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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

أحزاب اليمني تعترب الهجرة مأساة 
يكابدها الشعب اإليطالي لوحده 

الشعب تفتح ملف الحراقة

بعد زيارة كبار المسؤولين اإليطاليين إلى تونس

خطوات محتشمة في مواجهة ملّفات ضخمة

كيف ستتعاطى احلكومة مع الكاموروالفسفاط والكيميائي؟
حصري

نحن دائما وأبدا مع استحقاقات 
اإلعالميني املشروعة

موظفو التربية بنابل غاضبون 

كي الننسى

الذكرى 38 ملجزرة مخيمي صربا وشاتيال

في سبيبة من والية القصرين

»التفاح اللي يفوح يطلع يف الروح 
حركة النهضة تستعد لعقد مؤتمرها 11ومقابر جماعية لصابة قياسية«

هل هي بداية سقوط وحدة الصف 
ونهاية التفكك البنيوي والتنظيمي؟

 مهما كانت الهواجس
اإليطالية واألوروبية

فإنها ال تربر املقاربات
الالإنسانية واملآسي 
املتكررة واالنتهاكات

بروتوكول صحي وهمي ومماطلة يف صرف منحة العودة املدرسية
األخ نور الدين الطبوبي  
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

تحول األخ األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل نور الدين 
الطبويب إىل مقر سفارة فلسطني بالعاصمة حيث كان له لقاء مع 
سعادة سفري فلسطني السيد هائل الفاهوم، وقد قدم األخ األمني 
الفلسطينية  للقضية  املدعمة  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  بيان  العام 

والرافضة التفاقيات التطبيع.
وتّم خالل هذا اللقاء التأكيد عىل رضورة القيام بخطوات عملية 
والسمرسة  البيع  صفقات  ظل  يف  الفلسطينية  القضية  عن  دفاعا 

بالقضية األم.
النقابيني  وكل  املنظمة  مواقف  الطبويب  الدين  نور  األخ  وأكد 
والنقابيات والعامل والعامالت مع فلسطني، محيّيا صمود الشعب 
العار  صفقات  رغم  واستبسالهم  العامل  أحرار  وكل  الفلسطيني 

وخذالن الحكومات العربية للقضية الفلسطينية.
وعرب سعادة السفري الفلسطيني عن تقدير الشعب الفلسطيني 
للدور الوطني والدويل ويف صفوف املجتمع املدين، الذي يقوم به 
االتحاد العام التونيس للشغل دفاعا عن قضايا التحرر العاملية ويف 
التونيس وعامالته  الشعب  الفلسطينية، كام حيا  القضية  مقدمتها 

وعامله الذين كانوا دوما يف الصفوف األوىل من أجل فلسطني.

األخ األمني العام يف زيارة إىل سفارة فلسطني

املكتب التنفيذي بزغوان عند األخ األمني العام 
استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب مبكتبه ببطحاء محمد املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 
الخاص  القطاع  أعرف  منها  رفض  والتي  بالجهة  العالقة  القضايا  عديد  لحلحلة  كانت  فرصة  بزغوان. وهي 

الحوار.

.... ويلتقي أعضاء الجامعة العامة ألساتذة السلك املشرتك  
كان لألخ األمني العام نور الدين الطبويب لقاء بأعضاء الجامعة العامة ألساتذة السلك املشرتك واملرشدين التطبيقيني 

إذ تّم التطرق إىل مشاغل أبناء القطاع وكيفية دعمهم وتعزيز مكاسبهم.

املجتمعون  الكاف  اذاعة  واطارات  أعوان  نحن 
نقابتنا  ارشاف  تحت   2020 سبتمرب  و18   17 يومي 
نسجل  املهنية  لالوضاع  تدارسنا  وبعد  االساسية 
استياَءنا العميق ملا آلت اليه اوضاع مهنيي القطاع 

والحالة املرتدية ملؤسستنا لذلك نطالب بـ:
التصنيف  )إعادة  السابقة  االتفاقيات  تفعيل  ـ   
نهايئ  العريض بشكل  العمل  املهني، تسوية سنوات 
مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية(.

ـ الرتقيات اآللية بعنوان سنة 2020.
افريل  لشهري  األكل  بوصالت  االعوان  متتيع  ـ 

وماي 2020.
ومرشوع  االسايس  القانون  مناقشة  استئناف  ـ 

االصالح الهيكيل.
ـ تسوية وضعية حاميل الشهائد العلمية.

ـ تعيني مدير عام للمؤسسة والقطع مع وضعية 
النيابة.

بروتوكول  )وضع  باملؤسسة  الصحي  الوضع  ـ 
صحي ملواجهة فريوس كورونا(.

وبناء عليه فإننا نعلن دخولنا يف إرضاب حضوري 
مطالبنا  عن  دفاعا   2020 أكتوبر   02 يوم  كامل 

املرشوعة.

   في غياب المدير 

إذاعة  إضراب يف 
الكاف يوم 2 أكتوبر
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رشف عظيم لنا أن أحرض والوفد النقايب املرافق يل حفل افتتاح املؤمتر 
الحقيقة  أنصار  تونس،  يف  وحامتها  الحرّة  الكلمة  ألصحاب  الخامس 
ورّوادها، تقديرا ملا قاموا ويقومون به إلنارة الرأي العام وتحصينه ضّد 
دعاة الّرأي الواحد واملتهافتني من أباطرة املال الفاسد لفرض التسلّط 

واالستبداد واالستغالل والتمييز والتفرقة.
العرس  بهذا  وإعالميني،  إعالمياٍت  وصحافيني،  صحافياٍت  لكم  فهنيئا 
وتحّيًة من القلب إىل مؤمترِكم الذي نتمّنى ألشغاله التوفيَق والنجاَح 
ونتطلّع إىل ما سيتمّخض عنه من نتائَج وتوصياٍت بكّل شغف واهتامم.

قطاع استراتيجي
وَعْينا  أساسية  ورافعًة  اسرتاتيجيا  قطاعا  اإلعالم  بقطاع  نؤمن  كلُّنا 
رقيبًة لخلق التواُزن بني الدولة واملجتمع وفيام بني مكّونات املجتمع 
املختلفة. فهو يف نفس مقام الدستور الجديد، وآلية العدالة واملساَعدة 
أثناء املراحل االنتقالية، سواء من حيث قدرتُه  عىل بناء الدميقراطية 
ومساهمته  الحكومة  أداء  ومتابعِة  ومراقبِة  رصِد  آليات  وضع  عىل 
لتعّهداتهم  والوفاِء  مسؤولّياتِهم  تحّمل  النخب عىل  تحفيز  يف  بالتايل 
ولكن أيضا من حيث مساهمُته يف تنظيم وتنشيط الحواراِت التعّددية 
ثقافة  ونرش  العام  الرأي  إنارة  يساِعُد عىل  مبا  العام  بالشأن  املتعلّقة 

املواطَنة وإدارة االختالف يف كنف االحرتام والقانون.
ال أحد ينكر الدور املهم الذي لعبه اإلعالم يف إذكاء نار الثورة.. ثورة 

الحرية والكرامة والعدالة االجتامعية، ويف التعريف بأهدافها.
القصوى  اإلعالميني  أغلب  استامتة  التقدير  من  بكثري  نذكر  وكلّنا 
للتصّدي ملحاوالت االلتفاف عىل ُفسحة الحرية التي اكتسبتموها بكثري 

من التضحيات واملعاناة.
السلطة  دوائر  عليكم  متارسها  التي  الرتهيب  سياسات  منكم  تنل  مل 
أداء  من  منعكم  إىل  تهدف  دوما  كانت  والتي  الحكم  يف  واملتنّفذين 

رسالتكم املقّدسة.
صعوبة المرحلة

إنّنا وإيّاكم ندرك صعوبة املرحلة التي متّر بها بالُدنا وتعطَّل أوضاعها 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية ومخاطَر االرتداد واالنتكاسة التي 
اليوم وهي مخاطُر تغّذيها قوى خفية  ال نزال نعيش عىل وقعها إىل 
الثبات  واليَقظَِة ومن  الحَذِر  مّنا جميعا مزيدا من  تتطلّب  ومعلومة 

َسِة لكْيُنونَِتنا. عىل املبادئ املؤسِّ
املؤّسس  فهو  املهنِة،  أخالقّياِت  حول  ميونيخ  مليثاِق  أوفياَء  فلْتكونوا 
الرئييس لهويِّتكم ولرسالِتكم، وسوف تجُدونَنا عىل الدوام إىل جانبكم 
منترصين لقضاياكم مدافعني عن الرسالة النبيلة التي تضطلعون بها، 
متحّمسني لكّل ما تقومون به من أجل تعزيِز اإلعالِم الحرِّ واملستقلِّ 

وتطويرِه وترسيخِ استقالليِته وتأميِنه ضّد مخاطِر التوظيِف 
ِر ألخالِق املهنة. الفاسِد واملدمِّ

موقَف  الوقوُف  املعقوِل  من  وال  املقبوِل  من  يعد  مل  واليوم 
جِ تجاه حاالت التشغيل الهّش داخل مؤّسساِت اإلعالِم  املتفرِّ
واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  انتهاِك  تجاه  وال  الخاّصٍة، 

لإلعالميني وتجاه مصادَرِة حّرياتِهم.
واليوم مل يعد من املقبول وال من املعقول السكوت أمام ما 
اإلعالم  لقطاع  اإلصالحي  املسار  لتعطيل  يحاك  وما  يحصل 
التسلّط  انتاجِ  إلعادة  املجال  فسَح  يعني  فذلك  العمومي، 
واالستبداد بالرأي ولترّسب الفساد والنتهاك كرامة الصحفيني 

واستباحة رشف املهنة وهو ما ال نقبله جميعا وال نرىض به.
تكامل األدوار 

جديد  من  نؤكّد  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  يف  إنّنا 
الوطنيُة  النقابُة  املستقلَِّة،  نقابِتكم  بني  األدوار  تكامل  عىل 
للصحافيني التونسيني، ونقابِتكم التابعِة لالتحاد العام التونيس 
النضال  العاّمُة لإلعالم، ونشّدد عىل وحدِة  الجامعُة  للشغل، 
حرية  أجل  من  والتضامن  والتعاون  التنسيق  رضورِة  وعىل 

اإلعالم.. من أجل توفري رشوِط العمِل الالّئِق لإلعالميني وفق املعايريِ 
التعجيل  أجل  من  اإلعالمية..  املؤّسسة  استقاللية  أجل  من  الدولية.. 
بتنظيم القطاع اإلعالمي مبا ميكُّنه من التحرُِّك كسلطٍة رابعٍة مستقلٍَّة، 
الدميقراطي..  االنتقاِل  ماِت  مّقوِّ وترسيخِ  رسِم  يف  باقتدار  تُساهم 
الهيئات املعنية بالشأن اإلعالمي،  الّدعم الالّزم إىل  ومن أجل تقديم 
ونهنُِّئ  نهنُئكم  الذي  للصحافة،  األعىل  واملجلس  الهايكا  رأسها  وعىل 
املناعِة  ماِت  ومقوِّ التأثريِ  قّوَة  تكتِسَب  حّتى  وذلك  بتأسيسه  أنفَسنا 
ضّد كلِّ تأثريٍ مهام كان نوعه ومأتاه وحّتى تكتِسَب الخربَة والكفاءَة 

يف التعديِل الذايت.
الكارثية  التأثريات  ونقّدر  نعي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  إنّنا 
والتي  املكتوبة  الصحافة  عىل  وخاّصة  قطاِعكم  عىل  كورونا  لجائحة 
تسّببت يف فقداِن مواِطِن الشغل وفاَقَمت ترّدي أوضاَع العرشاِت من 
الصحف واملؤّسساِت اإلعالمية يف غياٍب تامٍّ للمعاَضدة واملؤازرة من 

طرف الحكومات املتعاقبة.
إنّنا يف االتحاد العام التونيس للشغل نؤكّد ونجّدد حرصنا عىل النهوض 
بأوضاعِ اإلعالميني املاديِة واملعنويِة عرب إقرار حلوٍل كفيلٍة باستئصاِل 
في  كلِّ أشكاِل العمِل الَهشِّ يف قطاِعكم ووقِف مامرساِت الطرِْد التعسُّ
اإلعالميني  من  كبريًة  أعدادا  يستهدف  الذي  القانوينِّ  غريِ  والتأجريِ 

وخاّصًة الشّباَن منهم.
لن يكون االتحاد العام التونيس للشغل أبدا ضّد استحقاقات اإلعالميني 

املرشوعة، معركُتكم هي معركُتنا، وأولويّاتُكم هي أولويّاتُنا.
استقالليَة  تضمُن  ترشيعّية  بإصالحات  للمطالبة  اإلعالميني  مع  نحن 
الخاّصة  املراسيِم  مراجعُة  لُها  وأوَّ تسلٍّط  كّل  ضّد  ُنهم  وتَُؤمِّ مهنِتهم 

بالقطاع اإلعالمي.
السالَِبِة  االستغالِل  أشكاِل  لكلِّ  مقاوَمِتهم  يف  اإلعالميني  مع  نحن 
لكراَمِتهم ولحقوِقهم يف الحامية والعدالة االجتامعية ويف نضالِهم من 
دون  حّريَة  ال  إْذ  واالجتامعية  االقتصادية  حقوِقهم  كلِّ  ضامِن  أجل 

حقوٍق.
حفاظا  بأشكاله  للفساد  ومقاوَمِتهم  تصّديهم  يف  اإلعالميني  مع  نحن 

عىل رشف املهنِة وعىل مصداقيِة العمِل الُصحفي وصونًا لكرامِته.
التعامِل  سُبِل  لدعِم  التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  مع  نحن 
االسرتاتيجي خاّصة يف حامية الحّرياِت وألجل مواصلَِة العمِل املشرتَِك 
أجل  من  الفّنية  العراقيل  كل  وتجاوز  الصعوبات  كّل  وتذليِل  بيننا 
صيانِة الحقوِق وتحقيِق املكاسِب ُوْفق رؤيٍة ترشيعيٍة متكاِملٍة وهو ما 

نعدكم بالرشوع فيه بصفة مشرتَكٍة فْور انتهاِء أشغاِل مؤمترِكم.
معا من أجل إعالم وطني حّر مستقّل هادف ونزيه.

األخ نور الدين الطبوبي األمين العام لالتحادفي افتتاح المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

نحن دائما وأبدا مع استحقاقات اإلعالميني املشروعة

أعضاء املكتب التنفيذي اجلديد لنقابة الصحفيني
أسفرت نتائج انتخابات املؤمتر الوطني الخامس للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني والسابع والعرشون للمهنة، عن انتخاب 9 أعضاء 

للمكتب التنفيذي للنقابة:
أمرية محمد -فوزية غيلويف -محمد ياسني الجاليص -وجيه الوايف- ريم سوودي -رمزي أفضال -سامي نرصي -عبد الرؤوف بايل -ياسني 

البحري 
أعضاء مناوبون: يوسف وساليت -أمين زمايل  -مراد مزيود
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* طاهر عيل

أن  أيضا  ملهامها، وصحيح  مبارشتها  وقت طويل عىل  مل ميض  الحكومة  أن  صحيح 
بعد حتى يف هويتها وعنوانها،  السيايس الزال غري واضح متاما، ومل تحسم  وضعها 
أّدى  إنقاذ وطني، جاءت من رحم مشاكل مرتاكمة  أنها حكومة  أيضا  لكن األصح 
بعضها إىل سقوط حكومات قبلها، وقد ينسف وجودها إن استمرت عىل نفس من 

منوال من سبقوها.
فالتعلل بالجّدة وعدم الدراية ونقص الخربة ال ميكن قبوله يف هكذا وضع، فالسيد 
هشام املشييش ابن اإلدارة التونسية ووزير الداخلية ومستشار يف القصبة ويف قرطاج 
قبل أن يتسلم مهامه، وجاء بفريق قال إنه من الكفاءات املستقلة وانه يعرف اإلدارة 
ويعرف جميع امللفات وبالتايل من املفرتض أن يكون هو وفريقه عىل اطالع كاٍف 
ويعرفون  ينتظرهم،  ما  جيدا  ويعرفون  الحارقة،  والقضايا  الضخمة  امللفات  وواٍف 

بالخصوص كيف سيتعاطون مع هذه امللفات قبل حتى ان يبارشوا مهامهم.
كام أن التعلّل بأنهم استلموا البالد وهي تتعرض لجائحة الكوفيد ال معنى له تربيرا 
وال تهّربا، النهم يعرفون جيدا ما هم مقدمون عليه، وكانوا يتابعون األرقام ويعرفون 
الحقائق أكرث من الجميع ويعرفون أن الفريوس يزحف برشاسة وان عليهم التعاطي 
معه كأمر واقع ومقاومته والحّد منه إن مل نبالغ ونقول القضاء عليه، وبالتايل فهم 
استلموا الحكم ونحن يف قلب الجائحة وما عليهم اال الترصف عىل هذا األساس ال 

عىل أساس البحث عن ُحّجة أو شاّمعة تُعلّق عليها الخيبات ويُرمى عليها الفشل.
السيد املشييش وحكومته، استلموا الحكم وهم يعرفون أن خزائن البالد فارغة، وان 
خزينة الدولة خاوية عىل عروشها، وان إمكانيات االقرتاض من الخارج والداخل أيضا 
أصبحت صعبة جدا، وان أكرث من مثانني باملائة من الناتج القومي الخام بات رهينة 
لدى املؤسسات املقرضة، ويعرفون، أو قيل لهم، أو يحملون يف مخططاتهم للحكم، 

بندا رئيسيا يقوم عىل اسرتجاع الدولة لرثواتها.
وهذه الرثوات هي االن رهينة أيضا لدى املحتجني واملعتصمني، وتوقف الضّخ من 
الحوض  يف  الفسفاط  استخراج  سنوات  منذ  توقف  كام  الصحراء،  يف  النفط  حقول 
فيها، النها متوارثة  املشييش  ان ال ذنب لحكومة  املشاكل صحيح  املنجمي. وهذه 
عن فشل الحكومات السابقة التي مل تستطع التوصل فيها اىل حلول تقنع الجميع 

الطبيعي، وتعيد الحالة اإلنتاجية اىل  وضعها 
واستلم لكن مسؤوليته تكمن يف  قامر  أنه 
جيدا، البالد وهو يعرف هذه  الوضعية 
اال  عليه  ما  بحلها وبالتايل  املبارشة 

وقت  أرسع  تتمكن ويف  حتى 
األقل  عىل  اسرتجاع الدولة  من 
ولو  ويبطئ  سريها أنفاسها،  من  قليال 
هاوية  نحو  اإلفالس.الحثيث 
الدولة  أن  قد أعطت وعودا صحيح 

ومل للمجموعات التي  اإلنتاج  تعطّل 
بها،  وصحيح تف 

ايضا أن هذه املجموعات قد انتظرت كثريا تحقيق تلك الوعود وازدادت أوضاعها 
تعقيدا، لكن االصح أيضا ان تلك الرثوات ملك الشعب التونيس بكامله، وال سيادة 

عليها إال للدولة التونسية، وهذا 
الشعار هو الذي يجب أن يقود حكومة املشييش يف كل خطوات تنوي اتخاذها تجاه 
هذه امللفات، الن الحكومات السابقة قّدمت تنازالت ليس من حقها أن تقدمها ومل 
يفوضها الشعب التونيس الن تطرد عامال تونسيني من مناطق أخرى لرتيض غرورا 
الرشكات  بإغراق  يفوضها  اربعطاش، ومل  بعد  ما  ثوار  بعض  برؤوس  يتلبس  جهويا 
الوطنية بآالف األجراء الذين ال يعملون شيئا إال أن يقبضوا آخر الشهر مرتبات من 

دم وجهد غريهم يف واليات ومناطق أخرى.
الطرف  انهم  عىل  وحكومته  املشييش  السيد  يترصف  ان  هو  هذا  كل  من  واالهم 
املمثل للقانون ولهيبة الدولة ولعلوية الدستور، ال عىل أساس أنهم الطرف الضعيف 
تلك  والوعيد، وان ميحو  التهديد  الضغط واملنكفئ عىل نفسه تحت  الواقع تحت 
الصور الشنيعة املذلّة التي صورت أجهزة الدولة وهي تندحر أمام شعارات فوضوية 
بطريق  أو  القانون  عن  خارجون  بناه  بحائط  مغلقة  وهي  الحديد  سكك  ويصور 
مقطوعة بقاطرة يجرها عاطلون عن العمل يف األصل، وتأخر رصف منحهم بضعة 

أشهر.
عىل  ويجب  الناس،  ذاكرة  من  متحى  أن  يجب  والعار،  الفضيحة  الصور  تلك  كل 
مواطنوها  هم  أولئك  وان  حكومة  أنها  هو  واحد  ألمر  وفقا  تترصف  أن  الحكومة 
وليسوا أصحاب النفط وال هم ورثة الفسفاط، بل مواطنون لهم حقوق يجب أن 
يأخذوها وعليهم واجبات يؤّدوها، وأوىل واجباتهم أن يعرفوا أن هناك دولة تطبق 
القوانني وان هناك رشكاء لهم يف الوطن اسمهم أيضا مواطنون ولهم نفس الحقوق 

وعليهم نفس الواجبات.
ومن هذا املنطلق وحده ميكن للحكومة الجديدة أن تبارش هذه امللفات، وان تقرتب 
كل طرف  ومراعاة  املرتعشة،  واأليادي  الرتدد  أما  الجذرية،  الحلول  من  األقل  عىل 
املنهزم  املرتدد  الخائف  املفاوضات من موقع  اىل  والدخول  وانتظار رضائه،  سيايس 
قبل ان تبدأ الجوالت، فانه لن ميكنها من التقدم خطوة إىل األمام وسيزيد من تفاقم 

عجز الدولة وسيسارع بإفالسها وطغيان الفوىض وغلبة الغوغاء.
 

خطوات محتشمة في مواجهة ملّفات ضخمة

كيف ستتعاطى الحكومة مع الكاموروالفسفاط والكيميائي؟

* الحبيب الشايب
الديني  التنظيم  رأس  عىل  الغنويش  راشد  والسيد  سنة،  أربعني  من  ألكرث 
والسايس الذي ساهم يف تأسيسه يف بداية السبعينات مع ثلة من »اخوته« الذين 
مل يعد لهم اثر يذكر سواء داخل تجربة »االتجاه االسالمي« او داخل مرحلة حركة 

»النهضة« املمتدة يف رشيان الحياة السياسية بقوة منذ سنة 2011.
زهاء نصف قرن ومؤسس التنظيم االخواين يف تونس يصارع امواج عاتية من 
داخل سفينته ويتحدى العواصف الهوجاء املتأتية من وراء البحار، ومع ذلك ظّل 
الربان الذي مل يغرق إىل حّد ان أرىس عىل رأس مجلس نواب الشعب سنة 2019.

رحلة السيد راشد الغنويش من الدعوى إىل السيايس مل  تنقطع واستمراره عىل 
رأيس حركة النهضة والربملان مل تزعزعه الرجات االرضية التي اصابت جدران البيت 
النهضوي يف اكرث من مناسبة ومحاولة سحب ثقة الربملانية منه والتي مل تتعد 97 

صوتا من 109 املطلوبة.
استطاع السيد راشد الغنويش التلخص من اخوان دربه املؤسسني عىل غرار 
السادة عبد الفتاح مورو والحبيب اللوز واملرحوم صالح كركر... كام دفع امنيني 
عامني )حامدي الجبايل وزياد العذاري( إىل التواري عن انظاره وعىل ابصار مريديه 
مثلام انزل قطار حركته مئات الشباب املسافرين معه بحثا عن حلم النجاة يف أّول 

محطة توقف عندها..
* العسل والسمن!

ومع اقرتاب موعد انعقاد املؤمتر الحادي عرش لحركة النهضة املزمع تنظيم 
فعالياته قبل نهاية السنة الجارية، هل تسلم جرة الغنويش املعبأة سمنا وعسال 
بني  »النهضة  عنوان  تحمل  التي  الرسالة  أو  العريضة  تأثري  مدى  ما  مرة؟  ككل 
نهضاوي  اطار   )100( مائة  قبل  من  املوقعة  التداول«  وفرص  التمديد  مخاطر 
وقيادة من املكتب التنفيذي ومن مجلس الشورى الذي يضم )145( عضوا ومن 
مجلس النواب الذي يتكّون من 58 نائبا يرتأس كتلتهم السيد نورالدين البحري 
وزير العدل زمن »الرتويكا« ثم ملاذا طالب املائة قيادي زعيمهم بااللتزام كتابيا 
بعد الرتشح ملدة نيابية اضافية عىل رأس الحركة يف وقت ال يسمح له الفصل )31( 

من النظام الداخيل للحركة بذلك، حيث ينّص رصاحة:
»ينتخب املؤمتر العام رئيس الحزب باالقرتاع الرسي املبارش، ويف صورة عدم 
اللجوء  يتم  االوىل،  الدورة  يف  املقرتعني  اصوات  نصف  عىل  املرتشحني  اي  احراز 
إىل دورة ثانية بني الحاصلني عىل املرتبة االوىل والثانية، ويف حالة التساوي يقّدم 

املرتشح اكرب سّنا«
الحزب الكرث من دورتني متتاليتني،  ان يتوىل رئاسة  »... وال يحق الي عضو 

ويتفّرغ رئيس الحزب فور انتخابه ملهامه«.

* جوائح التمرّد!
منذ سنة 2011 حاولت العديد من القيادات النهضوية التمرّد عىل الحركة 
قامئات  بتكوين  أو  سياسية  تنظيامت  بتشكيل  او  باالستقالة  اما  رئيسها  وعىل 
انتخابية مستقلة، لكن جميعها فشلت يف هّز عرش االمري واملرشد، وحتى املبادرة 
التي اختار لها اصحابها عنوان »الوحدة والتجديد« التي سبقت العريضة االخري 
بأشهر قليلة مل تقدر حتى عىل تحريك املياه الراكدة تحت سفينة الربّان الغنويش.

ويف هذا السياق من نسق التمرّد االخذة وتريته يف التصاعد منذ ان احتكر 
حركة  انتهت  »ّل  املراقبون  يتساءل  والربملان،  الحركة  داخل  النفوذ  الغنويش 

النهضة«؟
منذ مؤمترها التاسع قبل االخري، تناولت هذه االشكالية بالتمعيص والتقليب 
وخلصت اىل ان حركة النهضة مل تقدر عىل معالجة الفصل بني الدعوى والسيايس 
كام ان مؤمترها التاسع مل يحلحل الرصاع بني »الدواخل« »الخوارج« اي بني »نهضة 
الهجرة« و»نهضة السجون« وبالتايل، فان حركة النهضة من مؤتر إىل آخر ال تفعل 
سوى انها ترحل ثقل مشكالتها من مرحلة اىل اخرى متذرعة بتقديم االستحقاقات 
معالجة  عىل  الداخلية  الوحدة  عىل  واملحافظة  والترشيعية  الرئاسية  االنتخابية 

قضاياها الحارقة.
التي  وامللفات  املشاكل  فائض من  مراكمة  النهضة  استطاعت حركة  وههنا، 
بات ثقلها الفكري واملرجعي يهّدد كيانها البنيوي والتنظيمي ويرضب يف العمق 

صورتها وصورة زعيمها الرمزيتني داخل املجتمع االنتخايب.
وال أدّل عىل ذلك تراجع املخزون االنتخايب ومنسوب التصويت لها من محطة 
انتخابية اىل أخرى من زهاء مليون نصف املليون ناخب سنة 2011 إىل اقل من 
500 الف ناخب يف االستحقاق االنتخايب االخري، كام بلغت نسبة السوء السيايس 
لدى راشد الغنويش يف نظر املواطن التونيس 68٪ وذلك دون اعتبار رغبة 97 نائبا 

من مجموع 201 يف ازاحة راشد الغنويش من رئاسة الربملان.
* ثوابت املايض!

ميكن التأكيد ان بداية انهيار جدران البيت النهضاوي، قد توضح منذ سقط 
العمل »بوحدة الصف والجامعة« وبتداعي ثوابت املايض ووحدة الجامعة والوالء 

لها وللمرشد الشيخ.
داخل  الدميقراطية  لفائدة  البيعة  من  تخلصت  قد  النهضة  حركة  ان  فهل 
اسوارها وخارجها، وهل سيحتكم شيخها لهذا املبدإ الذي مكنه من رئاسة الحركة 

الكرث من اربعني سنة ورئاسة مجلس النواب الكرث من سنة؟
* الخيبة.. تهتك.. الهيبة!!

