
إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البالد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

من الخميس 19 نوفمبر 2020  الى االربعاء 25 نوفمبر 2020   - العدد   1617 - السنة 54   الثمن 1 ديناركلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

www.ugtt.org.tn

األخ حفيظ حفيظ:

البدّ من القطع مع 
منوال التنمية القديم

في القيروان:

أين تفعيل القرارات الحكومية 
وال للتسويف والتهميش

إضراب يف شركة اسمنت 
بنزرت يوم 24 نوفمرب ويف 
شركة »الندور« يف بن عروس

وزارة التعليم العالي:
مساٍع إلفراد 5 هكتارات من امللك 
العمومي للجامعة التونسية الفرنسية

شكري مبخوت:

أتمنّى أن يسرق ديوان 
شكري بلعيد

ليلى الشرايبي:

ننتظر أن يفتح تحقيق يف كّل التفاصيل التي 
وردت يف تقرير محكمة املحاسبات

بعد وفاة القاضية:
هل حان الوقت لتسخري املصحات 

واملخابر الخاصة؟

بعد تقرير محكمة المحاسبات

متى يقطع املشهد السياسي مع الضمري املسترت يف التجاوزات الحاصلة؟
ات

اك
شتر

ا



الخميس 19 نوفمبر 2020 - العدد 1617  2

املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل

املقر : 41 شارع عيل درغوث - تونس 1001  - الهاتف : 020 255 71 - 291 330 71 / الفاكس : 139 355 71  - العنوان االلكرتوين : echaabtechnique@gmail.com - الحساب الجاري بالربيد : 51 - 300 

وطنية 

قال األمني املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل األخ حفيظ حفيظ، ان 
الوطني  بالحوار  املتعلقة  ملبادرته  االخرية  اللمسات  وضع  بصدد  االتحاد 

السيايس، االقتصادي واالجتامعي.
وبنينّ أن املبادرة يف املجال االقتصادي ترنو باألساس اىل القطع مع املنوال 
يتمثل  الهدف  وأن  جديدة.  اقتصادية  لرؤية  وتؤسس  القديم  التنموي 
اربع  حول  املدنية  بالدولة  يؤمنون  الذين  الوطن  يف  الرشكاء  تجميع  يف 
نقاط اساسية تتمثل اوال يف تقييم واقع االقتصاد الوطني وتدقيق املالية 
العمومية، وتقديم بدائل حقيقية يك ندعم املؤسسات العمومية واصالحها 

وليس تفويتها باالضافة اىل اطالق إصالحات جبائينّة مستعجلة.
وأضاف األخ حفيظ حفيظ أن لجنة املالية مل توجه الدعوة لالتحاد بشأن 

ان  وبنينّ  القادمة.  للسنة  املالية  قانون  مرشوع  حول  ملقرتحاته  االستامع 
االتحاد له عديد التحفظات عىل مرشوع القانون الذي يفتقد اىل اجراءات 

اجتامعية خاصة للفئات املترضرة من ازمة كوفيد 19.
مرافقة  بإجراءات  الحكومة  طالب  االتحاد  اصدره  الذي  البيان  إن  وقال 
قطاع  وأعوان  الخاص  القطاع  ل  ولعامنّ ة  الهشنّ للفئات  والتعويض  وداعمة 
رت أكرث من غريها من قرارات  السياحة وأعوان بعض املهن الحرنّة التي ترضنّ

حظر التجوال والحدنّ من توقيت عملها.
مات ومواد  سات القطاع الخاص إىل توفري الكامنّ وقال إن االتحاد دعا مؤسنّ
الرشائية  مقدرتهم  عىل  عبئا  متثنّل  ال  وحتنّى  لحاميتهم  لها  لعامنّ الوقاية 

املتدهورة أصال.

األخ حفيط حفيظ ومبادرة االتحاد  

القطع مع منوال التنمية القديم

بسمة الجويلي عند األخ األمني العام
استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب السيدة بسمة الجوييل رئيسة جمعية الشهداء والجرحى املدنيني 
مللحمة 7مارس 2016 وذلك بحضور األخ محمد مملوك الذي ساهم عرب نقابات االتحاد البنيك للصناعة والتجارة 
الشهداء  عائالت  بتمكني  اإلرساع  اللقاء عىل رضورة  التأكيد خالل  تمنّ  وقد  والجرحى  الشهداء  عائالت  دعم  يف 

والجرحى من حقهم الشخيص.
كام متت إحاطة األخ األمني العام مبدى تقدم إجراءات القيام بالحقنّ الشخيص لعائالت الشهداء والجرحى لإلشارة 

فإننّ وضعية الشهداء والجرحى يف إطار متابعة من الجهة وهياكل االتحاد البنيك للتجارة والصناعة.
وأكنّدت السيدة بسمة الجوييل اعتزازها بدعم االتحاد بكافة هياكله جهويا ومركزيا قضايا شهداء وجرحى ملحمة 
بن قردان ومتابعته للملف من أجل اإلرساع بتمكني العائالت من حقها ال سيام أن الجميع يشهد مبا قدمه أهايل 

بن قردان من تضحيات يف سبيل راية الوطن.

ومتابعة لوضع البنوك واملؤسسات 
املالية والتأمينات  

الكويتي بحضور األخ نعامن  التونيس  للبنك  النقابة األساسية  الطبويب  الدين  العام نور  كام استقبل األخ األمني 
الخطري  الوضع  النقابة  أثارت  وقد  والتأمينات  املالية  واملؤسسات  للبنوك  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الغريب 

بالبنك ووجود عديد التجاوزات التي تتطلب التوجه إىل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.

كام كشفت النقابة األساسية عن وجود قرارات من مجلس اإلدارة تقيض ببيع املقر االجتامعي وبيع رشكة العربية 
الدولية لإليجار وبيع التزامات قروض ممنوحة بقيمة 200 مليون دينار إىل حدود 20 مليون دينار لفائدة رشكة 

استخالص ديون.

عمال الحضائر يشكرون وينوّهون....
واستقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب مبكتبه مجموعة من ممثيل عامل الحضائر الذين عربوا لألخ األمني 
العام عن تقديرهم وشكرهم للدور الذي قامت به القيادة النقابية دفاعا عن حقوقهم ونجاحها يف إمضاء اتفاق 

منصف ألعوان الحضائر.
وقد حرض اللقاء اإلخوة حفيظ حفيظ ومنعم عمرية وسمري الشفي أعضاء املكتب التنفيذي الوطني.
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وضعية الفوالذ  

اهتمام كبري بالتفاصيل والجزئيات
يف إطار متابعة ملف انقاذ املؤسسة وهيكلتها انعقدت مبقرنّ االتحاد 
العام التونيس للشغل جلسة عمل ترأسها األخ االمني العام للمنظمة 

نورالدين الطبويب وحرضها األخ صالح الدين الساملي االمني العام 
املساعد املكلف باملنشآت واملؤسسات العمومية والدواوين واالخوة 
الطاهر الربباري عن جامعة املعادن وااللكرتونيك وسامي السيد عن 
االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ونقابتا االعوان واالطارات بالرشكة. 

وتم خالل الجلسة التطرق لوضع املؤسسة ومخرجات جلسة العمل 
األخرية مع وزيرة الصناعة والطاقة واملناجم وكيفية استثامرها للدفع 
نحو إصالح املؤسسة وهيكلتها .هذا وتم إرسال مكتوب للسيد رئيس 

الحكومة موقع من طرف األخ االمني العام يحثه فيه عىل متكني 
رشكة الفوالذ من قرض خزينة بصفة مستعجلة لتمويل نشاط الرشكة 

واستكامل عملية التطهري االجتامعي الخاصة بـ110 اعوان.
كام اكد األخ االمني العام حرصه عىل متابعة ملف الرشكة اىل حني 
وصولها إىل بر االمان باعتبار رمزيتها ومكانتها يف النسيج الصناعي 

بالبالد.

أخبار الجامعة

دفعة أوىل من املنح
ينتظر أن يتمنّ مع نهاية شهر نوفمرب الجاري رصف الدفعة 

األوىل من املنح الجامعية للطلبة الذين متنّت دراسة ملفاتهم 

اإلدماج  منحة  رصف  إىل  اضافة  الرشوط  جميع  واستوفت 

الجامعي والتي تهمنّ طلبة السنة األوىل )الجدد منهم(.

تقييم تجربة التعّلم 
عن بعد

ستقوم مختلف هياكل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

الفرتة  يف  اعتامدها  تمنّ  التي  بعد  عن  التعلنّم  تجربة  بتقييم 

املؤسسات  إغالق  اثر  الطلبة  لجميع  الدروس  لتأمني  املاضية 

بالدرجة  تتطلنّب  املسألة  وأننّ  ة  أسبوعني خاصنّ ة  مدنّ الجامعية 

بعد  للتواصل عن  الطلبة  اإلمكانيات لدى عموم  توفنّر  األوىل 

يف حني أننّ عدد هام منهم ينتمون إىل فئات محدودة الدخل 

ولننتظر  واجتامعيا  اقتصاديا  عبة  الصنّ الظروف  هذه  مثل  يف 

التقييم واإلجراءات املرتتنّبة عنه.

الّلغة االيطالية
اللغة  أسبوع  يف  الجامعية  املؤسسات  من  عدد  شارك 

من خالل  املاضية  الفرتة  يف  انتظم  الذي  العامل  عرب  االيطالية 

الوضع  التي جرت عن بعد بسبب  العروض والندوات  عديد 

بني  الجامعي  التعاون  أننّ  إىل  االشارة  وتجدر  العاملي  ي  الصحنّ

يف  ة  خاصنّ األخرية  السنوات  يف  تطونّرا  عرف  وإيطاليا  تونس 

مجال تبادل الباحثني واإلطالع عىل آخر البحوث العلمية.

لطفي املاكني

إسناد منحة بـ 200 د لفائدة فئة من عمّال القطاع السياحي
أعلن وزير السياحة الحبيب عامر، عن جملة القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة هشام املشييش لحامية القطاع من االندثار واملحافظة عىل مواطن 
ل  الشغل. واضاف خالل ندوة صحفية تم تنظيمها بقرص الحكومة بالقصبة ،ان هذه القرارات تتمثل باالساس يف قرارات اجتامعية من ذلك متكني العامنّ
املحالني عىل البطالة الفنية واألدالء السياحيني من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فرتة البطالة الفنية. كام متنّت املوافقة عىل املقرتحات املتعلقة 
ـل الدولة مبساهامت األعراف بعنوان الثالثية الرابعة  بالضامن االجتامعي رشيطة املحافظة عىل مواطن الشغل واستمرار رصف األجور، واملتمثلة يف تكفنّ
لسنة 2020 واألوىل والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العامل الذين تتم إحالتهم عىل البطالة الفنية من قبل املؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط 

بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا.
كام اقر رئيس الحكومة يف هذا االتجاه تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عامل القطاع السياحي املحالني عىل البطالة الفنية وذلك مبقتىض 
اتفاقية بني الجامعات املهنية ووكالة التكوين يف مهن السياحة تحمل كلفته بصفة استثنائية عىل موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية يف قطاع السياحة، 
مع متكني املنتفعني بهذا الربنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند يف نهاية التكوين وتحمل عىل ميزانية الدولة. وستتم جدولة أصل الدين املتعلق 
مبساهامت الضامن االجتامعي إىل حدود الثالثية الثالثة لسنة 2020 واإلعفاء من خطايا التأخري عند استكامل خالص أصل الدين مع اعتبار خالص القسط 

األول كتسبقة وتعليق إجراءات التتبع والتنفيذ يف حق كل مؤسسة سياحية تتوىل احرتام رزنامة هذه الجدولة يف آجالها القانونينّة.

اعادة فتح املساجد و تعديل يف توقيت غلق املطاعم
أعلن وزير الصحة فوزي مهدي، خالل ندوة صحفية ُعقدت يوم أمس األربعاء 18 نوفمرب 2020 مبقر الوزارة، أن اللجنة العلمية قررت إعادة فتح 
التشديد عىل رضورة االلتزام بتطبيق  القادم، مع االقتصار عىل الصلوات الخمس فقط دون صالة الجمعة، وذلك مع  ابتداًء من يوم االثنني  املساجد، 

اجراءات الوقاية من فريوس كورونا:
وقال وزير الصحة  عن تعديل يف توقيت غلق املطاعم الذي سيكون بداية من الساعة السابعة، انطالقا من يوم اإلثنني القادم. وأكدنّ الوزير يف املقابل 
أنه لن يطرأ أينّ تغيري بخصوص توقيت غلق املقاهي )الساعة الرابعة مساء( نظرا للوضع الوبايئ الحايل.  وأوضح  فوزي مهدي أن التلقيح الذي ينتظر 

استخدامه يف تونس ضد فريوس كورونا يتكونّن من جرعتني وبحساب جرعة واحدة كل شهر.
ويف رده عىل أسئلة الصحفيني بخصوص مساهمة املصحات الخاصة يف ظل وباء كورونا، أكد وزير الصحة أنه سيتم اللجوء اىل القطاع الخاص يف اطار 
التسخري ويف حال بلوغ الطاقة القصوى الستيعاب املرىض باملستشفيات العمومية مؤكدا مجانية العالج باملستشفيات العمومية بالنسبة للمصابني بكورونا.
فوزي مهدي

الحبيب بوناب يف 
ذمة اهلل 

الهيئة  بوناب عضو  الحبيب  الحاج   ربه  اىل جوار  انتقل 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل  للنظام  الوطنية 
التونيس للشغل  العام  واثر ذلك تتقدم كلنّ هياكل االتحاد 

بتعازيها الحارة إىل اهل الفقيد وأصهاره وأصدقائه. 
إنا لله وإنا اليه راجعون.
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لطفي املاكني    

شيخ  فيه  اعتقد  الذي  الوقت  يف  النهضة  قيادات  بني  الخالف  استمرنّ 
حالة  من  يقلنّل  قد  بعد  عن  الشورى  مجلس  اجتامع  انعقاد  أننّ  الحركة 
كت  االحتقان أو يقطع جذوتها لكن العكس هو الذي حصل حيث متسنّ
القيادات الرافضة للتمديد له ليواصل رئاسة النهضة مبوقفها وهو ما يؤرش 
من  املتصلنّبة  املواقف  من  ومزيد  املؤمتر  تأجيل  بإتجاه  تذهب  لقراءات 

هذا الجانب ومن اآلخر.
املجموعة  تعترب  حيث  املرضنّة  بالنوايا  مرتبط  هنا  املواقف  وتصلب 
»محاكمة  تنظيم  مبثابة  كان  األمر  أننّ  الشورى  اجتامع  من  املنسحبة 
لهم« بعد الترصيحات اإلعالمية التي انتقدها الغنويش يف حواره التلفزي 
ال  ما  لفرض  باإلعالم  وإستقواء  النهضاوي  الصف  عن  خروجا  واعتربها 

يرضاه الشيخ ويريده منارصوه.
املتابع ملسار الحركة سيتذكنّر دون شكنّ ما كان دعا إليه الغنويش نهاية 
بعد  الفجر«  الثنّامنينات من رضورة »الصرب ألننّ ربع ساعة فقط ويكون 
أن دخلت الحركة يف مواجهة مفتوحة مع النظام السابق الذي ضينّق عىل 
منتسبيها وإمتدنّ الحال إىل حوايل ربع قرن من السجون واملناىف فهي أطول 
»ربع ساعة خاصة عىل فئة معينّنة داخل الحركة ترى أننّها دفعت أكرث من 
غريها إن مل نقل لوحدها »فاتورة« تلك املواجهة مقارنة مبن كانوا خارج 

البالد وأولهم زعيم الحركة وشيخها.
واليوم تعيش النهضة انسحاب ربع أعضاء مجلس الشورى )وإن كانت 
من  وأغلبهم  األخري  اجتامعه  من  عددهم(  من  تقلنّل  الحركة  مصادر 
ث عنها الشيخ  القيادت التي كابدت أحداث ذلك »ربع ساعة« التي تحدنّ
الغنويش وبالتايل هي ترى أننّ الوقت قد حان لتقود الحركة يف مرحلة ترى 
الحكم  الغنيمة، يف  منطق  والقطع مع  العقود  ملا سبق من  مغايرة  أننّها 

التي أطنب قيادات النهضة املنسحبني من اإلجتامع يف االشارة إليها تلميحا 
قد  أخرى  فرتة  للغنويش  التنّمديد  يساندة  ة يف عالقة مبن  وترصيحا خاصنّ

تتونّج بالرتشح لإلنتخابات الرئاسية القادمة ليختم بها مساره مع النهضة.

الكالم على الكالم صعب!
الغنويش يف قيادة الحركة  الرنّافضة إلستمرار  القيادات  اليوم لدى  بدت 
أننّ هناك  السطور  يَُفكنّ ما بني  التلفزي األخري وملن  أننّ ما ورد يف حواره 
ته  إرصاًرا إن مل نقل إتفاقا بني رئيس الحركة ومسانديهم يك يواصل مهمنّ
القادم وذلك يتطلنّب فقط املناورة واملهادنة يف الترصيحات  بعد املؤمتر 
وهذا ما حاول متريره يف ذلك الحوار التلفزي حني »رفنّع منسوب التعايل 
القيادات  إليه  انتبهت  ما  وهذا  املناصب«  عن  والتعفنّف  الرصاعات  عن 
الداخلية  األحداث  مع  التعاطي  يف  أسلوبه  ْت  وَخربرِ لعقود  رافقته  التي 

والخارجية.
»باغتته»  تكون  قد  للغنويش  املعارضة  املجموعة  أننّ  املتابعون  ويرى 
الحوارات  كلنّ  يف  ركزت  إن  علني  بشكل  للتنّمديد  رفضها  مسألة  بإثارة 
اإلعالمية عىل نقدها لعقلية »الرئاسة مدى الحياة« التي يروج لها أنصار 
الشيخ الذي كان يف حسبانه االعتامد عىل أننّ »املؤمتر سيد نفسه« ليحسم 
يف هذا األمر حني تكون له غالبية األصوات ويُجرُب منتقديه عىل القبول 
ذكر يف  التي  القادمة  للرئاسية  ح  ويرتشنّ الوضع  له  ويستقر  الواقع  باألمر 

الحوار التلفزي »أننّها مازالت بعيدة«.
ومل يغب عن شيخ الننّهضة أن منتقديه يريدون جرنّه للمنابر االعالمية 
ليلزم نفسه بكالم عن الدميقراطية والتداول السلمي عىل السلطة ورفض 
الرئاسة مدى الحياة والقبول بالرأي اآلخر »وأمرهم شورى بينهم« لذلك 
الشورى  اجتامع  إىل  ودعا  ملنتقديه  االعالمية  الحمالت  تلك  استنكف 
ليحسم يف القطاع مع تلك الترصيحات املتكرنّرة يف الفرتة األخرية رعتامدا 

كام ذكرنا يف البداية عىل التواصل عن بعد تجنبا »للمواجهة املبارشة« لكن 
ما تخوف منه حصل بإنسحاب ذلك العدد ومهام كان فإننّه يؤرش اىل أننّ 
ات  ما بني »ربع ساعة ويطلنّلع الفجر« واسنحاب ربع أعضاء الشورى متغرينّ
حصلت وزمن آخر قد ال يكون شيخ الحركة انتبه إليه إلنشغاله برتتيبات 
املرحلة القادمة وأونّلها االستحقاق الرئايس وبالتايل فإننّ التجاذبات داخل 

النهضة ستعرف ارتفاع منسوبها يف قادم األينّام.
انطلق  الذي  الخالف  لهذا  أغلب املالحظني واملتابعني  ينتظره  ما  وهذا 

بالسعي للتمديد للغنويش فرتة أخرى لرئاسة الحركة.

استمرار الخالف داخل النهضة

متغيّرات ما بني »زمن ربع ساعة ويطلع الفجر 
وزمن انسحاب ربع أعضاء الشورى«!

نشطت يف الفرتة األخرية املبادرات وتعددت وجهات النظر وتكاثرت 
الكرة يف  إلقاء  اتجاه واحد هو محاولة  كلها يف  التي تصبنّ  الترصيحات 
املسؤولية  تحميله  أساس  عىل  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  ملعب 
وتحفيزه من أجل رعاية حوار وطني أو التقدم مببادرة للخروج من املأزق 
الذي وصلت إليه الحياة السياسية حاليا، أو من خالل دفعه للتورط يف 
يظهر،  ما  املخاتلة وعىل إضامر عكس  أساسا عىل  مبنية  عملية سياسية 
بطريقة  تُعالَج  أن  ميكن  حتى  طبيعية  والدة  نتيجة  تأترِ  مل  أصال  وهي 

طبيعية.
لحقوق  الضامن  أيضا  وهو  التونسيني،  كل  بيت  االتحاد  ان  صحيح 
الشغالني وعموم أبناء الشعب الفقراء واملستضعفني، لكنه ليس مسندا أو 
متكأ أو شامعة يُعلنّق عليها كل مسؤول فاشل ما ينزعه عنه من رداء قلنّة 
الكفاءة وسوء الترصنّف وسقوط الخيارات، وال هو أيضا حبل نجاة يلجأ 
إليه كل من يريد أن يخرج سليام من مصيبة تسبب فيها أو أزمة افتعلها 

أو مطبنّ وقع فيه.
م أمان البالد والعباد وليس مالذا للفاشلني يك يرتاكضوا  االتحاد هو صامنّ
اليه كلام فشلوا وأوشكوا عىل السقوط، ويديروا له ظهورهم كلام بان يف 
العداء  ويناصبونه  له  يتنكرون  بل  األزمات،  من  الخروج  أمل  وجوههم 

مجانا ودون موجب.
ومن هذا املنطلق ومن هذه القناعة، ومن الحرص عىل عدم الخلط 
الوطني 2013  الحوار  الطارئة، فإن تجربة  املقتضيات  الواجب وبني  بني 
التي بدأ البعض يلونّح بها اآلن، ال ميكن أن تتكرر وال ميكن أن تقع إعادتها 
يف صيغتها نفسها وبرشوطها نفسها، وال ميكن أيضا أن تحقق نجاحا كالذي 
حققته سابقا، باعتبار أن االتحاد ساعتها كان أمام خيارين ال ثالث لهام أما 
أن يتدخل أو ان تدخل البالد يف نفق مظلم ال يعلم نهايته أحد، وساعتها 

املسؤولية  تظهر  ال  عتمة  ظلنّ  يف  الجميع  عىل  مخيام  الظرف  كان  أيضا 
الحقيقية عن وصول األوضاع إىل ما آلت إليه، باعتبار غياب الدستور الذي 
كان قيد االشتغال عىل فصوله، ويف ظلنّ إرهاب كاد أن يفتك بالدولة ويف 
ظلنّ رصاع قوى متنافرة مل يكن من السهل جمعها اىل طاولة واحدة، وهو 
ما نجح االتحاد يف استنباط حلوله وإيقافه عند حدود معينة مل يتخطنّاها 

وتوصل من خاللها إىل طرق للخروج من األزمة.
أفرزت  انتخابات  وبعد  التجارب  من  سنوات  وبعد عرش  اآلن،  لكن 
يف  ومتت  موازين،  قلبت  وال  مبفاجآت  تأت  ومل  تقريبا،  متجانسة  نتائج 
ظروف معينة أفرزت تحالفا بني الحزب األغلبي ورئيس الدولة يف مرحلة 
معينة، وأتت بحكومة رسعان ما خرجت بشبهة فساد، ليتم بعدها تعيني 
إىل  لتذهب  الرئيس  أيدي  من  أيضا  خرجت  ما  رسعان  أخرى،  حكومة 
حضن خصومه ممن كانوا باألمس القريب حلفاءه، وتبدأ التجاذبات من 
أو  إيديولوجيني  بني خصوم  وليس  املتقاربة،  التوجهات  داخل  يف  جديد 

أعداء فكريني حتى تهدد بانقسام البالد كام يرونّجون اآلن.
موارب  حديث  هو  البالد،  انقسام  من  خشية  عن  اليوم  فالحديث 
وغري صادق، املراد منه توريط االتحاد من أجل أن يحظى بعض الخصوم 
بتفونّق أو استقواء عىل خصومهم، وهم الذين سبق أن حكموا معهم، او 
كانوا يف تحالفات وعمل مشرتك، وهم القريبون من بعضهم وال خالفات 
بينهم ميكن أن متس أمن البالد وسالمتها او تهدد مستقبل الدولة وحياة 

أبناء الشعب.
واملصالح  املناصب  عىل  الكعكة،  اقتسام  عىل  خالفات  فقط  هي 
والطبقة  والجرايات،  الرواتب  عىل  وحتى  ات  وامللفنّ والوالءات  واملنافع 
إن  وحتى  بينها،  فيام  الخالفات  هذه  حلنّ  عىل  قادرة  الحالية  السياسية 
تاما  تجانسا  تعرف  ال  فالدول  معها،  التعايش  عىل  قادرة  فهي  تحلنّها  مل 

بهذه  وتتقدم  وتتقوى  خالفات،  تعيش  كلها  بل  السيايس،  مشهدها  يف 
الخالفات، وإال ما الجدوى من االنتخابات والدميقراطية إن كانت ستفرز 

لنا طبقة متجانسة ومتشابهة متقاربة.
والبحث اليوم عن مبادرة للتجميع هو حقنّ يُراد به باطل، ألنه ال رضر 
أو بضعة  أو بضعة أحزاب، ويبقى حزب  ان يحكم حزب  البالد يف  عىل 
القوى  كلنّ  لتجميع  مبادرة  يطرح  من  وكل  املعارضة،  يف  أخرى  أحزاب 
السياسية يف ائتالف واحد أو توافق كبري هو يبحث بالرضورة عن مخرج 
، ينجزه اآلخرون، لينجو  آمن من األزمة التي تسبب فيها، وهو يريد حالنّ
هو من مسؤولية الفشل، ويلقي عن عاتقه أوزار الخيبة التي أوقع البالد 

فيها نتيجة عدم كفاءته.
واالتحاد ال ميكن أن يتدخل ملجرد أن ينال التصفيق والرضاء من أحد، 
ل، بل هو سيد نفسه وقراره، ويعرف مصلحة  أو ملجرد أن يُقال انه تدخنّ
البالد جيدا، ويعرف مسؤولياته تجاه شعبه، وليس حبل نجاة يُلقى لكلنّ 

من يروم الهرب من مسؤولياته.
فالحكم هو لألحزاب وإدارة الدولة للمؤسسات، والدستور هو الفيصل 
عريقة  منظمة  فهو  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أما  الخالفات،  كل  يف 
وعتيدة، متارس واجباتها التي أنشئت من أجلها، وال تتدخل إال عندما ترى 
هي وال أحد غريها، أن البالد يف خطر وان الشعب والدولة يحتاجان إىل 
لها، أما أن يبقى كل من هبنّ ودبنّ يتحدث باسمها ويريد أن يلقي  تدخنّ
عىل عاتقها فشله، وان يجعلها مهربا من مواجهة مسؤولياته، فتلك بعيدة 
عن ذقنه، فاالتحاد قلعة نضال ووطنية وليس مهربا وملجأ لكل من فشل 

يف مسؤولياته ومل ينجز واجباته.
• طاهر عيل 

حتى ال تكون البالد في أزمتها الحالية مخبرا للتجارب الفاشلة

التجميع ليس فرض عني على كّل مرحلة وكل حكومة 
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التقى رئيس الحكومة هشام املشييش بقرص الحكومة بالقصبة وزير السياحة 
والشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عامر لالستامع ألهم املشاغل الحالينّة لقطاع 

السياحة والصناعات التقليدينّة خالل جائحة »كوفيد- 19«.
السياحة  لقطاع  الهام  والتنموي  االقتصادي  الدور  الحكومة  رئيس  ومثنّن 
هذه  يف  املهنيون  قدمها  التي  الكبرية  واملجهودات  التقليدينّة  والصناعات 
القطاعات يف الفرتة األخرية من أجل معاضدة مجهودات الدولة وكلنّ التونسينّني 

ملكافحة جائحة كورونا.
وأشار وزير السياحة والشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عامر إىل التوقنّف التام 
ر أساًسا من توقنّف الوافدين  حالينّا لقطاع السياحة والصناعات التقليدية واملترضنّ
بالنسبة  مسبوقة  غري  بأعداد  الشغل  مواطن  فقدان  وهاجس  بالدنا،  عىل 
لدى  حاليًّا  املتوفنّرة  املالينّة  السيولة  قدرة  وعدم  القطاع  هذا  يف  العاملني  إىل 
بالحفاظ  والكفيلة  الدنيا  القارنّة  املصاريف  السياحينّة عىل مواجهة  سات  املؤسنّ

عىل دميومتها.
املنعقد  املضيق  الوزاري  واملجلس  اللقاء  لهذا  تبًعا  أنه  السياحة  وزير  وأعلن 
بتاريخ 06 نوفمرب 2020 حول انقاذ القطاع السياحي خالل أزمة كورونا فقد 
والهادفة  الوضعينّة  هذه  ملعالجة  القرارات  من  مجموعة  الحكومة  رئيس  أقرنّ 

سات:  أساًسا إىل الحفاظ عىل مواطن الشغل ودميومة املؤسنّ
أونّالً: القرارات االجتامعينّة

عىل  املحافظة  رشيطة  االجتامعي  بالضامن  املتعلقة  املقرتحات  عىل  املوافقة 
مواطن الشغل واستمرار رصف األجور، واملتمثلة يف:

ل الدولة مبساهامت األعراف بعنوان الثالثية الرابعة لسنة 2020 واألوىل  1. تكفنّ
والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العامل الذين تتمنّ إحالتهم عىل البطالة الفنية 
النشاط بصفة مؤقتة كليا أو  التي توقفت عن  من قبل املؤسسات السياحية 

جزئيا. 
منحة  من  السياحيني  واألدالء  الفنية  البطالة  عىل  املحالني  ل  العامنّ متكني   .2

شهرية قدرها 200 دينار طيلة فرتة البطالة الفنية. 
3. تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمرنّ لفائدة عامل القطاع السياحي املحالني 

الجامعات  بني  اتفاقية  مبقتىض  وذلك  الفنية  البطالة  عىل 
املهنية ووكالة التكوين يف مهن السياحة تحمل كلفته بصفة 
يف  التنافسية  القدرة  تنمية  صندوق  موارد  عىل  استثنائية 
قطاع السياحة، مع متكني املنتفعني بهذا الربنامج من منحة 
حضور قدرها 300 دينار تسند يف نهاية التكوين وتحمل عىل 

ميزانية الدولة.
4.  جدولة أصل الدين املتعلق مبساهامت الضامن االجتامعي 
خطايا  من  واإلعفاء   2020 لسنة  الثالثة  الثالثية  حدود  إىل 
اعتبار خالص  الدين مع  استكامل خالص أصل  التأخري عند 

القسط األول كتسبقة. 
مؤسسة  كل  حقنّ  يف  والتنفيذ  التتبع  إجراءات  تعليق   .5
آجالها  يف  الجدولة  هذه  رزنامة  احرتام  تتوىل  سياحية 

القانونينّة. 
ثانيًا: القرارات االقتصادينّة

املوافقة عىل املقرتحات املتعلقة باإلجراءات الجبائينّة واملالية، واملتمثلة يف:
القدرة  تنمية  صندوق  يف  املساهمة  معلوم  من  األسفار  وكاالت  إعفاء   .6
النقل  بعربات  الواحد  املقعد  2د عىل  بـ  ر  املقدنّ السياحة  قطاع  التنافسينّة يف 

ة ستنّة أشهر انطالقا من شهر جانفي 2021. السياحي، وذلك ملدنّ
سات الصناعات التقليدينّة من التمديد يف  سات السياحينّة ومؤسنّ 7. متكني املؤسنّ
األجل األقىص إليداع كافة أقساط الترصيح بالرضيبة عىل الرشكات املستوجبة 
عىل النتائج املحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إىل غاية 31 ديسمرب 2021، 

مع إبرام جدولة دفع يف الغرض انطالقا من غرة جانفي 2022.
8. إعادة فتح املنصة اإللكرتونية لإلحاطة باملؤسسات املترضرة قصد التسجيل 
تمنّ  التي  املعايري  إىل  الرجوع  دون  السياحية  املؤسسات  لفائدة  حرصيا  بها 
السياحينّة من  سات  املؤسنّ كافنّة  األخرى واعتبار  القطاعات  كافنّة  اشرتاطها عىل 

ًرا. سات األكرث ترضنّ املؤسنّ
9. إبرام ملحق تعدييل التفاقية الرشكة التونسينّة للضامن، وذلك قصد مطابقة 

 30 بتاريخ  املضينّق  الوزاري  املجلس  قرارات  مع  محتواها 
سقف  حدود  باحرتام  يتعلنّق  ما  يف  ة  وخاصنّ  2020 أفريل 

مبليون دينار لكل وحدة مستغلنّة.
10. إضفاء مزيد من املرونة يف تطبيق آلية ضامن القروض 

البنكية املسندة لفائدة املؤسسات السياحية.
املال  متويل  خط  دعم  يف  الرتفيع  آلية  يف  التمديد   .11
املتداول مببلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية 

إىل سنة 2021.
ثالثًا: قرارات حول السياحة الداخلينّة

رشيطة  القطاع  بتنشيط  املتعلقة  املقرتحات  عىل  املوافقة 
التنسيق مع وزارة الصحة، واملتمثلة يف:

12. السامح للسياح القادمني يف إطار السياحة الصحراوية 
ي  )رحالت املخينّامت الصحراوينّة( من االكتفاء بتطبيق رشوط الربوتوكول الصحنّ

للسياحة التونسينّة والبقاء يف مجموعات مؤطنّرة دون إجبارية الحجر بالنزل.
13. تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخلينّة إىل غاية 31 مارس 2021 ميونّل من 

صندوق تنمية القدرة التنافسينّة يف قطاع السياحة.
ص لتحفيز  14. تنفيذ برنامج دعم للربط الجونّي مع مطار توزر الدويل يخصنّ
الحجوزات السياحينّة بالجنوب الغريب ميونّل من صندوق تنمية القدرة التنافسينّة 

يف قطاع السياحة. 
رابًعا: اإلصالحات الهيكلينّة

ودعم  واملالية  االقتصاد  وزاريت  تضمنّ  وزاري  مستوى  عىل  لجنة  .تشكيل   15
االستثامر والسياحة والبنك املركزي التونيس للنظر يف املشاكل الهيكلية للقطاع، 
ال  أجل  يف  الغرض  يف  حلول  واقرتاح  املديونية  مسألة  معالجة  منها  وخاصة 

يتجاوز الثالث أشهر لعرضها عىل مجلس وزاري مضيق.
املنبثقة  القرارات  تنفيذ  يف  الترسيع  إىل  املعنية  الجهات  مختلف  .دعوة   16
بإجراءات  أفريل 2020 واملتعلق  املنعقد يف 30  املضيق  الوزاري  املجلس  عن 

خصوصية لفائدة القطاع السياحي.

