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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  

وزير املالية أضاف نقاطا 
لم نتفق فيها

اتفاق تاريخي بين الحكومة واالتحاد

تسوية وضعيات 31 ألف عامل يف احلظائر

بــالغ
من وزارة الشؤون 

االجتماعية

أنّه عمال بأحكام األمر  الشؤون االجتامعية  تذكّر وزارة 

عدد 1933 املؤرخ يف 20 سبتمرب 1993 واألمر عدد 2016 

املؤرخ يف 27 سبتمرب 1993 واألمر عدد 2895 املؤرخ يف 

12 ديسمرب 2000 واألمر عدد 2375 املؤرخ يف 24 أوت 

العامل  لجوائز  الرتّشحات  لتقديم  أجل  آخر  أن   2009

املثايل والتقّدم االجتامعي واللّجان االستشارية للمؤّسسات 

سنة  بعنوان  املهنية  والسالمة  والصّحة  العملة  ونيابات 

2020 هو يوم 31 ديسمرب 2020.

والعمومية  الخاصة  املؤّسسات  فإّن  لذلك،  وتبعا 

املهنية  واملنظامت  والجمعيات  الشغل  ملجلة  الخاضعة 

إىل  الجوائز  لهذه  الرتّشح  ملّفات  لتوجيه  مدعوة  املعنية 

مقر الوالية املختّصة ترابيا قبل األجل املذكور أعاله.

الجهوية  باإلدارات  االتصال  ميكن  اإلرشادات،  وملزيد 

للشؤون االجتامعية.

بخصوص جوائز العامل المثالي 
والتقدم االجتماعي والّلجان االستشارية 

للمؤسسات ونيابات العملة والصحة 
والسالمة المهنية بعنوان سنة 2020

حول  المرسوم 116

املشيشي يعقد صفقة حول مشروع »ساقط« ال محالة

اإلشكالية 
واحلدود ؟

انتقاد القضاء و القضاة:

الدكتور عبد  اللطيف الحناشي

حول التصرف في حساب 1818

البالد تحتاج حوارا 
وطنيا عميقا يفضي

إىل هدنة اجتماعية 
وسياسية

الثقافة للتفرهيد 
وليست لبناء الدولة 
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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 

العام  األمني  قرطاج  بقرص  سعيّد   قيس  الجمهورية  رئيس  استقبل 
لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نورالدين الطبويب

الناتج  بالبالد  الوضع االجتامعي  التطرق إىل صعوبة  اللقاء  وتم خالل 
تم  كام  السيايس.  الوضع  تداعيات  وعن  االقتصادي،  الوضع  عن صعوبة 

التطرق إىل مشاريع القوانني املنظمة للقطاع السمعي البرصي.
انتظارات  تحقيق  عىل  الرتكيز  رضورة  عىل  الجمهورية  رئيس  وأكد 
الشعب التونيس وتطلعه إىل الشغل والحرية والكرامة، مضيفا أن سيادة 
تونس وأمنها القومي من املسائل التي يجب أن تظّل فوق كل االعتبارات 

األخرى.
وأوضح أن محاوالت العودة بتونس إىل الوراء ليست سوى محاوالت 
فاشلة، مؤكدا حرصه عىل ضامن الحريات والسهر عىل تطبيق الدستور. 
كل  من  الثورة  منذ  تخلص  الذي  اإلعالم  قطاع  أن  الصدد  هذا  يف  وبنّي 

القيود التي تكبله، سيسعى، بفضل العزمية الصادقة 
تجاوز  نحو  الدفع  إىل  والنزهاء،  الرشفاء  للمهنيني 

الهنات التي يعيشها املشهد اإلعالمي اليوم.
رئيس  أطلع  أنه  الطبويب  نورالدين  األخ  وأفاد 
التونسيات  لتوحيد  االتحاد  مقرتح  عىل  الدولة 
االنتخابية  الرشعية  مرجعه  مقرتح  وهو  والتونسيني 

ودولة القانون واملؤسسات وفق تعبريه.
وأشار إىل أهمية ترتيب األولويات ورضورة التضامن من أجل معالجة 
األوضاع الراهنة التي زادتها جائحة كورونا تعقيدا، الفتا يف هذا السياق 
إىل ترضر جل القطاعات وتدهور أوضاع املؤسسات العمومية عىل غرار 
املؤسسات الرتبوية وقطاع النقل. وبنّي أن ما يشهده اليوم قطاع اإلعالم 
من جدل ليس من أولوياتنا، مشريا إىل أن تونس تعيش اليوم دميقراطية 

فتية تتلمس خطواتها األوىل لذلك ال بد من صياغة تشاركية يف العديد 
من القضايا.

كل  دراسة  وجوب  عىل  أكد  اإلعالم  تحرير  عن  الحديث  وبخصوص 
البدء  بها، مشددا عىل أن إصالح اإلعالم يتطلب  القيام  خطوة مليا قبل 
إىل  االجتامعية  حاميتهم  وتوفري  الصحافيني  تشغيل  هشاشة  مبعالجة 
جانب حاميتهم من الضغوطات املسلطة عليهم من بعض لوبيات املال 

والسياسة.

قيس سعيّد يستقبل 
األخ نورالدين الطبوبي

حول التصرف في حساب 1818

االتحاد العام التونسي للشغل وزير املالية أضاف نقاطا لم نتفق فيها
يدين قرار الحكومة سحب 

مشروع القانون الخاص باإلعالم 
السمعي البصري 

القانون  سحب  عىل  إعالم  سابق  ودون  الحكومة  أقدمت   
املتعلّق باإلعالم السمعي البرصي عشيّة تقديم مبادرة ترشيعية 
البرصي  العليا املستقلة لإلعالم السمعي  الهيئة  تهدف إىل رضب 
اإلعالمي  املشهد  تفتيت  وإىل  الحزبية  املحاصصة  إىل  وإخضاعها 
الخارجية  والقوى  الفاسد  السيايس  املال  لوبيات  أمام  وتحريره 
املدّعمة لإلرهاب، وهو قانون كانت الحكومة السابقة قد توافقت 
عليه مع الهيئة العليا املستقلّة لإلعالم السمعي والبرصي واالتحاد 
العام التونيس للشغل والنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني وعدد 

من الجمعيات املشتغلة عىل اإلعالم عموما.
ّر: وإّن االتحاد العام التونيس للشغل بعد هذا القرار غري املرُبرَ

باإلعالم  الخاص  القانون  مرشوع  سحب  الحكومة  قرار  يدين 
السمعي البرصي ويعتربه صفقة مشبوهة لتسهيل مترير املبادرة 
السيايس مقابل  املال واإلرهاب واإلسالم  الترشيعية الئتالف لويب 

غطاء سيايس للحكومة.
يهيب باألعضاء من األحرار والوطنيني يف مجلس نّواب الشعب 
تضارب  من  فيها  ملا  لديهم  املعروضة  للمبادرة  بقّوة  التصّدي 
مصالح وسعي لتدمري حرية اإلعالم وتخطيط ماكر للهيمنة عىل 
واإليديولوجية  السياسية  لألهداف  وتطويعه  اإلعالمي  املشهد 

الضيّقة.
تنقيح  مبادرة  مترير  تّم  صورة  يف  الجمهورية،  رئيس  يطالب 
التوقيع  وعدم  الدستورية  صالحيّاته  استخدام  إىل   ،116 املرسوم 
إعالم  ويكرّس  الدستور  مع  يتعارض  الذي  القانون  هذا  عىل 

التعليامت واملافيات.
الهياكل املهنية لإلعالم إىل التصّدي وبكّل األشكال  يدعو كافّة 
اإلعالم،  عىل  للهيمنة  بالربملان  املتسرّتة  األطراف  محاوالت  إىل 
مثلام أحبطوا سابقا اعتصام العار أمام التلفزة التونسية وتنصيب 
املأجورين عىل املؤّسسات اإلعالمية ومحارصة اإلعالم وخنقه ماليا.
األمني العام
نورالدين الطبويب

العام  والرأي  النقابيني  اإلخوة  إحاطة  أوّد 
الوطني علام بكيفية الترصف يف حساب التوقي 
 )06 عدد  )الحساب  الصحية  الجوائح  ومجابهة 
التونيس  العام  لالتحاد  ممثل  عضو  بصفتي 
يف  الترصف  ملراقبة  املحدثة  اللجنة  يف  للشغل 
األموال املودعة يف الحساب الربيدي 1818. فقد 
نص مقرر وزير املالية املؤرخ يف 6 افريل 2020 
تدخله  مجاالت  عىل  الحساب  لهذه  املحدث 

وهي:
والتكوين  التحسيس  برامج  يف  املساهمة   *
الجوائح  ومجابهة  للتوقي  الرامية  الصحي 

الصحية
الفضاءات  وتجهيز  تهيئة  يف  املساهمة   *
باألشخاص  للتكفل  املعتمدة  الطبية  واألقسام 

املشتبه بإصابتهم أو املصابني
والكواشف  األدوية  اقتناء  يف  املساهمة   *
للتوقي  املوجهة  الطبية  واملستلزمات  واألمصال 

ومجابهة الجوائح الصحية
يف  املرتبصني  قدامى  من  املتعاقدين  *خالص 
الطب الذين أنهوا فرتة تربصهم وذلك يف إطار 
عقود إسداء خدمات متعلقة بالتوقي ومجابهة 

الجوائح الصحية
 2020 افريل   8 يف  للجنة  اجتامع  أول  ومنذ 
األموال  من  جزء  لتحويل  محاولة  الحظنا 
من  التي  املتعاقدين  أجور  لخالص  املتوفرة 
املفروض خالصها من اعتامدات الوزارة وهو ما 
املوقف  ذلك  يكن  ومل  اإلبان.  يف  عليه  اعرتضنا 
الغاية  املصاريف إىل  سوى للحرص عىل توجيه 
يرد  مل  مقرتح  أي  رفض  دون  لها  حددت  التي 
عىل  وافقنا  أننا  ذلك  عىل  والدليل  املقرر.  يف 
طلب تقدمت به وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي يف اجتامع 8 ماي 2020 لتمويل برامج 
نظرا  كورونا  فريوس  مبجابهة  متعلقة  بحث 

تنقيح مقرر وزير  يتم  أن  العلمية عىل  لقيمته 
فوجئنا خالل  أننا  غري  أعاله.  إليه  املشار  املالية 
الجلسة املنعقدة بتاريخ 10 سبتمرب 2020 بأن 
وزير املالية أضاف نقاطا أخرى إىل املقرر مل يتم 

االتفاق بشأنها وهي:
* خالص األعوان شبه الطبيني يف إطار عقود 

إسداء خدمة
املكلفني  العمومية  الصحة  أطباء  *خالص 
بتأمني حصص االستمرار الطبي ويف إطار التوقي 

ومجابهة الجوائح الصحية
* تحويالت لفائدة املجالس الجهوية بعنوان 
الخاضعني  األشخاص  إيواء  مبصاريف  التكفل 

للحجر الصحي اإلجباري
وطالبت  االضافات  هذه  عىل  اعرتضت  وقد 

بإلغائها.
الصحة  وزارة  طالبت  الجلسة  نفس  ويف 
بالتكفل بخالص مزودي املستشفيات العمومية 
الكرورونا  لفائدة مرىض  املستعمل  باألوكسجني 
فكان موقفي املوافقة عىل املبدأ رشيطة ان يقع 
للمستشفيات  العادي  االستهالك  بحجم  مدنا 
بالفارق فقط الن  الصندوق  العمومية ويتكفل 
الترصف  ميزانية  يف  يدخل  العادي  االستهالك 

لوزارة الصحة .
إىل  بلغ  الحساب  رصيد  أن  املالحظة  وتجدر 
دينار  مليون   201.6 املايض  سبتمرب   30 حدود 
وهي متأتية كلها من التربعات الطوعية لفائدة 
يوم  اقتطاع  تشمل  وال   1818 الجاري  الحساب 
عليه  املنصوص  افريل  شهر  بعنوان  العمل 
باملرسوم عدد 5 لسنة 2020 املؤرخ يف 14 افريل 
.وقد  الدولة  ميزانية  لدعم  الذي خصص   2020
تم رصف إىل حد اليوم 52 مليون دينار مفصلة 

كااليت :
النفقات املنجزة املبلغ باملليار:

* تهذيب البناءات املتعلقة بجائحة الكورونا 
1.068

* اقتناء مستلزمات طبية 39.971
* تأجري عملة وأعوان غري قارين 0.606

الصحي  الحجر  نفقات  تكاليف  تغطية   *
الجهوية  املجالس  لفائدة  االجباري  الجامعي 

10.358
* جملة النفقات املنجزة 52.005

النفقات املربمجة فهي يف حدود: 146.1  أّما 
مليار مبوبة كااليت:

النفقات املربمجة املبلغ باملليار
■ تهذيب البناءات املتعلقة بجائحة الكورونا 

3.931
■ اقتناء مستلزمات طبية 0.028

■التجهيزات 105.480
■ املوارد البرشية 16.705

■ تكاليف الحجر الصحي اإلجباري 20.041
* جملة النفقات املربمجة 146.186

بهذه  اإلعالم  واجبي  من  ارتأيت  لذلك 
األموال  رصف  رضورة  إىل  والتنبيه  التجاوزات 
غريها  دون  لها  املحددة  األبواب  يف  املتبقية 
باعتبارها أمانة تربع بها أصحابها لغايات معينة.

التي  باملهام  اللجنة  التزام  عدم  صورة  ويف 
التونيس  العام  االتحاد  فإن  أجلها  من  أحدثت 
إىل  مضطرا  سيكون  شخيص  يف  ممثال  للشغل 
االتحاد  لسمعة  صونا  اللجنة  من  االنسحاب 
العام التونيس للشغل الذي كان أول من جسد 
قيم التضامن ملواجهة الوباء ومل يتوان مناضلوه 
الصحية  اإلطارات  طليعتهم  ويف  التضحية  عن 
رغم محدودية اإلمكانيات إىل حد سقوط شهداء 

يف صفوفهم.
عبد الكريم جراد

األمني العام املساعد املسؤول عن قسم 
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يوسف الوسالتي

116 ينتهي فصل آخر من  النظر يف تنقيح املرسوم  بتأجيل 
التي بارشتها احزاب  سلسلة قصة محاولة االستيالء عىل االعالم 

الحكم الحالية ومن يدور يف فلكها منذ االيام االوىل للثورة.
قّصة االجهاز عىل االعالم الحّر واخضاعه بدأت منذ ان نظمت 
ومجموعات  الثورة  حامية  رابطات  من  بدعم  النهضة  حركة 
السلفيني اعتصاما امام مقر التلفزة الوطنية وقد سبقت وعقبت 
هذا االعتصام محاوالت عديدة لشيطنة االعالم والدعوة لتطهريه 
الفعلية  الرتجمة  هو  الهاروين  الكريم  عبد  السيد  ترصيح  وكان 
لسلوك الرتويكا الحاكمة يف تلك  الفرتة حينام دعا اىل التفويت 

يف االعالم العمومي.
وقد سبق هذه الدعوة للتفويت محاوالت تدجني كثرية كان 
من اهّم مظاهرها تعيني محمد  املّدب عىل رأس االذاعة الوطنية 

واميان بحرون عىل رأس التلفزة الوطنية.
تلك مل  الهيمنة  ان محاوالت  االطراف  ومن سوء حظ هذه 
تجد نفعا امام ارصار الصحافيني عىل تشكيل مجالس تحرير يف 
كل مؤسسات االعالم العمومي وهو ما خفف من وطأة محاوالت 
اما  خصوصا  جدوى  ذات  وغري  فوقية  هيمنة  وأبقاها  الهيمنة 
تصاعد موجة التعديل والتعديل الذايت التي طغت يف تلك الفرتة.

* من التفويت إىل الفوىض
بعد فشل مرشوع الهيمنة او التفويت يف االعالم العمومي 

ويف ظل غياب الهايكا التي طالب الصحافيون ببعثها انترشت 
وبصورة فجئية قنوات واذاعات كالفقاقيع وتدفق املال السيايس 
بقّوة خصوًصا مع اقرتاب موعد انتخابات 2014 وكان واضحا ان 
التلفزية هو  الرئييس املوكول لتلك االذاعات واملحطات  الدور 
خدمة احزاب سياسية بعينها خالل االنتخابات الترشيعية ولكن 
مبجرّد انتهاء االنتخابات اضمحلت اغلب تلك القنوات واختفت 

ليحتفظ اصحابها بأموالهم ملواعيد انتخابية اخرى.
* مساومات ورشاء لالعالم الخاّص

اضافة اىل املخططات السابقة التي ذكرناها لالستيالء عىل 
يف  كبريين  وابتزاز  مساومات  جرت  والخاص  العمومي  االعالم 
التعامل مع االعالم الخاص حيث متت مساومة بعض اصحاب 
جراياتهم  عىل  حتى  ومساومتهم  سياسيا  وابتزازهم  القنوات 
وباءت تلك املحاوالت بالفشل حينا وبالنجاح حينا آخر لكنها 
يف مطلق األحوال مل تضمن هيمنة هذه االطراف عىل اعالم ظل 
يتوق اىل الحريّة واالستقاللية وقد أمدته الثورة بكل مقّومات 

الدفاع عن هذه املبادئ.
* هل عقد املشييش صفقة؟

كتل  عىل  واالئتالف  تونس  وقلب  النهضة  حصول  مبجرّد 
جديدة  قوانني  مترير  نحو  منصبّا  التفكري  صار  وازنه  برملانية 

ولدت  الهيمنة  تضمن هذه 
الكرامة  ائتالف  مبادرة 
السخط  من  اجواء  وسط 
والنقمة عىل نزعات ترشيع 

الفوىض يف  االعالم ورغم ان مبادرة الحكومة السابقة التي تّم 
تقدميها للربملان مل تناقش، اال ان امكانية اعادة طرحها للنقاش 
ظلت واردة ولكن ما حصل كان مفاجئا للصحافيني ولالتحاد 
وللمجتمع املدين الذي ساهم يف صياغة تصّورات عامة ملرشوع 
مرشوعها  سحبت  الحكومة  ان  املفاجئ  لالعالم  جيد  قانون 

لتفسح املجال ملناقشة مرشوع االئتالف.
املعطيات الواردة لدينا تؤكد ان املشييش عقد اتفاقا مع 
االطراف  الراغبة يف مترير مرشوع االئتالف... االتفاق ان صفقة 
ال يعرف ما هو مقابلها ولكن من الواضح انها كانت صفقة 
العتبارات  السقوط  مآله  سيكون  االتفاق  هذا  وان  خارسة 
عديدة منها عدم املصادقة عليه يف الربملان خصوصا وان جزًءا 

من نّواب النهضة غري راضني عىل املرشوع.
كام قد تسقط هذا املرشوع هيئة النظر يف مدى دستورية 
الجمهورية  رئيس  سيسقطه  أيضا  االحوال  كل  ويف  القوانني 

لينال املزيد من ثقة الصحافيني واملجتمع املدين.

املشيشي يعقد صفقة حول مشروع »ساقط« ال محالة

تنقيح المرسوم 116 ليس أولها

ملاذا تمرر اللجان مبادرات تشريعية رغم رفضها من الجميع؟
طرح للرفض الواسع للمبادرة التي سعى من خاللها إئتالف 
الكرامة اىل تنقيح املرسوم 116 الكيفية التي تتم بها مناقشة 
بالرغم من  العامة  الجلسات  اىل  بها  القوانني والدفع  مشاريع 
االنتقادات املوجهة لها شكال ومضمونا والغايات املتخفية من 

وراءها.
تحالف  بواسطتها  يحاول  التي  مبادرة  لهذه  حصل  وما 
وعىل  والبرصي  السمعي  القطاع  عىل  اإللتفاف  »الرتويكا«  
الهايكا وهو نفس ما حصل ملرشوع قانون زجر اإلعتداءات عىل 
القوات الحاملة للسالح والذي إنتفضت كل مكونات املجتمع 
املدين وعموم املواطنني ملنع متريره مع مفتتح الدورة الربملانية 

بداية شهر أكتوبر الجاري.
التوازنات  اىل  تخضع  البداية  يف  اليها  أرشنا  التي  فالكيفية 
جميع  إليه  تحال  الذي  الشعب  نواب  مجلس  مكتب  داخل 
املبادرات الترشيعية للنظر فيها ثم يحيلها بدوره عىل اللجان 
عىل  مآخذ  هناك  تكون  وعندما  فصال  فصال  بدراستها  املعنية 
أي مبادرة تعرض عىل تصويت أعضاء املكتب ومن هنا يتبني 
للمالحظني الرصاع بني الكتل للتموقع داخله ولعل ما حصل يف 
النواب من كتلة اىل  االيام املاضية من تسابق وتحويل وجهة 

أخرى أكرب دليل عىل اللهث خلف مقعد داخل مكتب املجلس قد يغري التوازنات ويرجح 
الربملان واألمثلة عديدة ومتكررة من  التي تطرح عىل  التصويت داخله  أثناء عملية  الكفة 

دورة برملانية اىل أخرى.
وما ذكرناه ينطبق كذلك عىل سري أعامل اللجان والتي توزع رئاستها ونيابة الرئاسة ومقرها 
والحريات  الحقوق  لجنة  عىل  ينطبق  ما  وهذا  الكتل  حجم  إنطالقامن  التوازنات  بحسب 
والعالقات الخارجية التي عهد اليها التطرق مبادرة تنقيح املرسوم 116 حيث كانت رئاستها 
لكتلة قلب تونس ونيابة للرئاسة إلئتالف الكرامة وضمت 12 نائبا ينتمون لكل من النهضة 
وقلب تونس وإئتالف الكرامة من مجموع 22 نائبا أي أن األغلبية تبقى لصالحهم حتى لو 
النواب مكتمال يف كل الجلسات وهذا أمر غري للنواب متواتر إذ تعرف عديد  كان حضور 

اللجان غيابات متكررة للتوابومتت املصادقة داخلها عىل عديد املشاريع واملبادرات.
* اإلرصار عىل متريرها رغم رفضها

وهذا املوقف ال ينطبق فقط عىل هذه املبادرة أو نواب تحالف الرتويكا الجديدة  بل 
تصوت  أنها  أي  العامة  الجلسات  وانعقاد  اللجان  أشغال  بني  ما  نواقفها  كتل غريت  هناك 
لفائدة مترير املبادرة الترشيعية للجلسة العامة التي تصوت خاللها برفض تلك املبادرة وهو 

ما يطرح عديد التساؤالت بخصوص القناعة بجدوى بعض مشاريع ومدى مناقشتها بعمق 
وخاصة اإلستامع يف الجلسات التي تعقدها اىل املختصني والخرباء والهياكل املهنية لإلطالع 
أمام الضغط  املبادرات  عىل مقرتحاتهم ومآخذهم حتى ال تجرب الحقا عىل »تجميد« تلك 
العامة  الجلسة  عقد  يوم  الحال  هو  كام  العام  املشهد  مكونات  مختلف  من  تجده  الذي 
للربملان أمس األول الثالثاء 20 أكتوبر باملبنى الفرعي حني تظاهر العاملون بالقطاع اإلعالمي 
بدعوة من هياكلهم املهنية املمثلة لهم مطالبني بسحب املرشوع وعدم تصويت النواب عليه 

والتعبري عن إستعدادهم ملختلف األشكال النضالية إذا ما تم تجاهل من طالبوا به.
ويبدو  للجدل  املثرية  املبادرة  يف  النظر  دون  الثالثاء  مساء  الربملان  جلسة  رفعت  وقد 
واملطالبة  رفضه  عىل  اإلعتداءات  زجر  قانون  مرشوع  مصري  عن  يختلف  لن  مصريها  ان 
بإعادة طرح املبادرة للحكومة التي قدمت يف وقت سابقا لكن مل تدرسها اللجنة بل املثري 
يبني  ما  وهو  الثالثاء  يوم  قبل جلسة  واحدا  يوما  ملبادرتها  الحكومة  للتساؤل  هو سحب 
حجم الضغوطات التي مارسها تحالف »الرتويكا الجديدة« حتى »يوفر« كل الظروف لتمرير 
وخاصة ألصحاب  للمجهول  عرضة  وجعله  والبرصي  السمعي  القطاع  عىل  للهيمنة  مبادرة 

النفوذ املايل واللوبيات لتنفيذ أجندات باتت معلومة للجميع.   
* لطفي املاكني-تصوير منترص العكرمي

بيان جامعة االعالم
  حول املرسوم 116

عىل  الحكومة  رئاسة  أقدمت 
سحب مرشوع قانون هيئة اإلتصال 
اودعته  والذي  والبرصي  السمعي 
كل  مع  بتوافق  السابقة  الحكومة 
تدل  خطوة  وهي  املهنة  هياكل 
الحالية  الحكومة  اميان  عدم  عىل 
ورئيسها بتواصل الدولة ومؤسساتها 
لتمرير  الطريق  متهد  خطوة  وهي 
أعداء  ائتالف  من  املقدم  التنقيح 
ما  خطورة  وامام  وحلفائه  الحرية 
حصل تدعو الجامعة العامة لإلعالم 
بحرية  يؤمنون  الذين  النواب  كل 
التنقيح  لهذا  التصدي  إىل  اإلعالم 
الذي سيفتح املجال للفوىض العارمة 

للقطاع.
 وتدعو كل الزميالت والزمالء إىل 
للربملان  الفرعي  باملبنى  اإللتحاق 

للتعبري عن رفضنا لهذا املرشوع
القطاع  وأبناء  بنات  كل  ندعو  ـ 
إىل اإلستعداد للدخول يف كل أشكال 
اإلحتجاجات والتحركات النضالية يف 

صورة مترير هذا املرشوع
كام تدعو الجامعة العامة لإلعالم 
كل التونسيني من سياسيني وأحزاب 
وطنية ومنظامت املجتمع املدين إىل 
مرشوع  ضد  واحدا  صفا  الوقوف 

تدمري وتخريب قطاع اإلعالم
عن الجامعة العامة لإلعالم
محمد السعيدي

حول  المرسوم 116
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طارق السعيدي     
الثالثاء  أمس  أول  بالدنا  شهدت 
التونسيني  للصحفيني  قوية  وقفة 
ضد  املدين  باملجتمع  مدعومني 
التي   116 املرسوم  تعديل  مبادرة 
وعرب  الكرامة.  ائتالف  بها  تقدم 
رفضهم  عن  واإلعالميون  الصحفيون 
يف  تجمعهم  اثر  الذكورة  للمبادرة 
وقفة احتجاجية دعت إليها الجامعة 
الوطنية  والنقابة  لإلعالم  العامة 
ضغط  وأمام  التونسيني.  لصحفيني 
الحجة  وقوة  واإلعالميني  الصحفيني 
تعليق  تم  موقفهم،  عن  الدفاع  يف 
آخر  وقف  إىل  املبادرة  يف  النظر 

يحدده مكتب املجلس. 
ومن الالفت يف املوضوع  هو ان 
الحكومة التونسية لعبت دورا غامضا 
ائتالف  جدا يف تسهيل مترير مبادرة 
املرسوم  تعديل  إىل  الرامية  الكرامة 
116 وذلك عرب سحب مرشوع قانون 
البرصي  السمعي  االتصال  حرية 

عشية الجلسة العامة املخصصة لنظر يف مبادرة ائتالف الكرامة.  ويبدو 
ان الحكومة قد اختارت االنحياز اىل حزامها السيايس الجديد  عىل حساب 
قطاع الصحافة وعىل حساب حرية العالم وهو ما جعل النقابة الوطنية 
تسارع اىل تصنيف رئيس الحكومة مبثابة العدو للصحافة. والحقيقة ان 
موقف الحكومة بسحب املرشوع بدى مترسعا ومرتجال ويخفي يف طياته 
صفقة او اتفاقا ضمنيا بني الحكومة والرتويكا الجديدة. وتجدر اإلشارة يف 
هذا السياق إىل ان السيد رئيس الحكومة هشام املشييش كان قد التقى 
منذ عدة أيام بوفد عن هياكل املهنة تناول اللقاء مختلف املواضيع ومل 
يتطرق مطلقا إىل مسالة سحب مرشوع الحكومة وهو ما يثبت انه قرار 

مستجد تطلبته ظرفية خاصة ال عالقة بالصحافة وحرية اإلعالم.

مهدي الجالصي: المبادرة ستسقط وسنواصل النضال من 
اجل القانون حرية االتصال السمعي البصري

من  املوقف  ان  التونسيني  الصحفيني  نقيب  الجاليص  مهدي  وقال    
مصالح  خدمة  اىل  تهدف  سياسية  مبادرة  أنها  مربزا  واضح،  املبادرة 

وأحزاب  مؤسسات  وأصحاب  لوبيات 
بعينها  مؤكدا ان مثل املبادرة ترشع 
أصحاب  ومتكن  القطاع   يف  للفوىض 
وتوسيع  للتغلغل  من  الفاسد  املال 
قد  ما  وهو  القطاع  يف  التأثري  دائرة 
العامة.  الحياة  إفساد  اىل  يؤدي 
التونسيني    الصحفيني  نقيب  ومثن 
وتصديهم  القوي  الصحفيني  الوقوف 
اثر  وذلك   116 الفصل  تعيل  ملبادرة 
الوطنية  النقابة  لدعوة  االستجابة  

أمام  االحتجاجية  للوقفة  لإلعالم  العامة  والجامعة  التونسيني  للصحفيني 
مجلس النواب يوم الثالثاء 20 أكتوبر 2020. ورشح الجاليص ان التحرك 
االحتجاجي ووقوف املجتمع املندي إىل جانب الصحفيني أدى إىل  تعديل 
الكثري من الواقف داخل الربملان و قال ان هناك عدد من النواب اقتنعوا 
برضورة عدم مترير املبادرة يف ظل رفض كل هياكل املهنة لها. وفرس ان 
النقابة الوطنية ال تراهن طبعا عىل تغيري أصحاب املبادرة ملواقفهم ولكنها 
تراهن عىل خلق رأي عام برملاين ضد املبادرة او ال يساندها. وقال الجاليص 
تفعيل  اجل  من  املبادرة  بعد سقوط  حتى  الضغط  ستواصل  النقابة  أن 
مرشوع.  ورشح يف هذا الصدد ان  هناك سيناريوهات مختلفة لسقوط 
النواب، او ان تسقط بالطعن يف  املبادرة، فإما ان تسقط داخل مجلس 

دستوريتها. كام ميكن للرئيس إعادة القانون يف حال املصادقة عليها من 
القانون حرية  اجل  من  سيتواصل  النضال  ان  وبني  الثانية.  القراءة  اجل 
تم  ان  بعد  الحكومة  به  تقدمت  البرصي، وهو مرشوع  السعي  االتصال 
إعداده بالرشاكة مع هياكل املهنة واملجتمع املدين وبني ان املرشوع الذي 
تقدمت به الحكومة ثم سحبته هو محصلة ملسار تفاويض كامل انطلق 
منذ 2015 وتم خالله استكامل النقاش الدستوري وبني انه من الرضوري 
العودة إىل ذلك املسار الذي ميثل اإلطار القانوين الرضوري لتنظيم القطاع 

وتطويره.
 

محمد الهادي الطرشوني: إصالح اإلعالم ليس من مشاغل 
الترويكا الجديدة

واعترب األخ الهادي الطرشوين عضو الجامعة العامة لإلعالم يف ترصيح 
لجريدة الشعب، ان املبادرة  املقدمة من طرف ائتالف الكرامة، هي خطوة 
سياسية يف إطار مرشوع متكامل من الرتويكا الجديدة التي متتلك ترسانة 
بريئة وال  ليست  املبادرة  أن  أال مصلحتهم. وبنينّ  تخدم  القانونني ال  من 
وقال  اإلعالم  خدمة  إىل  مطلقا  تهدف 
املبادرة حريصون  كان أصحاب  لو  انه 
عىل خدمة اإلعالم كام يدعون لذهبوا 
من  عدد  يف  بالنظر  الترسيع  اتجاه  يف 
فعال  تخدم  التي  األخرى  القوانني  
املنظم  القانون  ومنها  اإلعالم  مصلحة 
أننّ  وقال  العمومي.  اإلشهار  لوكالة 
هيكل  إحداث  القانون  هذا  شان  من 
منظم لإلشهار العمومي ينهي مع حالة 
الفوىض وميكن املؤسسات اإلعالمية من 
حصول عىل نصيب من اإلشهار العمومي ميكنّنها من مواجهة املصاريف. 
وقال أن القانون سيفرض أيضا منح اإلشهار العمومي، ملن يحرتمون القانون 
القطاع  العاملني يف  نحو حامية حقوق  ما سيدفع  الشغل/ وهو  ومجلة 
لديها  السياسية  القوى  أن  الطرشوين  الهادي  األخ  وبني  تنظيمه.  ونحو 
وعي بقدرة اإلعالم ومكانته يف تغيري أراء وواقف الناخبني، ودليل ذلك أننّ 
أصحاب املؤسسات اإلعالمية، قد حصلوا فعال عىل مقاعد يف لربملان بفضل 
وسائلهم اإلعالمية، التي احتكروا الظهور فيها والرتويج ألنفسهم. واعترب 
الهادي الطرشوين أن تقديم مبادرة لتغيري ثالث فصول دون سواها يكشف 
الغايات واألهداف من املبادرة التي متثل صفقة سياسية. وبني أننّ املبادرة 
تتضمن مخاطر كربى يف ما يتعلق  بسيادة بالنا عىل ما يبث داخلها من 
قنوات و إذاعات وهو ما ميثل خطر عىل األمن القومي التونيس. واعترب 

الطرشوين انه من الرضوري إسقاط املبادرة ملا متثله من خطر عىل اإلعالم 
وعىل البالد. ومثن وقفة العاملني يف القطاع ضد القانون خاصة بوقوفهم 
القوي أمام مجلس نواب الشعب. وأشار اىل ان مشاركة املجتمع املدين 
والنقابة  لإلعالم  العامة  الجامعة  ملوقف  ودعمه  االحتجاجية،  الوقفة  يف 

الوطنية للصحفيني دليل قوي عىل عدالة القضية وصحة املوقف.