عن  غريبة  كونها  سوى  كمصطلح  الدميقراطية  تعد  ال  األمر،  حقيقة  يف 

العامل  مغارب  يف  واالمراء  الشيوخ  ذهنية  يف  ومنكر  عامة  الدينية  »االبستيمية« 
السودان  يف  البشري  عمر  حكم  اىل  ساعدة  بني  سقيفة  منذ  ومشارقه  االسالمي 
تونس،  يف  الغنويش  راشد  إىل  وصوال  مرص  يف  مريس  محمد  رابعة  بزعيم  مرورا 
ذلك ان التنظيم العاملي لالخوان ال يؤمن بالدميقراطية اال كمطية القتناص الحكم 
تاريخ  غرفها  التي  الكليانية  التنظيامت  ارشس  شأن  ذلك  يف  شأنه  الشعوب  من 
ومناهجهم  وادبياتهم  االخوان  رسديات  ان  ذلك  والفاشية  النازية  مثل  البرشية 
الدينية )جمع نحل( أي  بالنحلة  الفكرية ال تؤمن سوى  العقائدية ومرجعياتهم 

ارتباط االخوان القوي بالبيعة للفرد ولالمري واملرشد...
* البيعة واألفاق

بقطع النظر عن االسامء الوازنة و»املتمردة« يف العريضة االخرية عىل  غرار 
سمري ديلو، نورالدين العرباوي، فتحي العيادي )الرئيس السابق ملجلس الشورى( 
آمال عزوز، عامد الحاممي )الناطق الرسمي السابق للحركة(، منية ابراهيم، محمد 
النوري، جميلة الكسيكيس، عبد اللطيف امليك، محمد بن سامل، محسن النوييش، 
جالل  الله،  عبد  بن  صالح  السوداين،  محسن  سامل،  الحاج  معز  الصغري،  اسامة 

الورغي، جوهرة التييس، الحبيب اللوز، كامل الحجام... وغريهم.
فهل تخىل بن عيىس الدمني عام دّونه لحركته من تنظريات اخوانية دعوية 
موغلة يف التدين، وهل نال عبد املجيد الجمني الضوء االخرض من التنظيم العاملي 
لالخوان ومن مرشده العام »القرضاوي« بوضع حد ملرحلة الغنويش وانهاء تجربته 
عىل رأس فرع تونس وهل التقى ممثلو النزعة التقليدية )الدمني والنجار( مع 
النازعني اىل الدميقراطية )ديلو وامليك..( ال شك ان النهضة مقبلة عىل اعادة تجربة 
اوردغان مع اربكان يف تركيا مبستوى اكرث سوء وخطوة مبا ينذر بسقوط املعبد 

االزرق علی رؤوس من تحته.
* استنجاد بالجبايل

والتنفيذي  الشورى  ومجلس  النّواب  مجلس  يف  االحرار  الضباط  مترد  امام 
بقيادة بن سامل وامليك والعرباوي مل يجد شيخ النهضة من بّد اال االستنجاد بالجرنال 
حامدي الجبايل حيث ربط يف اآلونة االخرية الشيخ راشد الغنويش قنوات اتصال 
ادخاله  اجل  الجبايل من  اول حكومته حامدي  ورئيس  العام  امينه  مع  وتفاوض 
كرقم يف املعادلة القادمة خاصة وان السيد نورالدين البحريي املقرّب إىل الشيخ ال 
يستطيع التصدي او محاربة الضباط االحرار امام ما يتصف به من »رضوية« ويف 
صورة انتصار السيد راشد الغنويش عىل املتمردين عليه فإنه سيحافظ عىل رئاسته 
للحركة وسيعيد السيد حامدي الجبايل لالمانة العامة، ويف صورة فشله، يف هذه 
املعركة فانه سيقدمه بديال له شوكة يف حلق كل من مترّد عليه وطالب بازاحته 

بعد كشف سواءاته االخرية داخل معبد الحركة وداخل قبة الربملان.

حركة النهضة تستعد لعقد مؤتمرها 11

هل هي بداية سقوط وحدة الصف ونهاية التفكك البنيوي والتنظيمي؟
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يثري توقف إنتاج الفسفاط والنفط يف تونس جراء التحركات االجتامعية 
الحالية  الحكومة  سياسة  ظلت  وقت  يف  االقتصاد  انهيار  من  املخاوف 
مرتعشة يف التعاطي مع امللف الطاقي وقطاع املناجم. وشكل توقف إنتاج 
الفسفاط يف الحوض املنجمي معضلة دفعت ألول مرة يف تاريخ تونس اىل 
استرياد هذه املادة بعدما كانت تونس ترتبع عىل عرش مجموعة الدول 

اىل غاية  الفسفاط  إنتاج  األوىل يف  الخمس 
سنة 2010. 

وتجد كل من رشكة فسفاط قفصة واملجمع 
التونيس نفسيهام يف وضع مايل  الكيمياوي 
فادحة  مالية  خسائر  تكبد  نتيجة  متأزم 
الحوض  يف  الفسفاط  إنتاج  تعطل  بفعل 
خلفت  املقابل،  يف  قفصة.  بوالية  املنجمي 
محطة  من  انطالقا  النفط  وقف ضخ  أزمة 
الضخ بالكامور يف والية تطاوين قلقا متزايدا 
إزاء تنصل الحكومة عن اإليفاء بالتزامها يف 
منذ  توقف  الذي  اإلنتاج  استمرارية  ضامن 

أكرث من شهرين. 
وأعلن رئيس الحكومة هشام املشييش، أن 
حكومته سترشع يف عقد جلسات مع كافة 

املتدخلني يف ملّفي الفسفاط والكامور بهدف إيجاد الحلول املالمئة إلعادة 
اإلنتاج. كام اعترب رئيس الحكومة، أنه مل يعد من املسموح استمرار توقف 
الفسفاط بالحوض املنجمي واملحروقات بتطاوين وما يخلّفه  اإلنتاج يف 
عقب  املشييش  وأكد  الدولة.  موارد  مستوى  عىل  كبرية  أزمة  من  ذلك 
إرشافه نهاية األسبوع املنقيض عىل ندوة الوالة أن الحكومة حريصة عىل 
فّض جميع اإلشكاليات والعمل عىل إيجاد الحلول للتحركات االحتجاجية 
قبيل  الحكومة  للعمل. ويأيت ترصيح رئيس  املواطنني  يعود جميع  حتى 
أيام من وصول أول شحنة من الفسفاط املستورد من الجزائر وذلك يف 
من  شهريا  طن  ألف  بـ40  دفعة  السترياد  الكيميايئ  املجمع  خطة  إطار 
الفسفاط تصل اىل املوانئ التجارية قبل موىف سبتمرب الجاري ،وفق ما أفاد 
به املدير العام للمجمع الكيميايئ عبد الوهاب عجرود. وكشف عجرود 
يف ترصيح أن املجمع يعتزم توريد كمية إجاملية بـ500 ألف طن أي ما 
يوازي مخزون شهر من الفسفاط املستخدم يف إنتاج األسمدة الكيميائية. 
حدود  إىل  كانت  التي  تونس،  فيها  تضطّر  التي  األوىل  املرّة  هذه  وتعّد 
سنة 2010 تحتّل املرتبة الخامسة من بني منتجي العامل ملاّدة الفسفاط، 
إىل تزويد الفسفاط من الخارج بغرض تحويله إىل أسمدة كيميائية منذ 
أن بدأت يف خمسينيات القرن املايض تصنيع األسمدة الكيميائية. وذكر 
املدير العام للمجمع الكيميايئ التونيس، أن الهدف من وراء خيار توريد 
ماّدة الفسفاط هو »مواصلة اإلنتاج بنسق يجب أن يرتفع إىل نسبة ال 
تقّل عن 75 باملائة من طاقة إنتاج معامل املجمع الكيميايئ التونيس التي 

تراجعت يف السنوات األخرية إىل مستوى 40 باملائة«. واعترب املسؤول، أن 
الوضعية التي وصلها املجمع الكيميايئ التونيس من حيث تراكم خسائره 
املالية التي قّدرها بنحو 760 مليون دينار منذ 2012 ومن حيث تقهقر 
طاقة إنتاجه التي توقّع أن تنزل إىل نسبة 35 باملائة خالل العام 2020، 
ال ميكن أن تتواصل وأنّه البد أن يكون للمجمع الكيميايئ التونيس مصادر 

أخرى للتزّود من الفسفاط زيادة عىل رشكة فسفاط قفصة. 
وأدى تراجع انتاج الفسفاط اىل تكبد الدولة لخسائر بلغت قيمتها أكرث من 
16 مليار دينار عىل مدى األعوام الستة األخرية. وتعترب صادرات الفسفاط 
أحد أعمدة االقتصاد التونيس، لكن مستويات اإلنتاج تراجعت منذ ثورة 
2011. وبعد أن كان إنتاج تونس من الفوسفاط يف 2010 يف حدود 8.2 
ماليني طن، تراجع العام 2018 إىل أقل من ثالثة ماليني طن فقط.. وكان 
حني   ،2011 قبل  تونس  صادرات  من  املائة  يف   10 نحو  ميثل  الفسفاط 
حّل زيت الزيتون محله، متصدراً قامئة الصادرات. ويف 2018، انكمشت 
حصة الفوسفاط من الصادرات لتصل إىل نحو 4 يف املائة. وتواجه رشكة 
فسفاط قفصة صعوبات يف توفري السيولة الكافية لخالص أجور العاملني 
فيها إضافة إىل عدم قدرتها عىل تجديد آالت اإلنتاج، فضالً عن تواصل 
وتحسني  بالتوظيف  تطالب  التي  االجتامعية  واالحتجاجات  االعتصامات 

الظروف التنموية واملعيشية يف مناطق اإلنتاج، وفق تقارير الرشكة.
يف الجانب اآلخر، فإن توقف إنتاج النفط يف والية تطاوين يخلف بدوره 
خسائر  أن  اىل  رسمية  معطيات  وتفيد  الوطني  لالقتصاد  كبرية  خسائر 
التوقف  هذا  ويساهم  دينار.  مليون  بـ24  اإلنتاج  لتوقف  واحد  أسبوع 
يف اإلنتاج يف تفاقم »يساهم يف تفاقم عجز امليزان التجاري للبالد، حيث 
 9.8 نحو  يعادل  )ما  دينار  مليون   24 بحوايل  املبيعات  يف  النقص  يقدر 
ماليني دوالر( يف األسبوع«. وأوضحت وزارة الطاقة يف بالغ سابق لها أن 
تطاوين  واليتي  من  بكل  املتواجدة  الحقول  شمل  النفط  إنتاج  توقّف 

وقبيل وهو ناجم عن االحتجاجات واالعتصامات التي تشهدها الواليتني يف 
الفرتة األخرية. وتعيش تطاوين التونسية، منذ أكرث من شهرين، عىل وقع 
احتجاجات مطالبة بالتوظيف والتنمية، تخللها اعتصام مبنطقة »الكامور« 
حيث توجد حقول النفط، عىل بعد نحو 100 كم من مركز الجهة. وبينام 
بقي التعاطي الرسمي مع ملف توقف إنتاج النفط يشكو كثريا من االرتباك 
حيث إن الحكومة تعد بإيجاد الحلول لكنها 
تعجز عن تفعيلها يف الوقت املطلوب مقابل 
يفرض  ما  املنظمة  غري  االحتجاجات  تواصل 
وكذا  الحيوية  الطاقي  اإلنتاج  مرافق  حامية 
 2000 من  ألكرث  التشغيل  استمرارية  تأمني 

عامل باألنشطة البرتولية. 
مؤخرا  البرتولية  الرشكات  أعوان  نفذ  وقد 
وزارة  دعوة  أجل  من  احتجاجية  وقفات 
توزايا  اإلنتاج  إعادة  اىل  والحكومة  الطاقة 
بصحراء  املنتصبة  الرشكات  بعض  إعالن  مع 
استمرار  بعد  اإلنتاج  مواقع  إخالء  تطاوين 
تعطيله. كام أن توقف اإلنتاج بكل الحقول 
أدى اىل ترضر آبار النفط القدمية التي سيتم 
تتطرأ  تقنية  نتيجة صعوبات  نهائيا  فقدانها 
مع كل توقف لإلنتاج. ويف الوقت الذي يؤمن فيه نشاط رشكات النفط 
من  القلق  حدة  تتسع  بالجهة  للخدمات  املسدية  الرشكات  استمرارية 
عىل  إحالتهم  نتيجة  باالحتجاج  بدؤوا  الذين  العامل  آالف  قوت  تهديد 
البطالة الفنية بفعل توقف اإلنتاج. ويرسي نفس األمر عىل رشكة فسفاط 
قفصة التي تعجز بدورها عن ضامن تسديد أجور العاملني فيها طيلة فرتة 

تعطل اإلنتاج.
التعاطي الحكومي مع ظاهرة توقف اإلنتاج عن  يف وقت مل يخرج فيه 
البالغات الرسمية لوزارة الطاقة وعن ترصيحات رسمية مقابل عجز عن 
واملالية.  االجتامعية  تداعياتها  ويخفف  األزمة  حقيقة  يغري  حل  ايجاد 
عاتق  االقتصادية عىل  االختبارات  أهم  اإلنتاج  توقف  أزمة  ويشكل حل 
الحكومة الجديدة كام أن عودة اإلنتاج قد تساهم يف عودة الثقة اىل قدرة 
االقتصاد الوطني عىل استثامر كافة مكامن النمو سيام إن ضامن التنمية 
مسؤوليات  يندرج ضمن  االجتامعية  لالستحقاقات  واالستجابة  بالجهات 
اىل عودة  الحكومة تفيض  مبادرة من  الحايل  الوضع  ويتطلب  الحكومة. 
اإلنتاج يف مقام أول من أجل حامية قوت آالف مواطن الشغل ثم تحييد 
املنظمة  غري  االجتامعية  التحركات  مسار  عن  ثانية  مرحلة  يف  اإلنتاج 
وتفادي اإلرضار بالتوازنات املالية للرشكات الوطنية ممثلة يف رشكة فسفاط 
البرتولية  لألنشطة  التونسية  والرشكة  التونيس  الكيميايئ  واملجمع  قفصة 
وهي مؤسسات وجدت نفسها يف موقع املمول العمومي لرشكات البيئة 

والبستنة التي تشغل بدورها اآلالف من طالبي العمل بواليات اإلنتاج.
* الهادي الجزيري

 بعد استرياد الفسفاط من الجزائر توقف اإلنتاج يعكس سياسة األيادي املرتعشة 

السيدة  العقارية،  والشؤون  الدولة  أمالك  وزيرة  اجتمعت 
األخ منعم  2020 مع  23 سبتمرب  األربعاء  يوم أمس  ليىل جّفال، 
عمرية، األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املكلف 
بالوظيفة العمومية بحضور أعضاء الجامعة العامة ألعوان العدلية 
وأمالك الدولة وامللكية العقارية إىل جانب بعض اإلطارات السامية 
ستكون  والتي  العالقة  النقابية  امللفات  أبرز  يف  للنظر  للوزارة 

موضوع جلسات قادمة عىل غرار ودادية أمالك الّدولة.
املدرجة  امللفات  بعض  املساعد  العام  األمني  األخ  طرح  كام 
بالالئحة املهنية للطرف النقايب مؤكدا رضورة حّل بعض املشاكل 
وترسيع انجاز القانون األسايس لديوان امللكية العقارية وتحسني 

ظروف العمل بسائر املقرّات املركزية والجهوية ألمالك الدولة.
استعدادها  عن  الوزيرة  السيدة  عرّبت  متّصل،  سياق  ويف 

النقايب  والطرف  الوزارة  بني  املشرتك  والعمل  التعاون  جسور  ملّد 
وأكدت حرصها عىل إيجاد الحلول املالمئة لإلشكاليات املطروحة 
بغاية املحافظة عىل مناخ اجتامعي سليم داخل اإلدارة والذي من 

شأنه أن ينعكس ايجابيا عىل تحسني املردودية يف العمل ومعاضدة 
مجهودات التنمية مبا يتناسب والتوجهات االسرتاتيجية للحكومة.
* محمد/ع

وزيرة أمالك الدولة تشدّد على بناء مسار عمل تشاركي مع الطرف النقابي
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* حياة الغامني
مواقع  عىل  املاضيني  اليومني  خالل  راج 
يظهر  فيديو  مقطع  االجتامعي،  التواصل 
متساكني  من  وهو  التونسيني  احد  فيه 
والية سوسة، يعنف احد االفارقة. وحسب 
الفيديو فان الرجل االفريقي وقد اتضح انه 
من الكوت ديفوار، كان يطالب مبستحقاته 
املالية من صاحب مقهى تونيس، وكان هذا 
األخري يشتمه ويعتدي عليه بالرضب طالبا 

منه املغادرة.
االيفواري  بها  حظي  التعاطف،  من  موجة 
بإيقاف  املطالبة  حد  اىل  االمر  ليصل 
ترصفاته  اجل  من  التونيس  االعامل  رجل 
الحادثة  عىل  يومان  ميِض  ومل  العنرصية. 
املحكمة  باسم  الرسمي  الناطق  اعلن  حتى 
االبتدائية بسوسة هيثم بوبكر فتح بحث يف 
القضية، وقد تم سامع املعتدي  واألبحاث 

جارية االن ملعرفة تفاصيل ما حصل.
هذه الحادثة جعلتنا نفتح ملف املهاجرين 
سلوكهم؟  وضعياتهم؟  تونس،  يف  االفارقة 
من  ذلك  اىل  وما  ؟  بالتونسيني  عالقاتهم 

أمور.
انه توجد يف تونس شبكات لالتجار  التحقيق  وقد صدمنا خالل اجراء هذا 
وخاصة  تونس  اىل  القادمون  االفارقة  وضحاياهم  تونسيون،  يقودها  بالبرش 

أولئك الذين دخلوا بالدنا بطرق غري نظامية.
تجار  ضحايا  وقعوا  االفارقة  من  كبريا  عددا  ان  املتوفرة  املعطيات  تفيد  اذ 
البرش، وسامرسة العامل. اذ يتوسطون لالفارقة يف شغل ثم يقبضون اجرتهم 
االحتفاظ  مع  اجورهم  بخالص  يتكفل  من  هو  انه  أساس  املشغل عىل  من 

لنفسه بالعمولة، لكنه يحتفظ بكل املبلغ وال يسلم لالجري أي مليم. 
تعنى  التي  اإلنسانية«  أجل  من  األسد  »قلب  التونسية  الجمعية  وحسب 
50 مهاجرا إفريقيا  بالدفاع عن حقوق مهاجري دول جنوب الصحراء، فان 
وقعوا ضحايا شبكات االتجار بالبرش خالل السنة املنقضية. وحسب الجمعية 
فانه يتم استقطاب الضحايا من خالل وسطاء يف بلدانهم، وعند وصولهم إىل 
وتجربهم  تخدعهم  وأفارقة،  تونسيني  من  مكونة  شبكات  تستقبلهم  تونس 
أمال  يحتمل،  وبعضهم  العبودية،  من  مختلفة  وأشكال  القرسي  العمل  عىل 
ما  وغالبا  لعائلته.  املال  إلرسال  أو  أوروبا  إىل  بالسفر  رغبتهم  تحقيق،  يف 
رسمية  غري  مسالك  عرب  برية  رحلة  بلدهم يف  من  تونس  اىل  االفارقة  يصل 
تربطها بالنيجر ثم ليبيا وصوال اىل مدينة مدنني. ويطمح هؤالء يف الوصول 
اىل إيطاليا، لكن تتبخر أحالمهم يف اغلب األحيان فيجدون انفسهم تائهني يف 

مدن تونس يستغلهم السامرسة ورجال االعامل.
االتجار  حاالت  عدد  فان  بالبرش  االتجار  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  وحسب 

إىل  الهيئة  توصلت  إذ  أعوام،  ثالثة  منذ  تزايد  يف  بالبرش 
1313 حالة يف 2019، و780 حالة يف 2018 و742 حالة 

يف 2017 .
 57 أن  الهيئة،  رئيسة  العبيدي،  روضة  أكدت  وقد 
% من حاالت االتجار يف العام املايض كانت لنساء، 
كوت  بينها  من  جنسية،   17 من  ألجانب   % و48.1 

أن  موضحة  وليبيا،  والسودان  والسينغال  ومايل  ديفوار 
%76.2 من إجاميل حاالت االتجار بالبرش يف العام املايض، جرى 

تشغيلهم قرسيا، و10.8 % تعرضوا لالستغالل الجنيس.
وبلغ عدد املتهمني يف قضايا االتجار بالبرش 841 متهام، منهم 346 

امرأة تونسية بنسبة 41.1 %، مقابل 495 من الذكور، وتورطت 185 
امرأة يف التشغيل القرسي مقابل 288 من الرجال، و130 تورطن يف االستغالل 
االقتصادي مقابل 179 من الرجال و29 يف االستغالل الجنيس مقابل 16 رجال.

الصمت او السجن والخطايا 
ومنها  والقوانني،  االتفاقيات  عديد  إقرار  يف  سباقة  كانت  تونس  ان  ورغم 
أشكال  جميع  عىل  بالقضاء  الخاص   2018 لسنة   50 عدد  األسايس  القانون 
جنوب  مهاجري  بعض  حقوق  انتهاك  يتم  مازال  انه  اال  العنرصي،  التمييز 
الصحراء يف التشغيل القرسي واستغالل ظروفهم كأنهم وسائل وآالت لإلنتاج 
ترتقي  معامالت  وهي  الئق،  بشكل  معاملتهم  أو  أجرهم  منحهم  وعدم 

ملستوى العبودية وال تليق بتونس ما بعد الثورة.

بالوساطة  األساسيني  الفاعلني  نسبة  يف  األوىل،  املرتبة  العاج  ساحل  وتحتل 
الكامريون  ثم  وليبيا 12%،   % 14 والكونغو   % 33 بنسبة  بالبرش،  واالتجار 
املهاجرين  لوضعية  كمية  دراسة  تؤكده  ما  وفق   2% ومرص   ،%  9 وتونس 
»من دول أفريقيا جنوب الصحراء إىل تونس«، أعدتها أستاذة علم االجتامع 
بجامعة تونس فاتن املساكني يف ديسمرب املايض. ووفقا للدراسة، فإن 84.90 
% من 962 مهاجرا من دول جنوب الصحراء موجودون يف مناطق بن عروس 
وأريانة وتونس ومنوبة وصفاقس وسوسة ومدنني )مناطق عبور املهاجرين( 
يف  راتب(  بدون  والعمل  القرسي،  )التشغيل  االقتصادي  لالستغالل  تعرضوا 

تونس، و 75.60 % عانوا من العنرصية و20 % تعرضوا ل
من  عانوا   % و3  للعنف   % و3  لتحرش 

السيئة،  العمل  وظروف  األجور  تدين 
املهاجرين  من   %  17.7 أن  مؤكدة 
أوقات  خارج  تنقالتهم  أن  أفادوا 

العمل خاضعة لرقابة املؤجر.
بالبرش،  االتجار  شبكات  وتختار 
اقتصادية  أوضاع  من  يعانون  من 
مبالغ  هؤالء  يدفع  حيث  صعبة، 
مالية ترتاوح بني 3 و4 آالف دينار 

يعدونهم  لوسطاء  كعمولة 
تونس  اىل  بايصالهم 

إيطاليا،  اىل  ومنها 
يتخلون  ولكنهم 

ويرتكونهم  عنهم 

ملصريهم الغامض.
وحسب الفصل 23 من قانون 1968 املتعلق بحالة األجانب يف تونس فانه 
ومائة  دنانري  ستة  بني  ترتاوح  وبخطية  سنة  إىل  شهر  من  بالسجن  يعاقب 
وعرشين دينارا األجنبي الذي: يدخل البالد التونسية أو يخرج منها دون ان 
القانون والنصوص  4 و5 من هذا  بالفصلني  املنصوص عليها  ميتثل للرشوط 
يطلب  الذي ال  األجنبي   اىل  بالنسبة  الشأن  لتطبيقه. وكذلك  التي ستصدر 
عند  تجديدها  يطلب  ال  أو  القانوين  األجل  يف  إقامة  وبطاقة  إقامة  تأشرية 

انتهاء صالحيتها. وايضا األجنبي الذي 
بعد  التونسية  بالبالد  إقامته  يواصل 
رفض مطلبه الرامي إىل الحصول عىل 
رفض  بعد  أو  إقامة  وبطاقة  تأشرية 
تجديدهام أو عند انتهاء صلوحيتهام 
أو عند سحب بطاقة إقامته. ونتيجة 
للبنود  املهاجرين  أوضاع  ملخالفة 
يف  الصمت  يفضلون  فإنهم  السابقة، 
من  خوفا  لالنتهاكات،  تعرضهم  حال 
الرتحيل والعودة إىل بلدانهم األصلية 

التي فّروا منها.
ويعترب تجريم االتجار بالبرش حديث 
العهد يف تونس، ولهذا من الرضوري 
تقوية املالحقة املنهجية لهذه الجرمية 
بعض  أّن  كام  مرتكبيها.  ومعاقبة 
الجمهورية(  وكالء  )وخاصة  القضاة 
مختلفة  مراحل  يف  الجرمية  يكيّفون 
من املحاكمة مبوجب قانون مكافحة 
يطرح  ما  وهذا  باألشخاص  االتجار 
يف  املتمثلة  األساسية  املشكلة  بالتايل 
العقاب  من  اإلفالت  ثقافة  تكريس 
االتجار،  جرائم  مرتكبي  إىل  بالنسبة 

مام يثني املتقاضني عن التشيك وخلق تأثري تحرري تجاه الجناة.
االتجار. فطبيعة  إطار قضايا  التقايض يف  اىل بطء إجراءات  باإلضافة  هذا 
أولوية  ذات  تكون  أن  يجب  و  الرسيع  التدخل  يفرتض  االتجار  جرمية 
وتتطلب فصال أرسع من ذلك املتعلق بقضايا الحق العام والقضايا العادية 
وبالتايل فإّن وعي السلطة القضائية بخطورة هذا النوع من الجرائم يعّد 

أمرا أساسيا.
إعادة النظر في المنظومة القانونية 

الدراسات  مبركز  الباحث  القايض  جعيدي  سمري  أعّدها  دراسة  وحسب 
التونيس  و»املنتدى  حدود«  بال  »محامون  منظمة  أجرتها  وقد  القانونية 
ملكافحة  الوطنية  »الهيئة  مع  بالرشاكة  واالجتامعية«  االقتصادية  للحقوق 
امللفات  من  عدد  مع  القضايئ  والتعاطي  التعهد  حول  بالبرش«  االتجار 
القضائية يف مجال االتجار باألشخاص، وذلك يف إطار مرشوع » كرس القيود« 
فإن  األورويب.  االتحاد  من  ممّول  تونس،  يف  باألشخاص   ُ االتجار  ملحاربة 
القانونية وذلك  النظر يف املنظومة  بالبرش، تقتيض إعادة  جرمية االتجار 
ومكافحته  باألشخاص  االتجار  منع  قانون  صياغة  يف  النظر  إعادة  عرب: 
واتباع منهج يف الصياغة يربز الركن الرشعي للجرائم املضمنة به. واوصت 
الدراسة مبواءمة الترشيعات وإعادة النظر يف الجرائم املشابهة لالتجار 
باألشخاص أو التي تتطابق معها ضامنا للتناسق بني مختلف النصوص 
الترشيعية. وإعادة النظر يف كيفية تعامل مجمل الهياكل املتداخلة 
مع جرائم االتجار باألشخاص وذلك من خالل: إعادة النظر يف 
كيفية تقييد القضايا املتعلقة باالتجار باألشخاص لدى مختلف 
املحاكم ضامنا لرسعة الوصول إليها ولحسن تتبعها. مع متكني 
املالية  املوارد  من  باألشخاص  االتجار  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 
والبرشية الالزمة وتفعيل الدور املحوري الذي تلعبه يف التنسيق 
ما بني مختلف الفاعلني يف املنظومة القضائية. ومتت املطالبة 
بإعادة النظر يف التعامل مع الضحية واالعرتاف بها ويتّم ذلك 
الضحية خالل  مع  التعامل  وسائل  النظر يف  إعادة  من خالل: 
هذا  أّن  السيّام  إليها  االستامع  خالل  وخاصة  القضايئ  املسار 
توفري  مع  خصوصيتها.  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  يجب  التعامل 
لضحية  املستوجبة  القضائية  واملساعدة  القانونية  املعلومة 
ومبركزهم  بالبرش  االتجار  بضحايا  االعرتاف  وتعزيز  االتجار. 
القانوين يف القضايا والقرارات واألحكام حتى يتم متكينهم من 
اإلحاطة والتعويض املستوجب لهم. وتطوير تكوين املتدخلني يف 
التكوين بخصوص  العمل عىل: تعميم  القضايئ وهو ما يستوجب  املنظومة 
جرمية االتجار باألشخاص لفائدة كّل املتدّخلني يف املنظومة القضائية عىل قدم 
املساواة )الضابطة العدلية، مساعدي القضاء، املحامني، القضاة...( التحسيس 
بخطورة جرمية االتجار باألشخاص. وتطوير التعامل القضايئ مع جرمية االتجار 
باألشخاص وخاصة يف ما يتعلق بآليات التحقيق ودعم اعتامد وسائل التحقيق 

االستثنائية املنصوص عليها يف قانون منع االتجار باألشخاص ومكافحته.

شبكات لالتجار بالبشر يقودها تونسيون

50 مهاجرا افريقيا وقعوا ضحايا شبكات االتجار بالبشر
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بيان الجامعة العامة للصحة
نسبة  ترتفع  وتباعا   19 كوفيد  بفريوس  االصابة  حاالت  باستمرار  ترتفع 
العدوى يف صفوف مهني الصحة بكافة اسالكهم وهو مؤرش يدل عىل خطورة 
الوضع الذي سيؤدي إىل استنزاف قدرات االعوان عىل قلتها مام يزيد الوضع 
تعقيدا يف مواجهة هذه املوجة التي يصعب التكهن بنتائجها ومخلفاتها خاصة 
يعد  الصدرية ومل  املوسمية واالمراض  النزالت  بعودة  تتسم  القادمة  واالشهر 
مبقدور زمالئنا املزيد من التحمل اذ انهم تركوا يف قلب املواجهة دون حامية 
ذلك  عىل  )واالمثلة  وال صحية  نفسية  احاطة  وال  تكفل  بال  وفعلية  حقيقية 

عديدة(.
جهود  وخاصة  العلمية  للجنة  احرتامها  للصحة  العامة  الجامعة  تؤكد  اذ 
لبعض  االعالمي  بالتسويق  فقط  االهتامم  من  تحذر  فإنها  منها  الصادقني 
أعضائها وتحملها مسؤولية غياب بروتوكول خاص مبهنيي الصحة ومن غياب 
خطة تواصلية دقيقة وناجعة مع كافة االسالك بالقطاع ومن العواقب الوخيمة 
لقرار ايواء مرىض الكوفيد  19 بنفس االقسام التي تأوى املرىض االخرين والذي 

ال منتلك القدرة عىل تنفيذه وال علی احرتام رشوطه،
وترفض 

ـ مطالبة زمالئنا املصابني ممن ليسوا حاملني العراض املرض العودة للعمل؟
وهو ما يشكل خطرا كبريا يهدد املرىض واملخالطني لهم

ـ تعريض حياة زمالئنا من ذوي الهشاشة الصحية وضعاف املناعة والحوامل 
يف األشهر االخرية للخطر؟

العادية  اإليواء  الكوفيد19بأقسام  ملرىض  املبارشين  املهنيني  تعريض  ـ 
واالنعاش ملخاطر العدوى ونقلها للمحيطني بهم والتغايض عن التكفل بهم.

