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بعد عشر سنوات ماذا بقي من الثورة التونسية؟

أربعينية المناضل النقابي والوطني بوعلي المباركي

كأنه معنا لم يغادرنا
الهيئة اإلداريّة الوطنيّة

دورنا أن نعدل البوصلة 
الوطنية ومتى فتح املفاوضات 

يف القطاع الخاص؟

18 ديسمبر اليوم العالمي للمهاجرين 

معاناة واستغالل فاحش
29 و30 ديسمبر 

إضراب يف قطاع املياه
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وطنية 

القيمون عند األخ نور الدين الطبوبي  
استقبل األخ األمني 

العام نور الدين 
الطبويب، مبعية 

األخ منعم عمرية 
األمني العام املساعد 

املسؤول عن قسم 
الوظيفة العمومية، 

أعضاء الجامعة 
العامة للقيمني 

والقيمني العامني 
وتناول اللقاء 

آخر املستجدات 
القطاعية.

األطباء والصيادلة وأطباء الصحة العمومية 
يضربون يوم 25 ديسمرب

 
أمام تعطّل املفاوضات بني سلطة اإلرشاف ونقابة األطباء والصيادلة وأطباء األسنان بالصحة العمومية، خاصة يف النقاط التالية:

- إدماج األطباء العامني يف منظومة طب العائلة اكادمييا وتأجريا.
- إصدار األمر املتعلق بتنظيم اإلدارات الجهوية للصحة.

- ترسيم كافة األطباء املتعاقدين.
وتبعا لذلك نعلن دخول كافة األطباء والصيادلة وأطباء األسنان بالصحة العمومية يف إرضاب عام قطاعي كامل يوم الجمعة 25 ديسمرب 

2020 والذي سيشمل الخدمات الصحية ما عدى الحاالت االستعجالية.

قطاع الشؤون االجتماعية ببن عروس يضطرّ إلى اإلضراب:

مشاكل مزمنة والطرف اإلداري أدار ظهره لهموم ومشاغل األعوان
شّن يوم أمس االربعاء أعوان واطارات قطاع الشؤون االجتامعية بوالية 
مع  اإليجايب  التعاطي  عدم  عىل  احتجاجا  العمل  عن  إرضابا  عروس  بن 

مشاغلهم املهنية واالجتامعية املزمنة.
ووفقا لترصيح االخ سفيان الحرضي الكاتب العام للنقابة األساسية للقطاع 
بالجهة  لجريدة »الشعب« فقد لقي اإلرضاب نجاحا محرتما عَكس مدى 
واالطارات  االعوان  التفاف  املرفوعة كام عَكس مدى  املطالب  مرشوعية 

حول هياكلهم النقابية واالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس.
الوالية  مبقر  الجاري  ديسمرب   14 يوم  انعقدت  صلحية  جلسة  أن  يُذكر، 
للمكتب  العام  الكاتب  املربويك  نجيب  األخ  ترأسه  نقايب  وفد  وحرضها 
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس، لكنها لألسف مل تفرز نتائج 
 16 يوم  االرضاب  إقرار  إىل  يضطر  النقايب  الطرف  جعل  مام  بال،  ذات 

ديسمرب.
االخ سفيان الحرضي أشار اىل ان مطالب االعوان مرشوعة وباإلمكان ان 
يتفاعل معها الجانب االداري ليساهم بالتايل يف تنقية املناخ االجتامعي، 
معربا عن أسفه الضطرار االعوان واملوظفني لالرضاب دفاعا عن حقوقهم.

وقال االخ الحرضي يف ترصيحه إن االعوان واملوظفني ونقابتهم يطالبون 
بتمتيع كافة االسالك بالرتقية االستثنائية واآللية وبالحق يف التكوين لكل 
عون واخصائيي اجتامعي، اىل جانب احرتام رشوط حفظ الصحة والسالمة 
املهنية وتوفري وسائل الوقاية من فريوس كورونا وتحسني ظروف العمل 

املكتب  مع  وبالتنسيق  أنه  ترصيحه  مؤكدا يف  املحلية،  الوحدات  بكافة 
القادمة  النضالية  الخطوات  تدارس كل  الجهوي سيتّم  لالتحاد  التنفيذي 
يف حال تواصل استمرار تصلّب الطرف االداري وتجاهله لهموم ومشاغل 

األعوان واملوظفني.
* صربي الزغيدي

هيئة إدارية يف صفاقس
بصفاقس  جهوية  إدارية  هيئة  الخميس  اليوم  تعقد 

بإرشاف األخ سامي الطاهري 
)تفاصيلها يف عدد الحق(

هيئة إدارية االطباء وأطباء األسنان
والصيادلة  االسنان  وأطباء  لألطباء  جهات  لقاء  عقد  عىل  املوافقة  متت 
االستشفائيني الجامعيني وذلك غدا الجمعة 18 ديسمرب 2020 عىل الساعة التاسعة 

والنصف )09.30( صباحا بنزل البلفدير ـ تونس.

هيئة إدارية للفالحة
متت املوافقة عىل عقد الهيئة االدارية القطاعية للجامعة 
عىل   2020 ديسمرب   22 الثالثاء  يوم  وذلك  للفالحة،  العامة 
ـ  البلفدير  بنزل  صباحا   )09.30( والنصف  التاسعة  الساعة 
ـ برئاسة االخ حفيظ حفيظ  شارع الواليات املتحدة ـ تونس 
املسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  االمني 

عن الشؤون القانونية.

هيئة إدارية بتوزر
لالتحاد  الجهوية  االدارية  الهيئة  عقد  املوافقة عىل  متت 
 2020 ديسمرب   29 الثالثاء  يوم  وذلك  بتوزر  للشغل  الجهوي 
الجهوي  االتحاد  بدار  صباحا   )09.00( التاسعة  الساعة  عىل 
املساعد  العام  االمني  سعد  كامل  األخ  برئاسة  بتوزر  للشغل 

لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عن النظام الداخيل.
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الثقافة  مبدينة  املايض  السبت  االتحاد  هياكل  أحيت 
املباريك  بوعيل  والنقايب  الوطني  املناضل  املرحوم  اربعينية 
اللقاء  املرحوم  وعائلة  ولرفقاء  للقيادة  الفت  حضور  وسط 
املرحوم عرب  امام مناقب  التوقف  كان فرصة جديدة ملزيد 
مسرية طويلة من النضال السيايس والنقايبـ  األخ االمني العام 
نور الدين الطبويب قال إّن االخ بوعيل املباريك مل يغادرنا مبا 
إىل  التي ستعيش معنا  بيننا ومعنا وهي  مازالت  أّن روحه 
كانت  التي  النضالية  املحطات  عديد  أمام  توقف  كام  االبد 
امللفات  العديد من  تذكّر مواقفه من  زيادة عىل  للمرحوم 

الوطنية واالقليمية والدولية.
النقابيني  ذكرى األربعينية كانت لقاًء مهاّم بني االخوة 

من  قلوب  عىل  عزيزة  ذكرى  الحياء  الخطى  أرسعوا  الذين 
عرفوه من قريب عىل امتداد سنوات طويلة.

* حديث الذاكرة واملذكّرة
يحمله  ملا  معربة  الطبويب  نورالدين  االخ  كلمة  كانت 
هذا  املباريك  بوعيل  للمرحوم  ووفاء  حّب  من  الحارضون 
له  قدمت  كانت  الفقيد  سرية  عن  وثائقي  عرض  وتقديم 
السيدة فاطمة بن فضيلة ـ كام كانت لألخ حسني العبايس 
االتحاد  إّن  فيها  قال  كلمة  لالتحاد  السابق  العام  االمني 
البنائه وبأبنائه سيظل كبريا وبوعيل املباريك قدم الكثري من 
األخ  مداخلة  أما  طويلة.  سنوات  امتداد  عىل  التضحيات 
جاءت  فقد  لالتحاد  السابق  العام  االمني  جراد  السالم  عبد 

املباريك سيبقى  اّن املرء حديث بعده وأّن بوعيل  يف سياق 
عّدد  مداخلة  الصالحي  معز  لألخ  كانت  كام  مضيئا  نرباسا 
فيها ما ميز شخصية بوعيل املباريك القيادي النقايب والعرويب 
أشار  الذي  الجاليل  الوهاب  عبد  االخ  كذلك  وتدخل  الفّذ 
يبحثون  ملن  املهّمة  والذكريات  املذكرات  من  العديد  إىل 
الشعر يف  قبل  الراقية  املوسيقى  التفاصيل، كام حرضت  يف 
املرحوم وقد سبق كل ذلك تنظيم معرض صور يوثق تاريخ 
املرحوم بوعيل املباريك مع املسؤوليات التي توالها وقد كان 
عىل  الرائع.  املعرض  هذا  افتتح  قد  الطبويب  نورالدين  االخ 
كل حال شكرا ملن حرضوا وملن تعذر عليهم الحضور وشكرا 

لألوفياء يف زمن عّز فيه الوفاء.