لطفي املاكني 

الذي  املحاسبات  محكمة  تقرير  صدور  عىل  أسبوع  عن  يزيد  ما  مرنّ 
والترشيعية  منها  الرئاسية  اإلنتخابية  العملينّة  التفاصيل عن  أدق  ن  تضمنّ
وما شابها من إخالالت وتجاوزات اقرتفها الجميع بدرجات متفاوتة لكن 

ماذا بعد ذلك؟
هذا التساؤل بات مطروحا من املهتمني بالشأن العام وكذلك من عموم 
انتخابات 2011 وبعدها  املواطنني وهم يستحرضون ما حصل سابقا يف 
2014 من إخالالت وتجاوزات دون أن يقع تفعيل القوانني الرادعة ملثل 
ثمنّ  يعلو  ضجيج  مجرنّد  وكأننّه  األمر  وأصبح  والتجاوزات  اإلخالالت  تلك 

يختفى دون أثر يذكر وهو ما أصبح قناعة لدى العام والخاص.
إننّ التوصيف الذي جاء به تقرير محكمة املحاسبات بلغ درجة اإلكتامل 
بحيث مل يستنثرِ أي فعل مخل وال من قام به وهذا ما ميكن بالرضورة من 
تحميل أصحاب تلك املامرسات مسؤولياتهم حتى نقطع مع ما قد يصبح 
ًرا مع كل موعد انتخايب إىل آخر طاملا مل يتمنّ  أمرا متداوالً وُمعتاًدا ومتكرنّ
عىل أرض الواقع محاسبة حقيقية وليست صورية كام ينصنّ عليه القانون 
االنتخابيطة من  العملية  الرادعة مبا يحمي  القوانني  االنتخايب وغريه من 
»الخديعة« وأفعال الضامئر املسترتة التي يختفى أصحابها حلف خطايات 
دية واالنضباط والشفافية والنزاهة يف حني أننّ حقيقتهم غري ذلك بل  التعدنّ
بألوان  بأقنعة  هي »غارقة« يف أساليب وأالعيب املخاتلة وإظهار وجوه 

دة. وأشكال فقط من أجل الوصول إىل كرنّاس السلطة من مواقعها املتعدنّ
ولعلنّ ما اسرتعى انتباه املتابعني للشأن الوطني الكيفية التي تفاعل بها 

املعنيون بتفاصيل تقرير محكمة املحاسبات مع هذا الحدث الذي مازال 
يشغل مكونّنات املجتمع التونيس وسيظلنّ إىل أسابيع أخرى قادمة حيث 
أطنبوا يف اعتامد خطاب التضليل )أحد أنواع الخطاب السيايس( لإليهام 
ل  بأننّهم »ضحايا« تلك املامرسات التي قام بها الغري يف حني أننّ التقرير حمنّ
لظهورهم  معنى  ال  وبالتايل  بدرجات  ما حصل  إستثناء جزء  بال  الجميع 
بتلك الصورة املخادعة لحقيقتهم وهم يوجهون إصبع اإلتهام إىل اآلخر، 
اىل ذلك الضمري املسترت الذي تقديره »هو« أي الغري الذي زاغ عن أقوم 
املكيفايل  األسلوب  عىل  إعتامدا  يستحق  ال  ما  لينال  االنتخابية  املسالك 

»الغاية تربنّر الوسيلة«.
زعامات وإستبداد ُمَقَنْع!

وال يخفى املتابعون للشأن الوطني أن تذهب ريح هذا التقرير يف زحمة 

لة يف حياتنا اليومية بحيث يأخذ  تتايل األحداث وهي عادة أصبحت متأصنّ
كلنّ حدث نصيبه من األضواء واملنابر ثمنّ اليشء بعد ذلك ويأيت حدث آخر 
ليستأثر باإلهتامم واألضواء واملنابر اإلعالمية وهكذا دواليك دون الوقوف 
ة اتخاذ القرار املناسب يف إبنّانه بعيًدا عن  عىل األسباب الحقيقية وخاصنّ

إعتامد مقولة »دعه حتى يقع«!
مل يعد اليوم مستساغ الحديث عن الدميقراطية والتأسيس ملرحلة مغايرة 
ملا بعد عقود الرئاسة مدى الحياة أو التنّمديد فيها مبسميات مختلفة إذا 
نات املشهد السيايس مع إستبطان مامرسات تلك العقود  ما مل تقطع مكونّ

نظريا وعملينّا.
بقيادتها  املتشبثة  زعاماتها  من  »تعاين«  مازالت  األحزاب  أغلب  أننّ  إذ 
التي  األساليب  خط  وإعتامد  الهيمنة  أساليب  تترسنّب  ذلك  خالل  ومن 
انتقدوها لعقود لكن مذاق السلطة يغرينّ والقناعات التي أصبحت خاضعة 
ملقولة ابن خلدون »إقتداء املغلوب بالغالب« وتستكني ألسلوب املناشدة 
الزعيم يف »عرينه« حتى ال  التي تحتنّم بقاء  واملبايعة واإلتقاء بالرضورة 

يسقط البنيان عىل الجميع.
الديكتاتورية ليست هي ذاتها  أننّ قيادة األحزاب زمن  اليوم  لقد تبنينّ 
ات املتسارعة  زمن الدميقراطية لعجزب تلك القيادات عىل مسايرة املتغرينّ
السياسية  التنظيامت  جميع  عىل  بالرضورة  واملنعكسة  املجتمع  داخل 
طاملا  مامرسات  يف  لتنغمس  القيادات  تلك  غينّبته  ما  وهذا  والفكرية 
شهرت بها داخليا وخارجيا من أجل اإلستمرار يف ذات املواقع عىل حساب 
استقرار البالد وتطونّرهار سياسيا واقتصاديا واجتامعيا وذلك مكمن الداء 

حيث نعيب زماننا والعيب فينا.

ما بعد تقرير محكمة المحاسبات

متى يقطع املشهد السياسي مع الضمري املسترت يف التجاوزات الحاصلة؟

السياحة  قطاع  إلنقاذ  القرارات  من  حزمة  يقرّ  الحكومة  رئيس 
والصناعات التقليدية واملحافظة على مواطن الشغل
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احتضن يوم الثالثاء الفارط مقر االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان ندوة 
املفتوحة  الرسالة  عىل  الضوء  لتسليط  وجمعية  منظمة   11 لـ  صحفية 
نواب  اىل  وكذلك  والحكومة  الجمهورية  رئييس  اىل  توجيهها  وقع  التي 
جهة القريوان مبجلس نواب الشعب. هذه الندوة انعقدت تحت شعار: 
القرارات  تفعيل  »أين  واحد«:  بصوت  القريوان  وجمعيات  »منظامت 

الحكومية الخاصة بالجهة« و»ال للتسويف٬ ال للتهميش«.
هذه املنظامت والجمعيات التي يقودها االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان 
طالبت الحكومة بتفعيل قرارات املجلسني الوزاريني لسنتي 2015 و2017 
والبالغ عددهم 33 قرارا. وذلك بسبب ما تعيشه والية القريوان من وضع 
تنموي مرتدٍّ عىل جميع الواجهات )اقتصاديا واجتامعيا وصحيا وغريها(٬ 
تتذيل جميع مؤرشات  الوالية  ان  التي تؤكد  الرسمية  االرقام  استنادا اىل 
املدريس  والترسب  واالمية  الفقر  نسب  يف  االوىل  املرتبة  وتحتل  التنمية 
التحتية  والبنية  والتعليم  كالصحة  االجتامعية  املرافق  تردي  اىل  اضافة 
مقابل  واالنتحار٬  والعنف  النظامية  والهجرة غري  البطالة  وتفاقم  والبيئة 
التمييز االيجايب  الجهة وعدم تفعيل  املتعاقبة تهميش  الحكومات  تعمد 

املنصوص عليه يف الدستور. 
لالتحاد  العام  الكاتب  السبوعي  السيد  األخ  قال  االوىل  مداخلته  ويف 
الرسالة  يف  املوقعة  والجمعيات  املنظامت  ان  بالقريوان  للشغل  الجهوي 
املوجهة إىل أصحاب القرار متمسكة بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة 
أن  وتؤكد  و2017   2015 سنتي  الوزارية  املجالس  عن  واملنبثقة  بالجهة 
ال من املسؤولية يرضنّ مبصداقية املسؤولني  عدم تفعيلها يعد تسويفا وتنصنّ
التعاطي الجدي مع  وطنيا وجهويا. وطالب السبوعي الحكومة برضورة 
مطالب املواطنني بالجهة وحقهم املرشوع يف التنمية والتشغيل وتطوير 

البنية التحتية. 
وأبرز الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل السيد السبوعي قائال: »إن ما 
يحصل يف القريوان امر غريب جدا ملدينة ضاربة يف عمق التاريخ لكنها 
تتموقع يف املرتبة االخرية يف مجال التنمية واألوىل عىل مستوى الجرمية 

والفقر وبالتايل وضعها يتطلب تنسيقا مدروسا بعيدا عن الوعود الزائفة 
التي سئمها اهايل القريوان قاطبة«.

واشار أيضا إىل أن األمر اليوم يتطلب وضع اليد يف اليد بني كلنّ املنظامت 
والجمعيات يف الوالية لوضع حد ملسائل استنزاف املاء يف جهة تعترب األثرى 
مائيا يف البالد التونسية واهاليها اعياهم العطش. مبينا ان القريوان ليست 
يتذكرون  ال  الذين  الكبار  املسؤولني  اىل  اشارة  يف  واملراسيم  للتربك  قبلة 

القريوان إال أيام االعياد واملناسبات الدينية فقط.  
الشغيلة  السبوعي يف مجمل حديثه عن استعداد املنظمة  كام عرب االخ 
التام للدخول يف كل األشكال النضالية يف صورة متادي التجاهل والتسويف. 
هذا وقد حملت املنظامت والجمعيات املسؤولية كاملة لكل املسؤولني 
يف  حقها  من  القريوان  جهة  وحرمان  املشاريع  تعطيل  يف  تورطوا  الذين 
أنها  وأكدت  بوعودهم.  االلتزام  ورفضوا  تهميشها  يف  وأمعنوا  التنمية 

الوالية بكل معتمدياتها والخروج بصوت  ستقوم بعملية حشد كبرية يف 
واحد للتعبري عامنّ تعانيه الجهة.

حيح  وختم السبوعي حديثه بوعد قائال: »أعدكم أننا سنتنّخذ الطريق الصنّ
والسليم الذي سيؤدي اىل نتيجة واحدة وااليفاء بكل الوعود السابقة«.

للمحامني  الجهوي  الفرع  )رئيس  الهاديف  املتدخلني مثل لطفي  باقي  اما 
والصيد  للفالحة  الجهوي  االتحاد  )رئيس  الرمضاين  واملولدي  بالقريوان( 
البحري بالقريوان( وهند الرباق )رئيسة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق االنسان( وسوسن الجعدي )رئيسة فرع املنتدي التونيس للحقوق 
االقتصادية واالجتامعية( فقد اجمعوا عىل نفس الهدف عىل ان القريوان 
املشاريع  كل  تعطل  ظل  يف  القطاعات  جميع  يف  كبريا  »إذالال«  تعيش 

والتبعية االدارية لبعض الجهات املجاورة.  
* عبد املجيد الجبييل 

تحت شعار: »منظمات وجمعيات القيروان بصوت واحد«:

»أين تفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة« 
و»ال للتسويف، ال للتهميش«

بالغ من االتحاد 
الجهوي للشغل 

بتونس
بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
أننّه اثر انعقاد مؤمتر النقابة األساسية للمهن املوسيقية يوم 
املكتب  انتخاب  تمنّ  االتحاد،  بدار   2020 جويلية   26 األحد 

النقايب وتوزيع املسؤوليات كالتايل:
كاتبا  العايئ  الباسط  عبد  عاما،  كاتبا  الزواغي:  وليد 
عن  مسؤوال  مساعدا  عاما  كاتبا  عنرت  أحمد  مساعدا،  عاما 
االنخراطات واملالية، عبري الرشيف كاتبة عامة مسؤولة عن 
عاما  كاتبا  القديري  هيثم  العامل،  والشباب  واملرأة  االعالم 
الترشيع واملشاريع االجتامعية، رمزي  مساعدا مسؤوال عن 
النقايب  التكوين  عن  مسؤوال  مساعدا  عاما  كاتبا  املاجري 
مساعدا  عاما  كاتبا  الكعبايش  واملعز  يل  العامنّ والتثقيف 

مسؤوال عن الصحة والسالمة املهنية ومحيط العمل.
الكاتب العام فاروق العينّاري

االتحاد الجهوي للشغل بالقيروان

مؤتمر الفرع التأسيسي للنقل
التأسييس للنقل بالقريوان يوم  الفرع الجامعي  أننّه تقرنّر عقد مؤمتر  التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان  يعلم املكتب 

الثالثاء 1 ديسمرب 2020 بداية من الساعة التاسعة صباحا مبقر االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان.
ن تتوفنّر فيه الرشوط الثانونية املنصوص عليها بالفصل )112( من النظام  فعىل كلنّ منخرط راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي ممنّ
ح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف أجل أقصاه يوم الثالثاء 24 نوفمرب 2020، عىل الساعة  م مبطلب ترشنّ الداخيل، التقدنّ

الرابعة بعد الزوال.
ح: يشرتط يف املرتشنّ

ح. ة أربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشنّ ـ أن يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل ملدنّ
ة مع قسم املالية باالتحاد العام التونيس للشغل. ـ أن يكون خالص الذمنّ

ة ال تقلنّ عن خمس  لها ملدنّ ح أو كان تحمنّ ة ال تقل عن أربع سنوات متتالية عند الرتشنّ ال للمسؤولية النقابية ملدنّ ـ أن يكون متحمنّ
سنوات كاملة.

ـ أن يكون مبارشا غري متقاعد.
يضمنّ املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل األقل طبقا للفصل 112 من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها.

كلنّ من تمنّ انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل )215( من النظام الداخيل.
مع وجوب ذكر:

1( رقم املعرهف الوحيد ـ 2( مكان العمل ـ 3( رقم الهاتف الجونّال.
الكاتب العام السيد السبوعي
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* طارق السعيدي    

ان  العايل  التعليم  وزارة  ذكرت 
مصالحها بصدد القيام بإجراءات 
هكتارات  ميسح خمس  ما  إفراد 
ملعهد  املخصصة  األرض  من 
ببرئ  والثقايف  الشبايب  التنشيط 
املركب  لبناء  لتخصيصها  الباي 
بالجامعة  الخاصة  الجامعي 
إلفريقيا  الفرنسية  التونسية 
اإلقرار  هذا  وجاء  واملتوسط. 
يف  العام  املال  بتبديد  الرصيح 
إطار ردنّ وزارة التعليم العايل عىل 
مجلس  يف  للنائبة  كتايب  سؤال 
حول  تراس  ألفة  الشعب  نواب 
مرشوع الجامعة األملانية بتونس 

بتاريخ 05 أكتوبر 2020.

إرصار عىل تجاوز القانون
من  متاديا  القرار  هذا  وميثل 
يف  العايل  التعليم  وزارة  قرِبَلرِ 
واإلجراءات  القانون  احرتام  عدم 
املعطيات  أن  خاصة  املصاحبة 
جريدة  عليها  حصلت  التي 
املرشوع  بأن  تفيد  الشعب 
التونسية  بالجامعة  املتعلق 

واملتوسط  ألفريقيا  الفرنسية 
ملزاولة  ترخيص  عىل  يحصل  مل 
الجامعة  هذه  وتنشط  التعليم 
باالعتامد عىل اسم جمعية تحمل 
ومل  نفسه  والعنوان  نفسه  االسم 
ترخيص  عىل  مطلقا  تحصل 
التي  املعطيات  وتشري  النشاط. 
الجامعة  أن  اىل  عليها  حصلنا 
جدول  يف  مدرجة  غري  املذكورة 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
الجامعات  خانة  يف  ال  العلمي 
وال يف خانة املؤسسات الجامعية 
مل  كام  خاصة.  او  عمومية  سواء 
العايل  التعليم  وزارة  إليها  تسند 
العمل  إىل  وإضافة  ترخيص  أي 
الجامعة  فإن  ترخيص  دون 
تكوينية  خدمات  تقدم  املذكورة 
دون ترخيص بيداغوجي وتعرض 
مسارين  الطلبة  عىل  الجامعة 
ان  دون  املاجستري  مستوى  عىل 
عىل  املسارات  هذه  عرض  يقع 
تعترب  التي  القطاعية  اللجان 
سلطة القرار يف ما يتعلق ببعث 
التعليم  يف  التكوين  مسارات 

العايل.

توريط أمالك الدولة
وبالعودة إىل مسألة مساعي وزارة 
التعليم العايل وعملها عىل أفراد 
ان اإلجراءات  فتجدر اإلشارة إىل 
رضورة  عىل  تقوم  بها  املعمول 
الدولة  أمالك  وزارة  تقوم  أن 
لفائدة  األرض  قطعة  بتخصيص 
الجامعي  املركب  مرشوع  أي 
التونسية  بالجامعة  الخاصة 
واملتوسط،  إلفريقيا  الفرنسية 
صادر  تخصيص  قرار  عرب  وذلك 
مصادر  وذكرت  الوزير.  عن 
جامعية ونقابية لجريدة الشعب 
أنها تستغرب من مواصلة الوزارة 
إىل  سعيها  وعدم  نفسه  التميش 
للجامعة  القانوين  الوضع  إصالح 
بقطعة  إفرادها  إىل  والسعي  بل 
ارض وهو ما يعني توريط وزارة 
املسار غري  الدولة يف هذا  أمالك 
وزارة  إقدام  أن  وبينّنوا  القانوين. 
أمالك الدولة عىل تخصيص أرض 
لفائدة مرشوع غري قانوين سيمثل 
هيبة  من  ميسنّ  جديدا  إخالال 
وعدم  للفوىض  ويرشع  الدولة 

احرتام القانون.

حتى ال تبيض وزارة أمالك الدولة تجاوزات وزارة التعليم العالي:

مساٍع إلفراد خمس هكتارات من امللك العمومي للجامعة 
التونسية الفرنسية إلفريقيا واملتوسط

العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  أعضاء  دخل 
مبقر  مفتوح  اعتصام  يف  العامني  والقيمني  للقيمني 
الثالثاء  أمس  أول  من  بداية  بالعاصمة  الرتبية  وزارة 
اتفاق 08  بتطبيق  املتعلقة  األوامر  بإصدار  للمطالبة 
ماي 2018 املربم بني الطرفني الوزاري والنقايب بحضور 

املركزية النقابية لالتحاد.
 2018 ماي  يف  إمضاؤه  تمنّ  املذكور  االتفاق  ومحرض 
وتعلق مبنحة القاعدة العددية والزمن املدريس ومنحة 
ني،  العامنّ للقيمني  اإلضافية  الساعات  ومنحة  اإلرشاف 

اىل جانب املنح الجامعية ألبناء منتسبي القطاع.
برتقية  العامون  والقيمون  القيمون  يطالب  كام 
عىل  ولتقاعد  العامني  والقيمني  للقيمني  استثنائية 
وتسوية  تقاعد،  سنة   57 و  خدمة  سنة   35 قاعدة 

املهنية  الوضعية  وتسوية  التأطري  أعوان  إىل  بالنسبة  التعاقد  سنوات 
واالجتامعية للمتعاقدين، إضافة إىل إصدار الرتقيات العادية لسنة 2020، 

تسوية وضعية العاملني بإعادة التوظيف.
العام  الكاتب  الهاين  جامل  األخ  أكد  »الشعب«  لجريدة  ترصيح  ويف 
القطاع مبطالبهم  أبناء  العامنّني متسك  والقيمني  للقينّمني  العامة  للجامعة 
وكشف  االجتامعي،  والحوار  الجامعية  املفاوضة  مصداقية  وباحرتام 
املندوبيات  يف  اعتصام  يف  دخلوا  ونقابييه  ونقابياته  القطاع  إطارات  أن 

الجهوية بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم أمس االربعاء.
بشؤون  العالقة  ذات  والبيداغوجية  االدارية  االعامل  تعليق  سيتم  كام 
التالميذ، واشار اىل انه بالنسبة إىل تونس الكربى يتواصل االعتصام املفتوح 

مبقر وزارة الرتبية اىل حني تنفيذ املطالب.
الوزاري  الطرفني  بني  الفارط  الثالثاء  يوم  انعقدت  أن جلسة عمل  يُذكر 
الذي  الوزاري  الجانب  التسويف واملامطلة من قبل  اال  والنقايب مل تفرز 

اتهمه الطرف النقايب باالنقالب عىل تعهداته والتزاماته.
* صربي الزغيدي

وزارة التربية تنتهك مصداقية التفاوض مع القيمين والقيمين العاميين:

اعتصامات مفتوحة بالعاصمة والجهات، تعليقٌ لألعمال 
اإلدارية والبيداغوجية إىل حني تفعيل االلتزامات

إضراب بشركة اسمنت بنزرت يوم 24 
نوفمبر:

تمسّك باملصادقة 
على اتفاق الجانب 

الرتتيبي من 
املفاوضات الجماعية

 
قرنّر املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، وبالتنسيق 

ل هذه  مع النقابة األساسية لرشكة اسمنت بنزرت، دخول عامنّ
املؤسسة يف إرضاب عن العمل يوم 24 نوفمرب الجاري.

قرار اإلرضاب جاء نتيجة لرتدنّي الوضع االجتامعي داخل الرشكة جرنّاء 
املامطلة املتواصلة عىل املصادقة عىل اتفاق الجانب الرتتيبي من 

املفاوضات الجامعية لسنوات 2017 و2018 و2019 رغم مصادقة 
سة عليه. مجلس ادارة املؤسنّ

كام طالب الطرف النقايب يف برقية التنبيه باالرضاب التي أُصدرت 
للغرض بالتكفل مبصاريف املصابني بوباء الكوفيد 19.

* صربي الزغيدي
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أعدنّ قسم املرأة والشباب العامل والعالقة مع املجتمع املدين التابع لالتحاد، 
دراسة كمية عن عدد املسؤوالت النقابيات بهياكل االتحاد. وتقدم هذه 
مستويات  مختلف  داخل  املرأة  متثيل  إحصائيةعن  معلومات  الدراسة 
التابعة لالتحاد عىل املستوى الجغرايف والقطاعي وعىل  النقابية  الهياكل 
عىل  املؤثرة  العوامل  بالتحليل  وتتناول  االقتصادية،  االنشطة  مستوى 
ضعف هذا التمثيل. هذا التقرير من إعداد فريق تابع لالتحاد توىل جمع 
املعلومات واالحصاءات وتحليلها ثم الوصول إىل استنتاجات بشأن واقع 
مشاركة املسؤوالت النقابيات واملتغريات التي شهدها ويشهدها بناء عىل 
الرتتيبات التنظيمية للعمل يف املنظمة. وقد صدرت هذه الدراسة تحت 
العمل  ملكتب  وتونس«  مرص  يف  للنساء  الالئق  »العمل  مرشوع  رعاية 
الدويل مبنظمة العمل الدولية. ويتألف هذا التقرير من مقدمة والسياق 
العام للدراسة وأهداف الدراسة ومنهجية تحليل العينة ونتائج الدراسة 

والخالصة.وتنقسم نتائج الدراسة إىل مثانية أجزاء كالتايل:
· استعراض توزيع املسؤوالت النقابيات بالنقابات األساسية حسب الجهة

· التوزيع القطاعي للمسؤوالت النقابيات يف النقابات االساسية
· توزيع النقابيات حسب عدد النقابات االساسية قطاعيا وجهويا

· توزيع املسؤوالت النقابيات حسب االتحادات املحلية
لالتحادات  التنفيذية  املكاتب  حسب  النقابيات  املسؤوالت  توزيع   ·

الجهوية والجامعات العامة
· توزيع املسؤوالت النقابيات حسب قطاع النشاط

· توزيع النساء حسب تحمل مسؤولية الكتابة العامة بالنقابات االساسية
· توزيع املسؤوالت النقابيات حسب عدد الدورات بالنقابات األساسية

عىل  املجراة  التعديالت  اعتامد  للدراسة،  التمهيد  يف  ورد  ما  أهم  ومن 
القانون االسايس لالتحاد العام التونيس للشغل. ومن أبرزها إدراج نظام 
املراة (وفقا للفصل 3  الخاصة بتمثيل  الحصة للمرأة والتدابري اإليجابية 
لضعف  استجابة  التعديالت  هذه  وأتت   ،( االسايس  القانون  من  جديد 
أو  القطاعي  أو  الوطني  التنفيذي  املستوى  عىل  سيام  وال  املرأة  متثيل 
الجهوي. وأوضح التقرير، مع ذلك، أن هذه االجراءات االيجابية ال تعني 
تكافؤ  تعني  بل  لالنضامم،  للمرأة  املؤهلة  الرشوط  توفر  عن  التغايض 
الفرص بينها وبني الرجال يف الرتشح ملختلف املناصب داخل هياكل االتحاد 

العام التونيس للشغل.
وتعدنّ هذه الدراسة ذات أهمية يف سياقها لقلة املصادر االحصائية بشأن 
العمل النقايب وخصوصا متثيل املرأة يف الهياكل النقابية وهي الثغرة التي 
حاول هذا التقرير أن يسدها من خالل العينة الجامعة التي تناولها. وقد 

النقابيات من عدة جوانب: جغرافيا(  املسؤوالت  توزيع  النتائج  تناولت 
واالتحادات  االساسية  النقابات  مستوى  عىل  )وإداريا(  ووطنيا  إقليميا 
مستوى  )ووظيفيا(عىل  العامة  والجامعات  الجهوية  واالتحادات  املحلية 
)وقطاعيا( الرفيعة  التنفيذية  املناصب  بتقلد  مقارنة  القاعدي  التسيري 

حسب الصناعة أو النشاط أو العمل االداري )وحسب التصنيف االقتصادي 
للقطاع( )عام وخاص(. وكان من أهم ما أبرزته النتائج ضعف متثيل املراة 
عموما مقارنة بدورها يف القوة العاملة. وحللت النتائج مختلف املتغريات 

التي قد تؤثر عىل هذا التمثيل. باإلضافة إىل ذلك أوىص التقرير بالعمل 
املنظمة  داخل  املراة  ضد  التمييز  عدم  ثقافة  ونرش  الوعي  إذكاء  عىل 

واتاحة الفرصة أمام متثيل املراة متثيال عادال يف االتحاد العام.
وينكبنّ القسم عىل تحيني نتائج هذه الدراسة وفقا ملسار تجديد الهياكل 
اثر انعقاد مؤمتر ڨمرت 2017 وعىل ضوء انعقاد اشغال املجلس الوطني 

يف اوت 2020.

قسم المرأة والشباب العامل

 ضعف تمثيل املرأة وإذكاء الوعي ونشر ثقافة عدم التمييز

عملة الرتبية 
 محل اهتمام 

الوزارة
انعقد جلسة عمل لقطاع عملة الرتبية مبقرنّ 

الوزارة حرضها املكتب التنفيذي للجامعة 

العامة لعملة الرتبية وذلك بحضور األمني 

العام املساعد املسؤول عن قسم الشؤون 

القانونية األخ حفيظ حفيظ للنظر يف 

جملة امللفات القطاعية املطروحة.
* رمزي
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بيان االتحاد الجهوي 
للشغل ببنزرت

 إننّ املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت وهو يتابع 

األوضاع االقتصادية واالجتامعية عىل املستوى الجهوي خاصة مع 

تفيشنّ جائحة الكورونا:

ل بانشغال كبري I يسجنّ

ل  للعامنّ في  التعسنّ والطرد  النقايب  الحق  عىل  ي  التعدنّ ظاهرة   )1

وعدم خالص أجورهم يف مؤسسات القطاع الخاص.

2( تردنّي الوضع الصحنّي مبستشفيات الجهة جرنّاء النقص الفادح 

ات الالزمة  لإلطارات الطبية وشبه الطبنّية وافتقار التجهيزات واملعدنّ

للعمل مامنّ تسبنّب يف إصابة العديد من جيشنا األبيض وصلت إىل 

وفاة البعض منهم.

الفادح يف  والنقص  الرتبوية  للمؤسسات  التحتينّة  البنية  تديننّ   )3

االنتدابات  إيقاف  سياسة  جرنّاء  واملدرسني  التأطري  وأعوان  العملة 

بالوظيفة العمومية التي تنتهجها حكومات اليمني املتعاقبة مامنّ أثنّر 

سلبا عىل النتائج املدرسية يف العديد من معتمديات الجهة.

4( تعطنّل املشاريع الكربى املربمجة )الجرس املتحرنّك تزود الوالية 

بالغاز الطبيعي..(.

5( الوضعية املزرية التي مترنّ بها املؤسسات نتيجة اختالل توازناتها 

املالية وتراكم ديونها ومحاوالت التفويت فيها.

6( تفاقم البطالة بالجهة حيث بلغت نسبة العاطلني عن العمل 

العليا 28٪ واختالل العديد من معتمديات  من أصحاب الشهائد 

مؤرشات  حيث  من  الوطني  الرتتيب  يف  املتأخرة  املراتب  الوالية 

التنمية )جومني ـ غزالة ـ سجنان...(.

ببنزرت يدعو إىل  الجهوي  التنفيذي لالتحاد  II لذا فإننّ املكتب 

عقد مجلس وزاري خاص بالجهة يف أقرب اآلجال.

III يطالب الحكومة بـ 

1( التدخل العاجل النقاذ املؤسسات العمومية وذلك عرب تطهريها 

ماليا واجتامعيا ضامنا لدميومتها وعموميتها.

ولوجستيكيا  برشيا  بالجهة  االستشفائية  املؤسسات  دعم   )2

ومادينّا.

وأعوان  عملة  وانتداب  يانة  بالصنّ الرتبوية  املؤسسات  تعهنّد   )3

تأطري ومدرنّسني حتى تؤدنّي رسالتها عىل أحسن وجه.

انتشار  من  والحدنّ  الشغل  مواطن  لخلق  باالستثامر  النهوض   )4

البطالة وانعكاساتها السلبية عىل املجتمع.

النقايب  الحق  عىل  املتكرنّرة  االعتداءات  لظاهرة  ي  التصدنّ  )5

ل. املكفول دستوريا والطرد التعسفي للعامنّ

ك االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بحق الجهة يف تنمية  IV يتمسنّ

الطرق  بكل  للدفاع عن ذلك  استعداده  عادلة ومستدامة ويعلن 

النضالية املرشوعة.