تحمل وزارة الصحة املسؤولية الكاملة عن
الوباء  انتشار  مرحلة  ونحن يف  الحامية خاصة  وسائل  الفادح يف  النقص  ـ 

مجتمعيا وهذا ما تعاين منه كل املؤسسات الصحية.
ـ تأخر إجراء وإعالن نتائج التحاليل الخاصة بزمالئنا )5 و6 أيام انتظار( مام 

يعطل سري عمل االقسام نتيجة النقص الفادح يف املوارد البرشية.
ـ غياب االحاطة الصحية والنفسية واملعنوية بالزمالء املصابني

ـ االعتامد علی التعاقد محدود املدة الفاقد لكل جدوى مهنية باالضافة إىل 
تعرض العديد منهم إىل خطر االصابة بالعدوى وتأخر رصف مستحقاتهم )شبه 

طبيني وطبيني(.
ـ تأخر انطالق املشايف امليدانية

خضوعها  نتيجة  االستعجالية  باالقسام  خاصة  لاليواء  التام  شبه  العجز  ـ 
ألهواء بعض املسؤولني.

ـ تأخر اصدار التحاليل بالنسبة للمتوفني مام يسبب تأخريا يف حسم مسألة 
الدفن سواء ان كانت وفق الربوتوكول أو عاديا.

ـ االرتفاع املشط لسعر التحليل 350 دينارا اضافة اىل مشقة االنتظار الطويل
جلسة  عقد  اىل  الصحة  وزير  السيد  تدعو  للصحة  العامة  الجامعة  ان 

استعجالية وذلك لحسم النقاط التالية:
ـ االنتدابات القارة واملستعجلة لالطارات الشبه الطبية واالعوان عموما

اإليواء  بأقسام   19 الكوفيد  مرىض  رعاية  عىل  القامئني  بالزمالء  التكفل  ـ 
واالنعاش 

ـ التوفري الفعيل والحقيقي لوسائل الحامية الذاتية وفق املعايري العلمية
العاملني  لكافة  املوسمية  النزلة  التلقيح ضد  من  الالزمة  الجرعات  توفري  ـ 

بالقطاع
البرشي  الرصيد  للحفاظ عىل  الصحة  ملهنيي  التحاليل  االولوية يف  اعطاء  ـ 

وضامن استمرارية تقديم الخدمة الصحية
ـ استبعاد كل الزمالء املصابني بنقص املناعة او الحوامل يف االشهر املتقدمة 

من االختالط باملرىض ومرافقيهم او اعفائهم كليا ان اقتىض االمر
ـ اعتبار االصابة مبرض الكوفيد 19 حادث شغل وامتام كافة االجراءات لذلك 

يف انتظار ادراجه كمرض مهني بعد تحيني االمر املتعلق باالمراض املهنية.
اختالطهم  ومنع   19 الكوفيد  مرىض  إليواء  فضاءات  او  اقسام  تخصيص  ـ 

باملرىض اآلخرين.
ـ تكثيف النظافة واالعتناء مبحيط املستشفيات بكافة املؤسسات الصحية

نتائج  انطالقا من  القطاعية  املطالب  للتفاوض يف  للعودة  تحديد جلسة  ـ 
مخرجات التفاوض مع الحكومة السابقة.

* الكاتب العام
عثامن الجلويل

انتظم بنزل اليكو، صبيحة يوم الثالثاء 22 سبتمرب، لقاء إعالمي 
الكوفيد«  زمن  املوسمية  للنزلة  واالعالم  »التواصل  بعنوان  جاء 
نظّمته وزارة الصحة وشارك فيه عدد من الخرباء يف مجال الطّب 
والرعاية الصحية األساسية، واختتم أشغاله وزير الصحة فوزي 
تحسيس  اىل  بالخصوص  االعالمي  اللقاء  هذا  ويهدف  املهدي، 
املجتمع التونيس برضورة وأهمية التلقيح ضّد النزلة املوسمية، 
املتعارف عليها باسم »القريب« والتي تتزامن مع تزايد وتنامي 
من  الصحة  وزارة  حّذرت  وقد  كورونا.  بفريوس  االصابات  عدد 
الخطورة الشديدة لالصابة بهذين املرضني معا، داعية اىل الزامية 
السّن  كبار  فئة  إىل  بالنسبة  وخاصة  »القريب«  ضّد  التلقيح 
الحوامل  النساء  إىل  بالنسبة  وكذا  املزمنة،  لألمراض  والحاملني 
الدكتورة  اللقاء االعالمي،  افتتحت هذا  واألطفال الصغار.. وقد 
آمال بن سعيد، مديرة املركز الوطني للرعاية الصحية األساسية، 
برنامج  عن  املسؤول  الغرد،  حكيم  الدكتور  بعدها  تحّدث  ثّم 
النزلة املوسمية بادارة الرعاية الصحية األساسية، وأعطى فكرة 
األكرث عرضة  والفئات  بـ»القريب«  االصابة  أسباب وأشكال  عن 
لالصابة به، ومن ثّم جاء تدّخل جليلة بن خليل، األستاذة بقسم 
طّب االنعاش يف مستشفى عبد الرحامن مامي بأريانة، لتتحدث 
املوسمية مع فريوس كورونا، وتشابه  النزلة  تزامن  عن مخاطر 
الوزير،  الهاشمي  الدكتور  مداخلة  جاءت  ثّم  بينهام،  األعراض 
الخرباء يف  تّدخالت هؤالء  كّل  باستور، وقد صبّت  مدير معهد 
اتّجاه واحد، وهو رضورة التلقيح ضّد النزلة املوسمية للتخفيف 
أّن  جميعا  وأكدوا  كورونا،  بفريوس  االصابة  امكانية  حّدة  من 
عىل  للمراقبة  خاضعا  باعتباره  عالية  بجودة  يتّسم  التلقيح 

الصعيدين الوطني والدويل. وأكّد 
يف  املهدي،  فوزي  الصحة  وزير 

اختتام أشغال هذا اللقاء اإلعالمي، توفري 310 آالف جرعة تلقيح 
ضّد »القريب«، ووّجه رسالة طأمنة للشعب التونيس، من خالل 
داعي  وال  متاما،  الوضع  الصحة مسيطرة عىل  وزارة  أّن  تأكيده 
تحسيس  اىل  والصحافيني  اإلعالميني  دعا  كام  والهلع،  للخوف 
التي  املوسمية  النزلة  ضّد  التلقيح  إجراء  برضورة  التونسيني 
تأيت عادة يف شهري أكتوبر ونوفمرب، باعتبار التغرّيات املناخية، 
وانخفاض درجات الحرارة، وستكون هناك حمالت تحسيسية يف 
مختلف وسائل االعالم من خالل »سبوتات« وحمالت توعوية. 
يف  التالقيح  هذه  توفري  سيتّم  أنّه  إىل  الّسياق  نفس  يف  مشريا 
الصيدليات الخاصة بأسعار معقولة )بني 13 و17 د( قصد تعزيز 

مناعة األشخاص األكرث عرضة لتأثريات »القريب«.
كام أكد تخصيص مخزون اسرتاتيجي لألدوية الحياتية مبخازن 
الصيدلية املركزية من أجل توفري األدوية التي يحتاجها األشخاص 
الذين يعانون من أمراض مزمنة السيام خالل فرتة انتشار فريوس 
كورونا، واعرتف يف نفس الوقت بوجود اضطراب عىل مستوى 
توزيع أدوية عىل مستوى بعض الجهات. من جانبه، شّدد املدير 
العام ملعهد باستور بتونس الهاشمي الوزير خالل هذه الندوة 
عىل أهّمية إجراء التلقيح ضّد النزلة املوسمية، خاصة من أجل 
أمراض مزمنة  يعانون من  الذين  السن واألشخاص  كبار  حامية 

بهدف تسهيل عملية متابعتهم من قبل األطباء.
* حسني القاسمي

يف لقاء إعالمي حرضته الشعب

وزارة الصحة تؤّكد ضرورة التلقيح
 ضدّ »القريب« لتفادي مخاطر 

اجتماع املجلس 
العلمي بمقر

وزارة الصحة 
أن  للشعب  مطلعة  مصادر  ذكرت 
اجتمع  املهدي  فوزي  الصحة  وزير 
الصحة  وزارة  مبقر  العلمي  باملجلس 
انتشار  ومدى  الصحي  الوضع  ملتابعة 
أن  ويبدو  الجهات  يف  كورونا  فريوس 
واملتابعة  املراقبة  تحت  مازالت  األمور 
استثنائية  إجراءات  إىل  تحتاج  وهي 
بفريوس  املصابني  عدد  ازدياد  لتفادي 
كورونا خاصة يف ظل التغريات املناخية 
التي ستعرفها تونس خالل شهر أكتوبر 

.2020
* الجباري

الدكتور الهاشمي 
الوزير مدير معهد 

باستور للّشعب:

»فريوس كورونا 
مازال تحت 
السيطرة«

مدير  الوزير  الهاشمي  الدكتور  قال 
معهد باستور يف ترصيح خاّص بالّشعب 

إن كل األرقام املقّدمة حول إصابة بعض فئات املجتمع التونيس بفريوس 
كورونا فيه تهويل وفيه تخويف أكرث من اللزوم ويبقى الوضع رغم نقص 
املحيطة  السيناريوهات  كل  تفادي  وباإلمكان  السيطرة  تحت  اإلمكانيات 

مبختلف الجهات والوضعيات.
* رمزي 
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يف ندوة لجامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية:

حرص على تجويد األداء عرب بناء القدرات يف االتصال والتفاوض

من جهته توجه األخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة بالتحية 
دعمهم  عىل  والتوثيق  الدراسات  وقسم  الدامناريك  الرشيك  إىل 
لربامج التكوين بالقطاعات التابعة للجامعة مربزا وجوب االهتامم 
بالتدريب واملعرفة الن النقايب هو الصورة الحقيقية لالتحاد العام 
قد  التي  السلوكيات  بعض  إىل  ينتبه  أن  وعليه  للشغل  التونيس 
تجعله محل نقد. وأضاف األخ التبيني بأن النزل واملقاهي واملطاعم 
تعيش أوضاعا متأزمة أكرث من بعض املؤسسات املعيشية الصناعات 
الغذائية والتجارة التي واصل عدد منها نشاطه خالل فرتة الحجر 
العام مشريا إىل أن الجامعة حرصت خالل مجمع القطاع الخاص 
االتفاقيات  تراجع  وأن  قطاعية  املفاوضات  تكون  أن  عىل   األخري 
املشرتكة التي مل تحني منذ الثامنينات وقد قدمت الجامعة يف هذا 
الصدد مشاريع وتنتظر املفاوضات ملراجعة عديد العنارص الرتتيبية 

املهمة. 
الثقة تتعزز باملعرفة والتكوين ولنا ثلة من  التجربة مهمة إال أن 
التكوين  ألهمية  وإدراك  وعي  وهناك  اإلضافة  لتقديم  املكونني 
من  ميكن  والذي  النقايب  الفعل  مجاالت  مختلف  يشمل  الذي 
التكوين  أن  كام  األخطاء  من  والتقليص  االيجابية  العنارص  تقوية 
ليس مجرد تلقٍّ وإمنا هو عملية تفاعلية تهدف إىل تحسني األداء 
النقايب وتجويده مبا يستجيب ملقتضيات الراهن وللمتغريات التي 
وتبعاتها  »الكورونا«  أزمة  غرار  الجديدة عىل  السياقات  تطرح يف 
عىل العامل واملؤسسات وعىل راهن العالقات املهنية ومستقبلها. 

يفعل  أن  يجب  التكوين  بأن  الطاهري  األخ  وأضاف 
إىل  املعارف  مترير  عىل  املشاركني  حرص  خالل  من 
بقية الهياكل واملنخرطني ضامنا لتجانس األداء النقايب 
وتناغم التعاطي مع امللفات الطارئة زيادة عىل رضورة األخذ بعني 
االعتبار صورة النقايب ومكانته املجتمعية وردود فعل الرأي العام 
حيث نفقد يف بعض األحيان قوة اإلقناع يف ملفات وقضايا مرشوعة 
الن منهج إدارتها مغلوط او تغيب عنه مقومات التواصل السليم 
وتبليغ املعطيات بالشكل املطلوب  مربزا يف هذا الصدد بأن مأزق 
داعيا  النقايب  العمل  يعوق  أن  ميكن  املعلومة  وتبادل  التواصل 
توفر  مع  خصوصا  واالتصال  اإلعالم  قيمة  إىل  االنتباه  وجوب  إىل 
املنصات االجتامعية والتكنولوجيات الحديثة التي تخول التواصل 
تكوين  إىل  اإلعالم  قسم  استعداد  عن  معربا  وفعال  مبارش  بشكل 
النقابيات والنقابيني بالنقابات األساسية يف كل ما يتعلق بتقنيات 
االتصال والتواصل واإلعالم مشّددا يف هذا الّصدد بأن عدم التمكن 
بعض  خسارة  إىل  يؤدي  قد  والتواصلية  اإلعالمية  التقنيات  من 

املعارك املرشوعة والقانونية.
وبخصوص الوضع العام بالبالد فقد أوضح األخ األمني العام املساعد 
بأن الوضع الراهن صعب للغاية خصوصا بعد استفحال الصعوبات 
عرشات  ترسيح  وإمكانية  »كورونا«  وباء  عن  املرتتبة  االقتصادية 
القطاعات مشريا إىل رضورة  العامالت والعامل بعديد  اآلالف من 
االنكباب عىل دراسة الواقع االقتصادي واالجتامعي بالبالد وتبويب 
األولويات والحرص عىل إعداد اسرتاتيجية واضحة املعامل ملواجهة 
الحلول  استرشاف  خالل  من  األزمة  واستباق  املرتدي  الواقع  هذا 

مسؤولية  عىل  بالتأكيد  تدخله  الطاهري  األخ  وختم  لها.  الالزمة 
االتحاد العام التونيس التي تدفعه دوما اىل التحرك من اجل إنقاذ 
البالد وحاميتها ولعب دوره الوطني املتميّز كام يف مختلف األزمات 
مؤكدا  البالد  مصلحة  اجل  من  االتحاد  فيها  وقف  التي  السابقة 
األزمة  واستفحال  الشعبوية  وتنامي  السيايس  املناخ  تعفن  بان 
االتحاد عىل  تزيد من حرص  كلها عوامل  االقتصادية واالجتامعية 

الوقوف غىل جانب تونس كام كان وكام سيظل.     

برنامج ثري وورشات تفاعلية
برمجت الندوة محورين هامني األول يف عالقة باالتصال وأهميته 
باملؤسسة واالتصال واملفاوضة  املهنية  الحوار والعالقات  تنمية  يف 
التكوين  بقسم  املكونة  اليعقويب  حياة  األستاذة  أمنتها  الجامعية 
باالتحاد وتكفل الخبري كامل عمران بتأثيث الجزء الثاين من الندوة 
يف عالقة بتدريب الوفود التفاوضية عىل صياغة مشاريع اتفاقيات  
مشرتكة تكرس مقومات العمل الالئق وكذلك متكني املشاركني من 
حسن التعامل مع ملفات الطرد والبطالة الفنية ألسباب اقتصادية 
وقد اعتمدت أشغال الندوة عىل تقنية الورشات التفاعلية لتمكني 
قدراتهم  بناء  أجل  من  املربمجة  املحاور  يف  متارين  من  املشاركني 
الناجع وصياغة املطالب بشكل سليم يضمن بلوغ  التفاوض  عىل 
اإلضافة  حققت  الندوة  بأن  القول  وميكن  املرصودة  األهداف 
خصوصا مع حرص الجامعة عىل تكثيف الدورات التكوينية لخلق 
جيل جديد من النقابيني قادر عىل تفعيل العمل النقايب انطالقا من 

املستوى القاعدي.
* نرص الدين السايس

الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة  بني  النقايب  التعاون  برنامج  إطار  يف   
والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية ومجلس التعاون الدامناريك الذي يرشف 
الندوة  انتظمت ما بني 21 و23 سبتمرب 2020  الدراسات والتوثيق  عليه قسم 
التكوينية القطاعية تحت عنوان االتصال واملفاوضة الجامعية بإرشاف األخ سامي 
الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن اإلعالم والنرش ومدير جريدة الشعب 
الكاتب  النفطي  وغيث  للجامعة  العام  الكاتب  التبيني  صابر  األخوين  بحضور 
العام املساعد للجامعة واملسؤول عن التكوين النقايب ومتت الدعوة لهذه الندوة 
قرابة العرشين مشاركا ومشاركة ممثلني عن مختلف األسالك املنطوية تحت لواء 
التقليدية.  والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات  العامة  الجامعة 
وقد انطلقت الجلسة االفتتاحية بكلمة األخ غيث النفطي عضو الجامعة العامة 
والذي توىل يف البداية عرض برنامج الندوة التكوينية ومحاورها وأهدافها مربزا 
»الكورونا«  جائحة  استفحال  جراء  الخاص  القطاع  مؤسسات  مختلف  معاناة 
هذه  مثل  يف  العامل  لحقوق  الضامنة  والقوانني  الترشيعات  غياب  عىل  زيادة 
واالتفاقيات  للترشيعات  األعراف  من  عدد  تجاوز  وكذلك  االستثنائية  الظروف 
داعيا إىل رضورة حامية العامل من خالل سن ترشيعات تتاميش مع مقتضيات 
املرحلة وتحدياتها املتنامية سواء يف عالقة بالوباء او يف عالقة باألزمة االقتصادية 
وطلب األخ النفطي دعم املكتب التنفيذي الوطني للقطاع يف مفاوضاته القادمة 

سواء عىل املستوى املايل أو كذلك عىل املستوى الرتتيبي.

اهلل أكرب 
الخميس املايض 17 سبتمرب 2020  واىف األجل مساء 

املغفور لها:

حنيفة بن عدة الجزائري 
الشعب  جريدة  مراسل  التوكابري  نزار  األخ  والدة 

بباجة.
وإثر هذا املصاب الجلل تتقّدم أرسة جريدة الشعب 
التعازي  بأحّر  وذويه  وأهله  التوكابري  نزار  األخ  إىل 

وأصدق عبارات املواساة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اهلل أكرب 
بوراوي  النقايب  املناضل  والصحايف  املدرس  غادرنا 
صلب  لسنوات  ناضل  الساحلني،  مدينة  ابن  عطية 
االتحاد العام التونيس للشغل وتّم سجنه إثر أحداث 
بجريدة  صحافيا  كان  بسوسة،   1978 26جانفي 
الشعب وغطى كل األحداث بالجهة مند البداية كان 
أهله  ورزق  الله  رحمه  النخاع  حتى  ووطنيا  شجاعا 

جميل الصرب.
جريدة  أرسة  تتقّدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
الشعب وكافّة النقابيني إىل أهله وذويه بأحّر التعازي 

وأصدق عبارات املواساة.
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آمنة العوادي يف بروكسال  

التونيس  العام  لالتحاد  ممثلة  بعد  عن  العوادي  آمنة  األخت  شاركت 
حول   CSI للنقابات  الدولية  الكنفدرالية  من  منظمة  ورشة  يف  للشغل 

االتفاقية 190 قضاء عىل العنف والتحرش يف عامل العمل.

سوق األحد تتنفس حرية
 17 سبتمرب 2020 ويف أرض مالحة بهواء شّط الجريد يف جنوب الجنوب 
يأىب  الذي  الجرح  وشاتيال  صربا  مجزرة  لذكرى  واحياء  واملهّمش  املنيّس 
النسيان نظمت النقابة األساسية لعملة البلدية بسوق األحد ومببادرة من 
كاتبها العام االخ عبد القادر عزيز لقاء حرضت فيه النقابات والجمعيات 
واألخ رضا املغزاوي رئيس البلدية والكاتب العام بها واألخوان الدكتور عيل 
بوعزة  الجليل  وعبد  بقبيل  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  بوبكر 
عن  تاريخية  ملحة  تقديم  وبعد  بقبيل  الجهوي  لالتحاد  املساعد  الكاتب 
الحوار  فكان  النقاش  فتح  املبادرة  صاحب  ِقبَِل  من  وشاتيال  صربا  مجزرة 
دسام ومفيدا وبعث فينا األمل ومعّريا أنظمة العربان املطبعني وتّم اللقاء 
باالتفاق عىل تأسيس تنسيقية للتصدي للمطبعني بكل الوسائل املرشوعة 
أمل دنقل  ال  تفاوض ورائعة  اعرتاف ال  األزيل ال صلح ال  الشعار  ويبقى 

تصالح.
أحمد حمودة

نّفذ أعوان وأطبّاء مستشفى املنجي سليم وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق يف تعامل اإلدارة مع ال covid 19 مبا أن 
املستشفى يعاين من نقائص كثرية جدا.

* رمزي

وقفة احتجاجية يف مستشفى املنجي سليم

االخ  عيل بوبكر 

مؤتمر النقابة األساسية ملؤسسة  TTP  بنب عروس 
انعقد يوم السبت 19 سبتمرب مؤمتر النقابة األساسية ملؤسسة TTP بإرشاف الكاتبة العامة املساعدة لالتحاد الجهوي 

للشغل بنب عروس األخت آمال الرضواين
وأسفرت نتائج التصويت عن املكتب التايل املكّون من اإلخوة: حياة التوايت كاتبة عامة واألسعد نرص، ضحى الحجاجي، 

حاتم املي، روضة املليتي، إميان شامري وماهر الحيدري )أعضاًء(.

لّوح الفرع الجامعي ملوظفي الرتبية بنابل بالدخول يف تحركات احتجاجية يف األيام 
منها  يعاين  أضحى  التي  املزرية  املهنية  الوضعية  تواصل  حال  يف  املقبلة  القليلة 
املوظفون يف ظل فوىض غياب الربوتوكول الصحي واملامطلة يف رصف مستحقاتهم.

إنجاح  إىل  منه سعيه  بنسخة  »الشعب«  توصلت  بيان  يف  الجامعي  الفرع  واكد 
العودة املدرسية حفاظا عىل حّق التالميذ يف التمدرس الذي يضمنه الدستور يف 
ظّل تفيش فريوس كورونا ورغم عجز سلطة اإلرشاف عن تطبيق بنود الربتوكول 

الصحي لوجستيا وماديا.
للمكاتب  اليومي  التعقيم  رضورة  عىل  شدد  الجامعي  الفرع 
االدارية و توفري وسائل الوقاية بالقدر الكايف، كام نّدد بسياسة 
املامطلة املعتمدة من ِقبَِل املندوبية الجهوية للرتبية بنابل ومن 

ورائها سلطة اإلرشاف.
الجلسات  ملحارض  الفوري  بالتفعيل  الجامعي  الفرع  وطالب 
أبناء  متكني  إىل  بنابل  للرتبية  الجهوية  املندوبية  داعيا  السابقة، 
العودة  مستلزمات  منحة  من  فورا  بالجهة  الرتبية  موظفي 
يف  املربم  االتفاق  ملحرض  تطبيقا   2020/2021 بعنوان  املدرسية 

.20/11/2019
كام دعا الفرع اإلداريني مبختلف املؤسسات الرتبوية بالجهة 

ومبقر املندوبية الجهوية للرتبية بنابل إىل التجّند دفاعا عن املطالب املرشوعة.  
* صربي الزغيدي

بروتوكول صحي وهمي ومماطلة يف صرف منحة العودة املدرسيةموظفو التربية بنابل غاضبون:
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التأمت بدار االتحاد الجهوي للشغل باملهدية حصة 

تكوينية خاصة باالقتصاد التضامني واالجتامعي لفائدة 

تعاضدية سوبراف قدمتها األخت سعاد الخلويل وقد 

اشارت إىل :

- التعريف مبفهوم االقتصاد االجتامعي والتضامني

- تشخيص االقتصاد االجتامعي والتضامني

- واقع وآفاق االقتصاد االجتامعي والتضامني

االقتصـاد التضـامني فـي املهديــة

األخ حفيظ حفيظ 

زيادة القسط 
الثالث ترتاوح 
بني 70د و90د

برصف  املتعلق  األمر  صدور  بعد 
زيادات القسط الثالث ألعوان الوظيفة العمومية يف الرائد الرسمي بتاريخ 18 سبتمرب 
2020، انطلقت عديد األصوات يف حملة لتحريف مضمون األمر ونرش املغالطات... 
ال تهمنا مغالطاتهم ألنها لن تنتهي... لكن يهمنا تقديم التوضيحات ملنظورينا: قبل 
فيفري   14 ليوم  مقررا  كان  الذي  العمومية  الوظيفة  يف  الثاين  العام  اإلرضاب  إنجاز 
2019، توصلنا اىل اتفاق أمضيناه يوم 7 فيفري 2019 والذي مبقتضاه تّم متكني أعوان 
الوظيفة العمومية من زيادات ترتاوح بني 180 د و145 د... وتّم االتفاق عىل مواصلة 
املفاوضات حول القسط الثالث وهو ما تّم التوصل إليه مع الحكومة عرب إمضاء اتفاق 
يوم 5 سبتمرب 2019 ميُكن أعوان الوظيفة العمومية من القسط الثالث الذي يرتاوح 
بني 90 د و 70د عىل أن يرصف هذا القسط بداية من 1 اوت 2020 وبذلك تكون 
واملنشآت  املؤسسات  يف  العاملون  عليها  تحصل  التي  القيمة  بنفس  الزيادات  هذه 

العمومية وهي كام ييل :
- الصنفان: أ1 و أ2: 270د

- الصنف أ3 و عملة الوحدة الثالثة: 235 د
- بقية األصناف: 205د

املضمون  األدىن  األجر  الزيادات يف  اإلعالن عن  قريبا  الصفحة وسيتّم  أنهينا هذه 
ونحن يف جلسات تفاوض مراطونية إلنهاء التفاوض من أجل تسوية ملف حظائر ما 
بعد الثورة يف أجل ال يتجاوز 15 أكتوبر وبعدها منر إىل ما تبقى من أشكال هشة يف 

التشغيل. نحن نعمل كثريا وال نتكلم إال القليل، والعربة بالنتائج.

كل التفاصيل عن خالص األجور  بشركة faurecia بن عروس
التأمت جلسة عمل يوم 21 سبتمرب الجاري مبقر مؤسسة faurecia حول طريقة خالص أجور 
العامل بالنسبة إىل شهر سبتمرب بعد توقف العمل طيلة الثالث أسابيع من 22 أوت إىل غاية 15 

سبتمرب.
وقد تّم تدارس الوضعية االجتامعية للعامل مبناسبة العودة املدرسية ويف إطار حامية املادية 
العامل والتزام املؤسسة إزاء حرفائها اتفق طرفا التفاوض عىل إقرار منحة بـ 300 دينار لكل عامل 
استأنف النشاط فور صدور نتيجة التحليل سلبية مع عدم التغيب عن العمل ملدة 21يوم متنح 

من قبل مدير املؤسسة.
كام سيُسند إىل كل عامل وصل رشاء بقيمة 100 دينار أسبوعيا عىل كل 3 ساعات عمل إضافية 
منجزة يوميا يسند أيضا من إدارة املؤسسة، وتكون طريقة خالص أجرة شهر سبتمر كاملة، كام 

سيقع اإلعالن عن طريقة االحتساب الحقا.
هذا وسيتّم خالص منحة اإلنتاج للثاليث الثالث لكافة العامل دون التنقيص من قيمتها بسبب 

الجائحة لشهر سبتمر وقيمتها 1/4 حسب أجرة شهر الخاص بالعامل.
ويستثنى من هذا االتفاق كل عامل يف حالة غياب وكل عامل أثبتت نتيجة تحاليله السلبية ومل 

يلتحق مبركز عمله.
ومثّنت نقابة املؤسسة هذا االتفاق والتي خّصت بالشكر كالّ من مدير املؤسسة ومدير املوارد 
االتحاد  وقيادات  العامل  رفقة  العامل  رزق  موارد  عن  ودفاعهام  باملسؤلية  الحس  البرشية عىل 

الجهوي للشغل بنب عروس.
* متابعة صربي الزغيدي

* طارق السعيدي

تدارس أعضاء املكتب التنفيذي للجامعة العامة للمعادن واإللكرتونيك، سري تنفيذ برنامج الرشاكة الثاليث لسنة 
2020 بني الجامعة وجامعة املعادن ومنظمة فريدريش ايربت، وذلك خالل الورشة اإلسرتاتيجية املنعقدة يومي 09 

و10 سبتمرب 2020. 
االقتصادي  الوضع  عىل  كورنا  جائحة  وتأثريات  القطاع  يف  العام  الوضع  التنفيذي  املكتب  أعضاء  اإلخوة  وقيّم   
واالجتامعي. كام تم الوقوف عىل دور الجامعة العامة ومختلف هياكل القطاع يف الدفاع عن حقوق العامل خالل 
الرشاكة لسنة 2020، مؤكدين  برنامج  انجاز  الورشة إىل تقدم  املشاركون يف  الحساسية.وتطرق اإلخوة  الفرتة  هذه 
أهمية اعتامد وسائل التواصل الحديثة يف انجاز عدد من النشاطات خالل فرتة الجائحة  وقد شهدت الورشة مشاركة 
األخت كلوديا رحامن ممثلة الجامعة األملانية للمعادن عرب تقنية الزوم. كام حرضت األخت ليىل الشعري عن منظمة 
فريدريش ايربت. ومثن املشاركون تنفيذ الربنامج لسنة 2020.  كام تم خالل الورشة النقاش حول مالمح برنامج العمل 
لسنة 2021. واتفق املشاركون عىل تعزيز العمل بوسائل االتصال الحديثة من اجل انجاز مختلف نشاطات الواردة 
يف الربنامج. ويذكر ان برنامج الرشاكة الثاليث بني الجامعة ورشكائها يهد ف اىل تعزيز القدرات النقابية دعم الحوار 

االجتامعي من اجل ضامن حقوق العامل ودميومة املؤسسات.  