مصالح  حماية  إلى  تهدف  المبادرة  السنوسي:  هشام 
أحزاب وأصحاب مؤسسات إعالمية 

السمعي  لالتصال  العليا  الهيئة  عضو  السنويس  هشام  السيد  وقال 
تضييق  شهدت  األخرية،  الفرتة  ان  الشعب،  لجريدة  ترصيح  يف  البرصي 
املؤسسات  وأصحاب  السياسية  والقوى  الشخصيات  بعض  عىل  الخناق 
مالية  جرائم  لوجود  مؤكدة  تكون  تكاد  شبهات  وجود  نتيجة  اإلعالمية 
إىل  أشار  من  أول  كانت  الهايكا  ان  وقال  القنوات.  تلك  بتسيري  مرتبطة 
ان  السنويس،  وبني  املالية.  مصالحهم  يهدد  ما  وهو  الشبهة  هذه  وجود 
تحوم حولها  التي  القنوات  إحدى  تعترب  املثال،  الزيتونة،عىل سبيل  قناة 
شبهات قوية للفساد والجرائم املالية. وتقوم هذه القناة بدفع مبالغ مالية 
بالعملة الصعبة لفائدة الرشكة املالكة »لنايل سات« دون ان يكون لذلك 
اي اثر يف سجالت البنك املركزي التونيس، وهو ما ميثل تجاوزا  للقانون. 
امللف  تابعت  قد  السابقة  الحكومة  ان  السنويس  هشام  السيد  ووضح 
متابعة  املشييش   هشام  السيد  يواصل  ان  وعوض  القضاء.  إىل  وأحالته 
امللف يف اتجاه ما قامت به الحكومة التي كان ينتمي إليها، سحب مبادرة 
وأشار  الكرامة.  ائتالف  مبادرة  أمام  املجال  ليفسح  الترشيعية  الحكومة 
السنويس اىل ان املبادرة ال ميكن فصلها عن أبعادها السياسية، فهي تهدف 
التي  القنوات  تتبع ومقاضاة  أصحاب  التصدي ملسار  أساسا اىل محاولة 
تعمل خارج القانون. ورشح ان تعديل القانون عرب املبادرة املذكورة، ميثل 
مخرجا لكل املخالفني للتفيص من العقاب وذلك عرب إزالة رشط الرتخيص 
القنوات  وأصحاب  السياسية  للشخصيات  مخرجا  ميثل  ما  وهو  املسبق 
من للخروج الخناق الذي أصبح يضيق عليها.ويف إجابة عن موقف بعض 
انتهاء  بحجة  الحالية  الهايكا  عمل  لتواصل  الرافض  واألحزاب،  القوى 
رواتبهم  أعضاء  لتلقي  ورفضهم  العام   املال  عن  الدفاع  القانونية  املدة 
من  للهروب  تقنية  لديه  أصبح  البعض  ان  السنويس  هشام  السيد  ذكر 
النقاش الحقيقي حول الجرائم املالية والشبهات التي تحوم حول األحزاب 
وأصحاب الوسائل اإلعالمية، وذلك عرب نقل الخطاب اىل منطقة الشعبوية 
والحديث عن األجور واملنح وغريها. وقال انه من املؤسف أن يجد مثل 
هذا الخطاب صدى له. وقال ان الهايكا تعترب من اقل الهيئات كلفة من 

حيث األجور وأسطول السيارات املتواضع. 

 الصحفيون ينتفضون ضد مبادرة تعديل الفصل 116: 

يرفضون تغلغل املال الفاسد يف اإلعالم

موقف الحكومة 
منحاز لحزامها 

السياسي الجديد
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قد يكون ملقرتح تنقيح املرسوم 116 فضل 
حقيقبة  كشف  انه  وهو  الناس  عىل  واحد 
أعضاؤها  يجاهد  التي  الجديدة  الرتويكا 
لها،  املوالية  الحكومة  عليها وحتى  والقامئون 
حزيب  تحالف  مبظهر  واظهارها  اخفائها  عىل 
وال  أكرث  ال  التصويت  فرضته رضورات  عادي 
الكتل  بني  ائتالف  كأي  باملحصلة  وانه  أقل 
ان  وميكن  ظرفيا  يكون  ان  ميكن  الربملانية 

يتواصل اىل غاية تحقيق أهدافه.
خالل  االعالم  عىل  الرشسة  الهجمة  لكن 
الرغبة  حقيقة  عرّت  الفارطني،  االسبوعني 
نحو  الحيوياين  والنزوع  السلطة،  يف  الجامحة 
الهيمنة والديكتاتورية ونحو الشمولية ورضب 

الحرية والدميقراطية التي يتشدقون بها.
االعالم  لتحرير  متّت   ال  برمتها  فالعملية 
التنقيح  ان  يقول  االشياء  ومنطق  بصلة، 
املطلوب غري دستوري باعتباره يحول املرسوم 
اذ  الدستورية  الرشعية  خارج  برمته   116

يتناقض الفصل الذي يراد اضافته حول كراس الرشوط يف الحصول عىل 
قناة تلفزية مع باقي الفصلو يف املرسوم والتي بُنيت عىل اساس ان هناك 

ترخيصا مسبقا من الجهات املعنية.
عن  وحتى  االعالم  حرية  عن  البعد  كل  بعيدا  كان  االساس  والهدف 
كراس الرشوط وأجور العاملني بالقطاع، بل فقط هو توافق بني الرتويكا 
مسألة  العمر يف  تخدمه خدمة  ان  النهضة  من  القروي  نبيل  فيه  طلب 
الرخصة والذبذبات ومعركة القانونية والالقانونية وتنتقم له من الهايكا 
يد  يف  طيعا  خامتا  يكون  ان  مقابل  القانون،  سيف  عليه  سلطت  التي 
الشيخ ويخوض نيابة عنه كل معاركه سواء لالستيالء عىل حكم القصبة، 
او يف معركته مع رئيس  فيه نجاحات تدريجية،  انه يحقق  يبدو  والذي 
الربملانية  الكتل  داخل  من  خصومه  مع  معاركه  يف  وكذلك  الجمهورية، 

والقوى السياسية.

باملقابل أوعز الشيخ راشد اىل طابوره الخامس، أو »مجموعات سالحف 
النينجا« كام يسمون أنفسهم، و«باراشوك« النهضة كام يسميهم زمالؤهم 
التنقيح وان  يتقدموا هم مبرشوع  أن  الكرامة،  ائتالف  النواب، مجموعة 
القوى  وكل  املدين  واملجتمع  االعالميني  مع  العظم  معركة كرس  يخوضوا 
يحولوها  وان  املدنية،  والدولة  التنظم  التعبري وحرية  بحرية  تؤمن  التي 
اىل معركة من أجل تحرير االعالم ال من أجل السيطرة عليه، كام فعلت 
النهضة سابقا مع طابورها الخامس يف الرتويكا التي حكمت بها يف بداية 
الثورة، حيث كانت تجس النبض بنواب من حزيب املؤمتر والتكتل، حتى 
التي  الخالفية  املواضيع  يف  مبارشة  هي  تتورط  وال  الفعل  ردات  تقيس 

تدفعها اىل مواجهة غري محسومة النتائج وغري محسوبة العواقب.
ساعة  واالربعني  الثامين  طيلة  مبارشة  نسمة  قناة  انفتاح  ان  شك  وال 
الفارطة، ليال نهارا عىل كل الوجوه التي طالبت نقابات االعالم مبقاطعتها 

الظهور وبّث سمومها يف  وعدم متكينها من 
القنوات واالذاعات واملنابر االخرى.

بدورة  تونس  قلب  حزب  نواب  قام  كام 
كل  عىل  ومخططة،  ممنهجة  وكأنها  كاملة 
املنابر االعالمية اول امس الثالثاء، باعتبارهم 
يريد  ما  عىل  وعربوا  باملقاطعة،  معنيني  غري 
يبلغوه  ان  النهضة  وحركة  الكرامة  ائتالف 
أحسن تعبريا، بل ان فيهم من ذهب خطوات 
يبني  ان  يريد  وكأنه  املرشوع،  تأييد  ابعد يف 
للرأي العام انه مرشوع رئيسهم نبيل القروي 

وان االئتالف ليس اال »حاّمل يف النازلة«.
النهضة،  لحركة  املوالية  التلفزة  قنوات 
كالزيتونة واالنسان وحنبعل، فتحت بدورها 
نواب  لكل  حساب  وبدون  مبارشة  منابرها 
يسب  ان  يريد  من  ولكل  الكرامة  ائتالف 
يريد  من  وكل  هياكله  عىل  ويتهجم  االعالم 
أن يعيد ويزيد يف االسطوانة املمجوجة من 
واإلعالم  عيل  بن  وإعالم  العار  اعالم  لغة 
البنفسجي، طبعا دون أن يغفلوا االتحاد وال ان يستثنوه من قاموس سبّهم 

البذيء.
q الجغرايف والتوزع  األدوار واألداء  والتكامل يف  املمنهج  التوزيع  هذا 

التأييد املطلق والالمرشوط من  والزمني عىل كل املنابر اإلعالمية، وهذا 
كل من تدخل من نواب وناشطي قلب تونس وحركة النهضة للمرشوع 
الذي قدمه سيف الدين مخلوف يربز مبا ال يدع مجاال للشك ان ترويكا 
أـخرى قد بُنيت وبارشت عملها بشكل أسوا وأردأ من الرتويكا السابقة 
املجال  وفسحه  الحكومة  مرشوع  بسحبه  الحكومة  رئيس  وان  بكثري، 
ملرشوع مخلوف، إمنا يقدم خدمة جليلة لهذه الرتويكا مقابل وعد بحزام 
سيايس  »مرخوف« يعرف هو قبل غريه انه لن يدون وانه سيكون مزيفا 

ومخادعا، لكن مع ذلك ال يعتربون.
طاهر عيل

يريدونها ترويكا جديدة مشوّهة وأكثر غباء:

نهم للسلطة وجشع للمناصب واملصالح

في مجمع القطاع العام  

حوكمة املساهمات واملنشآت 
واملؤسسات العمومية

ترأس األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الدواوين واملنشآت العمومية  مجمع القطاع 
العام بحضور األخوين حفيظ حفيظ و سمري الشفي عضوي املكتب التنفيذي الوطني .

و نظر أعضاء املجمع يف الصيغة الجديدة ملرشوع قانون متعلق بحوكمة املساهامت واملنشآت واملؤسسات العمومية .

األخ منعم عمرية عند وزير الداخلية
العمومية  جلسة عمل مع  الوظيفة  املسؤول عن  املساعد  العام  االمني  لألخ منعم عمرية  كانت 
السيد توفيق رشف الدين وزير الداخلية و ذلك مبقر الوزارة. وقد خصص اللقاء لتدارس مطالب قطاع 
الجامعة العامة ألعوان وزارة الداخلية والشؤون املحلية والعمد وجملة االتفاقات العالقة. وقد ابدى 

السيد الوزير تفهمه لجملة هذه املطالب و وعد مبتابعتها عىل مستوى رئاسة الحكومة.
هذا وقد اشاد السيد الوزير خالل اللقاء بالدور الهام الذي يقوم به االعوان املدنيون بالوزارة، كام 
تم االتفاق حول عقد جلسة عمل الحقا بني السيد الوزير واملكتب التنفيذي للجامعة العامة وذلك 

بحضور األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية.
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الطايع هراغي                               
                                              

»نامت نواطري مرصعن ثعالبها«. كان ذلك أيّام كان للمدح معنى وللهجاء 
مغنى .     »سرنجع يوما إىل حيّنا ». هكذا غرّدت فريوز يف ليل عريّب أليل . 
قدميا ما اختلفنا يف الحّي الذي إليه سنعود رغم أنّنا تهنا يف املسالك التي إليه 
تقود .   فامذا عساها  اليوم تقول ؟ والعرب العاربة ،من املليك إىل اململوك إىل 
الرّئيس إىل املرؤوس– ملوكا و أمراء – أنهكتهم فلسفة إحراج العدّو كاكتشاف 
تطبيع  مبني:«  بكشف  علينا  فطلعوا  البائس،  التّفكري  إىل  التّفكري  بؤس  تجاوز 
الّشجعان« تعويضا وتجاوزا لسالم الّشجعان الذي تجاوزته املرحلة .       اآلن 
اّمحت الفروق بني مديح سهل ومريح وهجاء لجثّة كشاة ما عاد يعنيها سلخها 
بعد ذبحها.       من حّق عبري مويس –قبل الجميع- أن تناشد الهيآت األمميّة 
الذي  الغزل  الّسبق.  بأولويّة  لها  االعرتاف  التأسيس  اسرتداد حقوق  ومنظاّمت 
ميارسه »القوم« بالهمس تكرّسه عبريمويس باللّمس ويف العلن . مسكينة عبري، 
يهزّها الّشوق إىل القديم وما درت أنّها متأّخرة عن زمانها بعرشيّتني قمريّتني. 
لوبعث بن عيل حيّا لهاله ماسريى:الّدنيا عىل حالها مل تتغرّي، والّناس يف هرج 
ومرج ، ال حديث لهم  إاّل عن املّد الثّورّي لالئتالف الثّورّي يف الحكومة الثّوريّة 
الثّوار  لفائدة  املضاّدة  الثّورة  جامعة  غطرسة  من  الثّورّي  االستحقاق  لصيانة 
األحرار، رغم أنّه مل يعرف عنهم زمن بن عيل موقف ال بالترّصيح وال بالتّلميح. 

وإّنا األعامل بالّنيّات.    
باتت  الرّساق  :عصابة  العميم  الخري  انتظار  يف  الكثري  تحّقق  ذلك  ورغم   
فباتت  مطلبا  كانت  الّرأي  استحقاقا،حّرية  وليس  اسرتقاق  عصابات،التّشغيل 
مقلبا ، »أحد أحد، بن عيل أوال أحد« شعار مشبع رشكا مناف لديننا ومخزون 
تراثنا مجاف للعرص،أجمل منه –ألويل األلباب »قيس الّسعيد جاء والرّحمةال 
»، شعار مّنا وإلينا ،يفهمه الجاهل قبل املتعلّم ،الفخفاخ ال تفّل فيه الفخاخ، 
أجربه« أوالد الحالل« عىل التّنّحي ولسان حاله يرّدد: وما باختياري تخلّيت عنك 
- عنكم-  ولكن مكره أخاك ال بطل، لهفي عىل حّب مات قبل األجل . لقد تركت 
. فمن  كيفام شئتم  أبدا.أّولوها  بعده  تظلّوا  لن  بحبله  اعتصمتم  إن  ما  فيكم 
طبيعة املفاهيم أن تكون مجرّدة وأن تتعاىل عىل التّبسيط .أليس اإلنسان هو 
الكائن الوحيد القادر عىل التّجريد و التّجويد وبناء املقّدمات الكربى علّة وجود 
الحضارات وجوهر التّقدم وتطّور الفكر اإلنسايّن؟. ال تجادل الرّجل باالستنجاد 

بنظريّة داروين الذي أربك اإلنسانيّة عندما ذكّرها بأصلها يف اكتشافه اللّعني:« 
أصل األنواع »الذي ذهب فيه إىل أّن اإلنسان منحدر من ساللة حيوانيّة.  تلك 
الذي  بفرويد  تستنجد  .وال  التّاريخ  مكر  عن  بحديثه  هيغل  تجاوزها  نظريّة 
اّدعى أّن الّنفس ليست مركز ذاتها إذ تحت سطح الوعي يكمن الالّشعور. وال 
توغل بعيدا يف العناد والعراك وتحّط رحالك يف خيمة كوبرنيك: األرض ليست 
مركز الكون .علّة ذلك- خالفا ملا ظّل سائدا قرونا - أّن األرض تدور حول الّشمس 
وليست الّشمس هي التي تدور حول األرض.تلك نظريّات يف بلد الكذب املنظّم 
واملذهل . » كذب يقال عىل املنابر دامئا » اكتشفها املعّري من زمان . دع عنك 
التّهويم والهلوسة .اآلن وهنا يف بلد األمان يحيى هنا اإلنسان، يف بلد اكتشاف 
التّداول واشتقاقاته اللّغوية)دولة/ تدويل/ دوالن(  تذهل املرضعة عاّم أرضعت 
بّر  يف  الخمر.    إىل  حاجة  دون  الّناس  ويسكر  حملها  حمل  ذات  كّل  وتضع 
غري برّنا تتسابق امللل والّنحل –من باب األنانية – يف تشكيل الحكومات ويف 
. أّما يف برّنا فاألمر بنّي جيّل، انتخابات  الّريبة  زمن قيايّس. أمر يدعو فعال إىل 
ترشيعيّة نسيج وحدها، ثالث حكومات بالتاّمم والكامل كدليل عميّل  - يبّز كّل 
مجادل أفّاك - عىل تكّدس الكفاءات وتدافع من هم أهل للتّوّزر   ) وّزره يف 
العاّمية التّونسيّة منذ ما قبل عهد الرتويكا األغّر أفلسه (.عىل ذكر الرّتويكات 
عليك أن تستنجد بعامل فلك لتتمثّلها عّدا وفهام، وأجرك عىل الله،:الرّتويكات 
ترويكا  املعارضة/  /ترويكات  اإلعالم  سنوات/ترويكا  عرش  مدار  عىل  الحاكمة 
والعباد  البالد  الّدفاع عن  قّل نظريها يف   ، تلده حرّة  الذي مل  الثّورّي  االئتالف 
بالظّفر والّناب / ترويكا خلق التّوازن -ماركة تونسيّة مسّجلة- / ترويكا التّصّدي 

البتزاز املشييش.   لو بعث كافور اإلخشيدي حيّا لشيّد للمتنبّي عرشا وأقام له 
الّنسيان؟. مملكة  وآفة  الزّمان  املكان وغدر  تجاوز أرس  .أمل ميّكنه من  مملكة 
الكالم التي حّررت األحداث العظام من آفة تقادم الزّمان استباحها  زوار الليل 
املهازل.  ضيعة  عنها  بديال  ،أقاموا  الوحل  يف  ،مّرغوها  الضائع  الزّمن  ثوريو   ،
املدح ، الذي كان مدخال إلعالء الّذات املادحة وإيهاما للّذات املمدوحة وخلقا 
بربكات  تحّول   ، شاكلتها  عىل  كان  متى  إالّ  لها  أهال  املمدوح  اليكون  لصورة 
اإلبداع الجنيس إىل حرث يف أرض بوار، إحياء لجثث مّجتها الّساموات الّسبع  
واألرايض الّسبع .    ولكن ماذا عن دستورنا ؟؟.  لعن الله الّنسيان . أنسانيه 
، يرشح مبا ال يعمي  بذاته  فيه مكتف  ، كّل فصل  البعد  واتّصال  العهد  طول 
األبصار ولكن يعمي القلوب التي يف الّصدور، مل يأخذ من كّل شيئ بطرف  عىل 
بالتّفصيل وتفصيل  بكّل شاردة وواردة  أملّ  بل  األدب  عادة أسالفنا يف تعريف 
التّفصيل –  عّل القوم  يعقلون – استباقا وتحّسبا لغوائل الزّمان لرييح الخلف 
من عناء التّفكري يف ما حسمه الّسلف،    أفنى »الّشباب » زهرة أعامرهم بحثا 
وما   «   . املجيدة  لثورتنا  إكراما  الّسبع  وجوهه  عىل  وتأويال  ومقاربة  وتنقيبا 
لعن  تقولوا  .ال  الرّتتيل  ، وعليكم  التّنزيل  .علينا   « الكتاب من شيئ  فرّطنا يف 
االله رهطا أحيوا شهوات كان اليأس أماتها . أولئك جامعة أكل الحسد قلوبهم 
. حتّى الحّق يف الحياة  -وليس التّلّهي بوسخ  الّدنيا - نزّلناه تنزيال مبينا، به 
نسّفه زعم كّل مكابر عنيد.  برملاننا بّر األمان ، حكومتنا يف الحكم زاهدة وبه 
كافرة  ويف الحكمة راغبة ، وزراؤها جمع وزير  -ذاك الذي يؤّمن للعريس ليلة 
زفافه كّل مقّومات نجاحه يف  ليلة غرّاء يشيب لها الوليد وترتعد لها الفرائص-                                                                                                        
رحم الله الطّاهر وطّاروبرّد ثراه ، مل ينطق يف روايته الزّلزال إالّ بالحّق عندما 
الّرواية :« نار فتنة تأكلهم أو  الّشيخ أبو األرواح أحد أبطال  رصخ عىل لسان 
زلزال يأيت عليهم«. لكأنه يتمثّل باإلسترشا ف ما سيكون عليه حالنا يف رحلة 
البحث عن الحلم الّضائع .   التّآمر عند أويل األمر منهم - وليس مّنا - وجهة نظر 
، الخيانة رأي، التّهريج إبداع .  رحم الله أبا العالء املعّري ،حكيم ذاك الزّمان 

،سبق عرصه بقرون :  
»ماذا يبتغي الجالّس مّني       //      أرادوا صويت وأردت صمتي » . لّصمت 
ال  عشقا  يلعنه-  ،الكّل  نّواس  أليب  الله  غفر    . وحكمة  موقف  الغوغاء  زمن 
كراهيّة - ،والكّل بخمريّاته ينتيش،الخمر دليله:                    » وقل ملن يّدعي 

يف العلم فلسفة         حفظت شيئا وغابت عنك أشياء »    

* لطفي املاكني    
تتجه األنظار هذه األيام اىل لجنة املالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس 
والذي   2021 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  اليها  أحيل  ان  بعد  الشعب  نواب 
إنطلقت يف دراسة مختلف أبوابه كمرحلة أوىل يف مسار ماراطون أصبح أمرا 

متداوال يف مثل هذه الفرتة من كل سنة.
وستقوم اللجنة املتكونة من 22 نائبا من مختلف الكتل الربملانية )ميكن 
حق  له  يكون  أن  دون  لكن  أشغالها  حضور  اللجنة  هذه  غري  من  نائب  ألي 
الفصول املفتوحة ثم توجه أسئلة اىل  بالتعمق يف مختلف  التصويت داخلها( 
اإلستامع  ذلك عقد جلسات  بعد  ليتم  إختصاصه  الحكومة كل حسب  أعضاء 

صلب اللجنة.
وتعترب هذه املرحلة من عمل اللجنة مفصلية هامة ونعني الحوار املبارش 
مع الوزراء وتلقي اإلجابات عن األسئلة الكتابية وغريها من استفسارات النواب 
)يتوقع إنطالقها بداية من شهر نوفمرب القادم( تكمن األهمية يف مدى قدرة 
عليها أي أعضاء الحكومة والنواب يف اقناع بعضهام إما بإقرار تم اقرتاحه من 
أبواب أو فصول أو تعديلها أو إلغاءها مرة واحدة إذا ما تشبث نواب اللجنة 
بعدم وجهاتها وهي املرحلة األخرية من عمل اللجنة قبل عرض مرشوع ابواب 
امليزانية عىل الجلسات العامة املنتظر إنطالقها مع نهاية شهر نوفمرب عىل أن 

ال تتجاوز يوم 10 ديسمرب للمصادقة النهائية عىل جملة 
املرشوع حسب ما ينص عليه الدستور.

ويتوقع املتابعون للشأن الربملاين أن تكون النقاشات 
وأعضاء  جهة  من  النواب  بني  ومحتدمة  واسعة  صلبه 
الحكومة من جهة أخرى ويفرس هذا املعطى مبا عرفته 
تجاذبات  من  املاضية  األسابيع  مدى  عىل  املالية  لجنة 
كان  الذي  للخالف  هنا  ونعود  رئاستها  ومشاحنات عىل 
والكتلة  اللجنة  ترتأس  كانت  التي  تونس  كتلة قلب  بني 

األكرب عدد من  الكتلة  باعتبارها  رئاستها مؤخرا  اليها  التي عادت  الدميقراطية 
النواب صلب املعارضة.

رئاسة  يف  تغيري  مجرد  عند  هنا  األمر  يتوقف  وال 
تغيري  اىل  يتعداه  بل  والتنمية  والتخطيط  املالية  لجنة 
يف الرؤية والتصورات ملا يفرتض أن يكون عليه مرشوع 
ميزانية تكون املنطلقات هي نفسها خاصة وأن إرصار 
يف  الدستوري  بحقها  التمسك  عىل  الدميقراطية  الكتلة 
رئاسة اللجنة إستنادها اىل أكرثية نوابها داخل املعارضة 
اإلجتامعية  الرؤية  تكون  أن  عىل  حرصها  اىل  يؤرش 
أعلنت عنه  ما  امليزانية وهذا  بقوة يف مرشوع  حارضة 
فإن  وبالتايل  اإلعالمية  الترصيحات  عديد  يف  قياداتها 
الجدل والنقاش الذي أرشنا إليه سابقا بات أمرا ثابتا ألن 
الذي  التحالف  وراءها  ومن  تونس«  »قلب  كتلة  رؤية 

تقوده حركة النهضة.

* أي هامش للتعديل واإللغاء؟
املاراطون  هذا  خضم  يف  األبرز  التساؤل  ويبقى 
الذي ينتظر أعضاء اللجنة مدى قدرتهم عىل التأثري عىل 

محتوى مرشوع امليزانية املقدم من قبل الحكومة بإعتبار أن تركيبة اللجنة تضم 
لفرض  ستسعى  وبالتايل  التوجهات  مختلفة  كتل  من  نوابا 
تصورها إما دعام ملا قدمته الحكومة أو معارضته واملطالبة 

بالتخيل عنها أو تعديلها قبل املصادقة عليه داخل اللجنة.
الكتلة  رئاسة  بني  الربط  خالل  من  التساؤل  ويزداد 
أشغالها  التأثري عىل سري  اللجنة وهامش  لهذه  الدميقراطية 
بإتجاه املنحى اإلجتامعي الذي تتبناه كمرجعية لها يف عالقة 
بالحلول التي تقرتحها ملختلف املشاكل والصعوبات التي متر 

بها البالد.
لكن اىل أي مدى سيمكنها ذلك الهامش من »فرض« ذلك املنحى إذا ما 
إصطدمت بإرصار التحالف الربملاين املقابل لها والذي تقوده كتلة النهضة داخل 

الفصول مستندة يف ذلك اإلرصار  الشعب  عىل مترير عدد من  نواب  مجلس 
بها  متر  التي  الصعبة  الظرفية  ظل  يف  الحكومة  ستقدمها  التي  التربيرات  عىل 
البالد والتي قد تتجه بها لتمرير فصول »ال شعبية« ستزيد من معاناة الطبقة 
الكادحة التي تتوسع دائرتها بشكل يبعث عىل التوجس من انفالت اجتامعي 
ال ميكن تجنب تداعياته بحسب قراءة املتابعني واملختصني للشأن العام بالبالد.

لجنة  داخل  النقاشات  مسار  لنتبني  القادمة  القليلة  األيام  إنتظار  وعلينا 
إليه من توجهات داعمة ملوقف هذا  املالية والتخطيط والتنمية وما سيفيض 
الذي  الحاالت للوضع الصعب  الطرف أو اآلخر والتي ستكون خاضعة يف كل 
لغالء  مسبوق  غري  ارتفاعا  تواجه  التي  الشعبية  الطبقة  وخاصة  البالد  تعيشه 
األسعار لجميع رضوريات تأمني عيشه قد تزيد من حالة اإلحتقان التي مل تستنث 
وجريئة  حقيقية  إلجراءات  يحتاج  األمر  وبات  املجتمع  من  فئة  أو  قطاع  أي 

لتغيري واقع عموم املواطنني.

املشهد  السّياسيّ والّلوحة القاتمة

مشروع ميزانية الدولة 2021 

جدل منتظر داخل لجنة املالية بخصوص عديد الفصول 

أي تأثير لرئاسة 
الكتلة الديمقراطية 

على الصيغة 
النهائية للمشروع ؟
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تأجيل اضراب قطاع التبغ
نحن الكتاب العامون للنقابات االساسية لقطاع التبغ بكل من جهات تونس وباجة 
للتخطيط  العامة  الجامعة  مبقر  اكتوبر 2020   18 بتاريخ  املجتمعون  وبنزرت  وجندوبة 

واملالية وبعد تدارسنا ألوضاع القطاع 
الطبويب مع  نورالدين  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  االخ  نثمن تدخل 
سلط االرشاف بغاية ايجاد حلول ملشاكل قطاع التبغ وتحديده لجلسة عمل مع سلطة  

االرشاف يف بحر االسبوع القادم.
وبعد التشاور مع االخوة الكتاب العامني لالتحادات الجهوية بتونس وباجة وجندوبة 

وبنزرت
قررنا تأجيل االرضاب املزمع شنه يومي 19 و20 أكتوبر 2020 إىل يوم 

03 و04 نوفمرب 2020 

وقفة احتجاجية 
ملتقاعدي قمرق الدخان 
نفذ متقاعدو الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد صبيحة يوم 19 اكتوبر 
2020 وقفة احتجاجية امام املقر االجتامعي للصندوق الوطني للتقاعد 
والحيطة االجتامعية ويأيت ذلك يف سياق املطالبة بالحقوق بعد ان تعمد 
اهل الصندوق تجاهل حقوق اعوان االمس وال ندري ملاذا هذا التجاهل 
يف الوقت الذي قامت فيه ادارة »القمرق« بعملها وقدمت كل التفاصيل 
للصندوق الذي مل يلب حاجة املتقاعدين »لكل صوردي« يف هذا الصعب 

ملعب  يف  اآلن  والكرة  املراد  تبليغ  وتم  نجحت  الوقفة  حال  كل  عىل  ـ 
ادارة الصندوق الذي مل يرد عىل ما سبق التأكيد عليه يف مناسبة سابقة 
تسليم   انتظار  يف  والجامعة  والنقابة  االدارة  وراءه  كانت  النجاح  وهذا 

املستحقات املالية والله ال يضيع اجر املحسنني الصاغني ملطالب من افنوا 
اعامرهم يف خدمة الوطن ويوىف الحديث.

* رمزي الجبّاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط

االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير
المطعم الجامعي سقانص بالمنستير

املطاعم  لفائدة  الغذائية  باملواد  للتزوّد   2021/01 عدد  عروض  طلب 
الجماعية بوالية املنستري

يعتزم املطعم الجامعي سقانص املنستري يف إطار صفقة عامة اجراء طلب عروض وطني القتناء مواد غذائية 
لتسديد حاجيات مؤسسات االطعام الجامعي بوالية املنستري خالل سنة 2021 اآليت ذكرها:

ـ املطعم الجامعي سقانص املنستري
ـ املطعم الجامعي الورود باملنستري

ـ الحي الجامعي قرص هالل
ـ الحي الجامعي 5 سبتمرب باملكنني

فعىل الراغبني يف املشاركة يف طلب العروض والذين تتوفر فيهم الضامنات القانونية الرضورية لحسن انجاز 
الصفقة موضوع طلب العرض الوطني التسجيل مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« وتحميل 

كراس الرشوط مجانا عرب املوقع www.tuneps.tn تقديم العروض باتباع االجراءات عىل الخط.
www. املوقع  عىل   »TUNEPS« الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة  عرب  العروض حرصيا  تقديم  يتم 

tuneps.tn
ويتم ارسال نظري من السجل الوطني للمؤسسات والضامن البنيك الوقتي بالطريقة املادية، يف ظرف مغلق 
باسم السيد مدير املطعم الجامعي سقانص، باملنستري يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض وطني عدد2021/01 
للتزود باملواد الغذائية خالل سنة 2021« عن طريق الربيد الرسيع او عن طريق الربيد املضمون الوصول عىل 

العنوان التايل:
املطعم الجامعي سقانص باملنستري ص،ب عدد 190 مكتب بريد الجمهورية املنستري 5060

ــــــــــــــ
الثالثاء 24  الجزار املنستري( يف اجل اقصاه يوم  ابن  الضبط باملؤسسة )شارع  أو يسلم مبارشة اىل مكتب 

نوفمرب 2020 عىل الساعة 13 الواحدة بعد الزوال.
يتكون طلب العروض من االقساط التالية:

بيان القسطالقسط

العجني الغذايئ واملواد العطرية واملصربات1

الزيت النبايت غري املدعم2

خبز من الحجم الصغري »بقات«3

الخرض والغالل4

البيض5

لحم  الدجاج6

لحم الديك الرومي7
اللحم البقري والغنمي8

الحليب والياغورت9

السمك ومنتاجات البحر10

تغلق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »TUNEPS« يوم الثالثاء 24 نوفمرب 2020 عىل الساعة 13 
)الواحدة بعد الزوال( يبقى العارضون ملزمني بعروضهم ملدة مائة وعرشين )120( يوما ابتداء من اليوم املوايل 

آلخر  اجل لقبول العروض.
يتم فتح العروض الفنية واملالية عىل  الخط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة علنية يوم الثالثاء 24 نوفمرب 
2020 عىل الساعة 14 الثانية بعد الزوال بإدارة املطعم الجامعي سقانص باملنستري شارع ابن الجزار املنتسري.