الكاتب العام بشري السحباين

وجهوا مراسلة إلى وزيرة التعليم العالي:

الدكاترة الباحثون املعطلون عن العمل 
يطالبون بمعرفة مستجدات ملفهم

هت لجنة التفاوض باسم الدكاترة الباحثني املعطلني عن العمل  وجنّ
مراسلة إىل وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي طلبت فيها بردنّ 

كتايب بشأن مآالت ومستجدات ملفهم.
باعتصامهم بوزارة  العمل  الباحثون املعطلون عن  الدكاترة  وذكنّر 
التعليم العايل والبحث العلمي منذ 29 جوان الفارط، وتعاطيهم 
انطالقا من  أيام  التهدئة ملدة عرشة  االيجايب واستجابتهم ملطلب 
يوم الخميس 05 نوفمرب الجاري إثر اقرتاح من مدير ديوان الوزارة 
موقف  وبلورة  الحكومة  مع  للتشاور  للوزارة  املجال  فسح  بغاية 
الدكاترة  ملفنّ  مبآالت  هم  مبدنّ مطالبني  مطالبهم،  يخص  جديد 
تفاوض  جلسة  إىل  والدعوة  كتابيا  العمل  عن  املعطلني  الباحثني 

جدينّة يف أقرب اآلجال.
انتهاء  حال  والتصعيد  النضال  أشكال  كل  استئنافهم  أعلنوا  كام 
اىل حني  قامئة  النضايل  التصعيد  أشكال  لتبقى كل  املذكورة  املدة 

تلبية مطالبهم املرشوعة.
جدير بالذكر أن هناك أكرث من 5 آالف أكادميي وباحث عاطلون 
غرار  عىل  األساسية  بحقوقهم  يتمتعون  ال  تونس،  يف  العمل  عن 
عىل  اآلن  يحتجون  وهم  االجتامعية،  والتغطية  العالج  يف  الحقنّ 
انسداد األفق أمامهم، ونظموا اعتصاما منذ جوان الفارط رافضني 
بوزارة  بالتوظيف  ومطالبني  املزمن  ملفهم  مع  السلبي  التعاطي 

التعليم العايل، ومراكز البحوث.
حلول  بإيجاد  وطالبوا  الحكومة،  باستهتار  دوا  ندنّ املعتصمون 
منذ  مكانها  ترواح  »بقيت  التي  الدكاترة  بطالة  ملعضلة  جذرية 
العام 2012«، داعني إىل الكفنّ عن انتداب الدكاترة بعقود عمل 

ن لهم دميومة عملهم. ة ال تضمن لهم حقوقهم وال تؤمنّ هشنّ
* صربي الزغيدي

وضعية أسالك الغابات  

ترتفع وترية االحتجاج واملساندة مع تجاهل وزارة اإلرشاف لالعتداءات التي تتواتر يف استهداف واضح لسلك الغابات مع تنصل 
املندوبيات الجهوية واإلدارة العامة للغابات من مسؤولية حاميتهم وانرصافها إىل التعامل مع النقابات املشبوهة يف محاولة يائسة 

لتعطيل مسار إصدار النظام األسايس لسلك الغابات وإنفاق وقتها يف تصفية من مل ينخرط يف متشيها ومتنع عن زمالئنا وسائل الوقاية 
والحامية وزي الشغل واإلعاشة ومادة الحليب متنكرة بذلك لتعهداتها.
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بنب عروس دخول عامل  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  قرنّر 
وعامالت مصنع LANDOR لصناعة األجبان يف إرضاب عن العمل كامل 
املؤسسة  صاحب  غطرسة  عىل  احتجاجا  الجاري  نوفمرب  و27   26 يومي 
الجامعة  وعضو  األساسية  للنقابة  العام  الكاتب  طرد  عىل  وإرصاره 
احرتام  ودون  تعسفا  رحومة  يارس  األخ  والسياحة  الغذائية  للصناعات 

للترشيعات الجاري بها العمل.
الوضع يف LANDOR متوتر للغاية نتيجة لتعنت العرف، الذي تجاهل 
كل التدخالت الرامية إىل تنقية املناخ االجتامعي ومتتيع العامل بحقوقهم، 
فقد تدخل االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس ووايل الجهة وغرفة األجبان 
لكننّ  والسياحة،  الغذائية  الصناعات  وجامعة  األعراف  التحاد  التابعة 
العرف أرصنّ عىل موقفه املتصلب بطرد االخ يارس تعسفا يف تجاوز صارخ 
الذي  التأديب  العمل وللموقف األغلبي ملجلس  بها  الجاري  للترشيعات 
انعقد يف هذا االطار فضال عن تجاهله ملراسلة املتفقد العام للشغل الذي 

بنينّ أن عملية الطرد إذا متنّت فهي مخالفة للقانون...
تهم كيدية، وهذا هو هدف العرف

كلنّ هذا التوتر واالحتقان الذي تسبب فيه صاحب املصنع حاتم الدنقزيل، 
الوبايئ  الوضع  رداءة  من  مؤخرا  املرات  عديد  رت  حذنّ النقابة  ان  مردنّه 
والسالمة،  للوقاية  صحي  بروتوكول  واحرتام  وضع  رضورة  اىل  ونبنّهت 
أنها مسنّ من  العرف  فيها  رأى  الغرض  انعقدت جلسة يف  فقد  وبالفعل 
املهنية والوقاية من  الصحة والسالمة  سمعة املؤسسة، وهو ال يفقه أن 

الكوفيد 19 دعامة اساسية من دعامات العمل الالئق.
يف األثناء بدأ العرف ينبش يف اتجاه رضب الحق النقايب، واستغل عملية 
االتحاد  يف  االنخراط  معلوم  اقتطاع  قامئة  يف  سهوا  ل  عامنّ أسامء  ورود 
»ليصنع« منها تهمة بالتزوير ضدنّ الكاتب العام للنقابة األساسية وينظم 
َئ بكون اغلبية اعضاء املجلس ضد طرد  مجلس تأديب ضده، إال أنه فُوجرِ

االخ يارس.
ورغم تدخالت االتحاد الجهوي والوايل وغرفة االجبان واستشارة متفقد 
بالطرد، االمر  الالمعقول  الشغل، فإن صاحب املؤسسة أرص عىل موقفه 
الذي جعل العامل يقررون قول كلمتهم هذه املرة انتصارا للحق ضد عرف 

نزع عن نفسه االنسانية وتجاهل القانون وادبيات الحوار االجتامعي.
املكتب  بإرشاف  عروس  بنب  االتحاد  بدار  املصنع  عامل  تجمع  وبالفعل، 
والسياحة  الغذائية  للصناعات  العامة  والجامعة  الجهوي  التنفيذي 
لألخ  املقلق، وعربوا عن مساندتهم  الوبايئ  الوضع  املؤسسة رغم  ونقابة 
يارس مؤكدين وقوفهم بجانبه وخوض كل االشكال النضالية حتى يثوب 
ل وينظر يف املشاكل املهنية واالجتامعية العالقة  الَعرف اىل رشده ويتعقنّ

باملؤسسة.
كام أكدوا أن الغاية من طرد الكاتب العام للنقابة األساسية هي رضب 
سابقا  يستغلهم  العرْف  كان  كيف  وذكنّروا  واهية،  بتهم  النقايب  للحق 
بالتشغيل الهشنّ وتطبيق اتفاقية مشرتكة ليس لها أي عالقة بصناعة الجنب، 
فضال عن تواصل العمل باملناولة وسياسة الرتهيب التي متارس عىل العامل 
االضافية  بالساعات  العمل  عرب  استغاللهم  استمرار  جانب  اىل  يوم،  كلنّ 

حفظ  املضامر ورضب رشوط  هذا  يف  العمل  ترشيعات  تقرنّه  عامنّ  بعيد 
الصحة والسالمة املهنية.

كان  والتي   ،LANDOR تعيشه مؤسسة عريقة كمؤسسة وضٌع صعب 
لْؤه االحرتام املتبادل عىل قاعدة  من املفروض أن تتمتع مبناخ اجتامعي مرِ
احرتام القانون واساسيات الحوار االجتامعي الجادنّ، لكن اتضح ان العرف 
إال  يسمع  املبادئ وال  مثل هذه  يفقه  ال  اصال  او هو  ذاك،  يريد كل  ال 
نفسه، دون ان يعرف أن هذه العقلية مل يعد لها أي مكان يف وقتنا هذا، 
وسيتأكد من ذلك عندما يُضطر عامل LANDOR إىل التحرك والنضال 

دفاعا عن حقوقهم املرشوعة ودفاعا عن الحق النقايب والعمل الالئق. 
ويذكر أنه تقرر إرضاب عن العمل يومي 26 و27 نوفمرب الجاري.

* صربي الزغيدي

غضبٌ وإضراب في مصنع LANDOR لصناعة األجبان ببن عروس:

النقابي  الحقّ  ضرب  إال  يفقه  ال  املؤسسة  صاحب 
وحق العمال يف العمل الالئق

ندوة  االثنني  انعقدت  صبيحة  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  مبقر 
أوضاع  إليه  آلت  ما  نتيجة  وغاضبة  انفعالية  أجواء  السياحة يف  اطارات 
القطاع التي مل يشهد لها مثيل حتى يف األزمات الكربى يف العقود األخرية 

وما عرفته من مشاكل وحروب منذ أزمة الخليج وما تالها.
أحوال هذا القطاع كانت محور ندوة االطارات بحضور األخوين عياد بن 
عيل والحبيب بوزويدة عضوي املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي اللذين 
مل  والتي  املتواصلة  محنتهم  يف  القطاع  ألبناء  املطلقة  املساندة  عن  ا  عربنّ
تنفع معها الحلول الرتقيعية التي مل تسمن ومل تغن من جوع أمل بعرشات 
بل مبئات العائالت التي بدت عاجزة متاما عن مجابهة متطلنّبات وظروف 
الحياة والتي تعكنّرت إىل حدنّ ال يطاق بعد غياب األجور وفقدان التغطية 
وال  املعنية  السلط  خاللها  تُبالرِ  مل  طويلة  فرتة  امتداد  وعىل  االجتامعية 
ل بذلوا الغايل والنفيس يف سبيل  أرباب العمل الذين أداروا ظهورهم لعامنّ
اإلرتقاء بالقطاع عىل إمتداد عقود وهو مايفرسنّ حالة االحتقان والغضب 
رضورة  عىل  أجمعوا  الذين  القطاع  منتسبي  تدخالت  يف  تجىلنّ  الذي 
غضب  يوم  عليه  أطلق  والذي  املقبل  االربعاء  سينطلق  الذي  التحرنّك 
ع أمام مقر االتحاد الجهوي ثمنّ التحرنّك يف شكل مسرية تجوب  يبدأ بتجمنّ
املنستري.. مبشاركة  اذاعة  رحاب  ثمنّ  الوالية  مركز  باتجاه  املنستري  شوارع 
السياحية  األسفار واملدرسة  العالقة عىل غرار وكاالت  األطراف ذات  كلنّ 

ومطاعم(  )مقاهي  الخدمات  وأصحاب  التقليدية  الصناعات  ومنتسبي 
وكذلك أصحاب التاكسيات الذي يعرف قطاعهم تدهورا غري مسبوق وهو 
ما أكنّده األخ عياد بن عيل عضو املكتب التنفيذي الجهوي الذي دعا كلنّ 
أن  عىس  الحراك  هذا  مع  فعالية  املشاركة  إىل  املدين  املجتمع  فعاليات 

تتحرنّك الجهات املعنية إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.

تطورات خطيرة
األخوان عياد بن عيل وحبيب بوزويدة عرنّجا يف الندوة عىل أحد عوامل 
نا حيث  األزمة وهو ما تعلنّق بوباء »الكوفيد« الذي زاد أوضاع القطاع تعفنّ
مُهوالً  األرقام حجام  بلغت  حيث  الوباء  استفحال  بعد  مداه  التأثري  بلغ 
السيد سامي طرشون  منها  مكنّننا  التي  واإلحصائيات  املعلومات  بحسب 
امللحق الصحفي بالوالية والذي أفاد أننّ مجموع االصابات بلغ 4683 منذ 
بداية الجائحة ال يزال منها 1261 حامل لالصابة خاضع للحجر الصحي 
الوفايات 111 وحاالت الشفاء 3312  الذايت واالجباري يف حني بلغ عدد 
مع تسجيل 76 حالة موزنّعني بني اإلنعاش وأرسة األوكسيجني التي أضيف 
لها 12 رسيرًا  مبركز »الكوفيد« بطبلبة الذي أنشئ حديثا مبجهود شعبي 
ثالثة  األطباء  من  مجموعة  عليه  ويرشف  دينار  ألف   600 تناهز  بكلفة 
الذي  املدين  املجتمع  من  ومبؤازرة  الصحة  وزارة  مع  عمل  بعقود  منهم 

ل بتسديد مستحقاتهم... من جهة أخرى أكنّد لنا األخ سعيد يوسف  تكفنّ
كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل منذ أسبوعني أننّ االتحاد يساند ويعاضد 

كلنّ مجهود من شأنه التخفيف من وطأة األمة سواء ماديا ومعنويا.

تفــاؤل
أمل  بارقة  فإننّ  والوفايات  االصابات  من  الكمنّ  وهذا  األرقام  رغم هذه 
تلوح يف األفق من خالل أرقام مصالح الصحة التي تشهد تراجعا يف بعض 
املناطق يف عدد االصابات وخاصة تلك سجلت تفاقام يف رضارة الوباء عىل 
غرار طبلبة 17 الساحلني 10، زرمدين 9، املنستري 8 وهو ما تسعى جميع 
االلتزام  لفرض  األمنية  الحمالت  تكثيف  خالل  من  منه  للحدنّ  األطراف 
ة من قبل املحالت املفتوحة للعموم والتي صدر  بالربوتوكول الصحي خاصنّ
مبدأ حظر  تطبيق  احكام  فضال عن  ردعي  قرار  مائة  من  أكرث  شأنها  يف 
الجوالن الذي تؤمنه عديد املصالح عىل غرار فرق الطريق العمومي من 
رشطة وحرس إىل جانب الرشطة البيئية عىل مستوى البلديات بالتعاون 

مع أعوان املراقبة االقتصادية فضال عن عنارص من الصحة.
* حمدة الزبادي

المنستير:

»الكوفيد« تستبّد والسياحة تستغيث
ويوم غضب األسبوع القادم
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للجامعة  التنفيذي  املكتب  أكد 
الخطوط  إنقاذ  أن  للنقل  العامة 
التونسية يتطلب العمل بصفة مشرتكة 

بني وزارة النقل والطرف االجتامعي.
يوم  التأم  اجتامع  كان ذلك خالل 
وزير  ضمنّ  الجاري  نوفمرب   16 االثنني 
عن  مبمثلني  شقشوق  معز  النقل 
الجامعة العامة للنقل يتقدمهم كل من 
بالقطاع  املكلف  املساعد  العام  األمني 
الساملي،  الدين  صالح  األخ  العام، 
والكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 
والكاتب  الشايب،  محمد  األخ  بأريانة، 
العام للجامعة العامة للنقل األخ وجيه 

الزيدي.
أن  لها،  بالغ  يف  الجامعة،  وبينّنت 

وزير النقل أكد، خالل الجلسة، أن إصالح الناقلة الجوية ال يكمن فقط يف 
وجود خارطة طريق بل يف القدرة عىل تفعيلها والتنّعويل عىل مسؤولني 

ل مسؤولياتهم. قادرين عىل تحمنّ

التي  الوطنية  الناقلة  داخل  املطروحة  النقاط  عديد  اللقاء  وتناول 
عىل  االتفاق  تمنّ  كام  الكورونا،  جائحة  وتداعيات  املوارد  قلة  من  تشكو 
تعيني جلسة عمل مقبلة حني يتمنّ تعيني رئيس مدير عام جديد عىل رأس 

املؤسسة.
للنقل  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  وكان 
قد دعا يف وقت سابق رئاسة الحكومة ووزارة النقل 
عامنّني عىل رأس كلنّ من  بتعيني رؤساء  إىل اإلرساع 
الربي  للنقل  الفنية  والوكالة  التونسية  الخطوط 
والرشكة الجهوية للنقل بباجة، ونبنّه يف بيان له، إىل 
من صعوبة  سيزيد  مستوى  يف  الشغور  تواصل  أن 
إىل  بالنسبة  خصوصا  واإلنقاذ  اإلصالح  مخططات 
من  األكرب  ر  املترضنّ تُعدنّ  والتي  التونسية  الخطوط 

وباء كورونا.
مكتب الجامعة دعا إىل اعتامد مقاييس الكفاءة 
من  متكن  أهداف  بعقود  ربطها  مع  التعيينات  يف 
إنقاذ  من  متكنّن  وبرامج  ية  الجونّ بالناقلة  النهوض 

املؤسسات املذكورة وتضمن دميومتها وازدهارها.
تواصل  من  تعاين  املؤسسات  هذه  أن  يُذكر، 
وسلطة  الحكومة  رئاسة  تحرك  عدم  جرنّاء  والتنّسيريي  اإلداري  الفراغ 

اإلرشاف لتعيني رؤساء مديرين عامنّني يف ظرف اقتصادي وصحي دقيق.
• صربي الزغيدي

في قطاع النقل:

اعتماد مقياس الكفاءة يف التعيينات سيساهم يف ديمومة 
وازدهار مؤسسات القطاع

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منزل بوزيان

إعالن بتة عمومية للمرة الثالثة باإلشهار واملزاد العلني
يترشنّف رئيس بلدية منزل بوزيان بإعالم العموم أننّه سيقع إجراء بتة عمومية للمرنّة الثالثة باالشهار واملزاد العلني لتسويغ الفصول املذكورة حسب بيانات الجدول التايل:

مّدة التسويغتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصـل

الجمعة 18 ديسمرب 2020 عىل الساعة العارشة والنصف 6.000.000د60.000.000دالسوق األسبوعية لالنتصاب مبنزل بوزيان

صباحا بقاعة الجلسات لقرص البلدية

سنة واحدة 

من

 2021/01/01 

إىل

2021/12/31 

1.000.000د10.000.000دالسوق األسبوعية للدواب مبنزل بوزيان

118.00.000د118.000.000دالسوق األسبوعية العامة بالقالل

300.000د3.000.000دالسوق األسبوعية لالنتصاب بالكربة

300.000د3.000.000دالسوق األسبوعية للدواب بالخرشف

300.000د3.000.000دمعلوم وقوف العربات مبدينة منزل بوزيان

300.000د3.000.000دمعلوم األشغال الوقتي للطريق العام

فعىل الراغبني يف املشاركة يف بتة أو أكرث بالنسبة لألشخاص أو الرشكات التي مل تتخلنّد بذمتهم ديون 
لفائدة الجامعات املحلية، أو الدولة وليست لديهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس والحاصلني عىل رقم 

معرنّف جبايئ ملامرسة النشاط أن:
ة للغرض وتعمريها وإرجاعها للبلدية كحد أقىص يوم الجمعة 18 ديسمرب  ـ يسحبوا االستامرة املعدنّ

2020 الساعة العارشة صباحا.
ـ كرنّاس الرشوط ممضاة من طرفه )معرنّفة( تسحب من االدارة البلدية.

ة لغرض استغالل لزمات األسواق. ـ نسخة طبق األصل من بطاقة تاجر )باتينداة( معدنّ
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

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

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

املتبقي عىل تسعة أقساط.
ـ يدفعوا مسبقا معلوم التسجيل املساوي لـ: )1٪( من السعر االفتتاحي لدى السيد قابض املالية 

باملكنايس محتسب بلدية منزل بوزيان نقدا أو بواسطة صك مؤرش عليه.
ـ االستظهار بشهادة براءة.

مالحظة:
ـ ال تقبل املشاركة يف البتة مبوجب توكيل كام أننّ البتنّة تريس عىل من قدم أكرب عرض مايل وتتوفنّر 

فيه الرشوط املذكورة أعاله.
ـ ترسل عروض املشاركني مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو عن طريق الربيد الرسيع أو تودع 
مبارشة مبكتب الضبط املركزي للبلدية يف أجل أقصاه الجمعة 18 ديسمرب 2020 الساعة العارشة صباحا 

دة. وال تؤخذ بعني االعتبار املطالب الواردة بعد هذا التاريخ ويف الساعة املحدنّ
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم إمتام عملينّة التسويغ عند االقتضاء.

التايل: 166 672 76 خالل  الرقم  الهاتف عىل  أو طريق  مبارشة  االتصال  اإلرشادات ميكن  وملزيد 
أوقات العمل اإلداري.
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نتيجة  العرييض،  القاضية سنية  املتمثلة يف وفاة  الحادثة األخرية   مثلت 
رفض مصحة خاصة بوالية نابل معالجتها، إال بعد ان تدفع مبلغا قدره 30 
ألف دينار، مثلت صدمة لكل التونسيني الذين استنكروا بشدة ما حصل.

ات الخاصة يف  ة التي عرنّت حقيقة املصحنّ وتعترب هذه الجرمية، مبثابة الرجنّ
تونس وكشفت استغاللها غري القانوين وغري األخالقي للمواطن التونيس. 
واعتربت العديد من منظامت املجتمع املدين والهيئات والروابط ان هذا 

العمل هو استهتار بحياة األشخاص. 
التصدي  يف  الدولة  مجهودات  معاضدة  الخاصة  املصحات  رفض  ويعترب 
النتشار فريوس كورونا وإنقاذ حياة التونسيني مؤرشا خطريا عىل خطورة 

الوضع الذي وصلت اليه البالد.

إرهاب صحي 
إال بعد دفع آالف  اليوم قبول املرىض بكورونا  الخاصة  ات  ورفض املصحنّ
الدنانري مسبقا أو بشيك ضامن يعدنّ استغالال فاضحا ألزمة كورونا من أجل 
الربح الرسيع واإلثراء وهو ما ميكن أن يدخل يف باب اإلرهاب الصحي 
للدولة ولحياة  تهديدا  باعتباره  باألشخاص  االتجار  يبتعد عن ظاهرة  وال 

األفراد والجامعة.
وفاة القاضية سنية العرييض وغريها سابقا بكورونا نتيجة اشرتاط املصحات 
السياسة  مراجعة  الدولة  عىل  يحتنّم  الدنانري  آالف  دفع عرشات  الخاصة 
وطرق  الخاصة،  باملصحات  املتعلق  فصلها  يف  وخاصة  للصحة  العمومية 
الصحية يف  الخدمات  األشخاص وجودة  لحياة  وانتصابها حامية  تسيريها 

بالدنا. 
ونتيجة ملا حصل مع القاضية سنية، أعلن املحامون والقضاة عن تحركات 
تصعيدية تنطلق انطلقت منذ االثنني تنديدا بأسلوب املصحات الخاصة 
للمحامني  التونسية  الجمعية  أعلنت  حيث  املواطن،  مع  التعامل  يف 
الشبان رفعها قضية مبصحة خاصة بنابل رفضت قبول ومعالجة القاضية 
دينار  ألف  مبلغ قدره 30  بعد دفع  اال  العرييض  بكورونا سنية  املتوفاة 
فضال عن الدعوة اىل تحركات احتجاجية ضد سياسات املصحات الخاصة. 
وبالتوازي مع ذلك أعلن 17 محاميا رفعهم لقضية ضد املصحة الخاصة 

الشنيع  اإلجراء  لهذا  اقرتافها  بسبب  بنابل 
القاضية  ضحيته  ذهبت  الذي  والالإنساين 
العام  الوكيل  أذن  فيام  العرييض،  سنية 
بنابل بفتح تحقيق من  مبحكمة االستئناف 
اجل عدم اإلنجاد القانوين ضد املصحة التي 
اشرتطت صك ضامن بـ 30 الف دينار لقبول 
عالج القاضية. إذ أكد الناطق الرسمي باسم 
املحكمة االبتدائية بنابل عصام الخمريي أن 
الوكيل العام مبحكمة االستئناف بنابل أذن 
بفتح تحقيق ضد إحدى املصحات الخاصة 
بنابل من اجل عدم اإلنجاد القانوين يف وفاة 
أصيلة فوشانة من  العرييض  القاضية سنية 
باملحكمة  تعمل  والتي  عروس  بن  والية 

االبتدائية بنابل.
أمام  احتجاجية  وقفة  التونسيني  القضاة  جمعية  نظمت  جهتها  من 
املحكمة االبتدائية بنابل يوم االثنني 16 نوفمرب 2020 لتأبني زميلتهم سنية 
العرييض فقيدة الواجب القضايئ ولالحتجاج عىل األوضاع الصحية واملادية 
القضاة  نقابة  قررت  كام   ، القضائية  واملؤسسات  املحاكم  بكافة  املرتدية 
الدخول يف إرضاب عن العمل بكافة املحاكم ملدة خمسة أيام بداية من 
الثالثاء الفارط واىل غاية يوم السبت املقبل. وذلك للمطالبة باالستحقاقات 

الصحية واملادية للقضاة وعىل رأسها املداواة باملستشفى العسكري. 
فرضها  العدالة  جناحي  قبل  من  املرشوعة  التنّصعيدية  الخطوات  هذه 

الخاصة  املصحات  بعض  وانتهاج  كورونا  وباء  النتشار  الرسيع  التطنّور 
الكارثة  نقل  مل  ان  االستثنائية  األزمة  مراعاة  عن  مبعزل  فردية  لسياسة 
الدولة يف  التي مترنّ بها بالدنا وعدم سعيها اىل معاضدة مجهود  الصحية 

التصدي لهذا الوباء املجهري القاتل. 

بتشديد  يطالب  للشغل  التونسي  العام  االتحاد 
الرقابة على المصحات الخاصة 

وتواجه املصحات الخاصة يف تونس انتقادات متزايدة يف ما يتعلنّق بتعاملها 
مع املصابني بفريوس كورونا. إذ دعا االتحاد العام التونيس للشغل، يف بيان 
مبرىض  املتكفلة  الخاصة  املصحات  عىل  الرقابة  تشديد  إىل  الحكومة  له، 
ن  »ممنّ منها  املخالفني  عىل  القانون  تطبيق  رضورة  عىل  مشددا  كورونا، 
استغلوا الظرف الوبايئ لإلثراء وابتزاز املواطن وصل األمر عند بعضهم حدنّ 

احتجاز جثث املوىت«.
عىل  نرشه  الذي  بيانه  يف  االتحاد،  وطالب 
التواصل  مواقع  عىل  الرسمية  صفحته 
إجراءات  باتخاذ  فيسبوك،  االجتامعي 
رسيعة وعملية وناجعة، لدعم املستشفيات 
حتى  والجامعية  الجهوية  منها  ة  وخاصنّ
بهم،  والعناية  املصابني  إيواء  من  تتمكنّن 
بالكورونا  اإلصابات  عدد  ارتفاع  أمام 

والوفيات املنجرة عنها.
يف  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  ودعا 
إىل  الخاص  القطاع  مؤسسات  ذاته،  البيان 
لعاملها  الوقاية  ومواد  الكاممات  توفري 
لحاميتهم من خطر اإلصابة بفريوس كورونا، 

حتى ال متثل عبئا عىل مقدرتهم الرشائية املتدهورة.
للحقوق  التونيس  املنتدى  يف  باإلعالم  املكلنّف  انتقد  دد،  الصنّ هذا  يف 
»مبحاولة  سامه  ما  عمر،  بن  رمضان  )مستقل(،  واالجتامعية  االقتصادية 
ي الخاص، مراكمة األرباح دون االنخراط يف املجهود الوطني  القطاع الصحنّ

ملحاربة فريوس كورونا«.
الخاصة  ات  املصحنّ العاجل إلجبار  ل  بـ«التدخنّ السلطات  وطالب بن عمر 
إىل  سات  املؤسنّ بعض  عمدت  أن  بعد  مة،  املضخنّ الفواتري  ترشيد  عىل 
األصيل«. كام دعا  بأكرث من 3 أضعاف سعرها  أسعار خدماتها  مضاعفة 
الناشط االجمعيايت إىل »التسخري الجزيئ للقطاع الخاص يف املحافظات التي 

تشهد انتشارا كبريا لوباء كورونا«.
واستنكر »قيام بعض املصحات الخاصة باحتجاز الجثث للمطالبة بخالص 
فواتري باهضة«، مطالبا بـ«أخلقة عمليات الربح يف القطاع الخاص واتباع 

الطرق القانونية والقضائية للحصول عىل مستحقاتهم املالية«.

نحو تسخير المصحات والمخابر الخاصة
ويفرتض يف مثل هذه الوضعيات، أن يقوم رئيس الحكومة هشام املشييش 
التي  والسياسة  للصحة  العمومية  بالسياسة  عالقة  يف  عاجلة  مبراجعات 
تنتهجها املصحات الخاصة ومل ال الدعوة اىل مجلس وزاري عاجل للصحة 
االجتامعية  والشؤون  الصحة  وزيرا  فيها  مبا  األطراف  جميع  يحرضه 
العامون  واملديرون  كورونا  فريوس  ملجابهة  الوطنية  الهيئة  عن  وأعضاء 
ية  للمستشفيات ووفد ممثل عن املصحات الخاصة للخروج بقرارات جدنّ
وقابلة للتنفيذ يلتزم بها جميع األطراف من أجل التصدي الناجع ملواصلة 
انتشار فريوس كورونا وحامية حياة األشخاص وتسهيل إجراءات مداواة 
أو  البالد  مناطق  مبختلف  العمومية  املستشفيات  يف  سواء  منهم  املرىض 

املستشفى العسكري أو املصحات الخاصة.
االجتامعية  والشؤون  الصحة  لجنة  رئيس  قال  املوضوع،  هذا  وحول 
اعتامد سياسة حربية  الحكومة متجهة نحو  إن  الكرييش،  بالربملان خالد 
ملجابهة وباء كورونا مبا يرتتب عنه متكني الحكومة وتحديدا وزارة الداخلية 
من تسخري أي مصحة خاصة أو أي مخرب تحليل خاص أو أي نزل بصفة 
استثنائية ملعاضدة مجهودات الدولة يف مكافحة وباء كورونا. وأشار رئيس 
لجنة الصحة بالربملان اىل أن هناك نية لتسخري املصحات واملخابر الخاصة 
الخاص  القطاع  أو تقصري من  تباطؤ  تمنّ مالحظة أي  ما  والنزل يف صورة 
يف دعم مجهودات وزارة الصحة يف مكافحة هذه األزمة، مبينا أن هذه 

النقطة كانت من بني مآالت جلسة االستامع األخرية لوزير الصحة.

رئيس غرفة المصحّات الخاصة يراوغ 
وتعليقا عىل هذه االنتقادات، قال رئيس الغرفة النقابية للمصحات الخاصة، 
ات الخاصة تتعرض إىل حملة تشويه، فهناك  بوبكر بن زخامة، إن »املصحنّ
ة مغالطات يف ما يتعلنّق بالفواتري، إذ تعود 30 باملائة فقط من املبالغ  عدنّ
إىل املصحات، مقابل 70 باملائة للمزودين والصيدلية املركزية وغريها من 
املؤسسات املتعاملة مع القطاع«. وأشار إىل أن »اشرتاط املصحات لتسبيق 
مايل لدخول املصابني، إجراء معمول به لتوضيح الكلفة التقديرية لعملية 

ل باملصابني«. التكفنّ

بعد أن ابتزت المرضى واحتجزت الجثث واستغلت الوباء لتحقيق األرباح..

هل حان الوقت لتسخري املصحات واملخابر الخاصة؟
جثث لمتوفين بالكورونا في بيت األموات ومطالبة بدفع مبالغ تفوق 70 ألف دينار 

جثث لمتوفين 
بالكورونا في بيت 
األموات ومطالبة 
بدفع مبالغ تفوق 

70 ألف دينار 
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بكورونا  باملصابني  املصحات  ل  »تكفنّ بأن  زخامة  وأوضح 
بينها  من  رشوط  عدة  توفر  يتطلب  الدولة  نفقة  عىل 
العام،  القطاع  يف  القصوى  االستيعاب  طاقة  استنفاد 
الصحة«.  وزارة  من  ل  تكفنّ برسالة  املصاب  واستظهار 
عىل  أكد  أن  املشييش،  هشام  الحكومة،  لرئيس  وسبق 
بكورونا  املصابني  إقامة  مبصاريف  ستتكفل  »الدولة  أن 
االستيعاب  طاقة  استنفاد  تمنّ  إذا  الخاصة،  املصحات  يف 
لجان  »تشكيل  إىل  دعا زخامة  العمومي«. كام  بالقطاع 
الواليات تضم اإلدارة الجهوية للصحة  جهوية يف جميع 
الخاصة  املصحات  ألصحاب  الوطنية  النقابية  والغرفة 
إىل  املرىض  لتوجيه  املصحات،  ونقابة  األطباء  وعامدة 

املؤسسات الصحية«.
ووجب تذكري الطبيب بو بكر زخامة انه رصح ذات مرة 
ترصيحا مثري للدهشة، قال فيه انه عىل مريض الكورونا 
ان يدفع 30 مليون مسبقا للتداوي باملصحات الخاصة.. 
ان  وقتها  وقال  اقتصادية.  مؤسسات  املصحات  الن 
مجانا  بالتداوي  يسمحوا  لن  الخاصة  املصحات  اصحاب 
مؤسسات  هي  امنا  املصحات  تلك  الن  اتهم..  مصحنّ يف 
اقتصادية ربحية حسب رأيه.. مبعنى آخر ليست مصحات 

انسانية واجتامعية.. ومن يدخلها عليه ان يدفع..
مثن  ميلك  ال  الذي  املريض  فإن  ذلك  عىل  وتأسيسا 
التداوي.. ال حق له يف العالج يف تلك املصحات. أي انه 
حتى  املرض  أوجاع  يعاين  مهمال  املريض  يرتك  ان  يجوز 
مداواة  أن متتنع عن  وللمصحة  للطبيب  ويجوز  املوت. 

ذلك املريض ألنه ال أموال له.
اىل  تحونّل  الكورونا  وباء  أن  التونسيني  من  عدد  واعترب 
غنيمة حرب لدى اصحاب املؤسسات الخاصة. حتى انهم 

شحذوا سكاكينهم واستعدوا للذبح والترشيح.
األمني  استنكر  ذاك،  الشهري  زخامة  ترصيح  عىل  وردا 

لالتحاد  املساعد  العام 
للشغل  التونيس  العام 
الطاهري،  سامي  األخ 
رئيس  لسان  عىل  جاء  ما 
الخاصة  املصحات  غرفة 
مستهجنا  الطاهري  وقال 
اليوم  تحتاجك  الدولة  إذا 
ستكون  فمتى  تجدك،  وال 
من  أنه  واعترب  معها؟  
عن  الحديث  املعقول  غري 
حالة  يف  والخسارة  الربح 
األمني  األخ  ورفض  الحرب. 
هذه  مثل  املساعد  العام 

الترصيحات وهذه الترصفات باعتبار ان الظرف ال يخضع 
تقدر  ال  ان  املعقول  غري  »من  قائال:  الربحية  ملنطق 
الخاصة  واملصحات  املرىض  استيعاب  عىل  املستشفيات 
ان املصحات  بتعلة  املواطنني وتطالب مببالغ كبرية  تبتزنّ 
اآلليات  استعامل  اىل  الدولة  ودعا  ربحية.  سات  مؤسنّ

القانونية ضدنّ هذه املامرسات.