ورشة اسرتاتيجية يف املعادن:

اتفاق على مواصلة برنامج الشراكة لسنة 2021
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أفرجت وزارة الداخلية التونسية يف نهاية املطاف عن 22 
لقرار  وفقا  الوردية،  مركز  تعسفيا يف  محتجزين  مهاجرا 
املحكمة اإلدارية التي تّم عرض القضية امامها من ِقبَِل 
مجموعة من املحامني، متت مساندتهم من قبل منظّمة 
محامون بال حدود، املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 
واالجتامعية، املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ومنظمة 

تونس ارض اللجوء.
أصدرت املحكمة اإلدارية يف مطلع شهر جويلية قرارات 
املهاجرين  22 من  ايواء  التنفيذ ضد  بإيقاف  استعجاليّة 
مبركز االستقبال والتوجيه بالوردية عىل أساس أن حرمانهم 
من الحرية يتعارض مع احكام القانون التونيس، وكذلك 
الدويل  العهد  سيام  وال  الدولية،  تونس  التزامات  مع 
مناهضة  واتفاقية  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص 

التعذيب.
أكرث من شهرين  الداخلية لألسف  وزارة  استغرقت  وقد 
املهاجرين  عن  واالفراج  التاريخي  القرار  هذا  لتطبيق 

املعتقلني منذ أشهر دون أي سند قانوين.
مهاجرين  احتجاز  تم  اذ  منقوص،  االنتصار  هذا  ويبقى 
الورديّة يف ظروف مزرية، دون أي اجراء  جدد يف مركز 
محامي،  الحق يف حضور  دون  قضائية،  رقابة  او  قانوين 

دون اعالم كتايب باألساس القانوين لإلجراء املتخذ ضدهم، وايقافهم 

مبركز غري مسجل رسميا كمكان احتجاز بتونس.
حتى ال تتكرر هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، تدعو 
منظامتنا السلطات التونسية، وخاصة وزارة الداخلية، إىل احرتام 

األساس القانوين لقرار املحكمة اإلدارية التي بتت يف عدم رشعية 
حرمان املهاجرين من الحرية يف تونس ووضع حد الستخدام مركز 

الوردية كمكان لالحتجاز.

قال وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيني بالخارج عثامن 
الجانب  من  سواء  أي ضغط  تحت  ليست  »تونس  إّن  الجرندي 
التونسيني  مسألة  مع  التعامل  بخصوص  اإلسباين«  أو  اإليطايل 

املهاجرين غري النظاميني.
وأوضح الجرندي يف ترصيح صحفي عىل هامش الندوة السنويّة 
الثامنة لرؤساء البعثات الديبلوماسيّة والدامئة والقنصليّة املنعقدة 
مبقر الوزارة، أنّه يتّم التعامل مع هذه الدول كرشكاء متابعا القول 
»هناك توافقات واتفاقيات مربمة وعمل متواصل مع كّل الرشكاء 
ملعالجة  املثىل  الطريقة  إليجاد  إيطاليا  منهم  خاّصة  األوروبيني 
املقاربة  أّن  الصدد  هذا  واضاف يف  النظامية«  غري  الهجرة  ملف 
التي طرحت عىل الرشكاء يف أوروبا ومختلف دول البحر األبيض 
التنمية املتضامنة مع هذه  املتوّسط يف مجال الهجرة تقوم عىل 
الدول لتعّم الفائدة عىل الجميع وتقلص من الهجرة غري النظامية 
الصدد  بالبرش مذكرا يف هذا  املتاجرة  كبري من  فيها جانب  التي 
تونس  مصلحة  »إّن  فيه  قال  الذي  الجمهوريّة  رئيس  بترصيح 

ليست يف الهجرة وإمنا يف بقاء التونسيني يف الداخل«.

وحول متّسك السلطات اإليطالية بعمليّة الرتحيل القرسي من 
أراضيها ملهاجرين تونسيني غري نظاميني قال الجرندي »إنّه ال 
وجود لذلك« وأّن الطرفان بصدد النقاش حول هذا املوضوع 
لتمكني  أخرى  سبل  وبحث  املوجودة  االتفاقيات  لتطبيق 
التونسيني من العودة إىل بالدهم بضامنات يكون عيشهم يف 
تونس احسن من هجرتهم عرب البحار وخوضهم مغامرات غري 

محمودة« وفق ترصيحه.
مليلة  مدينة  يف  العالقني  التونسيني  املهاجرين  وبخصوص 
اإلسبانيّة أكّد الوزير أّن تونس عىل اتصال بالجانب اإلسباين وأنّه 
تّم مؤّخرا استقبال وزيرة الشؤون الخارجيّة االسبانية والتطرّق 
معها إىل هذا املوضوع، مؤكّدا أّن تونس ستجد الحلول املالمئة 

لذلك وانّها »ليست تحت أي ضغط من اي بلد«.
يشار يف هذا الصدد أّن عائالت املهاجرين املعتقلني مبليلة قد 
نّددت مرارا باحتجاز ما يقارب 800 مهاجر تونيس منذ نحو 
السلطات االسبانية يف  سنة يف ظروف سيئة ومهينة من قبل 

مدينة مليلة.

إيقافات تعسّفية بمركز الوردية: 

كابوس ينتهي بالنسبة إىل 22 مهاجرا، لكنه يستمرّ بالنسبة إىل آخرين

وزير الخارجية عثمان الجرندي

تونس ليست تحت أي ضغط سواء من الجانب اإليطالي أو اإلسباني 
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واالجتماعية  االقتصادية  والتحوّالت  الهجرة  ُفوبيَا   *
أرهقت اإليطاليين:

االنتخابات  اجراء  التي سبقت  الفرتة  إيطاليا تحوالت عدة داخلها يف  عرفت 
اعداد  تزايد  من  والخوف  التوّجس  بهيمنة   2018 سنة  ربيع  يف  الترشيعية 
وما سيرتتب عن  افريقيا  القادمني من شامل  اراضيها خاصة  املهاجرين عىل 
إرهاق  من  ستزيد  كونها  اإليطالية  الصحافة  لها  روجت  صعوبات  من  ذلك 

اإليطاليني ماديا ومعنويا يف حياتهم اليومية.
الصحف  أهم  من  وهي   »La Repubblica »الروبيبليكا  صحيفة  وَعْنونت 
اإليطالية يف أحد اعدادها بعنوان تحرييض »Qui troppi stranieri « كله 
استطالع  يف  إيطاليا  تصدرت  اذ  املهاجرين   عدد  ارتفاع  من  وارتياب  خوف 
للرأي الدول األوروبية التي تعيش فوبيا الهجرة بـ 52 % متقدمة عىل كل من 

فرنسا 47 % وأملانيا 44 % وإسبانيا 38 %.
وقد صدرت تلك النتائج أيام قليلة بعد أن صّوت اإليطاليّون يوم 04 ديسمرب 
االصالحات  لدعم  »ماتيورانزي«  حكومة  نظّمته  الذي  االستفتاء  ضّد   2016
ومنها قوانني الهجرة وهو ما شكل منعرجا يف تصاعد املساندة ألحزاب اليمني 
باملهاجرين داخل  االنتخابية عىل رفض كل ما له عالقة  التي قامت حملتها 
إيطاليا، وذهب يف اعتقاد بعض املتفائلني ان رئاسة اليسار للحكومة اإليطالية 
يف الفرتة من 2013 إىل 2018 ستكون حاملة لعديد الحلول إن مل تكن كلها 
اندماجهم  لتسهيل  الترشيعات  وتعزيز  املهاجرين  أوضاع  تسوية  بخصوص 
داخل املجتمع اإليطايل إالّ أّن ذلك مل يحصل بل كانت أميل إىل رؤية أحزاب 
التي عرفت صعود وجوه شابة إىل قيادتها وأولهام »ماتيو سالفيني«  اليمني 
يحفرا  أن  الشعبوية  يف  غارقة  بخطابات  واستطاعا  مايو«  دي  و»لويدجي 
إذ  اإليطالية  األرايض  املهاجرين عىل  تواجد  التوّجس والتخوف من  مسارات 
اثنني يرفض تواصل تدفّق قوارب املهاجرين عىل السواحل  بات إيطايل عىل 

اإليطالية.
»Un intaliano su due e contro gli sbarchi«

واعتمدت قيادات األحزاب يف خطاباتها عىل تغذية الشعور بالتخوف من أن 
إىل  ترمي  األجانب وهي  اإليطاليني جرّاء وجود  الصعوبات يف حياة  تتضّخم 
كسب املتعاطفني معها من صحف أو الصحافيني الذين يتبنون تلك األفكار 
لتواجد  ورؤيتها  األحزاب  تلك  أفكار  تعكس  مختلفة  بأشكال  لها  للرتويج 
من  يسبّبونه  وما  اإليطالية  األرايض  عىل  إفريقيا  شامل  من  خاصة  األجانب 
االستطالع  ذات  أّن  خاّصة  لإليطاليني،  واقتصادية  واجتامعية  أمنيّة  مشاكل 

أظهر أّن إيطاليا ال يشعر أنّه يف منزله بسبب كرثة املهاجرين:
»Uno su due afferma : Non mi sento piu a casa mia«

الجريمة  ارتفاع  أخبار  مع  متماهية  المهاجر  صورة   *
والعنف والبطالة:

وخضع ذلك األسلوب يف خطاب اليمني اإليطايل إىل مسار طويل مل تفرت خالله 
قيادات أحزاب اليمني وأهّمها )»برلسكوين« و«بويس« و«فيني«( يف الحديث 
عن املخاوف وتجذيرها يف نفوس املواطن اإليطايل استنادا إىل ادوار متامهية 
للهيمنة  برلسكوين«  »سلفيو  به  قام  ما  ولعّل  اإليطالية.  الصحف  بعض  من 
عىل عدد من وسائل اإلعالم مثال عىل ذلك، إذ بعد تجربته السياسية الطويلة 
وجدان  من  التمّكن  أّن  له  تأكد  بدايتها  يف  وخيبات  تعرثات  عرفت  والتي 
الناخبني لن يكون إالّ بإثارة مشاكله اليومية وتحويلها إىل هواجس عامة وكربى 

وليس العكس.
كاإلغتصاب  والجرمية  العنف  ارتفاع  عن  بالحديث  األمنية  املشاكل  وبطرح 
للتشغيل،  فرصا  يجد  يعد  مل  الذي  الشباب  صفوف  يف  والبطالة  والرسقات 
املواطن  اليمني  اقىص  أحزاب  خطاب  سيشد  االجتامعية  الخدمات  وتراجع 

السياسية  الشعارات  بعيدا عن  الضيقة  دائرته  اإليطايل، ألنّه المس تخوفات 
االهتامم  بعض  ومنحها  اليها  لالستامع  واالستعداد  القبول  تجد  تعد  مل  التي 
اما  التوجه  هذا  يف  انخرطت  التي  الصحف  تكريسه  عىل  عملت  ما  وهذا 
تعيشها وانحيازها  التي  املالية  للضغوطات  أو  الفكرية والسياسية  ملرجعيتها 
االعالمي يف عالقة  املشهد  السيطرة عىل  تريد  التي  واالقتصاد  املال  للّوبيّات 
مبسألة الهجرة وجعلها اولوية حملتها االنتخابية كام كان األمر يف االنتخابات 
2019 والذي  األورويب سنة  الربملان  انتخابات  أو   ،2018 بإيطاليا سنة  العامة 
عرف صعودا الفتا ألحزاب أقىص اليمن واألحزاب الشعبوية مبا غري الكثري من 
املعطيات داخل اهم مؤسسات االتحاد األورويب، ويهيّئ التخاذ قرارات مغايرة 
للمرحلة السابقة خاصة يف عالقة بدخول األجانب للفضاء األورويب وقد بدأت 
بعض الدول تطالب مبراجعة اتفاقية »شنغن« وحرية التنقل واقامة األجانب 

للعمل والتجّمع العائيل.
مهاجري  من  اإليطالي  العام  الفضاء  حماية  ضرورة   *
هويته  خصوصيّات  على  للمحافظة  إفريقيا  شمال 

وتميّزه:
وقد تّم تحريك هواجس ذوبان خصوصيات الهويّة األوروبيّة يجعل الفضاء 
األورويب ناديا لألوروبيني فقط له ثوابت متّت املصادقة عليها من قبل غالبية 
دول االتحاد األورويب وال ميكن اليوم وتحت أي مسمى التخيل عنها أو الرتاخي 
يف الدفاع عنها والتصّدي لكل من يشكل تهديدا لتلك املقومات ومن هنا انربت 
أحزاب أىص اليمني وخاّص قياداتها الشابّة مدافعة برشاسة ومتجاوزة أحزاب 
اليمني التقليدية من منظورها والتي تعتربها ال تختلف كثريا عن أحزاب اليسار 
امام ما بات يشكله األجانب واساسا من شامل إفريقيا والعرب  التخاذل  يف 
واملسلمون من خطر عىل استمرار الحضارة األوروبية املتميزة عن غريها كام 
ذكر »سلفيو برلسكوين« يف أحد ترصيحاته سابقا، إضافة إىل ترصيحات بلديّة 
 Il Messaggero: »املاسجريو«  صحيفة  عنونته  ما  وهو  حينها  »المبادوزا« 

Siamo stanchi di questo barbarie«« »لقد تعبنا من هذه الرببريّة«.
وفق أجندا باتت معلومة عملت القوى السياسية اليمينية داخل إيطاليا عىل 
الخط  عىل  املضمرة  أو  املعلنة  للهيمنة  املال  قوى  مع  وثيق  تحالف  ايجاد 
التحريري لبعض وسائل اإلعالم التي ترى أّن لها تأثريا بالرغم من أن مثل هذا 
الدميقراطية وحرية  التجربة  امتداد طويل يف  لها  أوروبية  دولة  الحديث يف 
اإليطالية  الصحافة  مكانة  من  التقليل  أو  التناقض  من  نوعا  يعّد  الصحافة 
ودورها يف مسار مقاومة الفاشية وترسيخ أسس الجمهورية والدفاع عن الكثري 
من القضايا الداخلية والخارجية، إالّ أّن الواقع ال ينكر أّن تحالف قوى اليمني 
عدد  واصطفاف  املؤسسات  من  قليل  غري  عدد  اخرتاق  استطاع  املال  وقوى 
من الصحفيني ألسباب فكرية أو مصلحية نفعية خلف تلك القوى والرتويج 
للمهاجر  صورة  نسج  عىل  والعمل  واملهاجرين  الهجرة  بخصوص  ملقارباتها 
»لويدجي  أو  »ماتيوسلفيني«  مضامني خطاب  تتجاوز  ال  إفريقيا  من شامل 
اإليطايل ويف مرحلة الحقة يف  املواطن  رموزا يف ذهنية  يخلق  مبا  مايو«  دي 
إطار  إىل  وبالتكرار  الوقت  مع  تتحول  عامة  بصفة  اإليطايل  املجتمع  مخيال 
ثابت يصعب تغيري أي من أضلعه، وثبّتت نتائج انتخابات 2018 املاضية ذلك 
التّحالف، وبالتايل نرى أنّه توجد شبه قناعة لدى غالبيّة الفاعلني من املجتمع 
الهجرة  خطر  يُواجهون  كونهم  اإلعالميّة  املؤّسسات  ضمنهم  ومن  اإليطايّل 
غري الّنظاميّة لوحدهم دون مساعدة من اإلتّحاد األورويب، وعنونت صحيفة 
 La fuga europea  « إليه:  أرشنا  ملا  تأكيدا   Il Messaggero »املاسجريو« 
della responsabilita« »هروب أوروبا من تحّمل املسؤوليّة«. وبالتايل بات 
تدفّق  عن  املرُتتّبة  السلبيّة  االنعكاسات  كّل  أمام  ُمتّحدين  يكونوا  أن  عليهم 

آالف املهاجرين عرب القوارب من الضّفة الجنوبيّة للمتوّسط.
* مضامين إعالميّة تروّج لصور دونيّة عن المهاجرين 

القادمين من تونس:
القوارب  عرب  الوافدين  غالبيّة  تعترب  املُتعاقبة  اإليطاليّة  الحكومات  أّن  ذلك 
طلب  بحاالت  لهم  عالقة  وال  االقتصادي،  الصنف  من  مهاجرين  تونس  من 
اللّجوء، وهو ما يستدعي إرجاعهم إىل موطنهم األصيّل، حتى ال يفتكوا فرص 
الّشغل لإليطالينّي الذين مل يستوعبوا بعد أّن بلدهم أصبحت قبلة لليد العاملة 
األجنبيّة، بعد أن كان من أهّم الّدول املصّدر لها، وهو موقف يستند إىل نتائج 
إىل  الواصلني  أغلب  أّن  والذي كشف  سابقا،  إليه  أرشنا  الذي  الّرأي  استطالع 

إيطاليا هم من الّصنف االقتصادي. 
وهذا ما كرّسه »ماتيو سلفيني« عىل أرض الواقع داخل إيطاليا إذ اعتمد يف 
حملته االنتخابية داخل إيطاليا أو ضمن االتحاد األورويب عىل رضورة ارجاع 
هؤالء القادمني من تونس، وقد انطلق بعد فوزه يف انتخابات 2018 يف تطبيق 

برنامجه ذلك، بإقرار العديد من القوانني ومثلها من االجراءات التي قلصت من 
عدد الوافدين عرب القوارب عىل السواحل اإليطالية ذلك أّن »سلفيني« جرم 
ومن خالل أحد القوانني التي سنها بعد فوزه يف االنتخابات عمليات االنقاذ  
التي تتم يف البحر من قبل بواخر اإلغاثة التابعة لعدد من املنظامت اإلنسانية 
املتطوعة لنجدة األشخاص يف حالة الخطر، وقد تعالت بعض االصوات املنددة 
يف  اليمني  أقىص  ينث حكومة  مل  ذلك  أّن  إالّ  واالجراءات،  القوانني  هذه  مبثل 
إيطاليا بالرتاجع بل إنّها متادت يف ذلك املنهج بسن قوانني واتخاذ إجراءات 
عىل  قانونية  غري  وضعية  يف  هو  ملن  خدمات  يقدم  من  كل  بشدة  تعاقب 
األرايض اإليطالية، )رغم مغادرة »سلفيني« لهذه الحكومة( وبهذه السياسة 

ارتفاع وترية العنف والعملييّات اإلر  هابييّة وتفشيّ األوبئة تزيد من تدنيّ صورة املهاجرين بعد زيارة كبار المسؤولين 
اإليطاليين إلى تونس

عكست الزيارات التي مل تهدأ لكبار املسؤولني اإليطاليني إىل تونس يف الفرتة األخرية للقاء رئيس الجمهوريّة حجم الهواجس التي 
تُسيطر عىل الحكومة اإليطالّية بتواصل تدّفق اآلالف من املهاجرين غري الّنظاميني بواسطة القوارب الّراسية عىل جزيرة المبادوزا، 
الّصحف  كانت يف صدارة عناوين  ما  اإليطايل، وهي هواجس كثريا  املجتمع  الفاعلني يف  أفعال من مختلف  أثارته من ردود  وما 
التي  الظّرفّية  إىل  إضافة  واألمنّية،  والثقافّية  واالقتصادية  االجتامعية  باملشاغل  والّدويل الرتباطها  الّداخيل  الّصيت  ذات  اإليطالّية 
يعيشها العامل بسبب تفّش وباء »كورونا« مبا زاد من منسوب تلك الهواجس وشكّل ضغطا عىل الحكومة اإليطالّية إليجاد حلول 
لتوافد آالف املهاجرين غري الّنظامّيني عىل سواحلها وتطويق الّتداعّيات السلبّية املرُتتّبة عن ذلك الّتوافد املُتزايدة وتريته منذ سنة 
الّصورة املُرّوجة عىل املهاجرين غري النظامّيني من قبل الصحافة اإليطالّية، حيث هيمن عليها  2011، وهو ما انعكس سلبا عىل 

الّتخويف والّتفزيع رغم اختالف التوّجهات الفكريّة والسياسّية لتلك الّصحف.   

تصدير الصحافة 
اإليطالييّة للمشاكل 

ة  االجتامعييّة واالقتصادييّ
والثقافييّة واألمنييّة  
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االنتخايب  برنامجها  تطبق  بدأت  فإنّها  اليمني  اقىص  قبل حكومة  من  املتبعة 
السواحل  عىل  املهاجرين  قوارب  تدفق  وقف  رضورة  عىل  فيه  ركزت  الذي 
اإليطالية ورّوجت إىل بلوغ نسبة صفر من املهاجرين غري الّنظاميني عرب تلك 
املكتظة  القوارب  لتلك  للتصدي  الحربية  بوارجها  تحرّك  مّم جعلها  القوارب 
بلدان جنوب  وتر عالقاتها مع  ما  املتوسط وهو  البحر  باملهاجرين يف عرض 
الحراس  يلعبوا دور  بأن  اليمني  املطالبني من منظور حكومة اقىص  املتوسط 
لحدودها البحرية وإالّ فإنّها ستقوم هي بتلك املهمة داخل مياههم اإلقليمية، 
وما يعني ذلك من تعّد عىل سيادة تلك الدول. ألّن الهجرة من منظور قيادات 
أحزاب اليمني الحاكم يف إيطاليا مأساة يُكابدها الشعب اإليطايل لوحده أمام 
ُوزراء  يقودها  دامئا  املفاوضات  فإّن  لذلك  األورويب،  االتّحاد  قيادات  تراخي 
الحكومة  السياسة املعتمد من قبل  الداخلية والخارجيّة، وهذا ما يتجىّل يف 
اإليطاليّة، حتى بعد مغادرة »ماتيو سلفيني« للحكومة وخالفه مع »لويدجي 
دي مايو«، إالّ أّن ذات النظرة والخلفيّة تجاه املهاجرين ظلّت مهيمنة عىل 
هواجس  بتحريك  عالقة  يف  سابقا  ذكرنا  كم  خاّصة  اإليطاليّني،  املسؤولني 
صوته  لضمن  واألمنيّة  والثقافية  واالقتصادية  االجتمعية  اإليطايل  املواطن 
االنتخايب الحقا، ولّخص أحد عناوين صحيفة »الستمبا« La stampa، هاجس 
 L’Italia e il mare األزمات: »  أنّه بحر  املتوّسط عىل  البحر  اإليطاليني من 

 .»della crisi
* ميثاق  Carta di Roma ما بين هواجس اإليطاليين 

وحقوق المهاجرين:
مل تكن السياسة اإليطالية مبعزل عن الرؤية األوروبية لشعوب الجنوب، وقد 
وثّق لذلك عدد من الباحثني اإليطاليني وأولهم »Romain Rainero« حيث 
بني محدودية الرؤية للضفة الجنوبية للمتوسط التي مل تبلغ يف السابق درجة 
االسرتاتيجية وهذا األمر تواصل لقرون طويلة حتى يف املراحل التي تقمصت 
فيها إيطاليا دور الدولة االستعمرية التي عليها الذهاب بعيدا وبسط نفوذها 
وافتكاك موقع لها بني الدول االستعمرية، حينها مثّل فرنسا وبريطانيا، وهذا 
ما جعل تلك الرؤية القارصة عن جنوب املتوسط ترتسب يف كل ما هو متداول 
يف ثقافة املجتمع اإليطايل، والتي كثريا ما تظهر عناوينه يف ترصيحات وزراء 
أقىص اليمني يف إيطاليا الذين ال يخفون رفضهم لألجانب واولهم القادمني من 
شمل إفريقيا عرب البحر والرتويج أّن مجمل املشاكل والصعوبات التي يعانيها 
املواطن اإليطايل بسبب هؤالء الغرباء كم يرددون دامئا الذين استغلّوا حسب 
القوارب  اليسار وعدم جديتها يف وقف تدفق  تراخي حكومات  ترصيحاتهم 
عىل سواحل جزيرة »المبادوزا« وهو ما صعب عليهم اليوم معالجة ما تسببوا 
فيه من معاناة مست مختلف جوانب حياة املواطن يف إيطاليا، لذلك قامت 
حكومة »سلفيو برلسكوين« بتعطيل التجربة الناجحة بالهجرة بالحصص التي 
أقرّتها يف سنوات سابقة حكومة »ماسيمو داليم« ذات التوّجه اليساري، والتي 

مّكنت اآلالف من الشباب التونيس من دخول إيطاليا بصفة قانونيّة والعمل 
بعقود تضمن لهم حقوقهم، وقد ترتّب عن ذلك التعطيل ارتفاع وترية الهجرة 
غري الّنظامية وصعوبة تسوية وضعيّة اآلالف مّمن هم يف وضعيّة غري قانونيّة. 
ولدينا شبه اقتناع أّن زعمء أحزاب أقىص اليمني يف إيطاليا نجحوا يف توظيف 
عدد  متاهي  مستغلني  اإليطاليني  املواطنني  بغالبية  استبدت  التي  الهواجس 
الصعوبات  بني  وربطوا  واملهاجرين  للهجرة  رؤيتهم  مع  االعالم  وسائل  من 
تتّصل  منظورهم  من  أهم  أخرى  مخاطر  وبني  واالجتمعية  االقتصادية 
بخصوصيّات وهوية إيطاليا الثقافية والحضارية واملعتقدية التي ستدنس اذا 
باتجاه  القامئة  العالقة  حقيقة  وهي  سواحلها،  عىل  الزحف  هذا  تواصل  ما 
مع  املتمهية  اإليطالية  األعالم  وسائل  بعض  قبل  من  كرست  والتي  واحد 
الدولية وحتى املحلية ونعني بذلك  املال والسياسة، متجاهلة املواثيق  قوى 
مع  التعاطي  كيفية  يف  للصحافيني  ميثاقا  تضع  التي   »Carta di Roma«
املواضيع املتصلة بالهجرة واملهاجرين والالجئني إالّ أّن الكثري من املؤسسات 
الصحفية والصحفيني تجاهلوا مضامينها وانحازوا إىل الطرف االخر أي تحالف 
أحزاب اقىص اليمني والقوى املالية املهيمنة عىل املشهد اإلعالمي، لذلك يتّم 
تُعرف  الحوادث  بصفحة  السيّئة  باألفعال  املرتبطة  للمهاجرين  تداول صورة 
بـ»Cronoca nera« حيث أخبار الجرائم والخروج عن الّنظام العام وغياب 

الوعي وعدم احرتام نواميس املجتمع اإليطايل.
اليسار  أن فشلت حكومة  بعد  تتجىل  اليمني  أحزاب  تأثريات خطاب  وبدت 
مساندتها  إىل  اإليطاليني  دعا  التي  االصالحات  مترير  »ماتيورنزي« يف  بزعامة 
املهاجرين وترتب عن ذلك تقديم االستقالة وتشكيل  الهجرة وتواجد  ومنها 
الخارجية »ترميونتي« لكنها مل تقدر عىل فعل  بقيادة وزير  حكومة جديدة 
الصعبة  االقتصادية  األوضاع  استغلت  التي  اليمني  أحزاب  أمام زحف  الكثري 
الشباب  من  مهّمة  اعداد  خروج  من  عنها  انجر  وما  إيطاليا  تعيشها  التي 
اإليطايل للبحث عن فرص العمل يف بعض بلدان االتحاد األورويب مثل سويرسا 
باتجاه  األورويب(، وكذلك  االتحاد  إعالن خروجها من  )قبل  وانقلرتا  والسويد 
عدد من دول أمريكا الالتينية وبالتايل بدت الصورة وكأن إيطاليا تفقد شبابها 
وطاقتها التي تضمن لها االستمرارية وللمحافظة عىل خصوصيتها مقابل توافد 
آالف املهاجرين عدميي الخربات املهنية من ناحية ومن ناحية أخرى سيغريون 
من تركيبته السكانية والثقافية وهي مخاوف مل تعد خافية عند الحديث عن 

مشاكل الهجرة ومسألة اندماجهم ضمن النسيج املجتمعي اإليطايل.