كأنه معنا لم يفارقنا أبدا

إثر وقفة احتجاجية حاشدة ألعوان وإطارات وزارة الشباب والرياضة:

هل يكون الوزير يف مستوى تعهداته والتزاماته أمام الطرف النقابي؟
الشباب  وزارة  مبقر  عمل  جلسة  الجاري  ديسمرب   14 االثنني  يوم  التأمت 
والرياضة واإلدماج املهني ّضمت وفدا اداريا ترأسه السيد الوزير ووفدا نقابيا 
من نقابات اعوان الوزارة والحي الوطني الريايض والنقابة الجهوية ملندوبية 

الشباب والرياضة بتونس والفرع الجامعي للشباب والرياضة بجهة تونس.
الجلسة متحورت حول مختلف املشاكل املهنية واالجتامعية املزمنة والتي 
يوم  نفذوها  التي  االحتجاجية  الوقفة  يف  القطاع  وإطارات  أعوان  طرحها 

الخميس الفارط.
النقابة  عضو  الفالح  جهاد  االخ  قال  الشعب  جريدة  به  خّص  ترصيح  ويف 
االساسية ملوظفي وزارة الشباب والرياضة إن اللقاء كان إيجابيا يف املجمل، وقد 
تعهد الوزير بعرض مطالب املحتجني عىل رئيس الحكومة مبارشة بعد عودته 

من الخارج، والنظر يف إمكانية حّل البعض منها يف االيام القليلة املقبلة.
وقفة  الجاري  ديسمرب   10 يوم  نظموا  قد  القطاع  وأعوان  موظفو  وكان 
احتجاجية حاشدة  أمام مقر الوزارة، بتأطري من نقابات أعوان الوزارة والحي 
والفرع  بتونس  والرياضة  الشباب  الجهوية ملندوبية  والنقابة  الريايض  الوطني 
الجامعي للشباب والرياضة بجهة تونس، رفعوا خاللها الفتات وشعارات تطالب 

بتفعيل منحة التسيري املشرتك واملسريين 
يف الرياضة وتسوية وضعياتهم، وتسوية 
وضعية العملة املتعاقدين باألجر األدىن، 
البيداغوجية  وتفعيل منحة املستلزمات 
واالجتامعي  الرتبوي  التنشيط  إلطارات 
التنظيم  بتحيني  املطالبة  جانب  اىل 

الهيكيل للوزارة.
جهاد  األخ  به  أفاد  ما  وحسب 
الشباب  وزارة  أعوان  أجور  فإن  الفالح 
بأجور  مقارنة  األدىن  تعترب  والرياضة 
موظفي باقي الوزارات، خاصة أنهم مل 

يحصلوا عىل أي زيادة خصوصية منذ سنة 2011، وهو ما دفع نحو 132 إطارا 
إىل التخيل عن وظائفهم صلب الوزارة.

طريقا  املشاكل  هذه  تجد  أن  يف  يأمل  النقايب  الطرف  أن  أبرز  جهاد  االخ 
االستعداد  أتّم  أنه عىل  لسانك، مؤكدا  االجتامعي عىل  املناخ  لتنقية  الحّل  اىل 

واملعنوية  املادية  الحقوق  عن  دفاعا  املتاحة  االحتجاجية  التحركات  الستئناف 
ألبناء وبنات القطاع يف حال مل تتعاط سلطة اإلرشاف إيجابيا مع األوضاع املهنية 

واالجتامعية املتدهورة.
فهل يكون الوزير يف مستوى تعهداته ويف مستوى انتظارات أبناء القطاع؟

* صربي الزغيدي

بيان االتحاد الجهوي 
للشغل بمدنني 

 
ان املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
كبري  بانشغال  يتابع  وهو  مبدنني  للشغل 
العني  ارض  ملكية  عىل  الحاصل  النزاع 
خداش  بني  كل  متساكني  بني  السخونة 
دموي  صدام  اىل  تطورت  والتي  ودوز 
أدى  الصيد  وبنادق  الهروات  باستعامل 
اىل وفاة الشاب نوفل السعداوي باالضافة 

لعرشات الجرحى واملصابني.
خالص  عن  التنفيذي  املكتب  يعرب   -
نوفل  الضحية  الشاب  لعائلة  العزاء 
يتقبله  ان  الله  من  راجيا  السعداوي 
بواسع رحمته ويرزق أهله وذويه جميل 
الصرب والسلوان كام يتمنى الشفاء العاجل 

لجميع الجرحى ضحايا هذه املواجهات.
اىل  األحداث  انطالق  منذ  بادر   -
االتصال بالسلط الجهوي ملتابعة األحداث 
السلط  تأخر  وأمام  اىل تطويقها  والسعي 
الداخلية قمنا كاتحاد جهوي اىل االتصال 
التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  باألخ 
رئاسة  لدى  تدخل مشكورا  الذي  للشغل 
للحيلولة  الحكومة  ورئاسة  الجمهورية 
سالمة  يضمن  مبا  األحداث  تطور  دون 

وحقوق كل األطراف.
- يحمل الحكومة مسؤولية األحداث 
العقاري  االشكال  الحسم يف  لعجزها عن 
يف  تراخيها  ويف  سنوات  منذ  القائم 
تطويق االحتقان ما ادى اىل إذكاء نعرات 
الصدام  اىل  لتصل  والجهوية  العروشية 

العنيف وسقوط الضحايا.
االنجرار  عدم  اىل  الجميع  يدعو   -
لدعوات العنف والفتنة بني أبناء الشعب 
والقرب  الحرية  وشائج  وتغليب  الواحد 

وتغليب صوت العقل والحكمة.
فتح  اىل  القضائية  السلط  يدعو   -
ما  حقيقة  عىل  للوقوف  فوري  تحقيق 
تسجيل  بعد  خاصة  احداث  من  جرى 

خسائر برشية.
ملف  معالجة  اىل  الحكومة  دعوة   -
األرايض االشرتاكية بشكل قانوين ونهايئ 
وإسنادها اىل أصحابها بصفة باتة قطعا 

لتجنب تجدد هكذا احداث.
* الكاتب العام 
عيل العدواين  

االتحاد يحيى أربعينية المناضل الوطني والنقابي بوعلي المباركي

جانب من احتجاجات أعوان وزارة الشباب والرياضة

للرتاث  الوطني  باملعهد  النقابية  الهياكل  انطلقت منذ مدة جلسات ماراطونية داخل 
من أجل تحديد أولويات النضال املشرتك بني جميع األسالك العاملة باملعهد وذلك إثر تردي 
الوضع داخل هذه املؤسسة وتواتر االعتداءات عىل تراث تونس وتاريخها وتخريب مواقعها 
ومعاملها باإلضافة إىل الغياب الكيل للتسيري الدميقراطي داخل هذه املؤسسة العريقة مام 
تسبب يف هضم حقوق اغلب أعوان املعهد وتنامي ظاهرة سوء الترصف وغياب للحوْكمة 
بهذه املؤسسة أمام ال مباالة اإلدارة وتنصلها من جميع االتفاقات املربمة مع األطراف النقابية 

وهذا يعترب رضب للعمل النقايب ومصداقية التفاوض مع أكرب منظمة عاملية يف تونس.
هذا باإلضافة إىل النظرة الدونية لقطاع الثقافة عامة والرتاث خاصة من قبل حكومة 
املشييش والعمل عىل التقليص من ميزانية الثقافة والرتاث مام تسبب يف مزيد من التهميش 

وضياع تراث هذا البلد وآثاره من حكومة إىل أخرى.
مطالبة  القادم  األسبوع  من  بداية  قطاعية  وإرضابات  احتجاجية  وقفات  تنطلق  وقد 

بالنقاط التالية:
- التعجيل بتعيني وزير جديد للثقافة.

- الرتفيع يف ميزانية املعهد الوطني للرتاث بجانبيها األّول والثّاين.
- االنطالق يف إعادة هيكلة املعهد الوطني للرتاث خاصة أنه تّم رصف 200 ألف دينار 

لفائدة مكتب دراسات خاص وبعد ذلك تّم إهامل هذا امللف بني مكاتب الوزارة ورآسة 
الحكومة وهذا يعترب سوء استعامل للامل العام.

- االنطالق يف تنظيم مؤمتر وطني للرتاث من أجل صياغة اسرتاتيجية وطنية تشخص 
اإلشكاليات وتقرتح الحلول الالزمة خاصة يف عالقة بإعادة هيكلة جميع املؤسسات املرشفة 

عىل الرتاث وضمها كلها يف مؤسسة واحدة مثل ديوان وطني للرتاث.
- االنطالق الفوري يف تنقيح مجلة حامية الرتاث التي أصبحت عاجزة عن صّد جميع 
التخريب  ظاهرة  تنامي  أمام  األثرية  ومواقعه  البلد  هذا  معامل  ضّد  الرببرية  الهجامت 

واالعتداء والرسقة.
التسيري  إىل  الوصول  أجل  من  والترشيعية  القانونية  الحلول  بإيجاد  املطالبة   -  6
املسؤولية  من  والتهرب  والالمباالة  الترصف  سوء  ينخرها  التي  املؤسسة  لهذه  الدميقراطي 
تجاه  والرؤية  الكفاءة  عدميي  أشخاص  تعيني  بعد  خاصة  أركانها  بجميع  الحوكمة  وغياب 

حوكمة هذه املؤسسة.
احتجاجية  وقفات  القادم  األسبوع  وسط  للرتاث  الوطني  املعهد  أعوان  وسينّفذ  هذا 
للمطالبة بهذه االستحقاقات املستعجلة مع إمكانية الذهاب اىل إرضاب عام بهذه املؤسسة 

خالل شهر جانفي 2021 ان تواصل االستهتار بهذا القطاع وأعوانه.