احتجاز جثث 
وال تقف التنّجاوزات الشنيعة لعدد من املصحات الخاصة 
اىل حدنّ املطالبة مببلغ مايل مرتفع لقبول املصاب بكورونا، 
بل تعدته اىل حدنّ احتجاز الجثث ومنع أهايل املتويف من 

دفن مينّتهم بدعوى املطالبة بخالص باقي املبلغ.
متوفٍّ  جثة  تسليم  بصفاقس  خاصة  مصحة  رفضت  إذ 
بفريوس كورونا لعائلته اصيلة قفصة وطالبت ابنه بدفع 

مبلغا قدره 65 الف دينار.
خاصة  ان مصحة  بنزرت  أصيل  ثاٍن  مواطن  كام كشف 

بكورونا  املتويف  قريبهم  جثة  تسليم  رفضت  بالجهة 
رفضت  كام  الستالمها  دينار  ألف   50 مبلغ  واشرتطت 
هم بتقرير وشهادة وفاة. الحادثة تكرنّرت يف أكرث من  مدنّ
ة خاصة يف سكرة طالبت مببلغ 75  والية حتى أن مصحنّ
اسابيع   3 منذ  محجوزة  ظلت  املتويف  وجثة  دينار  ألف 
استغاثة  نداء  يوجه  مواطن  من  أكرث  جعل  ما  وهو 

ويطالب بفتح تحقيق.
ويف السياق نفسه، اكدنّ صهر أحد املتوفني جرنّاء اإلصابة 
بفريوس كورونا وهو أصيل مدينة فريانة بالقرصين، أننّه 
أحد  يف  للمصاب  شاغر  مكان  إيجاد  عن  عجزها  وأمام 
إحدى  يف  إيوائه  إىل  اضطرت  العمومية،  املستشفيات 
املصحات الخاصة ببنزرت وأضاف إننّ العائلة تولنّت دفع 
، وبقيمة 12 ألف دينار  مبلغ 20 ألف دينار كقسط أولنّ
أدوية، وبعد مرور 20 يوما وقبل يوم من إعالمها بوفاة 
املصاب، طلبت منها املصحة دفع مبلغ إضايف، قُدر بـ 50 

ألف دينار ُمقابل تسليم الجثة.
بغرفة  اإلقامة  تكلفة  أننّ  أظهرت  الفواتري  أننّ  إىل  وأشار 
وزارة  مطالبا  دينار،   4500 بلغت  واحدة  لليلة  اإلنعاش 
ومتكني  الوضعية  لتسوية  العاجل  بالتدخل  ة  الصحنّ
العائلة من جثة املتوىف لدفنها، خاصة بعد ترصيح رئيس 
الدولة مبصاريف عالج  أكدنّ تعهد  الذي  الحكومة األخري 
املصابني بالكوفيد19-، الذين لن يتمكنوا من إيجاد مكان 

شاغر باملستشفيات العمومية.
بفريوس  املتوىف  عائلة  الثالثاء  أمس  اول  تسلمت  وقد 
الخاصة  املصحة  من  ابنها  جثة  القرصين  اصيل  كورونا 

ببنزرت بتدخل من وايل الجهة.
املوجهة  االتهامات  ببنزرت  الخاصة  املصحة  ونفت 
للمؤسسة بتغليب الجانب املادي عىل اإلنساين من خالل 
الرتويج له  الجثة ألهلها، واصفا كل ما تمنّ  رفض تسليم 
يف هذا الصدد باملغالطات 

وتزييف الحقائق.
ذاته  املصدر  وأرجع 
تسليم  يف  التعطيالت 
اىل  ابنها  لجثة  العائلة 
إشكال إداري ال عالقة له 
وخارج  املادي  بالجانب 
إذ  املصحة،  نطاق  عن 
استخراج  عملية  تأخرت 
رفض  مع  الوفاة  شهادة 
للربوتوكول  العائلة 
بضحايا  الخاص  الصحي 
املدير  اما  كورونا.  فريوس 
اكد  فقد  السعيداين  جامل  ببنزرت  للصحة  الجهوي 
)كالعادة( ان ادارته مل تتلق أي شكاية يف الغرض وال علم 

ملصالحها بحيثيات املوضوع.
النقابية  الغرفة  رئيس  زخامة  بوبكر  شكك  جانبه  ومن 
عائلة  رواية  يف  ة  الخاصنّ املصحات  ألصحاب  الوطنية 
او  األخالقية  الناحية  من  ميكن  ال  انه  مؤكدا  املتوىف، 
القانونية ان تحتجز املصحة جثة متوىف بالكورونا لعدم 

خالص فاتورة العالج.
وأوضح رئيس الغرفة النقابية الوطنية ألصحاب املصحات 
ة ان عائلة املتوىف مطالبة قانونيا بدفع مستحقات  الخاصنّ
املصحة  إدارة  من  وتسهيالت  تعاونا  ومتوقعا  املصحة، 

إليجاد تسوية تريض الطرفني، عىل حدنّ تعبريه.
وتعترب التربيرات املقدمة حول عدم تسليم الجثة، واهية 
يبتزوا  مل  انهم  تصديق  ميكن  وال  باملرة.  مقنعة  وغري 

العائلة من اجل املال.
 * حياة الغامني 

األخ سامي الطاهري وتوريد النفايات

إقالة املدير العام غري كافية  
سامي  األخ  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الرسمي  والناطق  املساعد  العام  األمني  قال 
الطاهري إن صاحب الرشكة املشتبه يف تورطه يف قضية توريد نفايات من إيطاليا يبدو أنه 

غادر الرتاب التونيس حسب املعلومات التي استقتها املنظمة الشغيلة.
واستدرك األخ الطاهري قائال »قد تكون املعلومة غري دقيقة ولكنها مهمة ويجب توضيحها 

من طرف إدارة املوانئ الجوية«.
وأكد األخ الطاهري وجود تالعب واستهتار بسيادة البالد وصحة املواطنني، مقرنّا بوجود 

عدة مشاكل يف املوانئ التي بات جزء منها مستباحا عىل حدنّ تعبريه.
وطالب القضاء بتعجيل البتنّ يف القضية وتحميل املسؤوليات لألطراف املتورطة عرب إنفاذ 
حا أن تكون عملية توريد النفايات وإدخالها تونس مل تكن  القانون بقوة ورصامة، مرجنّ
األوىل من نوعها. كام دعا يف سياق متصل اىل رضورة كشف املخطط والتحري حول مدى 

صحة ماراج من أخبار حول ردم نفايات سابقا وفق قوله.
وختم األخ الطاهري حديثه بالتعليق عىل إعفاء املدير العام للوكالة الوطنية للترصف يف 
النفايات، معتربا أن هذه اإلقالة رضورية ولكنها غري كافية يف ظل وجود أكرث من أطراف 

مضطلعة وأخرى متواطئة يف امللف وفق تعبريه.

الزيادة يف أجور أعوان شركة 
اسمنت النفيضة 

تمنّ إمضاء االتفاق حول الزيادة يف أجور أعوان رشكة اسمنت النفيضة بحضور االتحاد الجهوي 
للشغل بسوسة والجامعة العامة للبناء واألخشاب.

فألف مربوك لكلنّ أعوان وعامل وإطارات الرشكة بعد هذا االتفاق الذي تحصل مبقتضاه األعوان 
عىل زيادة يف األجر بنسبة 7.5 باملائة يف األجر األسايس ويف جميع املنح وهذه الزيادة بعنوان 

سنوات 2020 و 2021 و 2022.

بيان من املنّظمات 
والجمعيات بقرقنة

»الفننّان«  بزيارة  علمنا  وبعد  أسفله  املمضني  بقرقنة  والجمعيات  املنظنّامت  نحن 

بجميع  ترحابنا  عن  نعربنّ  وإذ  قرقنة  جزيرة  إىل  ماسياس«  »أنريكو  املتصهني  الفرنيس 

ة زيارة هذا  الفننّانني األحرار لدعم سياحتنا من أجل تنمية الجزيرة، فإننّنا نستنكر بكلنّ شدنّ

د بكلنّ من وقف وراء هذه الزيارة من دعاة الصهيونية  الفننّان وأمثاله إىل ربوعنا ونندنّ

مة ملجاراة نسق التطبيع السائر قدما نحو التعميم. والفاشية ونعتربها مقدنّ

فاع الصهيونية سنة 2006  وللعلم فإننّ هذا الفننّان قد وقع توسيمه من قرِبَلرِ وزارة الدنّ

لدى  عرف  كام  الفايش.  االرسائييل  للجيش  مها  قدنّ التي  »الجليلة«  الخدمات  إىل  نظرا 

مية الفرنسية مبساندته الالمرشوطة للحراك الصهيوين يف فرنسا مامنّ جعله  األوساط التقدنّ

من  ممنوع  أننّه  اإلشارة  مع  الفلسطنينية  للقضية  الداعمة  األوساط  هذه  من  منبوًذا 

دخول الرتاب الجزائري بسبب املعطيات آنفة الذكر.

نكون  أن  عىل  قرقنة  بجزيرة  مية  وتقدنّ نقابية  كقوى  حرصنا  د  نجدنّ املناسبة  وبهذه 

حصنا منيعا ضدنّ التطبيع وتدنيس أرضنا الحبيبة من قرِبَلرِ هذه األقدام القذرة ونطالب 

الرتاب  الجزائرية، منعه من دخول  السلطات  بقرار  أسوة  تونس،  الرسمية يف  الجهات 

بعد أن ابتزت 
المرضى واحتجزت 
الجثث واستغلت 
الوباء لتحقيق 

األرباح..
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مبقر  الصغري  سلوى  السيدة  واملناجم  الطاقة  وزيرة  اجتمعت 
الدين  نور  األخ  للشغل  التونيس  لالتحاد  العام  باألمني  الوزارة 
الطبويب ووايل باجة السيد محسن معز املييل للنظر يف املسائل 

االجتامعية بالجهة.
وحدة  ورئيس  الوالية  عام  كاتب  من  كل  االجتامع  وحرض 
بلدية  ورئيس  للتجهيز  الجهوي  واملدير  باملستثمرين  اإلحاطة 
باجة والرئيس املدير العام للوكالة العقارية الصناعية وعدد من 

إطارات الوزارة.
دعمها  وسبل  الصناعية  املناطق  وضعية  إىل  التطرق  تمنّ  كام 
وتطويرها عىل ضوء االستثامر بالجهة ووضعية بعض املؤسسات 
تفيش  نتيجة  نشاطها  ملواصلة  ظرفية  صعوبات  تعرتضها  التي 

فريوس كورونا.
وأكد األخ نور الدين الطبويب أهمية النسيج الصناعي بوالية باجة 
التي تشكو صعوبات يف  باملؤسسات  اإلحاطة  إىل رضورة  داعيا 
الجهود  ومضاعفة  البالد  بها  متر  التي  االستثنائية  الظروف  ظل 
الستقطاب االستثامر وإحداث مواطن الشغل من خالل تبسيط 
اإلجراءات اإلدارية وتحسني البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية 

بالجهة.
وبينت السيدة سلوى الصغري أنه تمنّ احداث مرصد مراقبة بالوزارة 
قصد التدخل لتذليل الصعوبات واإلحاطة باملؤسسات املترضرة 
واملنظامت  الرشكاء  مختلف  مع  بالتنسيق  وذلك  الجائحة  من 

لالستجابة أكرث لحاجيات املؤسسات والتدخل يف اإلبان.
بدور هام  تقوم  الصناعية  العقارية  الوكالة  أن  الوزيرة  وأفادت 
املناطق  تهيئة  أجل  من  الجهوي  املجلس  جانب  إىل  وفعال 
الداخل  من  املستثمرين  استقطاب  من  يكمن  مبا  الصناعية 
والخارج، مشددة عىل رضورة استغالل الرثوات الطبيعية املتنوعة 
والتحويلية  الغذائية  الصناعات  يف  االستثامر  لتطوير  بالجهة 

والبيولوجية.
من  يضم 154 مؤسسة  باجة  بوالية  الصناعي  النسيج  أن  يشار 

موطن  ألف   15 من  أكرث  تؤمن  كليا  41 مؤسسة مصدرة  بينها 
باملائة  و28  الصناعي  النسيج  من  باملائة   3 يعادل  ما  أي  شغل 
من مواطن الشغل عىل املستوى الوطني. ويعترب قطاع الغذائية 
بالجهة أحد أهم دعائم االقتصاد الوطني حيث يعد 58 مؤسسة 

املتواجدة  املنظومات  أهم  ومن  عامل.   2500 من  أكرث  تشغل 
بباجة نجد الحبوب والخمرية والطامطم والسكر.

سبع  تهيئة  متت  فقد  الصناعية  التحتية  البنية  مستوى  وعىل 
مناطق صناعية عىل مساحة 124 هكتارا.

التنسيقية الجهوية للمنظمات الوطنية

اضراب عام يف باجة
نوفمرب 2020  يوم 17  املجتمعة  الوطنية  املنظامت  تنسقينّة  إننّ 
لتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن حق والية باجة يف التنمية 
قرار  بعد  خاصة  املستقبلينّة  الحركات  برنامج  وضبط  الشاملة 
الهيئة االدارية لالتحاد الجهوي للشغل بباجة ومخرجات جلسة 

املنظامت الوطنية بتاريخ 10 أكتوبر 2020،
1/ تؤكنّد متادي رئاسة الحكومة يف إقصاء الجهة وعدم اإلستامع 
االتحاد  رسالة  وآخرها  التي وصلتها  املبارشة  والرسائل  للطلبات 

الجهوي للشغل.
النقطة  خالل  الحكومة  رئيس  السيد  ترصيح  من  تستغرب   /2
االعالمية بتاريخ 2020/11/09 والذي غينّب فيها والية باجة من 

جملة الواليات التي ستُحظى مبعالجة املشاكل التنموية.
3/ تقرنّر تنفيذ ارضاب عام جهوي يوم االربعاء 25 نوفمرب 2020.

النونّاب  والسادة  باجة  عىل  الغيورين  األهايل  كلنّ  تدعو   /4
وقفة  إىل  السياسيني  والفاعلني  املدين  املجتمع  يف  والناشطني 
يف  بفاعلية  واملشاركة  والحقرة  واإلقصاء  التنّهميش  ضدنّ  حازمة 

إنجاح االرضاب الجهوي.
ها يف الدفاع عن حقوقها بكلنّ األشكال  5/ تحتفظ جهة باجة بحقنّ

للمطالب  االستجابة  تتمنّ  مل  إذا  منها  املوجعة  وحتنّى  النضالية 
املرشوعة.

واقع وآفاق القطاع الصناعي بوالية باجة

154 مؤسسة من بينها 41 مصدّرة ولكن....
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* حوار: لطفي املاكني     

نزاهة  أجل  من  التونسية  الجمعية  رئيسة  الرشايبي  ليىل  بينّنت 
ودميقراطية االنتخابات »عتيد« أهمينّة ما ورد يف تقرير محكمة املحاسبات 
الرئاسية  االنتخابات  يف  الحاصلة  والخروقات  اإلخالالت  بخصوص 
والترشيعية 2019 ودعت يف ذات الوقت إىل رضورة فتح تحقيق يف كلنّ 

التفاصيل التي تمنّ ذكرها حتنّى ال يفلت أي كان من العقاب.
ت به »الشعب«  مت رئيسة جمعية »عتيد« يف الحديث الذي خصنّ وقدنّ
املقرتحات الالزمة لتنقية املناخ السيايس حيث اعتربت أننّ تنقيح القانون 
االنتخايب ال يكفي وحده بل يجب سدنّ كلنّ الثغرات التي أشار إليها التقرير 
اإلنتقال  نجاح  أساسا  هي  التي  االنتخابية  العملينّة  يف  الشفافية  لضامن 

الدميقراطي.

الصادر  التقرير  »عتيد«  تقبّلت  كيف   *
المحاسبات بخصوص اإلخالالت  عن محكمة 
الحاصلة في االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

الماضية؟
ودميقراطية  نزاهة  أجل  من  التونسية  )الجمعية  »عتيد«  انتظرت  ـ 
االنتخابات( صدور هذا التقرير الذي عادة ما يكون بعد ستة أشهر من 
إجراء االنتخابات ونحن عىل علم مبا تسبنّبت فيه جائحة كورونا لجميع 
مستوى  يف  كان  الذي  التقرير  صدور  توقيت  نتفهنّم  وبالتايل  القطاعات 

انتظاراتنا شكال ومحتوى.
حيث  متناهية  بدقة  ال  مفصنّ التقرير  كان  الشكل  مستوى  وعىل 
ن ملخصا لكافة املحاور  تجاوزت صفحاته 350 صفحة وكننّا نودنّ لو تضمنّ

التي تعرنّض لها.
ا من ناحية املحتوى فقد كان تقرير محكمة املحاسبات شامال وثريا  أمنّ

طا بعيدا عن اللغة الخشبية مامنّ جعله مفهوما  ومبسنّ
من الجميع وواضحا بفضل الرسوم البيانية والجداول 
ة ملختلف الوضعيات بحسب منهجينّة علمية  املفرسنّ
االنتخابية  العملية  مسار  بتفاصيل  أحاطت  عالية 
وهنا  املحاسبات  ملحكمة  يحسب  مجهود  وهذا 
د مرنّة أخرى تثمني هذا التقرير وما سيكون له  أجدنّ
الحقا من آثار ايجابية عىل العملية االنتخابية ببالدنا 

ن يف نهايته جملة من التوصيات. ة وأننّه تضمنّ خاصنّ

مع  ستتفاعلون  كيف   *
هذا التقرير؟

نه تقرير محكمة املحاسبات سيكون  ـ تفاعل جمعية »عتيد« مع ما تضمنّ
نه من  بحسب الدور املوكول لنا أي مساندته ودعمه بإبراز أهم ما تضمنّ
الشفافية  تنا كمجتمع مدين هو نرش قواعد  تفاصيل وتوصيات ألننّ مهمنّ
والنزاهة والدميقراطية والحرص عىل تكريسها لدى أغلب األطراف املعنية 
بالعملية االنتخابية لذا فإننّ تفاعلنا سيكون ايجابيار لتحقيق الغاية التي 

أرشت إليها.

تقرير  بين  توافق  هناك  كان  هل   *
عن  الصادرة  والتقارير  المحاسبات  محكمة 

»عتيد« بعد االنتخابات السابقة؟
ة األساسية ملحكمة املحاسبات  املهمنّ إليه هنا كون  ـ ما تجدر اإلشارة 
هي الرقابة اإلدارية وهي التي لديها وظيفة تسليط العقوبات املالية يف 

صورة وجود إخالالت.
املخالفات  يخصنّ  ما  قضائية يف  بأعامل  املحاسبات  تقوم محكمة  كام 
ما يرصف  كلنّ  ة مالحظة ومراقبة  ُمهمنّ االنتخايب  القانون  إليها  أسند  وقد 
وكذلك  واألحزاب  والقامئات  املرتشحني  قبل  من  االنتخابية  الفرتة  خالل 

والنفقات  باملداخيل  ل  متصنّ األمر 
والتظاهرات.

إلتقاء  عن  الحديث  يجوز  وهنا 
األدوار واملهام حيث تعتمد اسرتاتيجية 
التظاهرات  مالحظة  عىل  »عتيد« 
لإلنتخابات  للمرتشحني  الدعائية 
خطنّة  ولدينا  الناخبني  إلستاملة 
املكونني  لتكوين  سنوات  منذ  متبعة 
اإلطالع  عىل  حرصنا  وقد  واملالحظني 
املتبعة من قبل محكمة  الطريقة  عىل 
مبا  التظاهرات  تلك  ملراقبة  املحاسبات 
تقاريرنا الحقا وهذا  تقديم  ميكننا من 
ما ميثنّل تقاطعا بني ما متنّت مالحظة من 
يف  املحاسبات  ومحكمة  »عتيد«  قبل 

نفس الوقت.
الحملة  أننّ  عليه  التأكيد  يجب  وما 

االنتخابية للرئاسية والترشيعية كانت لألسف باهتة عىل امليدان يف حني 
نت  تضمنّ وقد  االجتامعي  التواصل  شبكة  عىل  الدعائية  الحملة  جرت 
تقرير  يف  جاء  ما  إىل  اشارة  املحاسبات  محكمة  تقرير  من   38 الصفحة 
االنتخابية وهذا  العملينّة  جمعية »عتيد« بخصوص سري مختلف مراحل 
ية وصدقية تقاريرنا للوقوف عند اإلخالالت الحاصلة. دليل عىل مدى جدنّ

* بحكم تجربتكم في مالحظة مختلف 
األسباب  ماهي  االنتخابية  االستحقاقات 

التي أدّت إلى اإلخالالت المشار إليها؟
ها هو وجود ثقافة اإلفالت من العقاب وهو ما  ـ أوىل األسباب وأهمنّ
االنتخابية  االستحقاقات  إنكاره من طرف أي كان ولو عدنا إىل  ال ميكن 
مت بسبب ما  السابقة ونعني 2011 و2014 فإننّ عديد القضايا التي قدنّ
متنّت مالحظته من إخالالت وتجاوزات مل تحسم بعد 
مع العلم أننّ هناك فصل يف القانون االنتخايب ينصنّ 
عىل أننّ الجرائم االنتخابية تسقط بالتقادم أي بعد 
مرور ثالثة سنوات عىل حصولها وهذا ما ال يجب 
ة وأننّ  أن يتواصل يف التعامل مع تلك الجرائم خاصنّ
تقرير محكمة املحاسبات كان شامال ومل يستنث أي 
كان مع التأكيد أننّ االخالالت كانت بدرجات متباينة 
من بسيطة إىل أخرى قد تتسبنّب ألصحابها يف سلب 
بعدم  التقرير  هذا  أهمية  نتبنينّ  هنا  ومن  حريتهم 
جميع  قبل  من  االنتخابية  املخالفات  لكل  إغفاله 

املشاركني فيها.

* هل هناك خطوات من جانبكم للتنسيق 
االستحقاقات  في  الفاعلين  بقيّة  مع 
الوقوع مجدّدا في مثل  لتجنّب  االنتخابية 

تلك اإلخالالت المشار إليها؟
ـ يجب التأكيد هنا عىل أننّ دور املجتمع املدين يتمثنّل أساسا يف التنّنديد 
العملينّة  والتشهري باملامرسات املخلنّة مببادئ الشفافية والنزاهة يف مسار 
االنتخابية فنحن مبثابة حرنّاس للقانون االنتخايب لكن ليس لنا دور القضاء 
تتكامل  األدوار  أننّ  العلم  مع  لالنتخابات  املستقلنّة  العليا  الهيئة  دور  أو 

لتحقيق هدف واحد أي وضع السكة الصحيحة للمسار الدميقراطي.

لتنقيح  متأّكدة  الضرورة  باتت  هل   *
القانون االنتخابي وماهي مقترحاتكم في 

هذا الشأن؟
االنتخايب سيغرينّ  القانون  بتنقيح  اإلكتفاء  أننّ  الكثريين  يغيب عن  ما  ـ 

من واقع مامرسة العملية االنتخابية االنّ أننّ األمر 
يتطلنّب الذهاب بإتجاه اصالحات أخرى ليكون 

هناك تناسق وتناغم.
بداية هناك اقرار أننّ تنقيح القانون االنتخايب 
لة برشوط  يجب أن ميسنّ عدًدا من الفصول املتصنّ
وتنظيم  االنتخايب  القانون  يف  والتنفيل  الرتشح 
االنتخايب(  )السقف  االنتخابية  الحملة  قواعد 
وتنظيم الحمالت االنتخابية عرب مواقع التواصل 
االجتامعي إضافة إىل العتبة والسياحة الحزبية.

املرافقة  األخرى  للمقرتحات  بالنسبة  ا  أمنّ
لتنقيح القانون االنتخايب فهي تتمثنّل يف مراجعة 
قانون األحزاب وقانون الجمعيات وذلك ملا متنّت 
بعض  متويل  بني  تداخل  وجود  من  مالحظته 
القانون  وكذلك  األحزاب  وبعض  الجمعيات 
ة  املنظنّم للهيئة العليا املستقلنّة لالنتخابات خاصنّ
من ناحية الرتكيبة وصالحياتها اضافة اىل قانون 
الهيئة العليا املستقلنّة لإلتصال السمعي والبرصي ووضع القانون لعملينّات 
القايض  وتحديد صالحيات  للناخبني  وتوجيه  تأثري  من  لها  ملا  اآلراء  سرب 
االنتخايب ومثله القايض املايل ومراجعة زمن التقايض االنتخايب والتقليص 
يف اآلجال مع احرتام املحاكمة العادلة مع مراجعة القانون املنظم للبنوك 
الضامنات  أكرب  ستوفر  صياغتها  إعادة  متنّت  ما  اذا  املقرتحات  هذه  وكل 

إلنتخابات نزيهة وشفافة.

* هل يكفي وضع القوانين لتنقية المناخ 
السياسي؟

السيايس فإننّ األمر يتطلنّب خلق ثقافة جديدة  الفعل  لتنقية أجواء  ـ 
دية وبالتايل هناك ثوابت ال ميكن  هي ثقافة قبول اآلخر واإلختالف والتعدنّ
م امان للمسار الدميقراطي وضامن دميومته وتجننّب  املحيد عنها ألننّها صامنّ
انتكاسته ألننّ الحاصل حاليا هو اإلنغامس يف الهوامش الجانبية التي تعيق 

تحقيق األهداف التي ذكرتها سابقا.
* ما املطلوب من الفاعلني السياسيني لتحقيق النزاهة االنتخابية؟

ـ بحكم موقعهم داخل املجتمع واملشهد العام والفعل السيايس فإننّهم 
القدوة املفرتض أن تكون حريصة عىل اإللتزام بالقانون وتطبيقه بعيًدا عن 

الشبهات مبا يجلب إليهم احرتام الناخبني.

في  تأثير  حصول  في  تعتقدين  هل   *
تضمّنه  ما  بعد  االنتخابية  العمليّة  مسار 

تقرير محكمة المحاسبات؟
الصادر عن  التقرير  تأثري سيحصل بعد  أننّ هناك  إعتقاد  ـ طبعا لدينّ 
أننّه توقنّف عند اشكاالت وطرحها عىل طاولة  محكمة املحاسبات بحكم 
هامش  يضينّق  أن  قبل  التوقيت  هذا  يف  مستعجل  أمر  وهو  النقاش 

معالجتها.
املنظومة  يف  النظر  إلعادة  فرصة  للجميع  منح  التقرير  هذا  أننّ  كام 
االنتخابية لتنقية املناخ السيايس وسدنّ كلنّ الثغرات القانونية التي استغلنّها 

ع فيها التقرير. البعض ملامرسة مثل تلك الخروقات التي توسنّ

* أي دور ترونه لمنظمات المجتمع المدني 
في االستحقاقات االنتخابية القادمة؟

بتلك  التنّشهري  اذ نحرص عىل  النقد واالقرتاح  أساسا يف  يتمثنّل دورنا  ـ 
اإلخالالت ونحن ننتظر أن يكون التفاعل يف مستوى أهمينّة ما تعرنّض له 
ة من جانب النيابة العمومينّة للتحرنّك من تلقاء نفسها ألننّها  التقرير خاصنّ
بفتح تحقيق يف كلنّ ما ورد من تفاصيل دقيقة وذلك  العام  الحق  متثنّل 
ل تبعات ما قام به من إخالالت تخالف  حتى ال يفلت أي كان من تحمنّ
واملسار  السيايس  باملشهد  لإلرتقاء  املطلوبة  والشفافية  النزاهة  مبادئ 

الدميقراطي بالبالد.

ليلى الشرايبي رئيسة جمعية »عتيد« )من أجل نزاهة وديمقراطية االنتخابات( لـ »الشعب«

تفشّي ثقافة اإلفالت من العقاب السبب الرئيسي 
لإلخالالت والتجاوزات اإلنتخابية

* ننتظر أن يفتح 
تحقيق في كّل 
التفاصيل التي 

وردت في تقرير 
محكمة المحاسبات
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ما  أننّ  اال  الديبلوماسية،  الدويل يف تعريف  القانون  الباحثني وفقهاء  تتنوع وجهات نظر 
تنفيذ  أدوات  من  األوىل  األداة  تعترب  الديبلوماسية  أننّ  التعريفات  مختلف  فيه  تشرتك 
ميكن  كام  األجنبية.  الدول  مع  الخارجية  شؤونها  وترصيف  للدولة،  الخارجية  السياسة 
القول إننّها فننّ مامرسة العالقات الدولية مثل إبرام املعاهدات واالتفاقات، وتسيري الشؤون 
لمي للنزاعات للتوفيق بني مصالح الدول املتباينة.  الدولية وفق معايري التعايش والحل السنّ
بسبب  العام  الرأي  تأثري  وتنامي  العوملة  يايس يف عرص  السنّ التنظيم  اشكال  د  تعدنّ أننّ  إال 
الرسمية  الديبلوماسية  قبل  من  املتوخاة  األساليب  عىل  أثنّر  واإلعالمية  االتصالية  الثورة 
املبادئ  عىل  ترتكز  الديبلومايس  للعمل  جديدة  أمناطا  وأمثر  الرسية  عىل  تقوم  التي 
الدميقراطية والتشاركية وعىل أسس جديدة للتعامل الدويل تتسم مبشاركة أطراف أخرى 
يف  ممثلة  الدولة  تعد  مل  بحيث  املوازية«،  »الديبلوماسية  اليوم  عليه  يطلق  ما  إطار  يف 
مؤسساتها الرسمية التي تعنى بالسياسة الخارجية »حارس البوابة« املحتكر الوحيد للعمل 
يف  الخارجية  »وزارات  كتابهام  يف  سبينز  وديفيد  هوكينغ  برايان  يؤكد  إذ  الديبلومايس، 
االتحاد األورويب: »أن وزارة الخارجية مل تعد حارس البوابة بل مفتاح الحدود، إذ أصبحت 
تضطلع بتسهيل االتصال والتعاون بني جميع الهياكل املتداخلة يف العملية الديبلوماسية« 
خاصة بعد بروز فاعلني جدد ميارسون العمل الديبلومايس كالربملانات ومنظامت املجتمع 

املدين واألحزاب ومجموعات الضغط.
مونرتيال  بجامعة  الكندي  الباحث  مرة  ألول  استعمله  كمفهوم  املوازية  والديبلوماسية 
Panyotis Soldatos، وميكن تعريفها بأننّها مجموعة املبادرات واملساعي غري الرسمية يف 
ى بالديبلوماسية  املجال الديبلومايس من قبل عدد من الفاعلني كالربملانات يف إطار ما يسمنّ
الربملانية واملنظامت غري الحكومية ومكونات املجتمع املدين يف ما يصطلح عىل تسميتها 

بديبلوماسية املجتمع املدين.
رافدا  بل  الرسمية  الديبلوماسية  بديال عن  تكون  أن  املوازية  للديبلوماسية  كام ال ميكن 
من روافدها وداعام ملساعيها وجهودها وتتخذ أشكاال عديدة ال ميكن حرصها، من بينها:

الديبلوماسية البرلمانية:
يعود ظهور الديبلوماسية الربملانية اىل القرن التاسع عرش وتجسد ذلك يف تأسيس عدد 
من املنظامت الدولية التي تعنى مبوضوع الدبلوماسية الربملانية من أبرزها االتحاد الربملاين 
الدويل سنة 1889 الذي ينضوي تحته أكرب عدد من الربملانات الوطنية يف العامل. وتعززت 
الديبلوماسية الربملانية خالل ستينات القرن املايض بارتفاع عدد الدول الدميقراطية ثم يف 
تعزيز  اىل  الداعية  األصوات  وتعالت  بها  االهتامم  تجدد  إذ  نفسه  القرن  الثامنينات من 

مشاركة يف الشأن الديبلومايس عىل املستويني اإلقليمي والدويل.
وإذ تقرتن الدبلوماسية التقليدية بالرسية وخاصة يف املفاوضات الدولية حول قضايا دولية 
اوإقليمية، فإننّ نقاشات الربملانيني تتمنّ علنا باعتبار أننّ الربملان يف األنظمة الدميقراطية يظل 
األكرث شفافية باملقارنة مع بقية مؤسسات الدولة واألكرث تواصال مع املواطنني بحكم مهمة 

النائب كنائب لالمة وللشعب.
إن االختالف يف األساليب يوحي بأننّ هناك تعارضا بني الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية 
الربملانية، بينام الديبلوماسية الربملانية ال تعدو أن تكون سوى مكملة ومعززة للديبلوماسية 

الرسمية وملتزمة بتوجهات السياسة الخارجية للدولة.
ويف هذا السياق، ميكن للديبلوماسية الربملانية من خالل مجلس نواب الشعب أن تلعب 

دورا ديبلوماسيا مهامنّ ومؤثرا عىل املستويني الثنايئ ومتعدد األطراف.

* الثنائي: 
أنحاء  الصديقة والشقيقة يف جميع  البلدان  الربملان مع  من خالل متتني وتعزيز عالقات 
العامل عرب ديبلوماسية الزيارات )تبادل الزيارات بني الوفود الربملانية( أو من خالل اآللية 
األهم وهي مجموعات الصداقة الربملانية التي تجري لقاءات واتصاالت بنظرائها بالربملانات 
األخرى او كذلك االجتامعات التي تعقدها بشكل مستمر مع سفراء تلك البلدان بتونس.

* متعدد األطراف: 
من خالل عضوية املجلس ومشاركته يف أشغال الدورات السنوية واملؤمترات والجلسات 
العامة لعدد من االتحادات واملنظامت الربملانية اإلقليمية والدولية مثل االتحاد الربملاين 
والربملان  املتوسط  أجل  من  لالتحاد  الربملانية  والجمعية  االفريقي  والربملان  الدويل 
الربملانية  والجمعية  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  مجالس  واتحاد  العريب 

للفرنكوفونية...
التمثيل  الحاصل يف  للنقص  املعونّض  دور  تلعب  أن  الربملانية  للديبلوماسية  هذا، وميكن 
الالتينية، وأن  وأمريكا  افريقيا وآسيا  الخارج وخاصة يف  لتونس يف  الرسمي  الديبلومايس 
ما  وهو  لتونس،  جديدة  رشاكات  إلرساء  الطريق  ومتهنّد  للتعاون  أخرى  أبعادا  ترسم 
يستدعي من أعضاء مجلس نواب الشعب بذل املزيد من الجهد والعمل من أجل إرساء 
شبكات عالقات برملانية مع أعضاء الربملانات األجنبية واالستعانة بهم كمجموعات ضغط 

تدافع عن مصالح تونس لدى بلدانهم.
باللجان  القرار سواء  الفارغة والتغيب عن مواقع  الكرايس  وتجدر اإلشارة إىل أننّ سياسة 
التنفيذية أو اللجان القارة بالهيئات الربملانية الدولية واإلقليمية من شأنه إضعاف نفوذ 

تونس لفائدة منافسني من برملانات أخرى.