يلغى وجوبا كل عرض يرد بعد اآلجال املحددة او ال يحتوي عىل وثيقة الضامن الوقتي.
او  بتوكيل ممىض من طرف وكيل الرشكة  ان يكونوا مرفوقني  الحضور  الراغبني يف  العارضني  يتعني عىل 

نسخة من السجل التجاري للوكالء إىل جانب ختم الرشكة ونسخة من ب. ت. و.

وقفة يف ابن 
خلدون  

دقيقة  خلدون  ابن  بإعدادية  الرتبوية  االرسة  نفذت 
الغامني  خليل  االداري  الفقيد  روح  عىل  ترحام  صمت 
بحضور النقابة االساسية للتعليم الثانوي مبنوبة واالتحاد 

الجهوي مبنوبة .
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اتفاق تاريخي بين الحكومة واالتحاد

وزارة  مبقر  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  أرشف   
تسوية  اتفاقية  إمضاء  موكب  عىل  العمومية  الوظيفة 
العام  االتحاد  عن  وفد  بحضور  الحظائر  عملة  وضعية 
التونيس للشغل يتقدمهم األمني العام نور الدين الطبويب 

ووفد ضّم عددا من اعضاءالحكومة.

امضاء  أن  املوكب  مستهل  يف  الحكومة  رئيس  واعترب 
ملسار  تتويج  هو  الحظائر  عامل  ملف  تسوية  اتفاق 
حواري مهم يف التعاطي مع أهم امللفات املطروحة يف 
والتعاون  التشاور  أن  مضيفا  العمومية،  الوظيفة  قطاع 
كان السمة الرئيسية للعالقة بني الحكومة واالتحاد العام 

التونيس للشغل طيلة هذا املسار.
واكد هشام املشييش انه تم التوصل إىل هذا االتفاق 
املجزي لرشيحة كبرية من العاملني يف الحظائر )31 ألف( 
بعد سنوات من العمل يف ظروف هشة وهو ما يستجيب 

لتعهدات الحكومة بالقطع مع أشكال العمل الهش.
التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  مثّن  جهته  من 
يف  الحكومة  مجهودات  الطبويب  نورالدين  األخ  للشغل 
التوصل لتسوية هذا امللف الشائك معتربا أنها خطوة إىل 
األمام يف طريق الرشاكة بني الحكومة واملنظمة الشغيلة 
العمل  أشكال  مع  وتقطع  االجتامعي  االستقرار  تكرس 

الهش.
وستمّكن هذه االتفاقية من تسوية وضعية قرابة 31 
وعامل  الجهوية  الحضائر  عملة  من  حضائر  عون  ألف 
كربى،  عناوين  ثالثة  عىل  وتحتوي  الفالحي  الحضائر 
45 سنة يف  اقل من  الذين سنهم  االول  العنوان  يشمل 
حني يهم العنوان الثاين ما فوق 45 سنة إىل حدود 55سنة 

اما العنوان الثالث فيخص ما فوق 55 سنة.

تسوية وضعيات 31 ألف عامل يف احلظائر
تصوير منترص العكرمي
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بيان االتحاد الجهوي للشغل بمدنني
تفاعال مع ما يعرفه الوضع املهني واالجتامعي ألعوان بلدية بني خداش من 
ملختلف  النقابية  الهياكل  اجتمعت  النقايب  للحق  العمل ورضب  لظروف  ترد 
أكتوبر   03 السبت  يوم  خداش  ببني  للشغل  املحيل  االتحاد  مبقر  القطاعات 
العام لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني عيل  الكاتب   2020 تحت ارشاف األخ: 
العدواين وبحضور االخ: الكاتب العام للفرع الجامعي للبلديات مبدنني للتأكيد 
عىل التمسك مبطالب األعوان البلديني ودعم نضاالتهم وكان االجتامع مناسبة 
جل  أن  إىل  الحضور  خلص  حيث  خداش  بني  مبنطقة  العام  الوضع   لتناول 
القطاعات بالجهة تشكو العديد من النقائص واملشاغل ضمنت يف تقرير غطى 

القطاعات التالية:
الصحة، التعليم، البلدية، التجهيز والبنية التحتية، الصناعة والطاقة، الشؤون 

االجتامعية، النقل، الفالحة، الثقافة، السياحة.
ومتت احالة التقرير إىل السلط الجهوية مع اقرتاح عقد جلسة عمل يحرضها 
للمشاغل  حلول  إيجاد  يف  للبحث  املذكورة  للقطاعات  الجهويون  املسؤولون 
قطاعات  تعيشه  ما  عىل  دفاعا  اجتامعية  نضاالت  يف  الدخول  قبل  املطروحة 

خصوصا واملنطقة عموما.

تحوير يف املسؤوليات يف جامعة النقل
انه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 
عىل إثر الجلسة املنعقدة بتاريخ 26 سبتمرب 
العام  االمني  االخ كامل سعد  برئاسة   2020
املساعد ا ملسؤول عن النظام الداخيل اصبح 
للنقل  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب 

يرتكّب عىل النحو التايل:
الرتيك  محمد  ـ  عاما(  )كاتبا  زيدي  وجيه 
النظام  عن  مسؤوال  مساعدا  عاما  )كاتبا 
الداخيل( ـ شمس الدين خليفي )كاتبا عاما 
واالنخراط(  املالية  عن  مسؤوال  مساعدا 
مساعدة  عامة  )كاتبة  الصحراوي  كوثر  ـ 
مسؤولة عن الدراسات(ـ  عيل الوهيبي )كاتبا 
النقايب  التكوين  عن  مسؤوال  مساعدا  عاما 
واالنشطة الثقافية( ـ رضا الفهري )كاتبا عاما 
ـ  االجتامعية(  الحامية  عن  مساعدا مسؤوال 
إلياس بن ميالد )كاتبا عاما مساعدا مسؤوال 
عن العالقات العربية والخارجية( ـ عواطف 
الزرماطي )كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن 
الهاممي )كاتبا عاما  ـ مراد  املرأة والشباب( 
ـ  القانونية(  الشؤون  عن  مسؤوال  مساعدا 
مسؤوال  مساعدا  عاما  )كاتبا  السايس  شاكر 

عن العالقات مع املجتمع املدين(.

دليل املمارسات الجيدة

 essectو  cjd مع  وبالرشاكة   KAS األملانية  املنظمة  مع  التعاون  إطار  يف 
: دليل  باملؤسسة  الحوار االجتامعي  الدراسات والتوثيق عرضا حول  نظم قسم 

املامرسات الجيدة بتونس .
وقد حرض اللقاء األخوان أنور بن قدور و محمد عيل البوغديري وممثلو كل 

القطاعات املعنية بهذا الدليل .
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تجاوز  ضد  وإحتجاجات  مظاهرات  كله  العامل  عواصم  تشمل  بينام 
العجب  مايثري  بالدنا  يف  نجد  الُعزْل  املواطنني  حق  يف  للسالح  الحاملني 
فبدآل من ضامنات لحامية املواطن الذي الحول والقوة له..هناك مناقشة 

برملانية ملرشوع قانون لحامية حاميل السالح من الٌعزَْل!
األسلحة  الميلك  من  هو  فأملواطن  بليغة  حادثة  تأيت  الوقت  ذات  يف 
ولكن له الحق يف إنتداب محامي أثناء التحقيق معه حتى يتم ذلك دون 
تهديد أو إجبار!وللمحامي واجبه يف أن يدافع عن موكله لضامن حسن 
عند  القرناح«  »نرسين  املحامية  بألضبط  مافعلته  التحقيق.هذا  مسار 
تواجدها مبركز األمن الوطني بأملروج الخامس للقيام مبهامها ونيابة عن 
حريفها عندما الحظت عدم إحرتام إجراءات السامع أمام باحث البداية 
فأرصت عىل تطبيق اإلجراءات القانونية فقام رئيس املركز وبعض األعوان 
الجوال  وافتكاك هاتفها  وبدنيآ  لفظيآ  عليها  واإلعتداء  بغرفة  بإحتجازها 
الرابع  املهنية! كان هذا يوم  التعريف والبطاقة  وحامل األوراق وبطاقة 
من أغسطس 2020 وطبيعي أن تلجأ للقضاء لينصفها من تعدي حملة 
السالح؛ واثناء إستنطاق رئيس مركز األمن الوطني بأملروج الخامس لدى 

مجموعة  قام  عروس  بنب  اإلبتدائية  باملحكمة  األول  التحقيقات  مكتب 
وهم  لألمن  الجهوية  النقابة  تحت  املنضوية  الوطني  االمن  أعوان  من 
بالزي املدين وحاملني السالح بشكل ظاهر للعيان بتطويق مقر املحكمة 
التحقيق يف محاولة إلرهاب  أمام باب قايض  للمبنى واملكوث  والدخول 

املتواجدين والتأثري عىل سري اجراءات التحقيق!
أكتوبر   12 يوم  بصفة طارئة  للمحامني  الوطنية  الهيئة  إنعقد مجلس 
ليك يدين هذه األفعال املتكررة بعدة محاكم يف اآلونة األخرية كام حدث 
من قبل يف« صفاقس« ؛وتوجه املجلس مبراسالت لكل السلطات النيابية 
والتنفيذية ووزير العدل ورئيس الجمهورية بصفته دون تلقي أي صدي 
واملحاماة  املتقاضني  إلرهاب  الشنعاء  الفعلة  هذه  عىل  السلطات  من 

والقضاة!
تأسس بناء عىل ماسبق مرصد وطني لرصد إنتهاكات حقوق الدفاع يف 
جميع آطوار املحاكمة مع بقية املجتمع املدين وعقدت ندوة صميفة يوم 
العام حول ماحدث  الرأي  بتونس إلعالم  املحامي  بار  األربعاء 14أكتوبر 
من  توجهت  ومسرية  عام  وإرضاب  وطني  احتجاج  يوم  التيؤة  ونظمت 

الحامني  من  هام  قطاع  فيها  شارك  الحكومة  قرص  حتى  العدالة  قرص 
العقاب«!ومتليف  من  لإلفالت  القضاء...ال  عىل  للضغط  شعار«ال  تحت 
لجنة ألدفاع بالقيام بأإلجراءات القانونية الالزمة لضامن حقوق زميلتهم 
وعدم إالت مرتكبي الجرمية من العقاب، من املؤثر صدور بيان من إتحاد 

املحامني العرب منددآ بهذا التجاوز الخطري يف تونس بعدالثورة!
هذه الحادثة تشكل جرس إنذار لكل مكونات املجتمع املدين والسيايس 
والنقايب ألخطار حقيقية تتنامى إلهدار الحقوق األساسية وعىل رأسها حق 
الدفاع! وجهاز األمن الوطني الذي يقوم بدور هام يف حامية أرواح الناس 
مكتوب  هو  كام  بألقانون  مدين  كجهاز  يلتزم  ان  له  ينبغي  وممتلكاتهم 
لتطبيق  يعملون  مواطنني  سوى  ليسوا  واألعوان  بذلك  القضاء  يلزمه  او 
القانون وليسوا عىل راسهم ريشة، إلنهم يحصلون عىل مخصصاتهم من 
شهريات وأسلحة من أموال يدفعها الشعب الكريم وليسوا فوق القانون 
وليسوا متخصصني يف مامرسة العنف تجاه املواطنني ومحاميهم وقضاتهم 

بل العكس واجبهم هو حاميتهم من العنف!
حسني عبد الرحيم

حماية األمنيني..أم حماية املحامني؟

كلمة حق:

من قتل عبد الرزاق الخشناوي؟
• النفطي حولة

 
نامت مدينة سبيطلة ليلة 12 أكتوبر 2020 ككل ليلة وكعادتها عىل أوجاعها 
القرصين  والية  أهايل  كل  لبوس  أصبح  الذي  االجتامعي،  وبؤسها  الوطنية، 
وكابوسها املوجع. كام هو حال كل الجهات الداخلية املهّمشة التي تشبهها يف 
بؤسها وفقرها، وجوعها وحرمانها. ويا ليتها ما صحت فجر ذلك اليوم من 13 
اكتوبر2020، ذات ثالثاء خريفي بشع، أسود، حزين، يحمل معه األمل ودموع 
الثكاىل واليتامى واملآيس، وأوجاع عبد الرزاق الخشناوي. عبد الرزاق الذي مات 
تحت أنقاض كشكه، شهيدا، مستبسال، يف الدفاع عن بعض من حقوقه املسلوبة، واملغتصبة التي متّكنه من سّد 

بعض من رمق جوعه الكافر، يف عامل من ذئاب املرتفني و«املستكرشني« الذين تحّكموا يف مصري البالد والعباد.
وعىل طريقة مشاهد الجرّافات الصهيونية التي تهدم بيوت الفلسطينيني املالكني الحقيقيني الرشعيني عىل 
املشاهد  تلك  بالذات  تونس  ويف  أمامنا  تتكّرر  جيل.  بعد  جيال  توارثوها  الذين  ومواطنيها،  مواطنيها  رؤوس 
رؤيتها  تعودنا عىل  التي  الوحشيّة  املشاهد  تلك  اإلرهابية.  الصهيونية  وللحركة  الّصهاينة  للقطعان  العنرصية 
كل مساء فلسطيني حزين. حيث زحفت جرّافة بلدية سبيطلة الخارجة عن القانون، التي تعمل وفقا لقانون 
الغاب، والفوىض االجتامعية والذئاب. وهي تزحف مخيفة صفراء كالعقرب الصهيونية يف شكلها ودبيبها، أو 
قل هي كاألفعى الزّاحفة عىل بطنها ترتصد أنفاس عبد الرزاق، لتقطع عنه يف ثوان معدودات الهواء والحياة 

والحركة. فترتكه أثرا بعد عني، أو لترتكه جثة هامدة. ثم لتقذف به مع األتربة واألنقاض. وكأنه أصبح كوما 
وخليطا منها، يختلط دمه بلحمه، فيصبح املشهد عجينا من أتربة وعرق، وطوب وحجارة، ولحم آدمي لشهيد 
الخبزة، الشهيد عبد الرزاق الخشناوي. شهيدنا الحي، مع فجر األذان الذي ينادي حي عىل الصالة، حي عىل 
الفالح، تزهق روحه الربيئة، وهو ينئ تحت مظامل الرشوة واملحسوبية والفساد، و«الحقرة« واملظامل التي عظمت 
يف بالدي، يف هذه العرشية السوداوية للحّكام الجدد. أولئك الذين تسلّلوا مع نشيد »أقبل البدر علينا« من 
مطار قرطاج تونس الّدويل إىل داخل تونسنا، مع نداء هيالري كلينتون. ليصنعوا ربيعا خيّل إليهم انه »ربيع 
الخالقة، ورياحه  البوشية  الفوضوية  الدموية  العاتية، واوجاعه  بالرّاء تقصف وسط امواجه  دميقراطي«. وإذا 
تفكيكا  عندنا  والعباد. وهكذا سيزهر  للبالد  ورهنا  للوطن  بيعا  الّربيع،  ليصبح  واملائجة.  الهائجة  التسوناميّة 
للدولة الوطنية، وتدمريا ممنهجا ملؤسساتها، وإرهابا وموتا أسوَد وتفقريا وتجويعا، بل وموتا بطيئا ناعام لشعبها 

املغلوب عىل أمره.
 فمن قتل الشهيد عبد الرزاق الخشناوي يا ترى؟ أهو تهالك الدولة وتآكلها، ام هو موتها الرسيري، يف سياق 
عملية ممنهجة إقليمية ودولية بإرشاف حكام األمس واليوم؟ أم هو تفويت مجاين للدولة، للّصوص الجدد، 
االجتامعية  الدولة  لحق  اغتصاب  ترى  يا  هو  أم  اآلخرين.  والقتلة  املجّددين،  والكسبة  املستجّدين  والفَسدة 
الراعية، وسبي لحقوق شعبها من املحرومني واملقصيّني واملهّمشني والتائهني والحيارى أجمعني؟ أم هو يا ترى، 
عبث سلطة بال رأس، سلطة الرئاسات الثاّلث لدستور برمير 2؟ فمن قتل الشهيد عبد الرزاق الخشناوي كأمنا 
قتل الناس جميعا؟ ومن أجرم يف حّق الّشهيد عبد الرزاق الخشناوي كأمّنا أجرم يف حّق الّشعب والّدولة، والّناس 

والخلق جميعا؟     
 فإىل الثورة يا شهيد الخبزة ثور،

يا شهيد الخبزة رجعت
يا شهيد الخبزة ثور

طالعة من قربك وردة
تنادي الشعب يجيك يزور
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يشتغلون  الذين  الناس  الكثري من  صحيح هناك 
وجود  ال  ولكن  وتدريسا،  دراسة  بالفلسفة 
لفالسفة عظامء يف عرصنا هذا كام نبه اىل ذلك 
الفيلسوف الفرنيس بول ريكور يف مقابلة أجريت 
معه سنة 1976 والسبب يف نظره أننا نعيش بال 
مرشوع فكري يف مجتمع تكنولوجي هو مجتمع 

رسطاين، مثل النسيج الذي يتغذى من نفسه.
كاستورياديس  املعارص  اليوناين  الفيلسوف 
كميزة  التفاهة  ارتقاء  عن  تحدث  كورنيليوس 
اىل  السياسية  املعارضة  وتحول  املعارص  للعامل 
ناطق باسم السلطة وبنربة تشاؤمية تحدث عن 
او  السلطة  يف  دوما  البقاء  هو  هؤالء  أن هدف 
العودة اليها فنحن نعيش حالة من اليتم والتأزم 
السيايس مام دفع املواطن البسيط اىل التمرد عىل 
وهشاشة  البطالة  رضبات  تحت  املدنية  الحياة 
فاإلنسان  والعدالة  املساواة  وغياب  األوضاع 

الجائع يحلم بالخبز كام يقول املثل اليوناين.
مقزّمة  سياسية  نخبة  يف  يتجىل  التفاهة  ارتقاء 
مثقفني  ويف  العاملية  للرشكات  عبيد  اىل  تحولت 
عليه  وأطلق  الحقيقي  بالعدّو  سارتر  وصفهم 
»بول نيزان« اسم كالب الحراسة يف كتاب أصدره 
1932 أنتجتهم الطبقة السائدة للدفاع عن  عام 
يبيعون صمتهم ملن يدفع أكرث  مصالحها، حيث 
ويف 1997، نرش سريج حليمي مدير تحرير جريد 
كالب  بعنوان  جديدا  كتابا  ديبلوماتيك  لوموند 
الحراسة الجدد. من خالل الكتاب بني الكاتب أن 
اإلعالميني  إىل  انتقل  األنظمة  حراسة  كالب  دور 
والصحافيني واملحلّلني والخرباء، كل هؤالء يّدعون 
يف  والحياد،  واالستقاللية  واملوضوعية  املصداقية 
االجتامعية  لألنظمة  حراسا  إال  ليسوا  أنهم  حني 
الدوام  عىل  نالحظ  وهكذا  القامئة.  والسياسية 
وارتقاء  العقل  اغتيال  بني  الطردية  العالقة  تلك 

التفاهة.
يف السياق نفسه يقدم الكندي آالن دونو قراءة 
لعبًة  صارت  التفاهة  أن  يرى  إذ  العالقة  لهذه 
تتقنها األنظمة السياسية، وانها ظهرت مع حكم 
الربيطانية،  الوزراء  رئيسة  عهد  يف  التكنوقراط 
من  الحوْكمة  نقل  وقع  إذ  تاترش،  مارغريت 
وابتكر  السيايس،  املجال  إىل  االقتصادي  املجال 
استبدلت  التي  السياسية  الحوْكمة  التاترشيون 

مفاهيم مثل »اإلرادة الشعبية« و«الناشطون 
السياسيون« و«املواطن« مبفاهيم »املقبولية 
املجتمعية« و«التوافق« و«التسوية«. وبذلك 
الكربى،  املفاهيم  من  السياسة  أفرغت 
العام.  والصالح  والقيم  والواجبات  كالحقوق 
اهتامم  تحول  السياسية،  الحوْكمة  ومع 

الساسة من الصالح العام إىل التعامل مع الدولة 
مرشوعا تجاريا، ال يخضع ألي منظومات أخالقية 
أو ُمِثل عليا. يف هذا الصدد يقول آالن دونو بأن 
عاملنا  عىل  وسيطروا  الحرب،  ربحوا  »التافهني 
وباتوا يحكمونه. فالقابلية للتعليب حلَّت محل 
الفيلسوف  العميق«، ولهذا يوصينا هذا  التفكري 
سوداء«،  »كوميديا  من  تخلو  ال  بنربة  الكندي 
قائالً: »ال تقدم أي فكرة جيدة فستكون عرضة 
أَْرِخ  للنقد، ال تحمل نظرة ثاقبة، وّسع مقلتيك، 
شفتيك، فّكر مبيوعة وكن كذلك، عليك أن تكون 
قد  فالتافهون  الزمن،  تغري  لقد  للتعليب،  قابالً 
والحاكم  الحكم  خصائص  بالسلطة  أمسكوا 

التافه، وفقا لدونو تتجىل عىل النحو التايل:
* الحاكم التافه يحرص عىل إشاعة روح البالهة 
واألنصار  املوالني  من  كبرية  شبكة  طريق  عن 
يكونوا  أن  رشيطة  املصالح.  وأصحاب  والحلفاء 
يكون  وأن  التفاهة،  من  ذاته  املستوى  عىل 
السلطة  لرتسيخ  إمنا  الدولة  لصالح  ال  التسابق 

وسطوتها بشكل أفقي عام.
* »التافهون )امليديوقراط( يتكالبون عىل السلطة 
ويعلمون  الجيف.  عىل  الذباب  يتهافت  كام 
املساحة  هذه  دون  املهملني  عداد  يف  كونهم 
لزجة، سمجة،  كائنات  عادًة  لذلك هم  تلك.  أو 
كانت  ولو  للحكم  أهداب  بأية  تتعلق  متمّحكة 
يشء  كأنه  العنف  يف  إفراطاً  وميارسون  بسيطة. 
ال  بل  السيايس،  وجودهم  من  كجزٍء  طبيعي 
يستطيعون انفصاالً عن حاالت التشنج السلطوي 

باسم أو من دونه.
لدى  التافهني  فإن  الكندي،  للفيلسوف  ووفقا   *
الربي،  الجراد  مثل  العربية  السياسية  األنظمة 
كافة  عىل  يرتاقصون  مكان،  كل  يف  ينترشون 
الديكتاتور  التصاق  بالكرايس  يلتصقون  املسارح، 
بحذاء السلطة وزيها الرسمي. لقد بلغ التافهون 
التعليم والثقافة والسياسة والفن  مدى كبريا يف 

هائل  بَكمٍّ  مغطّى  الواقع  أصبح  بحيث  واإلعالم 
من لعاب أو كلامت هؤالء التافهني نتيجة تزلفهم 

لألبله األعىل أو الرويبضة األكرب وهو )الحاكم(!
* السلطة املتولدة عندئذ هي سلطة واهية.

االستبداد  أنظمة  من  تتحدر  التي  التفاهة   *  
بالوجود  وتدين  واأليديو-دينية،  العسكرية 
واالمتداد لثقافة االستهالك التي تدعمها الليربالية 
األجهزة  كل  عىل  تتفوق  التي  هي  املتوحشة، 
هي   mediocratie فامليديوقراطية  الحاكمة، 
نحو  املجتمعات  وتقود  املوقف،  تتسيد  التي 

هاوية السطحية والضحالة والالّمعنى.
بوابل  الناّس  إغراق  يف  يتجىل  التفاهة  ارتقاء 
متواصل من وسائل الرتفيه، مقابل شّح املعلومات 
ملنع  أيضا  رضورية  اسرتاتيجية  وهي  وندرتها. 
يف  األساسية  املعرفة  إىل  الوصول  من  العاّمة 
النفس وتوجيه  العلوم واالقتصاد وعلم  مجاالت 
أفعالهم وتفكريهم  والسيطرة عىل  الناس  سلوك 
يف مختلف بلدان العامل، عرب تحويل انتباه الرأي 
رسيّة  وثيقة  وحسب  املهّمة  القضايا  عن  العام 
للغاية »يعود تاريخها إىل سنة 1979، وتّم العثور 
»حافظوا  العبارة:  هذه  نجد   »1986 سنة  عليها 
املشكالت  عن  بعيدا  العام  الرأي  اهتامم  عىل 
مبسائل  مفتونا  اجعلوه  الحقيقية،  االجتامعية 
مشغوال،ً  الجمهور  أبقوا  لها.  حقيقية  أهمية  ال 
للتفكري، وعليه  لديه  مشغوال،ً مشغوال،ً ال وقت 
الحيوانات«.  من  غريه  مع  املزرعة  إىل  العودة 
كتابه  يف  تشومسيك  نعوم  الربوفيسور  دفع  مام 
اتهام  اىل   )1988( اإلجامع«  »صناعة  املشهور 
اإلعالم بالتواطؤ مع النخب السياسية واالقتصادية 
وإخفاء  منهجية  بصورة  العام  الرأي  تضليل  يف 
الحقائق عنه من أجل الدفاع عن مصالح الّنخبة 

الرأساملية والتأسيس لنظام التفاهة.
عيل الصاوي أستاذ السوسيولوجيا واألنرثوبولوجيا 
فاس  يف  الله  عبد  بن  محمد  سيدي  جامعة  يف 
قائال:  النظام  هذا  عن  بسخرية  عرّب  باملغرب 

»ليس مهامً أن تكون »مثقفاً أملعياً« وال »مناضالً 
يف  وعليك  بك  ويُْستََدلَّ  بك،  يُعرتف  يك  نقياً« 
كله  ذلك  من  فاألهم  وامليديو.  امليديا   ْ ِسجيلَّ
سيايس  أفق  دون  من  سطحياً،  تافهاً  تكون  أن 
فمن  إنساين،  انهامم  وال  أيديولوجية  خلفية  وال 
ماليني  يحصد  من  هو  الّسجلنّي  هذين  يفوز يف 
»البوز«  يصنعون  ممن  واملشاهدات  الاليكات 
عن طريق الفضائحية والبؤس القيمي، ذلكم هو 
السائد.  التفاهة  مة« و«الَفهَّامة« يف نظام  »الَعالَّ
عرص  أوج  نعيش  »نحن  جاليانو  إدواردو  يقول 
التّفاهة بات عقد الزّواج أهّم من الحب، مراسيم 
الدفن وطقوسه أهّم من امليت، اللباس أهّم من 

اس األحد أهم من الله...«. الجسد، قدَّ
حتمية  ديني  منظور  من  للتفاهة  والتأسيس 
القيم  منظومة  النهيار  نتيجة  وهو  تاريخية 
فلسفة  فغياب  املثايل  بعدها  يف  األخالقية 
لألخالق يعني: اختالل يف سلّم القيم حيث نقرأ 
الله  هريرة ريض  أيب  عن  الرشيف  الحديث  يف 
قال:  عليه وسلم  الله  الله صىل  ان رسول  عنه 
يَُصدق  خّدعات،  سنوات  الناس  عىل  »سيأيت 
ويُؤمتن  الّصادق،  فيها  ب  ويُكذَّ الكاذب  فيها 
فيها  وينطق  األمني،  فيها  ويُخوَّن  الخائن  فيها 
الله؟  رسول  يا  الرويبضة  وما  قيل  الّرويبضة، 
العاّمة«.  أمر  يف  يتكلم  التافه  الرجل  قال: 
األشهر:«  كتابه  يف  منظور  بن  اللغوي  العالمة 
العاجز  هو  »الّرويبضة:  يقول:  العرب«  لسان 
الذي ربض عن معايل األمور وقعد عن طلبها، 
لربُوِضه يف  الناس  للتّافه من  قيل  أنه  والغالب 

بيته، وقلّة انبعاثه يف األمور الجسيمة
لعبة  من  التحّرر  إن  القول  ميكن  األخري  يف 
وانتصار  الوعي  تحرير  مبعركة  مرهون  التّفاهة 
التفكري العقالين النقدي الحّر وإنه كلام اتسعت 
دائرة الحرية ازدادت مقدرة األفراد عىل تحرير 

أنفسهم من التفاهة والتافهني.

بعد رد المشيشي حول السؤال عن احوال المثقفين في تونس زمن الكورونا 

الثقافة للتفرهيد وليست لبناء الدولة وإنجاح املجتمع
ميكن أن نقول وفق استقراء تاريخي إنه كلام ضاقت دائرة الفلسفة والتفلسف ارتقت 
التفاهة واتسعت بالرضورة دائرة التافهني سواء تعلق األمر مبصادرة الحق يف التفلسف 
للجهل  تؤسس  سياسية  أنظمة  طرف  من  الحّر  العقالين  التفكري  أشكال  كل  ومحاربة 
وثقافة التلقني واالجرتار او مبحاولة الغتيال الفلسفة ومحارصة الفيلسوف كحامل لرسالة 
التحرر وصانع للقيم العليا. وقد وضح الفيلسوف الفرنيس جيل دولوز موقفه ماّم يقال 
عن موت الفلسفة، وكان جوابه: »ليس هناك موت وإمنا هي محاوالت اغتيال« بداية 
من االنتصار لألسطورة عىل حساب اللوغوس والنكوص اىل الوهم والخيال. مرورا بخنق 
رجاالت الُحكم وتأفُِّف السلطة واملستبّدين من الحراك الفلسفي والرّضبات العنيفة التي 
تلقتها الفلسفة من ِقَبِل أهّم منافسني لها: الدين من جهة، والعلم من جهة أخرى وصوال 
اىل نظام التفاهة. هذا النظام الذي تنبأ به فرديرك نيتشه وأشار اليه هيغل عندما أعلن 

ان مرشوع الفلسفة هو الثورة عىل السطحي والتافه يف الحياة.

      *بقلم  األستاذ عمرون عيل

بأقالمهم
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عىل  سنة  مرور  بعد  السيايس  للمشهد  قراءتك  ماهي   *
انتخابات 2019؟

ـ بعد مرور سنة عىل انتخابات 2019 يجوز القول انها افرزت 
يضم  انه  مبا  والتشتت  التذبذب  عليه  يطغى  فسيفسائيا  برملانا 
الحظه  ما  وهذا  والسلوك  املواقف  حيث  من  متباينة  اطرافا 

الجميع.
كام ان هذه االنتخابات غيّبت اطرافا كان لها دورا فاعال يف 
تلعب  الثورة واظهرت قوى جديدة مل  قبل  ما  السيايس  النضال 
اي دور قبل الثورة وبدت تلك االطراف غريبة عن املشهد العام 
وكام ذكرت فهو مشهد سيايس متناقض جدا من جميع النواحي 
تجسد يف سلوك اعضاء الربملان مبا كان له انعكاس عىل تشكيل 
املتتالية حيث عرفنا ثالثة حكومات يف سنة واحدة  الحكومات 

وهذا كاف للتأكيد عىل ما افرزته انتخابات اكتوبر 2019.
مختلف  بني  العالقة  عن  فامذا  بالربملان  عالقة  يف  هذا   *

السلط؟
ـ لالسف نالحظ ان التناغم املفرتض بني السلطتني الترشيعية 
اذ كل طرف يتهم االخر  والتنفيذية مل تكن باملستوى املطلوب 
الدولة  االمر يف عالقة رئيس  بالتدخل يف صالحياته وتجىل هذا 
يف  التونسية  الدولة  صورة  إىل  ييسء  ما  وهو  الحكومة  برئيس 
الوضعية  هذه  مثل  تجنب  االفضل  من  وكان  والخارج  الداخل 
التي تم حلها بالطرق املتعارف  حتى وان كانت هناك خالفات 
عليها يف الدميقراطيات العريقة بعيدا عن الترصيحات االعالمية 
من هنا وهناك والتي تزيد من تأزيم الوضع العام  املثقل بعديد 

الصعوبات التي تنعكس سلبا عىل التونسيني.
* هناك من يربط التجاذبات الحاصلة بني مختلف الفاعلني 
يف املشهد العام والنظام السيايس املعتمد فهل تشاطر مثل هذا 

الرأي؟
ـ بطبيعة الحال املشكلة الكربى هي ما أفرزه القانون 

االنتخايب املفرتض اعادة النظر فيه وهذا الرأي 
االحزاب  وكذلك  املختصني  من  الكثري  يدعمه 

بعد ان تبينوا عديد الهينات التي تجلت يف 
القانون  املرتتبة عن  الربملان وهي  تركيبة 
االعضاء  ونوعية  املعتمد  االنتخايب 
الشأن   مع  تعاطيهم  كيفية  اىل  استنادا 
تشغل  التي  الحقيقية  والقضايا  العام 
باله واالخطر من ذلك عدم  وفر اغلبية 
اي  من خاللها  يجسم  مريحة  برملانية 
حزب برنامجه الذي تقدم عىل اساسه 

لكسب اصوات الناخبني.
* ماذا ترتب عن هذا التوصيف الذي 

قدمته لرتكيبة الربملان؟
من  عنده  التوقف  يجب  ما  أول  ـ 
افرزته  ما  هو  ذكرته  الذي  التوصيف  خالل 

االنتخابات من مجموعات متنافرة تسببت يف تعطيل نسق عمل 
مجلس نواب الشعب وامتام مهامه ولعل أصدق صورة  عن ذلك 
عجز تركيبة برملان 2014 ـ 2019 عن تركيز املحكمة وهو  الذي 

تواصل خالل الدورة االوىل للربملان الحايل
وإىل ذلك كرثة املبادرات الترشيعية والقانونية دون اساس او 
مربرات مقنعة او موجبة لتلك املبادرات وهو ما يجعلها عدمية 
اريد  هنا  للبالد  الدميقراطية  والتجربة  السياسية  لحياة  الفائدة 
ان اعرج عىل مسألة هامة متصلة بنظام البقايا الذي أفرز نخبة 
وخطابا  املطلوب حضورا  املستوى  اىل  يرتقي  ال  اداؤها  برملانية 
متسام بالعنف اللفظي والتكفري والتخوين والتشويه اضافة اىل 

ارباك سري الجلسات العامة وعدم احرتام النظام الداخيل ملجلس 
يف  النظر  اعادة  إىل  وبإلحاح  اليوم  يحتاج  الذي  الشعب  نواب 

عديد تفاصيله.
 * ماذا قصدت بقولك يف احد حواراتك الصحافية ان الربملان 

اصبح مصعدا اجتامعيا؟
ـ ما قصدته باملصعد االجتامعي كون عدد هام من النواب ال 
ينتمون اىل أي قطاع مهني قبل االنتخاب اذا مل نقل انهم عاطلون 
العدالة وهم  العمل والبعض االخر له قضايا منشورة لدى  عن 
متشبثون بالحصانة الربملانية تجنبا ملحكمتهم اضافة اىل محدودية 
املستوى التعليمي لعدد آخر منهم وبالتايل تحول الربملان اىل 
هدف يتحقق من وراءه غايات شخصية وليست 
ينطبق  انتخبوهم واالمر  الذين  املواطنني  خدمة 
عىل من ترشحوا يف قامئات حزبية او مستقلة.