 انطالق جديد لتحركات احتجاجية باملعهد الوطني للرتاث

* رمزي الجّباري
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* طارق السعيدي       

انعقدت أمس األربعاء 16 ديسمرب 2020 الهيئة اإلدارية 
القطاعية للمياه برئاسة األخ صالح الساملي األمني العام 
وذكر  والدواوين.  املنشآت  قسم  عن  املسؤول  املساعد 
األخ حسني الشارين الكاتب العام للجامعة العامة للمياه 
ان الهيئة اإلدارية تنعقد بشكل عادي باعتبار مرور ستة 
مناسبة  وهي  العامة  للجامعة  األخري  املؤمتر  منذ  أشهر 
ونوه  القطاع  يف  املهني  والوضع  النقايب  الوضع  لتدارس 
خالل  املبذولة  النقابية  املجهودات  بكافة  الشارين  األخ 
األخ  اعترب  جهته  ومن  القطاع.  داخل  املنقضية  الفرتة 

صالح الدين الساملي ان الهيئة اإلدارية القطاعية تنعقد 
السياسية  املناخات  بتعكر  متسم  معقد  وضع  ظّل  يف 
ميارس  مثال يسء  إىل  املنتخبة  السياسية  النخبة  وتحول 
النواب  العنف ويروج له. وقال ان ما حدث يف مجلس 
من عنف وتهّجم يحمل يف داخله رسائل إىل بقية فئات 
أمر  وهو  ومسموح  مرّبر  »العنف  ان  مفادها  الشعب 
خطري«، وقال إنه ال مكان للوم الشعب عىل اتباع نخبته 
العام املساعد عن أعداء  السياسية. وتحدث األخ األمني 
حدب  كل  من  ويهاجمونه  به  يرتبصون  الذين  االتحاد 
وصوب مؤكدا أن الخالف معهم ناتج عن اختالف الرؤى 
بني من يحمل مرشوع تغري منط حياة التونسيني والعودة 

إىل الوراء يف حني ان االتحاد يرى ان تونس دولة مدنية 
دميقراطية اجتامعية. وشّدد ان الخالف بني االتحاد وكافة 
لربنامجهم  رفضه  يف  يكمن  ويستعدونه  يعادونه  من 
الشعب،  مكتسبات  تصفية  عىل  القائم  االقتصادي 
وتصفية املؤسسات العمومية وقال يف هذا الصدد لو ان 
االتحاد وافقهم يف مساعيهم نحو التفويت يف املؤسسات 
وتجدر  مبّجل.  صديق  إىل  نظرهم  يف  لتحول  العمومية 
والجريدة تحت  تواصلت  اإلدارية  الهيئة  أن  إىل  اإلشارة 

الطبع وستجدون يف العدد القادم مزيدا من التفاصيل. 
العمل  عن  إرضاب  يف  سيدخل  املياه  قطاع  أن  ويُذكر 

يومْي 29 و30 ديسمرب الجاري.

بعد صيحة الفزع التي أطلقتها النقابة األساسية لسلك محافظي الرتاث 
وعدة جمعيات ومواطنني مبنطقة قرطاج من أجل إنقاذ هذا املوقع 
األثري املصنف تراثا عامليا عىل الئحة اليونسكو بعد أن طالته أيادي 
دون  أثرية  مواقع  فوق  البنايات  مئات  تشييد  يف  واملتمثل  التخريب 
قرارات  وإصدار  للرتاث  الوطني  املعهد  او  املكان  بلدية  من  ترخيص 
بلدية يف هدم حوايل 300 بناية منذ الثورة إىل حدود أواخر سنة 2020.

وبعد أن تعالت أصوات األحرار وأصدقاء الرتاث املنادين بإنقاذ تراث 
الدعوات  هذه  مع  إعالم  وسائل  عدة  وتفاعل  التخريب  من  قرطاج 

أقدمت بلدية قرطاج يوم الثالثاء 5 ديسمرب 2020 عىل تنفيذ حوايل 12 
قرار هدم لبناءات عشوائية وغري قانونية بالقرب من املركض الروماين 

بقرطاج.
وإذ نبارك هذا التحرك وهذا التفاعل اإليجايب لبلدية قرطاج يف تنفيذ 
قرارات الهدم إال أننا نسجل احرتاز من حيث املبدإ حيث اقترص هذا 
بنايات عشوائية  يشمل  االعتداءات ومل  بسيط من  التنفيذ عىل جزء 
أن  هل  ندري  وال  قرطاج  مناطق  مبختلف  والجاه  النفوذ  ألصحاب 
القرارات  جميع  لتشمل  القادمة  األيام  يف  ستستمّر  الهدم  عمليات 

الصادرة وهي تقارب الـ 300 قرار هدم أي أنها عملية ذّر رماد عىل 
العيون إلسكات الرأي العام.

وإذ تؤكد النقابة األساسية لسلك محافظي الرتاث عىل إيجابية هذه 
تنفيذ  يف  بالتعجيل  بقرطاج  البلدي  املجلس  تطالب  أنها  إال  الخطوة 
جميع قرارات الهدم الصادرة يف الغرض وسوف تجد الدعم واملساندة 
من  وآثاره  البلد  هذا  تراث  إنقاذ  الوحيد  همها  نقابية  كهياكل  منا 

االعتداء والتخريب.
الكاتب العام املساعد توفيق عمري

بداية محتشمة يف تنفيذ قرارات هدم لبناءات غري قانونية فوق مواقع أثرية بقرطاج

في الهيئة اإلدارية للمياه: 

التنمية وإضراب  التجاذبات السياسية عطلت 
عن العمل يوميْ 29 و30 ديسمرب

تسويف وتنكر لالتفاقيات
تراب  باقي  يف  زمالئهم  غرار  -عىل  بباجة  الرتبية  موظفو  قاطع 
الجهوية  باملندوبية  واملالية  اإلدارية  األعامل  كافة  الجمهورية- 
للرتبية وسائر املؤسسات الرتبوية الراجعة إليها بالنظر عىل مستوى 
الوالية بعد أن طال انتظارهم الذي كاد يبلغ عقدا كامال منذ أول 
إبرامه سنة 2011 وبقيت أغلبية بنوده حربا عىل ورق  تّم  اتفاق 
وذلك إىل سنة 2014 تاريخ شّن أهل القطاع إلرضاب واعتصام داما 
عجاف  سنوات  أربع  بعد  الضغط  هذا  أمثر  وقد  كاملني  شهرين 
اإلمضاء عىل اتفاق 17 ماي 2018 الذي مل يَْعُد أن يكون سوى حبة 
مهدئة وذرٍّ للرماد يف العيون إذ أنتج ترقية استثنائية يتيمة بينام 
لّف النسيان بقية بنود االتفاق كالعادة بفعل املناورات واملامطالت 
املألوفة من سلطة اإلرشاف التي -ومنذ أول حكومة بعد الثورة وإىل 
إنكار  الرتبية سياسة قوامها  اليوم- تعتمد تجاه موظفي  حد هذا 
أسالك  مختلف  بني  التفرقة  وبث  الوقت  ربح  محاولة  مع  الواقع 

التعليم وقطاعاته.

مساندة غير مشروطة
سجل موظفو الرتبية بباجة بكل اعتزاز املساندة املطلقة لنضاالت 

إذ  بباجة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  من  القطاع 
توالت وفود الدعم ومن ضمنها وفد مرتكب من اإلخوة عبد الحميد 
املعتصمني  املوظفني  املغراوي  ورابح  الربعي  وحافظ  الرشيف 
بباجة وذلك يف رسالة واضحة حملت  للرتبية  الجهوية  باملندوبية 
النقابية  واملركزية  الجهوي  االتحاد  طيّاتها مساندة مطلقة من  يف 
ملطالب إداريي الرتبية وتحركاتهم املرشوعة يف سبيل إيجاد الحلول 

العادلة والناجعة للملفات العالقة للقطاع.

دعوة
هذا ودعت األخت منال الحمراوي الكاتبة العامة للفرع الجامعي 
النضال  يف  االستمرار  إىل  القطاع  منظوري  بباجة  الرتبية  ملوظفي 
ومزيد توحيد الصفوف من أجل الحصول عىل حقوقهم املهدورة 
والحكومة  الرتبية  وزارة  من  كالّ  حّملت  كام  نقصان،  دون  تامة 
تبعات سياسة التلكؤ والتسويف قائلة يف هذا الّصدد: »إن مطالبنا 

واضحة، رشعية وغري إعجازية وأهمها تفعيل اتفاق 17 ماي 2018 
حول الرتقيات االستثنائية واملنحة الخاصة وإدماج العاملني بالسلك 
إىل  إضافة  والتكوين  والتنظري  الرتبية  إداريي  املشرتك ضمن سلك 

تنقيح النظام األسايس الذي ال يعكس طبيعة القطاع باملرة«.
ويف هذا الصدد أشارت األخت منال الحمراوي إىل أن العذر سيكون 
االقتصادية  بالظروف  الحكومي  الطرف  تعلّل  لو  الذنب  أقبح من 
هذه  أن  هو  بسيط  لسبب  املادية  املطالب  تسوية  لجهة  السيئة 
املطالب قدمية مّر عليها ما يقارب العرش سنوات يف ظل تجاهل 
مقّزز من سلطة القرار وأن هذا األمر مل يعد من املمكن السكوت 
القطاع  أن  يدركوا  أن  األمر  يهمهم  من  كل  عىل  فإن  لذا  عليه، 
أبدا  يرضخ  ولن  املرشوعة  النضال  أشكال  كافة  مامرسة  سيواصل 
للهرسلة واالبتزاز بل سيلجأ مجربا إىل مزيد التصعيد لو تواصل صّم 

اآلذان عن تلبية حقوقه املرشوعة.
* نزار التوكابري

موظفو التربية بباجة

من أجل حقوقهم صامدون وعلى منهج االتحاد سائرون

ببنزرت  الرتبية  لعملة  الجامعي  الفرع  لّوح 
بالدخول يف تحركات احتجاجية يف األيام القلية 
املقبلة إذا مل يتّم التعاطي اإليجايب مع مشاكلهم 

املهنية واالجتامعية املزمنة.
جاء ذلك خالل اجتامع مكتب الفرع الجامعي 
وذلك  االتحاد  بدار  الجاري  ديسمرب   12 يوم 
املكتب  عضو  السيد  سامي  االخ  بإرشاف 
ببنزرت  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 

لتدارس الوضع االجتامعي واملهني للقطاع.
وكشف اعضاء الفرع أنه مل يتّم اىل اآلن تفعيل 
محارض االتفاقات السابقة املتعلقة بتنفيل ابناء 
العملة يف االنتدابات حسب املقاييس املعمول 
من  عامال   12 انتداب  يتّم  مل  كام  سابقا،  بها 

الناجحني يف مناظرة سنة 2015.
عملة الرتبية يشكون أيضا من عدم توفري الباقي 
من زّي الشغل وأساسا امليدعة لعملة التنظيف 

وعدم رصف منحة الحليب يف بعض املؤسسات 
لعامل  املايل  املفعول  رصف  وعدم  الرتبوية 

الرتبية بعد اعادة تصنيفهم.
سواق  بتمكني  ايضا  الجامعي  الفرع  وطالب 
التنقل  منحة  من  للرتبية  الجهوية  املندوبية 
لحراس  التدفئة  آالت  وتوفري  األكل  ووصوالت 

الليل باملندوبية وباملؤسسات الرتبوية.
* صربي الزغيدي

مشاكل مزمنة يعانيها عملة الرتبية ببنزرت

األخ محمد علي 
خذر يف ذمّة اهلل

ببالغ األىس 
والحزن ننعى 

وفاة األخ 
محمد عيل 

خذر العضو 
السابق لجامعة 

النقل وعضو 
الجامعة العامة 

للمتقاعدين حاليا. 
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه 

ورزق أهله وذويه جميل الصرب 
والسلوان   وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية لعائلة شقرون
ينعى املكتب التنفيذي الوطني وفاة الكاتب العام السابق لالتحاد 

الجهوي للشغل بتونس األخ املناضل محّمد شقرون. 
رحم الله الفقيد ورزق أهله ورفاقه جميل الصرب والسلوان. 