الديبلوماسية الحزبية  
طرأت عىل الساحة التونسية بعد ثورة 14 جانفي 2011 ديبلوماسية جديدة متثلت يف   
املتصلة  التقليدية  الداخلية  أدوارها  اىل  إضافة  خارجي  سيايس  بدور  األحزاب  اضطالع 
أو  األحزاب«  »ديبلوماسية  ى  مسمنّ تحت  واألمنية...   والسياسية  التنموية  الربامج  برسم 
»الديبلوماسية الشعبية« Public Diplomacy. وميارس هذا النوع من الديبلوماسية عىل 
صعيد ثنايئ من خالل اللقاءات التي يجريها قادة األحزاب السياسية مع مسؤولني أو قادة 
أحزاب أجانب يف تونس أو يف الخارج، وعىل مستوى متعدد األطراف يتمظهر من خالل يف 
عضوية عدد من األحزاب التونسية يف منظامت حزبية عاملية تجمع األحزاب املنتمية اىل 
العائلة السياسية والفكرية نفسها، كاالشرتاكية الدولية واالتحاد العريب لألحزاب الليربالية 

.)ICMLPO( ويل لألحزاب واملنظنّامت املاركسية اللينينية واملؤمتر الدنّ
وتبعا لذلك ينطبق تعريف الديبلوماسية الحزبية عىل أنشطة عدد من قياديي األحزاب 
ات ذات صلة بالسياسة الخارجية  يف تونس الذين زاروا عددا من الدول للتفاوض حول ملفنّ
كل حسب مرجعيته الفكرية واإليديولوجية. وهو ما يعكس حالة التشتت التي تشهدها 
الحزيب.  والتغونّل  الرسمية  الديبلوماسية  املفزع يف  التونسية والقصور  الخارجية  السياسة 
ونتج عن ذلك بطبيعة الحال تنافر املواقف بخصوص عدد من القضايا مثل العالقات مع 

سوريا أو النزاع يف ليبيا أو تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية...
الكثري من  ه  أننّ توجيه دعوات من دول صديقة وشقيقة إىل شخصيات حزبية فرسنّ كام 
ما من شأنه  التونسية وهو  للديبلوماسية  الرسمية  األجهزة  ثقتهم يف  باهتزاز  املالحظني 
القنوات  عن  االنحراف  نتيجة  الرسمي  للمسار  موازية  ديبلوماسية  مسارات  يطلق  أن 
الديبلوماسية الجاري بها العمل. وقد دعنّم هذا الرأي الزيارات الرسية واملعلنة التي أدنّاها 

سفراء أجانب معتَمدون يف بالدنا اىل شخصيات حزبية معارضة أو حاكمة.

* ديبلوماسية المجتمع المدني:
األكادميية  األوساط  لدى  كبريا  أحدث جدال  الحكومية  للمنظامت غري  املتزايد  التأثري  إننّ 
يات مثل دبلوماسية  حول مفهوم الدبلوماسية غري الحكومية يف ظل بروز العديد من املسمنّ
املسار الثاين، أو دبلوماسية املنظامت غري الحكومية، أو السياسة غري الحكومية…، وغريها 

من االصطالحات التي تعرب عن تأثري النشاطات غري الحكومية يف العالقات الدولية.
ونشطت املنظامت الدولية غري الحكومية جنبا إىل جنب مع مثيالتها الحكومية يف الكثري 
مفهوم  غزو  تاريخ   ،1992 سنة  جانريو  دي  ريو  كمؤمتر  الهامة  الدولية  املؤمترات  من 
اإلنسان  حقوق  ومؤمتر  بكني،  يف  املرأة  ومؤمتر  الدولية  العالقات  مجال  املدين  املجتمع 
يف فيينا. ويُعترب بروز الفاعلني الجدد غري الحكوميني أصَل ظهور فكرة مشاركة املجتمع 
املدين يف العالقات الدولية. التي مل ينقطع الجدل حول تفسريها كظاهرة جديدة يف عامل 
السياسة الخارجية والعالقات الدولية، إذ يعتربها البعض رضورية لعدم قدرة الدولة ممثلة 
ل أعباء السياسة الخارجية لوحدها، والبعض اآلخر كحركة  يف مؤسساتها الرسمية عىل تحمنّ
دميقراطية  لبناء  وفرصة   ،Néo libéralisme النيوليربالية  العوملة  ضد  للهيمنة  مضادة 

عاملية.
ومهام يكن من أمر، فإننّ مشاركة املجتمع املدين يف رسم السياسة الخارجية سواء بالضغط 
أو تقديم التصورات واملقرتحات أعطت أكلها يف معاضدة الديبلوماسية الرسمية يف عدد 
تسوية  يف  مكوناته  لبعض  املهمنّ  الدور  الخصوص  وجه  عىل  منها  وامللفات  املسائل  من 
ملفات متعلقة مبشكالت الجالية التونسية بليبيا، أو الضغط عىل االتحاد األورويب لحمله 
عىل التخيل عن فكرة إحداث مركز لجوء للمهاجرين غري الرشعيني خارج أوروبا وتحديدا 
وبلجيكا  املانيا  مثل  األوروبية  الدول  عديد  مارستها  التي  الضغوطات  ومواجهة  بتونس 
وإيطاليا نظرا إىل املخاطر األمنية التي ميكن أن تنجرنّ عن بعث هذا املركز والتهديد الذي 

ميكن أن ميثله عىل سيادة الدولة.
سفارة  غياب  يف  الرسمية  الديبلوماسية  تعويض  يف  كذلك  دور  املدين  للمجتمع  أننّ  كام 
األرايض  يف  التونسيني  املقاتلني  عدد  حول  ملعلومات  توفريه  خالل  من  بدمشق  تونسية 

السورية والقابعني يف السجون هناك.
العام  كاالتحاد  الوطنية  املنظامت  اليوم كربى  الذي متارسه  الضغط  ان ننىس  هذا، دون 
اتفاقية  توقيع  يتمنّ  ال  حتى  البحري  والصيد  للفالحة  الوطني  واالتحاد  للشغل  التونيس 
األليكا ALECA )اتفاقية التبادل الحر الشامل واملعمق مع االتحاد األورويب( يف صيغتها 
الحالية ودون مراجعة ومراعاة للظرف االقتصادي الصعب الذي مترنّ به بالدنا، باعتبار أن 
املنظامت  يهم كل  بل هو شأن وطني  الحكومة فقط،  ليس حكرا عىل  التفاوض حولها 

واملجتمع املدين والطيف السيايس عموما.

* ديبلوماسية التعاون الالمركزي )ديبلوماسية الجماعات المحلية والمدن(
لقد أصبح للجامعات املحلية دور رئييس يف املجاالت املرتبطة بالتضامن والتعاون الدويل 
ديبلوماسية  صعود  يف  الدويل  املشهد  يف  الجامعات  لهذه  التدريجي  االنخراط  وساهم 
مسار  يف  بالدنا  انخرطت  وقد  بارزة.  مكانة  الرتابية  الجامعات  فيها  تحتل  باتت  موازية 
التعاون الالنّمركزي عىل الصعيدين الثنايئ ومتعدد االطراف منذ ستينات وسبعينات القرن 
املايض سواء من خالل إمضاء عرشات اتفاقيات التوأمة ملدن تونسية مع مدن ومقاطعات 
أجنبية أو عضوية عدد من الجامعات املحلية التونسية يف الشبكات واملنظامت الدولية 
واالقليمية مثل منظمة املدن والسلطات املحلية املتحدة اإلفريقية ومنظمة املدن العربية 

ومنظمة العواصم واملدن اإلسالمية...

ولتبديد املخاوف املرشوعة من تأثري التعاون الالمركزي عىل السياسة الخارجية الرسمية 
لبالدنا،  الداخلية  الشؤون  يف  والتدخل  املركزية  السلطة  إلضعاف  توظيفها  ومن  لتونس 
بادر املرشع التونيس إىل قطع الطريق أمام أي سعي أو محاولة ترمي اىل إضعاف الدولة 
التونسية وتهديد وحدتها وتهميش دور السلطة املركزية وكلنّ ما من شأنه أن يبيح التدخل 
يف شؤونها تحت مظلة اتفاقيات التعاون الالمركزي من خالل الفصول -40 41 - 42 من 

مجلة الجامعات املحلية.

5 - ملاذا تحتاج السياسة الخارجية التونسية اليوم اىل مساندة الديبلوماسية املوازية؟:
الرئيس  ومواقف  بأهواء  ترتبط  ال  دولة  أي  إىل  بالنسبة  وثوابتها  الخارجية  السياسة  إننّ 
ووزنها  للدولة  السياسية  الجغرافيا  دها  تحدنّ بل  األشخاص،  بتغري  تتغري  وال  املنتخب 
االقتصادي والعسكري والدميغرايف وحتى القوة الناعمة التي متتلكها Soft power... غري 
أننّ  واضحة حتى  ديبلوماسية  ولعقيدة  لتوجهات  اليوم  تفتقر  التونسية  الدبلوماسية  أننّ 
هناك من أطلق عىل وضعية السياسة الخارجية التونسية بعد 14 جانفي 2011«وضعية 
ت توجهات وثوابت ومرجعيات السياسة الخارجية التونسية  التيه الديبلومايس«، إذ تغرينّ
بتغري الرؤساء بداية من الرئيس محمد املنصف املرزوقي ثم الرئيس الراحل محمد الباجي 

قائد السبيس وحاليا الرئيس قيس سعيد.
تراجعها واالكتفاء بدور  التونسية بسبب  الديبلوماسية  إىل  اليوم  انتقادات كبرية  ه  وتوجنّ
ة ملفات وخاصة تلك املتعلقة بالقضايا اإلقليمية وال سينّام تلك املرتبطة ببلدان  ثانوي يف عدنّ
الجوار وهو ما يؤكده تغييب تونس عن مؤمتر برلني، وفشلها يف احتضان الحوار الليبي، 
ألننّ ما يربط بني تونس وليبيا يتجاوز الجوار الجغرايف الحدودي ليشمل الروابط الحضارية 
ليبيا متثل عمقا اسرتاتيجيا عىل  التاريخ. كام أننّ  والثقافية واالقتصادية الضاربة يف عمق 
املستوى األمني والعسكري افتقدته تونس التي يف حاجة إىل متنفس اجتامعي واقتصادي 
ملا توفره ليبيا من فرص تشغيل للتونسيني وفرص استثامرية كربى وسوقا ملنتجاتنا كفيلة 

بأن تنعش التجارة البينية بني البلدين.
كالقمم  الدولية  املحافل  عديد  عن  غيابها  عىل  التونسية  الديبلوماسية  تؤاخذ  كام 
االقتصادية عىل غرار مؤمتر دافوس والقمة الصينية – االفريقية بأديس أبابا يف حني أننّ 
تونس يف حاجة ماسة للعودة اىل خارطة العالقات الدولية العتبارات كثرية منها الوضع 
اإلقليمي املتوتر واألزمة االقتصادية الحادة التي تعصف بالبالد منذ 10 سنوات، باإلضافة 
اىل فشلها يف إدارة ملفات عديدة أخرى كاسرتجاع األموال املنهوبة وإيجاد حل مع الدائنني 

الخارجيني للديون التونسية املرتاكمة الخ ....
الشؤون  وزارة  تعزيز  هو  التونسية  الخارجية  للسياسة  يحسب  ما  فإننّ  املقابل،  يف  لكن 
الخارجية بكتابة دولة مكلفة بالديبلوماسية االقتصادية تهدف إىل إدراج البعد االقتصادي 
يف العمل الديبلومايس من خالل ترشيك جميع املتدخلني يف املجال االقتصادي من برملان 
االقتصادية  بالديبلوماسية  املعنية  الوزارات  مع جميع  والتنسيق  تجارة وصناعة،  وغرف 

وتعزيز الحضور الديبلومايس يف الخارج.
ومهام يكن من أمر، فإننّ الشأن الديبلومايس شأن سيايس بامتياز يتطلب توافقا واسعا بني 
مختلف االطياف السياسية وكل األطراف املتداخلة يف رسم السياسة الخارجية التونسية 
التغريات  مع  مواقفها  يف  تتناغم  وأن  الوطنية،  املصلحة  باألساس  تراعي  أن  يجب  التي 
والتوازنات اإلقليمية والدولية. كام أننّ السياسة الخارجية مثلها مثل السياسة الصحية أو 
التعليمية أو االقتصادية أو االجتامعية تبنى عىل خطط واسرتاتيجيات تتبناها الحكومة 
لتحقيق أهداف محددة يف أفق زمني محدد وتخصص لها املوارد املالية والكفاءات الالزمة 
بداية من  األجهزة  يتمنّ ترشيك جميع  الناجحة  الدول  الوجوه. ويف  أكمل  لتنفيذها عىل 
بامللفات  املاسكة  والهياكل  والوزارات  القومي  واألمن  الدفاع  ووزارات  الخارجية  وزارة 
االقتصادية واالستفادة من مقرتحات وتصورات الربملانيني واملجتمع املدين ومراكز البحث 
Think- tanks يف عملية صنع السياسة الخارجية الناجحة التي تقوم عىل وضوح الرؤية 
بالقدرة  أيضا  منها ويتمتع  االستفادة  الفرص وينجح يف  الذي يسترشف  العلمي  واملنهج 
عىل حلنّ النزاعات والرصاعات وتقديم املساعدة من خالل انتهاج مقاربة تضامنية شاملة.

فخالصة القول إذا، ال ميكن للديبلوماسية املوازية أن تكون فاعلة وقادرة عىل معاضدة 
جهود الديبلوماسية الرسمية ما مل تنأَ بنفسها عن املواقف الحزبية واإليديولوجية وما مل 
تتوافق حول أهداف موحدة ورسم سياسات مشرتكة بعيدا عن الرصاعات الداخلية التي 
من شأنها أن تشتت القرار الوطني ومتس من سمعة تونس وصورتها يف الخارج وبرشط 
جوهري يتمثل يف االلتزام بثوابت وتوجهات السياسة الخارجية الرسمية لتربز صورة تونس 
كدولة قوية ومنيعة غري قابلة لالخرتاقات، إضافة إىل احرتامها للدستور والقوانني واألعراف 

الديبلوماسية واملعاهدات الدولية.
                                                                                 * محمد املأمون حمدي
                                                                      )مستشار مبجلس نواب الشعب(

معالم  نحت  يف  ومساهمتها  للديبلوماسية  الجديدة  األشكال 
مشهد ديبلوماسي جديد يف تونس
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باليوم  نوفمرب من كل سنة ومنذ سنة 1954  يوم 20  العامل  يحتفل 
يف  األطفال  بني  والتوعية  الدويل،  الرتابط  لتعزيز  وذلك  للطفل،  العاملي 

جميع أنحاء العامل، وتحسني رفاه األطفال.
وتعترب الجمعية العامة األمم املتحدة هذه املناسبة مهمة جدا ألنها 
تتوافق مع تاريخ ذات اليوم عام 1959 عندما اعتمدت الجمعية العامة 
إعالن حقوق الطفل، وهو أيضا تاريخ عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية 

العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل.
السنوية  الذكرى  للطفل  العاملي  اليوم  يصادف   ،1990 عام  ومنذ 
لتاريخ اعتامد الجمعية العامة لألمم املتحدة لإلعالن واالتفاقية املتعلقة 

بحقوق الطفل.
مختلف  خالل  من  للطنّفل،  قصوى  أهمية  الدولة  أعطت  تونس  يف 
الهياكل التي تُعنى به، لكن رغم ذلك ميثل الطفل لقمة سائغة لالنحراف 

ولالستغالل وأيضا للفكر املتطرف.

االنقطاع عن الدراسة واالنحراف
والرسقة  العنف  نحو  وجنوحه  الطفل  النحراف  عديدة  األسباب 
من  حرمانه  ومن  األرسي  التفكك  من  تبدأ  وأساسا  القتل،  كثرية  وأحيانا 
عبة  الصنّ املعيشية  األوضاع  املدرسة ومن  الوالدين ويف  بني  حياة طبيعينّة 
التي باتت تعيشها العائالت التونسية خاصة يف السنوات األخرية، فينقطع 

الطفل من الدراسة بصفة مبكنّرة.
بصفة  الدراسة  عن  انقطاع  حالة   280 الرتبية  وزارة  لت  سجنّ فقد   
يومية، وتكبنّد هذه الظاهرة الدولة 1135 مليون دينار أي ما ميثل نسبة 

20 باملئة من ميزانية وزارة الرتبية.
راسة من سنة إىل أخرى إذ بلغ عددهم  وارتفع عدد املنقطعني عن الدنّ
السنة املاضية 101 ألف منقطع، وأكرث من 526 ألفا خالل الخمس سنوات 

األخرية.
ويرتاوح االنقطاع املدريس من السنة الثالثة من التعليم االبتدايئ إىل 
الباكالوريا ومعظم عمليات االنقطاع الدرايس تكون بالنسبة إىل االبتدايئ 
الرابعة والخامسة والسادسة وبنسبة 41 باملئة من  تحديدا يف السنوات 
جملة املنقطعني، يف حني تكون عمليات االنقطاع عن الدراسة يف مستوى 

السنة األوىل من التعليم الثانوي بنسبة 49 باملئة.
القرصين  غرار  عىل  الداخلية  املدن  أن  محلنّية  دراسات  وأوضحت 
والقريوان وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد هي أكرث املدن تعرضا لالنقطاع 
يعود  وأحيانا  االجتامعية،  األوضاع  وتردي  الفقر  انتشار  بسبب  املدريس 
التأقلم  االنقطاع املدريس إىل أسباب بيداغوجية نتيجة عدم القدرة عىل 
تدارك  أو دروس  الحصول عىل حصص دعم  الدرايس وعدم  الضغط  مع 
التحتية  البنية  متكن أبناء هذه األرس من تحسني تكوينهم، وأيضا لرتدي 

للمدارس وبعدها عن سكن التالميذ.
لت بخروج األطفال من مدارسهم والتحاقهم املبكنّر  هذه الظروف عجنّ
بالشارع، فيصطدمون بعامل آخر، عامل ميلء باملخدرات وعصابات الشوارع 

ل األطفال يف التسول وتعمل يف تجارة البرش ويف البغاء... التي تشغنّ

الحاجة وعالم الشغل
عب  الشنّ الذي تعيشه أغلب فئات ورشائح  الهشنّ  الوضع االجتامعي 
التونيس، أجرب عديد العائالت عىل إيقاف تدريس أبنائهم وإلحاقهم بعامل 

الشغل من أجل إعانة األب واألم عىل مجابهة متطلنّبات الحياة.
بشكل  السطح  عىل  تونس  يف  األطفال  تشغيل  قضية  برزت  وقد 

ملحوظ خاصة بعد ثورة 14 جانفي2011.
وتسعى املنظامت الدولية الحقوقية واإلنسانية إىل مكافحة تشغيل 
األطفال دون سن الثامنة عرشة ألنها مامرسة تنتقص من طفولتهم وحقهم 
انتشار هذه  الصحية، يف ظل  املخاطر  اىل  وتعرضهم  والتعلم  الرعاية  يف 
والتخلف  الفقر  تواجه  التي  النامية  الدول  العامل وخاصة يف  الظاهرة يف 

االقتصادي واالجتامعي.
عن  الدفاع  وجمعيات  تونس  يف  والنقابات  الحقوقية  سات  فاملؤسنّ
من  خشيتها  منسوب  ارتفع  الدولة  مؤسسات  من  عدد  وحتى  الطفولة 
مبا  لهم  الفعلية  الحامية  وضعف  العمل  بسوق  االطفال  التحاق  تنامي 

هم يف ظروف طيبة ينعمون من خاللها بطفولة سعيدة وصحة  د حقنّ يهدنّ
جيدة.

 ويبقى املتهم األول يف انتشار ظاهرة تشغيل األطفال يف تونس هي 
الدولة التي بقيت عاجزة اىل اآلن يف مقاومة هذا املشكل وضعف برامجها 
العمل  او  للتسول  أبناءهم  يدفعون  الذين  واألولياء  للعائالت  التوعوية 
بسبب الفقر والحاجة إىل املال غري مدركني بذلك املخاطر التي من املمكن 
ان يتعرض لها االطفال من عنف واستغالل جنيس والتأثريات السلبية عىل 

صحتهم.
أو يف  الطريق  األطفال وهم يف  التونسيون عىل مشاهد  د  تعونّ ولقد 
يعرتضونك  الشوارع،  كلنّ يشء يف  يبيعون  والقطارات  الحافالت  محطنّات 
إليك لرشاء بضائع مختلفة من علب مناديل  الطريق وهم يتوسلون  يف 
أو العلكة او بعض مستلزمات تجميل السيارات، أو يف األسواق تجدهم 
يف  املآيس  ننىس  أن  دون  املحالت،  ينظفون  او  والغالل  الخضار  يبيعون 
البيوت الفاخرة التونسية أين تشتغل آالف الفتيات الصغريات القارصات 
واالعتداءات  والتعنيف  بالرضب  ومهددات  والطبخ  واليكنّ  التنظيف  يف 

الجنسية.
كام أن تونس وخاصة بعد الثورة كانت مرتعا لتشغيل األطفال طوعا 
أو قرسا يف عديد األنشطة املمنوعة والخطرية كتهريب املحروقات وبيع 
خلسة  الخمر  وحتى  بة  املهرنّ السجائر  وبيع  قانوين  غري  بشكل  البنزين 
واملخدرات، ويف هذا الصدد فإن الدولة تتعامل مع هؤالء عىل اساس انهم 
اطفال جانحون ليتمنّ إيداعهم االصالحيات، وهو أمر خطري باعتبار أن ذلك 
سيسهنّل  الذي  األمر  منحرفني  آخرين  مراهقني  مع  يختلطون  سيجعلهم 

دخولَهم عاملَ االنحراف.
ويُجمع الخرباء يف تونس عىل ان ظاهرة تشغيل االطفال هو انتهاك 
أو  البدين  املستوى  عىل  سواء  طبيعي  منونّ  ويف  الحامية  يف  الطفل  لحق 
سننّ  خاصة يف  ومتوازنة  سليمة  تربية  يف  الحق  من  تحرمه  كام  الذهني 
األسباب  وتبقى  مستقبله  عىل  سلبا  سيؤثر  الذي  األمر  املدرسة  قبل  ما 
األساسية يف الظروف االجتامعية القاهرة التي تعيشها العائالت أو أولئك 

الذين يواجهون مشاكل تشمل الطالق.
الحرارة  يكون عرضة ملخاطر  الطفل  أن  الخرباء  يؤكد  العمل،  وأثناء 
والكيمياويات  للحوادث  والتعرض  العمل  آالت  عن  الناتجة  والضوضاء 
النقينّة  ب  الرشنّ مياه  النقص يف  إىل  التعرض  جانب  اىل  والغازات  واألتربة 
الصحة  حفظ  وغياب رشوط  العمل  مخاطر  من  الوقاية  وسائل  وغياب 
والسالمة املهنية فضال عن األطفال ال يتمتعون بالتغذية السليمة واملناسبة 
مام قد يعرنّضهم ذلك اىل املرض، كام تتأثر صحة الطفل من حيث النمو 

والقوة والبرص والسمع نتيجة بعض األعامل املرهقة التي ميارسها.

 أما فيام يخصنّ تشغيل الفتيات القارصات كمعينات يف املنازل فقد 
املنزليات  املعينات  عدد  ان   2009 سنة  رسمينّ  شبه  إحصاء  آخر  أظهر 
ى  ر يف تونس ب200 الف معينة غالبيتهن من االطفال الذين ال يتعدنّ قدنّ
أعامرهن 17 سنة، ويف تونس تدفع العائالت القاطنة يف الريف بناتهن اىل 

املدن الكربى للعمل يف املنازل.
 وأظهرت بعض الدراسات قام بها عدد من علامء النفس واالجتامع 
ان هناك نسبة مرتفعة يف انتحار املعينات املنزليات وقد رصدت وسائل 

اعالم عديدة عدة حاالت انتحار غامضة يف صفوف املعينات املنزليات.
كام ان هؤالء الفتيات يواجهن أوجها كثرية من العبودية واالستعباد 
فهن يتقاضني أجورا متدنية جدا حتى ان هذه االجور ال يستفدن منها 
بل يتم تحويها اىل اآلباء او االمهات أو االخوة الذكور، ويشتغلن لساعات 
االجتامعية  التغطية  من  محرومات  قاسية  ظروف  يف  الليل  من  متأخرة 

والصحية، ومتعرنّضات للتحرش الجنيس.

الطفل ونهم الفكر المتطرّف
كشفت حادثة املدرسة القرآنية يف الرقاب هذه السنة عن مدى نهم 
الفكر املتطرف لالنقضاض عىل األطفال، وسعيه إىل دمغجة القرصنّ وغسل 
أدمغتهم وتحضريهم ليكونوا من »جنود الدولة اإلسالمية املنشودة«، فهذه 
املدرسة التي خالفت كلنّ القوانني والتي مل متتثل للترشيعات الجاري بها 
العمل يف مجال تدريس األطفال، متثنّل إحدى آليات الجامعات املتطرنّفة يف 
االستقطاب بنرش أفكار العنف التي ال عالقة لها بتعاليم اإلسالم السمحة 
واملعتدلة او بأساسات املنظومة الرتبوية والبيداغوجية السليمة والعلمية 

والطبيعية.
أعتقد أن ما يواجه األطفال من مخاطر يف تونس مثل القليل الذي 
عرضناه آنفا، ال يتطلب فقط مجهود الدولة ومؤسساتها، بل هناك مجهود 
ومتابعتهم  األطفال  لحامية  املدين  املجتمع  مكونات  إىل  موكول  كبري 

الدقيقة منذ رصد أول مؤرشات الخروج عن املألوف وعن الطبيعي.
كنتيجة  والرديء،  املأزوم  االجتامعي  االقتصادي  الوضع  ويبقى 
يف  الحاكمة  األنظمة  لكل  الالشعبية  واالقتصادية  االجتامعية  للتوجهات 
وانحرافهم  األطفال  لجنوح  الرئييس  السبب  هو  بتفاوت(  )ولو  تونس 
ووضعهم ضحية لالستغالل بكل اوجهه وأيضا لقمة سائغة للفكر املتطرف.

الظواهر  هذه  محاربة  والدميقراطية  التقدمية  القوى  عىل  وبالتايل 
ية وذلك مبحاربة أسبابها عرب فرض منوال تنموينّ عادل ورضب دابر  بجدنّ
الفاسدين والفساد والفوز يف معركة الدولة الدميقراطية املدنية االجتامعية.
• إعداد: صربي الزغيدي
صور: محمد منترص العكرمي
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هل هذه ديمقراطياتكم؟
النفطي حولة      

 أغلب الظن أن الشعب التونيس، والبعض من السياسيني الوطنيني، ُخيِّل 
إليهم أنهم جاؤوا مبا مل يستطعه األوائل، بعد 14 جانفي 2011 وهروب 
انهم سيصنعون دميقراطية مل يأت بها ال  إليهم  ُخينّل  بن عيل. اي، نعم 
ويؤسسون  العجاب،  بالعجب  سيأتون  وكأنهم  بل  اآلخرون.  وال  األولون 
اللبيب وبجامعات أويل األلباب. ولكن  للحكم الرشيد، ويأتون بالحكيم 
الطني  يف  الغارق  الحال،  واقع  يعونّض  أن  ميكن  البال  يف  ما  كلنّ  ليس 

واألوحال. وكام يقول الشاعر:                                     
فن ياح مبا مل تشتهرِ السُّ ليس كلنّ ما يتمننّاه املرء يدركه..... تجري الرنّ

حو من األحالم وأضغاث األحالم وهم نيام، والتمننّي والتغننّي بانزياح الظلم  وهكذا، وبعد الصنّ
له  طبنّل  الذي  الدميقراطوي«،  »االنتقال  عربة  وراءها  تجرنّ  الدميقراطية  كوابيس  جاءت  والظالم، 
إصالح  انه  يزعمون  ما  بواكري  وحطنّت  واء.  السنّ حدنّ  عىل  اليمني  ومن  اليسار  من  الجدد  اسة  السنّ
دميقراطي. فكان برملان التأسيس الذي أرشف عليه السفري األمرييك الذي أنتج دستور برمير 2 ذي 
وتتلوها  انتخابات،  تلتها  انتخابات  بعده  وجاءت  واملكبنّلة.  دة  واملعقنّ املعرقلة  والعراقيل  الفخاخ، 
العجيبة.  الدميقراطية  وصور  سور  تحت  وستجري  جرت  انتخابات  أنها  زعموا  وكلنّهم  انتخابات. 
عجاف  سنوات  بعض  إالنّ  هي  ما  وملتقاهم.  ظننّهم  وخيبة  مسعاهم،  سعى  من  خيبة  يا  ولكن 
وانقشع  الساحر،  السحر عىل  وانقلب   ، املجننّ انقلب ظهر  ما  مالحات وجافنّات ورسعان  كالحات 
. فانكشف الزيف  الغيم وصحا من بعدها السحاب. وظهر الحق من الباطل. وتبنينّ الرنّشد من الغينّ
يايس يف الحني والحال، ورشاء الضامئر باالبتزاز حينا  والزيغ والعجاب والعجب. وعبث بها املال السنّ

د.  د، وذاك يبيع ويتاجر بدين موىس ومحمنّ وبالرتغيب أحيانا. هذا يرونّج للمسيح ولعيىس ومحمنّ
دت لوائحهم االنتخابية وتنوعت. فهذا يدعو إىل اإلصالح بكالم الفالح املباح. واآلخر  واآلخرون تعدنّ
ويزايدون  بل  ويتنافسون،  االنتخابية  برامجهم  يف  يتسابقون  وأولئك  واإلصالح.  الح  الصنّ إىل  يدعو 
ويتزايدون يف األسواق االنتخابوية، باستعراض بضاعتهم. فمنهم من حذق أسلوب التكفري الديني 
الح  لف الصنّ د، داعيا إىل أنه ال يصلح حال األمة إال مبا صلُح بها أونّلها. أينّ مبا أصلحه السنّ الناعم واملتشدنّ
والخروج  والحداثوية  الحداثة  التابعني. ومنهم من حذق خطاب  وتابعي  والتابعني  السلفيني  من 
للمظلومني  ونصري  االجتامعية  والعدالة  باالشرتاكية  ق  يتشدنّ من  ومنهم  والهوينّة.  جلده  من  حتى 
والحيارى واملقهورين، ومنحازا للعامل والفالحني وطبقة الشغالني. ومنهم من جعل من إلهه نسخ 

نا بفرنسا االستعامرية. الدميقراطية الليربالية تيمنّ
الثوري  املسار  بالثورة ومواصلة  مناديا  الربنّاقة  الشعارات  تلك  الرابح  ومنهم من جعل جواده 

وخطاب الثوروية. 
وهكذا، كلنّ يغني عىل لياله، ويردنّد مواويله عىل هواه. حتى أصحينا عىل وطن بال وطن. وأصبح 
إىل  الوطن  وبيع  ويزيد.  ه  همنّ ويشكو  بالحديد.  ومكبنّال  ومحطنّام  را  مفقنّ والشعب  رشيدا  الوطن 
صندوق النقد الدويل عن طوعية، وعن قصد طمعا يف الخروج من االستدانة واملديونية. لعلها تكون 

الطريقة األنجع يف إنقاذ البالد من حافنّة اإلفالس، ومن هالك البالد والننّاسوت والناس.
وأمام هذا املحال، والوجع وكرثة سوء الحال واألحوال، جاءت تقارير املحكمة املكلنّفة مبتابعة 
الحسابات املالينّة لجهابذة دعاة الدميقراطية واالشرتاكية والدولة الدينية، وأكلة املقرونة املحشينّة. 
ياسة  السنّ الكبار وبارونات  الدميقراطية كلنّها ملونّثة ومغشوشة. فهي لعبة  اللعبة  فأكنّدت أن هذه 
أنهم  وزعموا  الجميع  وتعرنّى  بالقانون.  زيفهم  فانكشف  واملال.  والشعارات  ين  بالدنّ واملتاجرين 
ار؟ ومتى ستنكشف بطونكم حتى أصبحتم بال رقبة؟ فهل هذه  حائرون. فمتى ستستحون أيها التجنّ

دميقراطيتكم أيها األكلة؟

• حسني عبد الرحيم

بأن  املتقدمة  العلمية  املختربات  الفرج من  لله..جاء  الحمد 
توصلت إىل اللقاح الذي أنتظرته البرشية جمعاء منذ شهر مارس 
املستشفيا  والزموا  مرضوا  واملاليني  ماتوا  األلوف  ومئات  املايض 

والتي عجزت عن معاونة فيض امللتاعني!
توصلهام  الدواء  عامل  يف  كبريتني  لرشكتني  مختربات  أعلنت 
بألتناوب للقاحني ثبت فاعليتهام بعد اإلختبارات الرسيرية عىل 
متطوعني اللقاح األول أُعلنت عنه رشكة »يب فايزر«املتحالفة مع 
الرشكةتصل ل90%  أعلنت  كام  وفاعليته  لألبحاث  أملاين  مخترب 
األمريكية  والعقاقري  الدواء  مؤسسة  لتدقيقات  اآلن  وهويخضع 
حتى يتحصل عىل ترصيح بأإلنتاج التجاري والتوزيع .اللقاح الثاين 
الحيوية-األمريكية  للتكنولوچيا  »مودرنا«  مختربات  عنه  أعلنت 
أيضآ- وهو تصل نسبة نجاعته ل%95 .اإلدارة االمريكية كانت 
قد مولت هذه االبحاث مبليارات الدورالرات وهي ليست معونة 
التسويق  بعد  الرشكات  تسددها  ديون  ولكنها  الرشكات  لتلك 

التجاري!
بألرشق  األطباء  كبار  أحد  مع  اللقاحني  تفاصيل  مبراجعة 
القاهرة(وهو  بطب  الغار  أبو  محمد  الدكتور  )االستاذ  األوسط 
عىل صالت بحثية مبراكز البحث األمريكية خلص بأن اللقاح الذي 
وعدت بتصنيعه »مودرنا »هو املناسب لإلستخدام يف بالدنا وبالد 

مشابهة لنا!
غري  وخاصة  العامل  دول  يف  ونقله  األول  العقار  وتوزيع 
املهيأة تكنولوچيآ.. فعقار فايزر يلزم اإلحتفاظ به لدرجة حرارة 

غالبية  يف  املتوفرة  األجهزة  مئوية(.  درجة   70-( جدآ  منخفضة 
الكبرية للحصول عىل ثالجات  القدرات  بها  الفقري ليست  العامل 
بهذه الحرارة املنخفضة، بينام لقاح »مودرنا« يحتفظ بفاعليته 
عند درجة حرارة معتدلة )-20درجة مئوية( وهى التي توفرها 
الثالجات املنزلية العادية! ستمر اللقاحات بأملراجعات الرضورية 

حتى تنتج عىل نطاق واسع.
هذا عن املسار العلمي لكن ليس كل شئ فليس بألعلم وحده 
تسري األمور !هناك إستثامرات ضخمة تم ضخها من قبل دول 
ومؤسسات علمية ربحية كربى وهى تتطلع إلسرتاد ما أستثمرته 
الغربية  امريكا وأوربا  الكربى يف  الصناعية  !الدول  أيضآ  والربح 
اللقاحات  ماليني  تشرتي  لىك  املالية  املوارد  لديها  آسيا  ورشق 
الرضائب  بدفع  اللذين ميولون ذلك  وتوزعه مجانآ عىل سكانها 
والدول ترغب يف ذلك لتجنب كوارث إنسانية وإقتصادية تؤدي 
لسقوط حكومات وإنهيار مؤسسات عتيدة إقتصادية وسياسية!

