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وطنية 

االتحاد يسّلم هبة 
إىل وزارة الصحة

سلّم االتحاد هبة إىل وزارة الصحة تتمثّل يف تجهيزات طبيّة )كراٍس طبيّة( سيتّم توزيعها 
عىل أقسام االستعجايل مبستشفيات الرابطة وشارل نيكول وعبد الرحامن مامي بأريانة 

واملستشفى الجهوي بنب عروس بحضور كّل من وزير الصحة واألخ األمني العام نور الدين 
الطبويب. وأكّد وزير الصحة فوزي مهدي أن املّد التضامني لالتحاد معروف من قبل إذ 

ساهم يف صندوق 1818 وساهم يف متويل عدة اقتناءات لدعم جهود الّدولة يف مكافحة 
وباء كورونا. وأضاف أن اإلمكانيات املادية متوفرة إذ أذن رئيس الحكومة بتكوين لجنة 

لترسيع االقتناءات وستكون التجهيزات موجودة يف أقرب وقت وستمكن من التكفل مبرىض 
كوفيد 19 يف أحسن الظروف حسب قوله. وأوضح الوزير أن األولوية يف االقتناءات ستكون 

ألرّسة االنعاش وأجهزة التنّفس ووسائل الحامية لإلطارات الطبية والتحاليل الرسيعة. أما 
األخ نور الدين الطبويب فقد قال إن االتحاد سيظل سندا للشعب التونيس.              

* القاسمي

عمال  مجمع اوتلويف يحصلون على زيادة 
بنسبة 07 بالمائة بعنوان 2020:

االستقرار االجتماعي 
فوق الحسابات املالية
حصل عامل مجمع اوتوليف عىل زيادة بنسبة 07 باملائة يف األجور 

ومثلها يف املنح وذلك يف إطار املفاوضات الزيادة يف األجور لسنة 2020 
الخاصة باملجمع. وفرس األخ الحبيب الحزامي الكاتب العام للجامعة 

العامة للنسيج واملالبس والجلود واألحذية يف حديث لجريدة الشعب، 
أن الزيادة تشمل األجر كام تشمل جميع املنح الواردة يف اتفاقية املؤسسة الخاصة مبجمع »اوتوليف«. وبنّي أن 

مجموع املنح الواردة يف االتفاقية الخاصة باملجمع أعىل من املنح الواردة يف االتفاقية اإلطارية. ونوه بجهد كل الهياكل 
النقابية خالل املفاوضات وخّص بالذكر االتحاد الجهوي للشغل بزغوان والنقابتني األساسيتني مبجمع »اوتوليف«. كام 

مثّن األخ الحزامي الطرف اإلداري عىل تفهمه ملطلب الطرف النقايب بالزيادة يف األجور رغم صعوبة الظرف االقتصادي 
مؤكدا حرص جميع األطراف عىل متكني العامل من الزيادة بهدف دعم االستقرار االجتامعي الحاصل منذ مدة والذي 

ساهم يف تنمية املؤسسة وتطويرها.
* طارق السعيدي

محضر اتفاق يف البلديات

نوفمرب 2020 بني وفد من  بتاريخ 2  والبيئة جلسة صلحية  املحلية  الشؤون  انعقدت مبقر وزارة 
للبلديات يتقّدمه األخ األمني  العامة  الجامعة  العروي ووفد من  الوزير مصطفى  السيد  الوزارة يرأسه 

العام املساعد املسؤول عن الشؤون القانونية لالتحاد العام التونيس للشغل حفيظ حفيظ.

 2 بتاريخ  املنعقدة  للبلديني  القطاعية  االدارية  للهيئة  املهنية  الالئحة  فحوى  حول  النقاش  وبعد 
أكتوبر 2020 وبرقية االرضاب املقّررة ليومي 4 و5 أكتوبر 2020 تّم االتفاق عىل ما ييل:

أن  البلديني عىل  والبيئة وجامعة  املحلية  الشؤون  وزارة  بني  املحدثة  املشرتكة  اللجنة  تفعيل  ـ   1
تنطلق أشغالها خالل األسبوع القادم.

2 ـ تنقيح املنشور عدد 37 بتاريخ 27 ديسمرب 2017 لرئاسة الحكومة الخاص باملنح االجتامعية 
ليشمل جميع وداديات البلديات وبالخصوص تلك املحدثة منها.

3 ـ اصدار األوامر التالية يف أجل ال يتجاوز 25 نوفمرب 2020 واملتعلقة بـ:
* منحة الليل

* الرتفيع يف منحة التكاليف الخاصة املحدثة باألمر عدد 2936 لسنة 2014 املؤرخ  يف 8 أوت 2014.
* تخويل منح األوساخ إىل عملة التطهري ورفع الفضالت املبارشين بالجامعات العمومية املحلية.

4 ـ مواصلة صياغة النظام األسايس الخاص بالبلديني يف إطار اللجنة الرباعية املشرتكة.
5 ـ االنطالق يف مراجعة املدونة املهنية وتنقيح األمر عدد 485 لسنة 2017 حول إعادة تصنيف 

األعوان.
وبناء عىل ذلك قّرر الطرف النقايب تأجيل االرضاب املقّرر ليومي 4 و5 نوفمرب 2020 إىل يومي 2 و3 
ديسمرب 2020 ويعد االرضاب الغيا يف صورة نرش األوامر املذكورة يف اآلجال املتفق عليها )25 نوفمرب 

.)2020
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إن املتمّعن يف أشكال التشغيل الهّش ومنذ بعثها كأداة عاملة لتغطية كل املهام 
يف عالقة بالدولة، تسّنى له أن يستخلص أن االستغالل املفرط للمجهود البرشي 
قد اتخذ بعدا استعامريا حديثا وداخليا باعتبار األجر غري العادل، والغياب الكيل 
للتغطية الصحية واالجتامعية، واملعاملة الدونية )ويف هذا يطول الحديث...(. 
وعرب التاريخ املعارص لتونس ما بعد االستقالل تعّددت وتنوعت هذه األشكال 
حتى يتسّنى للّساسة واملسؤولني تاليف النقص الفادح للعملة بالفكر والّساعد 
يف إعالن صارخ لعجزهم عن تكريس سياسة تشغيلية واضحة املعامل، مجدية 

ومرشوعة، تضمن كل مالمح الحقوق ألصحابها.
ومع مرور الزمن، وأمام غياب هذه السياسات التشغيلية، إالّ ما كان منها هّشا 
يحمل طابع التهميش، ومع ما أحاط بها من صمت سياسوي، وتدهور للمقدرة 
شمولية،  بصفة  الشعب  عموم  انتفاضة  كانت  أخرى،  عوامل  وعدة  الرشائية، 
والشباب املعطل عن العمل بصورة خاصة، مطالبني بالشغل والحرية والكرامة 
الوطنية، فكانت الثورة عىل النظام الذي فشل يف تكريس العدل واملساواة بني 

أفراد الشعب.
بعد  الجدد  املسؤولون  يحرك  ومل  مكانها،  تراوح  مل  الشعبية  املطلبية  أن  إال 
يف  األعني،  عىل  رماد  ذر  حركة  يف  إالّ  بالتشغيل،  املناداة  أمام  ساكنا  الثورة 
محاولة إلخامد نار الغضب يف صفوف الشباب، وذلك من خالل تعميق هوة 
التشغيل الهش بتوظيف أغلبية الشباب املعطل عن العمل ضمن آلية الحضائر. 
أمل تحسن  باألمر عىل  املعنيني  قبل  العرض من  باإلمكان رفض هذا  مل ميكن 
غري  والعمل  الزهيد  األجر  ذات  املزرية  املؤقت  دائرة  من  والخروج  الوضعية 
الالئق والتهميش، إّل أن هذا األمل بدأ يطول، والحراك السيايس وعدم استقراره 
وتجاذباته قد ساهم يف بداية متلمل أصحاب الحق يف هذه اآللية الهشة، فكانت 
رضورة االلتحام باالتحاد العام التونسية للشغل، رضورة ملّحة لعراقة املنظمة 
الشغلية من  ناحية، وللقضايا  الوطنية من  القضايا  لكل  وحقوقيتها وانحيازها 
يتسنى  قانونية حتى  الحال مل تكن ذات صبغة  أن وضعية  ناحية أخرى، غري 
عدم  باعتبار  منه  وواجب  دور  عن  مبارشتها  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
انخراط أعوان هذه املنظومة الهشة صلبه. وملا كان هذا األخري مؤمنا بالحقوق٬ 

ومدافعا عن كل القضايا الوطنية، اعترب أصحاب الحق يف هذا امللف يف 
أمس الحاجة إىل الدعم واملساندة واملرافقة، اختار عن قناعة ومبدئية أن 

يتبنى ملفهم وقضيتهم كملف اجتامعي.
سبيل  يف  النضاالت  من  جملة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  خاض 
من  كثري  يف  وعرّب  والتهميش،  االستغالل  دهاليز  من  الفئة  هذه  إخراج 
املناسبات عن رفضه لهذا الشكل املهني من أشكال التشغيل يف تونس، 
ال سيام بعد الثورة، وأثث قياديوه العديد من جلسات التفاوض مع كل 
األدىن  األجر  بانتزاع  انترص  أن  الثورة، إىل  بعد  تعاقبت  التي  الحكومات 
 ٬ الصحية واالجتامعية ذات فيفري 2016  الصناعي املضمون والتغطية 
نحو  الجدي  التفاوض  مسار  يف  مرشوعة  رسمية  خطوة  لنا  يضع  حتى 

وأقل  أقرب  يف  املسار  هذا  إنهاء  عىل  حرصه  ورغم  املهنية.  الوضعية  تسوية 
األوقات، إال أنه كان يصطدم بهشاشة الوضع السيايس، ويُفاجأ بأياٍد مرتعشة 
ملسؤولني هواة غري قادرين عىل تحمل املسؤولية األخالقية واالجتامعية تجاه 
الوضعية، وشهود عيان عىل  بتسوية  جزء من شعبهم، وهذا عشناه كمعنيني 
الرصاع القائم بني هؤالء سياسيا. ورغم كل التجاذبات القامئة، كان االتحاد العام 
 2017 نوفمرب   27 فكانت جلسة  النضال،  مواصلة  ُمرّصا عىل  للشغل  التونيس 
لدفع الطرف الحكومي إىل أخذ خطوة إيجابية يف حلحلة هذا امللف بانطالق 
عملية التدقيق واإلحصاء للمعنيني باألمر، فكان لالتحاد ذلك، وانطلقت لجان 
العمل يف هذا السياق، وكان االتحاد العام التونيس للشغل قد بادر من جانبه 
الجمهورية،  تراب  بكامل  الجهوية  اتحاداته  عرب  العملية  املشاركة يف هذه  يف 
وواصل ضغطه عىل الطرف الحكومي فكانت جلسة 28 ديسمرب 2018 ذات 
الطابع الرسمي من خالل الخروج من تلك املقابلة مبحرض جلسة حّدد وللمرة 
يف  سّجلت  قد  الوضعية،  لتسوية  املعامل  واضحة  رؤية  امللّف  عمر  يف  األوىل 
صفوف أصحاب الحق يف هذا امللّف ارتياحا وطأمنينة مل نشهدها أبدا٬ إالّ أن 
السياسة عادت لتطفو من جديد عىل سطح األحداث، وتأخذ كل الحيز الزمني، 
فكانت انتخابات 2019 ٬ وبعد انتهائها مل ينَس االتحاد العام التونيس للشغل 
املاراطونية  الجلسات  فكانت  ضغطه  واصل  بل  يستسلم،  ومل  الحضائر  ملف 

املعلنة وغري املعلنة يف سعي دؤوب إىل إنهاء التفاوض يف امللف، فكان له ذلك 
أشكال  بالقضاء عىل شكل من  تاريخي  اتفاق  بإمضاء  أكتوبر 2020   20 ذات 
العبودية يف التشغيل الهش أال وهو آلية الحضائر٬ وهو اتفاق نهايّئ أنهى معاناة 
قرابة ال 31 ألف عون حضائر بني جهوية وفالحية مبا يضبطه قانون الوظيفة 
العمومية وذلك عرب اعتامد السن القصوى 45 سنة، وما ستحدده الشغورات 

الحقا وذلك عرب 5 دفعات مبعدل 6 آالف انتداب كل سنة ابتداء من 2021. 
مل نشّكك يوما كأصحاب حق يف االتحاد العام التونيس للشغل، ومل تهتّز ثقتنا 
الوضعية، ورغم  اليأس من تسوية  انتظارنا وإرشافنا عىل  فيه رغم طول مدة 
تعايل أصوات الناعقني من هنا وهناك يف محاولة بائسة وفاشلة الفتقادنا ثقتنا 
كمنظمة  طالته  التي  افرتاء  واالدعاء  بالتخوين  التشويه  حمالت  ورغم  فيها، 
والتي طالت جّل قيادييه. إالّ أننا حافظنا عىل عالقتنا به، وحافظ االتحاد العام 
التونيس للشغل بدوره عىل تبنيه مللفنا رغم التشكيك فيه من قبل رشذمة ضالة 
من أبناء ملّفنا كانت تقودهم توجهات وانتامءات مل متثل يوما يف صفوفنا إال 
أنفسهم، ومل تلزمنا يوما ما يف يشء، فكان االتحاد العام التونيس للشغل يعمل 
يف صمت وبعيدا عن املهاترات الصبيانية واملراهقة التي كانت تحاول الشورشة 
عىل مسار التفاوض يف ملفنا، وعىل الدور الوطني الريادي الذي كان يضطلع به 

عن مبدإ وعن مسؤولية.
* كامل الزياين

* الحبيب الشايب        

منذ نيلها الثقة، وقفت حكومة السيد ااملشييش ألول مرة أمام اعضاء 
مجلس النواب يف جلسة استامع استمرت ألكرث من 14 ساعة، تأكد لجميع 
املراقبني واملتابعني ان هذه حكومة بال رؤية اسرتاتيجية قادرة عىل تحقيق 
املنظورين  يف  الوباء  ومقاومة  والكرامة  الشغل  يف  الشعب  طموحات 

القريب واملتوسط.
فرغم أن مكتب مجلس نواب الشعب، قد نظم ألول مرة حواره مع 
الحكومة  اعضاء  غالبية  فإن  راهنا،  الحارقة  املحاور  الحكومة عىل أسس 
تواصيل  بضعف  اتسموا  قد  االثنني،  ليوم  العامة  الجلسة  حرضوا  الذين 
ملفاتهم  تفاصيل  بأدق  املعرفة  وقلة  االضطراب  من  حالة  غّذته  مذهل 
فضال عن ندرة تنقالتهم امليدانية ملعاينة الوضع عن كثب. جلسة الحوار 
والعدل  والداخلية  والرياضة  الفالحة  وزراء  حرضها  التي  الحكومة  مع 
عنها  وغاب  والسياحة...  الخارجية  والشؤون  املحلية  والشؤون  والتجارة 
من  عودته  بعد  الصحي  الحجر  يف  بدخوله  تعلق  السباب  الصحة  وزير 

زيارة ايطاليا.
اجوبة كل هؤالء السادة الوزراء وان مل تتقيد مبحاور الحوار مع اعضاء 
مجلس النواب والتي حّددها مجلسه بصورة مسبقة، كانت أجوبة سطحية 
عىل اشكالية قدمية وعىل اسئلة تتعلق بالجهات الداخلية أكرث منها اسئلة 
النظر  وبقطع  املشييش  السيد هشام  لحكومة  االصالحية  بالرؤى  تتعلق 
عن سالسة خطاب السيد وزير الداخلية والتي تعود اىل طبيعة تكوينه 
كمحام ولباقة السيد وزير الخارجية بحكم تكوينه الديبلومايس فإن السيد 
الحبيب عاّمر وزير السياحة ووزير الثقافة بالنيابة ميكن اعتباره الوحيد 
املاسك مبلفاته يف ادق تفاصيلها وذلك لكونه سليل القطاع السياحي، لكنه 
اكتفى باألجوبة املبارشة دون ربطها بتصوره وبرؤى الحكومة االسرتاتيجية 
يف مقاربة أزمة السياحة يف عالقة اساسا مبرشوع السامء املفتوحة وبقطاع 

النقل الجّوي والربّي والبحري الفارق يف أزمات هيكيلية عميقة، أما وزراء 
عىل  طغت  فقد  االستثامر،  ودعم  واالقتصاد  واملالية  والتجهيز  الرياضة 
خطاباتكم حالة من االرتباك من األجواء املشحونة ابدا داخل قبة قرص 
باردو، إذ برز هؤالء الوزراء كتقنيي معرفة لقطاعاتهم وليسوا كرجال دولة 
مقارعني بقوة الحجة العقلية ملا تعتزم حكومتهم القيام به من اصالحات 

جوهرية ألزمات خانقة.
مع  للحوار  املخصصة  العامة  الجلسة  متابعة  يف  للنظر  الالفت  أما 
اعضاء الحكومة، ما متيزت به السيدة عاقصة البحري وزيرة الفالحة من 
األجوبة  بعض  قراءة  محاولة  يف  وعقم  )بالدارجة(  الخطاب  يف  ضعف 

املكتوبة بالعربية والتي اعدها وفدها املصاحب.
تساءلوا عن  الذين  واملراقبني  املتابعني  اثارت دهشة  الفالحة  وزيرة 
الهياكل  ومع  االجتامعية  االطراف  مع  الحوار  قيادة  عىل  قدرتها  مدى 

الدولية وهي ال تحسن القراءة وال الحديث بالعربية!
رمبا تكون السيدة وزير الفالحة كفاءة فالحية عالية بحكم انها كانت 
قد شغلت خطة مديرة عامة يف الوزارة نفسها، ورمبا تكون السيدة الوزير 
ذات تكوين تعليمي فرنيس، إال انه ال يشء يرّبر عجزها التام عن التواصل 

بالدارجة وقراءة النصوص بالعربية.

باملحصلة، ميكن ان ننتهي اىل التأكيد عىل ان حكومة التكنوقراط أو 
الحكومة غري الحزبية، ال ميكن ان يرتقي اداؤها اىل أكرث من كفاءة اطار 

اداري سام ذي معرفة دقيقة مبلفاته القطاعية والوزارية.
ويف النهاية، فإن حكومة السيد هشام املشييش ال ميكن لها الذهاب 
رؤى  صياغة  مقّومات  متلك  ال  النها  الجوهرية  االصالحات  يف  بعيدا 
اليومي  الخبز  عجن  كحكومة  برزت  ما  بقدر  مستقبلية  اسرتاتيجيات 
ومجاراة الواقع عمال باملثل القائل يف سلك البناء » الليقة تجيب«! حكومة 
الربملان، ال ميكن ان تبني مستقبال  اطارات فنية ترتجف من ردود فعل 
أفضل لتونس حكومة عىل قرص مدة مسؤولياتها بدت غري »مصدقة« أنها 
تسرّي شؤون البالد والعباد وتضطلع بأوسع الصالحيات التنفيذية يف البناء 
السيايس الوطني ونظامه، حكومة تعمل تحت وطأة سحب الثقة يف كل 
الدائم  االئتالف  رغبة  تحت  سياسية  بحكومة  استبدالها  أجل  من  لحظة 

لها مرحليا.
حكومة ال تزال تتعامل مع اخطر ملفني مبحاذير الخوف احيانا والّذل 
يف الغالب االعم: ملفا فسفاط قفصة والكامور، إذ مل تظهر حكومة السيد 
املشييش حازمة بقوة القانون وعمق الطرح يف املعالجة والرصامة يف انهاء 

مشاكل عمقت األزمة االقتصادية واالجتامعية يف تونس.

ملفّ الحضائر

العمل يف صمت بعيدا عن املهاترات واملزايدات

14 ساعة أمام أعضاء مجلس النواب 

حكومة املشيشي بال رؤية
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خالل  أمس  أول  املشييش  هشام  الحكومة  رئيس  قاله  ما  أن  يف  شك  ال 
الندوة الصحفية من أنه سيطبق القانون، لن يرى النور عىل االغلب، ولن 
تعدادها  يبدو  قد  اعتبارات  لعدة  الواقع،  ارض  يفّعله عىل  ان  يستطيع 
اآلن يف غري محله خاصة أن الجميع يعرفها ويعرف جيدا ان اجهزة الدولة 
وصلت إىل حّد من العجز والرتاخي وحتى التواطؤ أحيانا اىل درجة انها مل 
تعد قادرة حتى عىل تطبيق مذكرة توقيف بحق مظنون فيه، وان طبّقتها 
فإن الحكومة نفسها تتدخل وتجربها عىل اطالق رساحه، وهو ما حدث 

فعال يف الكامور منذ أقل من شهرين.
فمنطق االستقواء سواء يف قطاعات معينة أصبحت فوق القانون وأعىل 
البالد اال تربية جيل  الذي لن تجني منه  الجهات  الدولة، أو منطق  من 
يجد  انه  باعتبار  والتشتت،  التفتيت  نحو  ويسري  االنعزالية  نحو  ينزع 
االسناد اآلن من قوى تخجل او تخىش من اتخاذ موقف واضح ورصيح 
يرفض كل حديث عن حقوق جهة معينة يف ثروات او تشغيل او تنمية، 
ويناور يك ال يرصح مبوقف يتحمل مسؤوليته بشجاعة، رغم ان املوقف 
اذا كانت تحسب ترصيحاتها  لن يكلفها كثريا بل وقد يكون يف صالحها 

بالجدوى االنتخابية.
التي  القطاعية  القوى  هجامت  أمام  منفردة  اليوم  الحكومة  ووقوف 
استأسدت عىل الدولة وتعالت عىل القانون، هو نتاج لفوىض كان الكثري 
وحنكة  خربة  وقلة  التحليل  يف  لضعف  اآلخر  والبعض  مقصودا  منها 
كلها  الدولة  السياسية وحتى مسؤويل  والقوى  األحزاب  بالسياسة، جعل 
تركض باتجاه واحد هو تجنب النقد وخاصة الخوف من الذباب االلكرتوين 
التي  مسبقا،  األجر  مدفوعة  »القروبات«  ومن  الصفراء  الصحافة  ومن 
جعلت من كل قطاع أشبه بقلعة محصنة بآالف الصفحات التي تنظّر له 

وتدافع عن أخطائه وتدين كل من يقرتب منه.
هذه الفوىض التي أنتجها هّواة السياسة هي التي جعلت الحكومة اليوم 
تقف عاجزة عن تطبيق القانون، وجعلت البعض يستحوذ عىل مقّدرات 

بعض  وجعلت  بل  يشاء،  متى  ويوقفها  البالد 
وناطقني  متحدثني  أنفسهم  ينّصبون  النكرات 
ممثلني  وجود  رغم  بأكملها  لجهات  وممثلني 
للجهة بالربملان وبالنقابات وباملؤسسات الرسمية، 
مرة  كل  يف  تخرج  بأكملها  قطاعات  وجعلت 
لتفرض رشوطها، وتسقط القوانني التي ال تعجبها، 
وتتظاهر امام الربملان وتجربه عىل الرتاجع يف كل 

املشاريع التي تطلب الحكومة التصويت عليها.
عىل  نحكم  أن  يشء  يف  املنطق  باب  من  وليس 
ضعف الحكومة الحالية من منطلق انها حكومة 
مستقلة وان ال حزام سيايس لها، الن هذا الحزام 
تجسيد  وال  منها  ال جدوى  كذبة كربى  اال  ماهو 
لها عىل أرض الواقع، وقد انهزم الحبيب الصيد يف 

قرقنة وتالعبت الفوىض بسيارات الرشطة والقت حتى البعض منها يف قاع 
البحر أمام كامريات التلفزة، رغم انه كان ميتلك حزاما سياسيا اوسع بكثري 
نفسها  الكامور  يف  الشاهد  انهزم  كام  االغلبية،  لنيل  املطلوب  من  حتى 
سنة 2017 رغم انه كان يحظى بحزام سيايس متكون من النداء والنهضىة 
وحزب سليم الرياحي وآفاق تونس ويحظى بإسناد الباجي قايد السبيس 

والغنويش معا.
سياسية  شجاعة  ما هي  بقدر  كاذبا  سياسيا  حزاما  ليست  فاملسألة  اذن 
وقرار جريء والتزام تام بتطبيق القانون. أما الشجاعة السياسية فال أعتقد 
اعتبارات لعل أهمها  الحكومات كان ميتلكها، لعدة  أن أحدا من رؤساء 
أو نضايل يجعل منهم شخصيات  يتمتعون مباض سيايس  أنهم جميعا ال 
املسؤوليات مهام كانت  االستحقاقات وتحمل  قادرة عىل مواجهة  صلبة 
تعلّم حسابات  التي  االدارة  النتائج، بل جميعهم متخرجون من مدرسة 

البقاء والسالمة وليس حسابات الربح والخسارة.