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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الزيتونة وأربعينية 
بوعلي املباركي

 
* النفطي حولة                                                  

مل  لو  نفسه،  ليفرص  العنوان  هذا  يكن  مل 
العزيز  فقيدنا  اربعينية  برنامج  افتتاح  يكن 
والوطني  الجسور  النقايب  واملناضل  املرحوم 
الغيور عىل تونس االخ بوعيل املباريك صباح 
يوم السبت 12 ديسمرب 2020 مرتبطا اشد 
األمني  أىب  التي  الزيتونة،  بشجرة  االرتباط 
العام األخ نور الدين الطبويب إال ان يزرعها 

يف  الزيتون  غرس غصن  اإلرصار عىل  ذاك  يكن  ومل  املرحوم.  يرقد  أين 
املعلوم  العرش  وصاياه  أحد  إال  بوعيل  فيهام  نام  التي  واألرض  الرتاب 
منها واملعدوم لتخليد فلسفة التمّسك باألرض والهوية والتاريخ والذاكرة 
الجامعية لألمة. تلك الفلسفة التي تستمّد جذورها من ثالثة آالف سنة 
أو ما يزيد لتلكم الشجرة املباركة. تلك التي متلك من الرمزية والداللة 
عىل التمسك باألرض والهوية ما يشهد به تاريخ تونس وقرطاج الحضارة 
موروث  من  السالم  لشجرة  الرمزية  تلك  متثله  وما  واإلنسان.  والتاريخ 
ثقايف ضارب بجذوره يف أعامق هذه األرض الطيبة واملعطاءة والخصبة 
تجارية  أبعاد  من  تجّسده  وما  بل  والدواء.  والغذاء  للرثوة  واملنتجة 

واقتصادية وأمن غذايئ.
إذن كان الفتتاح ذلك الربنامج من ِقبَِل االخ األمني العام وهو ميسك بيده 
نجمة  اليرسى  يده  بوعيل، ويف  ليزرعه يف مرقد  الزيتون  اليمنى غصن 
االتحاد. لتشهد عىل ثبات فقيدنا عىل مبادىء حّشاد العظيم والحركة 
النقابية. تلك هي نجمة االتحاد عىل جبني البالد التي أبت إال أن تحتفي 
مع الحضور لتذكّر بخصاله الحميدة ودوره األصيل يف الدفاع عن العامل 
والفالحني والّذود عن االتحاد وعن الدولة. ذلك أنه من أولئك القلّة من 
املؤمنني املخلصني للعروبة وملبادئهم النقابية الذين عاهدوا الله فمنهم 

من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بّدلوا تبديال.
حارضتني  تكونا  أن  إال  البالد  نجمة  والزيتونة  االتحاد  نجمة  أبت  إذن 
متّر  عصيب  يف ظرف  أقيمت  التي  والوطن،  االتحاد  فقيد  أربعينية  يف 
تداعيات  يضّمد جراحه من  زال  ما  والوطن جريح  تونس وشعبها.  به 
ربيع الخراب وزيف دميقراطية البيع العريب، التي بيعت فيها السيادة 
تتوّجع  تركتها  كام  الّنقابيني  سيد  يا  اليوم  تونس  هي  وها  الوطنية. 
أبناءها  تطارد  فارسنا  يا  الجدد  الحكام  تونس  وهاهي  توّجعت.  كام 
املحاربني يف سبيل عزّتها ومناعتها واستقرارها وأمنها. بل ها هم حكام 
األمس واليوم اجتمعوا عىل كلمة سواء ليُحكموا غلق األبواب عىل من 
كام  بوعيل  يا  هؤالء  الخارج.  يف  لتونس  الناصعة  الصورة  تقديم  يريد 
مثال عىل  العمل  يريد  تونس، ملن  بررة  الخناق عىل  يضيّقون  عهدتهم 
تقديم صورة مميّزة للزيتونة وأبعادها الحضارية والتجارية والغذائية، 
تونس من وصاية  بل وملن يعمل عىل تحرير صورة  الثقايف.  وموروثها 

فرنسا ووكالئها. 
السيناميئ  املدين  املجتمع  يف  الناشط  ان  وجدي  ابا  يا  الشاهد  ومثايل 
نارص  يا  لك  ليقول  األبدية.  نومتك  وأنت يف  إليك  يشكو  بيوض  سهيل 
أنّه ال يزال محارصا منذ 2016، وممنوع من إنجاز رشيطه  املظلومني، 
الوثائقي الخاص بالزيتونة وعالقتها مبيادين التجارة واالقتصاد والسياحة 
الثقافية واألمن الغذايئ، يف خدمة تونس والواجب الوطني. ويبلغك أنه 
هو  وها  شديد.  ونضال  جهيد  وبجهد  القليل  النزر  عىل  إالّ  يحصل  مل 
ما زال يشكوك وأنت يف حرضة الشكائني. ألّن تونس يا أبا وجدي كام 
تركتها تحت وطأة عرشية سوداوية مظلمة وظاملة. وألنه متّكن منها كام 
تعلم اللصوص والقتلة. ومل ير فيها شعبها غري مزيد من التفقري، وثقافة 
التكفري والتفجري باسم التكبري. فأعادوا علينا يا أبا وجدي خطاب الهوية 

بعد أن حسمت الهوية.
فهل نرتك تونس يف األوحال يا أبا وجدي وأنت من الذين قاتلوا لتخرجها 

نقابة

مبزيد األىس والحرسة ولكن بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تلّقينا خرب وفاة أخينا 
النقايب محمد شقرون إثر أزمة صحية ترتّبت عن إصابته بوباء  وصديقنا املناضل 
كورونا الذي يأىب إالّ أن يأخذ مّنا األعزّاء علينا رحمهم الله جميعا ووقى بالدنا رشه 

وغريه من األوبئة.
بوفاته، نفقد يف األخ محمد شقرون مناضال يحتّل مكانة بارزة يف حلقات الربط بني 
أجيال النقابيني. فقد عايش وهو شاب يافع عددا كبريا من املؤّسسني وتعلّم منهم 

الكثري وعمل بصفة مبارشة مع عدد منهم مثل الزعيم الحبيب عاشور وعبد 
العزيز بوراوي وخري الدين الصالحي. كام عمل بصفة تكاد تكون لصيقة 

عرفهام  اللتني  األزمتني  وزر  معه  وتحّمل  عاشور  الحبيب  الزعيم  مع 
الوقت  ويف   .1985 وخريف   1978 جانفي  يف  والنقابيّون  االتحاد 
نفسه فتح أبواب االتحاد أمام الشباب املتعلّم واملثّقف حتى يتحّمل 
املسؤولية النقابية يف املصانع واإلدارات ويرتقي يف السلّم النقايب اىل 
أعىل املستويات حيث أنّنا نعّد اليوم من قيادات املنظّمة وكوادرها 
وطنيا وجهويا عددا هاّما من اإلخوة الذين انطلقت مسريتهم بإرشاف 

الراحل محمد شقرون يف االتحاد الجهوي بتونس أو يف االتحاد الجهوي 
ببنعروس ملّا وقع تأسيسه يف بداية الثامنينات.