تكنولوچيآ وعدد سكانها  ليست متقدمة  أخرى  هناك دول 
محدود وتستحوذ عىل أرصدة مالية معتربة وهي دول البرتودوالر 
النفطية وهى كذلك ستتمكن من الحصول عىل اللقاحات إلنها 
املنتجة وهى  البالد  به يف  ماتباع  بأضعاف  أمثانها حتى  ستدفع 

فرصة لن ترتكها الرشكات متر دون أن ترتبح منها.
أشهر  خالل  متاحآ  سيكون  اللقاح  توفري  أن  القول  خالصة 
لساكني العامل املتقدم والعامل الرثي! هناك أقلية من اثرياء العامل 
املَُفقر سيستقلون طائراتهم الخاصة مع أرسهم وكالبهم وينتقلوا 

للمراكز العاملية لتلقي اللقاحات وقضاء فصل الشتاء.
بالد  ..غالبية  هذا  العاملي  الليل  ملنتصف  آخر  جانب  هناك 

اللقاحات  املالية لدفع أمثان ماليني  الفقرية المتلك املوارد  العامل 
والتى بألتأكيد لن تقدمها الرشكات املنتجة زكاة أو صدقة عن 
اإلنسانية جمعاء فأملنطق هنا هو منطق اإلستثامر والربح؛ وهناك 
بلدان عديدة كثري منها اليستطيع تقديم املعونة الغذائية األولية 
ملواطنيها املعوزين فام بالك برشاء اللقاحات التى ستكون بثمن 
غالبآ يعجز عن رشاؤه الفقري واملعدم! وخزائنها فارغة ومديونة!

املؤسسات الصحية الدولية المتتلك املوارد لىك تقوم بتمويل 
قوى  تتعهد  املوبوء!هل  الكوكب  مجانآلفقراء  اللقاحات  إمداد 
له مثيل! هل  الذي مل يسبق  اإلغايث  العمل  بهذا  بألقيام  دولية 
تقوم الواليات املتحدة مثآل برشاء اللقاح لصالح سكان إيران؟هل 
غزة؟  قطاع  لسكان  برشاؤه  مثآل  العنرصية  إرسائيل  دولة  تقوم 
هل تقوم »كوريا الجنوبية« برشاؤه لسكان »كوريا ألشاملية »؟

العلم قام بدوره لكن ما يُعني املستفيد من نتائج ومنجزات 
الناس  اإلجتامعي! سيخربنا بعض  والتقسيم  اإلقتصاد  العلم هو 
عن رضورة إنشاء حكومة عاملية إلنجاز ذلك!لكن كيف يتحقق 
ذلك اآلن وكل الشعوب والدول منقسمة عىل نفسها وحتى أكرب 
دميوقراطية يف العامل التستطيع إجالس رئيس منتخب محل رئيس 
انتهت واليته! والرصاع املسلح يشتعل بني«أذربيجان«و«أرمنيا« 
للسيطرة عىل درشة )ناجونيو كاراباخ(بحجم قرية«سيدي حسني 
يشاركهم  أن  اليريدون  »الكامور«  جامعة  وحتى  السيجومي«! 
أحد يف أرزاقهم!أمام هذه الوقائع املؤسفه عامليآ ومحليآ الينبغي 

لنا الكف عن الدعاء«ياخفينّ األلطاف نجنا مام نخاف«

نهاية الوباء.. بداية التجارة
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أكرث  تُحىص.  أن  من  أكرث  التنّونسينّة  الثنّورة  إجهاض  دالئل 
ينّة  د عىل أننّه مل يبق من تجربة الثنّورة غري حرنّ األطراف تفاؤال تشدنّ
ليسا  »املكسبني«  هذين  أننّ  مع   ، اإلعالمينّ املشهد  ع  وتنونّ الرنّأي 
ندرك  عندما  األمر سوءا  ويزداد  االرتداد،  إمكانينّة  مأمن من  يف 
ميقراطينّة يف مختلف مظاهرها تفقد جدواها إذا مل ترتجم  أننّ الدنّ
ورة نتاج لخيارات وبدائل،  يف رفاه اجتامعينّ ملموس، هو بالرضنّ
ياسينّة قبل الحديث عن جوهرها. عندما  ها األسايسنّ اإلرادة السنّ أُسُّ
ميقراطينّة إىل آلينّة الغتصاب الحكم وليس للحكم تنحدر  تتحونّل الدنّ
ف الفكرينّ وتتحونّل من حلنّ إىل مشكلة  إىل مستوى أقلنّ من الرتنّ
ا توزنُّع اليمني يف االئتالف الحاكم -حكومًة  إن مل تكن إشكالينّة. أمنّ
وبرملانًا- ونسُجه تحالفاٍت امتعض منها اليمني ذاته لالمعقولينّتها 
ومروقها عن كلنّ منطق واستفحال العراك بشكل بدايئنّ تأثيمينّ 

فدليل إضايفنّ عىل تعليب الثنّورة وتسويد ثقافة الالنّمباالة.
أجله  من  قامت  عامنّ  فاع  الدنّ يظلنّ  لذلك  ا  ورمبنّ ذلك،  ومع   
الثنّورة وما ظلنّ ثابتا من شعاراتها ومقاصدها واجبا. الكتابة عن 
اتها ومآسيها  الثنّورة يشء والكتابة للثنّورة يشء آخر. ترشيح تعرجنّ
للوقوف عىل أخطائها وتالفيها يف قادم املحطنّات واملعارك فعل 
مينّة  التنّقدنّ الحركة  تثمني  ذاتها.  التنّجربة  عن  قيمة  يقلنّ  ال  ثورينّ 
ميرنّ وجوبا عرب الوقوف وقفات نقدينّة أمام مظاهر أزمتها وعدم 
مضاعفة  ذلك  خالف  منها-.  الننّبيل  -حتنّى  للعواطف  التنّنازل 
ميقراطينّة )انعدام أو  لفرص االنتكاسة. نقد الحركة التنّقدمينّة والدنّ
اعة،  ة هي مطلب السنّ انكامش تعبرياتها ال يلغي وجودها( مهمنّ
أبدا  وليست  أحدها-.  -واليسار  الحينّة  القوى  مسؤولينّة  وهي 
ا  ة اليمني وَخَدمه من مثنّقنّفي وإعالمينّي وسياسينّي اإلثارة. أمنّ مهمنّ

ذيل والتنّجريم والتنّشكيك يف جدوى قيام الثنّورة  االنخراط يف الرتنّ
أصال فجرمية فكرينّة وسياسينّة وفضيحة تاريخينّة تنمنّ عن عقلينّة 
تحميل  التنّاريخ.  مع  انفعايلنّ  عاطفينّ  تفاعل  يحكمها  استعجال 
والفشل  املآيس  مسؤولينّة  والفئات-  األطراف  -جميع  الجميع 
موضوعينّا  يربنّر   ، تعوميينّ  ، ارتدادينّ  ، عبثينّ فعل  نعيشه  الذي 
املنتهجة، ويريس دعائم استمرارينّتها، ويفتح األبواب  ياسات  السنّ
نينّة  -وبسوء  عمدا  ويخلط  الحاكمة،  ويكات  الرتنّ تغطرس  ملزيد 
وميطنّط  لطة  السنّ بدواليب  ميسك  من  مسؤولينّة  بني  وبقصدينّة- 
التنّونيسنّ  عب  الشنّ عليها  ثار  التي  والتنّصحري  الخراب  سياسات 
من  وبني  الحكومات،  مختلف  لها  ي  التنّصدنّ أجل  من  وصارع 

ل تبعات اإلخضاع لهذه الخيارات.               يتحمنّ
األنا  انتقام  ات،  للذنّ الجلد استبخاس  الجلد ألننّ  الننّقد ليس   
مدخل  والجمود،  ونينّة  الدنّ من  التنّحرنّر  عىل  وإعاقتها  ذاتها  من 
أمام  التنّجربة  إمكانينّة وضع  مع  قطع  والقيم،  للقناعات  للتنّنكنّر 
ة، عقلينّة طهورينّة  ذمنّ براءة  والتنّاريخ، بحث عن  العقل  محكمة 
ل من املسؤولينّة. تبحث -وعت ذلك أم مل تَع- عن مربنّرات للتنّنصنّ

بحرقة  البكاء  أننّ  م  توهنّ للرنّايث  تتيح  الحداد  كمراسم  الجلد 
ه ويخلنّص الرنّايث من كلنّ دين. الننّقد ليس متلنّصا  يفي الفقيد حقنّ
يا  من تجربة وال هو رجم ألهدافها، واإلقرار بالفشل ليس تفصنّ
، خاصنّ  من التزامات وقيم وتضحيات. فذلك تراث نظرينّ وعميلنّ
ما  من خالل  وتحيينه  ومراجعته  إغناؤه  -ويجب-  ميكن   ، وعامنّ
تراكم من إرث فكرينّ ومامرسة. ولكن يستحيل التنّربنّؤ منه، ألننّ 
الثنّورينّة  للحركات  ليس  االنفعايلنّ.  والقرار  الننّزوة  يتجاوز  األمر 
وصفة جاهزة تدلنّها عىل طريق الخالص الذي عليها أن تسلكه، 
التنّاريخية، ولن تبلغ أهدافها  التنّجارب  وليس لها من معلنّم غري 
اتينّة وتتعلنّم منها. وأننّ لها أن تتتلمذ يف  ما مل تتمثنّل أخطاءها الذنّ

ؤوب الذي  ايتنّ القايس والدنّ مدرسة أخطائها إذا مل يكن الننّقد الذنّ
وء الذي بدونه  يطال عمق األشياء سبيلها؟ ذلك هو الهواء والضنّ
ا التعلنّل بالعوامل الخارجينّة )املوضوعينّة(  يستحيل أن تحيى. أمنّ
م  اخيل فال يقدنّ وس الدنّ -وهي فعال قامئة ومؤثنّرة- والتنّغافل عن السنّ
ايتنّ هو موضوعينّا تكتنّم عىل األخطاء  التنّربنّم بالننّقد الذنّ ر.  وال يؤخنّ
ما هو موجود،  مع  أصال ومتاثل  بها  لالعرتاف  رفضا  يكن  مل  إن 
علنّته الخوف مام يرتتنّب عن الننّقد من تبعات أونّلها تهاوي عروش 

بها.  د املهامنّ وتشعنّ الزنّعامات وثانيها تعقنّ
حول  األوهام  تداعبها  أن  ينّة  جدنّ ألطراف  كيف  أسئلة     
حكومات يحكمها منطق غريزة حبنّ البقاء ويدفعها إىل التنّشبنّث 
متثنّلها(؟  التي  الفئات  )مشاريع  مشاريعها  لتنفيذ  لطة  بالسنّ
ة  أبدعت يف ذلك تحالفات لو سئلت هي نفسها عنها بعد مدنّ
قت ما أتته لتهافته وفرط فظاعته ومجانبته ملنطق اليمني  ما صدنّ
من  اليسار  موقف  يكون  أن  يايسنّ  السنّ العبث  من  أليس  ذاته. 
ناته أكرث تحامال وتباينا من موقفه من »أعدائه«؟ أليس من  مكونّ
سوء التنّقدير أن نراهن عىل تصدنّع جبهة اليمني كإمكانينّة ضئيلة، 
الحراك  تنامي  ها  أهمنّ موضوعينّة  معطيات  تحكمه  تفكنّكها  ألننّ 
االجتامعينّ ومدى استعداد الحركة التنّقدمينّة الحتضانه واالنخراط 
مع  التنّعامل  يف  ثانوينّ  هو  وما  أسايسنّ  هو  ما  بني  والتنّمييز  فيه 
الرنّفاقينّ  الننّقد  أننّ  إىل  اليسار  يهتدي  متى  ياسينّة؟  السنّ األطياف 
ة عىل شبكات  األمر خاصنّ )كام هو  التنّهافت  ا  أمنّ يصلنّب عوده؟ 
التنّشنيع  د  ( عىل تأثيم كلنّ رأي مغاير وتعمنّ التنّواصل االجتامعينّ
ينّة  به وبصاحبه ففعل إجرامينّ تخريبينّ صبيايننّ تنعدم فيه الجدنّ
التنّنكيل  وتغينّب فيه املسؤولينّة وتسود فيه نزعة سادينّة قوامها 

باآلخر. 

* بقلم: فاتن الوساليت      

احبة وحزنه الثنّاقب اىل وجهة أخرى... تطوي  أدارت وجهها، مبالمحه الشنّ
رحلتها التي ال تدري متى ابتدأت... تزجنّ بجسدها يف الطرقات واألنهج، 
وبني همومها اليومينّة... تتوارى عن املارنّة وامللقاة أجسادهم عىل أرصفة 
ياع والحزن والجوع... كأننّها تريد أن تتوارى عن كلنّ األسئلة التي ميكن  الضنّ
وكرة  ياح  الرنّ بها  تتالعب  الفضولينّني...  ألسنة  من  ومتتدنّ  إليها  تتقافز  أن 

بالستيكينّة يركلها أطفال الحينّ وهم يتالعبون.

من يستطيع الولوج إىل أندلس أعامقها الخاوي؟ من يُحونّل رماد عجزها 
إىل وردة مترنّد؟

ع  ... من الصعب اسرتاق النظر إىل وجهها املُجمنّ امرأة تعبت من الكرنّ والفرنّ
ينبش  من  اآليت.  الزمن  من  اآليت  إىل صوتها  اإلصغاء  محاولة  أو  للمعاين 

أغوارها؟ من يطرد الحزن املُخبنّأ يف عينيها؟
امرأة تبحث عن بيت، وعن مدفأة، عن أرض ال تنهار تحت قدميها، عن 
أمل ال يلتهمه الجوع... عن غد تستيقظ فتجده يف انتظارها لتعرب جرس 
الظالم، عن حب ال يعصف به لهب النفاق... ال يعرف الكيد... عن دنيا 

تحيا فيها، عن رشاع وزورق... عن دروب مل تعرف الغبار... عن رأس خال 
من كلنّ فكرة... ضائع ال ميلك غري التنّيه.

ة تحرتق  امرأة ترُسع الخطى هاربة من سينّد األشباح ياُلحقها، فتكبو متعرثنّ
القدمية،  بالحكايات  مثقلة  جراحه...  تبتلع  لهاوية  قلبها  وتُسلم  ُرعبا، 
د  بعاصفة تكرس قبنّعتها... امرأة ال تعرف من تكون.. وماذا ستكون. تتوسنّ

د جراحها اآلتية... أعناق أينّامها املاضية، وترتصنّ
ال نور يتألأل يف قلبها.. امرأة تتوكنّأ والحزن لها عكنّاز.

فكيف يجيئها الضوء؟
، يُسكب يف قدح عمرها... يُنري قناديلها املُطفأة، تبحث  امرأة تحلم بالحبنّ
عطشها،  يروي صحراء  ماء  عن  ذاكرتها،  يف  جديد  من  تولد  كلامت  عن 
ويغسل صدأ األينّام. امرأة مل تدر يوما كيف أىت إليها أعداؤها من فيض 

ُخطاها؟
بة، التي تسكن ُخطاها دون أن ترغب  ببُطء، تنصت إىل الطرقات املتشعنّ
غموضا  يفيض  فكرينّ  أفق  يف  تسافر  لكننّها  كغريها،  حياتها  مامرسة  يف 
التي  شعلته  واضعا  ينحفر  الجنائز...  وطقوس  باملوت  يُبرشنّ  واستنفارا 

ت بهاء، قادما من أحزان متداخلة. اشتدنّ
اننّها تُقرنّ مبا لديها، وتسأل:

هل العمر ال يشء؟ من يقرتب من املوت يدرك أننّ العمر ال يشء... من 
الحياة لديه،  يتعونّد عىل ما هينّؤوه له، من زمن إىل زمن، تنطفئ شعلة 
داخله  يف  الراكضة  باألسئلة  احتفظ  من  ولكن  للمجهول،  ذراعيه  ويفتح 
ينّة...  كأرض أخرى، ككوكب آخر، سيصحو يوما ليجد قدميه عىل أرض الحرنّ
تلك التي ال يستقيم أن نكتب عنها سوى بلغة ثورينّة... وأن نناضل لكرس 

تنا الالنهائينّة لعلنّنا نكرس ما بها من وحشينّة. الحواجز بقونّ

امرأة تستعيد نفسها

   دفاعا عن النّقد الجادّ

نقابة الصحافيني تحّل بنادي الصحافة ببنزرت 
حافيني التنّونسيني يرتكنّب من الزمالء عبد الرؤوف بايل  حافة ببنزرت وفد ضمنّ بعض أعضاء الننّقابة الوطنية للصنّ يف زيارة تعارف حلنّ مبقر نادي الصنّ
ووجيه الوايف وريم السودي مبعينّة الزميلني رياض الحمروين عن قناة حنبعل والشاذيل عرايبية وقد تمنّ تقديم بسطة موجزة وشاملة من قبل الزميل 
فؤاد املحمدي عن بطاقة تعريف النادي وأهدافه والدور الذي يلعبه جهويا يف شتى امليادين واملناسبات وأنشطته العديدة واملتعددة وهي التي 

نالت استحسان الضيوف وتقديرهم.
هذا وتمنّ تكريم زمالء مببادرة كرمية من لدن رئيس نادي الصحافة ببنزرت الزميل فؤاد املحمدي متثلت يف اقامة حفل تكريم مبقر النادي تمنّ 

تكريم كلنّ من:
-بشري السيفاوي الرئيس السابق للنادي ومراسل جريدة البراس 

- حافظ كندارة مراسل جريديت األخبار والصحافة 
-رضا هالل مراسل إذاعة شمس اف ام 

وذلك بحضور املندوب الجهوي للرتبية نبيل الصامدحي وثلة من الزمالء اإلعالميني الجهويني.
• عبد الفتاح الغريب
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* أبو جرير      

ي  يُر يَا كَبرِدرِ َجررِ
ُخْذ 

ينة واُرسم الَخاررِطة  أقاْلَم الزِّ
قَال.... َما 

قُلُْت َحاورِْل 
قَال... َماء 

قُلُْت َحاورِْل 
قَاَل.. َما فَائرَِدة الرَّسمرِ

 وُمَعلنُّم التنّاريخ بالَ َذاكرِرَة .

تذكرت هذا الننّص وأنا يف حرضة من ملك مفاتيح األضواء 
طر والجملة والبيت. إننّه  عىل غري زمن جيله فهو استثناء السنّ
ع يف محفظة. إننّه املُتنقل من تفعيلة إىل تفعيلة  طر املوسَّ السنّ
له  فانساقت  بنفسه  اختارها  التي  واألنساق  النسق  بنظام 

ع ااَلت تتالعب وتنمو نحو غاياتها . أوركسرتا الطنّريقة وطونّ
مل أجالسه مرنّة وحدي. جالسته يف حرضة شكري بلعيد 
وسنان. ومرنّة مع حمه الهاممي ومرنّة يف جامعة منوبة القاعدة 

السمفونية. وأخرية عابرة مبعرض تونس الدويل للكتاب.. 
حاورت عديد املبدعني وجلست إىل أحبنّاء. فكانت جلنّ 
من  االرِستفادة  مالمح  رصد  بعالقة  متنّصلًة  مواضيَع  حوارايت 

اإلنتاج الفكري واإلبداعي خارج شكليات القواعد واألصول .
ة مرتابطة  املهمنّ خصينّة  الشنّ املبخوت  جلستي مع شكري 
الضحكات  من  مزيج  .أجوبته  ومسرية  شكال  املواضيع 
عن  دموعي  عزلت  ضاحية  منذ  نعم  املخاتلة.  والبسامت 
الدموع. لكن قلبي أدمع ملنّا سألته عن حبيب جرحه شكري 

بلعيد .
شتنّى  مجاالت  يف  واملبدع  األكادميي  األستاذ  مع  حواري 
لجريدة  ممثال  إليه  وجلست  به  التقيت  املبخوت  شكري 

الشعب فكان هذا الحوار األغنية واألغنية هي أغنية البالد .

* شكري المبخوت الشخصية متعددة الوجوه 
المشهد  في  مهمّا  جزءا  تشكل  والكتابات 
الثقافي الوطنيّ ما سرّ هذا التعدّد بين الكتابة 
والكتابة  والنقد  اللسانيّات  في  األكاديميّة 

اإلبداعيّة السرديّة والصحفيّة؟
باهتاممات  مرتبطة  أمور  هي  ا  إمننّ رسنّ  األمر  يف  ليس   -
ا مل أخطنّط إالنّ لوجه واحد منها هو وجه األكادميينّ  دة رمبنّ متعدنّ
فهو يتطلنّب جهدا متواصال من سنوات التحصيل إىل االنتامء 
إىل الجامعة. فتكوين جامعينّ واستمراره يف العمل عىل تطوير 
املعرفة  نقل  من  لينتقل  واملنهجينّة  العلمينّة  وأدواته  معرفته 
نتيجة  أمرا يسريا متاحا وال مرتجال بل هو  ليس  إنتاجها  إىل 
الناحية  فمن هذه  التوفيق.  واإلرصار عىل  واملثابرة  املواظبة 
سنوات  منذ  قرنّر  )يضحك(  شئت  إذا  نجيبا«  »تلميذا  كنت 
الوجوه  بقينّة  ا  أمنّ وباحثا.  جامعينّا  أستاذا  يصبح  أن  الدراسة 
الهواية. فقد مثنّلت الصحافة مدرستي األوىل  فهي أقرب إىل 
املجتمع  قضايا  عىل  وانفتحت  اللغة  فيها  تعلنّمت  التي 
منذ  األوىل  نصويص  ونرشت  كتبت  صفحاتها  وعىل  والثقافة 
. والكتابة الصحفينّة عندي  سننّ السادسة عرشة تقريبا أو أقلنّ
القضايا  فهم  يف  بالرأي  املشاركة  باب  من  تزال  وما  كانت 
البحث  عناء  من  يل  متنفنّس  إننّها  وفكرينّا.  أدبينّا  املطروحة 
لكننّ  املديننّ.  النقاش  بلورة  الرأي واإلسهام يف  لتقاسم  ودعوة 
االهتاممات اإلبداعينّة جاءت عفوا دون تخطيط وإن نرشت 
يف سنوات الصبا بعض القصائد يف الصحف بأسامء مستعارة 
ولكنها قصائد ضعيفة يف رأيي ومل أنتقل إىل الرسد وتحديدا 
يهيئني من  رة نسبينّا. مل يكن مثنّة ما  إالنّ يف سننّ متأخنّ الرواية 
ا مطالعايت الكثرية  خالل كتابايت السابقة لكتابة الرواية عدا رمبنّ
الفكر  يف  التجربة  نضج  مع  تبلورت  التي  الحياتينّة  والخربة 
ويف الحياة. ولكنني مل أر هذا منفصال عن مجموع خربايت يف 
عة مبستوياتها  تناول األساليب املختلفة وأمناط النصوص املتنونّ

أيضا  للمشاركة  دعوة  عندي  فاألدب  وموضوعاتها  اللغوينّة 
والتساؤل وليست مجرنّد حكاية تروى فتمتع وكفى الله القرنّاء 

رشنّ التفكري والتدبنّر. 
والروائي  الباحث  بين  متعدّدة  رحلتك   *
تونسية  جامعة  برئاسة  األكاديمي  والمسؤول 

مهمّة. كيف ترسم لنا هذه المسيرة الثرية؟
- أنت تراها ثرينّة وأنا أراها خطوات بسيطة يف الطريق 
التي اخرتتها عن وعي فصارت أسلويب يف الحياة. فلنئ قصدت 
والسياقات  الصدفة  فإننّ  لك  ذكرت  مثلام  باحثا  أكون  أن 
املسؤولينّات  إىل  دفعتني  التي  هي  فيها  نفيس  وجدت  التي 
األكادميينّة. مثنّة عوامل وضغوط تدفعك إىل اختيارات ليست 
يف  الكلمة  من  نفهمه  الذي  القوينّ  باملعنى  اختيارات  هي 
ينّة والوعي الكامل. خذ لك عامدة كلنّينّة  ارتباط االختيار بالحرنّ
اآلداب والفنون واإلنسانينّات مبننّوبة مثال. لقد وجدت نفيس 
ا عىل أن أسدنّ فراغا تركه العميد  سنة 2004 »مجربا« إىل حدنّ منّ
الوجوه.  دة  متعدنّ دة  معقنّ ألزمة  حالنّ  زماليئ  واعتربين  السابق 
أبناؤها من  ها  الجامعينّة يسرينّ سات  الرهان ألننّ املؤسنّ فقبلت 
ا بجزء كبري  سة والتنّضحية رمبنّ أساتذتها والقبول بخدمة املؤسنّ
مناص  ال  عسكرينّة  خدمة  مبثابة  هو  الشخيصنّ  املرشوع  من 
التي  سة  املؤسنّ استقاللينّة  لحامية  خدمة  كانت  ولكنها  منها 
الطاعة  بيت  إىل  إلدخالها  ضغوط  مواجهة  يف  إليها  أنتمي 
توصف  التي  الفرتة  يف   2004 سنة  عن  ث  نتحدنّ )نحن 
تفاصيله  يف  االستبداد  معنى  يعرف  من  وقليل  باالستبداد 
أساتذتها  بجلنّ  مستعصية  الكلنّينّة  هذه  ظلنّت  إذ  اليومينّة( 
عة وطلبتها »املشونّشني«  هاتهم الفكرينّة والسياسينّة املتنونّ بتوجنّ
الكلنّينّة كاملاسك فعال عىل  عن اإلخضاع. فاملاسك بقياد هذه 
والسقوط  بالقطع  د  يهدنّ رقيق  خيط  عىل  السائر  أو  جمرة 
الذين ال يرون يف  الناس  يف كلنّ حني. يضحكني أحيانا بعض 
مونه  مناصب كالعامدة ورئاسة الجامعة إالنّ األلقاب وما يتوهنّ
ا بل هي  أبنّهة وامتيازات )وهي يف الواقع امتيازات بسيطة جدنّ
حقرية ال نفع منها( ولكننّهم ال يرون مشاكل إيجاد التوازنات 
دة  واالنشغال بأدقنّ التفاصيل ومواجهة املشاكل اليومينّة املتجدنّ
واملشاكل الهيكلينّة كالتمويل وسعي السلطة إىل الهيمنة عىل 
النفوس وتعطيل املستقلنّني  القرار األكادميينّ واحتواء ضعاف 
الحاكم وغري هذا كثري إضافة إىل الرصاعات بني  الحزب  عن 
والتأثري  واملناصب  املواقع  عىل  رصاعات  أنفسهم،  األساتذة 
وما يعتقد أننّه امتيازات، ورصاعات فكرينّة وسياسينّة أيضا بل 
ا باملجتمع  وشخصينّة تافهة أحيانا كثرية. فالجامعة شبيهة جدنّ
وإن كانت منغلقة ال تصل منها إىل خارج أسوارها إالنّ أصداء 
ا كتبت يوما بعض  قة رمبنّ باهتة. إننّها موضوع جينّد لرواية مشونّ
النّة. إذن من هذه الناحية، أي ناحية االطنّالع عىل  فصولها الدنّ
مثال  األكادميينّ  والوسط  والجامعة  كالكلنّينّة  مؤنّسسات  أرسار 

ميكن اعتبار التجربة ثرينّة فعال كام قلت يف سؤالك.
نتيجة  كانت  ا  وإمننّ املناصب  هذه  إىل  أسع  مل  والواقع 
السلطة  مع  سواء  ا  منّ رصاع  وضمن  د  محدنّ مقام  يف  موقف 
التي تبحث عن الهيمنة أو مع أطراف جامعينّة لها طموحات 
شخصينّة ورهانات مل أكن أراها مناسبة ملبدإ استقاللينّة القرار 
تجربتي يف  مع  لألسف  تواصل  ما  وهو   . الجامعينّ األكادميينّ 
»أىت  املتنبنّي  قول  أن  العجيبة  الصدف  فمن  الجامعة.  رئاسة 
يصدق  الهرم«  عىل  وأتيناه  فرسنّهم  شبيبته  يف  بنوه  الزمان 
نّ العامدة ورئاسة جامعة مننّوبة رغم ما بينهام  عىل فرتيت تويلنّ
وزير  مع  تزامن  العامدة  إىل  فوصويل  ظاهرينّا.  فروقات  من 
العايل شخصا  التعليم  الله ال محالة( مل تشهد وزارة  )رحمه 
عىل قدر من العنجهينّة والصلف واالنفراد بالرأي مثله. فكان 
وقد  خمس.  سنوات  ة  مدنّ واملواجهة  الصدام  ذلك  نتيجة 
رئاسات  عىل  االنتخابات  وتعميم  الثورة  بعد  أننّ  مت  توهنّ
الرؤية  غياب  ولكننّ  األمر  سيتغرينّ  إذ  واسعا  أمال  الجامعات 
اإلصالحينّة التي تلتزم باملعايري العاملينّة يف استقاللينّة الجامعات 
العايل  التعليم  وزارة  عىل  تعاقبوا  الذين  الستنّة  الوزراء  لدى 
والبحث العلمينّ واشتغلت بإرشافهم كان سببا كافيا للتصادم 
ومقاطعة  مقاطعتهم  حدنّ  إىل  وصلت  مختلفة  بطرق  معهم 

األوضاع  تردنّي  يف  السبب  هم  هؤالء  أمثال  إننّ  اجتامعاتهم. 
اليوم فهم يتولنّون مناصب سياسينّة كربى دون معرفة بالواقع 
رؤية  ودون  العايل  التعليم  مجال  يف  األساسينّة  وباألدبينّات 
ودون قدرة عىل القيادة ودون تصونّرات أو مشاريع لإلصالح. 
هذه  ملثل  ي  التصدنّ عىل  الفائقة  قدرتهم  من  ألعجب  وإيننّ 
السياسة  بسببهم  كرهت  لقد  الوفاض.  خاليو  وهم  املهامنّ 
االستبداد  عهد  يف  فالوزير  اليوم.  البالد  تقود  التي  البائسة 
كان يحمل مرشوعا قد نوافق عىل بعضه وقد نختلف وميكن 
وال  وال مرشوع  فكر  ال  سائبة  فالبالد  اليوم  ا  أمنّ معه  الرصاع 
بني واألنىك  تصونّرات عدا الوالءات الحزبينّة واملحسوبينّة للمقرنّ
إننّه وضع  ينّة.  والحرنّ والكرامة  الثورة  باسم  م  يقدنّ أننّ كل هذا 
مقرف سيحملنا إىل الهاوية قريبا. إننّهم عىل قدر من الوقاحة 
امية واملبادئ ألننّهم مل يختربوها ومل  يجعلهم يرذنّلون القيم السنّ
يعانوا من أجلها بل كانوا يف أحاينَي كثريٍة من القطيع الذي 
افتكاكها.  أجل  من  املغامرون  السلطة  إىل  الطامحون  يقوده 
أنبَل ممن قىضنّ سنوات يف  جن  السنّ أصبح من قىضنّ شهرا يف 
باسم  األولوينّة  وله  املعرفة  يف  واالجتهاد  والتكوين  التحصيل 
املؤنّسسات  عىل  حافظ  من  ولكن  الدكتاتورينّة  ضدنّ  النضال 
وحامها لتستمرنّ الدولة ويعيد املجتمع تكوين نخبته لضامن 
وجوده صار ينعت بأننّه خدم الدكتاتورينّة ومتواطئ معها. هل 
كان علينا أن ننتحر لريىض عننّا هؤالء املناضلون األغبياء حاىش 