الخطوات  هي  ما  رأيك  حسب   *
هذه  لتجاوز  البالد  قيادة  من  املطلوبة 

الظرفية الصعبة التي متر بها البالد؟
ـ ما نحتاجه يف هذه الظرفية الصعبة 
املجتمع  ورشائح  املجاالت  مختلف  عىل 
هو اجراء حوار وطني عميق يشارك فيه 
اهم الفاعلني يف الشأن العام من منظامت 
التونيس  العام  االتحاد  وطنية يف مقدمتها 
للشغل وكذلك االحزاب السياسية ومكونات 
اىل هدنة  الحوار  ليفىض هذا  املدين  املجتمع 
اجتامعية وسياسية يتم تحديدها وفق الظروف 
واالمكانيات )قصرية أو متوسطة او طويلة املدى( 

أساس  عىل  وذلك 
انه ال ميكن الي طرف  بينت  االحداث  انقاذ وطني الن  برنامج 
سيايس انقاذ البالد لوحده دون توفر برنامج يضمن الحد االدىن 

من الحلول والتصورات الواقعية.

* وأي دور تراه لرئيس الجمهورية يف هذا الحوار؟

وصالحياته  يتامىش  مبا  أسايس  الجمهورية  رئيس  دور  ـ 

الدستورية وبالتايل من املفروض ان يدعو اىل هذا الحوار ويكون 

حاضنا وداعام له من ناحية أريد ان اؤكد عىل ان هذا الحوار ليس 

يف صيغة ما جرى يف قرطاج 1 و2 بل ال بد ان يكون طارحا لقضايا 

املعنية  االطراف  من  االوىل  بالدرجة  املطلوب  وهذا  جوهرية 

بالحوار الوطني أي املنظامت الوطنية واالحزاب السياسية.

* وهل تعتقد ان النخبة السياسية جاهزة ملثل هذا الحوار؟

تغيري  من خالل  جاهزة  السياسية  النخبة  تكون  ان  يجب  ـ 

االوضاع  بخطورة  الوقت  نفس  يف  تعي  وان  وسلوكها  خطابها 

بعضها  مع  الحد  العمل  تريد  ال  النخبة  هذه  ان  املشكلة  لكن 

االهتامم  دون  الداخلية  بقضاياها  منشغلة  االغلب  يف  وهي  

بقضايا املجتمع وعدم اهتاممها باملشاكل املجتمعية سيؤدي اىل 

عزوف املواطنني عىل املشاركة السياسية بكل انواعها )انتخابات 

االنخراط يف االحزاب...( وهذا  االمر خطري وعىل االحزاب تدارك 

ما يحصل وتقديم رسائل ايجابية يف املرحلة القادمة.

الحكومة  قدمت  إليه  الذي أرشت  الوضع  هذا  * يف خضم 

االنتظارات  فامهي  للربملان   2021 لسنة  املالية  قانون  مرشوع 

التي قد تحلحل بعض الصعوبات املرتاكمة من سنة إىل أخرى؟

ـ الوضعية صعبة وهذا ال يغيب عىل العارفني بحقيقة اوضاع 

البالد خاصة وان نسبة النمو متدنية وموارد الدولة منعدمة يف 

الدولة اذ الول مرة يف  ظل تعطل اهم املصادر املمولة مليزانية 

تاريخ البالد نورد الفسفاط من الخارج، زيادة  عىل توقف اغلب 

جراء  عليها  الوافدين  لقلة  النشاط  عن  السياسية  املؤسسات 

تفيش الكورونا بأغلب البلدان التي متثل أسواقا تقليدية للسياحة 

من  املتأتية  الصعبة  العملة  عائدات  انخفاض  مع  التونسية 

وبالتايل  سابقا  إليها  أرشنا  التي  االسباب  لذات  التونسية  الجالية 

الوضع  سيؤزم  مبا  الرضائب  من  مزيد  عىل  سيجرب  املواطن  فان 

االجتامعي لشعور طبقة معينة ان غياب العدالة الجبائية يرهقها 

طبقات  من  الرضائب  الدولة  خزينة  تجني  ال  حني  يف  لوحدها 

مرتفهة وتستفيد من استمرار هذه الوضعية غري السليمة.

* إذن ستكون ملا ذكرت تداعيات عىل االستقرار االجتامعي؟

تواصل  بسبب  اجتامعيا  خاصة  كبرية  املتوقعة  التداعيات  ـ 

غالء االسعار وعدم قدرة املواطن العادي عىل ضامن الحد  االدىن 

من مقومات العيش الكريم وهذه الرشيحة أصبحت تتوسع من 

يوم اىل آخر والبد من الترسيع بتطويق ذلك التوسع السلبي من 

إيجابيا يف  الشعبية  الرشيحة  تلمسها  إيجاد حلول عملية  خالل 

حياتها اليومية.

البالد تحتاج حوارا وطنيا عميقا يفضي
إىل هدنة اجتماعية وسياسية

* أجرى الحوار لطفي املاكني

طالب الدكتور عبد اللطيف الحنايش )أستاذ التاريخ واملحلل السيايس( برضورة الترسيع باجراء حوار وطني عميق يشارك فيه جميع الفاعلني يف الشأن العام 
لتقديم الحلول واملقرتحات لتتجاوز البالد أوضاعها الصعبة التي تتخبط فيها منذ سنوات.

كام توقف يف حواره لـ »الشعب« عند املطلوب من االحزاب واملجتمع املدين اضافة اىل موقفه مام يجرى داخل مجلس نواب الشعب من مشاحنات بني النواب 
والكتل البلامنية واىل ذلك رأيه يف مرشوع ميزانية 2021 وما يجب ان تتضمنه من اجراءات اجتامعية.

النخبة السياسية مطالبة
 بتغيير خطابها وسلوكها

والكثير من المبادرات التشريعية 
والقانونية ال مبرر لها

الدكتور عبد  اللطيف الحناشي لـ »الشعب«

 أوضاع 
البالد صعبة 

والبد من 
تطويق 

تداعياتها 
على الشرائح 

الشعبية
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1. سياق اإلشكالية:
1.1. يرتبط انتقاد القضاء بقيم جوهرية )او مبصالح 
القضائية  السلطة  استقالل  الحفاظ عىل  مرشوعة( هي 
التي تكتيس قيمة دستورية )الفصل 102 من الدستور: 
ومن  العدل(.  إقامة  تضمن  مستقلة  سلطة  القضاء 
التنصيص  أوجبت  التي  هي  الحامية  تلك  ان  الواضح 
بباب السلطة القضائية من الدستور عىل انه يحجر كل 

تدخل يف سري القضاء )الفصل 109(.
قد  الدستورية  القيمة  تلك  أن  القول  ميكن  ولذلك 
خاضعني  مثال  القضاة  كان  إذا  االعتداء  من  تسلم  ال 
وغري  معممة  تهجامت(  او  ضغوطات  )او  النتقادات 
أو  القضائية  لألحكام  بالنسبة  األمر  وكذلك  مرشوعة. 
ترصفات القضاة التي يجب طبق هذه املبادئ حاميتها 

من “االزدراء”!.
انتقاد  أن  للبعض  يبدو  قد  أخرى  وجهة  من  لكن 
التي  اآلليات  إحدى  بالتأكيد  هو  القضاة(  )أو  القضاء 
بشأن  الدخول يف جدل عمومي  من  الناس  عامة  متكن 
املؤسسات، ولذلك يذهب هذا الرأي إىل اعتبار االنتقاد 
مبثابة إحدى آليات الرقابة النادرة عىل السلطة القضائية.

أساسيان  معطيان  لذلك-  -إضافة  هناك  لكن   .2.1
ميكن اإلشارة لهام يف هذا السياق :

االول. هو ان كل بحث حول انتقاد القضاء ال ميكن 
التفريق بني السلط  أن يكتمل دون الحديث عن مبدأ 
بني  الفصل  مبدأ  إىل  تشري  التي  الدستور  توطئة  )انظر 
إن  الصدد  هذا  يف  ويالحظ  بينها(.  والتوازن  السلطات 
تفيده  -حسبام  القضاء  ضد  املوجهة  االنتقادات  أخطر 
التجربة- ترد خصوصا من السياسيني )السلطة التنفيذية 
عىل  التدليل  ميكن  هذا  ويف  الترشيعية(.  السلطة   –
حقيقة هذا الواقع مبا صدر عن السياسيني من تعاليق 

عىل عدد من االحكام مبختلف درجاتها .
للقضاة  السياسيني  انتقاد  أن  نعترب  أن  البديهي  ومن 
يؤدي إىل التأثري عىل ثقة الناس يف القضاء وقد ينتهي اىل 
االخالل باستقالله. ويتخذ هذا االنتقاد بعدا أكرث خطورة 
لشن  اإلعالم  السياسيني ووسائل  بني  التحالف  يف صورة 

حملة موحدة ضد املؤسسة القضائية.
ثاين املعطيني يتعلق بنظرية حرية التعبري التي تدفع 
يف اتجاه التوسيع يف حدود االنتقادات املوجهة للقضاة. 
“مسؤولية  عن  السياق  هذا  يف  غالبا  الحديث  ويتم 
القضاة” و”النظرية الدميقراطية لحرية التعبري” وكذلك 

عن “االحرتاز من الحكومات او السلطات”..الخ.
2. التربيرات الواردة ضد انتقاد القضاء )أو القضاة(:

عديدة  تربيرات  إىل  الحامئية  “النزعة”  تستند   .1.2
من أهمها :

بثقة  املساس  إىل  يؤدي  للقضاء  املتعسف  االنتقاد 
الناس يف النظام القضايئ وإدارة العدالة.

االنتقاد يخدم املصلحة األساسية  القضاة ضد  حامية 
العامة وهي حامية إستقالل السلطة القضائية.

املجتمع يف حاجة أكيدة لسلطة القضاء وحياده.
اآلليات املتعلقة بحامية القضاة تبدو رضورة لضامن 

حسن إدارة العدالة.
آليات الرقابة الداخلية للقضاء )املجلس األعىل للقضاء 
القضاة..  يف  القانوين  التجريح   – التأديبية  اإلجراءات   –
الخ( تبدو كافية وال يشء يدعو اىل تسليط رقابة خارجية 

)املجتمع املدين – وسائل االعالم..( عىل النظام القضايئ.
لهم  ميكن  ال  عموما(  )والقضاة  املستهدفون  القضاة 
أنفسهم  عن  الدفاع  وتحفظهم-  عملهم  -بحكم طبيعة 
وهم يف الغالب ميتنعون عن الرد ضد االنتقادات املوجهة 
باألخالقيات  يتعلق  إضافيا  سببا  آخرون  ويورد  لهم. 
االنتقادات  عىل  الرد  من  القايض  متنع  التي  القضائية 
الخاصة بالقضايا املنشورة لديه وذلك حفاظا عىل كرامة 

القضاء وتوقيا من اي تدخل يف إجراءات تلك القضايا.
2.2. ويالحظ أن هذه التربيرات قد أخذ بها عدد من 
البلدان كالنمسا وبلجيكا وتم بناء عىل ذلك اقرار قوانني 
املتعسف  االنتقاد  من  القضاة  حامية  إىل  ترمي  خاصة 
والحيلولة دون التدخل يف سري القضايا )انظر عىل سبيل 
الذي  البلجييك  الجزايئ  القانون  من   239 الفصل  املثال 
وأعضاء  والبلديات  املناطق  ورؤساء  الحكام  يعاقب 
بقصد  منهم  الصادرة  األوامر  عن  اإلدارية  الهيئات 
القضائية ومطالبة املجلس األعىل  الهيئات  الضغط عىل 
للعدالة البلجييك منذ 26 أكتوبر 2012 بتجريم كل تعد 

عىل الوظيفة القضائية(.
ويف نفس السياق يرى هذا التوجه “أن التعليق عيل 
أحكام القضاء يف الصحف واملجالت مدحا أو قدحا غري 
جائز بعامة… إذ يعد يف هذه الحالة رضبا من رضوب 
التأثري يف القضاة والتدخل يف عملهم. األمر املمتنع قانوناً 

بل واملعاقب عليه جنائياً.
كام أن القوانني -حسب هذا الرأي- “تحظر التعليق 
عيل األحكام القضائية أو التعرض لها إال بإحدي وسيلتني. 
األوىل : الطعن عىل الحكم وتعييبه أمام محكمة الطعن 
والثانية : هي التعليق العلمي عيل األحكام. وبغري هاتني 
ويضحي  القضاء.  أحكام  عيل  التعليق  يحظر  الوسيلتني 
العقاب.  طائلة  تحت  صاحبه  ويُوقع  جرمية  التعليق 
والتعرض  القايض  بشخص  للمساس  تجاوز  إذا  خاصة 
مجلس  بيان  )راجع  الخاصة”  حياته  وحرمة  ألرسته 

القضاء األعىل املرصي بتاريخ 23 سبتمرب 2007(.
وعىل خالف هذا التوجه أورد املعارضون له تحفظات 
جوهرية من ضمنها غياب “أي سند إلسباغ حصانة أو 

تحريم أو تقديس ألعامل القضاة أو أشخاصهم.
من  تنزيل  رأيهم-  -حسب  القضائية  األحكام  فال 
السامء وال قضاتنا األجالء هم آلهة أو رسل معصومون، 
احكامهم  عىل  فريد  ويخطئون،  يصيبون  برش  هم  وإمنا 
أن  “كام”  البرش.  أخطاء  عن  ناشئة  عيوب  تعتورها  أن 
إصدار األحكام القضائية ليس كهنوتاً يحظر عىل العامة 
االقرتاب منه بل هي إحدى الوظائف التي متارسها إحدى 

سلطات الدولة”.
أي نص  العقوبات  بقانون  لذلك “فال يوجد  وإضافة 
قانوين يؤثم التعليق املجرد عىل األحكام أو تناولها بالنقد 
استثناء، سواء  بالدستور دون  املكفول  البناء  املوضوعي 
وإمنا  باتة.  أو  انتهائية  أو  إبتدائية  األحكام  تلك  كانت 
ورد التجريم يف حاالت محددة عىل سبيل الحرص ومنها 
الحاالت املتعلقة بإهانة أو سب أو قذف للمحكمة او 

قضاتها.”.
“ال  انه  إىل  الرأي  هذا  دعاة  يذهب  حال  كل  ويف 
يجوز وال يستقيم أن ينسب لقضاتنا األجالء شبهة التأثر 
يطعن يف  ذلك  اإلعالم، ألن  وسائل  من  اي  ينرش يف  مبا 
سالمة ما يتوفر للقايض من علم وإعداد وتهيئة وملكات 

شخصية تجعله عصياً عىل التأثر بأية مادة إعالمية وإال 
كان مفتقدا لصالحية القيام بوظيفة القضاء!…” )هشام 
 – األحكام  عىل  التعليق  تجريم  فتوى  رد   – املهندس 
شبكة املحامني العرب االلكرتونية – بتاريخ 24 سبتمرب 

.)2009
هاما  تربيرا  يبدو  العدالة  إدارة  حسن  أن  رغم  لكن 
أهمية  أكرث  موازية  قيام  ذلك-  مقابل  -يف  ان هناك  إال 
حرية  وحامية  القضاة  مسؤولية  مثل  البعض-  نظر  -يف 

التعبري.
)أو  القضاء  انتقاد  لفائدة  الواردة  التربيرات   .3

القضاة(:
اضافة ملا سبق، يتوقف املساندون لهذا االتجاه عند 
جملة من التربيرات االضافية التي قد تبدو اكرث اقناعا : 

من ذلك اساسا:
القضاة  إخضاع  يقتيض  ما  وهو  القضاة  مسؤولية   -
للمحاسبة بالنظر خصوصا اىل عدم مسؤوليتهم السياسية 
والتنفيذية(  الترشيعية  السلطتني  ممثيل  غرار  )عىل 

وعدم قابليتهم للعزل )الفصل 107 من الدستور(.
املسؤولية  “نظام  تطبيق  فان ضامن  وبناء عىل ذلك 
الدميقراطية” يستوجب متكني املواطنني من مناقشة أداء 
إىل  السلطات  او  الحكومات  وتنبيه  القضائية  السلطة 
ما  وهو  القضايئ،  النظام  عىل  اصالحات  ادخال  رضورة 
حصل فعال بشأن عدد من القضايا املثرية للجدل كقضية 
التي تعلقت باعتداءات جنسية عىل  “اوترو” يف فرنسا 
 1997 بني  املرتاوحة  السنوات  )يف  القرص  من  مجموعة 
العام فضال عن  الرأي  تداعيات عىل  لها  وكان  و2000( 
القضائية ووسائل  باملؤسسة  املرتبطة  إبرازها لالخالالت 
تشكيل  القضية  حول  الجدل  أثر  من  كان  وقد  اإلعالم. 
أسباب  لتحليل   2005 برملانية يف ديسمرب  تحقيق  لجنة 
واقرتاح  القضية  تلك  بسري  املتعلق  القضايئ”  “الخلل 

إصالحات يف النظام القضايئ الفرنيس.
- حق اإلنسان يف التعبري والكتابة عن املواضيع التي 
يختارها، وهي من النتائج املرتتبة عن االعرتاف لألشخاص 
بحرية الرأي والفكر والتعبري واإلعالم والنرش )الفصل 31 

من الدستور(.
وخصوصا  الناس  لعامة  االعرتاف  ذلك  ويتضمن 
القضائية  املنظومة  يف  والفاعلني  املحرتفني  للصحفيني 
واالنتقاد  الرأي  وإبداء  التعليق  بحق  القانون  وأساتذة 
النزيه للترصفات والقرارات واألحكام القضائية مساهمة 
منهم يف تطوير “السياسة القضائية”. وعىل هذا االعتبار 
أداة  تكون  ان  السياق  هذا  يف  التعبري  لحرية  ميكن 

“لتحقيق الذات” سواء عىل املستوى الفردي او املهني.
ويف نفس اإلطار ميكن القول أن الحد من حرية النقد 
تجاه القضاء من شأنه أن يحول دون تطور االهتامم من 
القضائية اضافة اىل ما يؤدي  باملسائل  املواطنني  جانب 

إليه ذلك من انحسار للثقافة القانونية لدى العموم.
- صعوبة التمييز بني املسائل السياسية )التي يتمتع 
الناس حيالها بصفة مطلقة بحرية التعبري( وبني املسائل 
عن  تعبريا  أقل  بشأنها  الناس  يكون  )التي  القضائية 
وجهات نظرهم( وهو ما يجعل من هذا التمييز غري ذي 
العام  الرأي  بالنسبة لقضايا  الواقع  جدوى. ويتأكد هذا 
االغتياالت  )قضايا  السياسية  الطبيعة  ذات  القضايا  أو 

السياسية بعد الثورة مثال.(.

القضاة ليسوا معصومني من الخطأ ويرسي عليهم ما 
يرسي عىل عموم الناس. ولذلك ال يجب االغرتار مبا ميكن 

تسميته “فخ العصمة”.
التجربة  خالصة  أن  البعض  يربر  السياق  هذا  ويف 
العصمة”بشأن  “فخ  مقاومة  أن  تفيد  املضامر  هذا  يف 

القضاء توجب علينا االنتباه اىل ثالث مسلامت:
اىل  ميالون  القضاة  ذلك  يف  مبن  الناس  كل  األوىل: 

ارتكاب اخطاء )سواء كانت كبرية او صغرية(.
يف  يرتددون  القضاة  ذلك  يف  مبن  الناس  كل  الثانية: 

االعرتاف بأخطائهم.
الثالثة: عموم الناس يداخلهم الرسور عندما يشريون 

إىل أخطاء منافسيهم.
االنتقاد  بتجريم  للقول  القانوين  األساس  نعدام  ا- 
مطلقا،  القضاء  أحكام  عىل  التعليق  أو  للقضاة  املوجه 
وذلك بالنظر إىل أن “األصل هو اإلباحة دون أي استثناء 
الخروج عن  عند  فقط  يكون  والتجريم  القضاء  ألحكام 
الرأي  التعبري وإبداء  مقتضيات ورضورات مامرسة حق 
والنقد املوضوعي البناء وتضمني التعليق ما يعد سبا أو 
املرجع   – املهندس  )هشام  تجريحا”  أو  إهانة  أو  قذفا 

السابق(.
4. خالصة الضوابط:

1.4. قد يظهر مام سبق أن الحجج الرامية اىل توسيع 
التي  بالحجج  مقارنة  عددا  أكرث  هي  االنتقاد  حظوظ 
تدعو اىل االبقاء عىل حامية قوية للسلطة القضائية. لكن 
ذلك ال يعني بالرضورة انها اكرث اقناعا وأن الكفة متيل 

مطلقا يف هذا الشأن لفائدة حرية التعبري.
تبدو  “الحامئية”  الحجج  إن  القول  الجائز  من  لكن 
الحجج  متثل  حني  يف  املستقرة  بالتقاليد  التصاقا  أكرث 
للقانون يف هذا املجال. ويف  التدريجي  التطور  املخالفة 
التعبري  حرية  بني  التوفيق  مسار  أن  يبدو  ذلك  ضوء 
النظم  يف  يحتل  بدأ  قد  القضائية  السلطة  واستقالل 

الدميقراطية موقعا مركزيا.
2.4. من الثابت أن حامية استقالل السلطة القضائية 
من  التقليل  شكل  بأي  ميكن  وال  عامة  مصلحة  ميثل 
شأنها. لكن االستقالل القضايئ هو يف االخري احد العنارص 
القايض  نزاهة  اىل  اضافة  بالقضاء  املرتبطة  االساسية 
وحياده. ويف ضوء ذلك الحظ بعضهم أن انتقاد القضاء 
املجتمع  أفراد  يدفع  كونه  من  فقط  قيمته  يستمد  ال 
واقع  من  كذلك  بل  العمومي  الجدل  يف  املشاركة  إىل 
مساهمته يف مساءلة القضاة. وبهذا املعني فإن استقالل 
القضاء ومسؤولية القضاة هام يف األصل وجهان لعملة 

واحدة.
3.4. من الواضح أن النقد املتعسف ال يجب حاميته 
وإدارة  القضايئ  النظام  يف  العامة  الثقة  يقوض  ألنه 
ضد  الثقة  هذه  حامية  الرضوري  من  ولذلك  العدالة. 

التهجامت “املدمرة” التي ال أساس لها.
للسلطة  النزيه  االنتقاد  أن  عىل  التأكيد  يجب   .4.4
أدائها،  وتطوير  ملراقبتها  رضورية  اداة  يبقى  القضائية 
وليس من شأنه التأثري عىل استقاللها وثقة العموم فيها. 
وبناء عىل ذلك يجب أن توجد قرينة قوية لصالح حرية 
ما  حدود  املقبولة  الضوابط  تتجاوز  ال  أن  عىل  التعبري 
يقره الدستور ولرضورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية 

)الفصل 49 من الدستور(

                اإلشكالية واحلدود ؟
بقلم القاضي أحمد الرحمونيانتقاد القضاء )أو القضاة(: 

الثورة،  مع  الوافدة  بالحريات  ارتبط  جديدا  شيئا  القضاة  وسلوك  القضاء  يف  العمومي  الحديث  يبدو  قد 
فلم يكن من املمكن أن نوجه قبل ذلك نقدا مبارشا -وبصفة طبيعية- للنظام القضايئ ولألحكام القضائية 
وللقضاة عموما. وبالتأكيد كان “خنق” الحريات يف هذا الشأن سببا لغياب تقاليد مستقرة يف حرية التعبري 
تجاه “مؤسسة قضائية مغلقة” عمل النظام االستبدادي عىل إدراجها ضمن “املحرمات” التي ال ميكن ان 

تكون محل جدل او نقاش!.
لكن املعطيات الجديدة )حرية الكالم واإلعالم -نقد املؤسسات- الخ..( التي دفعت مبوجة التعبري إىل أقىص 

حدودها املمكنة أصبحت تربر طرح سؤال أسايس: إىل أي مستوى ميكن للعموم وللسياسيني ولوسائل االعالم 
ان توجه نقدها إىل القضاء او القضاة ؟

وتفريعا عىل هذا السؤال ميكن اثارة التساؤلني اآلتيني:
- هل يخدم هذا االنتقاد )أو هذا الجدل( مصالح املجتمع الدميقراطي ؟

- هل من املالئم حامية القضاء )ومن خالله القضاة( من االنتقاد؟ وبصيغة أخرى : هل ميكن طبقا للمبادئ 
اعتبار اإلجراءات القضائية أحد االستثناءات الواردة عىل حرية التعبري؟
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وقع  عىل  األخرية  األسابيع  يف  الفالحون  يعيش 
مصيبتني فظيعتني إحداهام تتعلق بالوباءالعام وأعني 
»اللسان  املدعوة  املوايش  كوفيد  واألخرى  الكورونا 
األزرق« التي بدأت يف التفيش صلب قطعان املاشية 
يف  والحرية  القلق  يثري  وما  واألبقار  الضأن  وخاصة 
وأصبحوا  السبل  بهم  الذين ضاقت  الفالحني  صفوف 
يعيشون مروعني وهام وباء الكورونا واللسان األزرق 
الذي بدأ يسترشي القطيع يف مختلف الجهات.. وهو 
ما جعل نقابات القطاع الفالحي تدق ناقوس الخطر 
وإستخفافها  واستامناتها  اإلرشاف  سلطة  تغافل  أمام 
من  تبقى  ما  عىل  يأيت  الذي  الداهم  الخطر  بهذا 

مقومات االقتصاد الوطني.
بعض  يف  األمر  إستطلعنا  الحالة  هذه  ولتقيص 
الجهات عىل غرار القريوان والقرصين وسوسة وسيدي 
بوزيد وكذلك املنستري التي يشهد غربها إطاللة هذا 
الوباء الذي حدثنا عنه األخ عامد الرحموين كاتب عام 
معنا  تجول  الذي  باملنستري  للفالحة  الجامعي  الفرع 
الشامل  يف  الجهات  باقي  يف  نظرائه  مع  الهاتف  عرب 
التي  الغثيان  القلق  حالة  ليؤكد جميعهم  والوسط... 
كل  من  املخاوف  بهم  تحط  الذين  األهايل  يعيشها 
صوب أوال من الوباء نفسه ومن مواقف اإلستخفاف 
باملعاناة الناجمة عن ذلك من قبل أهل الذكر الذين 
ال يذكر عن ردات فعلهم يشء حيث أكد األخ عامد 
الرحموين أن هذا الكوفيد األزرق إستغل غياب دور 
املصالح اإلدارية والبيطرية منها بالخصوص من خالل 
سوء أو عدم تنظيم حمالت التلقيح السنوية ضد هذا 

الوباء وغريه من األمراض.

* معطيات
األخ  أفاد  األزرق«  »اللسان  أي  الوباء  هذا  عن 

التقلبات  اىل  منه  يعود يف جزء  أنه  الرحموين   عامد 
املناخية التي تعرفها بالدنا وخاصة منها ارتفاع نسبة 
يف  خاصة  للعدوى  الناقلة  الحرشات  وتكاثر  الرطوبة 
هذه الفرتة التي تعقب األمطار األخرية فضال عن ثالث 
والناموس  الليل  ندوة  أي  الرسد  وهي  أخرى  عوامل 

والربغوث.

* داء جنيس...
أما عن أصل الداء وحسب ترصيحات األخ عامد 
 Maladie Virale وبعض البياطرة فهو مرض فريوس
كثري الشبه بالكوفيد 19 ال ميكن محارصته واملقاومة 
الفعلية له يف ظل رسعة انتشاره بني القطيع )األغنام 
محارصتها  ميكن  ال  التي  العدوى  ورسعة  واألبقار( 
واالعالف  الناموس  عرب  تتنقل  أنها  حيث  وتالفيها 

الخرضاء عند الرعي. 

* األعراض...
ان أعراض هذا  ما هو مؤكد علميا اىل حّد اآلن 
اإلستفحال  عند  وبايئ  شكل  اىل  يتحول  الذي  املرض 

تتمثل يف:
- االنتفاخ عىل مستوى الوجه

- إرتفاع الحرارة 
- حمرة العينني 

- سيالن مستمر للعاب.
جنيسا  املرض  هذا  من  تجعل  أعراض  وهي 
له  التصدي  يقع  مل  إذا  فتكا  أشد  ولكنه   19 للكوفيد 

بالتوقي أوال والعالج الفوري ثانيا.

*صعوبات 
عىل  صعوبتني  عن  تحدث  الرحموين  عامد  األخ 
األقل يتعني ودون تأخري معالجتهام األوىل هي غياب 

التلقيح  حمالت  وضعف  املضادة  والعقاقري  األدوية 
وغيابها أحيانا أما الثانية فهي تلك املتعلقة باألعالف 
التي يتعني توفريها بحكم دعوة املريب اىل تاليف الرعي 
كإجراء وقايئ للحّد من إنتشار العدوى عرب الحرشات 
فإنه  ذلك  عىل  الفالح  أقدم  وإذا  الناموس...  وخاصة 
يبقى بني أمرين فإما إصابة القطيع بالوباء أو املوت 
جوعا.. وهو ما يتعني معه تشديد املراقبة عىل نطاق 
توزيع األعالف التي يتعني توفريها بحكم دعوة املريب 
اىل تاليف الرعي كإجراء وقايئ للحّد من إنتشار العدوى 
عرب الحرشات وخاصة الناموس.. وإذا أقدم الفالح عىل 
ذلك فإنه يبقى بني أمرين فإما إصابة القطيع بالوباء 
أو املوت جوعا .. وهو ما يتعني معه تشديد املراقبة 
العالقة  ذات  والنيابات   األعالف  توزيع  نقاط  عىل 
والتي يشتيك الفالحون من آدائها ونزاهتها عىل غرار 
ما رصح به السيد الهادي بن راشد أحد املزبني والذي 
دعا اىل مزيد املراقبة لنقاط توزيع الحبوب واألعالف..

* الوقاية 
بالتأكيد  معنا  لقاءه  ختم  الرحموين  عامد  األخ 
عىل أن الظاهرة مل تستفحل بعد ولتحجيم املخاوف 
منها يتعني عىل الدولة توفري سبل الوقاية من أدوية 
نصائح  اتباع  الفالح  عىل  وكذلك  وأعالف  وتالقيح 
بنظافة  تعلق  فيام  خاصة  الفالحة  مرشدي  تقنيي 
املستطاع  قدر  وتعقيمها  »والزرائب«  املستودعات 
وكذلك عىل تشديد الدعوة للمربني بتجنب بالرعي إال 
يف األوقات التي ضبطها الفنيون والتي تسمح بارعي 
مساء(   4( حدود  اىل  صباحا(   10( الضحى  آخر  من 
املذكورين  املوعدين  وبعد  قبل  الفرتة  تتسم  حيث 

بهبوب أمواج الباغوض وباقي الحرشات الناقلة.
* حمدة الزبادي  

في المنستير والقيروان وسوسة والقصرين وسيدي بوزيد 

النقابات تحذر »كوفيد املواشي« يزحف
»اللسان األزرق« يبيد القطيع

بـــــــالغ من الكرديف 
يطلق مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة )الكريديف( بالرشاكة مع صندوق 
األمم املتحدة للسكان يف إطار برنامج مساواة حملة رقمية حول العنف الرقمي ضد النساء تحت 

شعار
»العنف الرقمي جرمية »حتى ـ هوين ـ يتحاسب« وذلك بداية من االثنني 19 أكتوبر 2020 اىل 

غاية الخميس 02 نوفمرب 2020.
وتهدف الحملة اىل:

- التعريف بالعنف الرقمي املسلط عىل النساء.
- توعية الجمهور العريض بخطورة التأثريات التي يخلفها العنف الرقمي ضّد النساء.