دولة  رجال  يتطلب  فهو  القرار،  إىل  وبالنسبة 
باملعنى الحقيقي للكلمة، اي الذين يحسبونها جيدا 
الوقت  يف  املناسب  القرار  يتخذون  متى  ويعرفون 
لنا  يتوفر  مل  مثال  وهو  لذلك،  املناسبني  واملكان 
البالد  عىل  مّر  من  جميع  اذ  اآلن،  حد  اىل  لالسف 
اما تعوزه الحنكة والخربة، او صاحب أياد مرتعشة.

تطبيق  وهو  واالخري  الثالث  الفصل  اىل  اآلن  ونأيت 
بناء وبقاء  االساسية يف  الركيزة  والذي هو  القانون، 
استمرار كل اجتامع برشي  كل دولة، بل يف ضامن 
وتضمن  العادي  سريه  تضبط  قوانني  اىل  يحتاج 
او  للحقوق  سواء  افراده  بني  العادل  التوزيع 
تطبيق  إىل  إال  يحتاج  ال  الفصل  وهذا  للواجبات، 
شجاعة  وال  اجتهادا  يطلب  وال  املوجودة،  القوانني 
وال خربة وال جرأة، فقط تطبيق القوانني بحذافريه، وساعتها ستسري االمور 
وفق املنطق واملعقول، اما التجاوز عليها وخرقها يف كل مرة بدعوى ارضاء 
تلك الجهة او تجنب اغضاب ذاك القطاع او الن مجموعة من املتساكنني 
او املنتمني إىل وظيفة من الوظائف خرجوا يحتجون أو ُمّست مشاعرهم، 
فذاك سيأخنا حتام اىل سلسلة ال تنتهي من التنازالت، وسيجعل من تلك 
املجموعات تفرض رايها بالقوة، بل يفتح الطريق ملجموعات اخرى حتى 

تقتدي بها وتسلك نفس مسلكها.
ويف املحّصلة فإن ما يقوله السيد املشييش سيبقى حربا عىل ورق، وهو 
خطاب آخر سيضاف اىل مئات الخطابات التي قالها مسؤولون يف بالدنا 
تصطدم  ببساطة  النها  الرياح  أدراج  كلها  وذهبت  منها يشء  يطبق  ومل 
بجدران ناشئة من الجهويات والقطاعات والكانتونات التي بدأت تعشش 
يف جسم الدولة وتنخره من الداخل، وقد تقيض عليه قريبا إذا مل تواجه 

بقوة القانون الذي يجب أن يُطبّق بال زيادة وال نقصان.

* لطفي املاكني 
هل أسقط غصن »زيتون« يف مسار الفرضيات املطروحة 
بها  متر  التي  األزمة  دائرة  من  للخروج  النهضة  شيخ  أمام 
يف  الغنويش  من  املقربة  املجموعة  انطلقت  أن  منذ  الحركة 

»التحضري« ملنحه مدة إضافية ملواصلة لرئاسة النهضة.
وهذه االستعارة التي انطلقنا بها ترمز اىل مكانة  لطفي 
زيتون القيادة املستقيل داخل تنظيم الحركة وخاصة عالقته 
براشد الغنويش املمتدة اىل عقود إضافة اىل من يجد أسلوبه 
القيادات  بأغلب  مقارنة  مقبولية  من  اإلعالمي  التعاطي  يف 
زيتون  لطفي  يفعل  كام  تجازف«  »ال  التي  النهضوية 
بترصيحات تخرج عن »جبة الشيخ« وتالمس مواضيع تعترب 

من »الحدود« داخل النهضة.

* الهروب إلى األمام!
االستفهامات  من  الكثري  الحركة  هياكل  من  زيتون  استقالة  طرحت 
الضغوطات  ملختلف  الرضوخ  عدم  عىل  النهضة  شيخ  بإرصار  عالقة  يف 
التي متارس عليه حتى »يلني، يقبل مبا يعرض عليه من املقربني منه قبل 

الرافضني لبقائه عىل رأس الحركة.
هذه  مبثل  والتمرتس  املناورة  يتقن  الذي  النهضة  شيخ  أن  ويظهر 
الوضعيات يرمي اىل تحقيق أهداف عدة من هذا األسلوب الذي ينتهجه 

مع الجميع الذين لديهم شبه قناعة أن الغنويش لن يرضخ منذ الوهلة 
األوىل ملا يطلب منه بل إنه سيواصل أمد »التمتع والتصنع« ويظل متشبثا 
مبا يريد حتى يحمل عليه أو ما يعادله بعد ان يصيب معارضيه اإلرهاق 
وامللل وهذا أسلوب يعرف عنه أي سياسة النفس الطويل وانتهاز الفرص 

التي قد تأيت بها رياح األيام وتقلباتها.
ذكرنا  ما  عنها  يغيب  للحركة  األول  الصف  قيادات  أن  نعتقد  وال 
تحاول  هي  لذلك  الوضعيات  مختلف  مع  الغنويش  تعاطي  أسلوب  من 

أن تقنعه ان يرتاجع عن تشبثه برغبته الجامحة  يف 
البقاء عىل رأس حركة لتكون »البطاح« الذي سيحمله 
الشيخ  يسكن  الذي  الحكم  وهو  الرئايس  القرص  اىل 
دولة  خيارات  ورفض  الجامعة  جبة  ارتدى  أن  منذ 
وخصوصيات املجتمع التونيس مازال اىل اليوم يحاول 
متريره مرة بالترصيح ومرة بالتلميح واالضامر املسترت 

بأشكال مختلفة.
النهضة  داخل  يجري  ملا  املتابعني  أغلب  ويرى 
اىل  الحركة  يحمل  قد  مبوقفه  طرف  كل  مترتس  أن 
تكرر  قياداتها  أغلب  أن  رغم  التشتت  سيناريوهات 
عنها  االنسالخ  يف  لديها  نية  وال  بوحدتها  متسكها 
كانت  وازنة  ألسامء  السابقة  التجارب  أن  لقناعتها 
فاشلة ومل تتمكن من فرض مواقفها واسامع أصواتها 

وهذا ما يعيه شيخ الحركة جيدا لتحكمه أدق مداخلها ومخارجها.
كام تيقن الغنويش ان »إمامته للجامعة« قد استنفدت صالحيتها وما 
االصوات املطالبة بتنّحيه عن القيادة إال صفارات إنذار بأن هناك متغريات 
حصلت وهو يف كل حاالت ال يريد ان يحرج خاوي الوفاض للتخيل عنها 
من اجل تكريس الدميقراطية داخل الحركة والتداول عىل قيادتها كام كان 
هو يطالب لعقود ممن حكموا البالد وهذا ما يؤكد أن كثريا من الشعارات 

ترفع من أجل تحقيق املصالح وهي ليست قناعة لدى من يروج لها. 

توسعت دائرة المستقلين والرافضين لمواصلة قيادة النهضة 

هل أسقط الغنوشي غصن »زيتون« من خياراته؟
إىل أين سيحمل تمرتس كل طرف خلف موقفه الحركة ومستقليها؟

الحكومة الشرعية ترتاجع أمام القبَليّة القطاعية وفوضى االستقواء
كيف ستقدر الدولة على فرضها سلطتها من جديد؟
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*حوار لطفي املاكني     

املباريك  بوعيل  الفقيد  رحيل  االصالح  كتلة  رئيس  الناصفي  اعترب حسونة 
خسارة للمشهد العام البالد يف هذه الظرفية الصعبة ملا له من قدرة عىل إدارة 
لدى  اجتمعت  ان  قل  ميزات  وهي  املشاكل  وفض  التواصل  وضامن  الحوار 

شخص واحد.
متصلة  مختلفة  مسائل  عند  لـ»الشعب«  حديثه  يف  الناصفي  وتوقف 
بالحوار الوطني واملصالحة والعالقة بني الدولة والبنك املركزي والتوازنات داخل 
لطرح  منها  املنتظر  والدور  منها  اإلصالح  كتلة  وموقع  الشعب  نواب  مجلس 

الحلول والبدائل لجملة املشاكل التي تعاين منها البالد.

* كيف تقبلتم فقدان الساحة الوطنية للمناضل النقابي بوعلي 
المباركي؟

ـ فقدت تونس أحد أبرز رجاالتها يف األيام املاضية املناضل 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  واألمني  النقايب 
الحوار  املباريك ملا كان ميثله من قدرة عىل  العزيز بوعيل  االخ 
اضافة  والنزاهة  باملصداقية  لتمتعه  املشاكل  وفض  والتواصل 
والسياسية  النقابية  الساحة  توازن داخل  كان ميثله من  ما  إىل 
لكن مشيئة الله اختارت ان يفارقنا بعد رصاع مع املرض وهي 
مناسبة اقدم من خاللها لكل االرسة النقابية وكامل افراد ارسته 
التعازي راجيا من  القومي يف تونس بأحر  التيار  وكل مكونات 
الواسعة ويسكنه جنان  ان يتغمده برحمته  القدير  العيل  الله 

فراديسه.

الفقيد في  مناقب  من  ذكرت  بما  * في عالقة 
قدرته على الحوار والتواصل كيف تنظر إلى الدعوات المعلنة من 
اطراف عديدة الجراء حوار وطني. ما مدى قدرتها على تجاوز 

االوضاع الصعبة التي تعرفها البالد؟
ـ نحن نعترب ان الحل الوحيد يف هذه الظرفية للخروج من األزمة السياسية 
واالقتصاية واالجتامعية التي تعيشها البالد هو تنظيم حوار وطني يجمع كل 
الفرقاء وكل مكونات الساحة السياسية واملدنية والذي ميكن ان يكون بإرشاف 
رئيس الجمهورية بوصفه الشخص الجامع ورمز وحدة الدولة وفق مقتضيات 
الدستور وهنا اذكر ان حركة مرشوع تونس كانت اول حزب سيايس نادى بهذا 
الحل ووجه الدعوة إىل الجميع قصد االنخراط يف هذه املبادرة باعتبار حجم 
تتايل  ورغم  املمكنة  املنافذ  اىل  الوصول  وصعوبات  البالد  تعيشها  التي  االزمة 
وشخصيات  وطنية  منظامت  او  اخرى  احزاب  قبل  من  مرة  كل  يف  الدعوات 
اىل يشء  ترتق  مل  دعوات  مرّد  بقيت  انها  اال  الحوار  مثل هذه  لتنظيم  رمزية 
ملموس ومبادرة حقيقية وهو ما نتمنى ان يتحقق يف اقرب االوقات نظرا إىل 
حساسية الظرف وصعوبة الوضع كام اريد ان أؤكد هنا انه وان لخص البعض 
مضمون الحوار الوطني يف املسائل السياسية فإننا نعتقد ان البعد االقتصادي 

واالجتامعي يبقى الجوهر الحقيقي لنجاح هذا الحوار.

متزايد وفي  ذاته هناك حديث  الوقت  * في 
مصالحة  حصول  ضرورة  عن  مختلفة  اتجاهات 

وطنية. فما هي رؤيتكم لها؟
ـ ما كل ما يتمناه املرء يدركه الن مسأل املصالحة الوطنية 
بقيت شعارا تنادي به مختلف الفعاليات السياسية للتغطية 
عرش  طيلة  الدميقراطي  االنتقال  ادارة  حسن  يف  فشلها  عىل 
العدالة  لتجربة  ذريع  فشل  من  رافقها  وما  االخرية  سنوات 
االنتقالية التي أرشفت عليه هيئة زادت من تعميق الفرقة بني 

مكونات الشعب التونيس.
ولنئ كانت املصالحة يف معناها الشامل غاية نبيلة وهدفًا 

ساميًا رضوريًّا لبالدنا  يف يف هذه الفرتة فإن مكونات الساحة السياسية التونسية 
تنجح يف  مل  ورئاسية  انتخابات ترشيعية  مآالت  فيها مبتقىض  الفاعلني  وخاصة 
التعايش يف  ولصعوبة  النظر  الكبري يف وجهات  لالختالف  الهدف  تحقيق هذا 
ما بينها ولقراءتها السيئة ملختلف الحقبات الزمنية وايضا لدرجة الحقد التي 
اصبحت العنرص الرئييس الفراز الطبقة السياسية يف تونس فكان حقدها عىل 
مقيتة  شعبوية  يف  منها  انخراطا  االنتخابية  لحمالتها  االبرز  العنوان  خصومها 

رّذلت الحياة السياسية والسياسيني.
الجمهورية  رئيس  يطرح  أن  تستبعد  ال  المصادر  عديد   *
مبادرة تشريعية في عالقة بالمصالحة الوطنية فما مدى صدقية 

تلك المصادر؟
يف  الجمهورية  رئيس  مبادرة  عىل  رسمي  بشكل  نطلع  مل  االن  حد  اىل  ـ 
التواصل  يتفاعل مع ترسيبات يف صفحات  ان  كان  االطار وال ميكن الي  هذا 
االجتامعي تنسب إىل رئيس الجمهورية والحال ان التعامل مع مؤسسات الدولة 

له نواميسه وقواعده.
ونحن بقدر ما نتمنى ان تكون هذه املبادرة قادرة عىل اخراج بالدنا من 
تخوفنا  فإن  ابناء شعبنا  بني  املصالحة  تحقيق  نتيجة عدم  تكبلها  التي  القيود 
نتائجه عكس  املبادرات خشية ان تكون  النوع من  كبري جدا من مآالت هذا 

انتظارات املواطنني وخاصة املعنيني مبوضوع املصالحة.

حول  الدائر  الجدل  هذا  كل  خضمّ  في   *
الحوار الوطني والمصالحة الوطنية مازالت التوازنات 
وخاصة  التشريعي  العمل  تعطل  البرلمان  داخل 
الدستورية فكيف ستتجاوز هذا  الهيئات  إتمام 

التعطيل؟
ـ ال اعتقد ان هناك تعطيالً للعمل الترشيعي باستثناء 
بعض املشاريع ذات البعد السيايس التي أثارت حفيظة جزء 
كبري من الرأي العام هذا عادي وطبيعي نظرا إىل غياب اي 
حوار سابق لطرح هذا النوع من القوانني واملبادرات وال بد 
يف هذا االطار وقبل طرح اي مبادرة ترشيعية التفكري جيدا 
لالسف  تفتقر  التي  املجلس  وتركيبة  الربملانية  التوازنات  يف 
الشديد اىل اغلبية واضحة ومنسجمة قادرة عىل مترير مثل 
واملستقلة  الدستورية  الهيئات  تركيز  يف  واملساهمة  القوانني  من  النوع  هذا 

بأريحية.
فرتكيبة املجلس تتطلب توافقا عىل درجة عالية بني الكتل 
وهو توازن مفقود اىل حد هذه اللحظة ونتمنى ان نبتعد فيه 
الوصول  من  نتمكن  حتى  اإلمالءات  ومنطق  التجاذبات  عن 

اىل ما نصبو إليه.

يتضمنه  بما  األيام  هذه  الجميع  ينشغل   *
المركزي،  البنك  المالية وكذلك دور  قانون  مشروع 
وأسس  الوضعية  هذه  من  موقفكم  هو  فما 

العالقة المفترضة بين مختلف األطراف؟
من  يتجزأ  ال  جزًءا  املرشوع  هذا  اعتبار  ميكن  صحيح  ـ 
املسائل التي طرحت حولها اشكاليات منعت التوافق بشأنها 
ولكن تبقى الحلول القانونية ممكنة لتفادي اي تعطيل لهذا 

السياق نظرا إىل ارتباطه الوثيق مبصلحة الدولة والتزاماتها الداخلية والخارجية.
ولكن تبقى العالقة بني الحكومة والبنك املركزي نقطة مفصلية مل نعمل يف 
السابق عىل تجنب تصدعها تفاديا ملشاكل نحن يف غنى عنها 
رغم قناعتنا ان االختالف يف وجهات النظر أمر عادي وطبيعي 
حاصل بأغلب الدول وال ميكن تجاوز هذا الخالف او التصدع 
ان  باعتبار  الدائم  والتنسيق  بالتشاور  اال  بينهام  العالقة  يف 
مبدأ استقاللية البنك املركزي ال ميكن قراءته بكونه استقاللية 
تجاه الدولة بكل مكوناتها وقد أحسنت الحكومة فعال عندما 
سحبت مرشوع قانون املالية التعدييل لسنة 2020 من اجل 
تعميق الحوار وتقديم صياغة جديدة له قادرة عىل متريرها 

امام مجلس نواب الشعب.
التجاذبات  مع  االصالح  كتلة  تفاعلت  كيف   *

الحاصلة داخل المشهد البرلماني؟
ـ كتلة االصالح اختارت مساندة هذه الحكومة من منطلق املعطيات التي 
فرضتها جملة من املعطيات والظروف التي تحول دون تشكيل حكومة حزبية 
يف هذه الظرفية بالذات ومساندتنا للحكومة فيها تحمل لجزء من املسؤولية 
ايضا اىل رؤية  ان تونس تحتاج إىل حكمة كفاءات ولكنها تحتاج  الننا نعتقد 
واضحة وبرنامج دقيق واصالحات جوهرية قادرة عىل الخروج بها من ازمتها 
الحكومي  االستقرار  من  االدىن  الحد  يتوفر  مل  ما  يتحقق  لن  وهذا  الخانقة 

والسيايس يف البالد ولعل دعوتنا منذ اشهر اىل هدنة سياسية واجتامعية يندرج 
الحالية من  الحكومة  تتمكن  االطار وهو خيار ال بديل عنه حتى  ضمن هذا 

العمل واالنجاز  مثلام ارادت لنفسها ذلك.
اتخاذ  يف  فعلية  رشاكة  منه  كبري  جانب  يف  يعني  كذلك  الثقة  منح  لكن 
القرار ويف بلورة تصورات وهذا يحتاج إىل رؤية عرصية ومتجددة للعالقة بني 
الحكومة ومكونات الربملان نادينا بها ومازلنا ننتظر بلورتها مثلام تتطلب قواعد 

العمل يف االنظمة الربملانية.

* لكن الترويكا الجديدة وحسب المتابعين تمثل اداة ضغط 
على الحكومة لتحقيق مصالحها فهل لديك ذات االعتبار؟

ـ الرتويكا  الربملانية ال ميكن لها ان تضمن دميومة هذه 
صوتوا  نائبا   50 عن  يقل  ال  ما  فهناك  اسقاطها  او  الحكومة 
وساندوا هذه الحكومة من خارج تلك الرتويكا وهؤالء النواب 
ينتمون إىل كتل االصالح وتحيا تونس والدميقراطية وكذلك من 
غري املنتمني واعتقد ان هذه الحكومات رغم حجمها املتوسط 
الحكومي والربملاين يف  الحقيقي لالستقرار  تبقى صامم االمان 
االبتزاز  محاوالت  كل  امام  جدارا  وستكون  القادمة  املرحلة 
قد تخضع لها الحكومة من اي طرف كان عىل ان تجد هذه 

الحكومات تفاعال من رئيس الحكومة واعضائها.

* هل بمقدور كتلتكم تجنب االختراقات التي 
قد تهدد تماسكها؟

من  اكرث  يف  تتالت  االصالح  كتلة  اخرتاق  محاوالت  ـ 
االنتامءات  واختالف  تركيبتها  طبيعة  رغم  متاسكا  اال  تزدنا  مل  ولكنها  مناسبة 
ما  ان  نثبت  ان  خاللها  من  حاولنا  وقد  تقنية  برملانية  كتلة  باعتبارها  داخلها 
بأن  التقاطها  يريد  ملن  بكثري  اكرب  الوسطية  السياسة  الساحة  مكونات  يجمع 
ادارة االختالفات ممكنة عندما تتوفر العزمية والرغبة يف تغليب املصلحة العامة 
عىل املصلحة الذاتية والشخصية ونتمنى ان تكون كتلة االصالخ نقطة انطالق 
حقيقية لبناء مرشوع سيايّس جامع قادر عىل ملء الفراغ الرهيب الذي تشهده 

الساحة السياسية.

* ماهي أسباب الفراغ الذي أشرت إليه؟
ـ أهمها طغيان منطق الرصاع الثنايئ الذي يخدم فقط مصلحة طريف ذلك 
الرصاع الن لكليهام غايات ذاتية تجعله يسعى اىل تأجيج الوضع وتعميق حدة 
بأي  العامة  املصلحة  تخدم  ال  عنيفة  معارك  إىل  تحويلها  درجة  اىل  الخالفات 
شكل كان ويخطئ من يعتقد أن ما يحصل اليوم يف الساحة السياسية والربملان 
الثنائية  اختالفات مبدئية فكالهام مستفيد من هذه  او  خصوصا هي معارك 

التي تقوم عىل الحقد وتوظيف مشاعر الناس وعواطفها.
اخرتنا يف كتلة االصالح طريقا مختلفا يقوم عىل أساس العقالنية والتوازن 
والحكمة يف اتخاذ القرار دون تأثر بتبعات هذا الخيار أو التشكيك يف صدقيته 
ونحن عىل يقني اننا يف الطريق الصحيح وان العربة يف السياسة تبقى للنتائج 

والنتائج وحدها كفيلة بإفراز الغث من السمني.