الصادقني العقالء منهم؟ )يضحك(   

* وكيف كانت مهمّة شكري المبخوت الفاعل 
الثقافيّ في إدارة معرض الكتاب؟

- هذا موضوع آخُر ال يختلف كثريا عامنّ قلته عن الجامعة. 
السابقني  الثقافة  وزراء  أحد  مننّي  طلب  حني  أعلم  كنت 
توظيف شهريت  هو  القصد  أن  الكتاب  معرض  اإلرشاف عىل 
والجامعة  الكلنّينّة  تسيري  البوكر وخربيت يف  الحصول عىل  بعد 
إلنجاح أهمنّ تظاهرة من تظاهرات وزارة الثقافة وهي معرض 
عليه  يرشف  أن  عىل  جرت  فالعادة  للكتاب.  الدويل  تونس 
الخربة  ذوي  من  المع  جامعينّ  بالخصوص  أو  محننّك  إدارينّ 
ة. ورغم  د محجوب وكامل الدين قحنّ اإلدارينّة من أمثال محمنّ
ثتك عنه حول  بعض الرتدنّد فقد طبنّقت يف مجال الثقافة ما حدنّ
الوزير  لدى  وجدت  أننّني  والحقنّ  العسكرينّة.  الخدمة  مبدإ 
والدعم.  املساندة  كلنّ  العابدين  زين  د  محمنّ للثقافة  السابق 
اكتشفت  لكنني  والوزارة.  للوزير  نجاح  هو  املعرض  فنجاح 
رغم نجاح املعرض وبداية استعادته لسمعته الدولينّة وقيمته 
دوما  املشكلة  أننّ  وصعب  وجيز  ظرف  يف  املمينّزة  الثقافينّة 
دة«  املصدنّ »املسامر  بريوقراطينّة  ويف  العمل  آلنّيات  يف  تكمن 
والحسابات  العمومينّة  املحاسبة  وصعوبات  الخيال  وغياب 
خصينّة الحقرية لبعض املسؤولني من بريوقراطينّي الثقافة.  الشنّ
يات بعض األدباء واملثقنّفني وحساباتهم الصغرية  مل تكن نرجسنّ
ولكن  العمل  هو  عليها  جواب  فخري  لتزعجني  وإساءاتهم 
متثنّل  التي  غرية  الصنّ و«املؤامرات«  البريوقراطينّة  املاكينة  ثقل 

مؤرشات وقرائن عىل املحسوبينّة والوالءات لدى موظنّفني من 
يات حقيقية  ني الثاين والثالث بالخصوص كانت متثنّل تحدنّ فنّ الصنّ
ثرينّة  التجربة  كانت  أيضا  الناحية  املعرض. من هذه  إلنجاح 
وإن مل أحقق فيها أقىص ما كان ميكنني تحقيقه. فاملساندة 
السياسينّة من الوزير غري كافية ما دام املرشف عىل املعرض 
خالل  من  إالنّ  فعلينّا  ه  يسرينّ وال  كلنّها  املدخالت  يف  يتحكنّم  ال 
عمل  أينّ  فنجاح  املايل.  الجانب  يف  خصوصا  أخرى  جهات 
ويتطلنّب  أهداف  عقد  االستقاللينّة ضمن  من  الكثري  يتطلنّب 
بعد ذلك الكثري من املحاسبة. وهكذا تستوي املعادلة لتكون 

املسؤولينّة كاملة.   
التونسية  الرواية  تعبير  اآلراء حول  اختلفت   *
التونسيّ في  واالجتماعيّ  الثقافي  السياق  عن 
خصوصيّته. ما هي وجهة نظر شكري المبخوت؟

- ليس من الشاذنّ أو النادر أن تعربنّ الرواية التونسينّة عن 
قدرتها  وقونّتها  الرواية  فتنة  فمن   . التونيسنّ السياق  خصائص 
ورصاعاته  تناقضاته  بكل  روائينّا  املجتمع  بناء  إعادة  عىل 
ومساراته ومالمحه يف عوامل تخييلينّة. فالرواية العربينّة عموما 
خصينّات  ل بالتخييل وصنع الشنّ كانت مبثابة علم اجتامع يتوسنّ
وتحونّالتها  االجتامعينّة  األمناط  عن  تعبريها  يف  املكثنّفة  الدالنّة 
سياقات  ضمن  ذواتهم  عن  بحثهم  يف  األفراد  ونفسينّات 
نة الروائينّة التونسينّة  ضاغطة عنيفة متأزنّمة. ميكن أن تقرأ املدونّ
البشري  وكتابات  الدوعاجي  منذ مرسودات  الزاوية  من هذه 
عثامن  بن  وحسن  الباردي  د  محمنّ كتبه  مبا  مرورا  خرينّف 
األساليب  اختالفات يف  بينهم من  ما  الواد مثال عىل  وحسني 
ي  أسمنّ أن  أريد  ال  كثريون،  اليوم  يكتب  ما  إىل  هات  والتوجنّ
الكتنّاب  تعرف حساسينّة  فأنت  فيغضب  أحدا  أنىس  ال  حتى 
)يضحك(. ولكننّ املشكلة الكربى أننّ ما يبدو لنا تطونّرا للرواية 
ا  التونسينّة يف عدد ما يصدر منها يظلنّ قليال بل هو قليل جدنّ
ة  الكفيل برسد قصنّ الروايئنّ هو  اإلنتاج  ينّ وكرثة  الكمنّ فالرتاكم 

عها.  بالدنا وخصوصينّاتها بتحونّالتها وأزماتها وتنونّ

الرواية  بين  الترابط  إلى  تنظر  كيف   *
بعد  خصوصا  الذاتيّة  والمواقف  واإليديولوجيا 
الجانب  تخنق  اإليديولوجية  أّن  عن  الحديث  أن شاع 

الفنّيّ من العمل؟
إيديولوجينّة ومعربنّ  بداللة  ل  لقول غري محمنّ - ال وجود 
يف  يكمن  اإلشكال  ولكننّ  نفسه.  اآلن  يف  ذايتنّ  موقف  عن 
أن  للروايئنّ  ميكن  ال  اإلبداعينّ  اإلنتاج  ناحية  فمن  جانبني. 
فالرواية  كلنّ يشء  يفهم  به  مغلق  يسجن شخصينّاته يف منط 
د والحوارينّة وعىل الروايئنّ أن يتيح  ع والتعدنّ فننّ النسبينّة والتنونّ
بل  وتتصارع  تعربنّ  أن  املجتمع  يف  املركوزة  التصونّرات  لكلنّ 
يحتاج إىل أن يرتك اللنّهجات واللغات واأللسنة الخصوصينّة أن 
تنطق وتتكلنّم بصورة من الصور ألننّها تضفي عىل العمل طابع 
بخنق  فاملقصود  وثرائه.  املجتمع  ع  تنونّ عن  الكاشف  ع  التنونّ
ع  التنونّ مظاهر  وإفقار  تنميطه  هو  هنا  للفننّ  اإليديولوجينّة 
واالختالف فيه وتحويله إىل درس يف الوعظ بائس. عدا ذلك ال 
يشء ممنوع يف الرواية باسم أينّ إيديولوجية مهام كانت. أما 
من جهة التلقنّي فإننّ اإليديولوجية اختزال للنصنّ الفننّي متى 
فيه  بإرجاع كل يشء  والنسبينّة  والرثاء  ع  التنونّ ا عن  كان معربنّ
الننّصوص تكمن  إىل قوالب فكرينّة ومقوالت محننّطة. فقيمة 
للقارئ  تتيح  التي  والجاملينّة  والفلسفينّة  الفكرينّة  أسئلتها  يف 
ؤال وخنق لرحابة  التفاعل معها وكلنّ قراءة اختزالينّة قتل للسنّ
. إننّ الروايئنّ بالخصوص يحتاج إىل رحابة فكر  النصنّ اإلبداعينّ
د رؤى وتفهنّم للمواقف املختلفة  وصدر واتنّساع أسلوب وتعدنّ
دينّة يقتيض ذلك بعيدا عن أينّ نزعة ضينّقة  ألننّ بناء العوامل الرسنّ
والتحونّالت  والتناقض  الرصاع  تصوير  هو  الروايئنّ  يعني  فام 
وصيغها وليس الحسم يف املسائل عندها له أن يكتب مقاال 
ال عمال رسدينّا. ثمنّ إننّ حسم الرصاعات من مشموالت التاريخ 
والتصونّرات  اإليديولوجينّة  التهوميات  ال  الفعيلنّ  الواقعينّ 
مينّة أو أخالقينّة  املسبقة مهام كانت ومهام بدت عميقة أو تقدنّ

ته الرسدينّة.  أو غري ذلك مامنّ قد يؤمن به الروايئنّ خارج مهمنّ

   شكري المبخوت ل »الشعب«

أتمنّى أن يسرق ديوان شكري بلعيد فهو لم يعد ملكا إال لتونس
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انغراس واضح  الروائية األربعة  أعمالك  * في 
في تاريخ تونس السياسيّ القريب فكيف يمكن 
كتابة رواية سياسيّة إلى حدّ كبير عن فترة من 
الخيال وهو مخاتل  بالمراهنة على  الراهن  التاريخ 

للتاريخي واالجتماعي والسياسي؟ 
جانب  يوجد  األشياء.  بعض  لتوضيح  مهمنّ  سؤالك   -
فاإلحداثينّات  وخارجها  تونس  يف  نفسه  القراءة  بزمن  يتنّصل 
التونيس  السيايسنّ  الواقع  من  مبكونّنات  والترصيح  التاريخينّة 
تدفع القارئ إىل أن يرى الروايات ذات طابع سيايسنّ وتأريخينّ 
لكن  القراءة.  عىل  يغلب  الواقع  مع  املطابقة  فوهم  مبارش 
بالنسبة  أو  عاما  عرشين  بعد  القراءة  زمن  نتصونّر  أن  علينا 
إىل جيل مل يعْش زمن الحداث والوقائع املوجودة يف الرواية. 
حينها سريى القارئ جوانب أخرى فيكتشف مظاهر اجتامعينّة 
أنرثوبولوجينّة ونفسينّة  إنسانينّة مأزومة وفوائد أخرى  وأمناطا 
مثال. غري أننّ اللعبة الحقيقينّة بالنسبة إيلنّ ال تكمن ال يف هذا 
الجانب وال يف الجانب اآلخر بل تكمن يف استكناه الجوهرينّ 
إىل  وشوقهم  أفراده  ونفسينّة  التونيس  املجتمع  تحونّالت  من 
التي تحول دونها... وما إىل هذا.  املختلفة  ينّة والعوائق  الحرنّ
إن  وشهادة،  إنسانينّني  وعمقا  ُسْمكا  النصنّ  يكسب  ما  وهو 
شئت، عن اإلنسان التونيسنّ يف بيئته املخصوصة. وهنا يتدخنّل 
الخيال ما دام الروايئنّ أو غريه يستحيل عليه أن يجعل قولَه 
نحن  نصنعه  ما  هو  فالواقع  له  محاكيا  الواقع  مع  متطابقا 
نفسه  التاريخ  إننّ  بل  وأسئلتنا  وهواجسنا  وتصونّراتنا  بخيالنا 
رسدا  يظلنّ  لكننّه  أخرى  بأدوات  املنقيض  للواقع  ا  منّ رسد  هو 
كتابة  فكالهام  املتخينّل  الرسد  شأن  شأنه  للوقائع  وتنظيام 
رواية  يف  نوفمرب   7 انقالب  ليلة  لك  خذ  معنى.  عن  تبحث 
الطلياين. فلو أردنا أن نجمع شهادات واقعينّة عن كيفينّة تقبل 
الناس لالنقالب سنجد آالفا مؤلنّفة منها حتى ال نقول ماليني 
ولكنها يف الطلياين كانت رسدا يربط بني حدث متخينّل عاشه 
واملغامرة  )الزوجينّة(  الخيانة  عىل  قام  الطلياين  النارص  عبد 
ر  ة وانتهى بشعور بالقلق واالنزعاج والتكدنّ والبحث عن اللذنّ
ي نبإ االنقالب متوافقا ضمن  واالنقباض النفيسنّ فجاء بناُء تلقنّ
د مع ما حدث يف البالد ليلتها. هذا لن تجده يف  نسيج الرسنّ
الوقائع  م  يقدنّ الخيال  ولكن  الحدث  عن  تاريخي  كتاب  أينّ 
وإن  إمكانا  كان  وإن  التاريخينّ  د  الرسنّ من  أصدق  بطريقة 
كان خياال محضا. فالتساؤل الحقيقي ينبغي أن يُطرح خارج 
التقابل بني السيايسنّ والتنّخيييل وخارج التعارض بني التاريخينّ 
الخيال كاذبة فعال  الواقع أغرَب من  والخيايلنّ فليست عبارة 
أحبنّها  التي  العبارة  ولكن  يكتب.  مل  ما  موجود  غري  أننّه  بيْد 
الحقيقة.  عن  تعبريا  وأقوى  التاريخ  من  أصدق  الخيال  هي 
وهذه ليست مجرنّد عبارة عابرة بل لها إذا أدركنا دور الخيال 
فالزعيم  عميقة.  حقيقينّة  داللة  الواقع  عن  تصونّراتنا  بناء  يف 
خالص  خيال  من  كلنّه  مصنوع  للزعيم«  العطرة  »السرية  يف 

ولكن ردود فعل القرنّاء تقوم عىل البحث عن املشابهات مع 
»زعامء« يف الواقع فيذكر يل بعضهم أننّهم يجدون للزعيم يف 
الرواية أشباها ونظائَر يف ما يعرفونه من وسطهم السيايسنّ ألننّ 
الزعامات  نقد  بل  بعينه  الحديث عن زعيم  األساس مل يكن 
قونها وما  الكاذبة الزائفة وكيف يصنعها الناس ككذبة ثم يصدنّ

هي آلينّات صنع الزعامات يف مجتمع بائس... إلخ. 
 * ينتج الخطاب العلمي في الجامعات ومخابر 
البحث ولكنّه قّل ما وصل إلى الفضاء العامّ على 
عكس الرواية مثال كيف ترى إلى هذه الوضعيّة 

بمفارقاتها؟
- ال وجود ألينّ مفارقة يف رأيي فالخطاب الروايئنّ خطاب 
الرتفيه  وفنون  السينام  مثل  شعبينّ  فننّ  الرواية  إذ  للجميع 
الخطاب  ا  أمنّ واملقاصد.  الجمهور  اختالف  مع  القدم  وكرة 
العلمينّ فدائرة قرنّائه محدودة بطبيعته ألنه يتطلنّب كفاءات 
دون  ث ويف ذهنك  تتحدنّ أنت  تدقيق سؤالك  وملزيد  أخرى. 
شكنّ ما يُكتب يف الجامعات من أطروحات ورسائل جامعينّة 
مل  لكنك  مثال.  وبحوث  دراسات  من  املخابر  يف  يُنجز  وما 
أو  الفيزيائينّني  بحوث  عن  يسأل  أحد  فال  االختصاص.  تدقنّق 
البحوث  الرياضينّني... إلخ. فكأننّ املقصود هو  البيولوجينّني أو 
ولكن  العادينّة  بلغتنا  تكتب  ألنها  اإلنسانينّات  ى  يسمنّ ما  يف 
ة  الناس ينسون أننّها بحوث لها مفاهيمها ومصطلحاتها الخاصنّ
التي تؤطنّرها فليست  تقنينّة ولها مناهجها ونظرينّاتها  فلغتها 
هو  العلمينّ  الحديث  موضع  كان  إن  حتى  للجميع  متاحة 
أو املرسح...إلخ. من هنا فإننّ ما يصل إىل  الشعر  أو  الرواية 
ا هو رضب من التبسيط برتجمة ما هو  الفضاء العامنّ منها إمننّ
هة إىل رشائح أوسع، إننّه نوع من تبسيط  تقني إىل لغة موجنّ
كبرية،  مشكلة  وعندنا  العلمينّة.  املعرفة  هو  وليس  املعرفة 
بني مستويات  الخلط  ني، هي  واملختصنّ الجامعينّني  لدى  حتى 
الخطاب العلمينّ والخطاب الثقايف العامنّ والخطاب الصحفينّ 
هو  ني  املختصنّ من  مثال  التلفزيون  يف  للحديث  م  يتقدنّ فمن 
العلم  »رأي  وليس  الشخيصنّ  رأيه  يبدي  ولكنه  نعم  مختصنّ 
ا  «، إن جاز التعبري. نعم هو رأي مبنينّ عىل معرفة منّ املختصنّ
ة  املختصنّ املعرفة  من  يخرج  ينّة  عامنّ بلغة  يُصاغ  حيت  ولكننّه 
إىل تبسيطها حسب قدرة هذا الباحث أو ذاك عىل التبسيط. 
وهذا ما ينساه كثريون من »نجوم التلفزيون« من الجامعينّني 
وكثري منهم يكتب ما يعتربه بحوثا علمينّة بلغة صحفينّة فاقدة 
ألينّ مستند نظرينّ أو معرفة بتينّارات الكتابة العلمينّة وأطرها 

النظرينّة. 
واإلبداعينّ  الثقايف  بني  الخلط  شخصينّا  أتجننّب  هنا  من 
واألكادميينّ املختصنّ ويل قرنّاء يف املجاالت املختلفة يختلفون يف 
العدد دون شكنّ ولكننّ للحوار معهم مقامات مختلفة ووسائل 

ع أجناس الكالم.  عة بتنونّ ولغات متنونّ
* بصفتك أكاديميّا وباحثا ومثقفا نشهد في 

باإلسالم  تتّصل  حادًّة  مشاكَل  األقّل  على  بالدنا 
السياسي ونقد التراث وأسئلة العلمانية والهويّة 
التونسية  الجامعة  أّن  ترى  هل  والتحديث...إلخ. 
والتقدّم  النقاش  تؤدّي دورها في تحديد مجال 

نحو حلول مجتمعيّة لها؟
- طبعا هي تفعل ذلك، وال فائدة من ذكر أسامء بعينها. 
فالجامعة ال تقترص عىل من يعملون فيها من الباحثني بل هي 
مصنع كل الجامعينّني من الذين درسوا فيها وتخرنّجوا منها أو 
الجامعينّني.  إنتاج  من  ه  وأهمنّ وينرش  يكتب  ما  يتابعون  من 
املثقنّفني من غري  أننّ  الثقافينّة  ا كان من مشكالت حياتنا  ورمبنّ
مون، كتابة  الجامعينّني، انتامء بالبحث أو بالتكوين، قلنّ ما يقدنّ
يحتلنّ  لذلك  العمومينّ  للنقاش  مرثية  دة  مجدنّ أفكارا  وتأليفا، 

الجامعينّون يف األغلب األعمنّ املنابر للتداول يف هذه القضايا.
 * يحتاج اإلنتاج األدبي والفكري إلى جهود 
والنقد  والتوصيف  الرصد  في  والباحثين  الدارسين 
والتقييم. فأين دور الجامعيّين من كّل هذا وهل 

يقومون بالدّور المتوّقع منهم؟
من  ابقة.  السنّ اإلجابة  السؤال عطفا عىل  عليك  أقلب   -
ذكرتها؟  التي  املهامنّ  بهذه  يقوم  الجامعينّني  غري  من  رأيت 
إىل  يحتاج  ناجع؟  كاٍف؟  والجامعينّني  الباحثني  دور  فهل 
؟ ما تأثري الجامعينّني  تطوير؟ إلخ... ما عالقته بالقرار السيايسنّ
تؤدنّي  هل  ذاك؟  أو  املجال  هذا  يف  هات  التوجنّ عىل  الفعيلنّ 
هل  مت؟  قدنّ ماذا  ؟  األسايسنّ دورها  الرسمينّة  البحث  مراكز 
تقديري.  يف  نقاش  إىل  يحتاج  ما  هذا  ووقعه؟  عملها  قينّمنا 
او  املتطاوسني  بعض  من  الجامعينّة  النخبة  عىل  التحامل  ا  أمنّ
عني... إلخ. فكالم ال يُعتدنّ به أفضل جواب عليه  الجهلة أو املدنّ
هو الصمت واالحتقار واإلشفاق أحيانا. إننّ نخبتنا الجامعينّة، 
رغم كلنّ ما ميكن أن ننقدها به ورغم ما يل عىل بعضها من 
إىل  تحتاج  ة  مهمنّ وطنينّة  ثروة  تظلنّ  واحرتازات،  اعرتاضات 

توظيف واستثامر إليجاد الحلول.
منهجك في  التفرد ضمن  عناصر  ما هي   *  

الكتابة عموما والرواية خصوصا؟
ب ناقدا مقينّام  - سؤالك صعب ألنني ال أستطيع أن أنصنّ
لنفيس...  بها  أحتفظ  ولكنني  املسألة  لكتابايت. يل فكريت عن 

)يضحك(.
التونسيّ  اإلبداعي  المشهد  ترى  كيف   *

والعربي؟
- هام صورتان من مآزق املجتمعات نفسها ورغم ذلك 
ال ميكن أن ننكر التطونّر فيهام معا وإن ظلنّ دون ما نطمح 
إليه أفرادا ومجتمعات. وال ميكننا أن نطلب من املبدعني أكرث 
مون فال صفة للمبدع يف مجتمعاتنا فأغلب املبدعني  مام يقدنّ
ة( مل يبلغوا درجة االحرتاف  هواة )صحافينّون، مدرنّسون خاصنّ
فتجدهم يرسقون الوقت من عملهم وراحتهم وجهدهم يك 

الغالب  يف  غف  الشنّ يقودهم  مجانني  إننّهم  ا.  منّ شيئا  يقولوا 
صاحب  منهم  كان  من  سواء  اإلضافة  يف  الرغبة  وتحرنّكهم 
أو من كانت وسائله دون طموحه  إبداعينّ حقيقينّ  مرشوع 
يف أن يصبح مبدعا. شخصينّا لو بذلت الجهد يف الرتجمة مثال 
مبختلف أنواعها )خصوصا الرتجمة غري األدبينّة( لكسبت ماال 

قه يل كتابايت األدبينّة وال كتبي املنشورة. ال تحقنّ
المميّزة وطنيا وعربيا،  المسيرة  بعد هذه   *
الباحث  المبخوت  من ساهم في نحت عالم شكري 

والروائيّ؟
. فأنا ال أعرف بالتحديد ومل أفكرنّ  - سؤالك غريب مستفزنّ
يف ذلك. لكن إذا أردت إجابة فلتكن بإيجاز ميلء بالدالالت: 
أمام  اليوم  ونحن  التونسينّة.  والجامعة  الجمهورينّة  مدرسة 
مينّة إضافة إىل  عي التنوير والتقدنّ قوى مختلفة، ومنها قوى تدنّ
األحزاب السياسينّة الجاهلة بدور التعليم وال متلك له تصونّرات 
املسألة  هذه  يف  والحديث  فقط  الرجعينّة  القوى  وليست 
يطول، تسعى إىل تدمري هذه املدرسة والجامعة عن وعي أو 
رت الكثري منها بعد مبا يصعب إعادة بنائه.  دون وعي، بل دمنّ
إننّهم يقضون عىل األمل وفواعل صنع املستقبل وسنندم كثريا 
ي للجامعة واملدرسة.   عىل كلنّ يوم ميرنّ دون إصالح حقيقينّ جدنّ
* يعزّ عليّ في ختام هذا الحوار أاّل أسألك 
السياسيّ  بلعيد  شكري  الشهيد  صديقك  عن 

والمثقف والشاعر...
- تفتح بسؤالك جرحا مل يندمل بعُد إالنّ مبحاسبة القتلة 
شكري  مع  أختلف  كنت  وعادل.  ونزيه  مستقلنّ  قضاء  من 
االحرتام  كنف  يف  فكرينّا  ونتصارع  فنتناقش  السيايسنّ  بلعيد 
الصادقة  الصداقة  من  تتأتنّ  مل  وهي صفات  والثقة  واملحبنّة 
عىل  انبنائها  من  بل  فحسب  الصبا  عهد  منذ  ربطتنا  التي 
طراز  من  ومجادال  عميقا  فا  مثقنّ الشهيد  كان  فقد  الثقافة. 
رفيع بفضل تلك الثقافة نفسها منذ كان تلميذا يلتهم الكتب 
ا  التهاما ويخربش خربشاته األوىل يف الشعر مثيل متاما. ورمبنّ
الوفاء للصديق املثقنّف والشهيد  مته له من باب  أهمنّ ما قدنّ
بالطريقة  الشعرينّ  ديوانه  نرش  يف  حلمه  تحقيق  هو  الرمز 
هذا  يوزع  مل  لألسف  ولكْن  يريدها.  كان  أننّه  تصونّرت  التي 
الديوان التوزيَع املناسب. وال أخفي عليك أننّني أصبحت أمتننّى 
االنرتنات  الديوان ويصونّر ويوضع مجانا عىل  أن يرسق هذا 
له القرنّاء يف تونس وخارجها. فلم يعد شكري بلعيد ملكا  ليحمنّ
ألحد، مبا يف ذلك أرملته وبنتاه وعائلته للحديث عن حقوق 
التأليف والنرش وما إىل هذا من تفاهات فقد ارتقى إىل رتبة 
اد والرباهمي. ودعويت إىل  الشهيد الرمز مثل الدغباجي وحشنّ
كلنّ من كان وراء نرش الديوان )أقصد االتحاد العام التونيس 
عة واملضينّقة معا أن: أطلقوا رساح  للشغل( وإىل العائلة املوسنّ
شكري بلعيد الشاعر، مل يعد ملككم، إننّه جزء من ذاكرة البالد 

الحينّة ومن نسيج رموزها الوطنينّة. 

* أبو جرير     
را ضمن سلسلة منشورات االتحاد العام التونيس للشغل كتاب   صدر مؤخنّ
للدكتور الفنان محمد الكشو بعنوان )املرسحي والعمل النقايب يف تونس قبل 
االستقالل( قسمه الباحث اىل ثالثة فصول ومقدمة يف شكل مدخل نظري حول 

الجاميل والتاريخي انطالقا من املقاربة الجاملية والدراسات التاريخية .
الوطني  والعمل  املرسحية  الجمعيات  خالله  من  تناول  األول  *الفصل 

واملرسح رؤية تحديثية للمجتمع واملرشوع املرسحي االستعامري 
*الفصل الثاين جاء بعنوان املرسحي تعدد األحزاب وبروز الفكر النقايب .

 وقسمه إىل أربعة مباحث 
.املرسحي وتأسيس الحزب الحر الدستوري 
.املرسحي واالنخراط يف األحزاب اليسارية 

.املرسحي وبروز العمل النقايب 
.مرسح »بن كاملة« واملقاربة التعاونية 

النقابية  املحاوالت  الكشو  محمد  الباحث  فيه  تناول  الثالث  *الفصل 
املنظمة استقالل الهياكل املرسحية نحو استقالل تونس مربزا:
.تأزم األوضاع االجتامعية وتأثريها عىل العمل املرسحي .

.ضغط األزمة و«االتحاد املرسحي »
.مسار التأسيس »النقابة ومرشوع االستقالل »

.الهياكل املرسحية نحو االستقالل ..
يقول الدكتور محمد الكشو يف خامتة الكتاب: 

»إن محاولة تحديد مالمح مسار تشكل الوعي النضايل والنقايب املرسحي 
التونيس مغامرة ال تخلو من مخاطر ومطبات وال تكتمل مهام حاولنا حرصها 
إىل حرص مالمحها  والسعي  رؤية خاصة  إقرار وجود  أن  إال  وتحديد مالمحها 
الحقة  ات  متغرينّ نحو  منها  ننطلق  افرتاضية  ارتكاز  نقطة  لتحديد  محاولة  هو 

اقتصادية وسياسية واجتامعية«.
املرسحي  يف  مبحثًا  يتنزل  الكشو  محمد  الدكتور  للفنان  العمل  هذا  إن 
والعمل النقايب يف تونس قبل االستقالل يف مدار النقد الثقايف الذي رافق ما بعد 
الحداثة يف مجال األدب والنقد يف السياق االجتامعي والسيايس واستبيان دور 
الجمعيات املرسحية شكالً من  الثقايف ودورهم يف تأسيس  الفعل  النقابيني يف 

أشكال مقاومة االستعامر .
يالحق  عميق  كتاب  االستقالل  قبل  تونس  يف  النقايب  والعمل  املرسحي 
ة حول مبحث استحق النبش فيه مجددا ملزيد اإلنارة  بيبليوغرافيا ملراجع مهمنّ

والتنوير .
الثنّقايف  أن  بالشنّ ني  واملهتمنّ والباحثني  ارسني  والدنّ للطنّلبة  ة  مهمنّ وثيقة  كتاب 

راسات التنّاريخية وخاصة للمرسحيني ونقاد املرسح . والجمعينّايت والدنّ
*الدكتور محمد الكشو :

مخرج وباحث تونيس من مواليد صفاقس 
املرسحية  الدراسات  يف  األستاذية  عىل  متحصل  الفنون  معهد  .خريخ 

اختصاص إبداع وإنتاج 
.دكتوراه علوم ثقافية حول املرسحي والسيايس 

.ماجستري علوم ثقافية حول االثنوسينيولوجيا واملظاهر الفرجوية 
يجي معاهد الفنون الدرامية  .كاتب عام الجمعية التونسية لخرنّ

.رئيس الجمعية التونسية ألكادمييي املرسح والفنون الدرامية 
.أخرج ما يناهز 15عمال مرسحيا محرتفا .

منشورات االتحاد العام التونسي للشغل

املسرحي والعمل النقابي يف تونس قبل االستقالل للدكتور محمد الكشو 
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حصل هذا في النجم الساحلي:

ملاذا لم يتدخل شرف الدّين عندما انسحب املدير 
الفنّي محمّد الذيب؟

بني وفالسفة الكرة والتنّكوين  عندما اختار الننّجم مديرا فنينّا يف مركز تكوين الشبنّان... فاالختيار أسعدنا لقيمة الرنّجل وأخالقه وكفاءته وخربته الطنّويلة مع أكرب املكونّنني واملدرنّ
يب ألننّه يعيش ظروف عمل تعيسة ال تليق  د الذنّ رت من هروب يس محمنّ يف كرة القدم يف العامل... قبل شهرين من اآلن وتحديدا يوم 12 سبتمرب كنت قد كتبت وحذنّ
رجة الثانية افضل من ظروف العمل يف الننّجم... مل يستمع أحد إىل كلمتنا ومل ينتبه أحد إىل ندائنا... والنتيجة  بالننّجم... وظروف العمل يف بعض مراكز تكوين فرق الدنّ
ل أحد للحديث إىل الرنّجل والجلوس إليه وتذليل الصعوبات أمامه وفضنّ اإلشاكاليات التي تعرتضه وتحسني ظروف  د الذيب وتقدميه الستقالته... مل يتدخنّ انسحاب يس محمنّ
ل؟ أين كان العمريي؟ كلهم تنازلوا عن الرنّجل  ين؟ ملاذا مل يتدخنّ العمل له... بكلنّ برودة دم تنازلوا عن الرنّجل وخرج مقهورا ألننّه تمنّ تشليكه... أين كان رئيس النادي رشف الدنّ

يب وملاذا تنازلتم عنه وملاذا طلبتم إعادته  د الذنّ د الذيب؟ ما هذا القعباجي؟ هذا تطييح قدر.. ملاذا جئتم بالسينّد محمنّ وجاؤوا بالسينّد بوبكر باألنور بديال له. وبعد شهرين تنازلوا عنه هو ايضا... وبرغبة من رشف الدين يعود محمنّ
ين بجاه ريبنّ املشكل مل يعد فلوسا... املشكل أننّك مبثل  ا ملاذا يتمنّ تشليكه بهذه الطنّريقة؟ رشف الدنّ د الذيب ولد ليتوال وقامة من قامات الكرة ومحرتم جدنّ من جديد؟ احرتموا ليتوال ورجالها وتاريخها؟ كفاكم تشليكا للنجم؟ يس محمنّ

هذه الترصنّفات مترمد لتوال ورجالها وتاريخها ومستقبلها ومعك يضيع حلم أجيال... تركوا لك مركز تكوين شبنّان عاملي بنزل 3 نجوم و7 مالعب وقاعة مغطنّاة ومركز طبنّي... فامذا بقي منه؟
* رياض جغام

الشبيبة القريوانية تتعاقد 
مع املدافع محمد عمر بوراوي

أنهت الهيئة املديرة للشبيبة الرياضية القريوانية إجراءات 
التعاقد مع الظهري األيرس السابق للنادي الصفاقيس محمد 

عمر بوراوي )مواليد 1993( وذلك ملدة موسم واحد.

اهلل أكبر 

انتقل إىل جوار ربنّه املغفور له:  األخ عيل بنسامل 
هذا  وإثر   2020 نوفمرب   09 االثنني  يوم  وذلك 
الشعب  جريدة  أرسة  م  تتقدنّ الجلل  املُصاب 
التعازي وأسمى عبارات  بأحرنّ  النقابينّة  والعائلة 

املواساة إىل أهله وذويه. 
للشغل  الجهوي  االتحاد  أبناء  من  الراحل  كان 
وكان بائعا لجريدة الشعب بقبيل. لكن مل يكن 
الله  رحمه  عنه  تتحدث  ور  فالصنّ عاديا  بائع 

وجعله يف جنات النعيم. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

املنتخب الوطني يتأهل اىل 
نهائيات كأس إفريقيا

ضمن املنتخب الوطني التونيس لكرة القدم تأهله لنهائيات كأس 
القادم،  العام  الكامرون  أمم إفريقيا لكرة القدم املزمع إقامتها يف 
من  الرابعة  الجولة  يف  لهدف  بهدف  طنزانيا   مع  التعادل  بعد 

التصفيات.
الوطني  املنتخب  لفائدة  بالتسجيل  الخاوي  الدين  سيف  وبادر 
من  أكرث  تسجيل  من  الوطني  املنتخب  واقرتب   11 الدقيقة  منذ 
ل  وعدنّ تباعا.  ضاعت  الفرص  ولكن  األول  الشوط  خالل  هدف 
منتخب طنزانيا  النتيجة بعد تصويبة ملست كرشيدة وتغرينّ مسارها 
األخرية  الدقائق  خالل  خاصة  التسجيل  عىل  قادرا  املنتخب  وكان 

ولكن الرتكيز كان مفقودا.