- تشجيع النساء عىل كرس حاجز الصمت فيام يتعلق بالعنف الرقمي املسلّط ضّدهن.
- تسليط الّضوء إعالميّا عىل العنف الرقمي ضّد النساء.

تتوجه الحملة أساسا اىل النساء والرجال من فئة الشباب باعتبارها الفئة األكرث استعامال للميديا 
االجتامعيّة خاصة منها موقع الفايسبوك.

وجاءت حملة »العنف الرقمي جرمية »حتى ـ هوين ـ يتحاسب«  تبعا لنتائج دراسة استطالعية 
أنجزها الكريديف سنة 2019 حول »العنف ضد النساء يف الفضاء الرقمي: الفايسبوك منوذجا«. 

 وبيّنت الدراسة أّن العنف ضّد النساء يف فضاء الفايسبوك أصبح ظاهرة تهدد معظمهّن إذ أّن 
4/5 من النساء رصحن بأنهّن تعرضن سابقا للعنف الرقمي يف الفايسبوك، 95 % منهّن ال يتوجهن 

إىل القضاء.

 مؤتمرات يف جهة بن عروس
 

شهدت جهة بن عروس انعقاد عدد 
من مؤمترات النقابات األساسية وهو ما 
ديناميكية عىل هياكل  و  ادخل حركية 
مؤمتر  انعقد  وقد  الجهة.  يف  االتحاد 
البطاريات  لرشكة  األساسية  النقابة 
يوم   ،2 اإلنتاج  وحدة  أسد،  التونسية 
العمل،  مبقّر   2020 اكتوبر   19 االثنني 
وذلك بإرشاف من الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي األخ نجيب املربويك  وتم خالل 
املؤمتر انتخاب األخ محمد كامل الشايب 
النقابة  مؤمتر  انعقد  كام  عاما.   كاتبا 
مبقر  قرطاج   إسمنت  لرشكة  األساسية 
املؤسسة يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 
عضو  املارغني  محمد  األخ  برئاسة   .
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
األخ  انتخاب  وتم  عروس،  بنب  للشغل 

فتحي الطرابليس كاتبا عاما. 
السعيدي
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تونس الشعب 
مل يكن يخطر ببال املسؤولني بوزارة الصحة وهم 
مينحون تراخيصا ل 33 مخربا خاصا لتمكني املواطنني 
سيستغلون  هؤالء  ان  الكورونا،  تحاليل  اجراء  من 

الوضع الوبايئ الخطري للكسب واالنتهازية.
خاصا  مخربا   33 الصحة  وزارة  منحت  حيث 
موحدة،  وتسعرية  رشوط  لكراس  طبقا  تراخيص 
املستشفيات  مخابر  عىل  الضغط  لتخفيف 
القطاع  يف  التحاليل  باب  فتح  أن  غري  العمومية، 
أغلب  يف  بالرشوط  يلتزم  ال  البعض  جعل  الخاص 
واليات الجمهوري، بالتزامن مع الطلب الكبري عىل 

التحاليل.
»سامرسة  انتشار  من  مواطنون  ويشتيك   
للسعر  باملخالفة  األسعار  رفعوا  الذين  التحاليل« 
ظهور  عن  فضال  الصحة،  وزارة  قبل  من  املحدد 
العيانات  أخذ  نشاط  تحتكر  باتت  مناولة  رشكات 

وتسليمها للمخابر الخاصة مقابل عموالت إضافية تزيد من الكلفة.
تم  ما  زادته خطورة  الخاصة،  املخابر  من  عدد  التسعرية يف  يف  والرتفيع 
تداوله من اخبار حول تعمد تلك املخابر تزييف النتائج للظفر بأكرب عدد 
ممكن من التحاليل. حيث ال تزال التدوينات تتواتر يوًما بعد يوم حول نتائج 
تحاليل كورونا بني مشكك يف مصداقية املخرب ومتسائل عن سبب االختالف 

يف نتائج فحوصات نفس الشخص يف مخابر مختلفة.

اختالف أسعار التحاليل 
يف  التحليل  تسعرية  معرفة  عند   التونسيني  من  العديد  صدم  حيث 
املصحات الخاصة والذي حدد رسميا بـ 209 دنانري من قبل وزارة الصحة، 
دينار  اىل 500  االحيان  اخر ووصل يف بعض  اىل  السعر من مخرب  واختلف 
للتحليل الواحد، وهو ما تسبب يف االستنكار والتشىك وابالغ منظمة الدفاع 
بخصوص  االتصاالت  ان  سعدالله  سليم  رئيسها  اكد  التى  املستهلك  عن 
التجاوزات وعدم احرتام السعر املحدد لتحليل كوفيد19، مل تتوقف منذ منذ 
الضعف  اىل  اخر  اىل  االسعار من مخرب  للفريوس واختالف  الرسيع  االنتشار 
وأكرث. وذكر عىل سبيل املثال ان احد املواطنني اضطر اىل اجراء تحليل مع 

ابنته وزوجته فطلب منه دفع 1600 دينار.
الرقابية والهيئات  الهياكل  الدفاع عن املستهلك،  و طالب رئيس منظمة 
الطبية بتشديد العقوبات عىل املخالفني لكبح السمرسة يف التحاليل، مشريا 

وتلقت  تجاوزات،  رصدت  »املنظمة  أن  إىل 
التحاليل«،  أسعار  يف  بالزيادة  تتعلق  شكاوى 
معربا عن استيائه من محاوالت استغالل الوضع 
الصحي لتحقيق الكسب عىل حساب املواطنني، 
داعيا وزارة الصحة إىل وضع حد لهذا السلوك. 
واعترب رئيس املنظمة ان هذا التالعب باألسعار 
من  املواطن  صحة  يف  استثامر  عن  عبارة  هو 
جهود  معاضدة  وأحرى  بها  أوىل  كان  اطراف 
ومساعدة  كوفيد  جائحة  من  للتوقي  الدولة 
املواطن عىل تخطي حالة الرعب التي يعيشها، 
املخالفات  هذه  ضد  التحرك  ان  عىل  مشددا 
الوحيد  الحل  هو  والردع  االيدى  عىل  والرضب 
مشريا اىل ان الضغط من املنظمة وتحرك االعالم 

جعل من فرق املراقبة تتحرك.

 تسجيل مخالفات 
ومع تواتر األخطاء املتكررة يف نتائج تحاليل تقيص فريوس كورونا، فتحت 
وزارة الصحة تحقيًقا بخصوص حدوث خطأ متعمد بأحد املخابر الخاصة. 
وقد أفاد مدير عام الّصحة فيصل بن صالح أن التفقدية الطبّية بوزارة الصحة 
رفعت 8 مخالفات خالل 17 عملية مراقبة شملت مخابر التّحليل الخاصة 

املرخص لها بإجراء تحاليل تقيص فريوس كورونا.
وأوضح فيصل بن صالح  أن التجاوزات املسجلة تعلقت أساسا باخالالت 
يف التعامل مع املرىض واعتامد املناولة يف إجراء التحاليل وعدم احرتام كراس 

اتخاذ  سيتّم  أنّه  مؤكّدا  التحاليل  اجراء  معاليم  يف  الرتفيع  ومنها  الرشوط 
غلق  إما  وهي  القانون  عليها  ينص  والتي  الغرض  يف  الرضورية  اإلجراءات 
الّنقائص  لتدارك  فرصة  منحه  أو  منه  الرّخصة  سحب  أو  شهر  ملّدة  املخرب 

املسجلة.
لها مشريا إىل أن  املخابر املرخص  املراقبة ستشمل بقية  أّن عملية  وأكّد 
أنّه  وكشف  خاصا  مخربا   33 و  عموميا  مخربا   23 بـ  حاليا  تجرى  التحاليل 
أقسام  عىل  الّضغط  لتخفيف  املخابر  يف  الرّسيعة  التّحاليل  إدخال  تّم  قد 
االستعجايل نظرا لرسعة نتيجتها التي ال تتجاوز 30 دقيقة حتى مير املريض 

إىل األقسام الّداخلية برسعة.
ويف السياق نفسه دعا كل من املجلس الوطني لعامدة األطباء واملجلس 
إىل  الحرة،  املامرسة  لبيولوجيي  الوطنية  والنقابة  الصيادلة  لهيئة  الوطني 
رضورة التقيد بالسعر املحدد للتحليل الخاص بكوفيد 19 والذي يبلغ 209 
دينار وااللتزام باالجراءات الواردة بكراس الرشوط املتعلق مبشاركة املخابر 

الخاصة يف تشخيص فريوس كورونا.
كل  ضد  وقوفها  عن  مشرتك،  بيان  يف  املهنية  املنظامت  هذه  وأعربت 
والصيدلية،  الطبية  املهن  أخالقيات  ومبيثاق  بالقانون  املخلة  املامرسات 
عىل خلفية األخبار املتداولة حول حصول تجاوزات عدة تتعلق بالخصوص 
ألخذ  وسطاء  اىل  وباللجوء   19 بكوفيد  الخاص  التحليل  سعر  يف  بالرتفيع 

وتجميع العينات وتوزيعها عىل املخابر.
وأكدت ان كل تجاوز يعرض صاحبه لالجراءات التأديبية املناسبة، معربة 

عن استيائها من حمالت التشكيك التي تطال مهنيي الصحة دون متييز.

شركات المناولة 
ومل ينكر رئيس نقابة األطباء البيولوجيني، رابح بليبش، 
املناولة،  رشكات  ووجود  كورونا«،  تحاليل  »بزنس  تزايد 
الصحة  وزارة  لدى  تظلام  رفعت  النقابة  أن  إىل  مشريا 
رشكات  إن  وقال  والصيادلة،  لألطباء  املهنية  والهيئات 
املناولة أصبحت تشرتي معدات التحاليل من املزودين، 
ثم  ممرضني،  أو  أطباء  طريق  عن  العينات  أخذ  وتتوىل 
وهذا  العينات،  لتحليل  الخاصة  املخابر  إىل  تسليمها 
اإلجراء مخالف للقوانني التي تحرص مهمة أخذ العينات 
باألطباء البيولوجيني، مطالبا مبنع رشكات املناولة واملخابر 

التي تتعامل معها من مواصلة النشاط.
األطباء  نقابة  رئيس  أوضح  التعريفة،  زيادة  وحول 
عىل  عموالت  تضيف  املناولة  »رشكات  أن  البيولوجيني 
املائة، وكل ذلك  التحليل بأكرث من 50 يف  العينات، ما يزيد من سعر  أخذ 
التعريفة املحددة من قبل وزارة الصحة. وشدد  خرق للقوانني، وتعد عىل 
بالتقيّد  التحاليل مطالبة  الحاصلة عىل تراخيص إلجراء  عىل ان كل املخابر 
بالتعريفة الحكومية، ومؤازرة مجهود الدولة يف هذا الظرف الصعب، وأرجح 

زيادة عدد املخابر من 33 إىل 50 مخربا قريبا.
مواقع  أخبار عىل صفحات  من  ماراج  بليبش،  رابح  استنكر  املقابل  ويف 
التواصل االجتامعي تعلقت مبا سمي خطأ متعمدا  حصل من طرف أحد 
املخابر الخاصة املرخص لها إجراء اختبار » ار يت – يب يس ار » لتقيص فريوس  

كورونا  املستجد، مؤكدا أن لجنة متكونة من خرباء عن 
وستصدر  الحادثة  بشأن  بالتحري  قامت  الصحة  وزارة 

تقريرها الحقا.
واعترب، أن ما تم تداوله من أخبار هي حملة تشويه 
وادعاء بالباطل قد طالت جميع املخابر الخاصة، وصلت 
اىل حد اتهامها باستغالل الوضع الوبايئ املتأزم وتعمدها 
إعطاء نتائج » إيجابية » للمواطنني قصد تكثيف عدد 

تحاليل املخالطني، ما سيدر عليها ربحا ماليا.
وأوضح أن تحليل » ار يت – يب يس ار » هو تقنية 
دقيقة جدا والميكن إثبات خطأ يف نتيجة التحليل، اال 
عن طريق لجنة خرباء مختصة يف ذلك، مبينا أن زمن 
اخذ العينة واختالف أوقات رفعها يؤثر بشكل كبري عىل 
نتيجة التحليل، السيام وان تم رفع العينة بني مختربين 

مختلفني.
محلف  شخص  هو  البيولوجي  أن  بليبش  وأكد 
والميكنه التالعب بنتائج االختبارات واليخول له ضمريه 

املهني تعمد الخطأ. 

االنتهازية 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  عرب  مشابه،  سياق  ويف  جهته،  من 
واالجتامعية، يف بيان له االثنني 19 أكتوبر 2020، عن »سخطه إزاء التجاوزات 
الخطرية لعديد املصحات يف التعامل مع مرىض كوفيد 19 دون رادع أخالقي 

أو قانوين«، وفق تقديره.
واعترب املنتدى، يف ذات البيان، أن »إنقاذ األرواح هو األولوية عىل تكديس 
أجهزة  أداء  وضعف  صحية  أزمة  من  املجتمع  به  مير  ما  بانتهاز  األرباح 
الوباء  الخاصة ملواجهة  الجزيئ إلمكانات املصحات  للتسخري  الدولة«، داعيًا 

وتسخريها كليًا يف الجهات املوبوءة.
وقال املنتدى، إن ال مفر من االستئناس بتجارب دول عديدة أثناء األزمة 
يف التسخري الكامل إلمكانات القطاع الخاص للصحة ملعاضدة مجهود القطاع 
العمومي، ودعا الهياكل الرقابية ملامرسة مهامها للتدقيق يف أداء املصحات 

الخاصة خالل األزمة من حيث الخدمات الصحية ومن حيث الفوترة.
وجدد املنتدى ثقته يف أن القطاع الصحي العمومي هو ضامنة املجتمع 
يف هذه األزمة رشط توفر اإلرادة السياسية لتوفري اإلمكانات البرشية واملادية 

لالرتقاء بأدائه.
يُذكر أنه تواترت مؤخرًا الشهادات من مواطنني تعرض ذووهم إىل اإلصابة 
املصحات  من  لعديد  الالإنسانية،  التعامل  أساليب  حول  كورونا  بفريوس 
الفواتري، وطلب ضامن مشط يف وضعيات  ارتفاع وتضخم يف  الخاصة من  
وغياب  الطبي  التدخل  يف  ورسعة  الضامن  لتوفري  وقتًا  تتطلب  استثنائية 
الشفافية يف إعالم أهايل املرىض وإدخال الهلع أحياناً حول وضعيتهم الصحية 

لتربير التكلفة املادية الباهظة.

المصحات الخاصة تتفاعل 
وفيام يتعلق مبا رصح به رئيس الحكومة هشام املشييش يف اخر حوار لهه 
قال رئيس  الخاصة،  الكورونا يف املصحات  الدولة بعالج مرىض  حول تكفل 
الغرفة النقابية الوطنية ألصحاب املصحات الخاّصة بوبكر زخامة، إن دعوة 
رئيس الحكومة هشام املشييش مرىض فريوس كورونا الذين مل يجدوا مكانًا يف 
املستشفيات العمومية إىل التوجه للمصحات الخاصة عىل أن تتحمل الدولة 
نفقات عالجهم، معقولة جًدا.وأضاف أن املصحات الخاصة  عىل ذمة رئيس 
الحكومة متى شاء، مؤكًدا أن التعريفة التي سيُحددها رئيس الحكومة سيتّم 

العمل بها وتطبيقها.
ولفت، يف ذات الصدد، إىل أنه من البديهي أن يقوم املستشفى العمومي 
بتمكني املريض من تسخري يتوّجه به للمصحات الخاصة، مشريا إىل أنه سيتّم 

قبوله يف هذه الحالة دون دفع تسبقة.
وقال رئيس الغرفة النقابية الوطنية ألصحاب املصحات الخاّصة إن الوضع 
بداية  منذ  عرّب  الخاّص  القطاع  بأّن  القلق، مذكرًا  يبعث عىل  الحايل  الوبايئ 
القطاع  مع  الوباء  ملجابهة  استعداده  عن  تونس  يف  كورونا  جائحة  انتشار 

العمومي، عىل حد قوله.
 حياة الغامني 

ازمة الكوفيد 19 تكشف وجوها أخرى لالنتهازية..

»بيزنس« تحاليل الكورونا ينتعش و»سماسرة« 
يستثمرون يف صحة املواطن ويبتزونه

شركات مناولة تحتكر 
نشاط اخذ العينيات 
وتسليمها للمخابر 
الخاصة والمصحات 
تطالب بضمانات 

مشطة الستقبال 
المصابين 



الخميس 22  أكتوبر 2020 - العدد 1613  16
قضايا

سنة  كل  من  أكتوبر   15 يوم  العامل  يحتفي 
منظمة  أقرته  الذي  الريفية  للمرأة  العاملي  باليوم 
العام ليس كمثله من األعوام  املتحدة. وهذا  االمم 
الحرمان يف  من  والفتيات  النساء  تعاين  إذ  السابقة، 
يف  املشكلة  هذه  وتتفاقم   ،19 الكوفيد  وباء  ظل 
لها  التي  الريفية  املرأة  تواجه  إذ  الريفية.  املناطق 
دور مهّم يف الزراعة واألمن الغذايئ، بالفعل تحديات 
يف حياتها اليومية. واآلن، نظًرا إىل أن جائحة كوفيد - 
19 واالحتياجات الصحية الخاصة يف املناطق الريفية، 
أو  جيدة  صحية  خدمات  عىل  يحصلن  أالّ  فُيحتمل 

أدوية أساسية ولقاحات.
والقوالب  املقيدة  االجتامعية  لألعراف  ميكن  كام 
الريفية  املرأة  أن تحّد من قدرة  الجنسانية  النمطية 
عىل الوصول إىل الخدمات الصحية، وفضال عن ذلك، 
وانتشار  العزلة  من  الّريفيات  الّنساء  من  كثري  تُعاين 
املعلومات املغلوطة وغياب القدرة عىل الحصول عىل 

التّقنيات الّضورية لتحسني أعاملهن ومعايشهن.
ورغم كّل ذلك، فقد كانت تلك الّنسوة يف صدارة 
حتى  للوباء  االستجابة  جهود  يف  املنخرطني  صفوف 
األجر  الّرعاية غري مدفوعة  أعباء خدمات  زيادة  مع 

وأعاملهن املنزلية يف أثناء الحظْر.
ومن هذا املنظور يف القرى النائية، وخاصة املهمشة، ظهرت الحاجة 
أكيدة إىل تدابري لتخفيف عبء الّرعاية وإعادة توزيعها بشكل أفضل بني 

النساء والرجال، وبني العائالت والخدمات العامة التجارية.
الالزمة  الهياكل األساسية والخدمات  بإتاحة  املطالبة  الّضوري   ومن 
ال  التي  املرأة  أعامل  لدعم  الصحية(  والخدمات  والكهرباء،  املياه  )مثل 

أجرة عليها مثل أعامل الرعاية واألعامل املنزلية.
األرض  يف  الريفية  املرأة  حقوق  ضعف  إضعاف  إىل  الوباء  أدى  كام 
مامرسة  الجنسني  بني  التمييزية  واملامرسات  األعراف  وتعوق  واملوارد. 
األرامل  وتتعرض  البلدان،  معظم  يف  وامللكية  األرض  لحقوق  املرأة 
املصابات بفريوس كوفيد - 19 لخطر الحرمان من املرياث. كام يتعرض 
عن  العاطلني  املهاجرين  عودة  مع  للتهديد  لألرايض  املرأة  حيازة  أمن 
العمل إىل املجتمعات الريفية، مام يؤدي إىل زيادة الضغط عىل األرايض 
واملوارد وتفاقم الفجوات بني الجنسني يف الزراعة واألمن الغذايئ. ولذا، 
أكرث  الريفية  املناطق  االجتامعي يف  للنوع  املراعية  االستثامرات  تكن  مل 

أهمية منها يف هذا الوقت.
-الذي  الريفية  للمرأة  الدويل  اليوم  موضوع  أن  اىل  االشارة  تجدر 
عنوانه   اختري  العام  لهذا   -  136/62 قرارها  يف  العامة  الجمعية  أعلنته 
الريفية عىل الصمود يف أعقاب جائحة كوفيد  ليكون »بناء قدرة املرأة 
– 19« للتعريف بكفاح النساء الريفيات وباحتياجاتهن وبدورهن املهّم 

والرئييس يف مجتمعاتنا.
مساهمة قّيمة تقدمها املرأة الريفية يف مجال التنمية

يزداد االعرتاف مبا للنساء والفتيات من دور يف ضامن استدامة األرس 
العامة.  والرفاهية  الريفية  املعيشة  سبل  وتحسني  الريفية  واملجتمعات 
ومتثل النساء نسبة كبرية من القوى العاملة الزراعية، مبا يف ذلك العمل 
غري الرسمي، وميارسن الجزء األكرب من الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل 
املنزيل يف إطار أرسهّن يف املناطق الريفية. كام أنّهّن يسهمن إسهامات 
واملوارد  األرايض  وإدارة  الغذايئ  األمن  وإتاحة  الزارعي  اإلنتاج  يف  كبرية 

الغذائية، فضال عن إسهاماتهّن يف بناء القدرات عىل التكيّف مع املناخ.
الريفية من فقر متعّدد  املناطق  النساء والفتيات يف  مع ذلك، تعاين 
من  الفقراء  يزل  مل  العاملي،  الصعيد  عىل  الفقر  انخفض  فبينام  األبعاد. 
سكان العامل البالغ عددهم مليار نسمة يعيشون يف ظروف فقر مرفوضة 
ترتكز يف املناطق الريفية بدرجة كبرية، مام يعني أن معّدالت الفقر يف 

املناطق الريفية هو أعىل بكثري من معّدله يف املناطق الحضيّة.
ورغم أن املزارعات رمبا امتلكن ما ميتلكه نظراؤهن من الرجال من 
القدرة عىل اإلنتاج والريادة التجارية، إال أنهن أقل قدرة عىل الحصول 
األرض واالئتامن واملداخيل الزراعية واألسواق وسالسل األغذية الزراعية 

عالية القيمة، فضال عن تلقيهن لعروض سعرية أقل ملحاصيلهن.
أرقام ومؤرشات

تشري أرقام األمم املتحدة اىل أن امرأة واحدة من بني كل ثالث نساء 
ومعالجة  الحيوية  الكتلة  وقود  بجمع  النساء  وتقوم  الزراعة،  يف  تعمل 
التي  األرس  نسبة ٪80 من  - وتعتمد  املياه  يدويًا وضخ  الغذائية  املواد 

تفتقر إىل أنابيب مياه عىل النساء والفتيات لجمع املياه.

تتعرض  عندما  املعركة  خطوط  طليعة  يف  الريفيات  النساء  وتقف 
املوارد الطبيعية والزراعة للخطر، وتعترب األمم املتحدة أن معالجة قضية 
عدم املساواة بني الجنسني هي من أكرث الطرق فعالية لتحقيق التقدم يف 

مكافحة التهديدات التي يفرضها الكوفيد 19.
 النساء محور القوى العاملة الزراعية

من  كبرية  نسبة  ميثلن  النساء  أن  تقاريرها  يف  املتحدة  االمم  أكدت   
القوى العاملة الزراعية، مبا يف ذلك العمل غري الرسمي، وميارسن الجزء 
األكرب من الرعاية غري مدفوعة األجر والعمل املنزيل يف إطار أرسهن يف 
الزراعي  اإلنتاج  يف  كبرية  إسهامات  يسهمن  أنهن  كام  الريفية،  املناطق 

وإتاحة األمن الغذايئ وإدارة األرايض واملوارد الغذائية.
ومع ذلك، تعاين النساء والفتيات يف املناطق الريفية من فقر متعّدد 
من  الفقراء  يزل  مل  العاملي،  الصعيد  عىل  الفقر  انخفض  فبينام  األبعاد، 
سّكان العامل البالغ عددهم مليار نسمة يعيشون يف ظروف فقر مرفوضة 
ترتكز يف املناطق الريفية بدرجة كبرية، مام يعني أن معدالت الفقر يف 

املناطق الريفية هو أعىل بكثري من معدله يف املناطق الحضية.
وال تزال الحواجز الهيكلية واألعراف االجتامعية التمييزية تعوق سلطة 
الريفية،  السياسية يف األرس واملجتمعات  للمرأة ومشاركتها  القرار  صنع 
وتفتقر النساء والفتيات يف املناطق الريفية إىل املساواة يف الحصول عىل 
املوارد واألصول اإلنتاجية، والحصول عىل الخدمات العامة مثل التعليم 
والرعاية الصحية والهياكل األساسية، يف حني ميارس كثري منهن مهاّم كثرية 
مجهولة أو غري مدفوعة األجر، حتى مع زيادة أعباء عملهن كثريا بسبب 
قليل  عدد  وباستثناء  العاملي،  الصعيد  الخارج. وعىل  إىل  الرجال  هجرة 
من الحاالت، تكشف املؤرشات املتعلقة بنوع الجنس والتنمية عن املرأة 
الريفية تعاين أكرث من الرجل يف املناطق الريفية، فضال عاّم يعايشنه من 

فقر وإقصاء وتأثر بتبعات وباء الكوفيد 19.
يف تونس: هواجس ومشاغل املرأة الريفية

يف تونس، ما زالت ظاهرة »شاحنات املوت« متثل الهاجس األول للفتاة 
مميتة  حوادث  املاضية  السنوات  وشهدت  الزراعة،  مجال  يف  العاملة 
ذهب ضحيتها العرشات من النساء الريفيات والعامالت يف مجال الزراعة 

من بينهم أطفال أيضا.
الوقوف  اىل  املعنية  السلط  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  دعا  وقد 
بجّدية إليقاف نزيف األرواح وإيجاد ترشيعات صارمة حفاظا عىل أرواح 
العامالت الفالحيات وصونا لحقوقهن االقتصادية واالجتامعية ومحاسبة 

املتسبّبني يف ذلك.
وأثارت عديد الكوارث التي حدثت غضب الشارع التونيس ومكّونات 
املجتمع املدين وعىل رأسها االتحاد العام التونيس للشغل بسبب تسجيل 
تزايد عدد ضحايا شاحنات املوت منذ سنوات يف غياب تاّم لكّل إجراءات 
والعامالت  الريفيات  النساء  لتبقى  النزيف،  هذا  توقف  وجادة  فعليّة 
يف القطاع الفالحي يدفعن يوميا رضيبة العمل الهّش والّنقل غري اآلمن 
من سالمتهّن وأرواحهّن وكرامتهّن وهّن اللوايت يطعمن كل التونسيات 

والتونسيني.
وطبيعي جدا أن يدعو الجميع الحكومة مبختلف هياكلها املسؤولية 
التامة عن األرواح التي زُهقت وعن غياب كل آليات رقابة ومتابعة للنقل 
االستغالل  مع  وتطبيع  القانون  تطبيق  يف  وتهاون  للفالحات  العشوايئ 

والهشاشة  الفقر  االستثامر يف  لوبيات  ومع  للنساء  االقتصادي 
االقتصادية بعد الرتاجع الخطري لاللتزامات االجتامعية للدولة 

التونسية.
واألرسة  املرأة  وزارة  من  كل  تعمل   أن  يجب  وبالتايل 
التشغيل  ووزارة  الداخلية  ووزارة  الفالحة  ووزارة  والطفولة 
ووزارة النقل ووزارة الشؤون االجتامعية عىل التطبيق الفوري 
للربوتوكول املمىض مع االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد 
للصناعة  التونيس  واالتحاد  البحري  والصيد  للفالحة  التونيس 
لوضع   2016 أكتوبر   14 منذ  التقليدية  والصناعات  والتجارة 
كراس رشوط ينظم نقل العاّمل والعامالت يف القطاع الفالحي 
تعزيز  بهدف  وذلك  الدعايئ  والتوظيف  التسويف  عن  بعيدا 
املهنية  املخاطر  من  وحاميتهّن  لهّن  الالئق  العمل  ظروف 

وضامن سالمتهّن.
تعهداتها  باحرتام  التونسية  الّدولة  املدين  املجتمع  وطالب 
القطاع  يف  العامالت  الّنساء  بإنصاف  والدستورية  الدولية 
املبارشين  للمسؤولني  جّدية  مبحاسبة  وذلك  الفالحي، 
تعترب  والتي  الشنيعة  الجرائم  هذه  تواتر  عن  والسياسيني 
للنساء  واالجتامعية  االقتصادية  لحقوق  صارخة  انتهاكات 
والتعويض العادل والشامل لعائالت ضحايا هذه االنتهاكات، يف 
ظّل تعرضهن الدائم لشتى أنواع االبتزاز واالستغالل والتحرش 

الجنيس، وكانوا ضحايا لالتجار الوحيش بالبرش يف أكرث صوره وضوحا.
عملهّن،  قّوة  غري  متلك  ال  الزراعة  مجال  يف  والعاملة  الريفية  فاملرأة 
ومل يجدن سبيال للعيش اال عىل شاحنات املوت، حتى يتمكن من اعالة 

أبنائهن ويوفرن لهم االدىن املعييش.
الكرمية  الحياة  مقومات  أدىن  فيها  تتوفر  ال  مناطق  يف  يعشن  هن 
واملرافق الصحية والخدماتية الدنيا، حتى ان بعض املناطق ال يتوفر فيها 
ورشوط  قواعد  يف  الريفية  املرأة  معاناة  وتستمر  للرشب،  الصالح  املاء 
السالمة والوقاية من وباء كورونا يف مكان عملها او يف منزلها، دون أن 
نتحدث عن ازدياد منسوب العنف املسلط عليها من قبل الرجل خاصة 

مع اوقات الَحجر الصّحي خالل جائحة كورونا.
كام تعاين املرأة الريفية عنفا اقتصاديا واجتامعيا ونفسيا وال يتمتعن 
ال بتغطية صحية وال اجتامعية، وال يحصلن عىل تعويض يف حالة إصابات 

العمل.
 من يطبق القانون؟

ويف سياق آخر، أثار البيان الذي أصدرته وزارة املرأة واألرسة والطفولة 
وكبار السن يوم 15 أكتوبر 2020 مبناسبة اليوم الدويل للمرأة »يف الوسط 
الريفي« استهجان فعاليات واسعة من منظامت املجتمع املدين، والذي 
املناطق  يف  للنساء  الالئق  العمل  أهمية  عىل  »تأكيدها  االيت:  فيه  ورد 
والدولية«،  األممية  املبادئ  مع  وانسجاما  الدستور  مع  متاشيا  الريفية 
ودعت إىل »تكاتف جميع مجهود الهياكل العمومية واملنظامت املهنية 
ومكونات املجتمع املدين للترسيع يف تطبيق مقتضيات القانون عدد 51 

لسنة 2019 بإحداث صنف خاص لنقل العملة الفالحيني«.
فقد استنكرت منظامت نسائية موقف الوزارة، ألن املفروض أنها جزء 
لتفعيل  الالزمة  اآلليات  إيجاد  بالضورة  عاتقها  يقع عىل  الحكومة  من 
القوانني. فهي ليست مهّمة املجتمع املدين، معتربين أن الوزارة والحكومة 
السياسية لحل مثل  تنّصلتا من واجباتها تجاه املواطنني وغياب اإلرادة 
إيجاد  يف  مسؤوليتها  تحّمل  إىل  الحكومة  داعية  الحارقة،  امللفات  هذه 
اآلليات الّضورية لتفعيل القانون عدد 51 لسنة 2019 بإحداث صنف 

خاّص بنقل العملة الفالحيني.
كام أن تطبيق الفصل 94 من مجلة الشغل الذي ينّص عىل أّن العاملني 
االجتامعي  الضامن  لنظام  يخضعون  الفالحي  القطاع  يف  جزيئ  لوقت 
ونظام جرب األرضار الناجمة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية ورضورة 
اإلرساع بتضمني عمل العامالت الفالحات ضمن إطار قانون شامل للقضاء 
عىل كل أشكال االستغالل والتمييز، ووجوب فرض احرتام قوانني مجلة 
الشغل من حيث عدد ساعات العمل اليومية وعدم التمييز يف األجر بني 

املرأة والرجل مقابل نفس العمل.
نتائج  عن  الفوري  الكشف  رضورة  الحقوقية  املنظامت  تؤكد  كام 
الفالحات  العامالت  عرشات  ضحيتها  راحت  التي  الحوادث  تحقيقات 

وتحميل املسؤولية ومحاسبة الجناة والسامرسة.
هّن مينت كل يوم، ولكن بشكل مختلف، ُحرمن من تنمية عادلة، ومن 
العصابات  حقهن يف خريات وثروات بالدهن بسبب نهبها ورسقتها من 

واملافيات ومن حكومات عميلة ال هّم لها إال بيع البالد.
إعداد: صربي الزغيدي

15 أكتوبر اليوم العالمي للمرأة الريفية:

من أجل تعزيز دعائم صمود املرأة الريفية أمام االستغالل واالستعباد يف ظل جائحة الكوفيد 19
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موضوع عام 2020: العمل معًا لتحقيق العدالة االجتماعية 
والبيئة للجميع

االجتامعية  العدالة  تحقيق  يف  املتمثل  التحدي  العام  هذا  موضوع  يربز 
والبيئية للجميع. فاالعرتاف املتزايد بتعّدد أبعاد الفقر يعني أن هاتني املسألتني 

أن  االجتامعية ال ميكن  العدالة  أن  ينفصل، فضال عن  تشابكا ال  متشابكتان 
تتحقق بالكامل دون تصحيح الظلم البيئي يف الوقت نفسه. ويف حني أُحرز 
تقدم يف التصدي لقضية ضعف املداخيل، فإن الّنجاح كان أقل يف ما يتصل 

بأبعاد الفقر األخرى املهّمة، مبا يف ذلك األثر املتزايد برسعة للبيئة.
والفقراء الذين يعيشون يف فقر مدقع هم أول من يقدمون عىل العمل 
البيئية.  والتحديات  املناخ  للفقر وتغّي  الناجز داخل مجتمعاتهم لالستجابًة 
حيث  بالتقدير؛  تحظى  وال  تُهمل  ما  غالبًا  وخرباتهم  فجهودهم  ذلك،  ومع 
يُتغاىض عن قدراتهم عىل املساهمة بشكل إيجايب يف الحلول؛ وال يُعرتف بهم 
الهيئات  يف  وخاصة  مسموعة  غي  وأصواتهم  للتغيي،  دافعة  قوى  بوصفهم 
الدولية، يف ظل جائحة الكوفيد 19 التي ألحقت جيوشا من العامل ومن اليد 
العاملة النشيطة إىل مصاّف الفقراء واملعدمني، والذين أيضا مل يجدوا التأمني 

والحامية من الحكومات.
مؤشرات الفقر في العالم

كورونا  لفيوس  املحتمل  املدى  قصي  االقتصادي  التأثي  تقديرات  تشي 
عىل الفقر النقدي العاملي من خالل االنكامش يف دخل األرسة أو االستهالك 
الفردي إىل أن كوفيد - 19 يشكل تحديًا حقيقيًا لهدف األمم املتحدة للتنمية 
2030، إذ من املحتمل  املستدامة املتمثل يف القضاء عىل الفقر بحلول عام 
أن يزيد معدل الفقر العاملي للمرة األوىل منذ عام 1990. واعتامًدا عىل خّط 
الفقر املعتمد، ميكن أن متثل هذه الزيادة انتكاسة ملا أُحرز من تقدم يف أرجاء 
العامل يف ما يتصل بالحد من الفقر والقضاء عليه. ويف بعض املناطق، ميكن أن 

تؤدي اآلثار السلبية إىل وصول مستويات الفقر إىل مستويات مامثلة ملا ُسّجل 
قبل 30 عاًما. ويف ظل االحتامالت األقّل تفاؤال يف ما يتصل بإمكان وقوع انكامش 
يف الدخل أو االستهالك بنسبة 20 يف املائة، فإن عدد األشخاص الذين يعيشون يف 

فقر رمبا يزيد مبقدار 420 إىل 580 مليونًا.
من جهة أخرى، يوضح برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف 101 دولة متت دراستها 
)من بينها 31 دولة بدخل قومي منخفض و68 بدخل متوسط و2 بدخل قومي 
تسميته  عىل  اصطلح  مبا  الفقر  يعانون  شخص  مليار   1.3 هناك  بأن  مرتفع( 
وجنوب  أفريقيا  منطقتي جنوب صحراء  أن  التقرير  وأوضح  األبعاد«،  »متعّدد 
آسيا تحتويان عىل أكرب نسبة من الفقراء يف العامل حوايل %84.5، وهناك عدم 
مساواة يف الفقر بني هاتني املنطقتني،  ففي دولة جنوب افريقيا تبلغ نسبة الفقر 
%6.3 بينام يف جنوب السودان تصل ايل %91.9، ويف جزر املالديف الواقعة يف 

منطقة جنوب آسيا %0.8 مقارنة بنسبة %55.9 يف افغانستان.
الفقر  اوغندا يرتاوح مؤرش  الدول فمثال  أن هناك فوارَق شاسعًة داخل  كام 
متعدد األبعاد من %6 يف عاصمتها كمباال اىل %96.3 يف كاراموجا بشامل رشق 

اوغندا.
 ويتحمل األطفال العبء األكرب، فهناك حوايل 663 مليونا من األطفال دون 
دون  أطفال  هم  مليون   428 حوايل  أي  منهم  الثلث  وحوايل  عاما   18 الـ  سن 
العظمى من هؤالء األطفال أي حوايل %85 يعيشون يف  الغالبية  العارشة،  سن 
جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وتنقسم أعدادهم بالتساوي تقريبا 
بني هاتني املنطقتني، %90 من األطفال دون سن العارشة ممن يتعرّضون لنوع 
»الفقر متعّدد األبعاد« يعيشون يف بوركينا فاسو وتشاد وإثيوبيا والنيجر وجنوب 

السودان.
نسبة الفقر في تونس تقدر بـ 15،2 بالمائة

لإلحصاء  الوطني  املعهد  نرشه  تقرير  عن   نقال  »املغرب«  جريدة  كشفت   
ما  وهو  و53.5 %   % 0.2 بني  ترتاوح  تونس  يف  الفقر  نسبة  أن  الفارط  الشهر 

يكشف التفاوت الكبي بني مناطق الجمهورية، وقد تّم إعداد التقرير بني املعهد 
التعداد  بيانات  بناء عىل قاعدة  الفقر  الدويل بغرض احتساب مؤرشات  والبنك 
اإلنفاق واالستهالك  الوطني حول  2014 واملسح  لسنة  والسكنى  للسكان  العام 

ومستوى عيش األرس لسنة 2015.
 264 يف  الفقر  نسب  باحتساب  التقرير  قام  معتمدية   274 جملة  ومن 
العام  والتعداد  اإلداري  التقسيم  باالعتامد عىل  24 والية  معتمدية موزعة عىل 

للسكان والسكنى لسنة 2014، إذ تّم تقديم تحليل موجز للمعطيات االقتصادية 
واالجتامعية الرئيسية عىل مستوى املعتمديات بالنسبة إىل خصائص كل منطقة 

جغرافية تم تحليلها.
وياُلَحظ ارتفاع نسبة الفقر يف املناطق الداخلية فأكرب املعتمديات من حيث 
نسبة الفقراء الفقراء حايس الفريد القرصين بنسبة فقر تقدر بـ 53.5 % وجدليان 
من القرصين بنسبة فقر 53.1 % والعيون بنسبة 50.1 %. ويتّم تعريف الفقر 
التحتية  البنية  اىل  الوصول  وعدم  الدخل  كفاية  عدم  األول  بعدين  خالل  من 
املعتمديات  والتعليم. وتضّم  والكهرباء  واملاء  الصحة  مثل  األساسية  والخدمات 
املجاورة للعاصمّة أقّل عدد من السكان الفقراء، وخاصة معتمديات املنزه وحلق 

الوادي وأريانة املدينة.
وقد أشار التقرير إىل أن النزوح اىل املدن الكربى يولّد مشاكل جديدة مرتبطة 
الفئات  العمل وان  العاطلني عن  ارتفاع عدد  يزيد مع  الفقر  بالفقر وان خطر 
التي يصعب عليها الحصول عىل املاء الصالح للرشاب والرصف الصحي والكهرباء 
تكون  كام  بالسكن.  الفقر  ارتباط  اىل  باإلضافة  فقرا  األشد  الفئات  هي  والغاز 
الفئات األكرث فقرا هي املحرومة من الحصول عىل رفاهية الحياة املرتبطة بتوفر 

التلفزيون والكمبيوتر والراديو واالتصال باالنرتنات.
تّم  قد  للفقر  األعىل  النسب  أن  إىل  التونسية  البالد  الفقر يف  وتشي خريطة 
الفقر  نسب  استعراض  ويف  للبالد.  الغريب  والوسط  الغريب  الشامل  يف  تسجيلها 
 48 التي تضّم  الكربى  أنه عىل مستوى تونس  التقرير إىل  أشار  األقاليم  حسب 
فقرا عىل  األقل  الجهة  وهي  و15.2 %   6.1 بني  الفقر  معدل  يرتاوح  معتمدية 

املستوى وطني.
وبالنسبة إىل الشامل الرشقي والذي يضّم نابل وزغوان وبنزرت ترتفّع نسبة 
الفقر بكثافة وبصفة ملحوظة غرب الجهة وتكون منخفضة رشقها. وتسجل أعىل 
نسب للفقر يف الشامل الرشقي يف كل من معتمدية سجنان 93.9 % وأدناها  يف 

معتمدية نابل 4.7 %.

والكاف  وجندوبة  باجة  واليات  يضم  والذي  الغريب  الشامل  مستوى  وعىل 
وسليانة ويبلغ معدل الفقر فيها %25.8 اما يف الوسط الرشقي الذي يضم سوسة 

واملنستي واملهدية وصفاقس فيبلغ معدل الفقر 11.7 %.
ويعّد الوسط الغريب والذي يضّم القيوان والقرصين وسيدي بوزيد، أحد أفقر 

الجهات بالبالد مبعدّل 29.3 %
يبلغ  وتطاوين  ومدنني  قابس  يضم  الذي  الرشقي  الجنوب  مستوى  عىل  أما 
معدل الفقر 17.8 %. ويف الجنوب الغريب يبلغ معدل الفقر 18.2 % وتضم كل 

من قفصة وتوزر وقبيل.
أجل  من  أنه  عىل  التشديد  تّم  التقرير  تضمنها  التي  التوصيات  بني  ومن 
الحّد من الفقر يف تونس، يتعني أن تستهدف برامج التدخل االجتامعي سكان 
املعتمديات األشد فقرا لتساهم خريطة الفقر التي يقدمها هذا التقرير يف رسم 

السياسات املثىل لتحقيق األهداف التنموية والتقليص من الفقر ومن الفوارق.
القانون والحقوقي شكري بن عيىس يف إحدى  أستاذ  من جهة أخرى، يؤكد 
الواقع املعيش  بالنظر إىل حقيقة األوضاع، أي  مقاالته أن املشكل يتعّمق أكرث 
والصعود  الرشائية،  املقدرة  يف  العميق  االنهيار  بعد  التونيس،  يعيشه  الذي 
استغلت  القطاعات  عديد  أن  مربزا  الثورة،  بعد  األسعار  عديد  يف  الصاروخي 
واألرايض،  واملباين  الكراء  بشقيه  السكن  يف  خاصة  األسعار،  وأشعلت  الظروف 
قرابة  التي تشكل  والنقل والصحة مبكوناتها،  الغذائية وملحقاتها  للمواد  زيادة 
ثالثة أرباع إنفاق التونيس، مع تآكل قيمة الدينار التونيس الحادة بالنظر إىل بقية 

العمالت األجنبية، ويف ظّل تصاعد نسبة البطالة بعد الثورة إىل أكرث من 50%.
وأبرز أن الزيادات يف األجور ويف املنح املخّصصة لـ«العائالت املعوزة« مل 
تضاِه ارتفاع األسعار والتضخم املستورد، إال أنه يف املحصلة استمّر التهميش 
وتعّمقت الفوارق يف الجهات وللفئات املسحوقة، يف الوقت الذي مل يتّم 
والتمييز  تنموية حقيقية وانطالقة لالمركزية  فيه تسجيل سياسة وبرامج 

اإليجايب الذين نّص عليهم الدستور.
األساسية  بالبنية  املتعلقة  ومبكوناتها  التنمية  مبنوال  الفقر  ويرتبط 
واألفراد  الجهات  بني  واملساواة  والصحة  والكرامة  والتعليم  والتشغيل 
التي  والحقوق  املطالب  أن  يثبت  والواقع  وغيها،  االجتامعية  والعدالة 
قامت من أجلها الثورة وخاصة االجتامعية ظلت دون استجابة ان مل يقع 
الكرامة  تكريس  خانة  يف  يصّب  ال  الفساد  واسترشاء  منها،  جزء  تصفية 

والعدالة والتنمية التي نادى بها الشعب يف ثورته.
أسباب  القضاء عىل  اتجاه  تذهب يف  الدولة مل  أن  الخرباء  وأكد عديد 
الفقر بل ذهبت يف اتجاه حلول لطمس الواقع وتأجيل التفّجر، عرب آليات 
املنخفضة  باألجور  اتسمت  التي  املسكنات  من  وغيها  واملنح  الحظائر 
يعلم  الذين  الحظائر،  عامل  أو  األدىن  األجر  أصحاب  من  اآلالف  ملئات 
القايص والداين ان أجورهم ال تكفي ملواجهة الحد األدىن »الغذايئ« الصحي، 
إضافة إىل مسكنات القروض الصغرى وعقود »الكرامة« التي لن تستجيب 
أكرب  البؤس  يف  ازدياد  من  اليوم  نراه  وما  املطلوب،  األدىن  للحّد  الحقيقة 

دليل.
وما زاد من تفيش الظاهرة وتعميق رضاوتها هو استفحال األمية وانتشار 
البطالة وغياب املرافق األساسية، وهي اعتبارات تصّخم وقع الفقر وهوله وآثاره 
الصحية والفكرية والنفسية وغيها، وهو ما ينعكس عىل مؤرش التنمية الجهوية 

الذي يقيس بأكرث وفاء واقع التنمية.
مع  يقطع  واجتامعي  اقتصادي  وتوجه  عادل  تنموي  برنامج  غياب  ان  أعتقد 
السائد املرتبط باملؤسسات املالية الدولية التي رضبت اقتصادنا الوطني وسيادتنا 
الوطنية سيزيد من غنى األغنياء وفقر الفقراء، وهو التوجه الذي اعتمده بن عيل 
بعد  املتعاقبة  الحكومات  واتبعته  الدويل  النقد  صندوق  من  واضحة  بتعليامت 
الثورة  بعد  الحكومات  كل  محور  تُعترب  التي  النهضة  عليه حركة  وأرصت  الثورة 

اىل اآلن.
الربملانية هذه  االنتخابات  فازت يف  التي  النهضة  أن حركة  األمر  واملضحك يف 
املرة حازت عىل نسبة كبية من أصوات الفقراء يف تونس، مثلام حاز عليها ثاين 
فائز وهو حزب نبيل القروي الذي تحوم حول شبهات الفساد وتبييض األموال، يف 
املقابل حازت أحزاب اليسار عىل فشل ذريع، أي أن من ال يهتّم بربنامج للقضاء 
عىل أسباب الفقر يفوز يف االنتخابات ومن يضع نفسه أو له برامج متعاطفة مع 

الفقراء تخرس وتحصل عىل رّش هزمية.
أمام هذا املشهد الرسيايل، والوضع االقتصادي اآلخذ يف التأزم حسب تأكيدات 
محوره  وسيكون  متناميا،  احتجاجيا  اجتامعيا  حراكا  ستشهد  البالد  فإن  الخرباء، 
الشباب الذي أضحى ضحية الفكر املتطرف وقوارب املوت واملخدرات والجرمية 
وقيم األنانية والفردانية، وهو األمر الذي يجعل من القوى الدميقراطية والتقّدمية 
واالجتامعيّة عىل أهبة االستعداد للتأطي والتوجيه حتى ال يحدث ما حدث يف ثورة 
الرزاق الخشناوي يف مدينة  التي ذهب ضحيتها عبد  القتل  2011، ولعّل جرمية 
سبيطلة ومشهد سقف الكشك الذي أسقطوه عىل رأسه وأردوه بذلك قتيال إال أكرب 
انعكاس أو الشجرة التي تخفي الغابة، غابة من الظّلم ومن الغنب ومن الحيف 

االجتامعي، ومن وضع رديء زاد األغنياَء غنى والفقراَء فقرا.

17 أكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر:

القضاء عىل دابر أسباب الفقر، حتى ال يزيد األغنياء غنى والفقراء فقرا
إعداد: صربي الزغيدي
صور منترص العكرمي

احتفل العامل يوم 17 أكتوبر الفارط باليوم العاملي للقضاء عىل الفقر، ويرجع تاريخ االحتفال بهذه املناسبة إىل يوم 17 أكتوبر 1987.
 ففي ذلك اليوم اجتمع ما يزيد عىل 100 ألف شخص تكرميا لضحايا الفقر املدقع والعنف والجوع، وذلك يف ساحة تروكاديرو بباريس، التي ُوقِّع فيها اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان عام 1948، وأعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان وأكدوا الحاجة إىل التضافر بغية كفالة احرتام تلك الحقوق. ومنذ ذلك التاريخ، 
يتجمع كل عام يف السابع عرش من أكتوبر أفراد من شتى املشارب واملعتقدات واألصول االجتامعية إلعالن التزامهم من جديد إزاء الفقراء واإلعراب عن تضامنهم 

معهم.
وقد ُرفع الستار عن مناذج للنصب التذكاري يف شتى أرجاء العامل، إذ متّثل تلك النامذج نقطة تجمع لالحتفال بذلك اليوم، وهناك واحد من تلك النامذج يف 

حديقة مقّر األمم املتحدة وهو موقع االحتفال السنوي بهذه الذكرى الذي تنظمه األمانة العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.
ومن خالل القرار 47/196 املؤرخ 22 جانفي 1992، أعلنت الجمعّية العامة 17 من أكتوبر اليوم الدويل للقضاء عىل الفقر ودعت الدول إىل تخصيص ذلك اليوم 

لالضطالع، حسب االقتضاء عىل الصعيد الوطني، بأنشطة محّددة يف مجال القضاء عىل الفقر والعوز وللرتويج لتلك األنشطة.
وتعترب الجمعية العامة لألمم املتحدة أن »هذه املناسبة متثل فرصة لإلقرار بجهد ونضال من يعيشون يف الفقر وتهيئة السبيل أمامهم لإلعراب عن شواغلهم، 

ولحظة سانحة لإلقرار بأن الفقراء هم من يقفون يف مقّدمة صفوف مكافحة الفقر«.
ويعاين األشخاص الذين يعيشون يف فقر من عديد أشكال الحرمان املرتابطة واملتعاضدة التي متنعهم من إعامل حقوقهم وتديم فقرهم، مبا فيها: ظروف العمل 

الخطرية وغياب اإلسكان املأمون وغياب الطعام املغذي ووجود تفاوت يف إتاحة الوصول إىل العدالة.
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• حاوره أبو جرير    

بقّوتنا  تقوى  األرض.  الشعوب عىل هذه  أغلب  كقصائد  قصائدنا  »إن 
زمن  بالجمود  وتصاب  ومنّونا  بغنانا  ومنّوا  غنى  وتزداد  بضعفنا  وتضعف 

هجوم الظالم »
لرتوي  العمر  جمر  عىل  ومتيش  النازفة  الضلوع  من  تكتب  القصيدة 

االنكسارات والصهيل وترسم مسالك الّضوء حتى يستفيق الّصباح .
الثقافية جيل  الساحة  الشعرية وبرز يف  املدارس واالتجاهات  تشّعبت 
غري مطمنئ مل يجلس عىل الكفوف الباردة. إنه جيل التّسعينات الّشعري 
الذي ينتمي إليه الّشاعر عادل املعيزي من خالل حصاده الحامل ملنهجية 
أعطت األولويّة للمخيال كوظيفة نفسية تحفر يف أعامق ووجدان إنسانية 

اإلنسان ووجوده اإلثم .
عادل املعيزي شاعر له متامئه الخاصة تتناسل قصائده من خالل ورشة 

معوله منحرف. قلق. مسافر يف ساحة ملغومة .
الطلبة وجوالته داخل وطن  الشعراء  الجامعية وملتقى  الساحات  من 
القصيدة وطريانه عىل أجنحة الخطاطيف وصوال إىل بذاخة مقعد الحقيقة 

والكرامة .
التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

قصائد  من  أم  الخطاطيف  تطير  من  نبدأ  نبدأ..  أين  من   •
مؤقتة؟

- أبدأ من حيث خرجنا مرتنّحني بعد أن حلمنا أحالما أرشف منها أوهامنا 
وقبل أن نسمع شيئا يتهّشم كاظام آالمه لعلّه العمر الذي مييض سدى... 
سألني أحد الصحافيني األصدقاء سؤاال رماديّا »متى بدأت الكتابة؟« وعوض 
أن أصفعه قّررت أن أبحث عن اإلجابة عن سؤال متى سنفرغ من الكتابة؟

وطّان  بدأ  من حيث  ينتهي  لن  الذي  الدؤوب  البحث  من حيث  أبدأْ 
يف  وإمّنا  األرض  توجد يف جغرافيا  ال  التي  الجديدة  القارة  عن  البحث  يف 

جغرافيا الروح.
حيث  ومن  واملذكرات  والرسائل  واملستندات  القصائد  حيث  من  أبدأْ 
القبور  فلتبدأ من حيث ضّجة حّفاري  أو  الظهرية  املضيئة عند  الفوانيس 
أرباب فالسفة عرب مل  الرتاب وما زالوا ينتظرون  نيتشه  الذين واَرْوا رَبَّ 

يقتلوا بعد أربابهم! ولكن... ما رأيك يف أالّ تبدأ أبدا؟ 

• القصائد كالحياة تجدّد على أرائك الزّمن. أين تضع عادل 
المعيزي في المشهد الشّعري المفتوح؟

ببايل. لكّن  الهادي! هذا تشبيه خطري مل يخطر  - رائع صديقي محمد 
حياتنا أصبحت كالقصائد بتجاربها ومغامراتها وهشاشة الزمن فيها، حياة 
تتبّخر مبجرّد قرار الشاعر يف القصيدة أو البوليس يف الدولة أن يطلق عليك 
مخابر  من  فريوس  يتسلّل  أن  تتبّخر مبجرّد  حياة  قتيال!  ويرديك  الرصاص 
االستحواذ عىل القّوة يف غفلة العامل، حياة كالقصيدة حّقا يف بساطتها ويف 
عنفوانها ويف ُعمقها وحتّى يف رداءتها... حتّى من دون هذا الّشغف الجديد 
وأعني بذلك شغف مغادرة املشهد الشعري املفتوح إىل مشهد شعري أكرث 
أن أضع روحي  أستطيع  األنطولوجي. ال  باملعنى  تفّسخا  أكرث  بل  انفتاحا 
يف هذا التشظّي الرهيب يف أحدث عصور الحياة االنسانيّة وأقرصها عىل 
اإلطالق إذ باإلمكان أن ننتقل من حقبة تاريخيّة إىل أخرى دون أن ينقيض 
األسبوع! وها هو العامل يف أقّل من سنة يعرب من عرص الثورات االجتامعيّة 
أنطونيو  إىل  أو  كاكامو  ميكييل  إىل  أقرب  رصت  رمبا  األوبئة...  عرص  إىل 
ريكاردي أو إىل الشاعرة اإليطالية باوال لوريتو ورمّبا األخطر من كل ذلك 
أن أجد نفيس يف مشهد شعري مفتوح مع الرسام الفرنيس بول لورنزي يف 
رسوماته األكرث شعريّة وحّسيّة من كثري من الّشعر اللَُّغِوي أو باألحرى من 

الشعر اللَّْغِوي. 

التسعينات  جيل  عليه  أطلق  ما  إلى  المنتسبين  من  أنت    •
الذي أطنب في التجريب واللذة الخاصة. ما هي اإلضافة التي 

قدّمها هذا الجيل؟
- سؤالك مضحك حّقا وهل كان مثّة جيل آخر سابق أو الحق عن جيل 
التسعينات يف تونس؟ فمنذ جيل ما بني الحربني العامليتني مل يظهر سوى 
جيل نهاية ما بعد الحرب العاملية الثانية بانهيار املعسكر الرشقي وانهيار 
الجدار الفاصل ودخول العامل طورا جديدا ما زال يفصح عن ذاته منذ بداية 
تسعينات القرن املايض إىل اليوم... وهو جيل مثني برّش مبا نحن فيه اليوم 

رغم أنّه كان مصابا بسوء الفهم من اآلخرين وخصوصا السياسيني ضيّقي 
األفق. هل ميلك هؤالء الّشجاعة اليوم ليقولوا »مل نرتوَّ يف الُحكم عىل ذلك 
الجيل الذي كان يدلّنا عىل بقع الضوء ونحن منيض يف الظلامء إىل الظلامء 
كتابته  يف  العبيدي  سمري  أرى  أخرى!«  مواعظ  من  قادمة  أنوارا  ونتوّهم 
الّنرصي يف كتابه »صديقي  الثاّمنينات« وفتحي  الفايسبوكيّة ميّجد »جيل 
رضا لينني« يفعل اليشَء نفَسه رغم أنّه مل تظهر مجموعته األوىل ومل تتطّور 
تجربتُه إالّ انطالقا من عقد التّسعينات ومل يكن ذلك األمر جزافا وإمّنا كان 
نتيجة تقييم عميق ملرحلة ما قبل التسعينات عىل هامش ملتقى الشعر 
العريب يف مدنني الذي نظمه كامل بوعجيلة يف بداية التسعينات سنة 1992 
عىل ما أعتقد بحضور جّل شعراء وشاعرات تونس وكنت مواكبا لنقاشاته 
شكري  الشهيد  الزّعيم  بحضور  الصباح  حتّى  امللتقى  هامش  عىل  الليلية 
الشعراء ولكن لألسف مل تكن نقاشات رسميّة مسّجلة ومل  بلعيد وعديد 
تنبثق عنها وثائق ميكن االعتامد عليها اآلن. ولكن يل أن أتحّدى كل من كان 

حارضا وقتها لنستأنف نقاشا كان مبتورا بفعل السياق الذي كان سائدا...
الذي  الجيل  هذا  إضافة  مدى  عن  سؤالك  يّف  يثريها  التي  املشاعر  إّن 
ينهض بأعباء السياسة والثقافة ال تقّل خلطا عن تلك التي تّدعي أنّه جيل 
كّنا  االدعاءات  إّن هذه  خاّصة..  للّذة  تحقيقا  املجاين  التّجريب  يف  أطنب 
والنقابية  الثقافية  البريوقراطية  من  القديم  النظام  منارصي  من  نسمعها 
ممثّلة خاّصة يف قيادات اتحاد الكتّاب ومريديهم وهم يسعون إىل التصّدي 
صالح  بن  امليداين  طالبت  التي  املائة  وعريضة   2003 ديسمرب   17 لحركة 
بتطبيق  مطالبة  الكتاب  اتحاد  رأس  عىل  جديدة  لوالية  الرتشح  بعدم 
الدستور والقوانني... هل تريد أن أقول لك إّن الساحة األدبية والسياسية 
ما زالت تعيش إىل اليوم عىل وقع األحجار التي ألقاها ذلك الجيل يف املياه 
الراكدة والتي ما زالت تحدث التمّوجات الدائرية التي تتسع شيئا فشيئا 
لتدرك زماننا الراهن بسياسته وثقافته؟ هل تريد أن أقول لك عىل الدولة 
أن تحدث إدارة قراءة الرؤى وأحالم جيل التسعينات عىل غرار ما أحدثته 

الدولة يف رواية إسامعيل كاداريه يف روايته قرص األحالم؟ 

• تعرضت لعديد االنتقادات عندما تمّ انتخابك في هيئة 
الدور  وخاصة  اتّهامات  من  بها  حفّ  لما  والكرامة  الحقيقة 

الذي لعبته رئيسة الهيئة؟
- نعم تعرّضت لالنتقادات ألنّني كنت ذاهبا إىل الحرب يف زمن الحريّة 
التي تفتقد األسَس »األخالقيّة«، كنُت ذاهبا إىل الحرب يف مناخ حريّة ما 
زالت تقرتب من اكتاملها حتّى تزيد هشاشتها عىل حّد عبارة إمييل سيوران 
أنّنا نحيا يف الزمن الذي  برتجمة املبدع الرائع آدم فتحي )ولنا أن نفتخر 
يحيا فيه آدم فتحي(، حريّة تفتقر إىل الجذور سطحيّة يف جوهرها لذلك 
هي هّشة يف ذاتها ال متتلك وسيلة يك تحافظ عىل بقائها وسط املخاطر التي 

تتهّددها من داخلها ومن خارجها... ولك أن تعترب ذلك رؤيا أخرى من رؤى 
جيل التسعينات العاق واملنحرف والذي يدعو إىل قتل األب رغم أنّه لقيط 
بال أب... لقد ذهبُت إىل الحرب دون أسلحة سياسية قذرة ودون مؤونة 
عالئقية مساندة يل فقد جئت من حقل الّشعر الذي ال يعرتف به املجتمع 
النظام القديم  السيايس إالّ ليكون مؤثثا الحتفالياته وال يعرتف به ممثّلو 
رغم  والتغيري  الثورة  فكرة  دافعا إلنكار  إليه  بالنسبة  الضغينة  متثّل  الذي 
أّن شعاراته املفارقة كانت تقوم باستمرار عىل فكرة التغيري وال يعرتف به 
ممثلو النظام الجديد ألنّهم -وهذا من أخطائهم القاتلة- ينكرون الثقافة 
يف  النار  ويرضم  األعصاب  يلهب  الذي  األفيون  الشعر  ويعتربون  واإلبداع 
الدماء ويفيش يف الجسد هزّة متنعه من االنصياع... لقد ذهبت إىل هيئة 
الحقيقة والكرامة، إىل مركز تاريخ أخالق الدولة التونسية من أجل إنصاف 
الضحايا الذين تعرّضوا لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي اقرتفتها 
االعرتاف  ووجدت  حاميتها  تحت  أو  باسمها  ترصّفوا  ومن  الدولة  أجهزة 
مبوقع الشعر وأهميته من اإلدارة التونسية  وخصوصا عندما كانت رئيسة 
الهيئة تخاطب وزراء الداخلية املتعاقبني عن التهديدات التي أتعرّض لها 
فريّدون عليها »هل تتحّدثني عن الشاعر؟« وكنت أضحك يف رّسي ألّن وزراء 
الداخليّة أكرث اعرتافا يب من وزراء الثقافة الذين كانوا يتقاسمون املصالح 
والغنائم مع اتحاد الكتّاب التونسيني... لقد علّمتنا التجربة أّن الذي يكون 
رغم  ضّده  ويجتمعون  ورؤاهم  توّجهاتهم  باختالف  ضّده  اآلخرين  كّل 
تستبق  أن  الهيئة  رئيسة  عىل  سيكون  هكذا  حّق..  عىل  هو  إمّنا  سلميّته 
محن اآلخرين وأن تتعّذب من أجلهم وحتّى قبلهم دون أن يطلب منها 
أحد ذلك.. وكلاّم تفانت من أجلهم وكلاّم تعّذبت واضطربت ازدادوا رضا 

بالعيش مثل طفيليات تقتات من آالمها!

• كيف تقيم الدور الذي قمت به بصفتك القانونية؟
- لقد نجحُت يف تأدية املهّمة التي أوكلت إيّل بعد انتخايب رئيسا للجنة 
حفظ الذاكرة الوطنيّة رغم ما عانيناه من خيانات داخلية ورغم ما أبداه 
مدير األرشيف الوطني من تنّكر لدوره الوظيفي املوضوعي واملحايد من 
العدالة االنتقالية وكان له دور  تنّكر لفكرة  السياسية. إذ  أجل طموحاته 
أسايّس يف منع الهيئة من نقل أرشيف االنتهاكات واملوجود بقرص قرطاج 
إىل األرشيف الوطنّي ومن الّنفاذ الحّر والّسيع إليه من أجل القيام مبهاّمها 
ومالحقة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان والفساد املايّل واالعتداء 
واستمرار  الفساد  مظاهر  تفاقم  إىل  اليوم  أّدى  ما  وهو  العاّم  املال  عىل 
اإلفالت من العقاب الذي كان الهيئة تعتزم التصدي له.. ومل يحن الوقت 
بعد لقول ما يجب أن يقال ولكن أدعو القرّاء لالطالع عىل التقرير الختامي 
إلياس  حكومة  يف  نرشه  تّم  وقد  الحقائق  كل  عىل  يحتوي  والذي  للهيئة 

الفخفاخ ولعّل ذلك ما عّجل برحيله. 