حسونة الناصفي ـ رئيس كتلة اإلصالح لـ»الشعب«

ـ الفقيد بوعلي املباركي كان مثاال للمصداقية والنزاهة 
وعامل توازن داخل الساحة النقابية والسياسية

ـ البعد 
االجتماعي 
واالقتصادي 

يبقى الجوهر 
الحقيقي لنجاح 

أي حوار

 ـ المصالحة 
الوطنية بقيت 

شعارا لدى 
أغلب الفعاليات 

السياسية 
للتغطية على 

فشلها 

ـ مبدأ 
استقاللية 

البنك المركزي 
ال يمكن 

قراءته بكونه 
استقاللية 
تجاه الدولة
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حسني عبد الرحيم

تعرفون جميعا حكاية »قميص عثامن« فعندما قٌتل الخليفة الرابع ريض الله عنه خرج 
الناس للثأر وطلبوا القصاص رافعني قميص مطالبني بدم قالوا أنه دم الصحايب املقتول وهم 
كانوا يف الحقيقة يطلبون السلطة وليس القصاص لـ »عثامن أبن عفان«- أحد املبرشين 
بالجنة، ويف قولتهم الخادعة قال »عىل أبن أيب طالب«)ريض الله عنه( قولته التي صارت 

حكمة تتداولها األجيال: »قولة حق يراد بها باطل«!
ملهاة«!  الثانية  ويف  مأساة  تكون  األوىل  املرة  ففي  أعاد  وإن  نفسه  اليعيد  »التاريخ 
وحتى يف فرنسا الجمهورية تظل اإلعادات ممكنة فـ »فرنسوا ميرتان«الذي أطلق إمكانية 
»جاك  مواجهة  يف  اإلنتخابات  هو  ويكسب  اليمني  أصوات  تنقسم  يك  املتطرف  اليمني 
شرياك« اليميني التقليدي! كان ميتلك إمكانيات تيار سيايس تاريخي هو الحزب اإلشرتايك 
قاعدة  ميتلك  كتيار  املتطرف  اليمني  تشكل  عنه  نتج  الذي  املأساوي  رهانه  وكان  العتيد 
الفرنسية  إنتخابية من 25٪  من األصوات املستدامة ويتشّكل كتيار رئييس يف السياسة 

بعدما كان منذ الحرب العاملية الثانية يف الهامش!
يعيد التاريخ نفسه يف ظل صعود غري مسبوق لليمني املتطرف يف القارة العجوز ويف 
املنظمة  العاملية  الحركة  يف  األسايس«  »هدفه  اليمني  ويجد  وأسرتاليا!  الشاملية  أمريكا 
النزعات  بإثارة  إستهدافه  ميكن  مبارًشا«  »هدفًا  املهاجرين  العامل  يف  ويجد  لتفكيكها 
البيضاء الذين فقدوا وظائفهم بفعل إنتقال العديد من  القومية لدى العامل من ذوي 
لألجور  ادىن  نقابات وال حد  وال  قوانني عمل  آسيا حيث التوجد  إىل  القدمية  الصناعات 
وربحية  أقل  عمل  كلفة  وبالتايل  لألطفال  واسع  وتشغيل  الصحية  للضامنات  وتقليص 
متعاظمة! العاطلون عن العمل يف الصناعات القدمية الغاضبني هم وقود حمالت اليمني 
املتاحة  العمل  فرص  يف  ينافسونهم  املهاجرين  أن  دعوى  تحت  الرئيسيني!  املتطرف 

واملتقلصة يف القطاعات التقليدية.
التقليدي  العام  الرأي  يعبأ  يك  بإستمرار-  -املحتملة  العارضة  الحوادث  اليمني  ينتظر 
ضد املهاجرين.. يف أمريكا هناك اآلسيويون فيستغل »كوفيد19« يك يتحدث عن الوباء 
الصيني! ويف فرنسا العامل املهاجرون غالبيتهم من دول افريقية وخاصة عربية وبألتايل 

هم مسلمون!
أستاذ فرنيس عىل  الفرنيس هى مقتل  اليمني  لها  ينتظرها ويستعد  الحادثةالتى كان 

يد تلميذ من أصول شيشانية بعدما قام هذا األستاذ بإستعراض الصور 
إيبدو«  »شاريل  هي  هزلية  بصحيفة  صدرت  والتى  الكاريكاتورية 
قام  »باريس«  إرهابية يف قلب  عارما متخض عنه عملية  وأثارت غضبا 
من صحفييها  عدد  وقتل  الصحيفة  مقر  مهووسون عىل  متطرفون  بها 
مبا فيهم رسام الكاريكاتري والذي تضمن تصويرًا هزليا متهّكاًم من نبي 
فام  تصويره  حتى  املسلمني  املتدينني  يحرم  والذي  املسلمني)صلعم( 
بالك بألهزل منه! واألمر برمته أثار مساجالت عنيفة فمن ناحية أدانت 

غالبية الرأي العام الشعبي و الدويل القيام مبثل هذه التصفيات اإلجرامية اإلرهابية يف 
أمور خالفية يف الرأي والتوجه الفكري والديني..ومن ناحية أخرى أدان البعض اإلستفزاز 
بشكل  لديهم  مقدسة  حرمات  بإنتهاك  البسطاء  للمسلمني  الصحافة  بها  تقوم  الذي 
تعبئة وطنية  الصحيفة مرت عىل كل حال دون  اإلرهاب ضد  يثري غضبهم!لكن حادثة 
كربى والحمالت البوليسية الواسعة قد استهدفت فقط املشبوهني الواقعيني واملحتملني 

إلرتكاب هذا النوع من الجرائم!
هذه املرة بعد ذبح األستاذ بواسطة »مراهق«- غاضب-بدأت حملة من نوع غريب 
املتطرفة  املجموعات  ليس ضد  بكامله  املجتمع  تعبيء  الفرنسية  فالدولة  التساؤل  يثري 
وشبكاتها املعروفة لكن ضد مايسمونه إسالميني! وهم يعنون عىل وجه الدقة املهاجرين 
فقط  وليس  املسلمة!  الغالبية  ذات  افريقيا  شامل  من  تأيت  التى  غالبيتهم  وباألخص 
والتي  موثقة  والغري  الرشعية  الهجرة  ولكن مجمل مجتمعات  أوراق«  »دون  املهاجرين 
تعمل يف صناعات وخدمات تقليدية!حتى الذين يحملون جنسية هناك إجراءات لسحب 
الجنسية الفرنسية منهم وترحيلهم لبالدهم األصلية تحت دعاوى مختلفة ورمبا مختلقة!

هناك أزمة يف املؤسسات السياسية للجمهورية الخامسة فخالل عامني أجتاحت فرنسا 
اليمني  إجراءات  عىل  فعل  رد  يف  الصفراء«  »السرتات  ألصحاب  مسبوقة  غري  تظاهرات 
لتقليص معاشات املعطلني عن العمل ومدفوعات الضامن اإلجتامعي للمتقاعدين وهو 
إجراء تطلبته سياسة التقشف التى ينفذها اليمني الجديد يف كل البلدان! تحميل تكاليف 
األزمة عىل كاهل املعوزين وليس رفع الرضائب عىل األرباح واملمتلكات وتحصيلها من 

أصحاب األعامل!
الحزام السيايس لساكن »قرص االليزيه« حزام جديد وهش واليمني واليسار التقليديني 
هو  سيايس  سبيل  عابر  مواجهة  ىف  األخرية  هزميتهم  بعد  صفوفهم  تنظيم  أعادوا  وقد 

يف  لسياسته  الكبري  الخطأ  الوباء  أزمة  ظل  يف  ثبت  والذي  »ماكرون« 
العامة  الصحة  مخصصات  وتقليص  الصحية  الضامنات  عن  التخيل 
وتفويتها لصالح مؤسسات طبية عالجية خاصة ملن ميتلك املوارد املالية 
الباهظة للعالج! املؤرشات اإلنتخابية يف الواليات املتحدة والتي تتوقع 
الضحايا،  من  املهول  العدد  هذا  عنها  نتج  التى  السياسة  نفس  نهاية 
أمامهم  وليس  الجديد!  واليمني  »ماكرون«  لـ  إنذار  جرس  أعطت 
-جامعة  والعنرصي  القوم  املتطرف  اليمني  مع  للتحالف  التوجه  سوى 
الحالة إستخدام حادث  بتبني خطتهم وميكن يف هذه  لوبان«  الوطنية و»ماري  الجبهة 
كذريعة  مهاجرين  عامل  يسكنها  باريسية  ضاحية  يف  جغرافيا  ألستاذ  اإلجرامي  الذبح 
وكشمعة إحرتاق لتكوين املجال املناسب للتحول لليمني املتطرف والعنرصي! كان تكتيك 
تاكتيك  ولكن  إنتخابيآ  التقليدي  اليمني  لهزمية  الثامنينات  يف  فّعاال  ميرتان«  »فرانسوا 
يأذن  ورمبا  شخصيا،  وعليه  الخامسة  الجمهورية  عىل  مدّمرًا  تأثريه  »ماكرون«سيكون 
الحكم يف بالد »فولتري« و»مونتسكيو« و»روسو«..  اليمني لسدة  بنهايتها وصعود أقىص 

املأساة وقد صارت مهزلة!
»قولة حق يراد بها باطل« هذا واقع الحال ليس املقصود بهذه الشعارات سوى هجوم 
واسع عىل العامل املهاجرين ومنظامتهم وليس املقصود اإلسالميني فقط! ولكن الهدف 
هو كل تجمعات الهجرة العاملية الرشعية والغري موثقة! وحتى إشعال رصاعات هوياتية 

يف بلدان شامل أفريقيا ومستعمرات فرنسية سابقة أي غرب أفريقيا!
عندما سئل »عبد املطلب« ِجد النبي »صىل الله عليه وسلم« يف »عام الفيل« وهو 
كبري قريش وبني هاشم )سدنة الكعبة(ماذا ستفعل لكبح الهجوم؟ كانت إجابته »اإلبُل 
يل وللبيِت رٌب يحميه«!فليس من مهامي الدفاع سوى عن مايستطيع وما هو مكلف به!

إزاء مايجري من تعبئة مضادة مهووسة يف مايسمى حامية املقدسات الدينية ليس أمام 
الحركة التقدمية والعاملية املنظمة الفرنسية والعربية سوى خيار واحد هو حامية العاّمل 
والتجمعات املهاجرة من املسلمني وغريهم من تغول »املاكرونية« واليمني املتطرف الذي 
من املُرَجح أن يتمكن من الحكم يف أول موعد إنتخايب وتنتهي الجمهورية الخامسة والتي 
كانت متساهلة مع الهجرة بعد الحرب العاملية ألسباب دميوغرافية واآلن صارت ترغب يف 
تصفيتها إنّها العوملة ذات التأثريات املتناقضة يف الرشق والغرب نحن علينا كقوى نقابية 

وإصالحية ودميوقراطية أن نحمي اإلبل وللبيت رٌب يحميه!

»ماكرون« وحملته الغريبة!

النبي  الفرنسية »لنرصة  البضائع  الذي يدعو فيه بعض األمئة اىل مقاطعة  الوقت  يف 
محمد« ويحذر رئيس الجمهورية التونسية من »استهداف األمة االسالمية« دون إدانة 
املثقفني  عىل  النواب  مجلس  من  أعضاء  ويتطاول  اإلرهاب  لجرائم  وقوية  رصيحة 
والجامعيني والفنانني والحقوقيني الذين تصدوا لخطابات التحريض والعنف، بدعوى 
تبعيتهم لفرنسا ووالئهم لها، نّفذ متطرّف اسالموي تونيس يوم الخميس 29 أكتوبر 
2020 عملية ارهابية شنيعة يف مدينة نيس الفرنسية خلفت ثالث ضحايا ابرياء، واذ 
التعازي اىل عائالت الضحايا واىل  تتقدم املنظامت والجمعيات املمضية اسفله بأحر 

الشعب الفرنيس وتؤكد تضامنها معهم يف مصابهم فإنها:
التي  االجرامية  االرهابية  العمليات  وكل  االرهابية  العملية  هذه  بشدة  تدين   •

استهدفت مواطنني ابرياء،
والسياسية عىل  والقانونية  األخالقية  الردود  تكون  ينترش حني  اإلرهاب  أن  تعتقد   •

دعوات العنف والتحريض ضعيفة وال ترتقي إىل بشاعة الحدث، 
• تدعو الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية اىل ادانة رصيحة 
لكل عملية إرهابية والوقوف بحزم ضد الخطابات املتطرفة التي يسّوقها بعض نواب 

الشعب وبعض األمئة وبعض السياسيني بدعوى »نرصة اإلسالم«،
• تعرب عن تضامنها مع جاليتنا يف فرنسا وأوروبا والعامل الذين برهنوا منذ عقود أنهم 
يلتقي يف  التي  املسلمني،  العنرصية ضّد  أمام دعوات  قوة عمل وخري وسالم ومحبة 

اهدافها ومراميها االرهاب واليمني املتطرف،
وإطالق  املهاجرين  عىل  للتحريض  اإلرهابية  الجرائم  استغالل  خطورة  إىل  تنبه   •

الدعوات إىل طردهم ومزيد تشديد القوانني ضدهم،
الكراهية  اشاعة  هي  اإلرهاب  غاية  أن  عىل  تربهن  العملية  هذه  مثل  ان  تؤكد   •

والتعّصب وال ميكن مجابهته بنجاعة إال عرب نرش القيم اإلنسانية العليا.
عاشت الصداقة التونسية الفرنسية، نعم للتسامح واملحبة بني الشعوب٬ ال لدعوات 

العنف والتطرف والكراهية.
* املنظامت والجمعيات املوقعة: 

بيتي  التونسيني وجمعية  الوطنية للصحافيني  التونيس للشغل والنقابة  العام  االتحاد 
وجمعية فنون وثقافة للضفتني وجمعية مواطنة، تنمية ثقافات وهجرة للضفتني 

بفرنسا  للتونسيني  الدميقراطية  والجمعية  والتشغيل  التنمية  اجل  وإبداع من  وخلق 
وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية مؤسسة حسن السعداوي 
من أجل الدميقراطية واملساواة وجمعية »آفاق العامل التونيس« والجمعية التونسية 
للدفاع عن الحريات الفردية والتالقي من اجل الحرية واملساواة والجمعية التونسية 
والجمعية  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  والجمعية  الجامعية  القيم  عن  للدفاع 
جنسيا  املنقولة  االمراض  ملكافحة  التونسية  والجمعية  العنف  ملناهضة  التونسية 
وجمعية  )قرونوبل(  الضفتني  مواطني  ليزار  تونسيي  وجمعية  تونس  فرع  والسيدا، 

االلتزام املواطني وجمعية العمل املواطني–تونس وجمعية التونسيني بفرنسا وجمعية 
دراسات الفكر واملجتمع وائتالف من أجل نساء تونس وائتالف صمود وائتالف ثقافة 
واالورومتوسطية  املدنية  والدولة  الدميقراطية  أجل  من  يقظة  وجمعية  ومواطنة 
للحقوق  التونيس  واملنتدى  بالضفتني  للمواطنة  التونسيني  وفيدرالية  للحقوق 
االقتصادية واالجتامعية وجمعية جيل متضامن ورابطة الناخبات التونسيات والرابطة 
ملناهضة  التونسية  واملنظمة  نشاز  وجمعية  االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 
واملرصد  ابصار  وجمعية  زمربة  وصدى  املواطني  للعمل  التونسيني  واتحاد  التعذيب 
الدولة ومنظمة 10/23 لدعم مسار االنتقال الدميقراطي  الوطني للدفاع عن مدنية 
وجمعية جسور املواطنة والجمعية التونسية ملقاومة العنف واللجنة من أجل احرتام 
»جيل  وجمعية  مواطنة«  و  »التزام  وجمعية  تونس  يف  االنسان  وحقوق  الحريات 
التونسيني من اجل  التونسية للدفاع عن حقوق االنسان واتحاد  متضامن« والرابطة 
العمل املواطني وصدى زمربة وجمعية يقظة من أجل الدميقراطية يف تونس -بلجيكا- 
وجمعية التونسيني يف فرنسا وجمعية دراسات الفكر واملجتمع ومخرب الذاكرة املشرتكة 

من أجل الحرية والدميقراطية.
قامئة الشخصيات املوقعة عىل البيان:

هالة عبد الجواد، طبيبة، مناضلة نسوية، مدافعة عن حقوق االنسان وعبد الرحامن 
الهذييل، رئيس املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية وهشام عبد الصمد، 
االنسان  حقوق  مناضلة،  الحميد،  عبد  ومها  االنسان  حقوق  مناضل  مرتجم،  مؤرخ، 
وقاسم عفية، نقايب وحافظ عفاس، مناضل جمعيايت ومراد عالل، مدير مركز تكوين 
نقابية  عوادي،  وآمنة  الهجرة  قضايا  يف  ناشط  عالل،  وتوفيق  جامعي  عالل،  وسمري 
ويوسف  التنمية  حول  للبحث  التونسيات  النساء  جمعية  رئيسة  عوادي،  ونجمة 
مخرجة  بكار،  وسلمى  حقوقي  ناشط  بعبورة،  الدين  ونور  أعامل  محلل  عويدة، 
سينامئية، نائبة سابقة ونجيب البكويش، باحث يف الفلسفة السياسية وعبد اللطيف 
البلتاجي، مستشار وحسني باردي، محاٍم، ناشط جمعيايت ومفيدة بشري وصويف بسيس، 
العاملية  للفدرالية  رشفية  رئيسة  بلحسن،  وسهري  كاتبة  يحيى،  بلحاج  وآمنة  مؤرخة 
بن  ورابعة  املسار  حزب  عن  سابق  نائب  السالم٬  عبد  بن  وسليم  االنسان  لحقوق 
عاشور٬ جامعية متقاعدة وسناء بن عاشور، جامعية، رئيسة جمعية بيتي وعيل بن 
عامر، جامعي، مناضل حقوق االنسان وسليم بن عرفة، نقايب، ناشط سيايس وطارق بن 
هيبة، ناشط جمعيايت ونبيل بن عزوز، أستاذ، مناضل سيايس ونجيب بنتزيري، مواطن 
تقدمي وناجي البغوري، صحايف، النقيب السابق للنقابة الوطنية للصحافيني التونسيني 
وبرشى بلحاج حميدة، نائبة سابقة مبجلس نواب الشعب وطاهر بن مفتاح، مدرّس، 
ليون وخليل بن رشيف، مدير، مواطن ملتزم وطارق بن مفتاح، مدرس، ليون، فرنسا 
معامري،  مهندس  موىس،  بن  ود.محمد  االنسان  حقوق  مناضل  مهني،  بن  وصادق 
جامعي ومحمود بن رمضان، رئيس سابق ملنظمة »امنستي«، عضو األكادميية التونسية 

وحبيبة الزاهي بن رمضان، طبيبة، ناشطة جمعياتية ومحمد بن سعيد، طبيب، ناشط 
جمعيايت وفتحي بن سالمة،جامعي والهادي الشنشايب، منشط الربيع الثقايف التونيس، 
الدين  وجالل  الحكمة  بيت  أكادميية  عضو  جامعي،  بوڤرة،  والعريب  جمعيايت  ناشط 
الدفاع  ملؤسسة  مؤسس  الشامري،  وخميس  تقدمي  ومناضل  بلدية  رئيس  برحيمة، 
الرشيف  وعلياء  باليونسكو  لتونس  سابق  سفري  االنسان،  حقوق  عن  املدافعني  عن 
وسلوى  الفساد  ضّد  مناضل  الشامري،  وتوفيق  نسوية  ومناضلة  محامية  الشامري، 
الرشيف، جامعية ومنري الرشيف، صحفي  ومحي الدين رشبيب، مناضل حقوق اإلنسان 
الدميقراطيات  للنساء  التونسية  للجمعية  سابقة  رئيسة  نسوية  الرشيف،  وخديجة 
سينامئية  الفاين،  ونادية  جمعيايت  ناشط  دريدي،  ومحسن  جامعي  شويخة،  والعريب 
املتحدة  األمم  منظمة  يف  سابق  اطار  فنيش،  وفرج  مرسح  مديرة  فرحات،  وزينب 
ووحيد فرشييش، أستاذ قانون عام، جامعة قرطاج ومحمد الرشيف الفرجاين، أستاذ 
رشيف يف حامعة ليون2 وكلودات فرجاين، أستاذة متقاعدة ومحمد صالح فليس، مناضل 
ناشط  قذومي،  ومراد  الدميقراطيات  النساء  رئيسة جمعية  فراوس،  مواطني ويرسى 
جمعيايت ونجالء الغريب، باحثة حامعية وسعيدة ڤراش، محامية، نسوية، ناطقة رسمية 
باسم رئاسة الجمهورية سابقا ونجالء الغريب، باحثة جامعية وفتحي بلحاج عيل، ناشط 
جمعيايت ونادر هاممي، باحث جامعي وحسام حامي، ناشط يف املجتمع املدين ونبيلة 
وفاطمة  مناضل جمعيايت  هواشية،  وهادي  بلدية  مستشارة  نسوية،  مناضلة  حمزة، 
حواس،رئيسة االلتزام املواطني ومنري حسني، ناشط جمعيايت وسوسن الجعدي، أستاذة 
فرنسية، مدافعة عن حقوق اإلنسان وحسني جعايدي، مؤرج جامعي ونارص جلول، 
مناضل جمعيايت ورياض الجبايل وكامل الجندويب، وزير سابق، مناضل حقوق اإلنسان 

وايديت لومال جندويب، مناضلة حقوقية 
استاذ  كزدغيل،  والحبيب  نسوية  محامية،  الخلفاوي،  وبسمة  طبيب  كمون،  ورضا 
جامعي، عميد سابق لكلية اآلداب، منوبة ومحمد الخنييس، رئيس جمعية نشاز وبشري 
العبيدي، كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان ولطيفة لخرض، وزيرة 
سابقة ومحمد معايل، كاتب، صحايف، مرتجم وإنصاف ماشطة، مدرسة ونجا محضاوي، 
ميزوين  ونجاة  مغنية  فنانة،  مثلويث،  وآمال  جامعي  استاذ  مالخ،  وحبيب  خطاط 
ليندارغ، جامعية متقاعدة وجامل مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
سياسية  ناشطة  مصباح،  ومواهب  جمعيايت  مناضل  مستشار،  معىل،  وأنوار  االنسان 
االنسان  حقوق  مناضلة  الرباعي،  وليليا  جمعيايت  مناضل  الوساليت،  ورمزي  تقدمية 
وحامدي الردييس، جامعي ومسعود الرمضاين، ناشط حقوقي ورامي الصالحي، مدير 
التلييل،  ورضا  سابق  وزير  الطيب،  وسمري  صديق  ونزهة  للحقوق  االورومتوسطية 
مؤسسة احمد التلييل وليىل طوبال، فنانة، مرسحية وطارق توكابري، رئيس جمعية 
االنسان  لحقوق  التونسية  للرابطة  رئيس رشيف  الطريفي،  ومختار  بفرنسا  التونسيني 

وسعاد الرتييك، جامعية وكوثر الرشيد، منشطة ثقافية. 

بيان بعد العملية اإلرهابية في مدينة »نيس«

مسؤوليتنا جميعا مواجهة اإلرهاب وخطابات التحريض والكراهية
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الخريية يف  التام للجمعيات  الغياب  التونسيني عن رّس  يتساءل عدد من 
من  املحتشمة  التدخالت  بعض  )باستثناء  البالد  يف  الكورونا  انتشار  ظل 
عدد من الجمعيات ذات الطابع االجتامعي عىل غرار جمعية ناس الليل 
والهالل األحمر...(. جمعيات كانت قد انترشت يف الفرتة التي تلت الثورة 
املوجهة  االنتقادات  من  موجة  أثار  تام  غياب  اآلالف..  بعرشات  وتكاثر 
للعمل الخريي وخاصة تلك الجمعيات التابعة لالخوان يف تونس، واعتباره 
موسميا ويربز للعيان يف االنتخابات من اجل جمع األصوات، كام ميثل يف 
كثري من األحيان وعرب العديد من األعامل غطاء لتمويل اإلرهاب وتأجيج 

الرصاعات السياسية والقيام بأنشطة مشبوهة.

ديكور انتخابي 
وعديدة هي الجمعيات الخريية يف تونس.. فهذه جمعية »اإلسالم والحياة« 
وتلك جمعية »صفاقس الخريية« وأخرى تسمى »رابطة العمل الخريي« 
ورابعة تحمل اسم »االنصاف والعدالة« وما اىل ذلك من تسميات تجعلك 
تعتقد ان النشاط الخريي يف البالد ميتد اىل أقصاه. لكن يف اول اختبار مع 
ازمة كورونا التي ترضرت منها العديد من العائالت واملرىض، تكتشف ان 
للمرىض  املقدمة  املساعدات  توثق  تدخالت وصور  له من  يروج  كان  ما 
واملحتاجني مجرد دعاية لغاية يف نفس يعقوب وكفى بالله وكيال.. ولعلك 
تكتشف أيضا ان عددا منها هدفها العمل تحت ستار العمل الخريي سعيا 
منها إىل اخرتاق النسيج االجتامعي بتقديم نفسها للمواطنني، ورسعان ما 

أفرزت أزمة فريوس كورونا الدور املشبوه لتلك الجمعيات.
الحمالت  خالل  استخدامها  تّم  البالد،  يف  املعروفة  الجمعيات  فبعض 
االنتخابية ديكورا انتخابيّا لرشاء األصوات، فضاًل عن توظيف بعض الدوائر 

املشبوهة للجمعيات يف دعم اإلرهاب، ونرش الفكر املتطرف.
ومل يسجل حضور العديد من الجمعيات الخريية، يف أزمة فريوس كورونا 
من ناحية مساعدة الفقراء، كام كانت تفعل يف الحمالت االنتخابية، وأيًضا 
مل تشرتك يف املساهمة املجتمعية لدعم جهود الدولة يف مواجهة الفريوس.