اإليطالي  المواطن  ومخاوف  هواجس  توظيف   *
بالصحف  المهاجرين  صورة  مع  اليمين  خطاب  بتماهي 

اإليطاليّة:
لو نعود ونتساءل هل أّن متاهي الخطاب االعالمي يف بعض الصحف املكتوبة 

اإليطالية مع خطاب أحزاب اقىص اليمني استطاع خلق رأي عام يتبنى مضامني 
ذلك الخطاب الرافض لآلخر؟

الجواب هنا لن يكون عىل مقاس انطباعي بالرفض أو بالقبول بل سيكون يف 
لتأثريات ذلك الخطاب يف توجيه اهتممات  نتائج  خانة ما حصل الحقا من 
يلغي  الذي  الشمويل  وجوده   »P. Bourdieu« يدحض  الذي  العام  الرأي 
املتناقضات داخله ويرفض اعتباره كتلة واحدة يتم فرض ما يجب عليها القبول 
به أو رفضها مرة واحدة وهذا ال يتمىش مع ما اعتربه بعض الباحثني أّن هناك 
االهتمم مبشاكل ومصالح تشغله وهي مرتبطة  يتشكل من خالل  عاما  رأيا 
 P.« بظروف ومعطيات قابلة يف أحيان كبرية للتغري والتبدل وهو ما كان نقضه
بالنتيجة  Bourdieu« من أّن حصول اجمع داخل نفس املجموعة والقبول 
ملكاتهم  الختالف  األفراد  بني  التجانس  غياب  ظل  يف  يستقيم  ال  أمر  ذاتها 
الذهنية والفكرية، إالّ أّن ذلك الدحض لوجود كتلة واحدة من أفراد املجتمع 
داخل  الواقع  أن  ينفي  ال  باستمرار  تشدها  واملصالح  االهتممات  ذات  لها 
مجتمع واحد ويف ظل ظروف سياسية واجتمعية واقتصادية ميكن ان تستغلها 
الصحف املتمهية مع الخطاب السيايس وترص عىل تكرارها مبا يجلب اهتمم 
املتلقي املتوجس من تلك الصعوبات، خاّصة أّن أكرث ما يعرتي جزء كبري من 
املجتمع اإليطايل أّن الشباب املهاجر بصفة غري نظاميّة ليست للديهم أّي رغبة 
يف اإلندماج مقارنة بالشباب التونيس الذين هاجروا سابقا مّمن يُعرفون بجيل 
» رايونو Rai Uno«، حيث ساهمت القناة األوىل اإليطاليّة بتشكيل خلفيّتهم 
الثقافيّة والفكريّة وهم حاليّا األكرث اندماجا داخل املجتمع اإليطايل بزواجهم 
من اإليطاليّات، وبالتايل ليست لديهم أّي ُمشكلة يف كّل ما له عالقة باملقّومات 

الحضارية والّدينية للمجتمع اإليطايل.
اإلعالمية  واملؤسسات  االقتصادية  املؤسسات  بني  التحالف  يكون  هنا  ومن 
للرتكيز عىل موضوعات ترى أنها ذات اولوية يف اهتممات املواطن اإليطايل 
كان  وقد  اليمني،  أقىص  أحزاب  قبل  من  وضعت  أجندا  الحقيقة  يف  وهي 
»سلفيو برلسكوين« تفطن بعد فشل استمرار حكومته منتصف التسعينيات 
الهيمنة عىل وسائل اإلعالم تظل أفضل الطرق للبقاء يف الحكم بالرتويج  أن 
إفريقيا  شمل  من  القادمني  خاصة  األجانب  لتواجد  الرافضة  حزبه  ألفكار 
املجتمع  عرفها  التي  املتغرّيات  أّن  إالّ  اندماجهم.  مسألة  الخوض يف  وتجنب 
اإليطايل وبات من خاللها أقرب إىل مجتمع الرفاه وتوسع رشيحة أفراده من 
الذين مل يعرفوا سنوات الحرمان واملعاناة بعد الحرب العاملية الثانية )منهم 
التي كانت فيها إيطاليا بلدا مصّدرا للمهاجرين  الشابّة(  القيادات السياسيّة 
إىل  الشابّة  األجيال  خاصة  أفراده  أغلب  رغبة  وكذلك  العامل  دول  شتّى  إىل 
االنفتاح عىل البلدان األوروبية األكرث ثراء مثل السويد والرنويج وفنلدا واملانيا 
وانڤلرتا ودول أمريكا الشملية والجنوبية وغياب الرغبة يف االنفتاح عىل دول 
الضفة الجنوبية للمتوسط حيث ظل األمر مقترصا عىل تبادل محدود للباحثني 
بإزالة  بعيدا  الذهاب  الحقيقية يف  الرغبة  املنظمة دون  السياحية  والرحالت 
الحواجز الحدودية التي ازدادت تعقيدا جرّاء املخاوف املتزايدة من حصول 
اخرتاقات من التنظيمت اإلرهابية التي تستقطب اعدادا متزايدة من الشباب 
الذي ضاقت به السبل فأصبح اداة تستغلها تلك التنظيمت اإلرهابية لتنفيذ 
وزير  عنها  عرّب  مخاوف  وهي  األوروبيّة،  العواصم  داخل  إجرامية  عمليّات 

:»Corriere della sera« الّداخليّة حينها »ماروين« وعنونتها صحيفة
 La priota numero uno la prevenzione del fondamentalismo«
Islamico e delgi embriori del terrorismo«. »األولويّة رقم واحد هي 

التوقّي من األصوليّة اإلسالمية والظّواهر اإلرهابيّة«.
والبطالة  اقتصادية  إليطاليا من صعوبات  الداخلية  املعطيات  فإّن  باملحّصلة 
وارتفاع نسبة التشيّخ وتواصل تدفق القوارب املكتظة باملهاجرين عىل سواحلها 
والتخوف من تفيش االمراض والجرمية وحصول تغريات عىل الرتكيبة السكانية 
محيطها  يف  االستقرار  عدم  حالة  إىل  اضافة  والدينية  والحضارية  والثقافية 
الدائرة  الحروب  والبعيد  وليبيا  تونس  يف  الحكم  نظامي  تغرّي  بعد  القريب 
األوروبية،  العواصم  داخل  اإلرهابية  العمليات  ومتّدد  األوسط  الرشق  بدول 
كّل ذلك جعلت خطاب أحزاب اليمني تجد اآلذان الصاغية لالستمع والعيون 
املفتوحة للقراءة بكثري من التوجس والتخوف من كل ما من شأنه أن يعكر 
صفو حياة مجتمع الرفاه والحضارة املتميزة عن غريها وأنّه ال حاجة إليطاليا 
يف هذا الوقت بتحمل فشل سياسات دول ضفة جنوب املتوسط يف تحقيق 
التنمية لشعوبه، وهذا ما يُفرّس رغبتها يف فرض املقاربة األمنية يف مشاوراتها 

مع الجانب التونيس عند طرح مسألة الهجرة غري الّنظامية.

ارتفاع وترية العنف والعملييّات اإلر  هابييّة وتفشيّ األوبئة تزيد من تدنيّ صورة املهاجرين
 أحزاب اليمني 
تعترب الهجرة 

مأساة يكابدها 
الشعب اإليطالي 

لوحده 

* إعداد 
لطفي 
الماكني
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التونيس  للمنتدى  الرسمي  الناطق  عمر  بن  رمضان  أكّد 
للحقوق االقتصادية واالجتامعّية،  أّن ملّف الهجرة غري النظامّية 
حكام  إيطاليا  داخل  السياسّيني  الفاعلني  ملواقف  خاضعا  أصبح 
تونس  عىل  متواصلة  ضغوطات  مامرسة  خالل  من  ومعارضة 
للخضوع للرشوط التي تريد فرضها، وأّولها ترحيل املهاجرين غري 
النظاميني، وهذا ما مل تطّبقه مع املهاجرين من جنسّيات أخرى. 
كام قّدم يف ذات الحوار أرقام ومعطيات عن أعداد الواصلني إىل 
السواحل اإليطالّية والخطوات املفرتض القيام بها لتجاوز األوضاع 

الصعبة التي يعيشونها مبراكز اإليواء. 
 

إىل  اإليطاليني  املسؤولني  زيارات  مع  املنتدى  تفاعل  كيف   *
تونس؟

- هذه الزيارات هي يف إطار الضغوطات األوروبية املتواصلة 
السيايس  الوضع  الستغالل  جديدة  أوروبية  إيطالية  ومحاولة 
اجل  من  االقتصادية  املساعدات  بعىص  تونس  البتزاز  واالقتصادي 

الظفر باتفاق يكرس رؤيتهم األحادية ويخدم مصالحهم. 
تكون  للهجرة  وطنية  اسرتاتيجية  غياب  الزيارات  اثبتت  كام 
مرجعا يف مثل هذه املفاوضات واالكتفاء بترصيح حول مبادئ عامة 
اتفاق تونيس  دون روية أكرث وضوحا مدعمة مبطالب أو مبرشوع 

حول الهجرة. 
النتائج األولية لها لكنها كرست  ولنئ مل تتضح إىل اليوم فعليا 
نفس الرؤية واملنهج السابقني حيث تم الرتكيز عىل الجانب األمني 

مع مواصلة التفاوض لكن دون رؤية تونسية واضحة.
يشعر  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  وأّن 
بخيبة امل من هذه الزيارات التي كرست منهج الرشيك املتعايل 
لكن  املطالب  لكل  لالستجابة  مستعد  هش  رشيك  مواجهة  يف 
يبحث عن مقابل اقتصادي فقط لقد اغمضت الزيارات العني عن 
وما  اإليطالية  االحتجاز  مراكز  يف  تحصل  التي  الرهيبة  االنتهاكات 

يصاحب عمليات الرتحيل القرسي من إهانة لكرامة املهاجرين.
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  تجربة  من  انطالقا   *
قبل  من  استعداد  أّي  غّيبت  التي  األسباب  ماهي  واالجتامعية، 

اإليطاليني لقبول املهاجرين غري الّنظاميني؟
انطالقا  األخرية  الهجرة  موجة  دوافع  فهم  من  بد  ال  بداية   -
من السواحل التونسية ووضعها يف السياق االقتصادي واالجتامعي 
التي  النظامية  غري  الهجرة  أّن  حيث  الحايل  والسيايس  والصحي 
اليها فئات عديدة هي حركة احتجاجية رافضة للوضعية  التجأت 
االقتصادية الهّشة التي تحولت إىل سلوك جمعي احتجاجي خالل 
األشهر األخرية حامال يف طياته الغضب من مسار الحكم وعدم الرضا 
حاجياتهم  تلب  مل  سياسية  وأزمة  حكومية  خيارات  تحت  والبقاء 
يف  لألمل  الشباب  فقدان  ان  كام  هشاشتهم.  تراع  ومل  االجتامعية 
اجتامعي  فضاء  عن  وبحثهم  مرموقة،  اجتامعية  ومكانة  حياة 
والحكومات  الساسة  وسط  تبّخرت  التي  آمالهم  لهم  يحقق  آخر 
املتعاقبة، من ضمن عوامل طاردة تضاف إىل العوامل االقتصادية 
واالجتامعية و السياسية والدوافع الشخصية والذاتية. حيث سجل 
املنتدى وصول 7240 معاجر غري نظامي إىل السواحل اإليطالية من 
1 جانفي 2020 اىل 25 اوت 2020 يف حني تم احباط 591  عملية 

اجتياز ومنع 7879 مهاجرا من الوصول إىل السواحل اإليطالية.
كام ال ميكن الحديث عن أزمة هجرة يف إيطاليا باعتبار ان عدد 
أّن هذا  الف مهاجر يف حني  يتجاوز 13  اآلن ال  إىل حّد  الواصلني 
الرقم كان يسجل يف شهر واحد خاصة خالل السنوات من 2015 

إىل 2017.

لقد نجح اليمني يف أوروبا وإيطاليا خالل السنوات 
حقوق  تنتهك  الإنسانية  سياسات  مترير  يف  األخرية 
املهاجرين واعتمد سياسة »دعه ميوت بعيدا عن الحدود 
اإلنسانية  املنظامت  عىل  العمل  وضيق  األوروبية‹ 
واستعمل  املهاجرين  كّل  ضد  األورويب  الرأي  وجيّش 
ما كان ظاهرا يف  انتخابية وهوما  الهجرة كورقة  قضايا 
حيث  أيضا  حاليا  برز  وما  السابقة  اإليطالية  الحكومة 
حاولت األطراف السياسية يف إيطاليا املمثلة يف الحكم 
التونسيني  املهاجرين  تدفقات  توظيف  املعارضة  يف  أو 
إثارة  عرب  جدد  ناخبني  تأييد  وكسب  التموقع  إلعادة 
لألسف  بل  بالغزاة  وتصويرهم  التدفقات  من  الخوف 

حتى بعض األصوات التي ال تنتمي لليمني أصبحت تتبنى مقاربات 
ميينية يف قضايا الهجرة.

كام أّن الديبلوماسية التونسية الهشة والتي ال تستبق األزمات 
اإليطالية ملسارات  الحكومة  رؤية  تعديل  العمل عىل  تنجح يف  مل 
التعاون يف قضايا الهجرة  بل واصلت تكريس صورة الرشيك الهش 
الذي ال ميتلك اسرتاتيجيات واضحة وال مطالب محددة وال أرضية 

تفاوضية صلبة.
* ما هي الخطوات التي ترونها ُمستعجلة أمام الوضعية التي 

يعيشها اآلالف من شباب تونس بجزيرة المبادوزا؟
- عىل الحكومة اإليطالية التعامل عاجال بإنسانية مع التدفقات 
عن  والكف  الجنسيات  بقية  مع  يحصل  كام  األخرية  الهجرية 
عمليات الفرز عىل الهوية واالحتجاز القرسي للمهاجرين ومنحهم 
فرصة لتسوية وضعياتهم القانونية كام ان الوضع الصحي العاملي 
ينذر مبوجة جديدة من وباء كوفيد 19 وما يتطلبه ذلك خاصة من 
االحتجاز  مبراكز  الخاصة  العاملية  الصحة  منظمة  لتوصيات  احرتام 

ووضعية املهاجرين
من  تجاهلها  ميكن  ال  هواجس  اإليطايل  الجانب  لدى  لكن   *

الطّرف التونيس؟
- علينا التأكيد هنا أّن عدد املهاجرين غري النظاميني التونسيني 

مل يتجاوز منذ 2009 إىل اليوم حاجز 63 ألف مهاجر وهو رقم قم 
ضعيف جدا  وخاصة لو قارناها بهجرة الكفاءات التونسية خالل 
تصبح  وبالتايل  األورويب  االتحاد  لدول  وتحديدا  األخرية  السنوات 
الهواجس من هجرة التونسيني غري النظامية يف غري محلها لو توفرت 

لهؤالء فرص حقيقية للهجرة املنظمة.
االتحاد  التي وقعتها تونس مع  االتفاقيات  اغلب  وقد كرّست 
يف  املساواة  وعدم  الحقوق  من  التمكن  يف  التكافؤ  عدم  األورويب 

ملواطنات  الرشعية  للتطلعات  تستجيب  ال  أنها  كام  التنقل  حرية 
املعايري  املعاملة وتستوجب اسرتاتيجية  ومواطني تونس يف عدالة 
»الحارس  موقع  من  تخرجنا  شاملة  مراجعة  للحقوق  املزدوجة 
األمني« و»املتعاون املثايل« إىل موقع الرشيك عىل قاعدة تكريس 

الحقوق والحريات واحرتام سيادة تونس وكرامة مواطنيها.
عىل االتحاد األورويب ودوله اثبات احرتامه للحقوق والحريات 
ملواطني الضفة الجنوبية وما يسميه دعمه الدائم لتونس ودعوة 
دوله األعضاء إىل إطالق رساح املهاجرين غري النظاميني التونسيني 
يف مراكز االحتجاز بإيطاليا واسبانيا وغريها وتكريس تعاون عادل 

يحفظ كرامة املهاجرين ويكرس تبادل الحريات.
إّن الهاجس األكرب الذي يجب أن يشغل إيطاليا ودول االتحاد 
املنطقة‹‹  التونيس يف  ›‹االستثناء  تهدد  التي  املخاطر  األورويب هي 
تتسبب يف خنق هذه  اقتصادية واجتامعية  تحديات  أساسا  وهي 
التجربة وتهدد بنسفها خاصة يف ظل ما يجري يف دولة شبيهة أو 
جارة لتونس. ان مسار التعاون مع إيطاليا ودول االتحاد األورويب 
مل يراع هذه الخصوصية والظرف الحايل وبالتايل يساهم يف تهديد 

االنتقال الدميقراطي واالستقرار برّمته يف تونس.
مهام كانت الهواجس اإليطالية واألوروبية فإنّه ال ميكن أن ترّبر 
بكل األحوال املقاربات الالّإنسانية واملايس املتكررة بالبحر األبيض 
االحتجاز  مراكز  يف  املهاجرين  تطال  التي  واالنتهاكات  املتوسط 

والوصم الذي يطالهم.
سند  إىل  يحتاج  املنتدى  به  يقوم  الذي  الجهد  أّن  ترى  أال   *
والفضاء  بإيطاليا  له  الشبيهة  املنظاّمت  ونعني  وخارجي  داخيل 

األورويب عموما؟
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  اعتمد   -
خالل هذه االزمات عىل شبكة عالقاته املدنية والحقوقية يف أوروبا 
السياسات األوروبية تجاه  وإيطاليا من اجل تكثيف الضغط عىل 
تونس حتى تكون فعال ضامنة للحقوق وتكرس العدالة واملساواة. 
سياسية  طبقة  تستوجب  داخليا  واملنارصة  الضغط  حمالت  ان 
اصبح  لألسف  لكن  إيجابيا  ومتفاعلة  االحداث  مع  ديناميكية 
السياسية  القوى  عديد  لدى  محرما   ››tabou« الهجرة  موضوع 
الواضحة والرصيحة واستبطنت بعضها  السياسية  وغابت املواقف 
االخر منهجية عمل املنظامت غري الحكومية ورغم بعض األصوات 
الربملانية التي قامت بعمل ممتاز أثناء االزمة لكنها بقيت معزولة 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  يبقى  واحزابها.  كتلها  عن 
واالجتامعية منفتحا عىل كل القوى املدنية والسياسية والتي تؤمن 
الحقوق  وتحرتم  ومساواة  عدالة  اكرث  أوروبية  تونسية  بعالقات 
الكيفية  بنفس  الجهتني  يف  واملواطنني  للمواطنات  والحريات 
ومستعدا للتفاعل إيجابيا مع كل األصوات يف الضفتني والتي تعمل 

من أجل البحر األبيض املتوسط أكرث تضامنا وسالما وعدالة.
حاوره: لطفي املاكني

رمضان بن عمر الناطق الرسمي للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعيّة 
 األطراف السياسيّة اإليطاليّة حاكمة أو معارضة تحاول توظيف تدّفقات 

املهاجرين إلعادة التّموقع وكسب تأييد الناخبني

 لألسف أصبح موضوع 
 » Tabou « الهجرة

محرما لدى عديد القوى 
داخل أوروبا وإيطاليا

مهام كانت الهواجس اإليطاليّة واألوروبيّة، فإنّها ال ترُّبر املقاربات 

الالّإنسانيّة واملآيس املتكّررة واالنتهاكات التي تطال املهاجرين
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للمرصد  العامة  املديرة  علية  بن  نصاف  الدكتورة  أعلنت 
الصحفية  الندوة  خالل  واملستجّدة  الجديدة  لألمراض  الوطني 
الدوريّة املخّصصة ملتابعة الوضع الوبايئ لفريوس كورونا الجديد 
املنعقدة يوم أمس األربعاء 23 سبتمرب 2020، تسجيل يومي 21 
وأّن  كوفيد19-  بفريوس  إصابة جديدة  1219 حالة  و22 سبتمرب 
العدد الجميل للوفيات بلغ 174 حالة منذ ظهور هذه الجائحة، 
مضيفة أّن نسبة وقوع اإلصابات تفوق 50 عىل 100 ألف ساكن 
التّي  يف عّدة واليات من الجمهوريّة مع ارتفاع يف عدد الحاالت 

تستوجب اإليواء باملستشفيات.
عددهم  فيبلغ  باملستشفيات  املقيمني  املصابني  وبخصوص 
التّنّفس  تحت  و26  املركّزة  العناية  بأقسام   72 بينهم  من   265
عليّة  بن  نصاف  الدكتورة  أكّدت  اإلطار،  هذا  ويف  االصطناعي. 
ومبصّحات  العموميّة  باملستشفيات  املتوفّرة  اإلنعاش  أقسام  أّن 
يتّم يوميّا  الحاليّة وأنّه  الفرتة  الخاّص ال تشهد ضغطا يف  القطاع 
تحيني طاقة استيعابها ملزيد إحكام التّنسيق بني الهياكل املختّصة 

بالوزارة وأقسام اإلسعاف الطبّي االستعجايل.
أعوان  لدى  املستجّد  كورونا  بفريوس  اإلصابات  وبخصوص 
الصّحة بيّنت أّن معّدلها ال يفوق املعّدل الوطنّي وأنّه عىل جميع 
مسالك  وتفعيل  الوقائيّة  باإلجراءات  االلتزام  الصّحية  املؤسسات 
عليها  يتوّجب  التّي  واملّؤّسسات  القطاعات  سائر  وعىل  كوفيد، 
دعوة  إىل  إضافة  للغرض  املعّدة  الصّحية  الربوتوكوالت  تطبيق 
كّل املواطنني لاللتزام بإجراءات التّوقّي وخاّصة التّباعد الجسدي 

انتشار  باملاء والصابون للحّد من  الكاممة وغسل األيدي  وارتداء 
هذا الفريوس.

من جهته، دعا الدكتور الهاشمي الوزير عضو اللّجنة العلميّة 
ملكافحة فريوس كورونا املستجّد إىل اإلقبال عىل التّلقيح ضّد النزلة 
املوسميّة )القريب( وخاّصة لدى الفئات األكرث عرضة ملضاعفاتها 

وأمراض  كالسّكري  مزمنة  بأمراض  واملصابني  املسننّي  غرار  عىل 
للفريوسات  التعرّض  من  للتّقليل  والّسمنة  والرشايني  القلب 
وسهولة توجيه املرىض للتّحاليل الالزمة، علام أّن التالقيح ستكون 
األساسيّة  الصّحة  باملستشفيات ومراكز  الالّزمة  بالكّميات  متوفّرة 

والصيدليات الخاّصة.

الوضع الوبائي لجائحة كوفيد19- بتونس

1219 حالة جديدة يف يومني

انتظم موكب تّم خالله تسلّم هبة تقّدم بها صندوق األمم املتّحدة للطفولة 
الخاّصة مبخابر  الطبّية  املستلزمات  من  دفعة جديدة  تتمثّل يف   UNICEF
التّحاليل ستمّكن من إجراء ما يقارب 25500 اختبارا لتقّص فريوس كورونا 

.»USAID« الجديد وذلك بتمويل من الوكالة األمريكيّة للتّعاون الّدويل
انتشار  ملحارصة  الوطنيّة  االسرتاتيجيّة  أّن  مهدي  فوزي  الدكتور  وأكّد 
اإليجابيّة  الحاالت  تقّص  عمليات  لتكثيف  ساعية  املستجّد  كورنا  فريوس 
لـ والتّقدير  بالّشكر  متقّدما  املرض،  بهذا  العدوى  سلسلة  وتحديد  لإلصابة 

لهذه  مواجهتها  يف  لتونس  املتواصل  دعمهام  عىل   USAIDوالـ  UNICEF
الجائحة العامليّة.

 Donald السيّد  بتونس  املتّحدة  الواليات  سفري  أعرب  جهتهام،  ومن 
Blome وممثّلة الـUNICEF السيّدة Marilena Viviani عن عزمهام تعزيز 
التّعاون مع تونس للحّد من تفّش هذا الفريوس مبختلف الوسائل الوقائيّة 

املتوفّرة.

اليونيسيف يقدم مساعدة لتونس 

قال البنك الدويل، إن ما ورد يف مقال حول متويل املؤسسات بتونس، أنه »من 
نسج الخيال« وانها »تضمنت مغالطات ال متت للواقع بيشء«.

البنك  مع  باالشرتاك  اعداده  تم  الذي  االستقصايئ  تحقيقه  أن  البنك  وأكّد 
للبناء والتنمية والبنك االورويب لالستثامر »ال ميثل بأي شكل من  االورويب 

االشكال تحليال أو حكام عىل السياسات املالية للبلدان«.
حكام  العاملي  للبنك  تنسب  والتي  باملقال  املضّمنة  »املعلومات  وأضاف 
عىل السياسة املالية التونسية ليست من صنع الخيال فحسب باعتبار عدم 
تضمن تحقيق البنك العاملي اي تحليل وتبعا لذلك اي حكم واّنا فقط ردود 
منتهى  يف  هي  بل  االستقصايئ،  التحقيق  شملها  التي  التونسية  املؤسسات 
املغالطة ونسبت للبنك العاملي تحليال ال وجود له ضمن األرقام املنشورة… 

عىل  ُحكم  اّي  االستقصايئ  بتحقيقه  يرد  مل  انه  بتوضيح  متشبث  والبنك 
السياسة املالية للبنك املركزي التونيس«.

وكان  مختار العامري، األستاذ مربز يف االقتصاد بكندا، قد اعترب أن التقرير 
الصادر يوم 17 سبتمرب الجاري، قد خلص إىل أنه مل يعد بإمكان املؤسسات 

التونسية الحصول عىل متويل لالستثامر واالبتكار وخلق الوظائف. 
كام ذهب العامري، إىل أن التقرير يركز عىل حجم الرضر االقتصادي الناجم 
إن  وقال  واملستثمرين،  الرشكات  لتمويل  التقييدية  النقدية  السياسات  عن 
أكرث  يعد  املرصيف  التمويل  إىل  الوصول  إمكانية  عدم  أن  يرى  الدويل  البنك 
تدمرياً لالقتصاد من الفساد أو عدم االستقرار السيايس أو حتى من القطاع 

غري الرسمي )االقتصاد املوازي(.

السياسة النقدية للبنك املركزي واالقتصاد التونسي
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ان  الصهيوين،  الحرب  وزير  شارون  تقدير خطة  يف  كانت  لقد 
ينهي الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية يف فرتة اقصاها 48 
ساعة من خالل اجتياحه لبنان صبيحة يوم 6 جوان عام 1982ولكنه 
خاب ضنه وصمد املقاتلون يف حصار بريوت ملدة 88 يوما رغم كثافة 
قصف العدو عىل أحيائها الغربية برا وبحرا وجوا وشمخت بريوت 
واملقاتلون يف وجه العدوان وكبدت قواته خسائر فادحة يف األرواح 
النار بحضور  االتفاق عىل وقف اطالق  تم أخريا  أن  واملعدات إىل 
الفدائيني  لخروج  التحضري  وبدأ  حبب  فليب  االمرييك  املبعوث 
وقيادتهم من بريوت بلباسهم العسكري واسلحتهم الفردية عىل ان 
يضمن حياة وامن الفلسطينيني يف املخيامت ويف يوم 12 اوت 1982 
ـ  بالخروج من بريوت بحرا وبرا اىل سورية وتونس  الفدائيون  بدأ 
الجزائر ـ اليمن ـ السودان ودخلت القوات متعددة الجنسيات اىل 
غادر   1982 سبتمرب   1 يوم  ويف  االتفاق  هذا  لالرشاف عىل  بريوت 
الرئيس ابو عامر رحمه الله بريوت وقد مسألة احد الصحافيني قائال: 
وبعدها  فلسطني  اىل  فقال  سفرك  وجهة  اين  اىل  الرئيس  »سيادة 
بتاريخ 14 سبتمرب 1982 الساعة الثالثة ظهرا اغتيل بشري الجميل 
الذي انتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية بانفجار يف بريوت الرشقية 
وعىل اثرها اتخذ شارون وحكومته قرارا باالتفاق مع القوى اليمنية 
اللبنانية بدخول القوات االرسائيلية اىل بريوت الغربية واالنتشار يف 
شوارعتها ومتهيد الطرق لدخول القوات اللبنانية ومليشيا الكتائب 
االرسائيلية مخيامت  القوات  مع  التي حارصت  الغربية  بريوت  اىل 
الالجئني يف بريوت، منتظرة األوامر لدخولها بهدف تصفية كل من 
ظالم  وعند  اصحابها،  رؤوس  عىل  املنازل  وتدمري  بنادقهم  تطاله 
ونفذت  االوامر  اعطيت  سبتمرب  شهر  من   1982 سبتمرب   16 يوم 
كافة  باستعامل  اهايل مخيمي صربا وشاتيال  بحق  الرهيبة  املجزرة 
كل  تىل  النار  واطلقت  والشيوخ  والنساء  االطفال  فقتلت  االسلحة 
كل  عىل  لتجهيز  دقيقا  متشيطا  املخيامت  ومسطت  وزاوية  حركة 

االجتياح  واثناء هذا  فيه رمق حياة  بقي  من 
من  الضباط  أحد  اعتقل  االجرامي،  الهمجي 
القوات اللبنانية مجموعة من النساء واالطفال 
مع  ارسال  بجهاز  فاتصل  فردا،   50 تعدادها 
قائد قائال: ماذا افعل بهذه املجموعة؟ فكان 
مثل  فيها  تسألني  مرة  اخر  رد مسؤوله هذه 
هذا السؤال... انت تعرف بالضبط ماذا اريد... 
وقد صفيت هذه املجموعة بكاملها عىل أيدي 
أفاق  وقد  الرحمة  قلوبهم  تعرف  ال  مجرمني 
لبنان والعامل وابناء فلسطني اين ما كانوا عىل 
مجموعات  وهرعت  املجزرة  هذه  وهول  نبأ 
اىل  االسعاف  ورجال  الدويل  االحمر  الصليب 

جمع اشالء الجثث املتناثرة يف الطرقات والبيوت واالزقة والتي تعد 
باالالف وقد قوبلت هذه املجزرة باستياء وادانة املنظامت الدولية 
الفلسطينيني  امن  حامية  املجرمني  مبعاقبة  وطالبت  واالنسانية 
العواصم  املظاهرات  وعمت  املجزرة  اخبار  االعالم  رسائل  وغطت 
العربية مبا فيها القدس وتل أبيب، وهتفت يف وجه مناحم بيغن 
رئيس حكومة العدو قائلة: أنت قاتل... أنت قاتل... وبناء عىل ذلك 
نحو 60  تحققا عقدت  الصهيوين  الكيان  الضغوط شكلت حكومة 
جلسة واستمعت اىل 58 شاهدا عىل املجزرة، وكل ما نتج عن ذلك 

استقالة شارون من وزارة الدفاع االرسائييل.
ان هذه املجزرة مازالت محفورة يف ذاكرة الشعب الفلسطيني 
واألمة العربية ومازالت صورة مأساة هذين املخيمني اللذان يقعان 
يف ضواحي بريوت الجنوبية ماثلة يف االذهان وتعيش يف مخيلة من 
عاشوها وستبقى وصمة عار وصفحة سواد إىل االبد يف جبني مرتكبيها 
الكيان الصهيوين عىل بحر من دماء وأشالء وضحايا  لقد نشأ هذا 
الفلسطينيني، واقام دولته عىل أرضه املغتصبة وعىل انقاض مدنهم 

وقرائهم املهودة، ومل يعرف التاريخ حقدا وخداعا واجراما اكرب مام 
التلمودية  الصهاينة وتعاليمهم ومعتقداتهم  هو متأصل يف نفوس 
وان املجازر التي ارتكبها هذا الكيان يف دير ياسني، وقبيه، ونحالني، 
وعيلبون، وفراضيه، ومخيم جنني، ورفح، وخان يونس. وعيون قاره، 
يف  البقر  وبحر  زعبل  وأبو  االبراهيمي،  والحرم  االقىص،  واملسجد 
مرص، وحامم الشط يف تونس، وقانة يف جنوب لبنان، واغتيال القادة 
ابو  القائد  الثالث يف شارع فردان يف بريوت، واغتيال  الفلسطينيني 
جهاد يف سيدي بوسعيد يف تونس وغريها من املجازر التي ال تحىص 
ال ميكن ان تنىس، والسؤال: اما آن اآلوان لألنظمة العربية ان تنهي 
خالفاتها وتناحرها وتوحد جهودها وتستخدم طاقاتها ملواجهة هذا 
الكيان املجرم وتجربه عىل تنفيذ قرارات الرشعية الدولية املتعلقة 
عالقات  أقامت  التي  االنظمة  ترى  امل  ثم  الفلسطينية؟  بالقضية 
املجازر  العدو هذه  سياسية واقتصادية وثقافية وطبعت مع هذا 
مع  حساباتها  وتعيد  الوطنية  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  بحق 
هذا العدو الذي ال يؤمتن عىل عهد وال عىل ميثاق، وال ينهي جرامئه 

التي مازالت قامئة حتى االن؟.