الشّاعر عادل المعيزي يدعو إلى مؤتمر وطني من أجل الثقافة واإلبداع

لنا أن نفتخر أننا نحيا يف الزمن الذي يحيا فيه الشاعر آدم فتحي
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المبدع  المعيزي  عادل  بصفتك  التجربة  كانت  وكيف   •
الشاعر؟

لهم  كان  الذين  واملبدعات  املبدعني  كل  دعوة  عىل  عملت  لقد   -
االستعداد للحضور يف لقاءات أدب الحريّة ويف مرسح العدالة االنتقالية ويف 
سينام الحقيقة والكرامة وكانوا بالعرشات إن مل أقل باملئات من املبدعات 
يف  يعيش  من  وفيهم  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  عن  املغيّبني  واملبدعني 
االعتبار  ورد  وتكرميهم  لهم  لالستامع  مناسبة  وكانت  اليوم  إىل  املهجر 
إليهم وكانت مناسبة أيضا للتأسيس، تأسيس ملتقى أدب الحريّة تكريسا 
لذاكرة إيجابية يف مقابل أدب السجون وتأسيس مرسح العدالة االنتقالية 
حسب  يروي  مرسحي  عمل  بإنجاز  شباب  مبدعون  يقوم  أن  ومضمونه 
رؤيتهم موضوعات االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان ويتّم عرضه أمام 
الضحايا ويقوم الضحايا بالتدخل عىل خشبة املرسح ذاتها وأمام الجمهور 
للضحايا  السامح  يتّم  وبذلك  تقدميه  تّم  ما  مضمون  تعديل  أو  لتصحيح 
بالتحّدث علنا واالنفتاح عىل جمهور الفن وتوفري الحيّز الالزم لهم لرسد 
 2018 سنة  الصفر  دورته  يف  الحقيقة  سينام  مهرجان  وتأسيس  رواياتهم، 
تضمنت هذه التظاهرة عروضا وثائقية من إعداد الهيئة وفيلمني يف إطار 
التي عاشتها  التّاريخية  االنتقالية ويف عملية تذكر ألبرز األحداث  العدالة 
بن  ماهر  املخرج  فكرة  »الكرامة«  فيلم  خالل  من  االستقالل  منذ  تونس 
عامر كانت حول لفت نظر املشاهد التونيس والعريب والدويل حول حقيقة 
واالنتهاكات  واإلداري  املايل  بالفساد  بدءا  تونس  عاشتها  التي  االنتهاكات 
 justice in الجامعية يف أحداث الخبز وأحداث ثورة 2011 إىل جانب فيلم
transition من إعداد املخرج ريكاردو غونزالس وفيلم من إعداد الهيئة 
أفريل   9 ذلك سجن  من  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  األصلية  األماكن  عن 
1938 و«صباط الظالم« إىل جانب جبل أقري املكان الذي شهد أكرث املعارك 
رشاسة بني الفالقة من اليوسفيني واملستعمر الفرنيس والتي استشهد فيها 

أكرث من 60 شهيدا.
كام تناولت التظاهرة عروضا وثائقية تقدميية من إنتاج الهيئة متحورت 
وحول  املايل  والفساد  العقاري  بالفساد  املتعلقة  االنتهاكات  حول  جلّها 
انتهاك حرية اللباس ومنشور 108 ومنظومة التضليل اإلعالمي وعرض حول 

انتهاك حرية االنرتنات. 
الحقيقة  هيئة  نظمتها  التي  والكرامة«  الحقيقة  »سينام  تظاهرات  إن 
والكرامة شأنها شأن مرسح منتدى العدالة االنتقالية لها القدرة عىل خلق 
املختلفة  النظر  وجهات  بني  والتقريب  الروايات  لرسد  مرئية  فضاءات 
واالحتفاء بذكرى ما مىض وخلق مسارات للسالم واملصالحة وتوفري إطار 

للمناقشة والحوار.
وتستند اإلنتاجات الوثائقية والسينامئية اليوم إىل مفاهيم رائدة لدور 
للتاريخ  وهم  الرسمية  الرواية  كسلطة  السلطة،  تحدي  يف  والفنان  الفن 
واملشاركة  النقدي  التفكري  تشجيع  يف  كبرية  مساهمة  بذلك  يساهمون 

املدنية.
وللفنانني أيضاً رؤى متباينة للاميض ويف استطاعتهم تدعيم هيمنة رواية 
ما بتكرارها بال هوادة يف املرسح والشعر  واألفالم والرسم. وميكن استخدام 
هذه اإلبداعات الفنية لدعم النُّظم العقائدية ملن يحافظون عىل حواجز 
االختالف يف  املجتمعات التي تخرج من حاالت نزاع. لذا عىل العاملني يف 
الحقل الثقايف املشاركة إجراُء تحليل نقدي للمعلومات  املوجودة وإقامة 
التصدي  أجل  واألكادمييني من  املؤرخني  فّعالة مع  تعاون هادف وِصالت 
لألحداث وتطويرها لتتجاوز حدود  الرواية املفردة. ولذلك ينبغي أالّ تهمل 
اسرتاتيجيات العدالة االنتقالية وسياسات املصالحة يف املجتمعات املنقسمة 
الخاص  الدويل  العهد  من  عليه  املنصوص  النحو  عىل  الثقافية  الحقوق 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
الفاسد  املال  عصابات  قادته  كبري  اعالمي  تعتيم  يف  مّر  ذلك  أّن  غري 
معّززة بحركة النهضة وبقايا النظام القديم من املتحكمني يف املشهد الثقايف 

والسيايس

وها  األضواء  تحتضنهم  ظلت  الذين  الشعراء  من  كنت   •
إنّك اآلن تعيش الزهد في المشهد اإلعالمي؟

لفرتة من حياتنا ونعتربها  االنفعالية  الحالة  واعية  ندرك بصفة  قلاّم   -
املعقولة  الحالة  أنها  دامئا  نعتقد  بل  داخلها  مقيمني  نظل  طاملا  كذلك، 
الكليّة  العزلة  حياة  ذكرى  سؤالك  يّف  أثار  لقد  املمكنة.  الوحيدة  والحالة 
أحياه يف ما مىض. وكنت  الذي كنت  أعيشها وذلك اإلحساس  التي كنت 
أقرأ وأستمع للربامج اإلذاعيّة وأشاهد الربامج التلفزيّة عىل ندرتها كام لو 
كنُت غريي. ألّن ما كان ينقصها هو التعبري الحّر وحتّى حريتي يف التعبري 
الفضاءات  التي كنت أمارسها، كان املقّص يفعل فعله فيها حتّى يف أكرث 
التي كانت مناهضة للسلطة وتفتخر مبامرسة الحريّة داخل منابرها وأرجو 
أن تعفيني من ذكرها اآلن إذ كانت حريّة التفكري والتعبري معادال للّضيق 
نفسه عىل حّد عبارة نيتشه لكن خالل أطول عصور البرشيّة مل يكن هناك 

من يشء أكرث فظاعة من أن يشعر اإلنسان بنفسه يف عزلة. لكن ذلك مل 
الثقايف  اإلعالمي  املشهد  من  وإزاحتي  عزلتي  يف  أرى  أنّني  إذ  دأيب  يكن 

فضيلة عظمى هي أنّني أميض يف انشقاقي الجنوين الذي أحبّذه... 
أيّام تجعلني أزهد أكرث، نرشت يف  لعّل سأذكر لك حادثة جّدت قبل 
موقع »مجانني قصيدة النرث« الفايسبويك جملة من القصائد نالت استحسان 
الجمهور املتابع للموقع حتّى أّن مديري هذا املوقع قّرروا االحتفاء بتجربتي 
بنرش قصائدي وصوري عىل مدى يومني كاملني وطلبوا مّني أن أرسل إليهم 
صوري وقصائدي. فقمت بإرسال الصور والختبار جديّة جنونهم اإلبداعي 
أرسلت إليهم صورة توثّق طقوس الكتابة لدّي التي يعرفها بعض األصدقاء 
فام كان منهم إالّ أن ألغوا االحتفاء وحظَروين من املوقع! دعني أخاطبهم 
من هذا املوقع وليستمع إيّل الفيلسوف التونيس سليم دولة يف انطباعي 
البائسون  »أيّها  للجنون  األعمق  املعنى  يدرك  الذي  سليم  هذا،  الروحي 
الذين تشعرون بأنّكم محّصنون ضّد كّل الخياالت الجامحة ويعجبكم أن 
تسّمون  واهمة،  زينة  منه  وتجعلوا  فخرا  الجنون  اّدعائكم  من  تستمّدوا 
أنفسكم مجاننَي وتّدعون أّن العامل كام يرتاءى ألعينكم هو العامل يف صورته 
الحقيقية! عليكم أن تسمعوا اآلن ضحكايت عىل غبائكم إذ ما زلتم وعىل 
الّدوام تحملون يف داخلكم أحكاما أخالقيّة لها جذورها يف أهواء القرون 

البعيدة!   

• الحبّ أقدس ما في الحياة؟
أيّة أهميّة ستكون لحياتنا وألعاملنا ولكّل أمجادنا الواهمة إن   -
كان ينقصها الحّب؟ لكن لألسف مل يصبح الحّب إىل حّد األّن الوسيلة التي 
منحت الثورة وسيلة التعبري عن نفسها من خالله. فالعّشاق وحدهم الذين 
يعرفون كيف يعرّبون عن ذلك الصخب الذي يكون التاريخ يف حاجة إليه 
ليعرّب عن اهتزاز الجامهري. إنّنا نطرب للحّب ألّن فيه املعنى األصيل للحياة 
ليس مبعناها الواقعي الّنسبي وإمنا مبعناها املطلق الخالد.. ذلك الرّس الذي 
يجعل الكائن حاملًا جامح الفكر ذي طبع حسن محتاج دامئا إىل املواساة 
واملنتيش  اللّطيفة  الكائنات  إىل  اإلساءة  إمكانيّة  من  توّجسه  يف  مبالغ 
دامئا والّسعيد بشقائه والويّف لشططه... الحّب يجعلني أتذكّر دامئا بيتني 
للّسهروردي نجد لهام أثرا يف الّشعر التّونيس الحديث بتنويعات مختلفة 
منذ الّشايب إىل اليوم: »واحرستا للعاشقني تحّملوا/ رّس املحبّة والهوى فّضاح 

// بالرّس، إن باحوا، تُباُح دماؤهم/ وكذا دماء العاشقني تُباُح...

• كيف تقيم المشهد الثقافي التونسي اآلن؟ 
- لقد ظّل املشهد الثقايف التونيس مشهدا بائسا بسبب غياب الفاعلني 
السياسيني وتغييب الفاعلني الثقافيني ولعّل املرحلة أصبحت ملحة للدعوة 
إىل مؤمتر وطني للثقافة واإلبداع تتنادى إليه كّل مكّونات املجتمع املدين 

والثقافية  اإلبداعية  الشخصيات  وكل  التاريخية  الرشعية  لها  التي  الثقايف 
وكل املثقفني الثوريني...

نعتقد أّن كّل ما يحدث يف تونس، من فساد وظلم وتخلّف ومتييز وفقر 
وبطالة ومعاناة واحتكار ومحسوبية وفشل وانحطاط وانحرافات ورداءة 
يف مختلف املجاالت، ما ظهر وما خفي... كّل ذلك أجزاء مرتابطة ملنظومة 
وهذه  الوطني..  القرار  وارتهان  التبعيّة  أي  الوصاية،  جذورها  متكاملة، 
واملال  السلطة  بقّوة  واملدّججة  واملجتمع  الدولة  يف  املتغلغلة  املنظومة 
واإلعالم، ستستمّر يف عملها املمنهج من أجل إبقاء الشعب ضعيفا وتحت 

السيطرة ومستسلام، وإبقاء البالد يف حالة استقرار هّش يف ظّل الوصاية.
وقد كان التشخيص قارصا أو سطحيا أو جزئيا أو غائبا، فكانت الثورة 
غري مكتملة. إذ أّن األزمة أكرب وأعمق وأخطر من أن يعالجها إسقاط بن 
عل ونظامه والطرابلسية، الذين مل يكونوا سوى واجهة وأدوات ملنظومة 
الدولة واملجتمع، والتي تحكم تونس منذ  املتغلغلة يف  الوصاية والفساد 
كّل  يف  شامل  دمار  يف  وتسبّبت  واستبداد،  استعامر  بني  ما  بعيد،  زمن 
للجمود  واستدامة  القيم،  ويف  والّنفوس  العقول  يف  وتشّوهات  املجاالت، 
أسوأ يف مختلف  أو  كانت دول وشعوب يف مثل وضعنا  بينام  والتخلّف، 
القارات ومن مختلف األحجام، تقلع تباعا عىل مدى ستّة عقود، رغم أنّهم 
ال يفوقوننا بيشء، وواجهوا عراقيل وصعوبات سلمت منها تونس وشعبها... 
وتكّرر يف 2011 ما وقع يف 1956، بالطريقة نفسها ولألسباب نفسها، من 

التفاف عىل مطالب الّشعب وتطلّعاته وأحالمه.
بتونس  األجدر  الحّل  واملبدعات هم  واملبدعني  واملثقفات  املثقفني  إّن 
عاتقه  واإلبداع يحمل عىل  للثقافة  إىل مؤمتر وطني  الدعوة  أجّدد  لذلك 
اقرتاح البدائل الثقافية واالبداعية لتونس أخرى ممكنة بعيدا عن السياسة 
األكرث  املبادئ  منكرة  الدامئة  املصالح  عن  دامئا  تتحّدث  التي  السياسوية 
التونيس  الشعب  يحتاجها  التي  البديلة  للقيم  تؤّصل  التي  وهي  دميومة 
اليوم وعىل املثقفني واملبدعني أن يتحّملوا مسؤوليتهم وينقذوا وطنهم ماّم 
ترّدى فيه من هوان وتخلّف... مؤمتر يسعى إىل تفعيل الطّاقات والكفاءات 
الكربى  املظلّة  يصبح  حتّى  والتائهة...  املبعرثة  الجهود  وتوحيد  املعطّلة، 
وهيئات  ومثقفني  ومثقفات  ومبدعني  مبدعات  من  وطنّي،  من هو  لكّل 
املجتمع املدين املؤمنة بالثقافة الوطنية الدميقراطية التقدمية املتحّررة من 
خرباتهم  فيه  ويضّخون  املرشوع،  حول  يلتّفون  والتبعيّة،  االستعامر  ربقة 
وتجاربهم وأفكارهم ومبادراتهم... من أجل أن يتحّول إىل تيّار قادر عىل 
الوصاية  منظومة  مقاومة  يف  السيايس  املسار  إسناد  وعىل  املؤثّر،  الفعل 

والفساد...

• مشاريعك القادمة؟
ليست  وهي  بصدده  السؤال  هذا  قبل  كنت  ما  القادمة  مشاريعي   -
أّول  أنت  تكون  أن  يجب  مشاريع جامعية  ما هي  بقدر  فردية  مشاريع 
للّم شمل املثقفني واملبدعني من أجل مؤمتر يضع األسس  املتحّمسني لها 
أسباب  مع  تقطع  وتقّدمية  تحّررية  دميقراطية  وطنية  ثقافيّة  لسياسة 
التخلّف والهوان واالرتهان إىل الجهات األجنبية وتعمل عىل وضع لبنات 
مؤسساتيّة من أجل إشاعة قيم بديلة لدى ناشئتنا يف ظّل نظام تعليمي 
متَّبعة  ال  ومتحّررة  مبدعة  وأجياال  منهزمة  ال  منترصًة  أجياال  يكّون  بديل 

وال تابعة...
هل تّم االطالع عىل مشاريعي السابقة وقراءتها نقديّا يف مراكز البحث 
الجامعي إن ُوجدت؟ هل تعلم أنّني أصدرُت إىل جانب املجموعة الّنرثية 
طويل  بعنوان  جديدة  شعريّة  مجموعة  جناح«  ينقصها  كاملة  »استدارة 
ولكن برصيّا يُفهم أّن السطر الوارد بالخط األكرب هو العنوان وهو »هي 
محنة التجريب، مياه الحب، إنّا أعطيناك الكوثر، قلبي عىل شفتي، ال يشء 
ينال من الحب، للحّب تكفي أغنيتي، أزهار اللوز البيضاء، ال أعرث أبدا عاّم 
الجسد« وأصدرُت أخريا مذكرات روائية بعنوان  الذي يقوله  أبحث: هذا 
مع  النص  فيها  يتداخل  إلكرتوين  شكل  يف  الحْجري«  العرص  إىل  »العودة 
اللوحات التشكيلية مع األغاين واألفالم واملسلسالت واملوسيقى التونسية... 
أّما إصدارايت القادمة فسوف أستهلّها مبرسحيّة تحمل عنوان اإلنسان الصفر.

• اسم سلمى ماذا يعني لك إبداعيا؟
- منذ مّدة غري بعيدة ولنقل يف آخر الصيف كنت أجلس طلبا للراحة 
وجود  لك  يعني  ماذا  جديد  من  أسأل  أن  إيّل  تناهى  فريوس  ظّل  تحت 
يل  تراءت  مقطعا  مقطعا  أنظمها  كنت  التي  باألبيات  ومتفاجئًا  سلمى؟ 
يتعلّم  مل  وهو  عّشه  من  توًّا  سقط  لطائر  املرتعش  الخفقان  مثل  القوايف 
أنّني ال أجلس تحت ظّل كوفيد وإمّنا تحت  الطريان بعُد... حتّى أدركُت 
ظّل غصن مائل يرتاءى يل أحيانا كأنّه كوفيد يا للمعجزة الحّب يطري عاليا 

يف غالب األحيان يك يحجب كل مظهر سلبي.
سلمى حبيبتي وهي إىل حّد اآلن زوجتي رغم مرور الزمن ورفيقة درب 
ولكن أدعوك إىل طرح مثل هذا السؤال عىل شاعر متطرّف نائب يف مجلس 

النّواب ولك أن تنتظر اإلجابة )...(.



الخميس 22  أكتوبر 2020 - العدد 1613  20
ثقافة

بادارة األستاذة عايدة رويحة  تتواصل أنشطة و فعاليات الفضاء الثقايف 
مدق الحلفاء  و ذلك من خالل نشاط النوادي املتعدد عىل غرار املرسح 
و السينام و املوسيقى و األدب اىل جانب املقهى الثقايف  وبارشاف عدد 
من الفنانني و املبدعني و املختصني و يف هذا السياق  تم بث محارضة 
الخبري يف  و  الباحث  و  املرسحي  والتكوين  التدريب  يف  املختص  الفنان 
مرسح الشارع نزار الكشو و تحت عنوان »إطاللة معرفية حول مرسح 
الجدار  الحلفاء عىل صفحة مرسح  مدق  الثقايف  الفضاء  من   الشارع« 
الفلسطيني  » تونس فلسطني » و من ناحية أخرى تستمر التدريبات 
املرسحية عىل قدم وساق يف الفضاء الثقايف مدق الحلفاء إنتظارا للعمل 
الفني الجديد ملجموعة من الشباب مع الفنان مراد املديوين ..اىل جانب 
النشاط  لقاء ضمن  كان هناك  زوز صبايا«..كام  لوحة »عرضوين  تقديم 
نزار  لألستاذ  املرسح  نادي  الفنون يف ضيافة  املبدعني يف شتى  من  لثلة 
الكشو اىل جانب االعداد لتصوير فيلم قصري من طرف الشباب الناشط 
الجاليص  أرشف  املرسحي  إرشاف  تحت  الحلفاء  مدق  الثقايف  بالفضاء 
محمد  الشاب  املخرج  النادي  استضاف  و  جديدة  سينامئية  تجربة  يف 
الصفصايف كام كان هناك مجال لتامرين  مرسحية )أمريةالغاب ( بالفضاء 
يف نص وإخراج  لسلامن حريز و متثيل ألمين النخييل و هاجر الفهري و 

محرز املرشي و  أماين كيال و سلامن حريز.كام استضاف 
للشعر  الوطني  املهرجان  الحلفاء  مدق  الثقايف  الفضاء 
رقميا  أقيم  الذي  الشعيني  أحمد  املرحوم  دورة  الغنايئ 
فرحات  الفنان  قدم  و  إنتظرونا  الصحي  الوضع  بسبب 
الجديدي  وصالت فنية يف انتظار النتائج التي كانت من 
و  بلعيد   علياء  الفنانة  من  املكونة  التحكيم  لجنة  قبل 
و  سعيد  بن  محمد  السيد  و   محنوش   الشاعر حسني 
متت عىل النحو التايل / املرتبة األوىل من نصيب الشاعر 
الثالثة  و  الله  لتونس قصد  الثانية  و  لطوفة   الطاهر   1
لجابر املطريي و سيتم إنتاج أفضل عرش قصائد.كام كان 
هناك نشاط مكثف لنادي ڨمرة الرسم  ستعدادا لتقديم 
معرض جامعي و هناك تحضريات إلنتاج عمل مرسحي  
األصوات  من  عدد  الختيار  كاستينغ  تنظيم   عن  فضال 
الشابة  » لألطفال بعنوان » أمرية الغاب » لرشكة مرام 

لإلنتاج والتوزيع الفني.
تحت  الصويت  للتسجيل  استديو  إضافة  الحلفاء  مدڨ  بفضاء  الجديد 
الزغالمي  الشاعر عامد  نوفل بن عيل و قد كان  الفنان  األستاذ  إرشاف 
يف ضيافة الفضاء الثقايف مدق الحلفاء يف لقاء  مع صديق العمر امللحن 

قصيدة  وتسجيل  إنتاج  تم  حيث  باالستيديو  عيل  بن  نوفل  الفنان 
و  االبداع  و  ثقافة  رواد  يتابع  الثقايف    الفضاء  هذا  يف   . »محتاجلك« 
الفنون عددا من  األنشطة الثقافية و الفنية املختلفة يف سياق الفعاليات  
للموسم الثقايف الجديد  و تخص املوسيقى و املرسح و ثقافة الطفل  و 

نشاط املقهى الثقايف... 

ألوان ابداعية بني املسرح و السينما  الفضاء الثقافي مدق الحلفاء
 مجال للفنون والثقافة:

مدة التسويغتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصل

6٫000٫000د60٫000٫000دالسوق االسبوعية لالنتصاب مبنزل بوزيان
 2020 نوفمرب   18 اإلربعاء 
عىل الساعة العارشة والنصف 
صباحا بقاعة الجلسات لقرص 

البلدية

سنة واحدة من 
2021/01/01

إىل
2021/12/31

1٫000٫000د10٫000٫000دالسوق االسبوعية للدواب مبنزل بوزيان
11٫800٫000د118٫000٫000دالسوق االسبوعية العامة بالقالل

300٫000د3٫000٫000دالسوق االسبوعية لالنتصاب بالكربة
300٫000د3٫000٫000دالسوق االسبوعية للدواب بالخرشف

300٫000د3٫000٫000دمعلوم وقوف العربات مبدينة منزل بوزيان

300٫000د3٫000٫000دمعلوم االشغال الوقتي للطريق العام

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منزل بوزيان

إعالن بتة عمومية للمرة الثانية
يترشف رئيس بلدية منزل بوزيان بإعالم العموم  انه سيقع اجراء بتة عمومية للمرة الثانية بالظروف املغلقة لتسويغ الفصول املذكورة حسب بيانات 

الجدول التايل:

فعىل الراغبني يف املشاركة يف بتة أو اكرث بالنسبة لالشخاص او الرشكات التي مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحيل او الدولة وليست لديهم سوابق عدلية او يف حال افالس والحاصلني عىل رقم معرف 
جبايئ ملامرسة النشاط ان:

ـ يسحبوا االستامرة املعدة للغرض وتعمريها وارجاعها للبلدية كحد اقىص يوم االربعاء 18 نوفمرب 2020 الساعة العارشة صباحا 
ـ كراس الرشوط ممضاة من طرفه )معرفة( تسحب من االدارة البلدية

ـ نسخة طبق االصل من بطاقة تاجر )باتينداة( معدة لغرض استغالل لزمات االسواق
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـ كشف يف املوارد البرشية التي ستوضع عىل ذمة اللزمة
ـ ترصيح عىل  الرشف يف عدم االفالس
مع رضورة االستظهار بالوثائق التالية:

ـ املعرف الجبايئ
ـ ضامن وقتي مساو لعرشة باملائة )10٪( من السعر االفتتاحي يدفع لدى السيد قابض املالية باملكنايس محتسب بلدية منزل بوزيان نقدا او بواسطة صك مؤرش عليه مع تقديم ضامن بنيك يف املبلغ املتبقي 

عىل تسعة اقساط.
ـ يدفع مسبقا معلوم التسجيل املساوي لـ :)1٪( من السعر االفتتاحي لدى السيد قابض املالية باملكنايس محتسب بلدية منزل بوزيان نقدا و بواسطة صك مؤرش  عليه

ـ االستظهار بشاهدة براءة
مالحظة: ال تقبل املشاركة يف البتة مبوجب توكيل كام ان البتة تريس عىل من قدم اكرب عرض مايل وتتوفر فيه الرشوط املذكورة أعاله ترسل عروض املشاركني مضمونة الوصول مع  االعالم بالبلوغ او عن طريق 

الربيد الرسيع او تودع مبارشة مبكتب الضبط املركزي للبلدية يف اجل اقصاه االربعاء 18 نوفمرب 2020 الساعة العارشة صباحا وال تؤخذ بعني االعتبار املطالب الواردة بعد هذا  التاريخ ويف الساعة املحددة 
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام عملية التسويغ عند االقتضاء.

وملزيد االرشادات ميكن االتصال مبارشة او  عن طريق الهاتف عىل الرقم التايل: 672166)76( خالل أوقات العمل االداري.

شمس الدين العوين
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مدة اللزمةتاريخ البتةالضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصول

سوق الدواب والحيوانات 
والعام  الخاص  والوقوف 

واملسلخ البلدي

05 ـ 11 ـ 262٫600٫00026٫260٫0002020
الساعة   عىل  الخميس  يوم 

10 صباحا

من 01 ـ 01 ـ 2021 
إىل 31 ـ 12 ـ 2021

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية الكاف

بلدية القلعة الخصبة
إعالن بتة عمومية للمرة الثانية لتسويغ لزمة السوق األسبوعية لسنة 2021

بتاريخ 05 ـ 11 ـ 2020
يعتزم رئيس بلدية القلعة الخصبة اجراء بتة عمومية للمرة الثانية باالشهار واملزاد العلني لتسويغ الفصول املذكورة حسب بيانات الجدول  التايل:

الجامعات  او   الدولة  لفائدة  تتخلد بذمتهم ديون  املشاركة والذين مل  الراغبني يف  فعىل كل 

املحلية وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة افالس االتصال بادارة البلدية كامل أوقات العمل 

االداري لسحب كراس ا لرشوط االستامرة قصد تعمريهام والتعريف بإمضائه عليهام وارجاعهام 

إىل البلدية مصحوبة بالوثائق االصلية التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـ شهادة إبراء ذمة من املعاليم البلدية

او  نقدا  املالية  قابض  لدى  للبتة  االفتتاحي  للسعر   ٪10 لـ  املساوي  الوقتي  الضامن  وصل  ـ 

بواسطة صك مؤرش  عليه.

ـ نسخة من بطاقة عدد 03

ـ ترصيح عىل الرشف يف عدم االفالس

ـ شهادة يف الوضعية الجبائية 

ـ نسخة من املعرف الجبايئ سارية املفعول يف مامرسة هذا النشاط.

ـ نسخة من انخراط املشارك يف الضامن االجتامعي سارية املفعول

كام ان الفائز باللزمة ملزم بـ: 

1( تأمني الضامن النهايئ املساوي لربع مثن اللزمة يف ظرف اجل ال يتجاوز اربعة وعرشين ساعة 

)ساعة 24( املوالية لتاريخ اجراء البتة.

2( ابرام عقد اللزمة مع البلدية وامتام اجراءات تسجيله وتسجيل كراس الرشوط بعد تأمني 

الضامن النهايئ لربع مثن اللزمة بالقباضة املالية.

الساعة  عىل   2020 نوفمرب   04 االربعاء  يوم  املشاركة  ملف  لتقديم  اجل  اخر  حدد  وقد   )3

الخامسة والنصف مساًءا )ال ميكن تعمري االستامرة يوم البتة(.

وإذا تخلف املبتت له عن تقديم هذه الضامنات يف اآلجال املذكورة تتوىل البلدية اعادة اشهار 

اللزمة دون ان يكون له الحق يف اسرتجاع الضامن الوقت املؤمن من طرفه.

4 ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم التبتيت عند االقتضاء وال تصبح اللزمة نافذة املفعول اال 

بعد مصادقة سلطة االرشاف عليها.

الهاتف  طريق  عن  العمل  توقيت  اثناء  البلدية  بادارة  االتصال  ميكن  االرشادات  وملزيد 

.78243115

شمس الدين العوين
لو أن للفن بدايات و تلمسات تبتكر نظرات الكائن 
األغنيات  و  بالنشيد  يلهج  هو  و  العامل  و  ذاته  تجاه 
و  األوىل...للرسم  حكاياته  للفن  بالحلم..نعم  الضاجة 
بناصية  أخذا  الحنني  و  الرغبات  هي  بدايات  التلوين 
األمل املبثوث يف الدواخل ...و من تلوينات األمل هذا 
نجد السالم .. السالم بكل عناوينه املقيمة يف االنسان.

هكذا كانت حكاية الحلم مع األنامل و هي متسك 
باألقالم ترسم األمل املفعم بالسلم و ما يعنيه ذلك من 
هيئة حاممة باذخة ترمز للحرية..هي حرية منشودة 
يف أرجاء الكون تناغام مع األغاين العالية...تلك األغاين 
و  الوجداين  بهائها  عنفوان  يف  الرباءة  تقولها  التي 
الخربشات  يشبه  مبا  األوىل  الرسم  لعبة  الفكري..انها 

التي كانت مبثابة الحلم املتحدي و املكلف...
يف  الرغبة  انها  الكثري..  تعني  هنا  البداية  حكاية 
االختالف من املنطلق و يف مقتبل من العمر و التجربة..

املغادرة  الخروج  الرسم و  بالدرس ألجل  انها املجازفة 
الرسامة  أخرج  الذي  األستاذ  ليصري  التلوين  ألجل 
الهاوية و املوهوبة من درس ذلك اليوم املشجع األول 
و الدافع باتجاه االكتشاف و القول باملوهبة و مبا يعني 
و  مهل  التلوين عىل  كون  اىل  قدومها  و  رسامة  ميالد 
صفحة  عىل  األوىل  الخربشات  نرش  عىل  يرص  بذلك 
الجريدة...و الرسمة هي حاممة السالم التواقة للحرية 
نهجا و فكرة و حياة..و يحدث ذلك يف أواخر مثانينيات 

فهمت  مبوهبة  االقرار  و  االعرتاف  املايض...انه  القرن 
عن  خروج  و  مترد  أنها  عىل  األمر  أول  يف  خربشاتها 
الدرس و ضوابطه..انها لحظة حاسمة صار الرسم معها 
حب و هيام و مسار طويل..و املحصلة كان ال بد من 
حدوث ذلك الكتشاف موهبة يف سنوات الشباب حيث 
عامل الرسم شواسع للرغبات و اآلمال و الهواجس...هي 
الخطى األوىل  تجرتج من الحياة تلويناتها و عناوينها 
الكربى حيث القول بالرسم بداية و مالذا يف آن واحد.

التشكييل  بالفن  الشغف  عوامل  ندخل  هكذا 
االبداع  حاالت  من  املساحة  هذه  يف  التلوين  ...عوامل 
و االمتاع..عوامل الفنانة التشكيلية سنية اسامعيل التي 
لوحاتها من  السنوات األخرية عددا من  قدمت خالل 
آخرها  و  الجامعية  املعارض  منها  و  املعارض  خالل 
معرض  ضمن  و  قرطاج  بضاحية  السعدي  رواق  يف 
التلوين  عامل  أخرى يف  ...انها فسحة   «  2020 نساء   «
حيث تقول الرسامة سنية » ... بالنسبة يل الرسم هو 
القدرة عىل ابراز مشاعري و افكاري الفنية بطريقة ال 
ميكن تفسريها يف حيز مجرد من الكلامت. أرى جامل 
الفن يف الفرح و النشوة والحزن و الظالم ...و لو كان 
بإمكاين ان أرسم رؤيتي للفن لرسمت آالف اللوحات 
ألنه ببساطة مزيج من العواطف و الرؤى و املشاعر 

والتخيالت و اإللهام ...«.
هكذا كانت بداياتها لتظل وفية لها يف هذه العالقة 
و  أحاسيس  و  حاالت  ترجامن  تعتربه  الذي  بالرسم 

أشواق تجاه الذات و اآلخرين و العامل ..

لتربز  اسامعيل  سنية  الفنانة  ترسمها  وجوه  هناك 

يف  للحاالت  تشري  لونية  عبارات  هي  التي  تفاصيلها 

فيها  لوحات  اعتامالتها...هناك  و  أحاسيسها  تنوع 

الزخرف  من  بيشء  و  التقليدي  باللباس  نساء  وجوه 

قوال بالرتاث و الجامل و باألنثى عنوان تلوين و احتفاء.

حيث  فلكلورية  ملشهدية  تلوين  بها  الطبال..لوحة 

اسامعيل  سنية  الرسامة  فكأن  التونيس  العلم  يربز 
تأخذنا اىل عامل من البهجة املفعمة بالنشيد يف مساحة 
من  رضب  يف  التونسية  بالحالة  القول  و  الوجد  من 

االحتفاء بالهوية و الخصوصية.
مبثابة  األلوان  فيها  اللوحات  من  ىخر  عدد 
مبمكنات  سنية  الفنانة  ولع  بني  يجمع  سمفونيات 
القامشة.. التعاطي مع  اليه لحظة  اللون و ما يحيل 

لحظة الرسم مبا هو عبارات يف دواخل الذات تذهب 
التلوين  بها الفنانة اىل العامل قوال و كشفا..انها لعبة 
يشبه  ما  اىل  الذهاب  و  االفصاح  و  للتعبري  كمجال 

الغناء.
انها و هي ترسم تحرص الفنانة سنية اسامعيل اىل 
أخذنا اىل حيز من عاملها امللون لتربز وفاءها لحادثة 
البدايات ...لتكشف شيئا من  مضيها الجاد مع التلوين 
اىل اآلفاق و األقايص لرتسم املرأة و املشاهد و الوجوه 
و هي منشدة اىل البياض تلونه مثل انشدادها األول 
للورقة تفعل فيها فعلها الربيء  من خربشات و غريها 
حيث كانت الحاممة و السالم عىل سبيل الذكر...هذه 
حالة من حاالت الفن مبا فيها من نبل و براءة و غرام 

تجاه االبداع و مشتقاته و منها الرسم.
هذا و تواصل الفنانة سنية اسامعيل هذه الرحلة 
بالتعلم و السعي  التي كانت هواية لتدعمها  الفنية 
للتمكن أكرث من املتطلبات الفنية و الضوابط و ما به 

يكون الفن فنا و الرسم بالخصوص لعبة باذخة.