الذي   1818 لصندوق  التربعات  جمع  لجنة  عضو  الكراي،  سفيان  وقال 
الجمعيات  من  مساهمة  أي  تسجيل  يتّم  مل  إنه  كورونا،  ملواجهة  أُنِشئ 

الخريية اإلسالمية يف دعم جهود الدولة ملواجهة الفريوس.
الرشكات  من  دينار،  مليون   75 نحو  بلغت  التربعات  حملة  أن  وأكد 
من  وتربعات  والبقية مساهامت  البنوك  من  دينار  مليون  و11  الخاصة، 
العديد من الفنانني والرياضيني والعبي كرة القدم، مؤكًدا الغياب الكامل 
األخرية،  السنوات  كبري يف  بشكل  ناشطة  كانت  التي  الخريية  للجمعيات 
خاصة يف الحمالت االنتخابية.  واتضح انه، حني يتعلق األمر بحالة طوارئ 
صحية، أو بتقديم املساعدة تختفي بشكل كامل يف انتظار مرور العاصفة 

واستعادة أنشطتها املشبوهة.

تمدّد جمعياتي خطير 
يف  مفصليا  جزءا  الخريية،  الجمعيات  عىل  الرهان  يعترب  وعموما 
يف  ليس  واالستقطاب،  للتمكني  السيايس  اإلسالم  حركات  اسرتاتيجيات 
تونس فحسب وإمنا يف منطقة الرشق األوسط أيضا وأوروبا ورشق اسيا. 
وأزمة كورونا كشفت عن أن وظيفة تلك الجمعيات مل تكن إعانة الناس 
وإمنا التموقع بينهم الستقطاب الشباب وأداء األدوار السياسية املشبوهة 
ومتويل الجامعات املسلحة مثلام أكدت ذلك جهات قضائية سنة 2018. 
لجمعية »قطر  باإلرهاب  االرتباط  تهمة  القضاء سنة 2018،  حيث وجه 

الخريية« الناشطة يف تونس. 
التي  والجمعيات الخريية اإلسالمية ال تشارك وال تتحرك إال يف األهداف 
كورونا  مكافحة  قضية  أما  والدينية..  السياسية  وفصائله  التنظيم  تخدم 
فال تنتمي إىل قاموسهم. ويف السنوات املاضية أطلق ناشطون يف املجتمع 
الخريية اإلسالمية  الجمعيات  التونيس صيحات تحذير بشأن متدد  املدين 
عن  الجمعيات  هذه  إيقاف  أن  واعتربوا  القومي،  األمن  عىل  وخطورتها 
اإلرهاب،  سموم  من  واألفراد  الدولة  لحامية  مجتمعية  رضورة  النشاط 

فضاًل عن حامية النسيج املجتمعي من األفكار التكفريية.
وقد تواترت املطالب بإيقاف تلك الجمعيات، خاصة سنة 2019، إثر تورط 
يف  بوزيد،  سيدي  والية  من  »الرقاب«  مبنطقة  »إخوانية«  رئيس جمعية 
مؤسسته  إغالق  إىل  الحكومة  دفع  الذي  األمر  طفل،  من  أكرث  اغتصاب 

ووصفه »باملحتشد اإلرهايب«.
أزمة »كورونا«  االنتهاء من  برفع دعوى قضائية حال  الناشطون  وطالب 
الجزائرية لوجود شبهات  التونسية  الحدود  ضد 4 جمعيات تنشط عىل 
تتكثف  حيث  الشعانبي  جبال  يف  املسلحة  الجامعات  دعم  يف  التورط 

العمليات اإلرهابية.
كام تتهم الجمعيات الخريية بالضلوع يف »تبييض األموال«، وتهدد كيان 
املدين  املجتمع  مع  العالقة  عن  املسؤول  العام  املدير  وحسب  الدولة.  
بوزارة حقوق اإلنسان والعالقة مع الهيئات الدستورية، إن الوزارة قامت 
بحّل 42 جمعية فيام تجري مقاضاة 435. وتشمل عمليات التقيص أيضا 
األحزاب السياسية الناشطة يف البالد، تحدثت  السلطات مؤخرا عن حّل 
8 أحزاب مل تكشف عن تقاريرها املالية. وقد تّم إرسال تنبيهات لـ174 
حزبا. إذ أنه يوجد يف تونس 222 حزبا لكن تبني أن هناك 40 حزبا فقط 

ينشط فعليا..

حّل عدد من الجمعيات المشبوهة 
وحسب إحصائيات وزارة حقوق اإلنسان والعالقة مع الهيئات الدستورية، 
تعديل  إىل  تونس  واضطرت  جمعية.  ألف   23 من  أكرث  بتونس  يوجد 

ترشيعاتها للحد من مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
مبحاكمة  الفارطة،  السنوات  منذ  قامت  قد  التونسية  السلطات  وكانت 
أو  اإلرهاب  »متويل  بتهمة  خريية  جمعيات  عىل  القامئني  من  العديد 
الفصل  ينّص  إذ  اإلرهاب«.  تساهم يف متويل  أجنبية  بجمعيات  االرتباط 
35 من قانون الجمعيات التونيس عىل أنّه »يُحظَر عىل الجمعيات قبول 
مساعدات أو تربعات أو هبات صادرة عن دول ال تربطها بتونس عالقات 
ديبلوماسية أو عن منظامت تدافع عن مصالح تلك الدول وسياساتها«. 
وقررت خلية األزمة املكلفة مبتابعة الوضع األمني يف 2014، وقف نشاط 
يف  اما  مشبوهة.  إرهابية  نشاطات  متويل  يف  تورطها  ثبت  جمعية   157
2015 فتّم تعليق نشاط 80 جمعية، وإصدار التنبيه لـ83 جمعية أخرى 
بتسوية وضعيتها القانونية إضافة إىل حّل عدد آخر من الجمعيات بقرار 

شبهة  حولها  تحوم  التي  الجمعيات  من  العديد  إحصاء  تّم  كام  قضايئ. 
قضية   24 تسجيل  تّم   2016 ويف  تكفريية.  بجامعات  والعالقة  اإلرهاب 
جمعية   19 حّل  أجل  من  بتونس  االبتدائية  باملحكمة  نرشها  تّم  عدلية 
الخريية  الربكة  وجمعية  الهداية  وجمعية  الخريية  الجنة  جمعية  وهي: 
الخريي وجمعية علم وتنمية  النامء  املسلمني وجمعية  الشبان  وجمعية 
لإلصالح  الربكة  وجمعية  الخريية  تونس  وجمعية  االسالم  علم  وجمعية 
لتعليم  الفرقان  وجمعية  الخريية  الرب  وجمعية  االجتامعي  والتكافل 
الخري  شباب  وجمعية  الخريية  الحياة  وجمعية  الرشعية  والعلوم  القرآن 
بجرزونة وجمعية أم الخري وجمعية شباب الصحوة ببني خيار وجمعية 
العبادلة الخريية وجمعية قطر الندى وجمعية الخري االسالمية وجمعية 

الرب واالحسان.
وتّم الحديث يف وقت سابق عن لجوء »كتيبة عقبة بن نافع«، التي يتمركز 
عنارصها يف جبل الشعانبي عىل الحدود مع الجزائر، إىل إحدى الجمعيات 
بينهم  من  اإلرهابية،  العنارص  من  عدد  إىل  أسلحة  لتهريب  الخريية 
ومحمد  بلعيد  شكري  املعارضني  باغتيال  األول  املتهم  القضقايض  كامل 
الرباهمي.. وإضافة اىل دورها املشبوه يف مساندة اإلرهاب وتقديم الدعم 
يف  الخريية  الجمعيات  من  آخر  عددا  فإن  لجامعاته،  واللوجستي  املايل 
مبا  التمتع  غري  مالياً  السياسية  األحزاب  بدعم  أخرى  تُهامً  يواجه  تونس، 
جهات  من  التمويل  تلقي  إمكانية  من  التونيس  القانون  لها  به  يسمح 
أجنبية، فقد ُوجهت إليها العديد من االتهامات بتدوير األموال األجنبية 
ومنحها ألحزاب سياسية أو شخصيات سياسية، منها ما أثاره تقرير دائرة 
املحاسبات الحكومية حول مراقبة الحملة االنتخابية الرئاسية يف تونس، 
أجنبي  لتمويل  الرئاسة  مرشحي  أحد  تلقي  عن  كشفه  بعد  جدل  من 

مشبوه من الخارج، عرب جمعية ُمقربة منه.
وعموما، فإن الخالف املجتمعي حول ماهية عدد من الجمعيات الخريية 
باطنها  ويف  اجتامعية  خدماتية  ظاهرها  يف  أدوارا  تلعب  التي  تونس  يف 
االنشغال  بسبب  عنه  الطرف  غض  يتّم  أن  ميكن  ال  موجهة،  سياسية 
مبكافحة فريوس كورونا املنترش يف البالد. بل انه الوقت املناسب لفتح هذا 
املعلنة  الخريية  التي متارس أهدافها  الجمعيات  امللف والتمييز حقا بني 
بحق وبني غريها التي متارس أدوارا مشبوهة، أكدها الظرف الحايل وعّمق 
حولها الشكوك بالنظر اىل عدم مبادرتها يف القيام بدور فّعال للمساهمة 

يف التصدي للجائحة.
* حياة الغامني 

برزت بقوة خالل االنتخابات وغابت في زمن المحنة..

فريوس كورونا يكشف الدور املشبوه لعدد 
من الجمعيات الخريية يف تونس
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يتابع قسم العدالة البيئية للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية 
نابويل  من  قادمة  ومشابهة  منزلية  نفايات  حاويات  دخول  ملف  بانشغال 
 SOREPLAST مقيمة  غري  لرشكة  مشبوهة  توريد  صفقة  إطار  يف  االيطالية 
البالستيكية. وقد  النفايات  والحاصلة عىل رخصة نشاط لفرز وتثمني ورسكلة 
الفارط وقع  نفايات يف جوان  بإدخال عدد 72 حاوية  املذكورة  الرشكة  قامت 
بوادي  النفايات  مصّب  من  بالقرب  املوردين  مبنطقة  الرشكة  مقر  يف  تخزينها 
اطار عملية تفتيش مبستودع  الديوانة آنذاك يف  أعوان  الية بسوسة. وقد قام 
الترصيح  يف  الحاصلة  املغالطة  اىل  بالنظر  مخالفة  بتسجيل  املوردة  الرشكة 
النفايات تحت التصنيفة الديوانية 15/39  الديواين والتي دخلت عىل أساسها 
 25/35 للتصنيفة  تخضع  متنوعة  نفايات  أنها  حني  يف  بالستيكية(  )نفايات 
)نفايات منزلية( والتي مينع توريدها كليا طبقا للقانون عدد 41 لسنة 1996 
وإزالتها  فيها  الترصف  ومبراقبة  بالنفايات  املتعلق   1996 جوان   10 يف  املؤرخ 
والتفاقية Bâle التي تحجر تداول النفايات املنزلية. وبينام كان املورد يكسب 
الوقت بعد أن طالبته مصالح الديوانة بإعادة تصدير الحاويات املمنوعة، حلت 
له سوى  الذي ال هّم  اإليطايل  الرشيك  مبيناء سوسة 212 حاوية جديدة من 
التخلص من نفاياته المتصاص غضب الشارع اإليطايل بعد تراكم النفايات. وقد 
قامت مصالح الديوانة بحجز الدفعة الثانية من النفايات التي يتقاىض الجانب 
التونيس ما يعادل ال 150دينار عن كّل طن منها وفق العقد املربم مع الرشكة 

اإليطالية الهادف اىل دفن قرابة ال 120 ألف طن باملصبات التونسية.
وحيث يستنكر املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية تواصل هذه 

الكارثة البيئية منذ ما يقرب الستة أشهر، فإنه ينوه بالنقاط التالية:
الدولة  أجهزة  عىل  املتواصل  وضغطها  الرشكات  بعض  تغّول  الواضح  من 
ومختلف الوزارات لتحقيق مصالحها التي تتناىف مع حق املواطن يف الصحة ويف 
بيئة سليمة ومع سيادة الدولة عىل ترابها ومجالها الطبيعي. ويزيد الطني بلة 
فيام يخص االستثامر يف قطاع النفايات، القانون عدد 14 املؤرخ يف 30جانفي 
2001 والذي يقيض بتبسيط اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالرتاخيص املسلمة من 
طرف وزارة البيئة والتهيئة الرتابية يف املجاالت الراجعة لها بالنظر مام يسهل 
من  عليها  املنصوص  بالرشوط  التالعب  املذكورة  التونسية  الرشكة  أمثال  عىل 
دراسة تأثري املحيط وكراس الرشوط والتنديد بأي تعطيل حاصل تحت غطاء 

عرقلة االستثامر.
منحها  قبل  والرصامة  الرشكات  هذه  مراقبة  يف  الدولة  مصالح  دور  غياب  إن 
الرتاخيص الالزمة أمر مسرتاب خاصة أن هذه املشاريع تنرش املوت وتتسبب 
يف التدهور البيئي وتلوث الطبقة املائية والهواء خاصة أنها تحوي نفايات طبية 

وكيميائية.
إن البالغ الصادر عن وزارة البيئة والشؤون املحلية بخصوص فتح تحقيق إداري 
إن  أنه  والحال  املوردة  للرشكة  كاملة  املسؤولية  فيه  تحمل  والذي  الغرض  يف 
قامت الوكالة الوطنية لحامية املحيط التابعة لها بالنظر باملراقبة الالزمة بعد 

مصادقتها عىل دراسة تأثري املحيط ملا وصلت هذه النفايات اىل تراب تونس.
اكتفت  التي  النفايات  يف  للترصف  الوطنية  الوكالة  دور  عن  يسأل  أن  لسائل 
حبوب  واستخراج  ورسكلة  خزن  أساس  عىل  للرشكة  الرشوط  كراس  بتسليم 
البالستيك دون أي تتبع ملدى مطابقة نشاط الرشكة للمنصوص عليه بالكراس.

إن هذه الحادثة ترتقي اىل جرمية بحق أهايل املنطقة خاصة والدولة التونسية 
عامة. ويجدر التذكري بأن سياسة تونس يف الترصف يف النفايات تعرف إخالالت 
عديدة يف عالقة بطريقة التخلص من النفايات واعتامد سياسة الردم. وخري مثال 
عىل فشل هذه السياسة الكوارث الحاصلة واالحتجاجات يف مصبات برج شكري 

وعقارب والرحمة وغريها.

يجب التحذير من األريحية التي يترصف بها الجانب االورويب يف الشأن التونيس 
يف عالقة بالنفايات، وتجدر اإلشارة أن من أكرب الرشكات املترصفة يف املصبات 

.Segor وفرنسية )ECOTI( التونسية إيطالية
وبناًء عىل هذا فإن املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية:

يؤكد عىل رضورة فتح تحقيق مبارش مع األطراف واملؤسسات املتواطئة مع هذا 
للموت  والجالبة  امللوثة  املصانع  الرقايب عىل هذه  الدور  بغياب  امللف ويندد 

الرسيع للشعب التونيس.
تصدير  إعادة  قبول  عىل  اإليطايل  الرشيك  إجبار  اىل  املختصة  الجهات  يدعو 
العملية  املخالفة مبصاريف هذه  التونسية  الرشكة  يتكفل مع  ان  نفاياته عىل 
الديوانية وذلك طبقا للقوانني التونسية والدولية ودون الرجوع إىل العقد املربم 

بني الرشكتني الذي تخدم كل بنوده كال الطرفني.
 * قسم العدالة البيئية للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية

* الحبيب الشايب        
الثالثاء املايض تناول هشام املشييش رئيس  النقطة االعالمية ملساء  خالل 
الحكومة مجمل األسباب املوضوعية التي دفعت الحكومة اىل سحب مرشوع 

قانون املالية التكمييل لسنة 2020.
اىل  باالشارة  خطابه  املشييش  هشام  استهل  االعالمية،  النقطة  هذه  ويف 
انتقال  مخاطر  من  منبها   ،%  14 بلغ  والذي  امليزانية  يف  العجز  تضخم  نسبة 
ومن  الخاصة  املؤسسات  اىل  العمومية  املؤسسات  تعانيه  الذي  العجز  عدوى 
عجز الدولة عن االيفاء بالتزاماتها تجاه املؤسسات املانحة خاصة أن الحكومة 
معقولة  مخرجات  ايجاد  أجل  من  للمبادرة  ضعيف  هامش  أمام  اليوم  تقف 
تكفل عجز امليزانية وبني املشييش ان الحكومة عندما نالت ثقة مجلس نواب 
الشعب، كانت نسبة النمو للعام السابق ال تتعدى خط 1 % إذ كانت اآلمال 

معلقة عىل تحقيق نسبة منو ب 2.7 %.
عىل  وتأثرياتها  كورونا  بجائحة  املالية  التداعيات  عن  حديثه  سياق  ويف 
العجز املايل للميزانية، أوضح رئيس الحكومة ان هذه التداعيات ال متثل السبب 
اسباب  أحد  مبثل  الكورونا ظل  عامل  إن  بل  املايل،  التداعي  حالة  الرئييس يف 
تعمق األزمة، ذلك ان تأثري الكورونا عىل املالية العمومية ناهز 8 آالف مليار 

دينار..
وأكد هشام املشييش ان حكومته قد انتهجت مبديْئ الشفافية واملصداقية 
شأنه  من  واملصداقية  الشفافية  اعتامد  ان  ذلك  للميزانية،  تقدميها  طريقة  يف 
التداين والعجز فضال عن كونه سيساعد الحكومة عىل نيل ثقة  وقف نزيف 
الجهات املانحة ويف مقدمتها البنك الدويل الذي مل تنقطع املشاورات والحوارات 

معه.
تناقش  التونسية  الدولة  ان  عىل  الحكومة  رئيس  أكد  ذاته،  السياق  ويف 

امكانية تأجيل أو اعادة جدولة ديونها والتزاماتها حتى تتخطى عجزها املتواصل 
وصعوبة ظرفها املايل الذي يستوجب العودة اىل تعميق قيمة العمل وتوسيع 

نطاقها.
البالد  به  متّر  الذي  االقتصادي  الظرف  املشييش صعوبة  ومل يخف هشام 

واستمرار تداعيات تأثري فريوس كورونا عىل امليزانية اىل ما بعد سنة 2022!
ودعا رئيس الحكومة البنك املركزي اىل لعب دور ايجايب يف تدعيم اسباب 
تجاوز العجز ولو ب 3مليار دينار، وذلك يف اشارة غري معلنة عن توجه الدولة 
ارتفعت  التي  الخاصة  البنوك  عىل  التعويل  بدل  املركزي،  البنك  من  لالقرتاض 

عائداتها املالية وارتفعت معها نسب الفائدة.
* تركة ثقيلة 

بلغت هذا  األزمة يف تونس قد  ان  أكد هشام املشييش  ويف جانب آخر، 
ارساء  عىل  البالد  خاللها  من  تقدر  مل  طوال،  سنوات  تراكامت  نتيجة  العمق، 

منوال اقتصادي يكون رافعة فعلية للتنمية الشاملة.  
فاستمرار األزمات االقتصادية، هو الذي ولّد حسب رئيس الحكومة ارتفاع 
مستوى الهجرة غري الرشعية وفائض البطالة وغذى أيضا فقدان األمل لدى اوسع 

الرشائح االجتامعية.
* تطبيق القانون بقوة الدولة 

مل يخف هشام  وتطاوين،  قفصة  االجتامعية يف  األزمات  ويف حديثه عن 
املشييش تقدم املفاوضات يف ملف الكامور مبا يؤرش عىل انفراج قريب ومقابل 
ذلك، استعمل رئيس الحكومة مطرقة الدولة الناعمة، عندما قال »لن نسمح 
مستقبال بقطع السكك الحديدية وغلق مداخل الطرق وايقاف انتاج الفسفاط 
والبرتول« واضاف »ال بد من ايقاف حجم الدمار االقتصادي وذلك بعدم القبول 

باملس من قوت الشعب، عرب املرور اىل تطبيق القانون بقوة الدولة.

* تنسيقية الكامور: الضخ ال والرخ ال 
خطاب رئيس الحكومة هشام املشييش، تلقته تنسيقية الكامور برضب من 
السيد  »االشمئزاز« و »االستفزاز« حيث جاء رّدها رسيعا عن طريق منسقها 
الحكومة  لرئيس  املتحدي  لهجة  فيديو  تحدث يف رشيط  الذي  الحداد  طارق 
إذ ذكر ان »الفانة« ليست ملكا للسيد هشام املشييش، بل هي ملك للشعب 
التونيس، وان استغالل قّوة الدولة لن يرهب أهايل تطاوين الذين خربوا النضال 
ضد كل اشكال »القمع« و»االنتهاكات« زمن كان هشام املشييش وزير داخلية 
يف حكومة السيد الياس الفخفاخ ونبه طارق الحداد رئيس الحكومة من مغبّة 
انتهاج اسلوب القوة والعنف ضد اهايل تطاوين، مؤكدا يف السياق ذاته ان قوة 
الدولة الحقيقة من قوة متاسك شعبها واحرتام حقوقهم االقتصادية واالجتامعية 
واالتفاقيات املربمة، واضاف منسق الكامور ان اهايل تطاوين لن يرتاجعوا قيد 

امنلة  عاّم ورد يف اتفاق سنة 2017.
وانتهى منسق الكامور اىل تجديد الشعار التقليدي الذي تم رفعه خالل 
مرحلة التصعيد الذي شهدته الجهة وتصادمها مع رجال األمن »الضخ ال والرخ 

ال«.

نفايات ايطاليا يف تونس: أين الدولة وأين مصالحها؟

بعد أن أوضح التوجهات الجديدة

املشيشي: املرور إىل تطبيق القانون بقوة الدولة 
الحداد: الضخ ال والرخ ال!

اهلل أكبر 
ونّاس  منصف  الدكتور  األربعاء  أمس  غادرنا 
إثر وعكة صحية ألزمته الفراش ونقل ٌثرها إىل 

املستشفر العسكري بتونس.
جريدة  أرسة  تتقّدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
يف  وزمالئه  وطلبته  وذويه  أهله  إىل  الشعب 

بأحّر  املوّسعة٬  التونسيّة  والرتبويّة  العلميّة  واألرسة  التونسيّة  الجامعة 
التعازي وأصدق عبارات املواساة.

وقد ُعرف الفقيد ببحوثه وكتبه العلميّة يف علم االجتامع. فقد أرشف عىل 
بدماثة  الفقيد  ُعرف  االجتامع. كام  رسائل وأطروحات كثرية يف قسم علم 

أخالقه ورفعتها. 
بني  ومن  كبرية.  علميّة  قامة  البلد  هذا  وخرس  التونسية  الجامعة  خرست 
أبرز كتبه »الشخصية التونسية: محاولة يف فهم الشخصية العربية« وكتاب 

»الشخصية الليبية ثالوث الغنيمة والقبيلة والغلبة«.