الذكرى 38 ملجزرة مخيمي صربا وشاتيال كي ال ننسى

وزارة الشؤون املحلية
بلدية العني

إعـــالن 
تعتزم بلدية العني انتداب عدد 8 عملة لتسديد الشغور الحاصل بقانون إطاراتها وذلك حسب البيانات التالية:

البقاع  عدد 
املعروضة 
للتناظر

رافع فضالت

املهام

جمع الفضالت بالساحات 
والشوارع  العمومية 

واالنهج واالزقة وغريها
الفضالت  اوعية  افراغ  ـ 

املنزلية
ـ كنس االنهج وغسلها

والفضالت  الردم  رفع  ـ 
الصلبة

ـ كنس املجاري واالرصفة
حدائق  مداخل  تنظيف  ـ 

الفضالت واالستطبالت
موافق  اخر  عمل  كل  ـ 

لهذا الصنف

الرشوط 
الخاصة 
املطلوبة

يستحسن 
يكون  ان 

متعلام

الكفاءة 
املرشوطة

قادر عىل 
القيام 
بأعامل 
تتطلب 
مؤهالت 

بدنية

صبغة 
االمتحان

اختبار مهني

الوثائق
 املطلوبة

ـ يجب ان تتوفر لدى املرتشحني لالنتداب 
بالفصل17  عليها  املنصوص  العامة  الرشوط 
املؤرخ   1983 لسنة   112 عدد  القانون  من 
سنهم  يتجاوز  واال   1983 ديسمرب   12 يف 
تاريخ  عند  االكرث  عىل  سنة(  االربعني)40 
ختم الرتشحات باالضافة اىل التقدم بالوثائق 

التالية:
عادي  ورق  عىل  مكتوب  ترشح  مطلب  ـ 

يحدد فيه املرتشح االختصاص الذي اختاره
التعريف  بطاقة  من  مجردة  نسخة  ـ 

الوطنية
ـ نسخة مجردة من الشهادة العلمية 

ان امكن
ـ ظرفان متنربان حامالن لعنوان املرتشح

ـ توجه الرتشحات بإسم رئيس بلدية العني عن طريق الربيد )مضمون الوصول( مرفوقة بالوثائق املنصوص عليها اعاله.

ـ تجرى االختبارات املهنية ببلدية العني يوم االثنني 23 نوفمرب 2020 واأليام املوالية وتختم قامئة الرتشحات يوم الجمعة 23اكتوبر 2020.

الخطط

رافع فضالت

الصنف

1

بقلم محمد بدران
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* تحقيق وتصوير حمدة الزبادي
بعد معاناة الحبوب وأزمتي الزيت والقوارص ها قد جاء الدور عىل 
فوسانة  منطقتي  وتحديدا  القرصين  جهة  به  متتاز  الذي  التفاح  صابة 
وسبيبة التي يعترب منتوجها من اجود االنواع يف العامل بعد تفاح فلوريدا 
يف الواليات املتحدة االمريكية من حيث اللون والحجم والكمية واللذة.

التفاح  اليه صابة  آلت  الذي  الحال  من  اهلها  يعاين  الثمرة   هذه 
التي تعرف صعوبات جعلت الفالح يعاين معاناة تشهد عليها  »املقابر 
الجامعية« لهذا الثامر وعىل امتداد كيلومرتات عىل مداخل املدينة حيث 
وهو  الطريق  جنبات  عىل  منه  كبري  جانب  يف  الصالح  التفاح  يتكدس 
املصري الذي حتمته صعوبات الرتويح وتدهور االسعار بشكل ال سابق له 
وال مثيل، هذا املشهد الالفت جعلنا نتوقف يف سبيبة للسؤال عام يحدث 

وعن سبب االتالف املتعمد لهذه الصابة القياسية 
بعض  وتعمد  احتوائها  عىل  السوق  عجز  بعد 
عىل  باالسعار  العبث  واللوبيات  التجار  كبار 
تبخيس  اىل  االنتاج حيث يعمد هؤالء  مستوى 
االمثان الی درجة االذالل مام يدفع بالفالحني اىل 
رمي املنتوج وتحويله اىل سامد )طوايب الهندي( 
ذقون  عىل  والضاحكني  املستكرشني  يف  نكاية 
الفالحني  من قبل التجار القادمني من العاصمة 
وبعض املدن الكربى وايضا بعض اللوبيات التي 
دأبت عىل التمعش وامتصاص دماء الفالح التي 

امتصتها قبلهم الشجرة نفسها.
* الذباحة والذبيح

الفالحون  سامهم  املتمعشون  هؤالء 
السيد  وهو  احدهم  وصف  حسب  »الذباحة« 
املنجي السمريي الذي رثا الحالة وطفق يقرض 

الرزايا  باب  عىل  غريب  »الفالح  ويقول  الشعر 
ذبيح« يف اشارة اىل معاناة الفالح من اجل ضامن 
صابة قد تعوض له مصاريفه وتضمن قوت عياله 
الذي يقول ان )قسمهم عىل ريب وعىل تفاحة آدم 
التي اخرجتنا من جنان الخلد اىل جحيم  االرض(. 
تتضاعف  معاناتنا  »ان  السمريي  السيد  ويواصل 
من سنة اىل اخرى خصوصا بعد املدعوة  »ثورة« 
وسعر  الكلفة  سعر  بني  اطالقا  تناسب  ال  حيث 
يحكمها   »ال  التي  املجنونة  االسعار  ظل  يف  البيع 
الشعبي  املثل  يقول  امني«كام  يقّومها  وال  حاكم 
ويكفي هنا ذكر بعض االرقام عساها توضح صورة 
)الدولة  االمر  وخاصة ألوىل  الناس  لعموم  املعاناة 

يف  والفساد  املعاناة  لتعرف حجم  واحوازها!!( 
االرض.

لكيس  18د  القانوين  السعر   50 األمونيرت 
50كغ يباع للفالح من 30 إىل 40د

يباع  50كلغ  لكيس  18د  السعر  الفسفاط 
للفالح 35دينار

يباع  25كلغ  لكيس  40د  السعر  البوطاس 
للفالح بني 80 و115د

الكالسيوم السعر 25د لكيس 25كلغ يباع 
للفالح بني 80 و130د

للفالح  يباع  25كلغ  لكيس  25د  السعر  املاليزيوم 
180د

للفالح  يباع  25كلغ  لكيس  35د  السعر  املامنيزيوم 
120د

هذا فضال عن املداواة )15 مرة يف السنة( والحراثة )3 
مرات( والتحمري لبسط االسمدة )3مرات(.

ان  السمريي  وجدي  السيد  اضاف  اخرى  جهة  من 
هذه االحاطة تستوجب مصاريف اخرى عىل غرار سعر 
العاملة  اليد  وكذلك  تعبئة(  لكل  )20د  املداواة  صهريج 

املرتاوحة بني 20د للنساء و30د للرجال
املصاريف  من  الهائل  الكم  هذا  وبعد  املقابل  ويف 
يباع اليوم صندوق )ڤاجو( التفاح بني 4 و8 دنانري/20كلغ يف حني كان 
سعر »الڤاجو« اي الصندوق يف السنة املاضية بني 60 و90 دينارا ...!!... 
وهو الرتاجع الذي دفع ببعض الفالحني اىل اتالف منتوجهم وهو الخيار 

االفضل من االذالل واالهانة.
* الحل

يكمن يف 1 ـ بعث ديوان يتكفل برعاية الصابة انتاجا وترويجا
2 ـ مراقبة الصابة وضامن الجودة قبل الجني

3 ـ مراجعة أسعار االسمدة ومتابعة مسالك التوزيع
4 ـ الدعم املادي للفالحني ومراجعة آلية القروض امليرسة.

في سبيبة من والية القصرين
»التفاح اللي يفوح يطلع يف الروح و مقابر جماعية لصابة قياسية«

العبثية  من  مزيج  رسيري،  موت  حالة  يف  تونس  يف  السيايس  املشهد 
والرسيالية يف بعدها املسطح، مشهد مأساوي يشهد عىل مأساة نخبة 
يف  بقصدية  متورطة  مهاّمها  من  متنصلة  هويتها  عن  مغرتبة  تائهة 
إنعاش الوهم وتربيره. نخبة أقىص اجتهادها إحالة العقل عىل التقاعد 
فكر  كل  ومعاداة  مفاهيمي  وتهويم  لفظي  إرهاب  باعتامد  الوجويب 

يتكئ عىل منطق ما حتى لوكان شكالنيا. 
والقطع  والنقد  للمراجعة  مناسبات  شكلت  ما  غالبا  –التي  األزمات 
الرتاث-  متحف  يف  التحنيط  لغري  صالحا  يعد  ومل  تآكل  قديم  مع 
كل  تربير  يف  وتوظيفها  األزمة  مع  التامهي  يف  إضافيا  عامال  مثلت 
وتحالفات  ومقاربات  تقاطعات  لترشيع  كمدخل  واستغاللها  تقاعس 
يخجل كل ذي عقل سليم من مجرد إثارتها فام بالك بالتعامل معها.                                                                                        
التفكري البائس مقدمة لالرضاب عن التفكري. ذلك هو الرش املريض الذي 

مييز الحقبة التي متر بها تونس.
الدالئل عىل ذلك كثرية أقلها فظاعة العينات التمثيلية التالية:

*تورط غالبية الفاعلني السياسيني يف تهجني الفعل السيايس وتبخيسه 
وتقدميه كفعل عبثي كاريكاتوري، الحركة فيه كل يشء والهدف ال يشء، 
يف  للتباري  والفكر  واإلعالم  الثقافة  عىل  محسوبة  جبهات  وتطوعت 
سلخ رجال السياسة والرأي وترذيلهم ومنذجتهم يف صورة مقّززة سمتها 
»العامة«  إقصاء  يريد  وغايتها موضوعيا خدمة من  املقصود  التعميم 

عن التأثري لتستأثر »الخاصة« بكل التفكري والتدبري.
املشهد  –وليس  السياسة  وتأثيم  استعداء  لعبة  يف  النخبة  *تورطت 
اآلخرين  بتجريم  إال  تستقيم  ال  أحادية  طهورية  عن  بحثا  السيايس- 

ورميهم بكل السباب املمكن يف ما هواقرب اىل االستمناء السيايس.
مرشوع  عن  وال  تصور  عن  نتحدث  ال  يك  سيايس  نزوع  كل  *إقصاء 

تجسد يف محطات: أسطرة مؤسسة الرئاسة مبا يقتضيه ذلك من تحجيم 
ومنفردة  مجتمعة  واملدنية  والفكرية  السياسية  للفعاليات  وتقزيم 
تدفع  ثقافة  اليتم،  ومتثل  العجز  ثقافة  استفحال  عىل  فاضح  كدليل 
معتنقها إىل االعتقاد يف أب مؤمثل ينوب »األمة« يف محنتها ويف رحلة 
بحثها عن خالص من عذابات استعىص عليها فهمها فكيف مبجابهتها، 
الذي  املنتظر  باملهدي  خامته  الرتب  يف  أضاع  شحيح  تشبث  فتشبثت 
سيبعث ليمأل الدنيا عدال ونعيام بعد أن ملئت يف غيابه جورا جحيام 
وباملسيح الذي يجفف دموع اليتامى واملساكني ومن بهم تاه السبيل.

حكومة  1و2/  الرئيس  )حكومة  الرئاسة  مؤسسة  اىل  *االحتكام 
الكفاءات...( هو عمليا تشنيع ثأري مبآالت االنتخابات الترشيعية عىل 
لتقبّل عمليات جراحية قيرصية  فيها من شناعات ومآٍس وترشيع  ما 
نجاحها مغامرة ومهندسها ضالع يف تعفني الحياة السياسية. دخل حلبة 
صنعها  صدفة  أيضا،  بالصدفة  ينجح  أن  له  وقيّض  بالصدفة  التنافس 

العجز السيايس والبهتة والرتهل الذي الزم سلوك الطيف السيايس.
املستور: رجل محافظ،  انكشف  الهول  أبو  نطق  ملا  أراك:  تكلم حتى 
منظم،  فعل  لكل  تأثيمي  واحتقار  املفاهيم  عىل  بالفاحشة  اعتداء 
غري  واملالبسات  للزمان  مطلّق  نفسه  يدور حول  ومكرور  فج  خطاب 
فظاعته  فرط  ومغرور، من  بها  يليق  ال  بأية ضوابط، خطاب  محكوم 
تربّا منه غالة شيعته )النهضة والكرامة(. دع عنك حسن النوايا كنزوع 
أخالقوي غريب عن مجال السياسة. ودع عنك التعلل بطبيعة الكائنات 

ويف  نعم:  تنّدر  محل  عبثيته  السيايس يف  فاملشهد  الهالمية:  السياسية 
طفوليّته يكشف تخبّطا مرعبا ال يقبل حتى من ساحة سياسية يف بداية 
تشكلها، نعم أيضا. ولكن التربّم منه يشء والحكم االطالقي عىل الفعل 
السيايس باإلعدام يشء آخر مخالف متاما. إذ أبسط متطّفل عىل عامل 
السياسة مطالب بأن يفرّق بني املفاهيم وتعّث الفاعلني يف تثبيت تلك 

املفاهيم.
*اهتبلت األطراف السياسية الجامثة عىل رقابنا كاملوت منتشية مبا جاد 
به عليها مكر التاريخ من تربّع عىل عرش السلطة ترشيعيها وتنفيذيها 
فطلعت علينا باكتشاف عجيب غريب »لعلّه من نعم الثورة« يرقى إىل 
مستوى البدعة: حكومة االئتالف الثوري التي ال يشء يجمع بني أطرافها 
أكث مام يجمع بني الرضائر. وأعجب منه تنّكر مكّوناته ملا كانت تسبّح 
بحمده صباح مساء وكفرها مبا كانت تلهج بذكره يف الّصبح إذا تنّفس 
املتبادلة  املثالب  سيل  ذلك  عىل  الدامغ  الشاهد  عسعس.  إذا  والليل 
إحياء لعقلية ثأر بدائية مع اختالف وتباعد الظروف املالبسات والزمان 

)الثار قدميا كان يعّد قيمة(.
التخفيف  البحث عن ظروف  أيّا ما كانت رغبتنا يف  النخبة  مسؤولية 

تظّل ثقيلة.
النخبة التي ترّبر، تتطّوع لوضع األسس النظرية واملفاهيمية لظواهر 
غريبة عن كل منطق، النخبة التي تعقلن كل الشطحات وال تستحي 
من ذاتها وتتمّرغ يف وحل بيع الذّمة ترتكب جرمية تاريخية يف حّق 

نفسها قبل أن تكون يف حّق غريها.

* الطايع هراغي

الفوضى املنفلتة من عقاهلا
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الحوار الثقافي

* حاوره: أبو جرير 

عليك أن تتسلح بعديد األسلحة، قبل أن تجلس إىل اإلعالمي واألديب حسن 
بن عثامن. أن تتسلّح مثال، مبدافع الهاون والكالشنكوف والبرييتا ورشاش 

17 ورمبا عليك أن تتأبط األسلحة البيولوجية حتى تحس باألمان معه.
اللغوية واحرتاف االستعارة قد ال  املتاحة يف األسواق  كل هذه األسلحة 

تفيدك وأنت يف حرضته.
حسن بن عثامن شخصّية )سوبر( لها كاريزما متقلّبة ومتنافرة.. شخصية 
كالطقس بعد هالك األوزون. ضحوك. باسم. عبوس. مراوغ. العب ماهر 

يف املالعب بعد البسملة. عنيد كجبل وسالت.
جايل ورشب من زالل الكنوز. توفيق بكار. والشاذيل القليبي. استمتع بسّد 

املسعدي. ورشب علوم صحافة األرض من جهابذة الّصحافة.
مرورا  السكرانة  تونس  إىل  الّصواب  يفقد  عّباس  من  عثامن.  بن  حسن 
الشهري  الثقايف  وامللحق  الثقافية.  الحياة  الثقافية  الشؤون  وزارة  مبرجع 
لجريدة الصحافة وحضوره التلفزي امللفت وما خفي من أرسار التلفزات 
وصالة العشاء مع االمرباطور. وقهوة مع أوالد التارزي وولوجه إىل األنبياء 

الصالحني وأمهات الّرسل.
حسن بن عثامن حكاية.. قصة. مقالة. رواية وسرية حائر.

حسن بن عثامن سلوك ومسالك ومسارب وظالل وطفولة.
التقت معه جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

حسن بن عثمان من مصعد بالجامعة العربية مع قلبك، القليبي... 
أتيت إلى الساحة بصيغة الجمع؟

ـ جئت من قاع القاع االجتامعي ومن أسفل السافلني، ومن الهوامش 
البعيدة، وقبل الوصول يف املصعد »األّسونسار« يف مقّر األمانة العامة 
بالعضالت والساعد،  املهن  بالكثري من  العربية، مررت  الدول  لجامعة 
واملصعد الكهربايئ صعد يب إىل طوابق ثقافية وفكرية وأدبية ُمذهلة، 
ثم انتهى يب األمر إىل االستقرار يف حرية الكتابة األدبية والّصحافية، دون 
مواقعه  مبختلف  كله  فالشغل  بالّساعد...  الشغل  يف  أصويل  أنىس  أن 
مامرستها  هي  الوحيدة  ومتعتها  للغاية،  شاقّة  مسألة  هو  وميادينه 
فإن  الخدمة  يف  أخلصنا  وإذا  تعاىل،  الله  لوجه  عبادة  كأنّها  بضمري، 

الخدمة ستبارك وجودنا يف الحياة، وتبارك لنا فيه... 
ويف  طفولتي  يف  األعامل  من  الكثري  مارست  بأنني  ومعتّز  فخور  أنا 
شبايب، مارست أعامال فالحية وبحرية وتجارية منذ طفولتي، ويف طريق 
العيش زاولت أعامل الحظائر و«املرّمة« وكهرباء الخطوط الطويلة يف 
فيايف البالد التونسية وركائزها وأعمدتها العمالقة التي تحمل خطوط 
يف  مارستها  التي  املصاعد  وكهرباء  املنازل  وكهرباء  العايل،  الضغط 
الشامل الغريب ويف عاصمة البالد التونسية، وكل ذلك وعمري مل يتجاوز 

العرشين عاما.
استقبال  العربية عون  الجامعة  انتدايب يف  وقع  العرشين  بلوغي  عند 
تعطاّلت  من  وضيوفه  العام  األمني  ووظيفتي هي حامية  املصعد،  يف 
املصعد الكهربايئ امليكانييك، وأنا يف لباس املوظّفني بربطة عنق، منذ 

شبايب، ورصامة العمل.
أّما أن أكون قد جئت بصيغة الجمع أو بصيغة املفرد فلم يكن ذلك 
يهّمني كثريا أو قليال، كنت أبحث عن لقمة العيش وأحارب من أجل 
الحصول عليها، فلم تكن عندي عائلة تنفق عيّل وال حزب وال مؤسسة 

تحتضنني يف التّعليم أو يف التّدريب، أو يف املأكل واملرشب 
وامللبس بعد أن غادرت عائلتي يف القرية بعد انقطاعي 
وعمري يف  متيم  مبنزل  الثانوي  املعهد  التّعليم يف  عن 
كان  إليه  وصلت  ما  كلُّ  عرشة...  السادسة  حدود 
بجهدي الذايت وبعرقي وسهادي ومرصويف الّشخيص 

يف  جهة  ألية  أدين  ال  ولذلك  عىل شخيص، 
الحياة، مع  تربيتي وتكويني ومرافقتي يف 
الفرص  استفدت من كل  بأين  أعرتف  أنني 

التي صادفتني، مهام كانت تلك الفرص ضئيلة 
أو قليلة أو شحيحة... وأشكر الله عىل مواهبه 
العيش  العيش وتحصيل  القدرة عىل  الكثري يف 

مبا يسمح بالكفاف.
وبعد  ونيّف،  الستنّي  يف  العمر،  هذا  يف  وأنا 

بلغت  أن  بعد  التقاعد  عىل  إحالتي 
سّن التقاعد، 

برتبة 
رئيس 

تحرير أول من مؤسسة »سنيب/ البراس وجريدة 
الصحافة«، أحمد الله أن يل مسكنا شعبيا يف حي الّصحافيني بالغزالة 
من والية أريانة، وعندي سيّارة شعبية، سيارة قدمية موثوق بها وعائلة 

أنفق عيها.
وهكذا كام ترى يا صاحبي فإنه ميكن تلخيص الجواب عن سؤالك الذي 
أدخلني يف متاهة السرية الشخصية املتشّعبة واملعّقدة والخطرية عىل 

نحو ال ميكن االستفاضة فيه، إال وسقطنا يف الرثثرة والهذيان...

عرفناك عاشقا ومحبّا بكبرياء للصعود، كيف كان المصعد هو 
السبيل؟

ـ يف دولة االستقالل التونسية يُسّمي الخرباء والنخبة التعليم العمومي 
بأنه املصعد االجتامعي طيلة بناء الدولة يف الخمسني سنة املاضية، قبل 
انهيار ذلك املصعد االجتامعي انهيارا مدويّا، إذ صار لنا يف تونس حوايل 

ستة آالف دكتور عاطل أو معطّل عن العمل، يا لطيف...
أقراين من جييل  فيه  الذي صعد  االجتامعي  املصعد  وأنا مل أصعد يف 
عىل  يخطر  ال  آخر  مصعد  يف  صعدت  بقليل...  وبعده  جييل  وقبل 
البال، وكان مصعدا حقيقيّا، يطلع ويهبط وأنا أراقب حركاته وسكناته، 
وصعدت فيه ألنه كان فرصتي الوحيدة يف الّصعود، وكان من حظّي أن 
كان املصعد »األّسونسار« يف مقّر األمانة العاّمة لجامعة الدول العربية 
يف شارع خري الدين باشا بتونس العاصمة، عندما شاء العرب أن ينتقل 
مقّر الجامعة من مرص إىل تونس عقابا ملرص عىل معاهدة التّطبيع مع 
إرسائيل، ومن هناك، يف املصعد، تفتّحت مداريك عىل كّل قضايا الكون 
وتعرّفت مبارشة عىل شخصيّات مذهلة وشخصيّات غريبة وشخصيات 
دولية وأخرى من أهل الشهرة والجاه الفكري والشعري والسيايس، من 
يحفُّ  كان  التونيس  واألمن  العريب،  العامل  وخصوصا  العامل،  أنحاء  كل 
باملكان وال يُغمض له جفٌن... وكان الكربياء، أو الكهرباء، كان يف املصعد 

املصعد عسكريّا  يف  كنت  الخاصة...  بالعالقات  يسمح  ال 
انقطاع  بال  الوقوف  من  ساعات  سبع  يوميا  مُييض 
وال ذهاب إىل »التواليت«، مثال... ثم بعد حوايل 
ثالث سنوات نلت دبلوم السكريتاريا واالختزال 
قرطاج  شارع  يف  الخاصة  املعاهد  أحد  من 
االستقبال  من  وانتقلت  التونسية،  بالعاصمة 
أفادين  السكريتاريا، وذلك  اإلدارة وشؤون  إىل 
إفادة كربى فقد صارت حروف اللغة العربية 
عىل  وأكتب  أصابعي،  أنامل  يف  تسكن  خاصة، 
واملفاتيح،  الحروف  إىل  النظر  دون  »الكالفيي« 
أكتب برسعة فائقة كأعمى يقرأ بنظام »براي...«. 
فبحيث، هناك مواجع ومرّسات يف املسرية، والحّق 

يقال، أحيانا.
المعاناة ومكابدة  الصراع ومحكّ  الكتابة مسبار  ـ 
يزهق  كيف  الظالم،  ضد 
وينتصر  الباطل 

الحقّ؟
مسألة  الكتابة  ـ 
ا،  جدًّ خطرية 
حروف  بثالثة 
و»شّدة«، 
وهي 

خطرية يف حّد ذاتها وخطرية عىل من ميارسها، والكتابة »تدقدق« أعناق 
من يستعملها يف غري معانيها الجوهرية، بصفتها سطور الحّق يف الحياة 

وهو يصارع الباطل.
وكّل من يستعمل الكتابة للباطل ولشهوته الّشخصية األنانية العابرة، 
الحياة  يف  به  ستنّكل  فإنها  الرخيصة،  الدنيوية  الحسابات  ولتصفية 
واملامت وتجعله مّمن »َحِبطَت أعاملهم«... أخىش الكتابة خشية كبرية، 
وأُشفى  الكتابة،  يف  أفّكر  أيضا حني  وأمرض  أكتب،  دامئا حني  وأمرض 
حني أقرأ كتابة مسكونة باألمل اإلنساين الذي ال ميكن أن ينطفئ، ألنه 

الّشمعة يف آخر النفق، والدمعة التي تجري من العني ومن الشمعة.
أجل  من  تصلح  فهي  الوظيفية  الكتابة  أما  وخلودها،  بالكتابة  أؤمن 
الرّصاع االجتامعي، ومن يحسن الكتابة الوظيفيّة ينترص يف الرّصاع، أما 
الكتابة غري الوظيفيّة فهي لوجهه تعاىل، وال بّد أن تكون يف متام ُحسِن 

الجودة وقّوة اإلبداع لتليق بوجهه تعاىل... والله أعلم.

قيل إن حسن بن عثمان مبدع ال جدال حوله، جاء ليتطهّر من 
شوائب التّاريخ وسوء الظنّ بالصّحافة؟

ـ كالم القيل والقال ال يعنيني كثريا، ولكن أهتّم به عىل سبيل الفضول... 
أشك أّوال يف أنني مبدع ما مل يعرتف يب اإلبداع الكوين، يف الدنيا أو يف 
اآلخرة... أما الصحافة فهي لقمة عييش التي كسبتها بالكتابة تحديدا، 
نوعية  الصحافة  ألن  الصحافة،  إىل  أوصلتني  التي  للكتابة  فشكرا 
كل  يف  واشتغلت  يوميا...  الحّي،  التاريخ  كتابة  الكتابة،  من  جوهرية 
أنواع الصحافة الورقية املستقلّة واملعارضة والرسمية والتجارية والحجم 
الكبري والتابلويد، والعمومية والخاّصة، األسبوعية واليومية والشهرية، 

محلني املصعد الكهربائي إىل طوابق ثقافية وفكرية وأدبية ُمذهلة
الكاتب واإلعالمي حسن بن عثمان

أشك أوّال في أنني مبدعما 
لم يعترف بي اإلبداع الكوني

الكتابة األدبيّة وأصحابها يف تونس ويف العالم هم من خلقوا الصّحافة
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دار  عن  جديًدا  فكريا  كتابًا  الجّوة  أحمد  والباحث  االستاذ  أصدر 
الشعر  يف  »االديولوجيا  عنوان  له  اختار  والتوزيع«  للنرش  »سيفاكس 

العريب املعارص«.
ما يقرب من ثالمثائة  صفحة وانقسم اىل خمسة  توّزع عىل  الكتاب 
فصول خصص الكاتب كل فصل لشاعر فكان الفصل االول نظر يف مناذج 

من شعر بدر شاكر السياب بعدسة تبّئ يف االيديولوجيا وشعريتها.
والفصل الثاين كان نظر يف ادلة القصيدة يف مناذج من شعر البيايت من 
خالل تتبع ذكر الزعامء واالعالم يف القصائد ومن خالل اسامء البلدان 

واملعامل وذكر بعض االدباء العامليني.
أّما الفصل الثالث الذي تحدث فيه االستاذ أحمد الجّوة عن الشيوعية 
والقضية الوطنية فقد كان ذلك من خالل تتبع مناذج من شعر معني 
بسيوسو واشادته بالشعراء الثوريني وببعض املدن العالمات يف املقاومة 

)بريوت ـ تل الزعرت ـ فلسطني...(
الشعارات  يف  بحث  فقد   الكتاب  هذا  من  الخامس  الفصل  أّما 
املقاوم  الوعي  بناء  خالل  من  درويش  محمود  شعر  يف  واالستعارات 

واستعادة أطوار املعركة.
ليكون الفصل األخري من نصيب الشاعر العراقي سعدي يوسف والبحث 
الثورة  اثر  تتبع  خالل  من  شعره  من  مناذج  يف  الشيوعية  أدبيات  يف 

البلشفية والزعيم لينني وتصوير املقاومة والتضحية وكتابة بريوت...
كتاب االستاذ الجّوة جاء عىل غالف صفحته االخرية »إن هذه االشعار 
متثل محطة مهمة يف مسرية الشعر العريب املعارص النها واكبت عدًدا 
من  عددا  تبّنوا  اصحابها  والن  بلدان  عدة  يف  والوقائع  االحداث  من 
القضايا االنسانية ودافعوا عنها بصدق وحامسة واعادوا اىل القصيدة 
روحها املتأّججة بقيم الحرية والعدالة والكرامة واذا حكمنا ملقاييس 
منجز  قيمة  يف  الشك  يعرتينا  قد  االشعار  هذه  عىل  الحدايث  النقد 
هؤالء الشعراء االبداعي ولكن استحضار السياقات الفكرية والثقافية 
والسياسية التي نشأت فيها واستقرت داخلها يُزيل ذلك الشك ويبني 

اليقني بانها اشعار لها يف االبداع قدم راسخة ومن الفن نصيب وافر.
* سلمى الجاليص

 

منذ بداية الثامنينات من القرن املايض مع األستاذ الوطني الكبري حسيب 
بن عاّمر يف جريدته األسبوعية »الرأي«، وكنت دامئا، أحرص حرصا نضاليا 
من أجل أن أحصل عىل أجري من كل كتابة أكتبها، وكان األجر عندي هو 

للتثمني، أي للكتابة التي بثمن، للكتابة الثمينة...
عنه  إجابتي  ولكّن  هدهد،  يا  تعرف  كام  رشحه  يطول  موضوع  وهذا 
العامل  ويف  تونس  يف  وأصحابها  األدبيّة  الكتابة  أن  إىل  اإلشارة  يف  تتمثّل 
هم من خلقوا الّصحافة، وحني اشتغلت يف الّصحافة املكتوبة واملسموعة 
واملرئيّة والفايسبوكيّة، كنت أنهج دامئا منهج الكتّاب الذين استحّقوا صفة 

»الكاتب«، وأكره الكتابة املجانية والكتابة الرخيصة كرها شديدا.
اتفق الكثير على أنك تصنّف من زمرة الشاعر جرير... تأكل الغّلة 

وتشتم المّلة؟
ـ أنت ترشّفني يا محمد الهادي الوساليت الشاعر يا أبا جرير حني تشبّهني 
بالشاعر »جرير« العبقرّي العظيم... وآش جاب لجاب... جرير من أشعر 

شعراء أهل اإلسالم، يف صدره، وكان له ِصْنٌو هو الشاعر الفرزدق...
أّما أكل الغلّة وسّب امللّة، فأنا لست بال دين وال ملّة، وأكره اللؤم واللئام... 
وأكره العصابات واملافيات واملِلََل الساقطة التي تأكل الغلّة وتسّب امللّة، 
شأن كل الذين يسرتزقون وينهبون البالد التونسية وهم يشتمونها ويسبّون 

أصولها وفروعها... األوباش...
ـ حسن بن عثمان، قيل عنك إنك تجامل في تصوير أشيائك الُقربى، 

وذوي الحسنات، وحارقات السبيل؟
ـ يعجبني هذا القيل والقال وكرثة السؤال يف مسائل التصوير... فأنا أحّب 
األفعال  وخصوصا  الحسنة،  والوجوه  والحسناوات  والحسنات  الحسن 
أجعل  أن  أحاول  أنني  حتّى  بالتصوير،  الغرام  وشديد  والخرّية،  الحسنة 
من الكتابة األدبية عني كامريا تتفّوق عىل كل عيون الكامريا وكل السينام 
والصور واملشاهد واملشاهدين والقرّاء... أما حارقات السبيل اللوايت يرافقن 
املسرية يف األفراح واألتراح، فأنا أحبهّن دامئا، وأبارك حقهن يف املسافات 

البعيدة يف الرفقة والسبيل.
ـ جايلت وعايشت.... أين أنت في حاسوب الزمن والحياة؟

ـ املجايلة واملعايشة متاحة لكل الناس، كلّهم وكلّهّن، والحاسوب صار يف 
متناول أكرث من نصف الشعب التونيس... أما يف حاسوب الزمن والحياة 
فأنا، بهذا الحوار »التاريخي«، ألقى الحفاوة من قبل جريدة »الّشعب« 

الوطنية  املنظمة  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  يصدرها  التي  األسبوعية 
العريقة التي ال مثيل لها يف العامل، من حيث ريادتها التاريخية يف دفاعها عن 
الطبقات، وليس  التضامن والسالم بني  الفكر والساعد، ودفاعها عن  عاّمل 
الحرب الطبقية أو الحقد الطبقي والتحريض االجتامعي وخراب العمران...