تبعا للامآلت الخطرية التي آلت إليها االٔمور يف 
الشابة بعد مرور نحو شهر عىل املظلمة  مدينة 
التاريخية التي ُسلنّطت عىل الهالل الريايض الشايب 
حقيقية  إستجابة  عن  يعربنّ  ما  يستجدنّ  أن  دون 
للتدخنّل  املتكرنّرة  للننّداءات  الحاكمة  السلطة  من 
يم الذي يرزح تحته شباب الجهة الذي  وإزاحة الضنّ
إنخرط يف موجة من االٕحتجاجات إنتهت بتنظيم 
هجرة جامعية عدل عنها يف آخر االٔميال إستجابة 
النادي بعد  الصادرة عن رئيس  ة  امللحنّ للنداءات 
التي  الرسمية  الدعوة  ثنايا  أمل من  بارقة  ظهور 

تلقيناها من الدوائر املقربة لرئيس الحكومة ...
ويف  مخرجات  دون  اللقاءات  هذه  مرنّت  وملنّا 
الدوائر الرسمية  غياب موقف رسمي واضح من 
تحولت االٕنتظارت اىٕل خيبة أمل جديدة إنضافت 
يف  زاد  مام  االٕنكسارات  من  طويلة  سلسلة  اىٕل 
تغذية االٕحساس بالغنب واالٕحتقار لدى الجامهري 
ق لديها مشاعر اليأس من وجود نية  الشابية وعمنّ
حقيقية للتدخل العاجل والناجع الٕنصاف فريقها 
وازاحة كابوس هذه املظلمة التاريخية عنه رغم 
الشباب  وزارة  إتخذته  الذي  الرسمي  املوقف 
والرياضة يف بداية االٔزمة وإعرتاف الوزير الرصيح 
ودعوته  للجمعية  القانوين  املوقف  بسالمة 
للجامعة لتطبيق القانون قبل إنفاذ قوانني الدولة 

رغم  الفعل  إرادة  ذلك  بعد  لتغيب  التونسية 
تجاهل الجامعة لنداءات الوزارة ولتعود القضينّة 
مت الرسمي عىل تجاوزات صارخة  اىٕل مربع الصنّ
مسٔوولياتهم  وراء  ون  يتخفنّ أصبحوا  الٔشخاص 
أحقادهم  شحنات  الٕفراغ  ريايض  هيكل  صلب 

فينة عىل جهة بعينها لغايات مل تعد خفينّة .. الدنّ
سيدي رئيس الحكومة

لقد مرنّ وقت طويل عىل اتخاذ الجامعة لذلك 
القرار الجائر الذي صدم الرأي العام قبل أن يتم 
ر و محرنّفا عن منطوقه  إعالمنا به يف وقت متأخنّ
الدولية  العدالة  اىٕل  ه  التوجنّ لتعطيل  االٔصيل 
سياسة  لتكريس  الوقت  من  املزيد  ولكسب 
االٔمر الواقع بقوة االٕكراه ورغم ذلك فقد توجهنا 
رياضية  عدالة  ظل  يف  الدويل  للتحكيم  مكرهني 
مبتورة  لجعلها  الجامعة  رئيس  إجتهد  محلية 
لدواٍع إستبدادية رغم ما يتطلنّبه هذا املسعى من 

تضحيات مالية بالعملة االٔجنبينّة.
التقايض  اىٕل مسالك  مل نكن نحتاج ملن يرشدنا 
قوانني  إنفاذ  يف  ومازال  قوينّا  أملنا  كان  ما  بقدر 
الدولة وإعادة الحق اىٕل أصحابه حتى ال ينام جزء 
املرتكبة  فالجرمية  ضيم  عىل  الشعب  هذا  من 
واضحة والحقنّ بنينّ ونينّة االٕستهداف ال تحتاج اىٕل 

إثبات ..

سيدي رئيس الحكومة
رئيس  إتخذه  الذي  والقرار  جلل  االٔمر  إننّ 
رياضيا   450 من  أكرث  أحالم  به  وأعدم  الجامعة 
بجهة الشابة اضافة آلالف األحباء يف تحدنّ صارخ 
لكل مواثيق الرياضة وللقوانني املنظمة ملامرستها 
ولدستور البالد ال يحتمل كل هذا الصمت خاصة 
ع ملثل هذه العقوبة  وأن الفريق مل يرتكب ما يرشنّ
تونس  شباب  من  جزءا  إستهدفت  التي  القاسية 
الذي ما زال رغم كل يشء ئومن بالعدالة يف بلده 
الغضب يف  الهجرة وأخمد نريان  لذلك عدل عن 
دواخله يف إنتظار قرار رسمي يعيد له بالحقنّ ما 

.. سلب منه دون وجه حقنّ
سيدي رئيس الحكومة

هذه  ونداءنا  واضحة  عنايتكم  اىٕل  رسالتنا  إن 
واضحا  رسميا  موقفا  ...نريد  االٔخري  املرنّة سيكون 
د  مامنّ وقع عرضه عىل سيادتكم يف هذا امللفنّ يبدنّ
ة  خاصنّ غموض  من  السابقة  املواقف  شاب  ما 
ة املديرة للفريق مل يعد لها قبل بحجم  وأن الهيئ
الريايض  الشارع  من  عليها  املسلطة  الضغوط 
فيها  االٔمور  وتكاد  كاملرجل  تغيل  مدينة  داخل 
أن تنفلت لتتخذ حمم الغضب أشكاال ومسارات 

يصعب التكهنّن مباآلتها يف املستقبل ..
ولكم سيدي سديد النظر

هالل الشابة يوجه رسالة  اىل رئاسة الحكومة

االسماعيلي املصري يتعاقد مع 
فخر الدين بن يوسف

أعلن الالعب فخرالدين بن يوسف أنه سيواصل رسميا املشوار مع اإلسامعييل املرصي. ونرش بن يوسف تدوينة عىل 
صفحته الرسمية عىل موقع الفايسبوك قال فيها: »الحمد لله حمدا كثريا مباركًا فيه من جديد مع برازيل العرب القادم 
أفضل إن شاء الله .. الروج_إسامعيالوي«. وسبق نادي اإلسامعييل فخرالدين بن يوسف يف نرش خرب توقيع العقد مع 
املهاجم التونيس. وجاء يف إعالن النادي املرصي عىل موقعه الرسمي: »نجح مجلس إدارة اإلسامعييل برئاسة املهندس 
إبراهيم عثامن بصفة رسمية يف التعاقد مع التونيس الدويل فخر الدين بن يوسف، وذلك من أجل االستمرار يف تدعيم 
ح عالء وحيد املتحدث اإلعالمي للنادي اإلسامعييل أن لجنة التعاقدات التي  هجوم الفريق خالل املريكاتو الحايل«. ورصنّ
تضم كل من أحمد العجوز وخالد القامش وأبوطالب العيسوي ومحمد محسن أبوجريشة ويرتأسها املهندس إبراهيم 
عثامن قد أوصت باستعادة خدمات الدويل التونيس بعد تألقه الالفت للنظر ضمن صفوف الفريق ونجاحه يف االنسجام 
رسيعا مع الالعبني فضال عن جاهزيته الفنية والبدنية بجانب تفضيله االستمرار مع الدراويش رغم العروض املحلية 

والعربية التي تلقاها مؤخرا.

 حسني
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جراية شهرية ب100 مليون 
للبنزرتي مع الوداد البيضاوي

ك  وقد متسنّ املغريب٬  البيضاوي  الوداد  مع  رسميا  عقده  البنزريت  فوزي  املدرب  أمىض 
مصادر  وتشري  ملوسمني.  الوداد  اقرتاح  بعد  واحد  موسم  ملدة  عقد  بإمضاء  البنزريت 
بة من البنزريت أنه سيتقاىض جراية شهرية يف حدود 100 ألف دينار بقطع النظر  مقرنّ
الوداد  رئيس  مع  تسوية  إىل  البنزريت  ل  توصنّ أخرى  جهة  من  واملكافآت.  املنح  عن 
سيتنازل  إذ  الطرفني  تجربة جمعت  آخر  الفارط يف  قبل  العام  مستحقات  بخصوص 

املدرب عن جزء منها مقابل تعهنّد الوداد برصف جانب آخر.
* حسني

عبد القادر الوسالتي يصاب 
من جديد ويبتعد لفرتة 

طويلة عن النادي االفريقي
إىل تدخل جراحي عىل  الوساليت  القادر  اإلفريقي عبد  النادي  ميدان  خضع متوسط 
مستوى الركبة وذلك بإرشاف رئيس اللجنة الطبية الدكتور محسن الطرابليس. ومن 
املنتظر أن يبتعد عبد القادر الوساليت عن امليادين ملدة ترتاوح بني شهرين اىل 3 أشهر. 
وعليه سيفقد اإلطار الفني لفريق باب الجديد بقيادة لسعد الدريدي ورقة مهمة يف 
وسط امليدان قبل بداية املوسم الريايض الجديد٬ والسؤال املطروح هنا٬ مباذا استفاد 
املوسم  عودته  منذ  كاملة  واحدة  مباراة  يلعب  مل  الذي  الالعب  هذا  من  االفريقي 
دت اصاباته وهو ما يطرح أكرث من عالمة استفهام حول هذا  املايض٬ فقدكرثت وتعدنّ

املنتدب.
* حسني القاسمي

الكايف يعوض الكالعي
ذكرت مصادر مطلعة لـ»الشعب« أن السيد الصحبي الكايف اصبح رئيسا للنادي 

الريايض الكايف بعد انسحاب السيد فتحي الكالعي.

املنصف مشارك يخلف حسان القابسي 
يف تدريب العربي السعودي

أعلن العريب السعودي٬ عن تعاقده مع املدرب التونيس املنصف مشارك لإلرشاف عىل الفريق خالل املوسم الريايض -2020
2021.. وتجدر اإلشارة إىل أن منصف مشارك سيخلف املدرب التونيس حسان القابيس عىل رأس الفريق.

* حسني

قائمة منتخب كرة اليد يف الرتبص 
السادس قبل املونديال

انطلق يوم الثالثاء 17 نوفمرب 2020 يف كل نابل والحاممات 
واىل غاية يوم الجمعة 20 نوفمرب الجاري الرتبص التحضريي 
السادس للمنتخب الوطني لكرة اليد والذي يدخل يف اطار 

استعداداته ملونديال 2021، الذي ستحتضنه مرص من 13 اىل 
ه املدرب الوطني سامي السعيدي  31 جانفي املقبل. ووجنّ

الدعوة إىل 18 العبا وهم:
مروان مقايز -مروان السويس - فرج تقية - أصيل النميل - 
غسان التومي - مصباح الصانعي - اسكندر الزايد- يوسف 

معرف- حازم باشا- رامي الفقيه - محمد أمني درمول -وائل 
املزوغي - غازي مميش - إسالم الجبايل- بالل حامم - رمزي 

املجدوب وعصام رزيق.

نزاع قانوني ومالي لهالل 
الشابة يف أروقة الفيفا

ال تزال املصاعب القانونية لهالل الشابة متواصلة. وهذه املرة ليس مع جامعة وديع الجريء٬ 
ا مع لجنة النزاعات يف الفيفا٬ التي حكمت لالعب الكامريوين »تريي« بفك االرتباط وتسلنّم  وامننّ
مبلغ يف حدود 400 ألف دينار بحكم عدم تسلمه ملستحقاته. وتسعى هيئة املكرش بالتوازي 

مع رصاعها القانوين يف الجامعة اىل ايجاد مخرج لالشكال مع الالعب املحرتف خاصة أن وضعيات النزاع مع الالعبني األجانب تختلف 
ي وإالنّ سيتمنّ منعها من االنتداب. عن املحليني وتستوجب التعامل الجدنّ

* حسني

املتأمل واملتابع لتحضريات اوملبيك الكاف منذ بداية شهر جويلية املايض 
توجهاتها  التي توضحت  التسيريية  الهيئة  يثني عىل مجهودات  ان  عليه 

وسياستها املبنية عىل استثامر
عالقاتها لتكوين فريق بإمكانه املراهنة عىل الصعود اىل الرابطة الثانية٬ 
الرياضية  جندوبة  امام  خاصة  الفريق  اجراها  التي  الودية  فاللقاءات 
التي  التحضريات  فكرة عن  اعطت   1-1 يوسف  ملعب ساقية سيدي  يف 
يطمح  ان  الفريق  وبامكان  الصحيح  الطريق  يف  سائرة  انها  القول  ميكن 
اىل قسم أفضل تحت ارشاف املدرب الصادق التوايت ومساعدة الشعبوين 
عشبه  تأكل  الذي  جيالين  بن  نورالدين  ملعب  هو  الوحيد  العائق  لكن 
لتجديد  دينار  الف   500 ناهزت  ميزانية  رصدت  والوزارة  االصطناعي 
تغيري  عملية  أن  يوحي  يشء  ال  اآلن  حد  اىل  لكن  االصطناعية  االرضية 

االرضية ستكون بعد ايام
وقد تصطدم الهيئة بعدم قبول امللعب من طرف لجنة صلوحية املالعب 

لتكون امكانية استقبال اوملبيك الكاف لضيوفه يف امللعب الجديد بالساقية 
واردة جدا )دشن يوم 9 أفريل 2019( اما عن ترسانة الالعبني املنتدبني أو 

العائدين الذين امضوا للموسم 2020 /2021 فهي تتكون من:
- عامد الكايف حارس مرمى قادم من املطوية

- امين الجبابيل حارس مرمى قادم من صافية القصور
-خليل بلدي ورضوان التونيس من النجم الخالدي

- ريان العوجي وطارق الشعبوين وحسني العبيدي ونذير التبيني وحمزة 
جاليب من اتحاد بوسامل

-غسان السعيدي من نادي الجريصة
-حلمي ثوابتية من مستقبل املرىس

-هاين الغريب من نادي الدهامين
هذا وتم االستغناء عن العبني اثنني وهام امين شقرون وشهري املغراوي.

االكيد ان هذه االنتدابات تتطلب ميزانية تتجاوز 120الف دينارا كدفعة 

اوىل هذا ما اكده رئيس االوملبيك الن االمضاءات لوحدها باحرتام اتفاقياتنا 
مع الالعبني يك ينرصفوا لتحقيق الهدف املنشود مع نهاية املوسم: وهو 

الصعود استعدادا لالحتفال باملائوية سنة 2022.
* محمد

أولمبيك الكاف

انتدابات الجل الصعود و تحقيق الهدف املنشود
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يكتبها: ناجي الخشناوي

»الرواية هي تشارٌك فريٌد من نوعه 
الوحيد  املكان  إننّها  والقارئ.  الكاتب  بني 
يجمع  أن  يستطيع  الذي  العامل  هذا  يف 
بني غريبني يف حميمينّة مطلقة«. هذا ما 
الكاتبة  الكاتب األمرييك بول أوسرت، لكن عندما تُنهي قراءة رواية  يقوله 
ادرة عن دار مسكلياين للننّرش،  التونسينّة أمرية غنيم، »نازلة دار األكابر« الصنّ
ستكتشف، إىل جانب الحميمينّة املطلقة، أن الرنّواية هي أيضا تشارٌك فريٌد 
القارئ  بني  الرنّواية،  وأزمنة  القارئ  بني  الروائينّة،  خصيات  والشنّ القارئ  بني 
وأمكنة الرنّواية، فهذه الرنّاوية املتاهينّة ستمنحك إىل جانب صفة القارئ، صفة 
ك لتنغمس بكلينّتك  املستمع وصفة املتفرنّج، بل إنها ستستفزنّ باقي حواسنّ
شكنّل  الذي  التنّوليدي  بخيالها  مأخوذ  وأنت  الرسدينّة  مناخاتها  يف  طواعينّة 
تتقاطع اجتامعا وافرتاقا خدمة لسرية مجتمعية،  ري-ذاتينّة  السنّ مشكاة من 
لتونس يف الننّصف األونّل من القرن العرشين تحديدا ولسرية متتدنّ عىل مدى 
قرن كامل من الزنّمن، سرية متحرنّكة متمرنّدة عىل إطار الحيك وزمنه، سرية 
انية املوجعة عن القهر االجتامعينّ والتنّمييز  اديب الجونّ ال تنتهي فيها الرسنّ
الحقوقية  واالنتهاكات  الجنيسنّ  واالستغالل  الطبقينّ  والحيف  العنرصينّ 
مل الغرائزينّ ومركنّبات الننّقص وُعقد امليول املائلة، كلنّها وغريها تتقينّح  والدنّ

فال ندري أَ هي بَررِئَت فينا أم نحن ما زلنا بها معطوبني.
مع  البرش  جهود  تضافر  عىل  املعارصة  املعامرينّة  الهندسة  تعتمُد 
ومبجرنّد  البسيطة  البلنّورية  واجهاتها  تغريك  تصاميم  لتشييد  الرُّوبُوتات 
وتتآلف  املكان  تأنُس  وعندما  التنّعقيد  شديدة  متاهة  تكتشف  دخولها 
عىل  ينطبق  ما  متاما  وهذا  يرًسا،  أكرث  داخله  حركتك  تصبح  ناته  مكونّ مع 
رواية »نازلة دار األكابر«، فواجهة معامرها الرسدينّ تبدو واضحًة بسيطًة، 
فإىل جانب »حديث البدايات«، نحن أمام »شذرات« من عرشة أحاديث، 
الجنسني، يف  لكل جنس من  والرنّجال، خمٌس  الننّساء  بني  بالعدل  مٌة  ُمقسنّ
دة إىل املكان والزمان، لكن عندما نلج منت  رسد متناوب، مع إشارات محدنّ
الرنّواية نلفي أنفسنا داخل أَجَمة من األحاديث والرنّوايات تأتينا من عدد 
ال يُحىص من الرُّواة ومن املروينّ لهم أيضا، ولنئ أسعفتنا الكاتبة أمرية غنيم 
بـــ«خارطة طريق« يف شكل شجرة العائلة فانوًسا نسرُب به عتمة األجمة، 
الرنّواية،  محورا  املتصاهرتني  العائلتني  أفراد  غري  من  يتناسلُون  الرنّواة  فإننّ 
ية،  الرسنّ قصصهم  فلك  يف  دار  ومن  الَخَدم  أحاديث  يف  الكاتبة  فتورنّطنا 
والثنّقافينّة  اإلصالحية  الحركة  رموز  من  قليل  غري  عدد  أحاديث  ى  ونتقفنّ
ياسية واالجتامعينّة يف تلك الفرتة وما سبقها أو ما لحقها، ومتاما مثل  والسنّ
حكاياتهم/ مع  ونتآلف  للرُّواة  نأنُس  عندما  دة،  املعقنّ املعامرينّة  التنّصاميم 

رك آمنني بني الشخصينّات جميعا، لكنه  شهاداتهم، تعاطًفا أو نفوًرا، سنتحنّ
أمٌن محفوف بالالنّمتوقنّع  والالنّمنتظر، أمٌن يُربكه خيال الكاتبة تغمرك به 

كلنّام قلبت صفحة من الرنّواية. 
م لنا ما اختارته  جه أمرية غنيم -الرنّاويُة العليمُة- عندما تقدنّ خياٌل تؤجنّ
املتخينّلة  خصيات  الشنّ الرواية، ومن اختارته من  من »شهادات« عن بطيل 
ة العشق »املجهضة« بني »لالنّ  و«الحقيقينّة« ليدلُوا بدلوهم يف حقيقة قصنّ
فصلني  تخصيص  عدم  أو  فاستثناء  عدمها،  من  اد  الحدنّ والطنّاهر  زبيدة« 
حبكة  يرفع  اد،  الحدنّ والطاهر  زبيدة  لالنّ  باألمر  املعنيني  لشهادة  مستقلنّني 
لعلنّ  التأويل،  من  النهائيا  بابا  ويفتح  القارئ  خيال  ج  ويؤجنّ عاليا،  الرنّواية 
أقربها إلينا من قول الكاتبة غري املكتوب أن يف وجه لالنّ زبيدة وجه من كلنّ 
ا هو  اد المرأة بعينها إمننّ امرأة تونسينّة، وأن يف ُمداراة عشق الطنّاهر الحدنّ
إعالن رصيح لعشقه لكلنّ امرأة، للمرأة باأللف والالنّم، وما نازلة دار الننّيفر 
ارين:  ودار الرنّصاع إالنّ وجه من وجوه »الننّازلة« التونسينّة املستمرنّة، نازلة الدنّ
والتنّقدمينّة،  الرجعينّة  واالختالف،  التنّنميط  دين،  املجدنّ ودار  املحافظني  دار 

الهامش واملركز، الحرينّة والعبودينّة... 
هي  حتام  لكنها  الرنّواية،  يف  الرسينّة  الرنّسالة  شفرُة  هي  هذه  رمبا 
رغم  هر  الدنّ يد  لقهر  اد  الحدنّ الطنّاهر  االجتامعينّ  للمصلح  العلنينّة  الرنّسالة 
إننّه  وجودٌي،  ابتالٌء  إننّه  قدميًا،  ابتالًء  ليس  اع  فالرصنّ م...  املعمنّ الحقد  نرِبال 
ا لذلك اختارت  رة... وحيث املسرية تستمرنّ شاقنّة طويلة، ورمبنّ َدفَُة املعمنّ الصَّ

أمرية غنيم اسم »هند«، حفيدة لال زبيدة، رمزا لهذه املسرية، فمن معاين 
للمرأة  الحقيقينّة  الوجوه  بورة، وهذا وجه من  الصنّ القوينّة  املرأة  أنها  هند 
وء ستكرُب، وأننّ األقفال ستُفتنّح كلنّام تقلنّصت  التونسينّة املؤمنة بأن هالة الضنّ
املسافُة بينها وبني دهليز »التنّاريخ العريق من العنجهينّة والزنّهو والتنّباهي 

. ا لندنّ والتنّعايل«، ألننّ اللنّعب مع »األسياد« ال يكون إال ندنّ
وائر  الدنّ من  سلسلة  املاء  يف  نلقيها  التي  الحصاة  ترسم  مثلام  متاما 
ف  »الرشنّ »نازلًة«  غنيم  أمرية  الكاتبة  ألقت  عي،  توسنّ شكل  يف  نهائينّة  ال 
زماين  حينّز  ويف  مغلق  فضاء  يف  حدثت  متصاهرتني  عائلتني  بني  املهدور« 
لني معلومني، ومنها رشعت الكاتبة يف توسيع دوائر الحيك  مضبوط ومبتدخنّ
املاء،  بسالسة  لني  واملتدخنّ والزنّمان  املكان  اخرتق جدران  عي  توسنّ يف شكل 
حيث دار يس النيفر تفيض بأمكنة كثرية يف الحارضة وما جاورها، وحيث 
ليلة ديسمرب من سنة 1935 تنفتح عىل قرن كامل من الزمن وأكرث، وحيث 

شخصينّات  تعضدها  الروائينّة  خصيات  الشنّ
) املُتخينّلة  املخترصة  الرنّسالة  وحيث  حقيقينّة، 

تركُت لكرِ ُعصارة فكري وقلبي) تُلقي بظاللها ال 
عرية  الفكرينّة والشنّ اد  الحدنّ الطنّاهر  نة  عىل مدونّ
التنويرينّ  اإلصالحينّ  اإلرث  عىل  ا  وإمننّ لوحدها، 
وما  اد  الحدنّ الطنّاهر  ملُجاييل  التنّونيس  والحدايثنّ 
قبله وبعده، معولها »نُول« مخينّلة الكاتبة يغزل 
نسًجا ُمحَكام، وانتقاء وظيفينّ ألحداث تاريخينّة 
للنّغة  محكٌم  وتنضيٌد  تونس،  تاريخ  يف  حاسمة 
الفصحى البديعة وقد َشبَّبَتَْها مبعجم املحلنّيات 
، »لغة خالية من أحابيل البالغة وشْقشقة  املنيسنّ
البيان«، لذلك لن تنغلق دوائر الحيك مع انتهاء 
ع، لتخرتق خيالنا  رواية الرنّواية، إنها ال تني تتوسنّ
دوائر  ومامرساتنا،  وأفكارنا  مسلنّامتنا  وتخرتق 
ونحن  امء  السنّ يف  سلًَفا  ُسطنّرت  »أقدار  هي 

نقُفوها يف األرض إن راغبني وإن كارهني«.
منوذًجا  متثنّل  األكابر«  دار  »نازلة  رواية 

فيها  د  فالرسنّ األصوات،  دة  متعدنّ الرنّواية  البوليفونينّة،  للرنّواية  متمينّزا 
الرنّؤى  تختلف  وفيها  نظر،  وبأكرث من وجهة  لسان  أكرث من  نلتقطه عىل 
بني  دميقراطينّة  بطريقة  وتتوزنّع  الوعي  مستويات  وتختلف  اإليديولوجينّة 
الجميع، ولذلك فإن رواية أمرية غنيمة، وهي ترمي بعيدا يف سامء املعاين 
سياسينّة  وعديدة،  دة  متعدنّ مداخل  من  قراءاتها  فرصة  متنحنا  واإلحاالت، 
أجناسية،  قراءة  وحتى  بل  وجندرينّة،  وجاملينّة  وإيديولوجينّة  وتاريخينّة 
ل- جنًسا أدبيًّا، الذي تنبني عليه »نازلة دار  َسُّ فإىل جانب الرنّسالة -فننّ الرتنّ
اد بعنوان  األكابر«، فإننّ قادح رواية أمرية غنيم قصيدة غزلينّة للطاهر الحدنّ
اد أو التي  عرينّة التي كتب فيها الحدنّ »بال أمل« جاءت يف غري األغراض الشنّ
نة تضمينا وظيفينّا يف كامل الرنّواية، بل القصيدة، التي  ُعرَف بها، وهي مضمنّ
فحتني 438/439، حونّلتها الكاتبة إىل غيمة ُحبىل مُتطرها يف  نطالعها بني الصنّ
جميع فصول روايتها ومقاطعها من خالل شحنات الغزل والحب والعشق 

التي يعلو إيقاعها يف الرواية عىل أصوات الكره والحقد والضغينة...
ينامئينّة،  السنّ الكتابة  تقنيات  من  أسايسنّ  مقونّم  عىل  تنهض  والرنّواية 
حيل«/travelling ، وهي التنّقنية التي تتغرينّ فيها عني  ونعني به تقنية »الرتنّ
حيل األمامينّ  حيل، ومنها الرتنّ ى الرتنّ الكامريا يف جميع االتنّجاهات لذلك تسمنّ
حيل العمودينّ يف االتنّجاهني األعىل  حيل الورايئنّ والرتنّ حيل الجانبينّ والرتنّ والرتنّ
أمرية  كتابة  اإلتقان يف  نلمسها شديدة  الحركات  األسفل، وجميع هذه  أو 
خصيات وصًفا برصينّا  غنيم وتحديدا يف املقاطع التي تصف فيها تفاصيل الشنّ
(املالمح/الحركات/الجسد/اللنّباس/طريقة الننّطق...) أو يف املقاطع الحوارينّة 
األمكنة  وصف  يف  رج  تتدنّ مثال،  اردة  السنّ فتجعل  الكاتبة  تستغلنّها  التي 
املكونّنات/  املسافات/  يكور/  الدنّ األلوان/  كل/  (الشنّ معاملها  أو  ومحتوياتها 
األحجام...) وهو ما مينح بعدا مرئينّا للننّص املكتوب، هذا النصنّ القائم عىل 
اجيدي، مامنّ يجعل رواية  حبكة  تسري بني امللهاة واملأساة، بني الدرامي والرتنّ
الخيال  تقاسم  لعبة  يف  تُدخله  وهي  القارئ  من  جدا  قريبة  غنيم  أمرية 
عادة  الذي  السيناميئنّ  املخرج  عكس  عىل  شاء  ما  كيف  تطويره  أو  معها 

ما يلغي خيال املشاهد، وهذا عنُي ما تطلبه رواية أمرية غنيم، قارئ غري 
اد امرأة غري محايدة، ومثلام كانت  محايد، متاما مثلام طلب الطنّاهر الحدنّ
أمرية غنيم كاتبة غري محايدة، لن تنجح أمامها يف مداراة مشاعرك وإعالن 

انتامئك إىل أفقها.
لنئ استأثرت الرنّسالة املزعومة مبجمل القصنّ ومتحورت حولها مختلف 
هادات يف رواية نازلة دار الـأكابر، فإننّ الوسيلة التي وصلت  األحاديث والشنّ
بها الرنّسالة ذات داللة كبرية ال تقلنّ قيمة عنها، وال نخاُل الكاتبة أمرية غنيم 
»لالنّ  إىل  رسالته  اد  الحدنّ الطاهر  فيه  ليُخفي  خبز  رغيَف  اعتباطا  اختارت 
زبيدة«، فإن كانت الرنّسالة تُحيل إىل مسار التحرنّر الفكري، فرغيف الخبز 
، ومعلوم أن املسارين كانا مقرتنني  يحيل حتاًم عىل مسار التحرنّر االجتامعينّ
التنّونسية  التنّحررية  الوطنينّة  الحركة  رموز  جلنّ  عند  دامئا-  كذلك  -وهام 
ده  يجسنّ رمبا  تعانٌق،  واإلعالمينّة،  والننّقابية  ياسية  والسنّ الثنّقافية  املقاومة، 
اد عند تأسيس  ه فرحات حشنّ عار الذي تخرينّ الشنّ
اعد  االتحاد العام التونيس للشغل »بالفكر والسنّ
ده شعار  نبني هذا الوطن«، وهو ذاته ما يجسنّ
الثنّورة التونسينّة بعد أكرث من نصف قرن »شغل، 
حرية، كرامة وطنينّة«، واملساران يتساوقان أيضا 
غنيم،  أمرية  رواية  كامل  عىل  خطوًة  خطوًة 
اع)  فرصاع الفكر التحرنّري التنويري (عائلة الرنّصنّ
الننّيفر)  التكفريينّ (عائلة  الديني  املال  ضدنّ رأس 
) املقهورة  الكادحة  الطنّبقات  رصاع  يعضده 

واملعاتيق)  واآلفاقينّني  والعْريبنّ  ل  والعامنّ الَخَدم 
منوذجا)،  (البلْدينّة  املايل  املال  رأس  أباطرة  ضدنّ 
البلفيدير/  وكازينو  األعظم  الجامع  بني  رصاع 
بني  السور،  تحت  مقهى  عيل/  خايل  مقهى 
وبني  الالنّهوتينّة،  كات  والرشنّ الوضعينّ  القانون 
املدافعني عن القومية الثورية واملتشبنّثني بدولة 

الحامية...
كثافة  يف  ة  خاصنّ اع  الرصنّ هذا  ويتجىلنّ 
أو   ، والذمنّ املدح  وبثنائية  بالننّعوت  املثقل  القيمينّ   / األخالقينّ املعجم 
خصينّات وخلفياتهم ومواقفهم بل وحتنّى  اإلعجاب واالزدراء، يف تصنيف الشنّ
شني  مشاعرهم، ويتجىلنّ كذلك يف سلوك العائلتني تجاه الخدم خاصة واملهمنّ
ننتبه  عموما، ويف طقوسهم ومعامالتهم وتصونّراتهم وألقابهم، ويكفي أن 
من  املمنوعة  الجموع  منتهى  صيغ  أوزان  من  وهي  »أكابر«  مفردة  إىل 
ف كقولنا أعاظم/ أفاضل/ أكارم... وكلها تجمع ما كان عىل وزن أفعل  الرصنّ

اع هي املُفاضلة دامئا. صفًة للتنّفضيل، وأقرب سياق لتأجيج الرصنّ
اد  هل ُحلنّت نازلة دار األكابر وُحسمت؟ وهل َخمدت ريح بخت الحدنّ
دموينّة  اللنّيل جولة  تُستأنف يف سكون  ريثام  »قليال  اصطرََبَ  الرنّخام  أن  أم 
أخرى«؟ تسأل الروائية أمرية غنيم يف روايتها، فيجيبها الواقع التنّونيس أننّ 
عىل رخام هذا الوطن جوالت دموينّة حاقدة مستمرنّة، ومنها االعتداء عىل 
والواجب  الحق  »شهيد  عبارة  ومحو   2012 سنة  اد  الحدنّ الطاهر  رضيح 
 2015 سنة  متثاله  وتحطيم  الرضيح،  فوق  املكتوبة  االجتامعي«  املصلح 
»الزهرة  وجرائد  ذاتهم،  هم  والغوغاء  فلة  فالسنّ ة،  الحامنّ رأسه  مسقط  يف 
بأسامء  وإن  واالفرتاء  التنّحريض  عن  تُقلع  مل  والزنّهو«  والننّهضة  والننّديم 
فراء، غري  حف الصنّ وعناوين جديدة تلفظها اليوم املواقع االلكرتونية والصنّ
اقطة تظلنّ متصاغرة يف  ة بأصواتها الواطئة وأفعالها السنّ امنّ أن الطنّحالب السنّ
االنتامء،  برموز  كني  واملتمسنّ العالية  الحرينّة  أصوات  أمام  ينء  الدنّ موضعها 
ذكرى  الجمهورينّة يف  وسام  من  األول  نف  الصنّ اد  الحدنّ الطنّاهر  منُح  ومنها 
اد  الحدنّ الطنّاهر  اسم  إدراج  التونسينّة  العدل  الثنّامنني، وإعادة وزارة  وفاته 
شهادة  يتونة  الزنّ اكلريوس  اغتصب  أن  بعد  اإلشهاد،  عدول  قامئة  ضمن 
اإلشهاد منه قبل أكرث من مثانني سنة، ومنها أيضا إصدار »بيت الحكمة« 
اد الذي يولد  رعي َصفيُّ الطنّاهر الحدنّ سنة 2019 »اآلثار الكاملة« ألحمد الدنّ
اع َصَدفَتَنا  اليوم شاعرا عاشقا يف روايتك »نازلة دار األكابر«... ليظلنّ الرصنّ

رة حتى نتبنينّ الظننّ من اإلثم. املعمنّ

أفكار متقاطعة:
رواية نازلة دار األكابر: الصّراع، تلكَ الصَّدََفُة امُلعَمّرَُة...