أّهلته،  التي  أّن أخالق محمد شقرون وكفاءته ونضاليّته هي  وال جدال يف 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  منصب  تحّمل  إىل  فيه،  النقابيني  ثقة  إىل  إضافة 
إقليم  كامل  يغطّي  كان  حيث  القديم  الرتايب  امتداده  يف  وخاّصة  بتونس  للشغل 
تلك  يف  االتحاد  قادة  ثقة  عىل  الحيازة  من  مّكنته  خصاله  أّن  كام  الكربى.  تونس 
الظروف التي اتّسمت بصعوبات اقتصادية واجتامعية جّمة عنوانها األبرز دون شك 
هو انتفاضة الخبز، وأزمة نقابية داخلية نتجت عن استقالة 7 أعضاء من املكتب 
التنفيذي الوطني وتأسيسهم ملنظّمة نقابية موازية جرت كلّها يف ظّل أزمة سياسية 
خانقة سببها الرئييس سباق خالفة الرئيس الحبيب بورقيبة، ويف ظّل أزمة اقتصادية 
تسبّبت فيها االختيارات الليربالية املتوّحشة وأهّم عناوينها التفويت يف املؤّسسات 

العمومية ورضب الحّق النقايب.
مل يكن محمد شقرون ليحصل عىل هذه املكانة لوال كفاءته النقابية ونضاليّته اللتني 
اكتسبتهام من خربته يف قيادة النقابة األساسية مبصنع املعادن الذي كان يعّد 500 
عامل واالتحاد املحيّل باملنطقة وهو هيكل كان ينضّم تحت لوائه عّدة آالف من 
الشّغالني حيث تحّمل املسؤولية منذ سنة 1971 حيث استطاع أن يحّقق للعاّمل 
مكاسب غري مسبوقة يأيت عىل رأسها مكسب العقود املشرتكة القطاعية التي شارك 
يف نقاش البعض منها والزيادات غري املسبوقة يف األجور بعد إلغاء القانون الذي 
كان معموال به من قبل والذي مينع التفاوض يف األجور ومنها العديد من املنح مثل 

منحة اإلنتاج ومنحة الشهر الثالث عرش وغريها كثري.
لذلك ملّا حصلت الهجمة عىل االتّحاد يف جانفي 1978 واالعتداء عىل مقرّاته الجهوية 

ومقره املركزي كان محمد شقرون يف مقّدمة النقابيني الذين هبّوا للدفاع عنه وعن 
أنّه نظّم إرضابا ناجحا يوم 27  النقايب حيث  قياداته وخاصة عن استقاللية قراره 
جانفي 1978 احتجاجا عىل ما حصل من اعتداءات عىل االتحاد يوم الخميس 26.

يف مساء نفس اليوم أي يوم 27 تحّولت قّوة هامة من عنارص أمن الدولة إىل شّقة 
محمد شقرون يف الحي األوملبي ورّوعت زوجته وأبناءه وعبثت مبحتويات الشّقة 

بحثا عن وثائق وأسلحة مزعومة.
هذه األسلحة هي تلك التي اّدعى الباحث أنّها صنعت يف املصنع الذي كان 
يعمل فيه محمد شقرون وتتمثّل حسب الباحث يف كويرتني حديديتني 
نراها يف  التي  السالسل  تلك  مربوطتني بسلسلة حديدية عىل غرار 
الذي  االتهام  هذا  عىل  الباحث  أرّص  وقد  القتالية.  الفنون  سينام 
القضية املشهورة  العام يف  التحقيق واملّدعي  تبّناه كّل من حاكم 
التي جرت أطوارها يف أكتوبر 1978 وقيُض فيها عىل محمد شقرون 

بـ5 سنوات سجنا.
إىل  تعرّض  شقرون  محمد  أّن  املجال  هذا  يف  ننىس  أن  يجب  وال 
ويف  شخصه  يف  ومعنويا  جسديّا  والتنكيل  التعذيب  أنواع  جميع 

عائلته وذلك لحمله عىل االعرتاف بصنع تلك الكويرات.
أّما أثناء املحاكمة فقد وقف هو اآلخر موقفا بطوليّا عىل غرار بقية رفاقه 
أقىص  قد  كان  الذي  املحكمة  رئيس  أسئلة  عن  يجيب  أن  رفض  حيث  النقابيني 

املحامني األصليني وعنّي بدلهم محامني توىّل تسخريهم وجوبا.
الله أكرب الله أكرب الله أكرب

باالتحاد  دامئة  صلة  عىل  شقرون  محمد  بقي  النقابية  للمسؤولية  مغادرته  بعد 
كام  ينظّمها  التي  التظاهرات  كّل  يف  يشارك  وجهويا،  وطنيا  النقابية  وبالقيادات 
املسائل  لبحث  وهناك  هنا  تنتظم  التي  والندوات  املحارضات  من  العديد  يحرض 
طرف  من  سواء  والشغالني  بالشغل  عالقة  لها  التي  املسائل  من  وغريها  النقابية 
األطروحات  مناقشة  الكلّيات حيث كان يحرض  أو من طرف  املختّصة  املؤّسسات 
التي يقّدمها بعض الطلبة يف الشأن النقايب أو العاّميل. ويف السياق نفسه، كان يف 
املّدة األخرية بصدد جمع بعض الوثائق والشهادات حتّى يضّمنها يف مذكّراته التي 

قال أكرث من مرّة إنّه بصدد إعدادها للنرش.
أفضل  عىل  بواجبهم  قاموا  الذين  النقابيني  بقامئة  شقرون  محمد  يلتحق  بوفاته 
وجه وذهبوا بعد أن تركوا بصامت ال ولن متحى يف السجل الزاخر للحركة النقابية 
التونسية املجيدة، بصامت التضحية ونظافة اليد ووضوح الرؤية والثبات عىل املبدإ.

إنّنا إذ نعزّي فيه عائلته فإنّنا نعزّي أنفسنا وكّل النقابيني الصادقني ونسأل الله أن 
يرحمه برحمته الواسعة وأن يسكنه فراديس جّناته كام ندعو الله أن يرزق زوجته 
وأبناءه وأحفاده وأقرباءه وأصدقاءه وكّل من عرفوه جميل الصرب والسلوان.  »إنّا 

لله وإنّا إليه راجعون«.

* د. عادل بن يوسف         

غادرنا فجر اليوم مبستشفى عبد الرحامن مامي بأريانة، املناضل النقايب 
 .19 كوفيد  فريوس  مع  بعد رصاع  سنة   76 سّن  عن  محّمد شقرون 
وبهذه املناسبة األليمة وتعميام للفائدة رأيت من الواجب التعريف 
لألجيال  الشغيلة  والطبقة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بفقيد 
والزاخرة  الطويلة  والنقابية  املهنية  مسريته  عىل  والوقوف  الحالية 

باألحداث والنضاالت.
وبعد  باجة،  أفريل 1944 مبدينة   24 يوم  السيّد محّمد شقرون  ولد 

مزاولة تعليمه االبتدايئ مبسقط رأسه انتقل إىل تونس العاصمة حيث 
الذي تحّصل فيه سنة  التقني بحاّمم األنف  باملعهد  الثانوي  زاول تعليمه 

1964 عىل ديبلوم يف امليكانيك. وفور تخرّجه انتُدب برشكة الكهرباء ثّم برشكة 
 Fonderies« املوّحدة« مبقرين  »املسابك  »سوكومات« »SOCOMET« وبرشكة 
النقابيّني من  السحباين... وعديد  النقايب اسامعيل  Réunies« منذ سنة 1965 مع 

رموز االتحاد.
تقلّد الفقيد عديد املسؤوليات صلب املنظمة الشغيلة وهي تباعا:

- كاتب عام النقابة األساسية للمعادن منذ سنة 1970.
- رئيس جامعة املعادن منذ سنة 1978. 

- كاتب عام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس الكربى منذ سنة 1981.  
- كاتب عام لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس منذ سنة 1984.

- عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل منذ سنة 1981.
ويف يوم 29 جانفي 1978 ومثل عديد النقابينّي أُلِقَي عليه القبض وتعرّض للتعذيب 
بقبو وزارة الداخلية ثّم أحيل عىل املحكمة التي قضت بسجنه ملدة خمس سنوات 
أعضاء  مع  عنه  اإلفراج  تّم  بقفصة   1980 جانفي   27 أحداث  وإثر  شاقة.  أشغاال 
عىل  االستيالء  الحزب  محاولة  ونتيجة   1985 سنة  يف  لالتحاد.  التنفيذي  املكتب 
مقرات االتحاد العام التونيس للشغل وتنصيب ما يعرف بـ»الرشفاء« نادى مبقاطعة 

وإثر  ثانية.  لإليقاف  فتعرّض  السلطة  طرف  من  املنّصبني  »الرشفاء«  مؤمتر 
السابق  الرئيس  للشغل من طرف  التونيس  العام  االتحاد  قيادة  احتواء 
زين العابدين بن عيل، آثر يف سنة 1993 االنسحاب والتفّرغ ملتابعة 

الشأن النقايب والسيايس. 
يف  للمشاركة  الساحة  إىل  من جديد  عاد   2011 جانفي   14 ومنذ 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  عقدها  التي  وامللتقيات  الندوات 
العلمي واملعلومات... ويف 26 جانفي  للبحث  التميمي  ومؤّسسة 
حول  والكرامة«  الحقيقة  »هيئة  أمام  علنية  بشهادة  أدىل   2017
لكنه  األسود«  بـ»الخميس  يعرف  ما  أو   1978 جانفي   26 أحداث 
مقابل  مالية  تعويضات  للحصول عىل  ملّف  تقديم  املقابل رفض  يف 
التعذيب الذي تعرّض له يف قبو وزارة الداخلية والسنوات التي قضاها 
يف السجون. وأُسوة بصديقه ورفيق دربه، األمني العام السابق لالتحاد، األستاذ 
الساهرين عليه ويف  تونس« واقرتب من  انخرط يف حزب »نداء  البكوش،  الطيّب 
مقدمتهم الرئيس الراحل األستاذ الباجي قايد السبيس. لكنه يف سنة 2017 غادره 

نتيجة خيبة أمله يف الرصاعات التي عصفت به من الداخل. 
نال الفقيد عديد الجوائز وأوسمة الشغل واالستحقاق املهني والنقايب.

النقايب  الشأنني  قرب  عن  يتابع  الفقيد  ظّل  الكوفيد،  بفريوس  إصابته  غاية  وإىل 
لتونس  النقايب  التاريخ  يف  والباحثني  الصحافيّني  لدعوات  ويستجيب  والسيايس 
املستقلّة وال يبخل عن تقديم املعلومة والنصيحة للنقابيّني كلام طُلب منه ذلك. 
معي  العامل  الفريق  رفقة  الشط  بحاّمم  بيته  يف  استقبلني   2018 نوفمرب  ففي 
لنا بشهادة مطّولة  بربنامجي اإلذاعي بإذاعة املنستري »شهادات حيّة« حيث أدىل 
استحسان  ونالت  حلقات  ثالث  امتداد  عىل  ببثّها  قمت  األهمية  من  غاية  وعىل 
املستمعني يف كامل أنحاء البالد ومن مختلف الحساسيات السياسية والنقابية نظرا 

إىل موضوعية الرجل ودقة روايته وتحاليله لواقع تونس ماضيا وحارضا.
رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه واألرسة النقابية جميل 

الصرب والسلوان.