9الخميس 5 نوفمبر 2020 - العدد 1615 
نقابة

* الطايع هراغي      

ليس غريبا أن تجمع كّل املقاربات عىل كارثيّة األزمة التي 
مستفحلة  فاألزمة  سنوات.  عرش  منذ  البالد  فيها  تتخبّط 
إىل درجة بات من املستحيل إنكارها حتّى من قبل الذين 

صنعوها وأبّدوها.
ولكّن االتّفاق يف التّوصيف ليس اتّفاقا يف األسباب.                            
-ولنقل  األزمة  حرص  والّنتائج:  األسباب  بني  الخلط   **
االنتقاليّة  املرحلة  طبيعة  يف  التّعرّث-  التّخفيف  باب  من 
الفهم،  يف  عقم  عىل  تدليل  جانفي   14 ثورة  تلت  التي 
العوامل  إن مل يكن مغالطة مقصودة ومحسوبة لحجب 
األساسيّة املولّدة لألزمة واملتحّكمة فيها. ذلك أّن املراحل 
االنتقاليّة متيل بالتّعريف إرساء سياسات انتقاليّة مدروسة 
منتهجة يف  كانت  بالرّضورة مع سياسات  تقطع  وناجعة، 
الفرتة الّسابقة، وترّسع يف احتواء االنفالت الذي يصاحب 
كّل التّحّوالت -فام بالك بالثّورات-. والحال أّن العالجات 
سياسة  تتجاوز  مل  سنوات  العرش  خالل  ُمورست  التي 
تغرّي  بدائيّة.  األشكال  بأكرث  لألعامل  اليومّي  الترّصيف 
ستتغري  فكيف  جنيس.  بطاقم  واستبدل  الحاكم  الطّاقم 
نتيجة  الثّورات  كّل  يصاحب  الذي  االنفالت  الّسياسات؟ 
األسباب  عىل  تسرّت  هو  مرّبر  إىل  وتحويله  سببا،  وليس 
يفتح  رئييّس  سبب  إىل  االنفالت  يحّول  عندما  الحقيقيّة. 
الّدولة وتغّولها  التّذّرع باسرتجاع هيبة  أمام  الباب واسعا 
واسرتجاع  الّدولة  )هيبة  الباجي  سياسات  تكشفه  كام 
مجدها( وسياسات الجبايل وعيل العّريض يف اعتامد ترويع 
هو الّنسخة الوفيّة لسياسات بن عيل وبطانته.                           
** الّدستور التّونيّس: وصف الّدستور التّونيّس مرارا وتكرارا 
أحسن  من  بالّضبط  )العبارة  الّدساتري  أرقى  من  بأنّه 
الّدستور وثيقة، ميثاق، عهد، يف  ليكن.. ولكّن  الّدساتري(. 
مجرّد  إىل  يتحّول  قد  ببنوده  امللتزمة  املؤّسسات  غياب 

ولَِم  والتّبايك،  واملروق  الخروقات  التّذّمر من  يتيح  مرجع 
ال التّنديد بعدم تكريس ما ورد فيه؟ ويقف شاهدا عىل 
مكرّس  هو  وما  الّدستور  يف  منصوص  هو  ما  بني  التّباعد 
أحيانا  واملتابعة  اإللزام  آليّات  لغياب  الواقع  أرض  عىل 
الحكم  بطبيعة  مرتبطة  ألنّها  اخرى  أحيانا  والستحالتها 
سياسيّة  املسألة  الحاكم؟  الفريق  وبهويّة  الحكم  وبنظام 
فالقانون ضامنة من ضامنات،  قانونيّة.  باألساس وليست 
وليس الّضامنة، وال نعدم يف التّاريخ، ويف تاريخنا بالّذات 
أمثلة عىل دوس دساتري اعتقد واضعوها أنّها تشّكل منعة.                                                      
ترّهل  الّسيايّس: ترجع جّل األطراف  الّنظام  ** يف طبيعة 
إىل  وتعّفنة  الّسيايّس  املشهد  وتعطّل  الّسياسيّة  الحياة 
هجانة الّنظام الذي يفرز بالرّضورة فسيفساء تحول دون 
الّنظر عن  -بقطع  برامجها  تطبيق  تستطيع  أغلبيّة  إنتاج 
يف  يتمثّل  إذن  الّسحرّي  الحّل  املشاريع-.  هذه  طبيعة 
اعتامد نظام العتبة. فمن سيكون الرّابح األّول؟ هو حتام 
واملؤّسسات  لإلدارة  التّنّفيس  الجهاز  عىل  املرتبّع  اليمني 
عىل  الباب  فتح  عمليّا  وهو  ورئاسة-.  وبرملانا  -حكومة 
مرصاعيه أمام صّناع األزمة إلدرة األزمة وإعادة إنتاجها.                       
وجود  تضمن  آليّات  منطقيّا  تتطلّب  االنتقاليّة  املراحل 
الّنظام  عن  وماذا  إقصاءها.  ال  الّسياسيّة  »األقلّيّات« 
إدانة  ليس  أ  األطراف؟  عديد  إليه  تحّن  الذي  الرئايّس 
للّنظام الربملايّن -بقطع الّنظر عن الوعي بذلك من عدمه-؟ 
الّنظام  فظاعة  عىل  ورّدا  مطلبا  الربملايّن  الّنظام  يكن  مل  أ 
الهّشة  املجتمعات  يف  الرّئايّس  الّنظام  يثبت  أمل  الرّئايّس؟ 
التّمثيل  أفضليّة  عىل  )التّوافق(  االتّفاق  ليس  أ  كارثيّته؟ 
الربملايّن مرّده هاجس املخاوف -املرشوعة- من عودة نظام 
االستبداد؟ فهل زالت هذه األسباب؟ وهل مثّة دليل يتيم 
عىل أّن اعتامد الّنظام الرّئايّس سيكون بّوابة اإلقالع واإلنهاء 
املسألة  أساسا؟ هل  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  األزمات  مع 
مسألة تجريب )من باب نّجرب لرنى( وبعدها لكّل حادث 

؟  يث حد
أّن  الواقع 
أخطر  األمر 
ألنّه  بكثري 
يتعلّق  ال 
ضلة  مبفا
نظامني  بني 
أصلح  أيّهام 
إفادة  وأكرث 
حلة  للمر
 ، ليّة لحا ا

البالد  إلخراج  الّسبل  أنجع  عن  البحث  ليس  واملنطلق 
إىل  االحتكام  يف  تتمثّل  الخطورة  الزّجاجة.  عنق  من 
املرّبر(  وغري  املحسوب  )غري  الفعل  رد  قوامها  سياسة 
للمصلحة  الكيّلّ  التّغليب  عىل  الحاالت  أحسن  وتقوم يف 
وضعه  من  انطالقا  سيايّس  طرف  لكّل  الحينيّة  اآلنيّة 
رهانه  مثال  الّنهضة  فحزب  الحزبيّة.  ورهاناته  الّداخيل 
رهانه  وسيظّل  الربملانيّة،  املؤسسة  عىل  املنظور  األمد  يف 
أظفار  تقليم  مصلحته  ومن  ثانويّا،  الرّئاسة  مؤّسسة  عىل 
بقيّة  العتبة(.  )نظام  بالقانون  الصغرى«  »الكيانات 
األحزاب تخلط بني تهّمشها ومحدوديّة متثيليّتها والحسم 
يكمن  اإلشكال  كّل  اإلشكال  الربملايّن.  التّمثيل  جدوى  يف 
يف تحويل املسألة إىل معضلة نظريّة )لألسف دون وعي 
ودون متثّل ملقتضيات »املناظرات«. املسالة بوضوح: ماذا 
نريد من/ وبالّنظام »الفاليّن« لتونس يف املرحلة الحاليّة؟ 
ما هو الّنظام القادر عىل حّل املعضالت املرتاكمة واملعلّقة 
اآلن وليس يف املطلق؟                                                       

الجدل  طبيعة  أّن  يبدو  املفاهيم:  عىل  الّدوس  يف   **
الخلط  مرّده  الّسياسيّة  املسائل  من  جملة  حول  الّدائر 
بني املفاهيم. من رصاع األفكار تولد الحقيقة. ما اختلفنا. 

ولكّن حّريّة التّعبري ليست تربيرا للخيانات عىل أنّها وجهة 
نظر، وليست تهجينا للقيم. ولكّن ذلك ال يعني بأيّة حال 
مدخال  تصبح  عندما  والّدميقراطيّة  الّرأي،  بحّريّة  الكفر 
إلرساء الهجانة والهرسلة والتّعفني املقصود املقاد بعقلية 
-إذا  التّفكري. فمساوئها  بحّريّة  الكفر  تعني  استئصاليّة ال 
أقّل بكثري من مآثرها خاّصة يف مجتمعات  سلّمنا بذلك- 
والّسلوك  الّدميقراطيّة  العقليّة  عىل  تتدرّب  زالت  ما 
الّدميقراطّي بتمثّل عذاباتها، إذ ليس يتبّدل ما يف األعيان 
واملفاهيم  )الفكر  األذهان  يف  ما  يتبّدل  حتّى  )الواقع( 

والعقليّات(.     

* لطفي املاكني
الحوار  إلنجاز  خالفاتها  تتجاوز  ان  السيايس  املشهد  مكونات  مختلف  مبقدور  هل 
الوطني؟ هذا التساؤل يطرح اليوم بإلحاح من قبل أغلب املتابعني بعد ان تعمقت تلك 
الخالفات وطغت عىل الفعل اليومي لألحزاب التي أغفلت االهتامم بطرح البدائل وضبط 

األولويات التي تحتاجها البالد يف هذا الوقت العصيب من أوجهه املختلفة. 
ويرتبط ذلك التساؤل مبا يحمل حاليا بني مختلف الفاعلني ونعني هنا تحديدا األحزاب 
السياسية إذ يرتقب البعض من يقوم بالخطوة األوىل باتجاه هذا الحوار بعد ان اكتفوا يف 
الترصيح  ذلك  أن  اعتقادهم  مع  الحوار  هذا   اىل  البالد  بحاجة  بالترصيح  سابقة  مرحلة 

يجنبهم أي مؤاخذة مام قد تعرفه مآالت األحداث الحقا.

* النوايا ال تكفي لوحدها!
ومام يعزز تساؤل املالحظني للشأن الوطني أن النخبة السياسية منغمسة يف خالفات 
مصلحية بالدرجة األوىل أي التضاد فقط من أجل أن أكون صاحب صوت عال حتى وإن 
كان صداه مثل الطبل األجوف يف حني تختفي هذه األصوات عندما يتطلب األمر أن تقدم 
حلوال حقيقية لتجاوز عديد اإلشكاالت والصعوبات التي ال يخلو منها قطاع ينئ تحت وطأة 
لفريوس  املتزايدة  التداعيات  مع  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  لألوضاع  انهيار  شبه 
كورونا والتوجس  من أن تنقلب تلك األوضاع نحو احتقان اجتامعي غري مسبوق بعد أن 
قليلة  فئة  استئثار  أمام  العيش  لقمة  أجل ضامن  تكابد من  املجتمع  أغلب رشائح  باتت 
مبقدرات البالد وثرواتها وتحالفها مع اللوبيات التي استغلت هشاشة األوضاع لتزيد من 
توسيع دائرة استغاللها ويف نفس الوقت تعمق من معاناة الطبقات املفقرة من يوم اىل 
آخر بل إنها تدير لها ظهرها متجاهلة كل ما تعاين وتروج لها خطاب ما يعرف يف العلوم 
نتيجة ما  التضليل مبفردات االستغراب وكأنها ليست هي من يتحمل  السياسية بخطاب 
لجنة  داخل  أيام  منذ  الدائر  الجدل  ويظهر  العيش  ومستوى  الرشائية  املقدرة  إليه  آلت 
املالية والتخطيط والتنمية عندها والتي باتت تحتاج اىل معجزة حتى يعود إليها توازنها 

واستقرارها الذي افتقدته منذ سنوات.

* ترك المناكفات المصلحية 
املجتمع  رشائح  أغلب  تقتنع  أن  العام  املشهد  يف  يحمل  مام  الخشية  يعمق  ما  إن 
بأن  شعورها  تزايد  مع  لوحدها  أكرث  تقول  ال  حتى  املتدهورة  األوضاع  هذه  تواجه  أنها 
نخبتها السياسية التي منحتها أصواتها يف االنتخابات املاضية منشغلة عنها بتصفية حسابات 
العامة  الجلسات  يوميا يف  سياسيوية وفق أجندات داخلية وخارجية ولعل من يشاهده 
للربملان أو يف البالتوات يغنيه البحث عن شواهد لذلك االنشغال عن هموم التونسيني بعد 

أن أوهموهم يف حمالتهم االنتخابية بالعيش الرغيد والرفاه الصميم.
إن منطلق نجاح الحوار الوطني الذي تتالت الدعوات إليه هو توفر رغبة صادقة من 
الجميع للقفز عىل الخالفات الهامشية والذهاب اىل طاولته باملقرتحات الحقيقية الواقعية 
ألن التشخيص بكامل تفاصيله معلوم ومتداول إن مل نقل إنه مجرت، إن مل يعد يكفي اليوم 
أن تصدر أغلب األحزاب البيانات متأسفة عىل دقة املرحلة وما تتطلبه من تكاثف الجهود 
ألن هذا الكالم ما عاد ينطيل عىل سامعيه وحتى عىل من كتب تلك البيانات املنسوخة 

بأفعال التمني واالرتكان املبني للمجهول.
إن املطلوب من النخبة السياسية أعمق من تلك الكليشيات املمجوجة واملستهلكة 
الحزبية  املصلحة  يف  الخارقة  املناكفات  تلك  ترك  عىل  قادرة  أنها  الربهنة  عليها  ألنه 
والحسابات السياسيوية والتحالفات املنفعية واستغالل الوضع لكسب املواقع ومترير قوانني 
ال شعبية ترمي من ورائها اىل الهيمنة يف املرحلة القادمة وترك الجميع أمام األمر الواقع، 
وقد يغيب عن هؤالء أن مختلف عمليات سرب اآلراء ومهام كانت درجة االنتقاد املوجه 
السيايس  بالشأن  االهتامم  يف  املستجوبني  لدى  العزوف  نسبة  ارتفاع  تكشف  فإنها  إليها 
لفقدانهم للثقة تجاه الفاعلني السياسيني وهذا مؤرش ال نعتقد أنه يرّس كل من يريد الدفع 
باملسار الدميقراطي والخروج من الدائرة عىل صواب رؤية وتصورا وأن هامش الوقت مل 
يعد لصالحهم وما عليهم إال التوقف لحظة ملراجعة أخطائهم وهي بحجم ساعات وأيام 

السنوات املاضية. 

هل لدى النخبة السياسية والحوار الوطني رغبة صادقة للخوض فيه؟

خطاب التضليل واالستغراب لم يعد ينطلي على عموم املواطنني 
ال بد من التخلي عن التحالفات المنفعية المهيمنة على مواقع القرار 

األزمة في تونس:

اتّفاق يف التّوصيف... تباين يف املخارج

الحكومة تدفع بأساتذة 
التنشيط الشبابي املضربني 

عن الّطعام نحو املوت
عن  املعطّلني  الّشبايب  التنشيط  أستاذة  يواصل 
شهر  منذ  الطّعام  عن  املفتوح  إرضابهم  العمل 
وهو  تونس،  لطلبة  العام  لالتحاد  املركزي  باملقر 
اإلرضاب الثاين الذي يخوضه مجموعة من خّريجي 
القطاع بتأطري من تنسيقيّتهم الوطنية يف أقّل من 
ثالثة أشهر، للمطالبة بفتح ملف االنتداب يف هذا 

القطاع وتنفيذ التعّهدات السابقة.
مواصلة  عىل  الطّعام  عن  املرضبون  أرّص  وقد 
للوضع  الكبري  التّدهور  رغم  املفتوح،  إرضابهم 
تجاهل  من  وجدوه  ما  بسبب  ألغلبهم،  الصّحي 
وبسبب  أحيانا،  اإلرشاف  سلط  قبل  من  بغيض 
الحكومة  مع  سابقة  اتّفاقات  عىل  االنقالب 

والوزارة.
الشهادات  أصحاب  التّحاد  التنفيذي  املكتب  إّن 

املعطّلني عن العمل:
- ينبّه إىل خطورة سلوك الالمباالة والتّجاهل الذي 

تنتهجه الحكومة والوزارة
- يحّمل الحكومة مسؤوليّة املخاطر الصحيّة التي 

يخلّفها هذا اإلرضاب
مسؤول  نقاش  بفتح  والوزارة  الحكومة  يطالب   -

مع املرضبني ومع تنسيقيّتهم
- يدعو املعطّلني عن العمل، وخاّصة من خّريجي 
الّنضايل  الحراك  هذا  وإسناد  دعم  الشباب  قطاع 

وتنويع كّل أشكال الضغط لنيل الحقوق
- يدعو كّل القوى الحيّة، من منظامت وجمعيّات 
نضاالت  مساندة  شبابيّة،  وهيئات  وأحزاب 

املعطّلني عن العمل
* عن املكتب التنفيذي التحاد أصحاب الشهادات 
املعطلني عن العمل
رشيف الخرايفي
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الجمهورية التونسية 
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين 

اعالن طلب عروض إجراءات مبسطة
عدد 17 / 2019 للمرة الثالثة 

اقتناء معدات هيدروليكية خاصة وقنوات ري
يف اطار برنامج تعهد شبكات الري

يف نطاق تنفيذ ميزانية التنمية لسنة 2020 تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية 

الفالحية مبدنني االعالن عن طلب عروض اجراءات مبسطة  عدد 17 / 2019 

اعالن ثالث يف قسط وحيد:

- قسط عدد 2 اقتناء معدات هيدروليكية وقطع خاصة وقنوات ري يف اطار 

برنامج تعهد شبكات الري.

فعىل الراغبني يف املشاركة تنزيل كراس الرشوط االدارية والفنية عرب منظومة 

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

يف  الترصف  قابض  للسيد  د(   70( دينارا  سبعون  قدره  معلوم  دفع  مقابل 

املؤسسات العمومية مبدنني )حساب جاري رقم 168760  ويرفق وصل الخالص 

مبلف املشاركة:

منظومة  عن  واحدة  مرحلة  يف  وجوبا  والفنية  املالية  العروض  تقديم  يتم 

الرشاء العمومي عىل الخط www. tuneps. tn باستثناء وثيقتي الضامن الوقتي 

الربيد مضمونة  التي ترسل عن طريق  للمؤسسات  الوطني  السجل  ونظري من 

الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع أو تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي 

باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل ايداع تحمل عبارة ال 

يفتح اعالن طلب عروض بإجراءات مبسطة عدد 17 / 2019 اعالن 03 اقتناء 

تعهد شبكات  برنامج  اطار  وقنوات ري يف  معدات هيدروليكية وقطع خاصة 

الري وذلك يف أجل اقصاه يوم 01 / 12 / 2020 عىل الساعة العارشة صباحا.

* الضامن الوقتي 

- ضامن مايل وقتي مببلغ قدره 1500 دينارا صالح ملدة 120 يوما ابتداء من 

اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

- حدد آخر أجل لوصول العروض اىل مكتب الضبط مبقر املندوبية ليوم 01 / 

12 / 2020 عىل الساعة 10.00.

- يتم فتح الظروف بصفة علنية يوم 01 / 12 / 2020 عىل الساعة 10.30 

صباحا مبقر املندوبية .

- يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول 

العروض.

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

بعد آخر أجل لتقديم العروض كام يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة 

 TUNEPS الرشاء العمومي عىل الخط

في انتظار االتصال بالشركة األم:

إدارة مصنع قلوبارز برادس تصر 
على اإلغالق والطرف النقابي 
يتمسك بديمومة املؤسسة 

* طارق السعيدي    

الجلسة  تحمل  مل 
أول  املنعقدة  الصلحية 
نوفمرب  الثالثاء 03  أمس 
وضعية  حول   2020
برادس،  قولبارز  مصنع 
يتعلق  ما  يف  الجديد 
مبصري املصنع بعد متسك 
بالتوجه  اإلداري  الطرف 

نحو الغلق. وتأيت الجلسة الصلحية، اثر إصدار برقية إرضاب بيومني للمطالبة بخالص األجور وتوضيح مصري 
العتمة  العام للجامعة  الكاتب  الحزامي  الحبيب  الجلسة وفد نقايب يف مقدمتهم األخ  املؤسسة. وقد حرض 

للنسيج واملالبس والجلود واألحذية.

الحوار الجادّ هو الحّل
وذكر األخ الحبيب الحزامي ان الرشكة تشهد توترا يف املناخ االجتامعي منذ عدة شهور نتيجة عدم خالص 
أجور العامل رغم تواصل النشاط. وبنّي األخ الحزامي ان املؤسسة، هي فرع تابع لرشكة فرنسية مختصة يف 
صناعة املالبس الواقية ولباس الشغل وهي تعيش فرتة ازدهار ومنّو وال تشكو من صعوبات اقتصادية. وأشار 
او  اقتصادية  اىل مربرات  يرتكز  الصلحية ال  الجلسة  التونسية خالل  اإلدارة  أعلنته  الذي  الغلق  قرار  ان  إىل 
مالية. وقال األخ الكاتب العام ان الطرف النقايب متمسك بالحوار وحريص عىل دميومة املؤسسة وإرساء مناخ 
اجتامعي سليم. وقال األخ الحزامي إن النية تتوجه اآلن نحو االتصال بالرشكة األمر من أجل مزيد فهم الصورة 
ومحاولة إثنائها عن قرار الغلق إذا كان صادرا عنها خاصة أن املصنع ينشط بشكل جيد نظرا إىل كفاءة العامل 
وحرفيتهم.  ورشح األخ الحزامي ان العامل نّفذوا إرضابا بيوم يف أكتوبر 2020، وكان من املقرر تنفيذ إرضاب 
آخر غري أنه وقع تأجيله إىل يومْي 18 و19 نوفمرب 2020 من أجل فسح املجال للتفاوض وتعبريا من الطرف 

النقايب عن حسن النية واالستعداد للحوار الجاد.

العمال بال أجور
وتشري املعطيات التي حصلت عليها جريدة الشعب من عامل ونقابيني يف املؤسسة إىل أن املصنع الذي يحمل 
اسم قلوبارز برادس يتبع رشكة فرنسية تعمل يف مجال النسيج. ويُعدُّ الفرع واحد من أصل أربع فروع يف 
تونس تابعة للرشكة الفرنسية نفسها والتي تحمل اسم »سيبوفات سايفتي« وهي مجموعة مختصة يف صناعة 
مالبس الشغل واملالبس املضادة للحرائق. منذ سنة 20112 اخذ املجمع يف تصفية الفروع والتفويت فيها أو 
إغالقها نهائيا ليتبقى الفرع املذكور. اثر ذلك، ومنذ ثالث سنوات رشع املسريون الفرنسيون يف االنسحاب 
من إدارة املؤسسة. وخالل مغادرتهم مل يعلنوا أسباب املغادرة ومل يجلسوا مع الطرف النقايب من اجل الحوار 
حول واقع املؤسسة ومصريها. وتفيد املعطيات إىل أن املؤسسة شهدت يف تلك الفرتة رواج إشاعات حول 
إمكانية غلق املؤسسة أو تصفيتها غري أن الطرف النقايب مل يتمّكن من الحسم يف هذا األمر والحصول عىل أدلة 
قاطعة. وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل الطبيات الخاصة باملصنع كانت تصل مبارشة من مؤسسة »سيبوفات 
سايفتي« وهو ما بدد املخاوف من اإلشاعات، وأمام هذا الوضع قرر الطرف النقايب والعاميل مواصلة النشاط 
مع الحفاظ عىل الحوار مع اإلدارة التي يرشف عىل تسيريه وكيل جديد للمؤسسة األم فإن العامل مل يحصلوا 
عىل أجورهم منذ أكرث من أربع أشهر وهو ما أدى إىل توتر املناخ االجتامعي. وبسؤال الوكيل الجديد أعلمهم 
أنه ال ميتلك حال ملسألة توقف األجور وقال لهم، »ومن أراد العمل فله ذلك ومن أراد املغادرة فله ذلك أيضا«. 