من »حمامة السالم« الى اللوحات المتنوعة للفنانة التشكيلية سنية اسماعيل :

لوحات للوجوه و النسوة و املشاهد ..حيث الرسم ابراز للرؤى و املشاعر والخيال...

*سنية اسامعيل
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فرجاين  حالة  عن  الزمالك،  نادي  طبيب  أسامة،  محمد  تحدث 
 سايس، نجم خط وسط الفريق، املصاب بفريوس كورونا ، وقال أسامة 
يف ترصيحات صحفية :«سايس مصاب بفريوس كورونا، وهناك تحسن 
اجراء  كامال«. . وأوضح:«كنا موفقني يف  يف حالته ولكن  ليس شفاءا 
اصابته بكورونا«  للمغرب  وثبتت  فحص جديد لسايس فور وصوله 
معسكر  يف  تواجده  خالل  لالعب  حدثت  االصابة   « ان  مضيفا 
 املنتخب التونيس وقام طبيب منتخب بالده بإتباع بروتوكول طبي 

خاص  بدولة تونس«. 
املسحه  ان  فيه  أكدت  بيانا  الزمالك  نادي  بعثه  إدارة  وأصدرت 
الفريق  لالعب  طبي  إجراء  كأول  الزمالك  إدارة  أجرتها  التي  األوىل 
أن  إىل  مشريا  ايجابيتها،  ثبتت  وصوله  عند  سايس  فرجاين  التونيس 
الالعب مل يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله ىف 
حجره منفصلة ومل يتناول حتى افطاره مع زمالئه وسوف يتم إجراء 

مسحه أخرى .
ىف  بالكورونا  مصاب  أي  عزل  يتم  بأن  املغربية  القوانني  وتقيض 
مكان  ىف  بإقامته  تواصلت  البعثه  ادارة  ولكن  حكومي  مستشفى 

خاص.
وأشار البيان أن الالعب جاء بتقارير تؤكد سلبيه التحاليل ولكننا 
متسكنا بأن يجري تحليلني قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق بعد 
أن تم التشكك ىف إصابته خاصه بسبب عدم رد الجامعة التونسية عن 

املخاطبات التي أرسلها الزمالك إلرسال نتائج املسحات التي أجراها 
مع املنتخب وأن الزمالك اشرتط عىل الالعب عدم االنضامم للبعثه 
تحليل  أول  إجراء  وتم  الالعب  باستدعاء  التحليلني  إجراء  بعد  إال 
ان  البدايه  من  رفضنا  ألننا  آخر  تحليل  إجراء  وسيتم  إيجايب  وظهر 
ناخذ بالتحليل الذي جاء مع الالعب وأنه سيتم استكامل اإلجراءات 
عىل  حرصا  الثانيه  املسحه  نتيجه  معرفة  لحني  املشدده  االحرتازية 

سالمه جميع أفراد البعثة.
يف املقابل كشفت إرشاف قنفود، املعدة الذهنية لالعبني املحرتفني 
يف تونس، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشان إصابة فرجاين سايس، 
العب وسط الفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفريوس كورونا، 
وقالت إرشاف قنفود »مسحة كورونا التي خضع لها فرجاين سايس يف 
تونس كانت سلبية«، وأوضحت ان مسحة فرجاين سايس يف املغرب 

إيجابية رغم سلبية املسحة التي خضع لها يف تونس«.
عينته  بأن  تفاجأ  سايس  فرجاين  أن  قنفود  إرشاف  أكدت  كام 
إيجابية رغم سلبية املسحة التي خضع لها يف تونس وتم إجباره عىل 

الخروج من الفندق«.
وأضافت املعدة الذهنية ملنتخب تونس: »فرجاين سايس أجربوه 

عىل الخروج من باب العاملني بشكل ال يليق بالالعب«.
مباراة  يف  سيتواجد  سايس  فرجاين  أن  قنفود  إرشاف  أكدت  فيام 
اإلياب بني الزمالك والرجاء يف القاهرة، وأضافت انه ال يعاين من أي 

أعراض نهائيًا وسيلحق مبواجهة العودة واملقرر لها بعد أسبوع«.

حكاية اخراج الفرجاني ساسي من الباب الخاص 
بعمال احد النزل بعد الشك يف اصابته بكورونا

انضم رسميا الالعب هيثم املحمدي لالتحاد الريايض ببنڨردان و امىض عقدا  
ملدة موسمني مع الفريق. وهو تعزيز مهم للفريق الذي ثبت يف املوسم املايض 

أنّه يشكو عتاب الالعب القادر عىل تغيري املردود العام للفريق.

 هيثم املحمدي يمضي 
التحاد ببنقردان 

علي املشاني يلتحق بنادي 
الشحّانية القطري

أعلن نادي الشّحانية الناشط يف الدرجة الثانية من الدوري القطري عن تعاقده 
مع املدافع التونيس عيل املشاين ملدة موسم قابل للتجديد.

دون ذكر القيمة املادية للصفقة ,و سبق للمشاين )27 سنة( اللعب مع النادي 
البنزريت و الرتجي الريايض سابقا.

هيثم قرياط يدير مباراة الكوت 
ديفوار ومدغشقر املؤجلة

يدير الحكم الدويل هيثم قرياط لقاء الكوت ديفوار ومدغشقر لحساب الجولة 
ملعب  يحتضنه  اللقاء   .2021 الكامريون  لألمم  إفريقيا  كأس  لتصفيات  الثالثة 
الساعة  انطالقا من  القادم  نوفمرب  يوم 14  بأبيدجان  بوانيي  فيليكس هوفلوات 
وخليل  إسامعيل  أمين  وسيساعده  تونس(  بتوقيت  )السادسة  مساء  السابعة 
الحساين يف حني سيكون نعيم حسني حكام رابعا ويراقب اللقاء الذي كان مربمجا 
ليوم 27 مارس املايض سيبايل هيالر من جمهورية إفريقيا الوسطى ويتفقد الحكام 

شوكوودي كالستوس من نيجرييا.

العب نيجريي يف اتحاد تطاوين 
امىض  الذي  ايبونڨ  كوفري  النيجريي  املهاجم  تطاوين  اتحاد  مسؤولو  انتدب 

عقدا مبوسمني   و هو تعزيز هام لهجوم الفريق .

صحفية  ندوة  الشابة  لهالل  املديرة  الهيئة  عقدت 
النادي أن  أكّد من خاللها مسؤولو  العاصمة,  بأحد نزل 
القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  اتخذتها  التي  القرارات 
حسب   - بنفسه  الجريء  وديع  اتّخذها  باألحرى  أو   ,
باملرّة،  عادلة  وغري  قانونية  غري  الفريق  ضّد  تعبريهم- 
التدوينات  بسبب  املالية  بالعقوبات  يتعلق  فيام  سواء 
ملوسم  الجمعية  انخراط  رفض  بقرار  أو  الفايسبوكية, 
2021-2020 بحّجة عدم دفع املبلغ املطلوب لالنخراط,. 
عىل  الفريق  عن  الدفاع  وهيئة  الهالل  مسؤولو  وشّدد 
تاريخية صارخة وغري  إىل مظلمة  تعرّضت  الجمعية  أّن 
الّشابّة  مسبوقة، سواء محليّا أوحتى عامليا..رئيس هالل 
الشابة  هالل  وضعية  أن  جهته  من  أكّد  املكرش  توفيق 

عندما  انطلقت  الجامعة  رئيس  مع  الخالفات  منعرج  وأّن  سليمة, 
وأنّه   , املالية  الجامعة  حسابات  يف  بالتدقيق  الشابة  هيئة  طالبت 
 , أمره  يكشف  أن  يريد  وال  متورّط  ألنّه   , وديع  فعل  رّدة  يتفّهم 
مؤكدا عىل أنه قّرر رفقة نائب الرئيس صابر بوعطّي عدم الخروج 
 , النادي  باالستقالة من رئاسة  السابق  , رغم تهديده  الجمعية  من 
وشّدد عىل أنّه سيواصل الدفاع بكل الوسائل القانونية املتاحة عن 
حقوق الجمعية من خالل االلتجاء إىل املحكمة اإلدارية واملحكمة 
الدولية الرياضية )التّاس(.وأنّه ينتظر كذلك تدّخال حاسام من أعىل 
هرم السلطة يف البالد، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة لتهدئة 
 , الفريق  ومنارصي  ألحباء  رسالة طأمنة  وبعث  الشابة،  يف  األجواء 
الذين هّددوا بالهجرة يف قوارب جامعية،أّما نائب رئيس الهالل صابر 
أّن  بل  الشابة مل يخطىء  فريق هالل  إن  قال من جهته   , بوعطي 
التي أخطات من خالل  الرياضية هي  للهياكل  التأديبية«  »السلطة 
سوء تطبيقها للقانون فيام يتعلق بالعقوبات مبيّنا يف هذا السياق 
تطبيق الفصل 58 عىل تدوينات يف الفاسبوك مبا أن املرّشع حّدد يف 

هذا الفصل معاقبة املسؤول الذي قام بالترصيح للتلفزة أو لإلذاعة 
العقوبات  تقسيم  تّم  أنّه  بوعطي  واضاف  املكتوبة«.  الصحافة  او 
كاهل  إثقال  بغاية  التدوينات  بسبب  الشابة  هالل  عىل  املسلّطة 
املتدّخلني  كافة  قوله..وأجمع  حّد  عىل  النادي  واستهداف  الجمعية 
يف  القانونية  النصوص  تحريف  تّم  أنّه  عىل  الصحفية  الندوة  خالل 
بتعليق  املتّصلة  وتلك  بالتدوينات  املتعلقة  املالية  العقوبات  اتخاذ 
نشاط الجمعية الذي ال ميكن اتخاذه ااّل خالل جلسة عامة خارقة 
للعادة..هذا والبّد من االشارة هنا أّن الندوة الصحفية شهدت تواجد 
خرباء  خرية  من  وهم  النادي  عن  الدفاع  هيئة  كّل  من  وتدّخالت 
القانون ورجال املحاماة والقضاء، ونذكر منهم األساتذة عبد الستار 
املسعودي ومنذر بلحاج عيل، ومهدي زقروبة وصابر بوعطّي ) وهو 
أيضا نائب رئيس الفريق(، والقايض السابق أحمد صواب، كام سّجلنا 
املدرب  مثل  البارزة  الرياضيةوالفنية  الوجوه  عديد  تواجد  كذلك 
عامر السويّح، واملحامي الطيّب بالصادق، واملمثل الكوميدي لطفي 

بندقة، وكذلك املمثل واملخرج املرسحي الصادق حلواس ..
حسني القاسمي

في ندوة صحفية لهالل الشابة:

 عقوبات الجامعة فيها تعدّ صارخ على حقوق النادي،  
وسنتجّه للقضاء االداري و»التاس«
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قال وديع الجريء يف ترصيحات لقناة التاسعة : »هناك من يريد تزكية 
طارق بوشاموي ويقدمه عىل أنه خدم كرة القدم التونسية وأنديتنا، وأنا 
أقول إنه مل يخدم حتى منتخب تونس، وأكرث فرتة تعرضنا فيها للمظامل 
حني كان عىل رأس لجنة التحكيم بالكاف من 2011 إىل 2013. ومل نأخذ 
حقنا إال حني ابتعد عن هذا املنصب. أين كان بوشاموي حني ظلم منتخب 
أنه يقيم يف مرص؟ حتى  بالرغم من  أفريقيا األخرية  تونس يف كأس أمم 
أنه مل يزر البعثة، وعىل مستوى األندية تعرض الرتجي بعد مباراة األهيل 
املرصي لعقوبات من قبل لجنة املسابقات يف الكاف التي يرتأسها طارق 
بوشاموي نفسه، وأنا من اعرتض عىل هذه العقوبات وأنا أيضا من دافع 
عن حق الرتجي بعد أحداث مباراة الوداد وبوشاموي غائب كالعادة , أنا 
أيضا أنقذت النادي الصفاقيس من عقوبات كبرية بعد مباراته أمام نهضة 
فأين هو طارق بوشاموي من كل  اإلفريقي  النادي  أنقذت  مثلام  بركان 
هذا؟,و أنا من زكّيت ترشح بوشاموي النتخابات الكاف مرتني منذ 2011 
ولكن رغم ذلك فقد اشتكاين لالتحاد األفريقي وللفيفا سنة 2017، ومتت 

املؤاخذات  كل  إسقاط  وتم  نفيس  عن  ودافعت  والفيفا  للكاف  دعويت 
التونيس ويبعدين من طريقه قبل  التي روجها حتى يبعدين عن االتحاد 
انتخابات 2021 لكنه مل يفلح«. وأردف الجريءقائال : »حتى مراسلة وزارة 
الرياضة التونسية يوم 26 أكتوبر 2018 املوجهة للفيفا ضدي مل تنل مني 

ألنني عىل حق وأسري يف الطريق الصحيح وفق القوانني«.
ليس  يّدعيه,  ما  عكس  عىل  بوشاموي  طارق  أن  الجريء  وديع  وأكد 
لديه أي تزكية من أي اتحاد يف أفريقيا. وقال: »هناك من له 40 تزكية 
يعني  ما  وهو  الكاف،  برئاسة  الخاصة  االنتخابات  يف  الحارض  الوقت  يف 
أن تونس ال ميكنها بأي حال من األحوال أن تفوز يف هذا الوقت برئاسة 

االتحاد األفريقي، ومن هذا املنطلق ومن أجل مصلحة تونس رأينا أنه ال 
رسميا  برتشيحي  فتقدمت  التنفيذي  املكتب  مقعدنا يف  نخرس  أن  يجب 
لعضوية االتحاد منذ يوم 17 من الشهر املايض، ومع ذلك طارق بوشاموي 
ال علم له برتشحي، يف الوقت الذي يروج فيه أن لديه عالقات كبرية داخل 
الكاف«. »أدعو طارق بوشاموي إىل أن يقدم يل 27 تزكية من االتحادات 
التي يزعم أنها تدعمه وحينها ميكن أن أسحب ترشحي، لكنني أعلم جيدا 

أنه لن يستطيع ذلك وهو يكابر بال جدوى«
حسني

وديع الجريء يوجّه اتّهامات لبوشماوي، 
 ويقدّم نفسه البطل املنقذ 

نبيل معلول يُلوّح باإلستقالة من تدريب 
املنتخب السوري

هّدد املدرب التونيس نبيل معلول باالنسحاب من تدريب 
حصول  عدم  خلفية  عىل  القدم،  لكرة  السوري  املنتخب 
الظروف  وانعدام  أشهر  سبعة  رواتب  أجور  عىل  مساعديه 
طاقمه  بأن  أضاف  و  معلول.  تقدير  حسب  للعمل  املالمئة 
من  تزيد  املالية  ومتاعبهم  والتزامات،  عائالت  لهم  املساعد 
إحراجهم معنويا، ألنه ال ميكنه أن يؤدي املهام املناطة بعهدته 
يف غياب املساعدين. و تابع معلول يف ترصيح الحدى املواقع 
السورية : ”أنا ال أجرؤ عىل رفع شكاية باالتحاد السوري ألن به 
مسؤولون رشفاء استقبلوين بكل ود وبكل احرتام، ومقاضاتهم 

تعني مقاضاة كل الشعب السوري”.
حسني القاسمي

الساملي للقاء الكونغو الديمقراطية وأنغوال
يدير الحكم الدويل الصادق الساملي لقاء الكونغو الدميقراطية وأنغوال لحساب الجولة الثالثة لتصفيات كأس إفريقيا لألمم الكامريون 2021. اللقاء 
يحتضنه ملعب الشهداء بكينشاسا يوم 14 نوفمرب القادم انطالقا من الساعة الثامنة مساءا وسيساعده محمد باكري وفوزي الجريدي يف حني سيكون 

يرسي بوعيل حكام رابعا ويراقب اللقاء البورندي جون كلود نيونغابو.

عزيز زُهري يهاجم 
وديع الجريء

انتقد الرئيس السابق للرتجي، 
األخرية  الترصيحات  زهري،  عزيز 
جامعة  رئيس  بها  أدىل  التي 
بشأن  الجريء،  وديع  القدم  كرة 
لرئاسة  املرشح  بوشاموي  طارق 
ترصيح  يف  زهري  وقال  الكاف. 
كّذبني  الجريء  “وديع   : إذاعي 
كان  بوشاموي  إن  قلت  حني 
عهدي  يف  الرتجي  رئيس  نائب 
نوفمرب  يف  الرتجي  ترأست  حني 
ببعض  استنجدت   ،  2004

نائبا يل  عيّنته  الذي  بوشاموي،  طارق  بينهم  من  كان  و  الشخصيات 
كان  بوشاموي  الجريء،  قاله  ما  عكس  عىل  و   .2004-2005 موسم 
عال  طراز  من  أفارقة  العبني  استقدم  و  ماليا  الرتجي  ساعد  من  أكرث 
وبدال   , املواقف  عديد  يف  عنا  يتخل  مل  و  أوبينا  النيجريي  غرار  عىل 
من تهدئة األجواء ، الجريء اآلن بصدد إشعال النريان، و ما يجري يف 
الشابة حاليا أكرب دليل عىل ذلك« . و بخصوص اتهامات الجريء بشأن 
ملنصب يف  الوصول  من  ملنعه  “البورجوازية”  بـ  تحالف من وصفهم 
املكتب التنفيذي للكاف ، قال زهري : “هذا الكالم ال يجوز أن يتفّوه 
ربه رئيس جامعة كرة القدم ,انه يرتأس الجامعة طوال 12 عاما، فمن 
ترأست  بأنني  أجيبه  ُهنا  و  بورجوازي  إنني  قال  كام  ؟  عرقله  الذي 
فريقا من منطقة شعبية و جامهري الرتجي هي التي اختارتني لذلك 
فان الحديث عن الطبقات االجتامعية يشعل النار ، يف وقت حرج متّر 
به البالد وسط أزمة كورونا و مشاكل اقتصادية”. و عن تعليق نشاط 
أمس مبا حصل  استشهد  الجريء  “وديع   : قال   ، الشابة  فريق هالل 
لنادي جوفنتس ، لكن الفريق اإليطايل اشرتى مقابالت و هبط للدرجة 
الثانية و مل يجّمد نشاطه كام حدث مع هالل الشابة بسبب عدم دفع 
مستحقات التسجيل يف الوقت املُحّدد”. و شّدد زُهري عىل أّن : “كل 
هذا ال ميكن قبوله من شخص كان سيرتّشح لرئاسة الحكومة”. و ختم 
عزيز زهري : “الجريء اغتاظ من كالمي حني قلت إن بوشاموي يحظى 
بعالقات كبرية داخل الكاف و الفيفا و هو أحسن ُمرشح لتونس من 

أجل رئاسة الكاف”
حسني القاسمي
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فينا،  إنسانيّة  األكرث  باللّحظات  اإلمساك  عىل  قادٌر  األدب  وحده 
والّرواية هي التّعبرية األدبيّة األقرب القتناص تلك اللحظات، خاصة 
التي  اللحظات  تلك  الّشعوب،  تاريخ  املفصليّة يف  اللحظات  منها 
تُغرّي مسار التّاريخ اإلنسايّن، والرّاوي هو األقدُر عىل التقاط ونقل 
تغرّي املشاعر واألحاسيس والّسلوك اإلنسايّن يف هذا املسار، ورمبا 
روايات الُحروب والثّورات وأيضا الكوارث الطبيعية هي الّروايات 
»األصدق« التي كتبت لنا تاريخنا البرشّي املتقلّب واملتحّول بعني 
الّسارد ال املؤّرخ، ومنها رواية »نوم الديك« للّروايئ التونيّس حافظ 
محفوظ والّصادرة يف طبعتها الثّالثة عن الّدار التونسيّة للكتاب، 
يف  كامل  شعب  مسار  غرّيت  »ثوريّة«  لحظة  إىل  تعيدنا  رواية 
تاريخ تونس الحديث، تعيدها إلينا كام هي دون رُتوشات ودون 
الحيس  وبانتامئنا  جهة،  من  املتسارع  اليومّي  بإيقاعها  مساحيق 
املرتبك لحظتها من جهة ثانية، ودون أن توصد أفق هذا اإليقاع 

وهذا االنتامء املتواصلني بعد عقد من الزمن ورمّبا أكرث.
إنّنا أمام رواية Open- Ended، مفتوحة النهاية متاما مثلام هو 
املسار »الثوري« التونيس غري مكتمل... بل متاما مثلام هي الحياة 
الّناقد  يقول  ومثلام  فحافظ محفوظ،  تنتهي...  ال  مفتوحة  رواية 
املغريب محمد برادة، »يضع أحد عينيه عىل املستقبل بوصفه بعًدا 
الّديك«  »نوم  ورواية  دونه«،  من  الزّمن  تصّور  ميكن  ال  جوهريًا 
هي مبثابة أثر مفتوح عىل كّل القراءات، وهي لذلك، ومثلام يقول 
»تتميّز   ،Umberto Eco إيكو  أمبريتو  اإليطايل  والروايئ  الّناقد 
مفتوحاً  يبقى  فّني  أثر  كّل  املؤلّف.  مع  األثر  إنتاج  إىل  بالّدعوة 
عىل سلسلة ال منتهية من القراءات املمكنة، وكّل قراءة من هذه 
القراءات تُعيد إحياء األثر وفْق منظور أو ذائقة أو تنفيذ شخيص«. 
فإن  والده مصطفى،  وذاكرة  ذاكرته  ذاكرتني،  ميالد  ميلك  ومثلام 

الكاتب ميلك بدوره ذاكرتني، ذاكرته وذاكرة الراوي محجوب.
رواية »نوم الّديك« هي رواية ميالُد مرحلة جديدة من رحم مرحلة 
قدمية، أو هي مثلام يصُف ادوارد سعيد »بداية جديدة للعامل«، 
وما رواية الّشخصية الرئيسيّة ميالد زّرود إالّ مدخل لتْسيد ميالد 
وبالخوف  واألسئلة  بالهواجس  مُشوٌب  ميالد  لكنه  بأكمله،  وطن 
عز  سيفعله  قد  ما  مع  عزّه  سيفقد  »الّدين«  ألن  رمّبا  واملجهول 
الذي  وهو  الّرواية،  يف  الثانية  الرئيسية  الشخصية  زّرود  الدين 
الحاكم.  ليغضب  لكنه فعل كل يشء  الله  يفعل شيئًا يغضب  مل 
فالرّاوي يُلقي أمامنا يف نهاية الّرواية الوُضوح والغُموض معا، بعد 
أن حّول اليومي إىل مطلق واآلين إىل النهايئ عىل امتداد املنت الّروايئ 
ومن خالل شبكة العالقات الّروائية والّشخصيات التي ألقت يدها 
يف َمْعَمعة األحداث إْن متهيًدا لتطّورها أو إكامالً ملسارها، وإْن يف 
مركز األحداث أو عىل هامشها، فنحن أمام حكاية تشبه »عربًة 

أثقل من بالد ومل تكن تلوح للطريق نهاية غري األفق«.
اشتغل حافظ محفوظ عىل التّخييل يف رواية »نوم الّديك« بوصفه 
ذاكرًة مفتوحًة تجّمعت فيها وقائُع مختلفٌة وشخصيّات متباينة، 
الكاتب  له  جعل  تخييل  أخرى،  أحيانا  وانقطعت  حيًنا  تواصلت 
إطارا روائيًا حاضًنا، منه انفتح الّسد ومن خالله تطّور وتصاعدت 
عّز  »الفيلسوف«  أخيه  مع  زّرود  ميالد  حكاية  فمجمل  وتريته، 
الدين ومع حبيبته عزّة وأختها جليلة ومع والدته صالحة ووالده 
مصطفى ومنصور الحشيش وحسني الدالل وهالة وفاتح البلييس 
ورياض الجويني ونورا ورمزي ورشيد وباقي الّشخصيات، أوردها 
ابن  -محجوب  هو  راٍو   لسان  عىل  محفوظ  حافظ  الكاتب  لنا 
زوجته  هي  لها   ومرويٌّ  والتّفاصيل،  األحداث  يسد  بحرية- 
املزيد  تطلب   - الزّهامير  التي هّدها مرض  الجبايل  بنت  -حليمة 
املتحّكم يف  الكاتب هو  لكّن  الّديك،  نوم  يشبه  متقطّع  يف نسق 

لسان  عىل  ويرتّب  رسعته  يحّدد  الذي  وهو  الحْك،  نسق  وترية 
املْروّي  لسان  الّتغيب واالستدراج من جهة، وعىل  أدوات  راويه 
الرّاوي  حتّى  ولكن  أخرى.  جهة  من  والتّوليد  الطّلب  أدوات  لها 
الحكاية،  أرسار  محفوظ  حافظ  الكاتب  أودعه  الذي  محجوب 
الّرواية  آخر  يف  يُعلن  عندما  الحكايّئ  لألصل  ملكيّته  من  يتملّص 
قائالً »أنا مل أعرف ميالد ومل أقابله يوما يف حيايت. حكاية حكاها يل 

صاحبي وأنا رويتها لك.«.
يقول الكاتب عىل لسان راويه »حكاية ال غري. حكوها يل وبقيت 
عالقة بذهني فقلت أحكيها لك. تسّلْ بها. إن كنت ال ترغبني يف 
أن أكمل لك الحكاية فال مانع عندي. ولكن إن مل تسمعي ما وقع 
مليالد وعزّة وعّز الدين وصالحة ودليلة وعائشة فكأنك مل تسمعي 
وينّوعها  لديه  التّشويق  أساليب  من  يطّور  الكاتب  إن  شيئا.« 
فيجعل القارئ مثال ينتظر لعبة املساومة بني الرّاوي واملْروّي لها 
مثلام نُطالع يف هذا املقتطف الحوارّي بني االثنني: »وإذا أخربتك 
عن رّس ال تعرفه غري عزّة/وميالد/حتى ميالد ال يعرفه/احك/قويل 
اسمه أوال/ال احك أوال...«. أو عندما يُعاند الرّاوي املْروّي لها دون 
أن يتخىّل عن لعبة رْمي الطُّعم لالستدراج وهو يناديها بدالل »يا 
وّدي«، مثل هذا املقطع الحواري بينهام: »هيّا يا امرأة تكلمي وإال 
لن تسمعي مني كلمة واحدة بعد اليوم./دع كالمك عندك/طيب. 
ولكن لن تفرحي كثريا، َحْمُل عزّة ليس الّس الذي أريد أن أقوله. 
ميالد عرف ذلك ولكن رّس عزّة يشء آخر/ما هو إذن/لن أخربك به 

سأدع كالمي عندي.«.

الّنظام  زمن  تونس  اسمه  كبري  سجن  يف  الّرواية  أحداث  تدور 

القاتم  الفلك  هذا  يف  تدور  التي  الّشخصيات  وكّل  الّديكتاتورّي 

تعيش ضنك الحياة وقسوتها، ومع ذلك فهي مستبسلة يف التشبّث 

بهذه الحياة وهي متارس سياسة املغالبة يف صمت داخل وخوف 

الشخصيّة  هي  ميالد،  الرئيسيّة،  الّشخصية  إن  بل  معلن،  غري 

القوت  »تأكل  التونسية يف عمومها، شخصية سطحيّة ومستكينة 

عز  أخوه  وحتى  العلنيّة،  املواجهة  من  وتهرب  املوت«  وتنتظر 
الدين الذي درس الفلسفة فهو أيضا شخصيّة متهالكة من الّداخل 
ورمّبا لذلك كانت جاهزة لتكون ضحية وجسًدا لالستثامر من قبل 
ظامل  »الحاكم  دام  ما  اإلرهاب،  الّدين وصانعي  تّجار  »الجامعة« 
العقاب  دام  وما  الّديار«،  هذه  من  اإلسالم  دابر  ميحو  أن  ويريد 
يقوم عىل قاعدة جاهزة دامئا، تلك القاعدة التي تقول »ال يهم ما 
فعله. املهم ما قالوا إنه فعل«، وما بني الشخصيتني تتسلّل مساوئ 
وعهر  ورشوة ومحسوبية  فساد  من  املتفشية  املجتمعية  األخالق 

سيايس وجسدي وتنكيل وتعذيب وقهر ال يتوقّف.
اشتغل  ما  بقدر  ومبارًشا  واضًحا  سياسيًا  موقًفا  تقّدم  ال  والّرواية 
كاتبها عىل تشخيص الوضع السيايس سواء من خالل الّشخوص أو 
تغّذيها، وخاصة من خالل  التي  واملنعرجات  األحداث  من خالل 
حدث إيقاف رجال األمن لعز الدين أستاذ الفلسفة وإيداعه سجن 
الخليفة، ومع ذلك فإن رواية نوم الديك ال ميكن تصنيفها إال ضمن 
تلك  اإليديولوجية  بالرواية  نلحقها  أن  دون  لكن  السيايّس  األدب 
متخيّلة  بإيديولوجيا  تبرّش  أو  معينة  إيديولوجيا  من  تنهل  التي 
وتتحرّك يف فضاء معلوم من الكليشيهات الجاهزة والصور النمطية، 
بل إن الّرواية، نوم الديك، تقول كل االيديولوجيا دون أن تكتبها، 
وتوهمنا بأنها تالمس السياسة يف ظاهرها فقط يف حني أنها تغوص 
يف عمق السياسة بني السطور، وهي أيضا ليست رواية تسجيليّة 
مسافة  ما خلقت  بقدر  ومآالتها،  الثورة   ملخاض  الحريف  باملعنى 
اليقينيات  وبني  بينه  أخرى  ومسافة  والشخصيات،  الكاتب  بني 
مل  »ثورة«  بني  مواربا  بابا  الرئيس  هروب  ليظل حدث  املحتملة، 

تكن يف الحسبان، ومسار ثورّي مجهول األفق.
هناك مثل شعبّي سودايّن يقول »نوم الّديك يف الحبل« وهو مثل 
يُحيل عىل حالة التّعلق ما بني النوم واالستيقاظ، مثُل يرشح حالة 
الالّجئني السودانيّني الذين يعيشون خارج الّسودان،  وحالة التّعلق 
بني »الّنوم واالستيقاظ«، هي انعكاس ألزمة االنتامء والهوية التي 
»نوم  رواية  أن شخصيّات  العامل، غري  الالجئني حول  تؤرق جميع 
الديك« للكاتب حافظ محفوظ يعيشون منفينّي يف وطنهم مسلويب 
الكرامة والحرية، ال الّسياسة أنصفتهم وال الدين طأمنهم، االغتاب 
والتّهميش يجمعهم جميًعا فال فرق بني »فيلسوف« متعلّم وبائع 
ُسْحلب يف الّشوارع واألزقة، والّرواية تضعنا أمام حتمية مجتمعيّة 
يبدو أنه ال مفّر لنا من مواجهتها، الظّلم القائم واإلرهاب القادم.

إن رواية »نوم الديك« مثلام يصفها كاتبها حافظ محفوظ »تحفر 
واملسكوت  فيه  الحارقة  األسئلة  وتُثري  التونيس  املجتمع  عمق  يف 
عنها، هي رواية حّب عميقة أيضا تفتح باب األمل يف عمق الّسواد، 
وتحاول أن تيُضء داخل العتمة. أما لغة الرواية فهي قريبة جدا 
من املحكية، تعمل عىل أن تكون مناسبة للواقع وشخوصه التي 

نكاد نستحرضها أثناء القراءة«. 
غري أن هذا التّوصيف ال مينعنا من القول بأن رواية »نوم الّديك« 
وهي  ومخلّفاته  الواقع  رشَك  سطوة  تحت  مكانها  تراوح  ظلّت 
للّرواية  التقليدّي  الّشكل  تغادر  ومل  الّنسقي  اإلنسان  أثر  تتقّفى 
االستنساخ خاصة  الواقعّي حد  الّسياق  يُكبّلها  التي  تلك  املْحكية 
من خالل تعويل الكاتب عىل ما ميكن أن نصفه بالعنارص اآلمنة 
للّرواية، التّسلسل الزمني لألحداث والّشخصيات واملكان والحبكة، 
وقد يعود هذا الّشكل إىل اختيار واع من الكاتب حافظ محفوظ 
»خاًما«  زال  ما  الحدث  بأن  إلميانه  الّشكل  هذا  فّضل  رمّبا  الذي 
 – الرواية  كتابة  أن زمن  والقراءات، خاصة  التأويالت  لكل  وقابال 
جويلية 2013 – هو زمن قريب جدا من الحدث، بل هو يف عمقه.
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