وأعترب هذا الحوار تكرميا أشكر عليه هذه الجريدة املستبسلة التي كانت 
العمل  منذ وعيت  األبواب، وذلك  انغلقت  كلاّم  واملبدعني  املثّقفني  وجهة 
يف  عديدة  خالدة  أسامء  الشعب  ولجريدة  الثامنينات،  بداية  يف  الصحايف 
الساحة الثقافية، كام يعرف الجميع... ذلك ما أشار به عيّل حاسوب الزمن 

يف هذه اللحظة من الحياة، مثال.
السّابقة،  الصّحافية  حواراتكم  في  عليكم  تُطرح  لم  أنها  أحسب  أسئلة  ـ 
وأختمها بهذا السّؤال وبسؤال ختامي: إذا افترضنا أن حسن بن عثمان يتقمّص 
اإلنسان وحسن  بين حسن  والفواصل  النقاط  ما هي  بن عثمان  شخصيّة حسن 

البيان؟
ـ أسئلتك عجيبة مثلك أيها الهدهد يف الّشعر والّصحافة... البيان واإلنسان 
يغادر  حني  إال  الّسؤال  هذا  عن  اإلجابة  ميكن  وال  ومسرية  مسعى  هو 
اإلنسان هذه الحياة بعد أن يكون قد أخذ نصيبه من »البيان« ونصيبه من 
»اإلنسان«، فاإلنسان هو أبهى بيان وأروع ما يف الوجود، ومن البيان لسحر، 

فالبيان هو ملسة السحر يف اإلنسان... ولك سديد النظر... 
األخير...  السؤال  بهذا  أختمها  متعة  معكم  حواري  كان  عثمان،  بن  حسن  ـ 
تدفعني األوضاع السياسية الراهنة على استحياء إلى أن أسألك: أين أنت منها؟
ـ عادة ما يكون الختام ِمْسٌك... وأنت ترغب أن يكون الختام سياسة... وأنا 
أفهم السياسة عىل أنها فّن فنون االجتامع البرشي كلّها، إنها الكياسة... وما 

أدراك ما الكياسة؟
أما السياسة عندنا يف مثل هذه األوقات كأنها خساسة، مع أين ضّد ترذيل 
العمل السيايس ألن يف الّساسة هناك سياسيون وطنيون ومن معادن ممتازة... 
وأنا أمارس السياسة من مسافة بعيدة ال تُرى، يف هذه البالد العزيزة عىل 

قلبي، تونس الخرضاء، أدامها الله يف الوجود وأدام تجّدد خرضتها.

كّل من يستعمل الكتابة للباطل 
ولشهوته الشّخصيّة األنانيّة العابرة، 
ولتصفية الحسابات الدنيويّة الرخيصة، 

ستنّكل به في الحياة والممات

االديولوجيا في الشعر العربي المعاصر جديد االستاذ أحمد الجّوة

تنظم وكالة الفوتوغراف لتنمية الصورة مسابقة يف التصوير الضويئ 
تحت عنوان »الفروسية – فنطازيا - خيول« 

رشوط املسابقة
1 - اإلشرتاك باملسابقة مجاين وبدون دفع أي رسوم. 

2 - تقبل الصور باأللون أو درجات الرمادي 
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4 - املشاركة مفتوحة لجميع املصورين مبختلف الجنسيات يف دولة 

تونس أو خارجها. 
5 - كل مشارك ميكنه أن يشارك بصورة واحدة فقط.

ترتقي  ال  التي  املشاركات  قبول  عدم  التنظيم  لجنة  حق  من   -  6

للمستوى التقني والفني.
له  ترجع  الصورة  ملكية  تكون  بأن  مشارك  كل  ويلتزم  يتعهد   -  7

بالكامل. 
akremiab-a 8

  dellatif@yahoo.com
الكامل  )اإلسم  به  الخاصة  البيانات  أن يرسل  9 - عىل كل مشارك 
باللغتني العربية والفرنسية أو االنجليزية والعنوان الربيدي املدينة 

والدولة(.
10 - ال تقبل الصور التي تحمل كتابة أو توقيعاً عىل الصورة.

11 - تقبل املشاركات بداية من نرش اإلعالن
إلرسال  أجل  آخر   13- عليه  اعرتاض  ال  التحكيم  لجنة  قرار   -  12

املشاركات منتصف ليل يوم 30 سبتمرب/ 2020
نتائج املسابقة يوم 10 أكتوبر ترشين  14 - سيقع اإلعالن عن 

األول 2020
 2 ذهبية  ميدالية   1 األوىل  الفائزة  الثالثة  للصور  تسند   -  15
امكانية  مع  مشاركة  وشهائد  برنزية  ميدالية   3 فضية  ميدالية 
الذي  الفوتوغرافية  املعارض  أحد  يف  واملشاركة  الصورة  تكبري 

تنظمها الوكالة. 
16 - شهائد شكر وإستحسان لألعامل املتميزة 

17 - لوكالة الفوتوغراف لتنمية الصورة أن تقوم باستخدام صور 
املشاركني إلعداد مطوية تنرش وتوزع خالل أنشطتها املقبلة.

مسابقة دولية يف التصوير الفوتوغرايف »الفروسية«



الخميس 24 سبتمبر 2020 - العدد 1609  20
ثقافة

»غربة« من انتاج مركز الفنون الدرامية و الركحية مبدنني يف عرض أول بالعاصمة 

عمل تراجيكوميدي يعتمد أساسا  على تقنيات »القروتاسك«
شمس الدين العوين

غربة   « ملرسحية  األول  العرض  تقديم  يتم 
ابن  الثقافة  بدار  الجاري  سبتمرب   30 يوم   «
الدرامية  الفنون  مركز  انتاج  من  هي  و  رشيق 
متثيل   و هي من  اوت 2020  الركحية مبدنني  و 
لسعد جحيدر و نادية تليش   مع تقني إضاءة : 
صابر النقاز و  تقني صوت: وسام سيف النرص  
: محمد عدالة  و مالبس: جليلة مداين و قيافة 
: حبيب  : جامل شندول  سينوغرافيا  موسيقى 
الغرايب  توضيب عام : امين رسيتي و   مساعد 
مخرج مرتبص: عبد السالم املجدوب  و عن نص 

و إخراج لحمزة بن عون.
ويف الدوافع املوضوعية والذاتية للمرشوع نج 
ما ييل »...نظرا ملا يشهده العامل يف اآلونة األخرية 
عىل  ووطنيا  إقليميا  تقلبات  من  الجائحة  جراء 
جميع األصعدة وضعت االنسان بتقدمه العلمي 
واالجتامعية  االقتصادية  وحداثته  والتكنولوجي 

وجعلت  عليه  يحسد  ال  موقع  يف  والسياسية 
نفسه  فوجد  مرتبكا  خائفا  متوجسا  االنسان 
منعزال يعيش رهبة الفراغ امام انعدام االستقرار 
املستقبيل  وجوده  يهدد  مام  الوضوح  وانعدام 
،امام ما عشناه ونعيشه من خوف وارتباك يف هذا 
االنتباه  ونلفت  نالحظ  جعلنا  االستثنايئ  الظرف 
اىل فئات عمرية اكرث ترضرا من العزلة والوحدة 
السن  كبار  من  وأجدادنا  وأمهاتنا  آباؤنا  وهي 
باالغرتاب جراء  احساس عميق  من  يعانونه  وما 
العزلة وهوما آثار فينا الرغبة يف البحث الخوض 
يف عواملهم و طرح أسئلة مقلقة ومحرية وبالتايل 
مبختلف  قادرا  عبثيا  مرسحا  نعتمد  ان  ارتأينا 
بني زوجني  متكررا  آليا  واقعا  يعكس  ان  تقنياته 
يف خريف العمر يبحثان عن املعنى فيتوهان يف 
غياهب الفراغ الوجودي اعتمدنا  يف هذا العمل 
الرتاجيكوميدي اساسا عىل تقنيات »القروتاسك« 
قامئه  درامية  بوضعيات  والتغريب  السخرية  أي 

عىل التكرار يف االفعال وامللفوظ وباعتامد رصاع 
عبثي داخل غرفة رسيالية كام أننا اعتمدنا مناخا 
للمرسحية.  العامة  الفكرة  مع  ينسجم  موسيقيا 
تروي  واحد  فصل  ذات  تراجيكوميدية  مرسحية 
داخل  احداثها  تدور  بني زوجني  عبثيا  لنا رصاعا 

غرفة تكشف لنا حياة رتيبة عبثية بال معنى لزوج 
يف العقد التاسع مييل اىل العزلة نتيجة االحساس 
نفسيا و ذهنيا عىل  و  فيزيولوجيا  القدرة  بعدم 
الوقوع  الحياة وهو ما يجرهم اىل  مجاراة نسق 

يف متاهة الفراغ ...«.

شمس الدين العوين

أعامل فنية و يف أحجام مختلفة تحلت بها أروقة فضاء املعارض 
التلوينات  كانت  حيث  »امليدياتاك«  بأريانة  النموذجية  باملكتبة 
مجال عمل تشكييل باألكريليك و يف فرتات مختلفة و خاصة بفرتة 
الحجر الصحي األوىل حيث كان املجال للتأمل و هنا يكمن جوهر 
الفن فام قيمته و جدواه ان كان بال أسئلة و حرية و تأمل نعم 
الفنان هو كائن و مبثابة طفل مييض يف عوامله املتعددة بكثري من 
فكرة  غري  يرتجي  ال  التفاصيل  و  والعنارص  األشياء  يرقب  الحلم 

ملونة يسميها العمل الفني .
هام بالرتاث دراسة و بحثا تأخذه الهوية مدار اهتامم واشتغال 

ليقول باألصل والجوهر الكامن يف االنسان.
و  بالهويات  االنتهاء  ترتجي  متوحشة  عوملة  عهود  يف  نحن 
الخصوصيات اىل هوية واحدة يكون معها االنسان رقام لالستهالك 
ليتحول بالنهاية اىل متحف مهجور بال لون و ال رائحة و ال طعم..
بال روح. الرتاث و الهوية مجاال انطالق صاحبنا الفنان الذي نحن 
بصدده و قد عدد من عمله و نشاطه و فعله املجتمعي ليكون 
بامليض  فنانا حاملا  أربعني سنة طفال  كانت حوايل  التي  باملحصلة 
أكرث يف حواره مع القامشة و التلوين معربا عن هواجسه الدفينة 
..فكان  األشياء  رأى  الينابيع...هكذا  و  الجوهر  و  الكنه  التي هي 
هذا املعرض تأمال آخر يف فسحة يواصل بعدها رحلته الفنية التي 
تخريها يف هذه الحياة املتحركة و تحيل اىل سنوات من اشتغاله 

الفني الجاميل يف عوامل الفنون الجميلة..
املعرض  هذا  يف  يقدم  الصكيل  الحميد  عبد  التشكييل  الفنان 
الفردي عددا من اللوحات منها »أصالة » و » معامر » و » خمسة 
» و » سطوع » و » سكينة » و » تشابك » و » سيالن » و » زحام 
عىل  الدالة  و  املعربة  العناوين  من  ذلك  ...وغري   « تانيت   « و   «

تعلقه بالرتاث 
و الهوية فهو يرى الفن مجال تشبث بالجوهر من خالل التثمني 
اللوحات  يف  املتأمل  ..و  أصالة  و  هوية  من  مشتقاته  و  للرتاث 
اىل  املعرض  يتواصل   ( سبتمرب   19 السبت  مساء  منذ  املعروضة 
يوم 15 أكتوبر( يلمس دون عناء الحضور البني للمعامر التقليدي 
و  للمرقوم  املخصوصة  العالمات  و  مبطامطة  القدمية  القصور  و 
اللوحة  فضاء  يف  الفنان  تخريها  ألوان  من  جامليا  ذلك  يالئم  ما 
الجاملية  مكوناتنا  من صميم  أشكال هي  و  عالمات  و  ..زخارف 
الرتاثية جعل منها أدوات يف اللوحات ليعيل من شأنها و يربزها يف 

مختلف لوحاته الفنية.
الفن  اجازة  عىل  حصل  و   1952 سنة  تونس  مواليد  من  هو 
التشكييل اختصاص » ثقافة و اتصال » من املعهد العايل للفنون 
و الهندسة املعامرية  بتونس و كان له مجال للتدريس باملغرب 
من سنة 1978 اىل سنة 1990 ثم أدار مصلحة األنشطة الثقافية 
و الرياضية بوزارة الرتبية منذ سنة 1990 ثم رئيس مصلحة و منذ 
سنة 2009 عني مديرا للتنشيط الثقايف و االجتامعي و الريايض  و 
ترأس منذ سنة 2002 الجمعية التونسية للرتبية التشكيلية  و كان 
له سنة 2015 معرض خاص حول املرقوم و ذلك خالل تظاهرات 
شهر الرتاث و يف رواق » صالدان » .و عن تجربته و معرضه هذا 
ملني  و  الهاين  نورالدين  و  بيدة  الحبيب  جيل  من  »...أنا   : يقول 
النارص  و  الرتيك  الهادي  و  شلتوت  خليفة  أساتذيت  من  و  سايس 
بالشيخ و حسني التلييل حيث تخرجت كأستاذ تربية تشكيلية ثم 
كانت يل تجربة بالتعاون الدويل ألدرس باملغرب الشقيق مبركز يف 

اطار التعاون بني تونس و املغرب .
العمران  مبعهد  درست   1990 و   1983 سنتي  بني  الفرتة  يف  و 
بعدها كان الحاقي بوزارة الرتبية كرئيس ملصلحة التنشيط الثقايف 
و الريايض و يف سنة 1992 و قع بعث ادارة األنشطة الثقافية و 
و  االدارة  لهذه  مديرا  ثم  مريا مساعدا  كنت  و  بالوزارة  الرياضية 
الرتبوي  الريايض  الثقايف  الجانب  هذا  يف  مهمة  تجربة  يل  كانت 
جميع  من  املدرسية  الثقافية  األنشطة  كل  عىل  أرشفت  حيث 
جوانبها و يف سنة 2012 كان تقاعدي ألتفرغ منذ ذلك الحني اىل 
الفن و االشتغال أكرث عىل تجربتي الخاصة و املشاركة يف املعارض 

فضال عن معاريض الشخصية يف عديد املواعيد و املناسبات .
سنة  من  الفرتة  كانت  الجمعيايت  املجال  يف  لتجربتي  بالنسبة 
بالجامعة  عضويتي  منه  بالنشاط  ثرية   1994 سنة  اىل   1989
التونسية للتنس حيث رافقت عددا من الالعبني يف دورات عربية 
فقد  التشكيلية  للرتبية  التونسية  للجمعية  بالنسبة  ..و  دولية  و 
ترأستها من سنة 2002 اىل سنة 2017 وهي تضم أساتذة الرتبية 
الفنية و قد نظمنا خاللها عددا من األنشطة يف فضاءات ثقافية 
متعددة باملرىس و تونس و املنستري و سوسة و تعددت معارض 

الفنون التشكيلية و األنشطة الفنية كذلك .
يف األثناء كان نشاطي الفني التشكييل فأنا عضو باتحاد الفنانني 
التشكيليني التونسيني و كذلك بنقابة الفنانني و كانت يل مشاركات 
يف عديد املعارض الفنية الجامعية كام أين أقمت معارض خاصة يب 

يف عدد من الفضاءات الفنية و األروقة التشكيلية هذا اىل جانب 
سنة  بورزازات  و  باملغرب  الدويل  القصبة  مبلتقى  دولية  مشاركة 
أخرى  معارض  جانب  اىل   2016 سنة  الجديدة  مبدينة  و   2013

بتونس منها معرض سيدي بوسعيد و معرض ميدياتيك أريانة . 
بأريانة  النموذجية  املعلوماتية  املكتبة  برواق  الحايل  معريض 
هو نتيجة و مراكمة لتجربتي التي متسح أربعني سنة من العمل 
الفني التشكييل و ضمن مرجعية جاملية نهلت أساسا من الرتاث 
التونيس و هذا يف الحقيقة امتداد للدراسة التي قمت بها ضمن 
ختم درويس الجامعية باملعهد العايل للفنون و الهندسة املعامرية 
) البوزار حاليا( و حول العنارص الزخرفية و النباتية و الهندسية يف 
الفن االسالمي و ما يعرب عنه باآلراباسك و اشتغلت عىل األعامل 
الفنية املوجودة يف القصور يف عصور األندلس و منها قصور غرناطة 
و كذلك مبواقع اسالمية كجامع عقبة بالقريوان  من الباب الرئييس 
حيث  هندسية  و  نباتية  عنارص  من  مأخوذة  زخارف  خالل  من 
هناك تداخل بينها و كذلك الكتابة املنقوشة ضمنها ...و بخصوص 
تجربتي الفنية و البحثية التي هي امتداد ألطروحتي التي ذكرتها 
فقد اكتشفت ما هو موجود باملدينة العربية و باملعامر الصحراوي 
مثل املساكن املوجودة بالقصور الصحراوية مثل مطامطة و أيضا 
من خالل النسيج و املرقوم مثل مرقوم قفصة و وذرف و القريوان  

بقرى الساحل التونيس و نفس اليشء بالنسبة للزرايب .

الفنان التشكييل عبد الحميد الصكيل يف معرضه الخاص »تأمالت« مبيدياتيك أريانة:

لوحات متعددة لفنان هام بالرتاث دراسة ورسما تأخذه الهوية ليقول بالجوهر الكامن يف االنسان...
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* أبو جرير 
ويفر  الظأم  يكتظ  اللغة  تضيق  حني 
بياض  عىل  الحرب  قلم  ويرتجف  النعاس 

الورقة ويزداد األرق يف جدران الروح.
أن تسافر يف الشعر ومن خالله هو تولد 
من جديد يف كل مشهد يف تالفيف القصيد.

السفر يف  ومتعة  السؤال  متعة  القصائد 
الذات الالهثة نحو ابتسامة طفل يف كون ال 
آخر له. قصائد كالجمر تحت املطر تأتيك 
من نافذتك املفتوحة الحتساء زالل الرشاب 
طوب  من  كوخ  فوق  الحامم  أنغام  عىل 

أحمر.
قصائد تحيك حكاية التأصيل يف التفاصيل 
بال حواجز أمنية متنع معول الشاعر لبلوغ 

كل املعابر املفّخخة.
مجموعة  ألحد(  ملكا  ليست  )الغابة 
رسب  خارج  لشاعر  حديثا  صدرت  شعرية 
الكهنوت  الشاعر  إنه  الشعرية.  الثكنات 
رضا العبيدي الذي يكتب كالنحات أدواته 

النخوة ألجل جاللة الحياة.
عنفوانها  يف  ترقص  شعرية  مجموعة 
وبهائها ليستوي املعنى منذ الرشفة األوىل.

أبجدية  وراء  يلهث  راهب  تعويذة  إنها 
صمت  وتجاوز  الشعري  املنعرج  يف  الخلود 

العبارة يف أحداق الحواس.
يقول الشاعر:

ال أكتب شيئا 
فقط أكرس القلم 

وأكتفي باألمل الحاّد يف أصابعي 
أطّوع قواي اىل خمودها 

وأكتفي بحبال ملتوية
بأفواه  ومعضوضة  الّشواطئ  عىل  مرميّة 

الّسمك
ضفائر  مثل  املفتولة  خيوطها  يف  أحدق 

املرشدين 
الّضاّجة بهم أرصفة هذه املدينة 

وأجتهد يف أال أذرف دمعة 
عىل رصيف امليناء.

همة  سالحها  ألحد(  ملكا  ليست  )الغابة 
كاتم  بسالح  قصيدته  حدود  يحرس  شاعر 
اللغة  لحم  من  يأكل  ضجيج  دون  للصوت 
ويرشب كالجندي الطائر وال يضيع البوصلة.

رضا العبيدي 
شاعر من مواليد 1973مقيم بفرنسا 

مجاز يف اللغة وآدابها
صدر له:

»الوردة ملء الليل« سنة 2006
 2017 رسالن  دار  بارد«  رصيف  »فوق 
الدويل  تونس  معرض  جائزة  عىل  حائزة 

للكتاب 2017.
ميارة  دار  ألحد(  ملكا  ليست  )الغابة 
للنرش 2020 مجموعة شعرية سخية كهطول 
شعرية  مجموعة  للنجوم.  الّشفيف  الشوق 
تضمد خجل السؤال املعتّق يف املشهد الشعرّي 
املفتوح عىل كل األمكنة لتأتيه العبارة أفواجا 

بال تدافع وال ملل.

ثقافة

كلمة حق    

قرقنة عروس املتوسط
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

أسلوب  سيكون  املرّة  هذه  يف 
املعتاد.  عن  مختلفا  كتابتي 
لعله  القصيص  بالرسد  سأستنجد 
من  وسأقتبس  غلييل.  يشفي 
والرواية  والقصص  الحيك  أسلوب 
الزاد، أستعني به ألبني  بعضا من 
رسيديتي عن مدينة قرقنة وهي 
كل  الرسد  يف  تشبه  ال  رسدية 

الرسديات. ولعلها يف الحيك ال تشبه كل الحكايات. ويف الَقصص 
الروايات. فهي كلٌّ  الرواية تشبه كل  الَقّص وال يف  ال تشبه كل 
منها جميعا، مضافا إليها بعضا من الشعر واملشاعر، وقليل من 
النرث الشعري أو الشعر النرثي. تلك هي حكايتي مع أول زيارة 
تاريخية إىل جزيرة قرقنة البهية. تلك الجزيرة البكر الُحبىل بكل 

املعاين والكلامت والقوايف.
رِحمها  ومن  أحشائها  من  تنبع  التي  الخصبة  الجزيرة  تلك 
الخصبة.  تربتها  تجّسدها  التي  الرثية  الخصوبة  تلك  الخصوبة. 
بحرها  مياه  يف  بسهولة  عليها  تعرث  التي  الغنيّة  الخصوبة  تلك 
الدافئة الرقراقة، التي تشّع منها زرقة  املنبسط الجميل مبياهه 
املزارعني  بعرق  املعطّر  بالندى  األرض  لتكسَو  والسامء،  البحر 
والفالحني، املمزوج بسواد كحل املرأة القرقنية البسيطة املزارعة، 
التي زرعت فحصدت، وجمعته لتضعه يف قلب الرحى. لتصنع 
للذّرية خبزا مبلاّل مباء كدحها وجهادها املستمّر. فتأتيهم بالزيت 
والتني والزيتون وطور سينني، يف هذا البلد األمني. املزدان بأشجار 
الكروم والتني، والنخل الباسق الناظر إىل الّسامء، والرمان الذي 
رجالها  كشموخ  شامخ  نخلها  الجهات.  كل  من  بالواحة  يحيط 
املعطاء،  وأرضها  نسائها  كخصبة  الخصبة  وكرومها  ونسائها، 
ورمانها الّشهي الطرّي املكّور املحمّر املصفّر كشمس قرقنة عند 
غروها، وهي تنزل عىل مياه بحرها املمتد من السامء إىل السامء.
يتميّز  قرقنة  ففي  حرج.  وال  فحدث  البحر  فالحة  عن  وأما 
البحر بقسمة ليست ِقْسَمًة ِضيزَى. فهي قسمة أقرب إىل العدل 
ليس  ملك  األعزاء:  القراء  ساديت  فالبحر  الساموية.  والعدالة 
باملشاع وليس ملن خان وباع. فهو ملكية شخصية للعائلة، يخضع 
فقه  من  حكمها  يف  وما  الفالحية،  األرايض  مثل  مثله  للقسمة 

املواريث.
بها. فهي تعمل  املرأة مساحة ال بأس  البحر تشغل  وهنا يف 
البحر. عمتي  الصيد يف  األرض كام هي فالحة  وتجد يف فالحة 
زينب أطال الله عمرها والدة رفيقي سعيد عروس، قائد وقفة 
رحلة  يف  وهي  البحر،  مع  قصتها  يل  حكت  للشهداء،  األربعاء 
يف  تنهض  إذ  فهي،  سامل.  عم  املرحوم  زوجها  مع  األوىل  عمرها 
الفجر،  آذان  عند  الصالة  داعي  لتجيب  األوىل  الفجر  ساعات 
تقصد نشيد حي عىل الفالح يف خطوتها الثانية، وهي تهّم برحلة 
مع  البحر  نحو  مرسعة  فتهرول  الصيد.  قارب  منت  عىل  بحرية 
بعلها لتغني للحياة، وهي يف طريقها تبحث عن أسباب الّرزق. 
فتصطاد ما لّذ وطاب من الحوت والحيتان، والقرنيط واملرجان. 
البنات  عيالها من  به  فتعيل  األمثان،  بأرخص  السوق  لتبيعه يف 
البيت واملدرسة. وتنّشؤهم  والولدان. وتسهر عىل رعايتهم بني 
عىل حّب العلم واملعرفة والعرفان. وتربّيهم عىل سامحة الّدين 
وطيب الخلق وعّفة اللسان. وتزرع فيهم قيم الّشهامة والعروبة 
وحّب فلسطني والوطن من اإلميان. وتغرس فيهم مبادئ حّب 
العبودية  حياة  عن  بعيدا  وحّرية،  وكرامة  بعّز  والعيش  الحياة 

والذل والهوان.
قرقنة  جزيرة  يف  البسطاء،  وأهالينا  أهلنا  حياة  هي  هكذا 
والراحة.  والطأمنينة  السالم  معاين  بكل  حبىل  جزيرة  الجميلة. 
يفشون عليك السالم بكبريهم وصغريهم صباحا ومساء. يعيشون 
يف كنف التضامن والتحابب والتكافل. هكذا هي عروسنا قرقنة 

تاج املتوسط.

الغابة ليست ملكا ألحد للشاعر رضا العبيدي

قصائد كالثلج فوق قرميد اللغة

 حسني عبد الرحيم

املرسحي  للموسم  املفرتض  االفتتاح  قبل 
»طروف«  السياسية  املرسحية  تابعنا   2020
وهي من إنتاج الفضاء الثقايف »أرتيستو« وكان 
الرابع«  »الفن  ركح مرسح  األول عىل  عرضها 
بالعاصمة بينام املطر ينهمر بغزارة ورغم هذا. 
تنوع الحارضون من صحافيني ونقاد وعاملني 
بفن املرسح، وهي من إخراج املمثل واملخرج 
ممثلني  ثالثة  عىل  وتشتمل  الزغباين  غازي 
صناديق  من  بسيط  وديكور  ممثالت  وثالثة 
الكوكاكوال الفارغة، ودخان مل نتعرف بالضبط 

عىل مغزى إطالقه بني الفينة واألخرى.
معرب  عىل  املرسحية  حوادث  كل  تدور 
الفلسطينية  واألرايض  إرسائيل  بني  حدودي 
املحتلة  السلطات  تسمح  إذ  الحصار.  تحت 
يف  السابقة  منازلهم  بزيارة  األصليني  للسكان 
يوم واحد هو يوم إعالن دولة إرسائيل. وعىل 
بني  وحوارات  للدخول  رصاعات  تدور  املعرب 
مجندات إرسائيليات مدّججات بالّسالح وبني 
نساء ورجال فلسطينيني يتوسلون للعبور؛ كّل 
هناك  اآلخر.  عن  مختلف  خاص  منطق  له 
منطق  واآلمرة وهناك  املغتصبة  القوة  منطق 
اغتُصبت  ألناس  اإلنسانية  الحيوية  الحاجات 
إال  رؤيتها  يستطيعوا  يعودوا  ومل  ُدورُهم 

بترصيح ويف وقت معنّي.
العامل يف حد ذاته أصبح مليئا بنقط العبور 

ويِف  عبور  نقطة  قردان«  »بن  يف 
ال  أو  تسمح  عبور  نقط  أوروبا 
تسمح ملهاجرين هاربني من املوت 
الشاملية  أمريكا  وبني  باملرور. 
يبنيه  عظيم  سور  هنا  والوسطي 
عبور  بنقط  سيمتلئ  »ترامب« 
وتؤدي  مسلحني  حرس  عليها 
بالطبع لسجون. لقد رصنا لعامل من 
نقط العبور التي تفصل بني نوعني 
العامل  الله  خلق  بينام  الناس.  من 

واحدا بغري حدود.
لتحويل  الزغباين  غازي  محاولة 
املوقف الحدودي إىل دراما متثيلية 
هي بالتأكيد مسعى طيب يف وقت 
الصحف  صفحات  خالله  تكدست 
بأخبار  التلفزية  والنرشات  اليومية 
إمارات  بني  التطبيع  تنقطع عن  ال 
احتالل،  ودولة  صغرية  خليجية 
واملعابري  الحدودي  الواقع  ولكن 
للتطبيع.  إمكانية  كل  ينفي  نفسه 
بني  ذلك  تصور  ميكن  كيف  إذ 

صاحب الحق ومغتصبه.
من  »طرف«  بها  اليوم  عامل  يف  حكاية  كل 
نقطة عبور، وعىل املعابر تلتقي عنارص مأساة 

إنسانية.
غازي  النص  وكاتب  املخرج  أن  املشكلة 
الزغباين حّول ذلك إىل خطاب سيايّس مستمّر 
خالل  البلدي  املرسح  دروج  عىل  نقف  كأننا 

للفن  قاعة مرسح  وليس يف  احتجاجية  وقفة 
الذي عليه عرض جوانب أعمق من هذا لتمثيل 
ذلك الوضع املأساوي الذي سامه البعض أكرب 
عظيمة  معالجات  وهناك  التاريخ  يف  جرمية 
شعرية وأدبية عن هذه الحدود واملعابر التي 
صارت طابعا للحياة القلقة لعامل ال يعرتف إالّ 
بالقّوة وينكر العدل. ومل تعد فقط »طروف«.