غموض ومناولة 
وتجدر اإلشارة إىل الوكيل الجديد للمؤسسة الذي حرض آخر جلسة صلحية ال ميتلك الكثري من الصالحيات او 
املعطيات وهو ما عّقد إمكانية الوصول إىل حلول. كام تجدر اإلشارة إىل ان الرشكة األم »سيبوفات سايفتي«، 
توقفت عن إرسال الطلبيات إىل املصنع الذي أصبح يحصل عليها من رشكة تونسية تعمل مع الرشكة األم 
نفسها ولكنها ليست فرعا تابعا لها. والغريب يف األمر ان املصنع ما زال ينتج املالبس وفق مواصفات الجودة 
املطلوبة. وال يزال الغموض يلّف الكثري من املسائل املتعلقة باملصنع ومنها مدى ارتباطه باملؤسسة األم وهل 
تتجه نحو التفويت فيه نهائيا ام أنها ستحافظ عىل هذا الفرع. وينتظر العامل ما ستنتجه مساعي الطرف 

النقايب االتصال بالرشكة األم من أجل توضيح كل هذا الغموض.
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الحوار االدبي

* حاوره أبو جرير      
 

نادٌر وجود أحد املبدعني التونسيني من الجيل الجديد 
من  التشاؤم  عنك  وينزع  األسئلة  عديد  فيك  يبعث 
للحياة  محّب  وسيم  شاب  املهزوزة.  الثقافية  الحركة 
بنهم الوحوش. محّب للحياة كأنه يودعها غدا. محّب 

وقارئ للحياة كأنه يرسمها عىل جلده.
وحضوره  الصحافة  إىل  الغائر  الجرح  الشعر  من 
القلب  امللفت وما خفي اختطّه يف رساديب  التلفزي 
مرورا بالرسد الكاشف المواج الصحو وصوال اىل بذاخة 

الرتجمة لنبيذ  الحجر الصوان.
طفل يحبو عىل األرض والسامء. يحرث مبحراث جائع 
ويحصد مبنجل ضحكات األطفال. إنه نشيد كوين بطعم 
تونيس طيب القلب والعضالت. مل أجد له اسام ألخلعه 
عليه فهو متعدد األثواب. وليد أحمد الفرشييش التقت 

معه جريدة الشعب فكان هذا الحوار:

* أنت صاحبُ أثواب متعدّدة، وهو 
ما نستشفه من رحلتك داخل دروب 
أسميّك  فكيف  الثقافي،  الفعل 

إذن؟
- شكرًا عىل هذه املصافحة الكرمية سيّدي الشاعر. دعني أقول أّوال إنّه 
ال حاجة يل باألسامء أو الصفات أو األثواب. أكتفي باسمي املدّون، رغام 
عّني، يف بطاقة هّويتي الوطنيّة. أنا أنتمي إىل هذا العامل، وأحّب أن أميض 
فيه عريانًا. مثّة درس عظيم نتعلّمه من الشعر وهو الخروُج عن الرسديّات 
والعرقي  الجغرايف  االنتامء  أعني رسديّات  وههنا  عليها،  املتواضع  العاّمة 
أو  كمبوديا  أو  أو صينيا  تونسيا  املرء  يكون  أن  إلخ. فام معنى  والديني 
الفيزيولوجيّة  الخصائص  يتشارُك مع غريه يف  كان  إن  أمريكيّا،  أو  هنديا 
ابنا  إنسانًا  أسّمى  أن  أفّضل  إذن  الحريّة.  عىل  القاتلة  الغرية  ويف  نفسها 
للشمس وشقيقا طفالً للعامل. هذا التعريُف أراُه رضوريّا لفهم تجزّؤي بني 
الشعر والقصة والرواية والرتجمة والصحافة، فام يعّزز انتاميئ إىل اإلنسانية 

من حقول بحثيّة أو أدبيّة، أقبُل عليه مامرسًة وسلوكا بال ترّدٍد.

* أحسبك وثنيّ الدفء بال شطآن؟ 
- إن كنت تلّمُح إىل إقبايل عىل الحياة، عىل نحٍو محموم، فسأقولها لك من 
اآلن: الفلسفُة الكلبيّة هي متريٌن شاّق عىل الزهد. بيْد أن نظرتنا إىل الزهد 
الحياة ألّن محريّك األّول هو الدهشة. والدهشُة  أنا ال أزهُد يف  تختلف. 
هي ما يحملني إىل اكتشاف الحياة وملذاتها: األصدقاء، النساء، الخمور، 
السينام، املرسح، الكتابة، الكالب )أحب الكالب عىل نحٍو خاّص مع أنه مل 
يسبق يل ان اقتنيُت كلبًا(. من هذا املنظور أنا وثنّي طاملا أين أعبُد آلهة 
حقيقية تسمُح يل بالتهامها يف أّي وقٍت دون أن تسكنني الشكوك. هل 

هذا ما قصدتُه بسؤالك؟

* أجل، ولكن دعني أسألك: هل تنشدُ الطهارة 
كمبدع؟

- الطهارُة واإلبداع ال يلتقيان. يبدو يل األمُر كأّن عىل املبدع أن يتحّول إىل 
قائد رأي أو رسول يحمُل العامل فوق كتفيه. لقد تركنا العامل امليتافيزيقّي 
قاٍس،  عاملٌ  مختلف،  الحقيقي  العاملُ  اإلغريقي.  الثور  ذلك  قرين  فوق 
عنه. يك  وأكتب  وأحبُّه  عليه  أقبل  ولهذا  كاذب، مخادع،  ُمْؤٍذ،  متوحّش، 
تكتب عن التوحّش يجب أن متيض بقدميك إليه. يك تكتب عن القسوة 
يجب أن تجاورها عىل كأس. يك تنجز بحثا عن الوحدة، عليك أن تغلق 
هاتفك املحمول وكل حساباتك عىل وسائط التواصل االجتامعي، وتخلد 
إىل عزلتك. من يّدعي الطهارة يف اإلبداع هو عندي مبثابة أعمى يستنُد 
عىل عكاز هواماته فحسب. عاملنا حقيقي، وعليه، أرى أن املبدع يجب 

أن يكون عىل صورته.

* هل يبدي اإلنسان الحامل ألغصان الحكمة مثلك، 
تواضعا أمام اإلبداع؟

- أوال، أنا لسُت حكيام وال أبحث عن الحكمة. الحكمُة مفهوٌم مخيف، 
وأنا ال أحّب أن يدخل الخوف إىل حيايت. أضف إىل ذلك، ما شأين والحكمة 
أسئلتي  عىل  واقعية  أجوبًة  مينحني  املفرطة  واقعيّته  يف  العاملُ  كان  إذا 
أّن  مثالً  أحدَس  يك  حكمًة  يستحّق  ال  األمُر  مثالً:  لك  الواقعيّة. سأرضُب 
اإلسالم السيايّس يعدُّ رزيّة ابتُليت بها تونس، يف شتّى مناحي الحياة، أو 
أدرك خطورة مرجل العنف يف أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
من  املجرّد  بالعقل  تعايَُن  أموٌر  مثّة  بأرسه.  والعامل  البلد  مستقبل  عىل 
التحيزات، ولذلك أعرث غالبا عىل إجابات أسئلتي. ورّدا عىل سؤالك، بعد 
ترجمة أكرث من خمسة عرش كتابًا )ثلثها يف طريقه إىل النرش(، أدرُك أنني 
مازلُت أحبو، هذا إن مل أستشعر يف قرارة نفيس مدى جهيل. نحُن ال ندرك 
مدى تطور اآلخر، رغم أنه يشبهنا، إال إذا احتككنا به. عندما أقرأ معارَف 
أو آدابا يف لغاتها األصلية، وأحاوُل ترجمة بعضها، أشعُر بالرهبة حقا. أقول 

نعم، مثلام علمني الشعر أال أتحيّز علمتني الرتجمة أالّ أتضخّم. 

الشعر،  إلى  البكر،  األرض  هذه  الصحافة،  من   *
هذا الجرح الغائر فيك، مرورًا بالسرد المغلق على 
تتهيّبُ  الذي  وحشك  الترجمة،  إلى  تفاصيله 

منه، كيف تقيّم هذه المنعطفات؟
- هذه املسألة مرتوكة للنقاد، هذا إن سمح الوقُت لهم بذلك، يك ال أتورط 
يف تفاصيل أخرى، ليس املجال مناسبا لبسطها. باختصاٍر شديد، ما أفعلُه 
هو التايل، أتنقّل بني ما أسميتُه أنت »محطات« منتظرًا نيّص النهايئ، أو 
كمؤمن  إيّن٬  البداية،  منذ  لك  قلُت  أسّميه.  أن  أحّب  كام  أعطايب  خامتة 
بالفلسفة الكلبية، أتحرّك داخل دائرة اإلنسان، ومن ثَمَّ أقبُل عىل ما يعّزز 
أوارص أخّويت باآلخرين. لقد قدمت للمكتبة العربية أسامء مل يكن يعرفها 
العرُب ككريستيان بوبان، وباسكال كينيار وبوريس فيان، ونفضُت الغبار 
عن العظيم هرني جيمس، وترجمُت لتونسينْي هام توفيق بن بريك وألفة 
القّصة، وأودعُت منذ  يوسف، وقّدمُت مجموعتني شعريتني، ومثلهام يف 
مّدة روايتي األوىل لدى دار نرش عظيمة هي دار مسكلياين، وهي رواية 
شكري  الشهيد  قاتل  القضقايض  كامل  هي  إشكالية  لشخصية  خّصصتها 
جديد  روايّئ  عمل  عىل  وأشتغُل  األوىل(  للمرّة  أذيعُه  رّس  )وهذا  بلعيد 

وترجامت أخرى.

* والشعر؟
- نعيُش حالة انفصال عاطفّي. وقد أعود إليه يوما، أو 
رمّبا ال أعود. الشعر حالة نفسيّة باألساس، ال أحّب أن 

أراها تتحّول إىل صنعة.

في  االختصاصات  متعدّد  شاعر   *
في  الشواعر  النساء  تعدّد  زمن 
أحسبك  الشعري.  الحاسوب  ذاكرة 
المشهد  تجيير  في  ساهمت 

لتقطف خاليا العقل النسوي؟
- ملاذا يطرح هذا السؤال عيّل يف كّل مرة؟ سأقول لك 
أمرًا وافهمه كام تريد، أنا أفصُل بني عالقايت وصداقايت. 
هذا  شاعرة.  ألنّها  امرأة  أحببُت  أن  قَطُّ  يحدث  ومل 
تبخيس من قدر املرأة من خالل وسمها بالشعر. املرأة 
شاعر.  كّل  بها  يحلُم  التي  القصيدة  هي  املطلق  يف 
ولهذا ال أحتفُظ بذاكريت أو يف حاسويب الشعري بأيّة 

شواعر. يبدو أنك تشعُر بالحسد يا هادي...

مربك  جيٍل  إلى  تنتمي  أنت   *
والسماء  األرض  يملكُ  جيل  األدبي،  للمشهد 

واإلنسان وخالف ذلك. أين بصمتكم؟
- بصاميت موجودة يف أرشيف وزارة الداخلية. أنت تعلُم أّن إصدار بطاقة 
عدا  ملّفه.  إىل  وضمها  الشخص  بصامت  رفع  يتطلبُّ  الوطنية  التعريف 
العمل اإلبداعي  الحديث عن »البصمة«، فهذا يجعُل من  ذلك ال أحّب 
أفعل.  ما  يعجبهم  ال  أكتب ومثّة من  ما  يعجبهم  قرّاء  مثّة  عمالً قصديا. 
أفكر  ما  باختصار،  باألثر.  ال  بالذائقة  محكومة  تقديري،  يف  املسألة،  لذا 
فيه هو التايل: كيف ميكُن أن نجعل من األدب رصخة قويّة توقظ املوىت 

داخل قبورهم؟

لليسار، ثم  الذي أسرج حبره  للشعر  ألم تسجد   *
أسرج ضوءك للصمت؟

- هذا يفرتض أّن هناك شعرًا ميينيا، وآخَر ينتمي إىل تيار الوسط، أو ثالثا 
بورقيبيا، ورابعا شعبويّا... الشعُر هو الشعُر، بألف والم التعريف، متعاٍل 
بلعيد  شكري  رثيت  أن  سبق  لقد  والدوغامئيات.  األيديولوجيات  عىل 
ألنهم  رثيتهم  لكني  قصائدي،  يف  الجميل  الوهاب  وعبد  العزايب  وسنان 
أصدقايئ ال باعتبارهم يساريني. وباملناسبة، ال أستسيُغ الشعر السابح يف 
لجج األيديولوجيا، ألين أراُه عالمة عىل االنغالق، بني فضاء الشعر مفتوٌح 

عىل اإلنسان وحده. 

* هل تذكر لنا أشقاء حرفك في جملة؟
سليم دولة: أيب ومعلّمي الذي لسُت أهالً أن أحّل سيور حذائه.

آدم فتحي: آخر سكان جبل األوملب.
الذي مل تنجبه أّمي، فضال عن كونه شاعرًا ينتمي  العنيزي: أخي  شوقي 

إىل الطبقة األوىل.
شكري املبخوت: صاحبي وحبيبي فضالً عن كونه معجزة متيش بيننا.

* هال سميّت لنا خدوش الحياة؟
الحب: قاتٌل مأجور.

الزواج: بحرية باردة بال أسامك.
الصداقة: اسم الحياة األعظم.

القصيدة: لعبة حّظ.
النساء: مستقبل العامل.

وليد أحمد الفرشيشي ل»الشعب«: 

سليم دولة أبي الروحي ومعلمي الذي لست 
أهال أن أحّل سيور حذائه 
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* إعداد لطفي املاكني

بالظواهر  عالقة  يف  ماكرون  اميانويل  الفرنيس  الرئيس  به  رّصح  ما 
االسالموية أو ما سامه االسالم االنعزايل املهيمن عىل الفضاء العام يف فرنسا 
هي الهواجس واملخاوف املتزايدة لدى مختلف أوساط املجتمع االيطايل 
لدى  بديلة خاصة  وثقافة  مواٍز  لتعليم  الرتويج  تعددت ظواهر  ان  بعد 

االجيال الجديدة للهجرة.
وبروز عديد الظواهر يف الفضاء العام االيطايل بدت هجينة وال بد من 
التحّوط منها بحامية مقوماتها الحضارية والثقافية يف ظل ارتفاع اعداد 
املواليد من اصول مهجرية اضافة اىل اآلالف من الشباب الراسية مراكبهم 
عىل سواحل جزيرة المبادوزا والتي قاربت أرقاما غري مسبوقة خاصة من 

الشباب التونيس.
و»الشبيه  واإلحباط  الدونية  النظرة   *

االنعزالي«
هذا السقوط للشباب املهاجر الذي بدأ اليوم جليا منبتا من الشعور 
لديهم بالعزلة واالحباط والنظرة الدونية يف وسطهم املدريس والجامعي 
واالجتامعي من خالل املشهد العام بأغلب البلدان االوروبية اختاره البعض 
كردة فعل عىل سياسات التهميش واالقصاء االجتامعي بعد ردود افعال 
شباب من أصول مهجرية الذين استقطبوا من قبل التنظيامت األصولية 
حافظ  فرسه  ما  وهذا  االستقبال  مجتمعات  ضد  ارهابية  بأعامل  للقيام 
االيطالية   )pavia( بافيا  بجامعة  السياسية  العلوم  بكلية  الباحث  حيدر 
مهجرية  اصول  من  للشباب  االرهابية  التنظيامت  بأيدي  سقوطا  بكونه 

لعدم قدرتهم عىل تقبل االندماج يف املجتمع االيطايل.
ويضيف انه نتيجة لذلك هم يعتربون العامل األورويب عاملا عدّوا لهم 
لالسالم  بتعصبهم  خاطئة  ناحية  من  لكن  آبائهم  تراث  داخل  يتوقفون 
للتنظيامت  سهلة  فريسة  ويصبحوا  وقتل  عنف  عمليات  يف  ليتورطوا 

االرهابية لرضب البلدان االوروبية.
بهذا املعنى فإن ما تعيشه األجيال الجديدة للهجرة من حرية وتخبط 
وذلك  لوجودها  املثبتة  املخارج  او  املنافذ  عن  البحث  يف  تنطلق  جعلها 
سيكون يف إطار املجموعة التي تشبهها دون ان تكون قادرة عىل التمييز 
ما  وهذا  املجموعات  تلك  عىل  املهيمنني  اغلب  يخفيها  التي  للخلفيات 
يبحث  بات  املغاريب  الشباب  كون  ريتارو  رومان  الباحث  عنه  تحدث 
عن لغة خاصة به اىل جانب مناذج اخرى ال تعجبه مثل النموذج الغريب 
واملاركيس لهذا فقد وجد يف التنظيامت االسالمية وخطابها الذي تروجه 
ما ميكنه من الشعور باختالفه عن غريه يف مجتمعات االستقبال وهذا ما 
ان  وميكن  املساجد  عىل  املهاجرين  من  الجديدة  االجيال  اقبال  يعكسه 
نذهب يف اعتبار رغبة الشباب املهاجر قد كسب اعرتاف اآلخر وهو ما 
يتطلب يف بعض االحيان املرور مبرحلة املقاومة الثقافية من اجل الدفاع 
تشكيل صورة  املهاجر يف  الشباب  ولعل سعي  استعادتها  او  الهوية  عن 
ذات خصوصية متيزه عن الشباب من البلد الذي ولد فيه اخذته باتجاه 
اشكال واساليب يراها ناجعة لفرض تلك الخصوصية ومن تلك االشكال 

بيّنه »موريتسو انربوزوين« باالحتامء بكل ما يشكل  ما 
مجتمعات  افراد  عن  متيزه  بصامت  تحمل  مجموعة 
االستقبال إذ يشعر ضمن هذا الفضاء بنوع من االمان 
من  الخوف  دون  هويته  مقومات  عن  بحرية  والتعبري 
صدها من  االطراف التي يعتربها مضادة لها ومن خاللها 
يوسع من نسيج عالقاته االجتامعية التي تظل مرتبطة 
من  الخروج  القدرة عىل  له  تكون  ان  دون  له  بالشبيه 

تلك الدائرة.
عن  الشبيهة  املجموعة  تلك  خالل  من  يعرب  كام 
هو  كام  مهمشا  وليس  ايجابا  فاعل  كفرد  هويته 
العامة  الفضاءات  يف  املوسع  االطار  ضمن  بشعورهم 

االسايس  املحرك  الديني هو  املعتقد  وبالتايل يصبح  االستقبال  ملجتمعات 
له  تفاعل  اي  يف  اليها  والرامز  واالقتصادية  االجتامعية  املهاجر  لعالقة 
حاضنة  انها  طاملا  مضيقة  النهاية  يف  ستكون  التي  املجموعة  تلك  خارج 
لخصوصيات تلك املجموعة املهاجرة العاجزة عىل كرس دائرتها والتفاعل 

مع محيطها االوسع.
مجتمع  مع  والتصادم  االنعزالي  الشبيه   *

االستقبال
هذا التقوقع يتحول مبرور الوقت اىل حاجز للقبول باالختالف الحاصل 
يف مجتمع االستقبال، بل انه يصبح لديه شعور مضاد باالنتامء إىل ذلك 

البلد الذي ولد فيه ومعارض لفكرة انه وطن ميكن التوسم بخصوصياته.
من هنا ويف ظل الشعور املتنامي بالرفض والتضاد مع كل ما له صلة 
املرجوة من قبل املجموعات  املتطرفة  االفكار  مبجتمع االستقبال تتسلل 
أفكار  من  تبثه  ما  اال  الخارجي  للعامل  منفذ  من  يبقى  ال  إذ  االرهابية 
تشحن الشباب من أصول مهجرية مبفردات العداوة تجاه كل ما له صلة 
باملجتمع الذين ولدوا فيه وتعتمد يف الوقت ذاته عىل خلق جفوة تتوسع 
الطامعني يف حياة  الشباب  الهيمنة عىل شعور هؤالء  لتتمكن الحقا من 
افضل وإيهامه بأن تردي أوضاعه االجتامعية واالقتصادية ورفض مجتمع 
االستقبال االعرتاف بخصوصياته أولها معتقده ليتحول اىل رصاع معتقدات 
عدد  ارتفاع  وأساسا  املهاجرين  تزايد  ان  من  االعالم  يروجه  ما  ظل  يف 
الدميغرافية  الرتكيبة  من  سيغري  والشباب  االطفال  من  الجديدة  االجيال 
للمجتمع االيطايل املتشبث بقوميته واملتوجس من تحوالت يف تركيبته مع 

استمرار ضعف نسبة الوالدات والتهرم السكاين الذي يعرفه منذ عقود.
العام  بالفضاء  االنعزالي«  »الشبيه  * مظاهر 

بإيطاليا
مل تكن مظاهر العادات االسالمية بإيطاليا ملحوظة مثل ما هو موجود 
التسعينات  نهاية  العامة كان يف  يف فرنسا وأول تصادم معها يف األماكن 
للحصول  تقدمّن  ملا  االمن  من  مضايقات  النسوة  بعض  وجدت  عندما 
عىل وثائق اإلقامة لذلك نزلن إىل الشارع يف اول مظاهرة احتجاج مبدينة 
نخب  لدى  التساؤالت  من  الكثري  اثارت  الحادثة  هذه  االيطالية  تورينو 
املجتمع االيطايل الذين تخوفوا من ان تكون هذه االحتجاجات مدفوعة 
التي تطرحها حرية املرأة  الدينيني يف عالقة باملسائل  من قبل املتطرفني 
ومكانتها داخل املجتمع ويزداد التخوف من ان تدمج الحريات الشخصية 
ضمن الرتويج لثقافة منغلقة تروج لخطاب أقلية مضطهدة ميارس عليها 

العزل داخل املجتمع االيطايل.
ومن تلك الظواهر كام عّددها »فليتيش دساتو« ظهور محالت بيع 
األسفار  ووكاالت  املكتبات  ومثلها  االسالمية  الرشيعة  حسب  املنتجات 
لالطفال  مدارس  احداث  ذلك  وإىل  والحج  العمرة  لرحالت   املنظمة 
تدافع  وجمعيات  منظامت  بوجود  للمطالبة  مهد  ذلك  وكل  املهاجرين 
عن حق املهاجرين املسلمني يف مامرسة شعائر دينهم وأحقية ان يكونوا 
فاعلني يف املشهد العام مبا يخرجهم من دائرة التهميش كأقليات معزولة 
من  نوع  خلق  إىل  التنظيامت  بعض  خاللها  من  سعت  مرحلة  وهي 

الخصوصية متناقضة مع ما هو متعارف عليه داخل املجتمعات االوروبية 
وهو ما أفرز عالقة متضادة بدت علنية يف العقود االخرية ميكن تحديدها 
عىل  التنظيامت  تلك  خاللها  عملت  اآلن  وإىل  الثامنينات  منتصف  يف 
عائلية  اطر  ضمن  متداولة  مامرسات  عىل  مبنية  هيكلة  ضمن  التعامل 
داخل  مستهجنة  بدت  ظواهر  وهي  واحد  بلد  يف  موسعة  اجتامعية  او 
الفضاء  يف  تناميها  عن  والتساؤل  الحرية  وأدخلت  االوروبية  املجتمعات 

العام بشكل بارز.
تلك الظواهر اعتربتها الباحثة »باربرا آيرو« ال تساعد عىل االندماج 
خاصة بالنسبة إىل املجموعات املهاجرة التي ترى انها ليست يف حاجة إىل 
ذلك وتجّسم موقفها باملحالت املنترشة يف أنحاء ايطاليا وكتب عليها يف 
املدخل »حالل« وهي عبارة متكررة وبأشكال مختلفة يف كل ما له صلة 

باملحالت ذات الخصوصية بالجاليات املهاجرة.
»إسالم إيطاليا« اساسه مدرسة تجمع الناشئة 

دون تفرقة
الشابة  االجيال  تعرفها  التي  والوضعية  العام  بالفضاء  التصادم  هذا 
بإيطاليا ترجعه »باربرا آيرو« إىل عزوف لدى العائالت من أصول مسلمة 
لتعليم أبنائهم اللغة االيطالية بل يفضلون تدريسهم اللغة العربية فقط 
يف مدارس تجمع االطفال من اصول مهجرية وهذا ما الحظته يف مدينة 
ميالنو حيث بعثت مدرسة مرصية لتعليم اللغة العربية باعتبار ان هذه 
العائالت ال تفكر يف البقاء مدة طويلة رغم أن املرصيني كانوا من األوائل 

الذين حلوا بايطاليا منذ الخمسينات واندمجوا دون مشاكل تذكر.
النتائج املنتظرة من ارصار الكثري من  وتساءلت يف الوقت ذاته عن 
العائالت عىل عدم تشجيع أطفالهم عىل تعلم اللغة االيطالية خاصة أن 

اغلب االمهات ال يعملن ويرون انه ال حاجة لهم بهذه اللغة.
تعليم  عىل  العائالت  قبل  من  العزوف  أو  التقاعس  هذا  أن  ويبدو 
الذهاب  ان  من  أو خوف  بوجود جفوة  يوحي  االيطالية  اللغة  ابناءهم 
الجديدة يف معطى  انغامس كل االجيال  االقامة هو  بلد  ثقافة  اتجاه  يف 
حضاري مغاير سيغيّب كل ما له صلة بثقافة االجداد والوطن االم وهذا 
ما يزيد من هواجس مكونات املجتمع االيطايل يف ان تكون هذه الناشئة 
 guerra( الجهادي  للفكر  مستقبال  متبنية  للهجرة  الجديدة  االجيال  من 

santo( الذي تروج له التنظيامت االرهابية تجاه كل معتقد غري االسالم.
بـ  يعرف  ما  ترسيخ  اهمية  عن  منذ سنوات  الحديث  بدأ  هنا  ومن 
انخراط  خالل  من   »di un islam ormai italiano« ايطاليا«  »إسالم 
التي  واالندماج  املواطنة  مبادئ«  »وثيقة  يف  االسالمية  املنظامت  عديد 
اشتغل عليها مجلس علمي مختص بعث من قبل وزارة الداخلية االيطالية 
منذ سنة 2007 وساهم يف إعطاء فاعلية لهيكلة جامعة املسلمني املقيمني 
بإيطاليا والذين يعرتفون بوجودهم حسب ما يضمنه الدستور االيطايل من 
حقوق وحريات للجميع دون النظر إىل معتقداتهم وهو ما سيساهم يف 
الترسيع باندماج كل من يقبل بخصوصيات الفضاء العام بإيطاليا بعيدا 
منه  ويتخوف  يتوجس  ما  وهذا  له  وتغيري  وتفرقة  متييزية  مظاهر  عن 

االيطاليون منذ سنوات.

