية؟
إىل نخبه ومثله الدولة محتاجة لنخبها هذا من ناحية املبدإ اما بالنسبة
الذي
القانون
هذا
مرشوع
ـ من امله ّم االشارة إىل مآخذنا بخصوص
إلينا كجمعية فنحن نقوم بكل االنشطة امليدانية التي توزعت عىل
سيزيد من خضوع النساء التي تعاين من عديد الضغوطات داخل االرسة
مختلف الجهات واهتمت دراساتنا مبختلف القرارات واالجراءات واتجه
اهتاممنا إىل كل الفئات من ذلك عامالت املنازل والعامالت بالفالحة
واملهاجرات وغريهن وبالتايل الجمعية منغرسة وبعمق يف قضايا املرأة
الكادحة ويف الوقت نفسه تهتم بالبعد البحثي الدرايس لتالمس كل
اإلشكاالت مهام كانت بهدف مساندة الحقوق والدفاع عن قضايا املرأة
واالنتصار لها إذ مل نبخل بأي جهد للوقوف إىل جانب النسوة الكادحات
يف أي موقع كان من البالد.
كام أننا نعمل عىل كرس هذه الصورة النمطية العالقة منذ سنوات
واملجتمع ونحن نريد ان تعامل املرأة من خالل هذا املرشوع عىل أساس
انها مواطنة بالدرجة األوىل لها حقوق وواجبات مبا فيها املساواة يف واملر ّوجة من قبل البعض عن الجمعية ودورها مع إغفالهم عن قصد
ملختلف جهودها يف الدفاع عن مشاغل النسوة وأولهم املنتميات إىل
اإلرث.
* هنالك كذلك محارصة ملشاركة املرأة يف الشأن العام خاصة يف الفئات الهشة والفقرية.
* لكن هذا القول أثر سلبا عىل دوركم يف ضامن حقوق املرأة؟
قيادة االحزاب فام هي اآلليات التي تقرتحون لتجنب تلك املحارصة؟
ـ أنشطتنا وتجربتنا هي أصدق حجة عىل انتصارنا لحقوق املرأة
ـ املتعارف عليه لدى الجميع ان املجال السيايس به عديد الشوائب
منها ما هو متصل مبشاركة املرأة وهذا ما الحظناه من تعامل النواب مع وبالتايل نحن ال نهت ّم بالصورة التي يريد البعض فرضها لدى العموم
النائبات مبجلس نواب الشعب وهي صورة كشفت الكثري من الدونية ألننا مقتنعات برضورة مواصلة جهدنا يف القرب من مشاغل املرأة
يف النظرة إليها وتحقريها وإلحاق كل النعوت املقللة من شأنها ،وبالتايل وتقديم الخدمات املنتظرة من الجمعية وإيصال أصواتهن واالطالع عىل
فإن املناخ السيايس ال يشجع املرأة عىل املشاركة يف مختلف مواقع القرار همومهن املتصلة بالتحرش الجنيس واملساواة يف األجر الفالحي ولفت
رغم وجود آلية التناصف يف االنتخابات وإىل ذلك املناصب غري املنتخبة انتباه الفاعلني السياسيني اىل كل تلك املشاغل وباملناسبة الب ّد من مراعاة
التي ظلت حكرا عىل الرجال.
النوع االجتامعي يف ميزانية  2022ونقصد هنا تخصيص االعتامدات
ونحن كجمعية النساء الدميقراطيات نسعى دامئا إىل دعم متوقع الالزمة لتفعيل آليات تطبيق القانون  58وهو ما أرشت إليه يف بداية
املرأة ومنارصتها حتى متثل التوازن السيايس ونحثها يف الوقت نفسه الحديث.
عىل املشاركة وعدم الرتاجع باعتبارهن مواطنات كامالت الحقوق ولهن
* ما هو تقييمك للوضع العام للبالد أساسا يف جانب الحقوق
القدرة واإلمكانية لتقديم االضافة واإلفادة وعدم الخضوع لألفكار التي والحريات؟
يريد البعض فرضها وهي مرتبطة بعقلية الوصاية االبوية والذكورية التي
ـ ما يجب االشارة اليه هي ان املقدمات التي نراها عىل أرض الواقع
ال ترى اي جدوى من مشاركة املرأة وينحرص األمر يف الرجل فقط.
ال تبرش بالخري مثل رضب حرية التنقل مبنع العديد من السفر إضافة اىل
* توجد مفارقة كون املرأة أقل تورطًا يف الفساد مقارنة بالرجل
حل للمتظاهرين يوم  14جانفي إذ أننا نعتقد يف مقاربة ان يكون
ما ّ
وبنسبة كبرية لكنها مغيبة عن مواقع القرار فام تفسري ذلك؟
ـ رغم اإلقرار بأن عدم تورط املرأة يف الفساد يشء إيجايب اال أنه االمن جمهوريًّا قوال وفعال وليس عصا غليظة لدى السياسيني وهذا ليس
ليس املقياس الوحيد الذي عىل أساسه يكون الوصول إىل مواقع القرار يف صالح اي كان الن حرية التنظيم مكفولة ومثلها حرية التعبري وخاصة
السيايس بل الب ّد من أن توجد بأحقية مثل الرجل حتى ترتاكم التجارب أن االنتخابات هي من اوصلت السياسيني إىل الحكم وبالتايل ال مجال
التي من خاللها تثبت قدرتها عىل النجاح وهذا حقها الذي ال ميكن ألي للتنكر جملة الحقوق املضمونة للجميع دون استثناء مع تأكيد متسكنا
بقانون الجمعيات ورفضنا لتغيري القانون املنظم لألحزاب ومثله املرشوع
كان ان يحرمها منه.
* ماذا ستفعل الجمعية للقطع مع الرأي السائد كونها جمعية نخبة املطروح حاليا املتصل بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومرتية النه ال
يضمن حرمة االفراد يف عالقة مبعطياتهم الشخصية التي يفرتض حاميتها
ورشيحة ذات توجه فكري وسيايس معني؟
ـ النخبة ليست شتيمة ويجب أن تكون ،باعتبار ان املجتمع يحتاج وهذا ما يغيب عن املرشوع املذكور.

االعتداء على النساء تفاقم
خمس مرات نتيجة أزمة الكورونا