املناضل النقابي محمّد شقرون يف ذمّة اهلل

املناضل النقابي محمد شقرون يغادرنا إىل الرفيق األعلى
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ميزانية مهزلة
وانتقد االخ نور الدين الطبويب قانون امليزانية لسنة 2021 
معتربا إياها مهزلة تخدم مصالح أصحاب رأس املال ولوبيات 
التهريب والفساد. وقال إن العالقة العضوية بني املال الفاسد 
الربملان  يف  املمثلة  خاصة  السياسية  واالحزاب  واالنتخابات 
اصبحت ال تخفى عىل احد ولذلك فإن املجلس يصيغ قانون 
مالية عىل قياس املهربني واملتهربني. وبنينّ االخ االمني العام 
كل  قاطع  ان  بعد  القانون  إزاء  بصوته  يْدِل  مل  االتحاد  ان 
والتي  لالتحاد  املعادية  املتكررة  الترصيحات  نتيجة  اللجان 
م األخ  طالت النقابيني وشوهت أعراضهم كذبا وبهتانا. وقدنّ
االمني العام قراءة حول الوضع االقتصادي واالجتامعي مشريا 
اىل ان البالد ستواجه مشاكلها يف ظل توقف دعم الجهات 
من  الكثري  عىل  حصلت  التونسية  الثورة  ان  وبنينّ  املانحة. 
الدعم والقروض غري انها مل توظف بالشكل الجيد ليفونّت 
الوضع  ان  واعترب  منها.  االستفادة  فرصة  الحاكمون  علينا 
االقتصادي الصعب سيخلق بدوره صعوبات اجتامعيه وهو 

ما يفرتض التعامل بهدوء ورصانة وروح مسؤولية.

مجال خاص
واعترب األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول 
عن قسم اإلعالم والنرش، ان مبادرة االتحاد العام التونيس 
للشغل تهدف إىل تجميع كل الفاعلني السياسيني مربزا أن 
يتحاور  ومن  عالقته  خارطة  رسم  يف  االتحاد  تحرك  مجال 
السياسية.  األحزاب  ومنطق  مجال  عن  يختلف  معهم، 

وقال إن االتحاد مطالب بالحديث مع الجميع مبا يف ذلك 

املختلفني معه يف التصورات باستثناء ظواهر سياسية ممن 

التونسية ويرشعون  يبينّضون اإلرهاب ويعتدون عىل املرأة 

بتوسيع  مطالب  االتحاد  ان  الطاهري  األخ  وفرس  للعنف. 

دائرة األصدقاء من اجل حشد أكرب قدر من القوى السياسية 

مبادرة  من  الهدف  ان  الطاهري  األخ  واعترب  البالد.  إلنقاذ 

منظومة  إنقاذ  وليس  تونس  إنقاذ  هي  للحوار  االتحاد 

الحكم. وانتقد  االخ االمني العام املساعد، الرأي القائل بأن 

الحوار الوطني سنة 2013 قد أدى إىل إنقاذ منظومة الحكم 

آنذاك. وقال إن الحوار يف تلك الفرتة جاء إثر جرميتْي اغتيال 

الرباهمي،  ومحمد  بلعيد  شكري  الشهيدين  طالتا  سيايس 

الحوار كان حبل  دا اىل درجة ان  الوضع صعبا ومعقنّ وكان 

نجاة تونس من الفوىض والعنف. وأضاف األخ األمني العام 

بشكل  السياسية  الخارطة  غري  الوطني  الحوار  ان  املساعد 

عميق ومل يخدم مصلحة أي طرف باستثناء الشعب التونيس 

والقوى التقدمية. وفرسنّ األخ الطاهري ان الحوار املطروح 

اليوم لن يقترص عىل القوى املمثلة يف الربملان بل سيسعى 
انتخابوية  اعتبارات  دون  السيايس  القوى  كل  تجميع  اىل 
ع دائرة املشاركني التي لن تنحرص يف مكونّنات  وهو ما سيوسنّ
مشاركة  عن  املساعد  العام  األمني  األخ  وتحدث  املجلس. 
االتحاد  وان  قرار سليم  أنه  مربزا  قرطاج  وثيقة  االتحاد يف 
دافع وال يزال عن مختلف ما جاء فيها من النقاط 64 وبنينّ 
ان ما جاء فيها من محاور تستجيب للتصور االتحاد حول 
االتحاد  أن  وفرس  االجتامعية  الدميقراطية  املدنية  الدولة 
انسحب عندما أصبحت األطراف غري مستعدة لتطبيق ما 
كاريث  الحايل  الوضع  ان  الطاهري  واعترب  الوثيقة.  يف  جاء 
وانه ال ميكن للنقابيني ان يبقوا مكتويف األيدي أمام مساعي 

تخريب بالدنا.

رضورة الحوار
واعترب األخ محمد املسلمي األمني العام املساعد املسؤول 
عن قسم التثقيف النقايب ان السؤال الذي يجب ان يطرح 
ان  يجب  من  بل هو  نتحاور  ان  يجب  من  مع  ليس  اآلن 
يكون  ال  أن  يجب  الحوار  ان  معتربا  غاية،  وألي  يتحاور 
مرشوطا. وقال إن من يدعو اىل الحوار يجب أن ال يقترص 
به.  املحيطني  كافة  ينفتح عىل  ان  بل يجب  أصدقائه  عىل 
بل  سياسية  ليست  االتحاد  مبادرة  ان  املسلمي  األخ  وبنينّ 
هي مبادرة وطنية تهدف اىل التجميع. وقال ان الوضع اآلن 
يحتاج إىل الحوار. وقدم األخ املسلمي قراءة لنتائج الحوار 
الوطني وقال إن الحوار مل يخدم املنظومة الحاكمة آنذاك 

الهيئة اإلدارية الوطنية:

دورنا أن نعدّل البوصلة الوطنية لخدمة تونس ومصلحة شعبها

* تغطية طارق السعيدي وصور منترص العكرمي
شّدد اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل املنعقدة يوم 
11 ديسمرب 2020 برئاسة األخ األمني العام نور الذين الطبويب، عىل رضورة تفعيل مبادرة 
االتحاد وإنجاز الحوار الوطني مؤكدين أن الحوار هو البديل الطبيعي للتجاذبات والتطاحن 
والتشّنج. وبّينوا أن الظرف الذي متّر به بالدنا صعب ويستوجب التحرك إلنقاذها. واعتربت 
نحو  التونسيني  بدفع  يهّدد  الربملان  يف  اإلرهاب  كتلة  وخطاب  سلوك  أن  اإلدارية  الهيئة 
مستنقع العنف والفوىض ويهّدد كيان الدولة، داعية إىل رضورة محارصة العنف والتعجيل 

بالحوار.
قال األخ األمني العام ان الهيئة اإلدارية تأيت إثر اجتامع مكتب تنفيذي موسع تّم خالله 
تناول القضايا الوطنية والجهوية وخاصة قضية التنمية جهويا ووطنيا. كام سبقها اجتامع 
الهيئة  عىل  أن  مؤكدا  القطاعية  القضايا  مختلف  إىل  التطرق  خالله  تّم  قطاعات  مجمع 
العامة لالتحاد يف ما يتعلق  السياسية  الخيارات  الصعب ان تضع  الوضع  اإلدارية يف هذا 

التي  الوطنية والسياسية  التي أطلقها وغريها من املسائل  بخارطة املحيطني به وباملبادرة 
البالد ال يحتمل  الوضع يف  ان  العام  اتخاذ قرار وطني واضح. وبنّي األخ األمني  تستوجب 
بخطر  ينذر  إليه  ما وصلنا  واملبارش ألن  الفوري  الفعل  يستوجب  بل  التأجيل  أو  الصمت 
كبري يتهدد الدولة واملجتمع. قال إن العنف والتجاذبات دخلت مؤسسات الدولة من خالل 
العنف الذي مارسه أعداء الدميقراطية وُمَتَبنِّيي الفكر اإلرهايب ضّد النواب أنفسهم. وقال 
ان املشهد السيايس تعفن اىل درجة ان يتجرأ دعاة الفتنة إىل التطاول عىل املرأة التونسية 
األخ  أخالق وبال ضمري. وحّيى  بال  إزاء ظاهرة سياسية  نحن  النعوت وقال  بأبشع  ونعتها 
التونيس يف منظومة  الذي هّب من أجل حق الشعب  العام نضاالت قطاع الصحة  األمني 
صحية متطورة مشريا إىل ان البوصلة اآلن يجب ان تتجه نحو القضايا الوطنية الكربى من 
اجل إنقاذ البالد. وبنّي االخ نور الدين الطبويب ان الفقر واإلفالس ينّميان صعود التيارات 

الرجعية ويؤدي اىل ظهور قوى التهريب واالرتهان إىل الخارج.

الوضع صعب ال يحتمل 
التمهل واالنتظار
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أحداثا  إن هناك  تونس وقال  بل خدم مصلحة 
حصلت سياسيا إثر الحوار تربز ان هناك تغريات 
إطار  يف  التقدمية  القوى  صعود  ومنها  كربى 
جبهة سياسية قوية، كام متكن اليسار االجتامعي 
يف  مقاعد  عىل  الحصول  من  الواسع  بطيفه 
مجلس النواب يف حني تراجع إشعاع الكثري من 
منحازة  كانت  التي  األخرى  السياسية  القوى 
ان  املسلمي  األخ  واعترب  تقدمية.  غري  لخيارات 
ترك البالد للمجهول والفوىض ال يخدم مصلحة 
أحد. واعترب األخ األمني العام املساعد ان النجاح 
الحوار  خالل  من  ايجابية  نتائج  اىل  التوصل  يف 
املطاف  نهاية  يعني  ال  االتحاد  اىل  دعا  الذي 
ذلك ان غالبية الشعب التونيس خارج املنظومة 
الرسمية وال يهتمون ال لألحزاب وال لواقع الدولة 

ولوضع املؤسسات وقال يف هذا 
العمل  علينا  انه سيكون  الصدد 
ونجاحها  املبادرة  تفعيل  عىل 

وتوظيف نتائجها لخدمة البالد.