كان نبه إليه »ماكرون« ويتوجس منه اإليطاليون

الستقطاب  اإلرهابية  التنظيمات  تستعمله  التي  االنعزالي  الشبيه 
األجيال الشابة للهجرة

شحن الشباب المهاجر بأفكار التضاد والرفض للقبول بخصوصيات المجتمع الذي ولد فيه

تعزية
سامية  والدة  الله  رحم 
باالتحاد  املوظفة  السقا 

العام التونيس للشغل .
جميل  وذويها  الله  رزق 
لله  وإنا  والسلوان  الصرب 

وإنا إليه راجعون .

تعزية
لالخت  الحارة  تعازينا 
سهام بوستة الكاتب العام 
الجهوي  لالتحاد  املساعد 
وفاة  اثر  عىل  بتونس 
اليه  وانا  لله  انا  والدتها 

راجعون

اهلل أكبر 
انتقلت إىل الرفيق األعىل املغفور لها عيشة بوعبيدة 
محسن  الزميل  يتقّدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
عادل  األخ  إىل  الشعب  جريدة  وأرسة  العرفاوي 
املواساة.  عبارات  وأسمى  التعازي  بأحر  غربال  بن 
رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته وإنا 

لله وإنا اليه راجعون.
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* أبو جرير     

هبط الليل كانهيار ناطحات سحاب. مل يجد العابرون خطاهم لتفادي 
الوقوع تحت األنقاض وال أصواتهم ليطبلوا رحمة يك تستعيد شمس 

النهار.
)منجي الطيب الوساليت(

رفيقي عبد الحفيظ املختومي )الكنعاين املغدور( يف ذكرى رحيلك 
التاسعة لن تكون رسالتي كعادتها. تكتب لدبيب الشجن خارج سلطان 

الشمس.
عبد الحفيظ املختومي. تسع سنوات وجبة ابراهيم تنام عىل صدر 

القصائد الباهتة. تسع سنوات وأنا أرسم ألوان قصائدي داخل سلطان 
املوت. موت زرعناه عىل شبابيك قلوبنا ورسجنا ضوءه عىل يباب أوراقنا. 

ورسمنا أحزان قمح الربوع عىل صمت املنفى واملنأى.
حبيبي ورفيقي عبد الحفيظ املختومي. لقد دّجّنا قيثارة ضحكاتنا حتى 

تصالحت مع قطوف الدم. لقد تناسينا األناشيد الكونية وعزفناها يف 
صمتنا املكسور. وتهنا يف نرجسية هدهدها بخور النشوة بالهزمية. لقد 

غزانا كاهن الخوف من خالل العشق املخزون لديه. وفقدنا أطراف 
أقالمنا وأنغام أوتار فصاحة الشذوذ فينا.

يا حبيبي يا عبدالحفيظ املختومي. يا أيها الكنعاين املغدور املدمن يف 
أسفارك فينا واملدمن يف أحالمنا واملدن يف درجات الحرارة والربودة فينا.

عبد الحفيظ املختومي الكنعاين املغدور. ذكرى رحيلك أيقظت فينا 
خمول الشمس.

ويك ال أصغي إىل األجساد املرتعة للريح أقول لك: معذرة وأنا املطّوح 
باللعنات. لقد قرصنا يف حقك. كلنا مقرصون. كلنا عجزنا عن امليش عىل 
أنغام أوتارك. املشهد بعدك حديقة بال أزهار وال نوار وال ضياء. املشهد 

بعد تسع سنوات ترّذل إىل أدىن سالمل الرذيلة. واستقال األسالف واألبناء. 
قرّصنا يف حقك يا حّفة مرات ومرات وردمنا الرواق.

ذكرى رحيلك استحالت تعلة لذكر أسامئنا. والرقص عىل ضوء شبق 

الخيانة.
قرصنا.. كلنا مقرصون. ذكرى 

رحيلك ونحن أوراق يف الزنازين. 
فراشات بال أجنحة. قرصنا يف حقك.

ملتقى عبد الحفيظ املختومي 
مّوتوه. ملتقى الشعراء النقابيني 

قتلوه. املركب الثقايف عبد الحفيظ 
املختومي بسليانة اغتالوه. كلنا 

مقرّصون يف حقك وأنا أول 
املقرصين.

ها أنا اآلن اكتب إليك يف ذكرى رحيلك بال قصائد وال أغنيات. أكتب 
إليك ألجل الكتابة الساذجة فقط حتى أتصالح مع سذاجتي. أكتب 

إليك ويف الحقيقة أكتب عني حتى أسرتيح وحتى ال أقطع مع حلوى 
السكينة. أكتب إليك بعد تشييع أحد رموز االتحاد العام التونيس للشغل 
بوعيل املباريك أحد املحبني لك. كنت أميش وراء املوكب عىل أنغام جنازة 

مربكة خرجت من عامرة بنهح روسيا متوجهة اىل أرض الحب والوفاء 
األشهى مسوج.

تذكرت.. شكري وسنان والزغباين.. تذكرت يا حفة دار الكاتب ودار 
الصحفي ولونيفار.تذكرت حكايات مقهى مفرتق باردو. تذكرت نّوار 

املعلمي ودار نّوار. تذكرت البيان الذي ُخّط بقلمك أثناء ملتقى للشعراء 
النقابيني بأميلكار. تذكرت تأسيس نقابة الكتاب األحرار. تذكرت الدنقري 

متاعك.
آه يا حفة. قرصنا يف حقك.. قرصنا يف أحالمك. قرصنا يف تنزيل اسمك يف 

املنازل.
قرصنا.. كلنا مقرصون..

إليك عبد الحفيظ املختومي الكنعاين املغدور:
أهداكم شوارَع تستنشق النوار 

شموًعا تراقص االنسان 
أهداكم النخل والنحل والزيتون والعسل 

هاجسه األسفار والليل أغنيات 
أهداكم الحكمة يف غفلة من مفرتق 

أقوالكم 
علمكم السيادة والتيه يف الحقول 

أهداكم التواصل مع ذواتكم 
وصلة أنفاسكم بشعبكم الجريح 

علمكم األضداد ولغة املجاز 
واملوج والشموس والصعود 

علمكم الكالم مع البالبل املهاجرة 
وأهداكم تفاحة حمراء 

...
....

أهداكم الحياة وقصائد أنيقة 
والتعطر بالقرنفل 

علمكم قراءة الحالج والسهروردي والسؤال 
واملقفع الودود وابن عريب الوميض 

ومورة متجاوز الحدود 
اهداكم االسم واألسامء 

وعبّد الطريق بدمه العتيق 
وضحكة وشامة 

لكنهم خانوه وانحازوا للخيانة.
... كلمة عبدالحفيظ املختومي )الكنعاين املغدور(

ها أنا اآلن أحاول الفرار من يشء ما ألبحث عن املوت فيك ويف حياة 
الرفيق.

كانت األرض مليئة بالحياة الدنيا وكنا عىل ألق وابداع منيش عىل أنغام 
اوتارك يف كل مكان ويف كل األفق.

كلنا حاشية لحواشينا٬ كلنا ماء لعطش األجساد. كلنا  أثواب ألثوابنا. كلنا 
سلة وسلوان لظالم. وها نحن اآلن يا حبيب الناس والرفاق ومن تقطعت 

بهم ارصفة الوطن٬ غرباء عنك وعن أنفسنا.

قرطاج  عامرات  متساكني  أسفله  املمضني  نحن  الوزير،  سيادة 
بريصا A - B التابعة ملجلس والية قفصة عن طريق التسوغ ألكرث من 
ثالثني سنة نناشد سيادتكم ونرفع لكم نداء استغاثة بعد ان تم إعالمنا 
منفذ يف  العامرات عن طريق عدل  الكراء وإخالء هذه  بفسخ عقود 
ظرف ثالثة أشهر بداية من غرة أكتوبر 2020 مستغلني يف ذلك انشغال 
السلط الوطنية يف محاربة جائحة الكورونا وأنه ليست املرة األوىل التي 
يتم فيها تهديدنا بالخروج تارة بحجة أنها متداعية للسقوط وتتطلب 
إصالحات  من  يلزم  مبا  املتساكنني  نحن  قمنا  وملا  إلصالحها  اإلخالء 
لقنوات الرصف الصحي عىل حسابنا الخاص بعد أن علمنا أنه ال جدوى 

من مناشدة املالك يف القيام بأي اصالحات لنية مبينة بعد صدور قانون 
التفويت  املتداعية للسقوط واستغالله من أجل إخراجنا ثم  البيانات 
فيها لبعض رجال املال واألعامل مثل ما حصل سنة 2005 وأجهض من 
العامرات من طرف  اليوم من هدم لصور  الوطنية وما حصل  السلط 
إن  ثم  ذلك  عىل  دليل  خري  هو  به  ونوافذ  أبواب  وفتح  األجوار  أحد 
املساحات الخرضاء والتي تقدر بحوايل أربعة آالف مرتا مربعا أصبحت 

مأوى للسيارات.
سيدي الوزير، ان هذه العامرات أصبحت مطمع الكثري نظرا اىل 
وجودها يف قلب مدينة قفصة مام جعلنا مهددين بإخراجنا منها بأي 

جل  ان  ورغم  والعائلية  االجتامعية  ظروفنا  مراعاة  دون  كانت  صفة 
التفويت فيها ملتساكنيها إال  العامرات املامثلة لها يف كل الواليات تم 

نحن.
ترشيدنا  يتم  ال  حتى  والعاجل  الفوري  للتدخل  سيادتكم  نناشد 
الكراء  أبنائنا واالبقاء عىل عقود  مع عائالتنا ونحن شيوخ وأرامل مع 
التفويت فيها ملتساكنيها كام حصل يف واليات أخرى كام نعلمكم  أو 
بنا خارج مساكننا نحن وعائالتنا  يرمي  ان  املوت أهون علينا من  ان 
يف ظروف اقتصادية ال تخفى عىل سيادتكم مع تفيش مرض الكورونا 

عافاكم الله من رشه. 

نعي من النقابة االساسية للمياه بجربة 
النفس املطمئنة ارجعي اىل ربك راضية مرضية فادخيل يف  أيتها  »يا 

عبادي وادخيل جنتي«
بقلوب راضية ملؤها اإلميان بقضاء الله وقدره، والتسليم إلرادته، تنعى 
األخ »بوعيل املباريك« وعىل اثر هذا املصاب الجلل تتقدم النقابة االساسية 

للمياه بجربة بأخلص التعازي القلبية ألهله وذويه ولألرسة النقابية.
سائلني املوىل عّز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وان يتقبله 
النبيني  مع  ويحرشه  األعىل،  فردوسه  يف  طيبا،  منزال  وينزله  حسنا  قبوال 
ولذويه  الجزاء،  خري  ويجازيه  عمله  ساءر  وليتقبل  والشهداء،  والصديقني 

جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

* النقابة االساسية للمياه بجربة 
الكاتب العام صابر بن ابراهيم    

تعزية من اللجنة الوطنية 
للتفاوض حول ملف الفرز األمني

املباريك  بوعيل  األخ  وفاة  نبأ  اليوم  صباح  تلقينا  واألىس  الحزن  ببالغ 
األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل، 

وبهذه املناسبة األليمة، نتقدم نحن أعضاء اللجنة الوطنية للتفاوض 
قدماء  من  أمنيا  املفروزين  عموم  عن  ونيابة  األمني،  الفرز  ملف  حول 
االتحاد العام لطلبة تونس بأخلص عبارات املواساة يف هذا املصاب الجلل 

لعائلته وذويه ورفاقه.
الوطني  التنفيذي  املكتب  بالتعزية اىل كل االخوة اعضاء  نتقدم  كام 
التقدمية  والعائلة  النقابيني  وعموم  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
بواسع رحمته وان يسكنه  بتقبله  الله  والدميقراطية يف تونس راجني من 

فسيح جنانه.

تعزية من رئيس بلدية قبلي 

فراق  عىل  وإنا  ليحزن  القلب  وان  لتدمع  العني  إن 
بوعيل املباريك ملحزونون وال نقول إال ما يرىض الله إنا لله 
مؤمنة  وبقلوب  واألىس  الحرسة  ببالغ  راجعون  إليه  وإنا 
لالتحاد  املساعد  العام  األمني  وفاة  نبأ  بلغنا  الله  بقضاء 
السيد  يتقدم  واذ  املباريك  بوعيل  للشغل  التونيس  العام 
البلدي  املجلس  واعضاء  البلدية  رئيس  يعقوب  احمد 
واملواساة  العزاء  عبارات  بخالص  البلدية  وعملة  واعوان 
لعائلة الفقيد وقيادات االتحاد العام التونيس للشغل وكافة 
النقابيني راجني من الله عّز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فراديس جنانه ويرزق أهله وذويه جميل 

الصرب والسلوان إنا لله وأنا إليه راجعون.

A - B من متساكني عمارات بيرصا وأميلكار

إىل السيد وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية 

مقصّرون.... كّلنا مقصّرون...
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منذر الكبري يعقد مؤتمرا 
صحفيا عن بُعد

منتخب  مدرب  الكبري،  املنذر  يعقد 
صحفيا  مومترا  الخميس  اليوم  تونس، 
نسور  لقايئ  عن  للحديث  بُعد،  عن 
إطار  يف  تنزانيا،  منتخب  مع  قرطاج 
تصفيات كأس األمم اإلفريقية يومي 13 
و17 نوفمرب الجاري. وهذه املرة األوىل 
التي يتواصل فيها الكبري مع الصحافيني 
للربوتوكول  احرتاما  وذلك  بُعد،  عن 
الكرة،  جامعة  ضبطته  الذي  الصحي 
انتشار  ملجابهة  املعنية،  السلطات  مع 

فريوس كورونا. وسيقدم الكبري، خالل املؤمتر، قامئة الالعبني املدعوين للرتبص املربمج من 
8 إىل 17 نوفمرب، إضافة إىل الربنامج الكامل للتحضريات.

* حسني

وديع الجريء يتحدّى 
محرز بوصيان وقرار اللجنة 

األوملبية
الجريء  وديع  القدم  كرة  جامعة  رئيس  قّرر 
للمثول  األوملبية  اللجنة  اىل مقر  التحّول  عدم 
عىل  استدعته  والتي  فيها  األخالق  لجنة  أمام 
أساسا  املرتبطة  األخرية  التطورات  هامش 
مصادر  من  وبلغنا  الشابة.  هالل  بقضية 
موثوقة أّن وديع الجريء حسم موقفه بشكل 
الجلسة  يف  فارغا  اللجنة  كريّس  وسيرتك  نهايئ 
محرز  لجنة  ذلك  اىل  دعت  مثلام  املرتقبة 
بوصيان. قرار الجريء هذا يعترب تحّديا صارخا 

لقرار اللجنة األوملبية وعدم احرتامه لها٬ وهو الذي يتبّجح دوما باحرتام القوانني والهياكل 
الرياضية العليا.. وان نقول هذا بكّل احرتاز يف انتظار تأكيد الجريء عدم حضوره رسميا.
* حسني

نجم املتلوي ينتدب الحارس 
صابر الخلفاوي

أتّم نادي نجم املتلوي، كل إجراءات انتداب 
حارس شبيبة القريوان صابر الخلفاوي الذي 
وقّع للفريق عقدا ملدة موسمني. وكان صابر 

الخلفاوي )29عاما(، بدأ مسريته يف شبيبة 
القريوان وعّزز الفريق األول عام 2010 قبل أن 
يرحل عنه عام 2014 نحو جمعية جربة. وبعد 

موسم واحد عزز الخلفاوي، صفوف النادي 
البنزريت، ثم خاض موسام مع اتحاد بن قردان، 
قبل أن يعود لشبيبة القريوان يف 2018 بعقد 

ملوسمني. وبذلك سيكون صابر الخلفاوي، خامس انتدابات نجم املتلوي يف هذا املريكاتو، 
بعد سليم باشا ومحمد جمعة خليج وعالء الدين قمش ورياض الفريوي.

* حسني

إصابة بليغة لعمار الجمل
على مستوى الرأس

تعرض الالعب التونيس عامر الجمل، إىل إصابة حادة عىل مستوى الرأس، خالل مباراة فريقه 
الساحل أمام جدة، لحساب الجولة الثالثة من منافسات دوري الدرجة األوىل بالسعودية. 
واصطدم الجمل بالعب الخصم، طاهر زين، يف الشوط األول من املواجهة، مام فرض عليه 

مغادرة امليدان. ونرش عامر الجمل، صورة توضح إصابته، عرب حسابه الخاص عىل انستغرام، وكتب عليها »قدر الله وما شاء فعل«. 
يذكر أن عامر الجمل انضم لصفوف الساحل السعودي، يف سبتمرب املايض، بعقد ملدة موسم واحد.

* حسني

مراد العقبي يعود إىل الشبيبة
قامت الهيئة املديرة للشبيبة الرياضية القريوانية بتعيني ابن النادي مراد العقبي يف خطة مدير 

ريايض لفريق عاصمة األغالبة، ومن جملة الصالحيات املوكولة إليه٬ متابعة اإلدارة الفنية لفرع كرة 
القدم وكل التفاصيل املتعلقة بالجانب الفني للفريق.

سعد بقري يتبنى خالص 
منحة تكوين الالعب 

فرات السلطاني
أعلن اتحاد تطاوين أن متوسط ميدان نادي أبها السعودي »سعد بقري« قد 

تكّفل بخالص منحة تكوين الالعب فرات السلطاين املقدرة بعرشة آالف دينار. 
ويذكر أن اتحاد تطاوين قد تعاقد مع »فرات السلطاين« بعقد مدته 3 مواسم 

قادما من مستقبل املرىس.
* حسني

اكتمل النصاب بالنسبة إىل األطر الفنية ألندية الرابطة 2 بعد 
أن أكمل أمل جربة الحلقة بانتداب إلياس السامعيل معّوض 

حاتم العونيل. ويف ما ييل القامئة الكاملة:
نادي حامم األنف : شكري الخطوي )قديم(

شبيبة القريوان : حافظ الحمزاوي )جديد(
أوملبيك مدنني : منصف الرشقي )قديم(

الحديد الصفاقيس : عصام املردايس )جديد(
مستقبل السبيخة : محمد عامر حيزم )جديد(

ترجي جرجيس : شكري البجاوي)جديد(
هالل مساكن : محمد الربيري )قديم(

نادي بن عروس : مراد بزيوش )جديد(
مستقبل قابس : صالح داي )قديم(

أوملبيك سيدي بوزيد : عبد الحي العتريي )جديد(
النجم الراديس : محرز بن عيل )جديد(

قوافل قفصة : عز الدين خميلة )جديد(
امللعب القابيس : أنيس الباز )قديم(

جمعية جربة : اسكندر الحمروين )جديد(
أمل حامم سوسة : نوفل شبيل )جديد(

جندوبة الرياضية : فتحي الحاج إسامعيل )جديد(
أمل جربة : الياس السامعيل )جديد(

مستقبل وادي الليل : لطفي العياري )قديم(
امللعب الصفاقيس : نبيل كمون )قديم(

النادي املنزيل : عيل رسيّب )جديد(
النادي القريب : لطفي الجبايل )جديد(

مستقبل املحمدية : محمد التمري )قديم(
وسيلتحق فريقان من ضمن القلعة الرياضية وكوكب منزل 
نور وزيتونة شامخ واتحاد املطوية بهذه الفرق 22 املذكورة 

أعاله يف حني أن فريقا ثالثا منها ميكنه صحبة النجم الخالدي 
ومستقبل املرىس ومستقبل القرصين وملعب منزل بورقيبة 

وجمعية أريانة تعويض الصاعد للرابطة 1 من بني فرق حامم 
األنف والشبيبة وسيدي بوزيد وقفصة.