»طـروف« مسرحيـة للحــدود
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راضي الجعايدي يحّقق إنجازا 
جديدا يف الدوري األمريكي

حقق املدرب التونيس رايض الجعايدي إنجازا تاريخيا مع فريق هارتفورد الناشط يف الدرجة 

 »USL Championship« الثانية األمريكية بعد أن ضمن رسميا إىل مرحلة التتويج ببطولة

يف موسمه األول عىل رأس هذا الفريق، حقق رايض الجادي هدفه بالنجاح يف النصف األول 

أتليتيك من  السادسة، متكن هاتفورد  املجموعة  الثانية عرشة يف  مباراته  املوسم. ففي  من 

الفوز عىل فيالدلفيا 2 بنتيجة ثالثة أهداف دون مقابل.

* حسني القاسمي

هيئة شبيبة القريوان 
متمسّكة باحرتازها 

ضدّ البنزرتي
استئناف  إىل  العبيها  القريوانية  للشبيبة  املديرة  الهيئة  دعت 
إىل  الشبيبة  العبي  عودة  وتأيت  العواين  حمدة  مبلعب  التامرين 
التامرين تحسبا إلمكانية إعادة مواجهة النادي البنزريت يف انتظار 
قرار لجنة االستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم. والهيئة بصدد 
تجهيز ملّف لالستئناف يف االحرتاز بعد قرار مكتب الرابطة الوطنية 
برفض امللف شكال. ومن املنتظر إن يتم إيداع امللف لدى الجامعة 

هذا األسبوع ومن ثم تجهيز ملف للتاس كمرحلة أخرية.
* حسني

رباعي من الرتجي يعزز منتخب الجزائر
أعلن الرتجي أنه وصلته رسالة تتضمن دعوة من مدرب منتخب الجزائر، جامل بلاميض، ألربعة من العبي فريق 
باب سويقة، وهم: عبد القادر بدران، وإلياس الشتي، وأمني توغاي، وعبد الرحمن مزيان. وذلك من أجل املشاركة 
يف الرتبص املغلق، الذي يجريه منتخب الخرض من 5 إىل 14 أكتوبر القادم. تجدر اإلشارة إىل أن إلياس الشتي، وعبد 
القادر بدران، ساهام يف تتويج الرتجي بكأس السوبر املحلية، بعد الفوز عىل الصفاقيس بركالت الرتجيح )4-5(. وكان 

بدران صاحب الركلة األخرية الناجحة، التي قادت فريقه ملنصة التتويج.

* حسني

أمىض الالعب الدويل املوريتاين بوبكر ديوب عقد انضاممه 
الجنسيتني  ديوب  ويحمل  3 سنوات.  ملدة  التونيس  للملعب 
املوريتانية والسنغالية وهو من مواليد 11 مارس 1999 ويبلغ 

طوله 1.86 مرت.

إذ  دفاعي  ميدان  متوسط  خطة  ديوب  بوبكر  ويشغل 
تلقى تكوينه بفريق نواذيبو املوريتاين قبل أن يحرتف بفريق 

»سيدان« الفرنيس.

املوريتاني بوبكر ديوب يمضي للملعب التونسي

إسقاط قائمة 
سنان بن سعد

االنتخابات  هيئة  ان  مطلعة  مصادر  من  علمت 
بن سعد  سنان  السابق  الجامعي  العضو  قامئة  اسقطت 
وسنان  الجهوية  الرابطات  انتخابات  اىل  ترشح  ان  بعد 
ترشح مع قامئته اىل رابطة الوسط الرشقي باملنستري أما 
قرارا  اتخذ  الجرئ  وديع  كون  إىل  فيعود  الرفض  سبب 
قرار  يف  تراجع  ان  بعد  سعد  بن  سنان  نشاط  بتجميد 
والفضييل.  والسليمي  مقداد  بن  الثالوث  مع  االستقالة 
والن وديع الجريء مل يعلن القرار فإن سنان انتظر إال أن 
وديع رفض وبالتايل تم إسقاط القامئة وهنا يصح القول 
يف سنان انه حرص فندم لكن السؤال االهم من هو عضو 
رابطة املحرتفني الذي ال ميلك املستوى الدرايس املطلوب 

وحني قّدمه وديع قبلته لجنة االنتخابات؟
* رمزي الجباري

استقالة جماعية
 لهيئة امللعب السوسي 

أعلن أعضاء الهيئة املديرة لفريق امللعب السويس استقالة جامعية بسبب 

الذي  الفريق  يعيشها  التي  الصعبة  املالية  للوضعية  اإلرشاف  تجاهل سلطة 

ينتمي إىل الرابطة الثالثة مستوى ثاٍن »هواة«. وأعلن رئيس الهيئة أن تفاقم 

السلطات  دعم  غياب  إىل  باإلضافة  النادي  داخل  املالية  واملشاكل  الديون 

بالجهة هو الذي أدى إىل اتخاذ قرار االنسحاب، مؤكدا أن هذا القرار نهايئ 

وال رجعة فيه.

* حسني

الشعباني 
يتظلم 

من حكم 
السوبر أمام 
الصفاقسي

مدرب  الشعباين  معني  انتقد 
السوبر  حكم  الريايض  الرتجي 
الشعباين  وألن  حسني،  نعيم 
نعيم حسني  الحكم  مردود  قيّم 
فإننا نسأله ملاذا مل يقدم رأيه يف 

الحكم وليد البناين بعد مباراة الكالسيكو يف سوسة ضد النجم أو يف حكم مباراة 
الرتجي يف املتلوي ونعني هنا رشدي قزقز الذي أضاف أكرث من 10 دقائق عىل كل 
حال مردود نعيم حسني مل يكن كارثيا وقد أخطأ يف تقديراته لكنه مل يؤثر عىل 
نتيجة املباراة وحتى املطالبة بركلة جزاء فاللقطة مل تكن واضحة يف الزاوية التي 
وقف فيها الحكم عىل كل حال للشعباين رأي محرتم أم ان يتظلم فهذا ليس من 
حقه الن هيئة الرتجي وافقت عىل حسني حني متت استشارتها يف هذا التعيني 
الذي هو من  الحراق  الثاين وليد  وسنكتفي بذلك حتى ال نتحدث عن املساعد 
أحباء الرتجي فلامذا مل يرش معني إىل ذلك بعيدا عن تقييم أدائه خالل هذا السوبر 
الذي دخل التاريخ والكالم لن يغري أي يشء وكان عىل معني أن يتجاوز ذلك إال 

أنه مل يفعل وتلك هي مشكلته.
* محمد يوسف
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النادي االفريقي ناشط 
بقوّة يف سوق االنتقاالت

النادي اإلفريقي تعزيز رصيده البرشي يف املريكاتو الحايل بعد موسم فشل فيه الفريق  يواصل 
يف تحقيق أهدافه ومنها التأهل إلحدى املسابقات القارية املوسم املقبل يف موسم املائوية. ونشري 

راسلت،  قد  النادي  هيئة  أّن  اىل  هنا 
اجل  من  كومباوري  باسريو  الالعب 
املوسم  الفريق يف  املشوار مع  مواصلة 
صفقة  سقطت  أن  بعد  وذلك  القادم 
وذلك  التشييك  براغ  سالفيا  إىل  انتقاله 
التفاصيل  عىل  االتفاق  عدم  بسبب 
األحمر  هيئة  وقامت  هذا  املالية. 
واألبيض بخالص مستحقات الالعب يف 
املقبلة. كام أن  انتظار عودته يف األيام 
فريق شبيبة الساورة الجزائري قد أعلن 
انتقال متوسط ميدانه الهجومي فرحي 
االفريقي،  النادي  إىل  الخليل  إبراهيم 
يف صفقة انتقال حّر بعد انتهاء عقده. 
يشار إىل أن االفريقي قد حسم يف األيام 
املاضية صفقتي الظهري األمين الجزائري 
انتقال حر  عيادة يف صفقة  بن  حسني 
ملدة ثالث سنوات وزين بوطامن لنفس 

الفرتة.
* حسني القاسمي

وقفصة  الكاف  لرابطتي  كيل  غياب   ، الصدارة  يف  تونس  رابطة 
وتجاهل لرابطة بنزرت

املقاييس سواء  بكل  استثنايئ  مقابلة يف موسم  إجراء 182  بعد 
الفرق  بعض  أن  النسق حتى  أوتقطع  كورونا  بجائحة  األمر  تعلق 
كان ينقصها يف وقت ما أكرث من 5 مباريات وهوأمر غري منطقي 
وغري مقبول ألن له تأثريا غري مبارش عىل سري البطولة أواألحداث 
اللزوم.  الزائد عن  التشنج  التي رافقت عديد املقابالت إضافة إىل 
هذه املقابالت أدارها 36 حكام منهم 4 أفارقة يف إطار االنفتاح عىل 
»القارة االفريقية وهوحق اريد به باطل ». وقد شهد املوسم أخطاء 
تحكييمية كثرية وفظيعة يف بعض األحيان أثرت عىل نتائج بعض 
املقابالت. يف هذا الكشف تقدم لكم السفري التونسية اهم االرقام 
آخرهم  حكام   36 -توىل   : التونسية  البطولة  يف  بالحكام  الخاصة 
ماهر الحرايب ادارة مقابلة يف الرابطة االوىل وهم بذلك اكرموه ثم 
املقابالت  عدد  تفاوت  وقد   . لالعتزال  مبارشة  غري  بطريقة  دعوه 
بني حكم وآخر. فمنهم من مل يدر سوى مقابلة وحيدة ومنهم من 
أدار 12 مقابلة ويتصدر طليعة ترتيب الحكام الحكم الدويل نعيم 

حسني :
12 مقابلة نعيم حسني

11 مقابلة : أمري لوصيف
10 مقابالت : نرص الله الجوادي وصادق الساملي وهيثم قرياط

9 مقابالت : وسيم بن صالح
8 مقابالت : محرز املاليك وأسامة بن إسحاق ونضال بن لطيف 

ومجدي بلحاج عيل
7 مقابالت : أسامة رزق الله ويرسي بوعيل

6 مقابالت : مختار دبوس وأمين النرصي ووليد البناين
5 مقابالت : سليم بلخواص ويوسف الرسايري وهيثم القصعي 

وكريم الخمريي

4 مقابالت : محمد شعبان
ووليد  الجريب  ومراد  شوشان  وعامر  قزقز  رشدي   : مقابالت   3

الجريدي وخالد قويدر وباديس بن صالح
مقابلتان : كريم محجوب وفرج عبد الالوي

مقابلة واحدة : أليوم أليوم ويامالك تيسيام ومحمد أمني والياس 
بوخواصة ومحمد الفني وسفيان قتات وماهر الحرايب

رابطة تونس يف املقدمة
تونس سواء من حيث عدد  لرابطة  االسد  نصيب  كان  كالعادة 
املقابالت املسندة أو عدد الحكام املعينني باملقابل، مل تكن رابطتي 
أدار  بولعراس  أن حسام  رغم   1 بالرابطة  ممثلتني  وقفصة  الكاف 
باالقسام  واكتفى  املوسم  هذا  عوقب  ولكنه   1 بالرابطة  سابقا 
تقدم  والسبب هو وشاية  الجديد  العام  2 يف  الرابطة  ثم  السفىل 
املايض  املوسم  فاصلة يف  إدارته ملقابلة  الحالل عن سوء  أوالد  بها 
يتالعب،  مل  وإن  نهائيا  يعاقب  مل  ملاذا  ذنبه  ثبت  فإذا   .)18-19(
الحكم  عود  يشتد  أن  انتظار  ففي  قفصة  رابطة  أما  عاقبوه.  ملاذا 
ارشف الحركايت الذي أدار 4 مقابالت بالرابطة 2. رابطة بنزرت تم 
الطرف  عنه  غضوا  السحباين  فجالل   ، مقنع  سبب  دون  تجاهلها 
انتظر فرصته  الذوادي  مثلام حصل ألمين كشاط من قبله وأحمد 

ولكنهم مل مينحوه اياها.
+ رابطة تونس : 13 حكام – 72 مقابلة

رابطة سوسة :6 حكام – 35 مقابلة
رابطة املنستري : 4 حكام – 23 مقابلة

رابطة صفاقس  3 :3 حكام 
– 19 مقابلة

رابطة قابس :حكامن – 10 
مقابالت

حكم   : القريوان  رابطة 
واحد – 10 مقابالت

رابطة سيدي بوزيد : حكم 
واحد 6 مقابالت

رابطة نابل : حكم واحد – 
3 مقابالت

واحد  : حكم  مدنني  رابطة 
- مقابلة

الكامريون )1( وأثيوبيا )1( 
والجزائر )1( ومرص )1(

إشهارا  الحكام  أكرث 
للبطاقات الحمراء :

5 مجدي بالحاج عيل
4 محمد شعبان

3 نضال بن اللطيف
3 امري لوصيف

عن  إعالنا  الحكام  أكرث 
رضبات الجزاء :

7 نعيم حسني
5 هيثم القصعي

عيل  بالحاج  مجدي   4
وامين  املاليك  ومحرز  بوعيل  يرسي  ومحمد  اسحاق  بن  واسامة 

النرصي والصادق الساملي

يف كشف حساب اعامل ادارة التحكيم

حسني االكثر استعماال وخروج مذل لكريم محجوب
وماهر الحرابي ورشدي قزقز
5 مقابالت فقط للرسايري 

وبلخواص والقصعي

املحكمة اإلدراية 
ترفض طلب رئيس 

هالل الشابة
رفضت  اإلدارية  املحكمة  دوائر  من  واحدة  أن  مطلعة  مصادر  قالت 
الطعن الذي تقدم به رئيس هالل الشابة توفيق املكرش ضّد قرار الجامعة 
تدوينات  بسبب  يوما   90 النشاط  عن  بإيقافه  القدم  لكرة  التونسية 
وترصيحات أدىل بها مؤخرا، 
عىل  اإلبقاء  تّم  وبالتايل 

العقوبة.

مراد الهذلي يلتحق 
باألوملبي الباجي

مراد  الالعب  مع  رسمية  بصيفة  الباجي  لألوملبي  املديرة  الهيئة  تعاقدت 
عديد  خاض  أن  للهذيل  وسبق  حر.  انتقال  شكل  يف  وحيد  ملوسم  الهذيل، 
التجارب مع عديد الفرق التونسية عىل غرار اتحاد تطاوين والنادي االفريقي 
ومستقبل قابس والنادي الصفاقيس واألوملبي للنقل كام خاض تجربة خارج 

تونس مع نادي النجمة اللبناين يف املوسم الفارط.
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قد يتبادُر إىل ذهنك أيها القارئ أنني بصدد كتابة رسالة إىل صديق 
ته لهذه األسطر يف البداية »عزيزي  ما اسمه جورج، فالعنوان الذي تخيرّ
ل،  سُّ جورج...«، يحيل بالفعل عىل كتابة الرسائل أو إن أردت فنرّ الترَّ
وسوف أشاطرك التخمني الذي ذهبت إليه وأعترب – معك أيها القارئ 
العزيز – أن هذه البطاقة هي بالفعل رسالة، غي أنرّني لن أكتبها إىل 
- ولكْن  تراه أعاله  ت عنوانها كام  شخص ما اسمه جورج - وقد غيرّ
سأكتبها لك أنت تحديدا ولكلرّ شابرّ وشابرّة تونسيرّة من هذا الجيل 
املُنْمَذجة  الثرّقافة  بته  غررّ الذي  الجيل  الكيتش،  ثقافة  جيل  الجديد، 
ة وجورج وسوف... وسطرّحت عقولهم فصاروا يخلطون بني جورج عدرّ

األنقلوسكسونية  املجتمعات  يف  كثيا  يتدرّد  اسم  هو  »جورج« 
إلحالته عىل امللوكية، ومعلوم أن يف تلك املجتمعات شائع اسم جورج 
بالنجاح  وكُلرّلت حياته  اسمه جورج  كان  أن من  باعتبار  كبي  بشكل 
ي ابنه جورج أيضا تربرّكا بذلك واعتقاد يف استمرار النجاح  والترّميز يسمرّ
والتميرّز، وبالفعل كثيون هم الذين تركوا بصمتهم يف تاريخ البرشية 
وكانوا يحملون اسم جورج، ولكن لألسف الشديد أن أغلب جيل اليوم 
ال يعرفونهم ومل يسمعوا عنهم أيرَّ ذكر، ويكفينا فقط أن نذكر أن يوم 
تاريخ  مع  يتزامن   2020 سبتمرب   22 ليوم  واملوافق  املنقيض  الثالثاء 
ميالد املناضل الوطني واليساري جورج عدة قبل قرن وأربعة سنوات 
بالتامم والكامل، إذ ُولد الذي ال يني يعررّف نفسه بأنه »يهودي تونيس 
الشهر،  معاد للصهيونية« يوم 22 سبتمرب 1916 ليحل عنرّا يف نفس 
سبتمرب، وتحديدا يوم 28 منه سنة 2008. يكفي أن نذكر اسم جورج 
الجيل  هذا  رقبة  حول  يلتف  الذي  والهباء  الخواء  عىل  لنقف  ة  عدرّ

املُنمذج.
يلبس  ال  الذي  الجيل  صاعدا.  كان  الذي  أو  اعد،  الصرّ الجيل  هذا 
م األزياء  إال املاركة الشهية جورج آرماين وينتظر آخر تقليعات مصمرّ
جورج شقرا ويتابع ملسات العب كرة القدم جورج وياه ويتابع أفالم 
املغني  صحة  عىل  خوفا  ويرتعب  االشهارية،  وومضاته  كلوين  جورج 
الررّايس. الجيل الذي ال يفورّت حلقة  جورج وسوف أو حنجرة جورج 
واحدة من حلقات برنامج جورج قرداحي. إنه الجيل الذي وثق متام 
العراق وفلسطني  الوثوق يف مرشوع جورج بوش من أجل »تحرير« 

وكامل املنطقة الرشق أوسطية.
إنه الجيل، ذاته وعينه الذي ال يعرف جورج حبش مؤسس الجبهة 
عام  أمني  حاوي  جورج  وال   1968 سنة  فلسطني  لتحرير  الشعبية 
الحزب الشيوعي اللبناين الذي اغتيل داخل سيارته، وال جورج باطاي 
الفيلسوف الفرنيس وأحد رموز الحركة السوريالية، وال جورج قالواي 
طرابييش  جورج  وال  الفلسطينية،  للقضية  املنارص  األنقليزي  املناضل 
املفكر والكاتب واملتجم السوري الذي ترجم ما يزيد عن مائتي كتاب 
يف الفلسفة وااليدولوجيا لعل أبرزهم »معجم الفالسفة« ومؤلفه األشهر 
»نقد نقد العقل العريب« الذي صدرت منه خمس مجلدات كتبها يف 
الذي  املجريرّ  الفيلسوف والسيايس  لوكاتش  عرشين سنة، وال جورج 

يُعترب مؤسس املاركسية الغربية يف مقابل »املاركسية السوفياتية«، وال 
جورج برنارد شو املفكر والكاتب االيرلندي األشهر والالديني املتسامح 
مع جميع الديانات، برنارد شو الذي رفض جائزة نوبل حني قدمت له 
وقال: »إن هذا طوق نجاة يُلقى به إىل رجل وصل فعال إىل بر األمان، 
الذي  الفرنيس  املوسيقي  بيزيه  عليه من خطر«. وال جورج  يعد  ومل 
كتب أوبرا كارمن، وال جورج أورويل الروايئ األنقليزي صاحب أشهر 
رواية يف الرسد الديستويب بعنوان 1846 التي كتبها عام 1949 ورواية 
الحياة عندما  كثرّف وجوده يف  الذي  أورويل  الحيوان، جورج  مزرعة 

كتب »لقد جئت هنا من أجل محاربة الفاشية«.
امت  ة... الجيل الصرّ إنه هو الجيل نفسه الذي ال يعرف جورج عدرّ

أمام خيانات املطبرّعني املنحدرين نحو »صفقة القرن« االستعامرية...
ومل  تونس  ليجلوه عن  الفرنيس  االستعامر  قاوم  الذي  ة  عدرّ جورج 
منظمة  اعتاف  عىل  وال  أوسلو  اتفاق  عىل  ال  رحل،  أن  إىل  يوافق، 
التحرير الفلسطينية بالكيان الغاصب ومل يزر األرايض الفلسطينية ألن 
يف ذلك اعتافا برشعية االحتالل الصهيوين، كتب عنه صديقه الكاتب 
اب  واملناضل اليساري فتحي بالحاج يحيى صاحب رائعة »الحبس كذرّ
والحي يرورّح«، كتب عنه يف تأبني نرُش بجريدة املوقف يوم 3 أكتوبر 
باالستقالل  الحلم  زمن  حياته  مطلع  عاش  ة  عدرّ وجورج   ...«  2008
جون ضمن قادة الحركة الوطنية والنقابية، ثمرّ  وعرف ألجل ذلك السرّ
تونيس  لكلرّ  السيادة  متنح  وبأن  االستقالل  بفاكهة  الحلم  زمن  عاش 
له إلدراك  فرصة التحورّل إىل مواطن له من الحريرّات والحقوق مبا يؤهرّ
الواجبات، فإذا بالقادة وحدهم يتحورّلون أسيادا وجورج ما زال يراهن 
عىل األمل يف أن يستجيب القدر يوما طاملا أن الشعب أراد الحياة. 
ل وعرب  عب: جنب نقابة العامرّ لذا كان دوما موجودا حيث وجد الشرّ
أين  من  اري  الدرّ وهو  اإلنجازات  ن  ويثمرّ فكرته  يحمل  البالد  مناطق 
أتينا وكيف كانت البالد أيرّام صباه وشبابه، وينبرّه إىل قرص املسافات 
وقدرة البالد عىل قطع أشواط أفضل بكثي لو كُتب للحريرّة أن تكون 

قسمتنا اليومية.

حارضا  والجدد،  القدامى  لرفاقه  وفيرّا  ة  عدرّ جورج  ظلرّ  ذلك  رغم 
ها كثيا الررّفاق يف مرسح  يف كلرّ املناسبات ويف مناسبات أخرى ال يؤمرّ
التياترو أو غيه من محافل املوسيقى والسينام. ألنرّ جورج كان يحبرّ 
الثرّقافة وال ميضغ الحياة سياسة وبس. وكان أيضا أجمل أنصار القضية 
مع  حكايته  يعرف  والذي  الدميقراطيرّات.  النرّساء  وحبيب  النسائية 

زوجته غالديس يدرك أنرّ األمر عنده جبلرّة أكرث منه اكتسابا.«
التونيس  العام  االتحاد  حال  لسان  الشعب  جريدة  أعمدة  وعىل 
وصديق  صديقه  أيضا  عنه  ث  تحدرّ مثلام  عدة  جورج  كان  للشغل 
الحامية  مبنظومة  ملامرّ  »كان  بأنه  األخزوري  الهادي  األخ  الجميع 
صة التقارير السنوية الصادرة عن إدارة  االجتامعية يتابع بعني متفحرّ
يف  الرسمية  بالجريدة  تصدر  التي  القوانني  وكل  االجتامعي،  الضامن 
الغرض، بل يذهب به حبه للتدقيق إىل تتبع النص نفسه يف الصيغة 
التي صدر بها يف الرائد الرسمي باللسانني العريب والفرنيس، فضال عن 
إملامه بالفقه املقارن يف مجال الحامية االجتامعية، وكان يحرص عىل 
داعيا  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  ذمة  عىل  التجربة  هذه  وضع 
النقابيني إىل رضورة االهتامم بهذا الجانب، واضعا مسألة الحفاظ عىل 
املكاسب يف هذا الشأن وتطويرها أمانة يف عنق الشغالني.« ويضيف 
مساهامته  ينسوا  لن  النقابيني  »إن  كاتبا  ة  عدرّ جورج  عن  األخزوري 
بها  أثث  مداخالت  خالل  من  االجتامعية  الحامية  حول  صة  املتخصرّ
الجامعة النقابية التي نظمها االتحاد العام التونيس للشغل، فضال عام 
صدر له من إسهامات يف الغرض بجريدة الشعب. ولقد كان الرفيق 
جورج يؤدي هذا العمل تطوعا، إذ كان يتعفف عن تسلم املكافآت 
التي ترصد له كبقية الخرباء يف ميزانية الندوات التي يُدعى إىل القاء 

مداخلة فيها، وكان يطلب تحويلها إىل صندوق التضامن النقايب«.
وال ميكن أن أنهي هذه البطاقة/ الرسالة دون التذكي بهذا املقتطف 
من الرسالة الوحيدة واليتيمة التي تجررّأ جورج عدة مبفرده عىل كتابتها 
وإرسالها إىل زين العابدين بن عيل دفاعا عن الحبيب بورقيبة، وهي 
معايل،  محمد  الشيوعي  واملناضل  اإلعالمي  العربية  إىل  نقلها  رسالة 
ومنها هذا املقتطف »إنني أشعر اآلن باألىس ملرّا أرى يف بلدي واحدا 
من رفاقي القدامى يف معسكر االعتقال وقد غدا أكرب مسنرّ محروم 
العامل ويحزنني أن أرى من كان زعيام كبيا ال يعيش  من حريته يف 
حررّا يف تونس أو يف ضواحيها، قرب أرسته وبني أحفاده وأبناء أحفاده. 
التامة  يته  أرجوكم سيدي الرئيس أن تعيدوا إىل الحبيب بورقيبة حررّ
مون خدمة جليلة لتونس التي سوف لن  والكاملة وهكذا سوف تقدرّ
تتميز عندئذ بأنها البلد الذي يعيش فيه أكرب املحرومني من حريتهم 

سنرّا.
وإنني ملقتنع سيدي الرئيس بأنكم سوف تتفهمون دافعي املزدوج: 
طموحي إىل رؤية بلدي دون شائبة أو المئة، من ناحية وأداء واجب 
التضامن مع ذاك الذي ال ميكن االستنقاص من قيمته والذي اقتسمت 

معه »قاميلة« مساجني املحتلرّ األجنبي من جهة أخرى«.

أفكار متقاطعة:

يكتبها:  ناجي الخشناويالسميقار يا جورج... التطبيع يا عدّة...

10:00
»مروان  الفنان  يؤمنها  موسيقية  فقرة  االفتتاح: 

األزرق« بعنوان صب حان 20 دق
الثقافية  الزيدي وزير الشؤون  - كلمة السيد وليد 

أو من ميثله. 
- كلمة السيد كامل الرياحي مدير بيت الرواية

إدارة  والفكرية:  األدبية  الزغباين  كامل  تجربة 
الروائية سعدية بن سامل

يف  رواية:  حول  مداخلة  الجابيل:  محمد  الروايئ   -
انتظار الحياة

- الناقد أرشف القرقني: مداخلة حول رواية مكينة 
السعادة

- القاص األسعد بن حسني: قراءة يف مخطوط كامل 
الزغباين األخي »سباحة حررّة« 

- الناقد محمود طرشونة: قراءة يف رواية »يف انتظار 
الحياة« 

- الفيلسوف سليم دولة: كامل الزغباين املتوغل 
- املفكرة حياة حمدي: كامل الزغباين قارئا لدولوز 

أوالفلسفة ضدرّ البالهة 
13:30

الشهادات: إدارة اإلعالمية سندس زروقي
وسنوات  الزغباين  كامل  الردييس:  النارص  الشاعر   -

الجمر   
كامل  الزغباين:  غازي  واملمثل  املرسحي  املخرج   -

د  الزغباين املتعدرّ
السهييل:  الدين  نرص  واملمثل  السيناميئ  املخرج   -

شهادة حول حلُم الجامعة الشعبية 
- الناقد جلول عزونة: قراءة يف تجربة رابطة الكتاب 

األحرار  
الناقد نور الدين الخبثاين: كامل الزغباين األديب   -

والفيلسوف واإلنسان 
14:30

أمسية شعرية مهداة إىل روح كامل الزغباين: إدارة 
الشاعر جامل الجاليص 

- الشاعرة آمال موىس
- الشاعرة فاطمة بن فضيلة 

- الشاعر الطيب بوعالق 
- الشاعر املنصف الوهايبي 

- الشاعر النارص الردييس 
- الشاعر رحيم جامعي 

- الشاعر آدم فتحي 
- الشاعر محمد الهادي الوساليت 

- الكاتب توفيق العلوي 
15:30 : استاحة 

رواية  قراءة  يعيد  أنه  الزغباين  كامل  طقوس  من 
»دون كيشوت« مليغيل دي رسفانتس كلرّ سنة لذلك 
يهدي إليه بيت الرواية مرسحية: »دون كيشوت كام 

نراه«
العرض: دون كيشوت كام نراه 

16:00
دراماتورجيا وسينوغرافيا وإخراج: الشاذيل العرفاوي

نص: ميخائيل بولغاكوف 
مخرج مساعد: لطفي الناجح
متثيل:  عبد القادر بن سعيد

محمد املنصف العجنقي

برنامج يوم زغبانيا: كامل الزغباين حفلة الحياة  

9 أكتوبر 2020 تنظيم بيت الرواية ، مكان التظاهرة مسرح املبدعني الشبان بمدينة الثقافة