املفاوضات يف القطاع الخاص
عيل  محمد  األخ  دعا 
البوغديري األمني العام املساعد 
القطاع  قسم  عن  املسؤول 
التعجيل  رضورة  إىل  الخاص 
يف  اجتامعية  مفاوضات  بفتح 
هذا  أن  علام  الخاص،  القطاع 
بني  مسبق  اتفاق  محّل  األمر 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة وفق محرض 
العامل  ان  البوغديري  األخ  وقال   .2018 اتفاق 
يعانون من تدهور ملقدرة الرشائية وانه ال بّد من 
املفاوضات خاصة أن األزمة الناتجة عن الجائحة 
الصحية مل تؤثر سلبًا عىل جميع القطاعات بل 
هناك قطاعات شهدت انتعاشة متكنها من منح 
العامل زيادة مستحقة. وقال األخ البوغديري إن 
االتحاد العام التونيس للشغل لديه قوى صديقة 
التي  املتوحشة  الليربالية  القوى  عن  تختلف 

تهدف إىل رضب مكتسبات العامل.
 

وحدة الصّف 
واعترب األخ صالح الدين الساملي األمني العام 

املساعد املسؤول عن قسم املنشآت والدواوين 
ان نجاح املبادرة مهّم من أجل إنقاذ البالد وقال 
بعد غيابها يف  الدولة  إىل  تفتقر  اآلن  تونس  إن 
واالقتصادية  التنموية  وخاصة  املجاالت  كل 
هذه  خالل  من  االتحاد  إن  وقال  واالجتامعية. 
املبادرة يسعى إىل التجميع إلنقاذ الوطن. وشّدد 
األخ األمني العام املساعد يف تدخله عىل رضورة 
معتربا  الفرتة  هذه  خالل  النقايب  الصّف  وحدة 
الّداخلية لالتحاد مهّم  الوحدة  أن مزيد تدعيم 
يف نجاح املبادرة. وقال إن الوضع الحايل خطري 
واقع  مواجهة  يف  الجميع  وقوف  ويستوجب 

متقلب يحمل الكثري من املجهول.

صرب وحكمة
اإلخوة  من  عدد  وكان 
دعوا  قد  املتدخلني  النقابني 
مع  الحوار  رضورة  اىل 
اال  استثناء  دون  الجميع 
التي  التكفريية  املجموعات 
وقالوا  اإلرهايب.  الفكر  تتبنى 
وإنجاحها  املبادرة  إطالق  إن 
يتطلب  بل  هيّنا  أمرا  ليس 
وتحدث  والحكمة.  الصرب 
الوضع  النقابيون عن  اإلخوة 
أن  إىل  مشريين  التنموي 
اإلفالس  حافة  عىل  البالد 
االقتصادي وان الشعب يعاين 
من مظاهر الفقر والتهميش 
األوضاع عرب  إصالح  أجل  الوقت من  وانه حان 
الحوار  إثر  وطنية  عمل  خطة  حول  االتفاق 
أن  عىل  املتدّخلون  اإلخوة  وشّدد  الوطني. 
النقابيني معنيّون بقوة مبصري البالد ألن الخراب 
املخّربني  إن  وقالوا  الجميع  يشمل  حّل  ما  إذا 
وأصحاب األجندات الخارجية، ومن يبثّون الفتنة 
عبّؤوه  ما  إىل  ويهرعون  الخارج  إىل  سيهربون 
من ثروات ولن يبقى يف تونس ملواجهة الوضع 
الكاريث إال الفقراء واملهشمون والوطنيون وبيّنوا 
أن فهم األمر عىل النحو الصحيح جعل االتحاد 
رئيس  السيد  عىل  أن  واعتربوا  مببادرته.  يتقدم 
الجمهورية اإلجابة برسعة ألن الوضع ال يحتمل 

التمّهل واالنتظار.  

بيان الهيئة اإلدارية الوطنية حول 
الوضع السياسي يف البالد

نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل املجتمعني اليوم 11 ديسمرب 
للوضع  للمستجّدات وتدارسنا  العام، وبعد متابعتنا  الطبويب األمني  الدين  نور  برئاسة األخ   2020

العام، فإنّنا:
نسّجل تدهور الوضع السيايس يف البالد عىل جميع األصعدة وبالخصوص عىل مستوى تصاعد 
خطاب الكراهية والعنف داخل قبّة الربملان الذي متارسه كتلة ائتالف اإلرهاب تجاه أغلب النّواب 
املعارضني آلرائهم وذلك بتواطؤ صامت إن مل يكن بتحريض من التحالف الحاكم، األمر الذي عطّل 
كيان  ويهّدد  والفوىض  العنف  مستنقع  يف  االنزالق  إىل  تونس  بدفع  وينذر  الربملان  أشغال  أغلب 
الدولة واملجتمع، وندين باملناسبة العنف اللفظي واملادي الذي مورس عىل عدد من النّواب والكتل 
منذ انطالق أشغال هذا املجلس من قبل نفس الجهة ذات الطبيعة اإلرهابية والعنيفة املعادية 
للدميقراطية مبا تقوم به من تجييش وتشويه ونرش لإلشاعات وبّث للكراهية وتحقري للمرأة وترذيل 
للحياة السياسية وصل حّد تهديد رئيس الجمهورية وإهانته. كام ننّدد باعتداءات كتلة اإلرهاب 
عىل الصحافيني وآخرها االعتداء عىل بنات وأبناء التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من أداء واجبهم 

يف تأمني حّق التونسيات والتونسيني يف املعلومة.
نثّمن مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل للخروج من األزمة يف اتجاه خيارات وطنية جديدة 
ونعترب أّن كّل الرشوط تستدعي إنجازها وإنجاحها ونطالب رئيس الجمهورية باإلرساع بالتجاوب 
معها باعتبارها بديال عن التجاذبات والتطاحن ومخرجا من األزمة التي ترّدت فيها البالد وإنقاذا 
إىل  والدميقراطية  الوطنية  القوى  يدعو  كام  االجتامعية،  الدميقراطية  املدنية  للدولة  وحامية  لها 
التفاعل مع املبادرة وتوفري كّل رشوط نجاحها حتّى نجّنب تونس وضعا ال ميكن توقّع مدى نتائجه 

الكارثية.
نعترب امليزانية العمومية املصادق عليها يوم 10 ديسمرب الجاري ال تستجيب لتطلّعات الشعب 
ألنّها خالية من اإلجراءات االجتامعية الرضورية كام هي عاجزة عن مواجهة األزمة الهيكلية عىل 
املستويني االقتصادي واالجتامعي فضال عن أنّها جاءت يف كثري من فصولها لخدمة أقلّية متنّفذة 
ونحّمل  وغريها.  والتجارية  والصناعية  املالية  فيها  مبا  االقتصادية  األنشطة  كّل  تحتكر  ولوبيات 
الحكومة تداعيات هذه امليزانية عىل األُجراء وعىل عموم الشعب ألنّها تأّسست عىل حساب قوتهم 

وأجورهم وضّد مصالحهم وحقوقهم االقتصادية واالجتامعية.
نرفض استمرار ترّدي خدمات املرفق العمومي من صّحة وتعليم ونقل )ونخّص الوضع الكاريث 
الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية دون أدىن تحرّك من الحكومة(، وتديّن املقدرة الرشائية للتونسيّات 
والتهريب  االحتكار  دائرة  الفساد وتوّسع  استرشاء  املقابل  لألسعار ويف  وارتفاع مشّط  والتونسيّني 
التغطية عىل  الحكومة لردعها بل سعت إىل  والتهرّب الرضيبي واالجتامعي دون أدىن إجراء من 

أنشطة هذه اللوبيات املعّششة يف مفاصل االقتصاد واملعرقلة ألّي بناء أو تقّدم.
نحيّي نضاالت مهنيي الصّحة بتأطري من نقاباتهم ومشاركة فاعلة من األطباء الشبّان واملجتمع 
املدين التي تجّسدت يف مسريتهم الوطنية يوم 8 ديسمرب 2020 ونكرب وحدتهم ووعيهم بأهّمية هذا 
املرفق االسرتاتيجي ونتبّنى شعارهم املركزي الذي رفعوه »ننقذوا سبيطارنا«، ونحن نرتّحم عىل روح 
شهيد الواجب الدكتور بدر الدين العلوي، فإنّنا ندعو الحكومة إىل ضامن حقوقه كاملة ومحاسبة 
الرسيعة  االستجابة  إىل  ندعوها  كام  فداء،  كبش  األعوان  جعل  عن  والكّف  الحقيقيني  املسؤولني 
ملطالب قطاع الصّحة بإحداث »هيئة وطنية إلنقاذ املرفق الصّحي العمومي« والرتفيع يف ميزانية 
وزارة الصّحة وخالص ديون املستشفيات والرشوع يف إصالح املنظومة الصّحية، كام نُعلن اعتبار 
يوم 8 ديسمرب من كّل سنة هو يوم الصّحة العمومية نحييه من أجل الوقوف عىل واقعه ومتابعة 