القلعة الرياضية : عامد جاء بالله )قديم(
كوكب منزل نور : شكري كرواط )قديم(

زيتونة شامخ : ثامر الساهيل )قديم(
اتحاد املطوية : رياض شامخ )قديم(

النجم الخالدي : حسام التومي )قديم(
ملعب منزل بورقيبة : عبد املجيد الجميعي )جديد(

جمعية أريانة : محمد العرعوري : جديد
مستقبل املرىس : محرز امليالدي )جديد(
مستقبل القرصين : سيف غزال )جديد(

مدربو الرابطة 2 للموسم 2020 - 2021
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جامعة الكرة تنفي مداهمة مقرها من قبل فرقة مكافحة التهرب الجبائي
نفت الجامعة التونسية لكرة القدم يف بيان أصدرته ما نرشه النائب ياسني العياري حول مداهمة 

مقر الجامعة من ِقبَِل فرقة مكافحة التهرب الرضيبي، وورد يف نص البيان ما ييل: »يف وقت تحتاج 
فيه بالدنا إىل تضافر املجهودات يف كل القطاعات، تجد الجامعة التونسية لكرة القدم نفسها من 
جديد مجربة عىل الرّد عىل االداعاءات الكاذبة التي يقف خلفها أشخاص اختصوا يف توجيه التهم 

الكيدية إىل الجامعة ثم امتهنوا نرش اإلشاعات. ويف هذا اإلطار تؤكد الجامعة أن الخرب املتعلق 
مبداهمة فرقة مكافحة التهرّب الجبايئ ملقر الجامعة اليوم يف عالقة بعقد مع أحد املستشهرين 
عار من الصّحة، وأن الهدف من بّث اإلشاعة هو مواصلة حملة التشويه التي تقوم بهذا هذه 

األطراف منذ فرتة خدمة ألجندة معلومة. وتستنكر الجامعة هذه الترصّفات املتكّررة إذ عمدت 
هذه األطراف يف وقت سابق تكذيب خرب ورود مراسلة من االتحاد الدويل لكرة القدم بخصوص 

استقاللية عمل الجامعات والعقوبات التي تنتج عن عدم احرتام هذا املبدإ األسايس. وحيث 
استدعت مّنا األكاذيب السابقة التدخل إلنارة الرأي العام عرب تقديم األدلة والرباهني القاطعة، فإننا 

ندعو مروجي هذه األخبار إىل التحيّل بروح املسؤولية وأن يراعوا املصلحة الوطنية العليا خاصة 
باعتبار أن كرة القدم التونسية مقبلة عىل عديد االستحقاقات الدولية الهامة منها مقابلتني رسميتني 

ملنتخب األكابر لحساب تصفيات كأس إفريقيا أو املواعيد األخرى التي تنتظر منتخبي األواسط 
واألصاغر دون نسيان مختلف االلتزامات الوطنية املحلية. وإذ نشكر الجميع عىل التفهم، فإننا ندعوهم إىل عدم االنسياق مع األمواج الجديدة من اإلشاعات والتي تحرّكها أطراف معلومة وألسباب مل تعد خفية«.

* حسني القاسمي

الصفاقسي يتعاقد مع الجزائري منصوري
تعاقد النادي الصفاقيس رسميا مع العب نادي بارادو الجزائري 

زكرياء منصوري. وسيعّزز الاّلعب صفوف نادي عاصمة الجنوب 
يف نطاق اإلعارة ملّدة موسم واحد مع أحّقية رشاء عقد الاّلعب يف 
صورة رغبة مسؤويل اليّس آس آس يف ضّمه نهائيّا للفريق. الالعب 

زكرياء منصوري انتمى لنادي مولودية الجزائر ونادي مولودية 
وهران يف نطاق اإلعارة من نادي بارادو يف الثاّلث مواسم املاضية. 
وهو من مواليد يوم 1 نوفمرب 1995 ويشغل خطّة متوّسط ميدان 

هجومي.

وزير الرياضة كمال دقيش:

الجامعة وقعت يف خطأ قانوني 
بشأن عقوبة الشابة

قرار  عىل  جديد  من  دقيش  كامل  الرياضية  الشؤون  وزير  علق 
دقيش:  وقال  الشابة.  هالل  فريق  بتجميد  القدم  كرة  جامعة 
راسلنا  وقد  التدخل.  منا  وطلب  الشابة  هالل  من  تظلام  »تلقينا 
الجامعة وطلبنا منها توضيحات بشأن إمكانية تطبيق الفصل 15 
من القانون األسايس لالتحاد ومل نطلب منها تنفيذ األمر. ومل نعمل 
عىل توجيه قرار الجامعة للفصل القانوين 15 الذي يؤكد أن تجميد 
نشاط أي فريق ال بد أن ميّر عرب الجلسة العامة. والجامعة أكدت 
لنا أنها مل تطبق الفصل 15 بل اعتمدت عىل الفصول 25 و29 و30 
و31 من الرتاتيب العامة للجامعة. وبالتمعن يف هذه الفصول فإن 

تعليق النشاط يطلبه النادي ألسباب قهرية مام يعني أنها ليست عقوبة«.
وأكد وزير الرياضة: »بحثت يف القوانني الخاصة باتحادات أخرى يف أفريقيا مثل نيجرييا والكامريون والسنغال 
واملغرب وحتى قوانني االتحاد الفرنيس ومل أجد فيها ما يشري إىل أن تعليق النشاط هي عقوبة. وهنا أريد 

أن أؤكد أن الوزارة ليست طرفا يف القضية بل حريصة عىل تقريب وجهات النظر إليجاد حل لهذا املشكل«.
وحول إمكانية تطبيق الفصل 21 لحل جامعة كرة القدم قال دقيش: »موجبات الفصل 21 من قانون 95 غري 
الهياكل  القرار يقع الطعن فيه لدى  الحايل. وهذا  الوقت  الجامعة وبالتايل ال ميكن تطبيقه يف  متوفرة لحل 
املختصة وأعني املحكمة الرياضية الدولية الـ)تاس( للتثبت من حسن تطبيق القانون، وأؤكد مرة أخرى أن 

الوزارة ال تتدخل«.
وعن التضارب بشأن دعم الوزارة ترشح طارق بوشاموي لرئاسة الكاف قال دقيش: »زارين طارق بوشاموي يف 
مقر الوزارة وطلب مني الدعم بعدما أقنعني طرحه لذلك نرشنا بيان املساندة. ولكن مل أكن أعرف أن وديع 

الجريء ترشح النتخابات الكاف وبعدما أبلغت بذلك، تم سحب البيان«.
* حسني

هيئة االفريقي تساند الجامعة ضد 
اللجنة األوملبية التونسية

وّجه الفريق القانوين للنادي االفريقي تنبيها شديد اللهجة للجنة 
الوطنية األوملبية التونسية يدعوها اىل رضورة اإللتزام بالقانون 

املعمول به محليا ودوليا فيام يتعلق بصالحياتها التي متنع عليها 
التدخل يف شؤون النوادي الرياضية، ومرت ادارة النادي اىل التهديد 

حيث أشعرت نظريتها أنه يف صورة عدم استجابتها وإرصارها عىل 
خرق القانون وتجاوز صالحياتها ستتوىل اللجنة القانونية لالفريقي 
رفع شكوى للجنة األوملبية الدولية وتحميلها مسؤولية ما قد يطال 

الرياضيني التونسيني املشاركني يف األلعاب األوملبية من عقوبات 
تأديبية. وبذلك حسمت ادارة االدارة موقفها قبل جلسة اليوم 

الثالثاء مبساندة متيش الجامعة واللجنة املستقلة لالنتخابات عىل 
حساب التدخل املرتقب من اللجنة األوملبية.

فسخ عقود 4 العبني
قررت إدارة النادي اإلفريقي فسخ عقود 4 العبني كانوا قد رفضوا 

استئناف النشاط لعدم حصولهم عىل مستحقاتهم املالية، وهم 
زهري الذوادي والحارس سيف الدين الرشيف، وحمزة العقريب 
ومهدي 

الوذريف. من 
جهة أخرى 
نشري إىل أن 
وسام يحيى 

استأنف مساء 
اإلثنني نشاطه 

مع فريق باب الجديد بعد تخلفه عن بداية التحضريات. 
وكان الحارس عاطف الدخييل بارش تدريباته بعد أن تلقى 

وعودا من إدارة النادي بتسوية وضعه املايل ورصف كل 
مستحقاته. ويف سياق متصل نشري اىل أن إدارة الفريق 
توصلت إىل اتفاق مع صابر خليفة وأحمد خليل وبالل 

العيفة الستئناف التدريبات.
* حسني القاسمي
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يكتبها: ناجي الخشناوي

تنهاُر املجتمعات بانهيار نُخبتها املثّقفة، 
الخالّقة  القيميّة  املنظومات  وتنحدُر 
واملبدعة بإفراد وعزل ُحاَمتها واملدافعني 
عنها، وتختّل الّدول واألنظمة عندما يتّم 
تهميش مؤّسساتها وتحييد دورها الطاّلئعّي، وأّولها املؤّسسات املعرفيّة 
هيبة  من  واملجتمعات  والّدول  األمم  فهيبُة  واألدب،  العلم  تُنتج  التي 
مثّقفيها ومفّكريها ومبدعيها، وإذا أصابهم مسٌّ تداعت أركان املجتمع 
وتفّسخت قيمه، وهذا حال املجتمع التونيس الرّاهن، مجتمع ما بعد 
الثّورة، الذي ُدكّت جميع أعمدته وهو مُيعن يف »تهتيك« هيبة الجامعّي 
األملعّي »فريد عبد الخالق« بطل رواية »املالنخويل« للكاتب والجامعّي 

فتحي ليسري الّصادرة عن دار محمد عيل للّنرش.
ودليلنا  الرّسدي  املنت  إىل  ُمرشدنا  هو  »املالنخويل«  الّرواية  عنوان 
الكتشاف مسارب الحيك داخل النّص، عنوان يختزل كل أعباء الكتابة، 
الكثري  يتطلّب  ال  مرجعيًّا  وظيفيًّا/  عنوانًا  فرضت  الّرواية  و»واقعيّة« 
من العناء، وهو ملُفوظ لغوي يختزل تفاصيل الّرواية ويضّمها، عنوان 
يحّدد منذ البداية هويّة الّرواية ويكرّس انتامءها ألدب ما، رمّبا هو أدب 
املحنة، فاملالنخويل صفة تنسحُب عىل البطل الرّئييس فريد عبد الخالق، 
االكتئابيّة،  لالضطرابات  مرادف  هي  تفسرياتها  أحد  يف  واملالنخوليا 
ونجوان فريد عبد  الدُّ االضطرابات التي ستفتك بعقل األملعّي وبجسد 
الخالق، ومن خالل متابعة القارئ لرحلة الرّتدي إىل الهاوية والّنزول إىل 
الّرواية عىل  فاصلة وحركة يف  كّل  الّشخصية سنقف يف  لهذه  الجحيم 
التّونيس وانهيار قيمه ومؤّسساته وبنيانه بعد »ثورته  سقوط املجتمع 
املجيدة« فمن أراد الّسقوط ما عّد الدرجات، ليظّل الّسؤال قامئا »لقد 

احرتق ُعود الكربيت فمن يُعيد العود املحُروق«.
تأتينا عىل لسان  الخالق، هذا املالنخويل »الّنموذج«  حكاية فريد عبد 
زميله الجامعّي وصديقه ناجي بن حمزة التّابعي، الذي يقول إنها »نوع 
من العرض الرّسدي لوقائع أرويها كام عشتها، أو كام خيّل إيّل أيّن عشتها 
الذي  الّشكيل  التّحديد  أشياء«، وهذا  منها  زّور  قد  الخيال  أن  وأخىش 
يُجريه الكاتب عىل لسان الّشخصية الرئيسيّة الثّانية، »يُحّصن« فتحي 
يف  الكتاب  جنس  عىل  التّنصيص  -رغم  الروايئ  الّنقد  سهام  من  ليسري 
الغالف أنّه رواية- ألنّه رمّبا »كاتب أخرض العود جرى فيها عىل أسلوبه 
وطبعه«، فنحن إذا أمام »عرض رسدّي لوقائع«، ينتقيها أستاذ التّاريخ 
نطالعها »كام  أمام أحداث  أيضا  التونسيّة، ونحن  الجامعة  املعارص يف 
أبطاله،  لسان  عىل  يدفعها  ليسري  فتحي  والروايئ  الكاتب  إىل  خيّل« 
والخيال  يحويها،  أن  دون  الحديث  تونس  تاريخ  من  تأخذ  فالّرواية 
الروايّئ يطّور مساراته البنائية من وقائع تاريخيّة حدثت فعال يف تونس، 

حدثت زمن حكم الرتويكا أو تحديدا بني 2013 و2015. 
زمٌن يبدو ظاهريًّا كافيًا الحتواء األحداث والشخصيّات، إال أنه فعليا ما 
زال متواصالً بسياقاته وتداعياته التي وردت يف الّرواية، ففي األخري ما 
القدر  األعاجيب  لنا من  البرشيّة يخبّئان  البرشّي والّنفس  زال »العقل 
إالّ  هو  ما  الكاتب  عني  رصدته  وما  الفرتة  تلك  يف  وما حدث  الكبري«، 
مخبوءة  زالت  ما  الثورة  بعد  ما  تونس  فأورام  الجليد«،  جبل  »سنام 
أو هي »ُمرنّبٌّة« ما دامت »الرتويكا« متواصلة يف أشكال أكرث وساخة 

وحقارة.
و»استيالء«  »اغتصاب«  عمليّة  يف  يتمثّل  للّرواية  الرئييّس  الحدث 
قبل  من  وارستقراطي،  جنتلامن  جامعي،  أستاذ  شّقة  عىل  و»سطو« 
الجدد،  و»الثّورجيني«  والّرعاع  والغوغاء  املهّمشني  من  غازية«  »عائلة 
جانفي،   14 بعد  ما  تونس  إىل  الّدالالت  مكثّفة  ذكيّة  إحالة  وهي 
فالّشعارات الربّاقة للّربيع العريّب وللثّورة رسعان ما تهاوت يف يد »دولة 
الهواة« وتّم اغتصاب تونس شعبا وتاريخا وثقافة لرتتع فئة غريبة من 
الناس ال ترتوي من امتصاص الّدماء، فئة سنعرث عليها يف كل األماكن، 
الرّاقية والعيادات  الجامعة والحانات واملقاهي والّشوارع واملناطق  يف 
الطبيّة واملتاجر والبيوت الرسيّة واملالهي... فئة تتجىّل يف وجوه مختلف 

الربجوازية  الطبقة  االجتامعيّة،  الطّبقات 
والجهلة،  املتعلّمني  العاملة،  والطبقة 
واملهّمشني...  املنتظمني  والرجال،  الّنساء 
يسّميه  ملا  املدّشنة  السياسيّة  الطّبقة  ويف 

الكاتب »دميقراطيّة أنيابيّة«.
لشخص  وجهني  أمام  الكاتب  ويضعنا 
الّصفات  مكتملة  شخصية  متخيّل،  واحد 
كل  من  منزُوعة  وشخصيّة  قبليا،  والّذات 
بني  وما  بعديا،  الكاتب  عليها  أصبغه  ما 
اللحظتني حدٌث ملتبس الفهم عيصٌّ عىل 
الخالق  عبد  ففريد  األفق،  غائم  التّفسري 
الذي سعى عىل كامل أحداث الّرواية إىل 
فردية  مبحاوالت  املسلوبة  شّقته  اسرتداد 
عن  التخيّل  األخري  يف  يقّرر  قضائيّة  ثم 
بشّقته،  استأثر  من  مع  والتّعاطف  ملكه 
من  عاطفيا  مقبوال  بدا  وإن  قرار،  وهو 
جهة فريد وقد »رّجت بداخله أشياء رّجا 
عنيفا«، فهو مرفوض موضوعيا من صديقه 
وزميله ناجي التابعي، وهذا ما يحيلنا رمّبا 
عىل املأزق التّاريخي الذي تعيشه تونس 
إدارة  بكيفيّة  واملتعلّق  جانفي   14 منذ 

القرارات  بعيدا عن فوىض  الّشعب  تحقيق كرامة  كيفيّة  العام،  الّشأن 
املرتجلة، »فالثورات والفورات الشعبيّة الغاضبة تجّر يف ذيلها ُجموحا 
قويا لتحطيم كّل يشء«، بل إّن هذه الثّورة أخرجت »أسوأ وأبشع ما 
فينا: العدوانيّة النّهاشة، الساديّة االفرتاسيّة، الجشع، الالّمباالة، األنانيّة، 
ورشيعة  الغاب  منطق  الّنفس.  خّسة  الطّبع،  دناءة  املقيتة،  االنتهازيّة 
الظفر والناب«. ورمّبا أفضل تكثيف لهذا الوضع يتجىّل عندما نطالع يف 

الرواية أنّنا »كّنا شعبا خائفا فإذا بنا نصبح شعبا مخيفا«.
التي بُنيت عىل ما قبل وما بعد الحدث، وتّم تصوير  الّشخصية  هذه 
تحّوالتها النفسيّة واالجتامعيّة والجسدية، انعكست عىل أسلوب كتابة 
األحداث  كل  ومع  املواضع،  أغلب  ويف  الكاتب  أن  إذ  عموما،  الرواية 
والتحّوالت يشتغل وفق أسلوب مقارنايت فيه استحضار ملاٍض »مرشق« 
مقابل حارض »معتّم«، ومن خالل هذا األسلوب يأخذنا الكاتب يف رحلة 
نوستالجيا ملا كان يف الّسابق، راصدا التحّوالت السلبيّة املتسارعة التي 
طرأت عىل كل يشء من املباين إىل السلوكيات والعالقات، معتمدا يف ذلك 
عىل معجم لغوّي قائم عىل املتضاّدات من األوصاف والّنعوت، »شذر 
وليست  ذاتها،  يف  اسرتجاعية  كتابة  وهي  والقبح«،  الرّاهن  حول  مذر 
اسرتجاع  األيام«،  هذه  آخرون  يقول  كام  البائد  العهد  إىل  »نوستالجيا 
تحديدا  هي  أو  الروايّئ،  النّص  تطّور  خدمة  يف  بنائيا  توظيفا  موظّف 
يف خدمة تطوير حالة املالنخوليا التي يعيشها البطل، والتي ستنعكس 
التي  الشخصيات  كبري من  بل عىل عدد  بدورها عىل صديقه وزميله، 
فريدة،  الخالق، حيث ستصبح شخصيّته غري  تُحوم يف فلك فريد عبد 
مثل  تقريبا  عرفه  من  كل  شخصية  وأصبحت  منتٍه«،  »شبه  صار  وقد 
»قطرة ضئيلة يف عباب متالطم«، فالطّوفان هادر مل يرتك أحدا إالّ وجرفه 
نحو الهاوية التي ال قاع لها -هو وأنا، وأنا وهو- والتحّوالت السياسيّة 
فمن  الرّمل،  عىل  املاء  انسفَح  »لقد  متسارعة...  والقيميّة  واالقتصاديّة 

يرّد املاء املسفوح؟«.
فاختيار فضاءات مختلفة،  أمكنة مرجعيّة،  أيضا  الرواية هو  املكان يف 
بإحالتها عىل الخواء والفراغ مفهوما، يف العاصمة تونس مرسحا لألحداث 
ووصف تحّوالتها املعامريّة وخاّصة تحّوالت رواّدها مثّل عنرصا مغّذيا 
ومتغرّية،  متحّولة  »شخصيّات«  بدورها  فاألمكنة  الّرواية،  ألحداث 
وبيوت  والحانات  املقاهي  هي  الّرواية  يف  الغالبة  األمكنة  كانت  ولنئ 
»البوعزيزيني«  وأرصفة  الخلفيّة  الّشوارع  جانب  إىل  الرسيّة،  الّدعارة 
وطبعا »الحرم الجامعي« املدنّس، فإن جميعها كانت يف خدمة املناخ 
الرّسدي راصدة أجواء االنحدار والفساد والقبح ورفض كل ما هو جاميّل، 

شاهدة عىل تحّول األنشطة واملعامالت، 
وأغلبها أمكنة مغلقة مثلها مثل طبيعة 

الشخصيّة الرئيسيّة. 
بالتحرّك  إال  فيها  لك  خيار  ال  أماكن 
بني  »تساللومي«  أو  ومتايال  تعرّجا 
الكاتب  اختيار  العجيبة، ولعل  ممرّاتها 
ألمكنة العاصمة له ما يرّبره، فهي أفضل 
مثال عىل جميع التحّوالت، وخري إحالة 
عىل ما حدث وما يحدث، فنحن يف قلب 
العاصمة التي تنبثق منها كل التحّوالت 
واالجتامعيّة  واالقتصاديّة  السياسيّة 
ليس  نعيشه  وما  واألخالقيّة،  واملعرفيّة 
إال »الجزء البارز من جبل الثلج«، حيث 
»الفوىض هي القانون الوحيد الذي بات 
يحكم الّشارع يف ضبطه وربطه«، وهذه 
الحّي  املحرار  هي  والفضاءات  األمكنة 
الحقيقّي ألي مجتمع،  واملثايّل، والوجه 
والحركة داخل هذه األمكنة كانت أيضا 
وزمن  الّرواية  زمن  الزّمن،  حركة  من 

الكتابة.
ويف  املغلقة،  األمكنة  هذه  جدران  بني 
تفاصيل هذا الزمن املتهالك، وأمام هذه الشخصيّات السوداويّة املنهارة، 
ييُضء الكاتب فتحي ليسري روايته بوهج نسايّئ يخرتق الّشقوق، فرغم 
كّن  الخالق،  عبد  فريد  مع شخصيّة  تقاطعن  اللّوايت  الّنساء  أن جميع 
ضحايا، كل عىل طريقتها، ضحيّة الفقر وضحيّة العنف وضحيّة الّرغبة 
وضحيّة الّسيستام وغريهّن، لكّنهن جميعا كّن منترصات يف مكمن ما، 
بل إن جميعهّن مثّلن محّفزا لتحويل وجهة الرّسد، وخلخلة الشخصية 
االحرتام  سابقا،  تسلكه  كانت  ما  سلوك  إىل  ودفعها  بل  املحوريّة، 
وغادة  املجربي  ورتيبة  دوفال  كريستني  فامري  واملساعدة،  والتّعاطف 
والفتاة املُختطفة وحتى نزيهة »القزدورة«... مثّلن املنعطفات الرئيسية 
يف مسار األحداث، إىل جانب »رشدي« الشخصيّة املثليّة، والتي فسحت 
املجال للكاتب، وعىل لسان فريد، »للحسم« معرفيّا وبشكل ايجايّب يف 

مفهوم املثليّة وعامل املثليّني.
روايات  حتام  ستستذكر  ليسري  لفتحي  املالنخويل  رواية  تطالع  وأنت 
ديستوفسيك  وحتى  كافكا  وفرانز  جويس  وجيمس  بروست  مارسيل 
وغريهم، فرواية املالنخويل، رواية التحّوالت املجتمعيّة بامتياز من خالل 
التحّوالت الشخصيّة والذاتيّة، رغم أن رواية املالنخويل اكتفت بتقديم 
الّذات القدمية املتهّدمة املستكينة دون أن تقّدم لنا ذاتًا جديدة تخوض 
رصاعاتها وتقاتل من أجل اسرتداد ما ُسلب منها وتخوض معركتها من 
أجل ترميم ما تهّدم منها، ورمبا هذا اختيار واٍع من الكاتب الذي اختار 
االكتفاء بـ»تشخيص« الواقع دون الخوض يف مآالته املنتظرة واسترشاف 
واستقراء  الخطّي  الّنمطي  الزمن  هذا  من  الخروج  وبالتّايل  مستقبله، 
الواقع املمكن بعد أن شّخص الواقع الكائن، خاصة أن الّرواية مل تسقط 
فضائها،  وتتحرّك يف  منها  تنهل  أنها  رغم  الواقعيّة  الّسوداوية  يف مترير 
التّعاطف مع  الكاتب يف متريره، إىل جانب  الذي نجح  العام  فالّشعور 
الّشخصية امليؤوس منها، هو األمل بتغيري هذا الواقع البائس واملرتّدي، 
رغم صيحة الفزع من املستقبل التي تتجىّل يف هذه الجملة »لو اطّلعتم 
واليأس  كبرية  والخيبة  »مدلهّمة  فاآلفاق  الواقع«،  الغيب الخرتتم  عىل 
بالتعلّق  »يُوصينا«  والكاتب  قريب«،  برحيل  تُؤذن  ال  واألزمة  خانق 
عصيبة  أوقاتا  واألىس-  -لألسف  سنعاين  زلنا  »ما  ألنّنا  الّصرب  بأهداب 
أخرى ونحن يف فلك هذه الدّوارة الرّهيبة العصيّة عىل كل توصيف أو 
تصنيف«. ونظّن أن عنوان أحد فصول الرواية »الزم ناقفو لفريد« يحيل 
إىل شعار »الزم ناقفو لتونس«، ذاك الّشعار الذي ظل رنّانا عىل األفواه 
املدلهّم طيلة عقد من  التّونيس  تأبيد هذا األفق  فقط، بل وساهم يف 

الزمن، وال ندري إىل متى؟
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