الربامج ورسم التصّورات املستقبلية.
نحيّي التحرّكات الشعبية واالجتامعية يف عديد الجهات ونؤكّد عىل أّن النضاالت املنظّمة التي 
خاضتها االتحادات الجهوية للّشغل بالتشارك مع املنظاّمت الوطنية والجمعيات املدنيّة قد أثبتت 

مرّة أخرى قدرة االتحاد عىل قيادة النضاالت وتأطريها ورسم أهدافها.
نجّدد مطالبة الحكومة باإلرساع بتعديل األجر األدىن املضمون وتحسني ظروف املتقاعدين املادية 
والصّحية والخدماتية وتنزيل الزيادات املستحّقة كام نطالبها بالتفاعل اإليجايب يف إطار آلية 5+5 
ملطالب  مساندتنا  ونجّدد  للقطاعات،  املرشوعة  للمطالب  واالستجابة  املربمة  االتفاقيات  لتطبيق 
القطاعات بتطبيق اتفاقياتها املمضاة مع سلط اإلرشاف. وندعو الحكومة إىل اإلرساع بالرشوع يف 
إصالح القطاع العام طبقا لالتفاق املُمىض مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 عىل قاعدة دعم 

هذه املؤّسسات وتطويرها والحفاظ عىل عموميتها.
فيها  يعملون  التي  البائسة  الظروف  رغم  مثابرتهم  الخاص عىل  القطاع  وعاّمل  عامالت  نحيّي 
ونطالب الحكومة بالتدّخل لتأمني دخل أدىن ملن فقدوا مواطن عملهم بسبب األزمة الحالية، وندعو 
وزارة الشؤون االجتامعية إىل فتح جولة من املفاوضات يف القطاع الخاص تطبيقا لالتّفاق املربم يف 
الغرض سنة 2018 وندعو الغرف التابعة لالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

املعنية إىل إمضاء املالحق التعديلية املتعّثة بعنوان2019-2018.
ننّدد بسقوط عديد األنظمة العربية يف مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوين الغاصب برعاية 
التطبيع  ونعترب هذا  الصهيوين،  االحتالل  كيان  للتطبيع مع  املغريب  النظام  ارمتاء  أمريكية وآخرها 
طعنة للحّق الفلسطيني ورضبة قاصمة للقضايا العربية وتخطيطا ُمحَكام تحضريا لتنفيذ مؤامرة 

الرشق األوسط الكبري وإدماج الكيان الصهيوين يف املحيط اإلقليمي والدويل.

* األمني العام
نور الدين الطبويب

متى 
التعجيل 

بفتح مفاوضات 
اجتامعية

يف القطاع 
الخاص؟
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نقابات المرّكب الفالحي والصناعي بالنفيضة بصوت واحد:

ال مجال للمساس باملرّكب، 
والتفويت يف أيّ شرب منه 

خط أحمر !
الفالحي  املركّب  الثالث،  بوحداته  بالنفيضة،  والصناعي  الفالحي  املركّب  نقابات  أعلنت 
ومعمل العلف ومذبح الّدواجن، أعلنت استعدادها للدخول يف تحرّكات نضالية دفاعا عن 

ممتلكات املركّب ورفضا لكل صوت يدعو إىل التّفويت يف أّي شرب منها.
جاء ذلك يف اجتامع النقابات املذكورة بدار االتحاد املحيل للشغل بالنفيضة أين أكدت 

تصديها لكّل محاوالت املساس باملركّب والّدفع نحو التّفويت يف أجزاء منه.
وطالبت بتشجيع االستثامرات ودعم الّديوان وبتخصيص قطعة أرض للعاّمل الستغاللها 

كمقاسم صالحة للبناء.
*صربي الزغيدي 

سبيبة: مسنّة الـ 101 سنة تتغّلب 
على كورونا

الجهة سّجلت  أن  املحمدي  الدكتور منصف  بالقرصين  األساسية  الصحة  أعلن مدير 
شفاء مسّنة تبلغ من العمر 101 عاما من فريوس كورونا املستجّد. 

الخشناوي،  ناجي  زميلنا  جدة  الخشناوي،  الزنايدي  مسعودة  السيدة  هي  واملسّنة 
وهي أصيلة منطقة إبراهيم الزهار من معتمدية سبيبة، كانت قد أصيبت بالفريوس 

وخضعت للحجر الصحي يف منزلها قبل أن تتعاىف كلّيّا منه.
وقد بارش حالتها الصحية طبيبها الخاص الدكتور عبد النارص الداودي طيلة فرتة الحجر 

الصحي الذايت الذي، نتمنى لجّدة زميلنا موفور الصحة والسالمة وطول العمر.

النقابة األساسية للتعليم الثانوي بأريانة 

بيان مساندة للكاتب العام بأريانة
يف سابقة غريبة وخطرية عىل العمل النقايب وعىل مكانة االتحاد العام التونيس للشغل تلقى األخ الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم 
الثانوي بأريانة منترص بن رمضان مراسلة رسمية عن طريق املندوبية الجهوية للرتبية بأريانة تنّص عىل أن األخ عادل الزواوي كاتب عام 
نقابة أساسية بأريانة املدينة سابقا واألخ محمد مهدي السكراين عضو نقابة أساسية برواد حاليا قدما شكوى أوىل إىل املحكمة اإلدارية 
وثانية إىل هيئة مكافحة الفساد وقضية أوىل منشورة لدى الفرقة األوىل ملقاومة اإلجرام ببنعروس وثانية ملحكمة الناحية بأريانة بتاريخ 
22 /09/ 2020 تتهم األخ الكاتب العام منترص بن رمضان رأسا بالتالعب بحركة النقل للسنوات الدراسية 2018 /2019 - 2019/ 2020 
- 2020/ 2021 وطلب البحث يف فساد وتجاوزات قانونية يف حركة النقل ويف الزيادة عن النصاب ألساتذة املدارس اإلعدادية واملعاهد 

الراجعة إليها بالنظر. 
وبناء عىل هذا الترصف املشني والألخالقي يهمنا أن نوضح أن األخ منترص بن رمضان حرض حركة النقل من أولها إىل آخرها رفقة 6 أعضاء 

من الفرع الجامعي وأمضوا جميعهم عىل مخرجات الحركة.
كام يهمنا أن نبنّي أن السيد عادل الزواوي مل يلتجئ إىل النقابة األساسية للتعليم الثانوي بأريانة املدينة يف أي إشكال تعرض إليه ألنه 
مل يعرتف يوما بهيكله املنتخب ورغم ذلك ترفعنا عن ردود الفعل االنفعالية ودافعنا عنه يف عديد املرّات لكن لألسف هذا دأبه ليلفت 
األنظار إليه ويلعب دور الضحية وقد سبق أن اتهم األخوين عضوي النقابة العامة للتعليم الثانوي سابقا األخ لطفي األحول واألخ نجيب 

السالمي بالتورط يف قضية الالفتات اإلشهارية لرشكة قروي & قروي.
وأمام هذه الهجمة الدنيئة الّتي طالت مصداقية الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة وبلغت حّدا التتبع القضايئ فإنّه 
ال يسعنا إن نعرب عن مساندتنا املطلقة لكاتبنا العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بأريانة وندين من يسعى إىل استهداف النقابيني 

لتحقيق بطوالت زائفة ونقول له إن القضاء ال يرهبنا ما دمنا عىل حق.
* الكاتبة العامة
سامية الحفيص

احتقان في الوكالة الوطنية لحماية المحيط:

التفاف عن االتفاقات وضربٌ ملصداقية 
التفاوض بشأن الخطط الوظيفية

لحامية  الوطنية  للوكالة  األساسية  النقابة  وّجهت 
املحيط مراسلة إىل املدير العام للوكالة طالبت فيها 
بتمكني املكتب النقايب من القامئة االسمية املقرتحة 

للخطط الوظيفية.
والتي  مراسلتها،  يف  األساسية  النقابة  وكشفت 
منها، كشفت عن  نسخة  »الشعب« عىل  حصلت 
عدم  بشأن  املوظفني  من  وردتها  التي  التشكيات 
حصولهم عىل مقرراتهم الخاصة بالخطط الوظيفية 

واملضّمنة مبحرض  اإلدارة  اقرتاحها وعرضها عىل مجلس  تّم  التي 
جلسة مصادق عليها من سلطة اإلرشاف.

الوزارة يف عدم متكني بقية  بنّي أن قرار  النقابة  مكتب 
والذي  وغضب  استياء  عنه  ترتب  املقرتحني  املوظفني 
من شأنه تعكري املناخ االجتامعي داخل الوكالة، مجّددا 
مطالبته بتمكينه من القامئة االسمية لإلطارات املقرتحني 
للخطط الوظيفية مصحوبة بالقامئة االسمية التي متت 
الرفض  ألسباب  الوزارة  بتعليل  ومبده  عليها،  املصادقة 
عن  للدفاع  النهايئ  املوقف  لتحديد  وذلك  ُوجدت،  إن 
محاوالت  لكل  والتصدي  للموظفني  الرشعية  املصالح 

االلتفاف عن االتفاقات ورضب مصداقية التفاوض.
* صربي الزغيدي

يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة النقابات االساسية ان املؤمتر العادي للفرع الجامعي للصناديق االجتامعية  تقرر 
عقده يوم االربعاء  6 جانفي 2021 عىل الساعة العارشة صباحا بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس:

- سيكون باب الرتشح مفتوحا ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية من 25 / 12 / 2020 اىل 01 / 01 / 2021 بدخول الغاية.
- ان يكون خالص اإلنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة متتالية عند الرتشح.

- ان يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن اربع سنوات كاملة متتالية أو كان تحملها ملدة خمس سنوات كاملة.
- ان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد عند الرتشح.

* توجه الرتشحات باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
* يضم مكتب الفرع الجامعي إمرأة عىل األقل وال مينع عدم تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

* يف صورة عدم تضمن تركيبة املكتب التنفيذي املنتخب إلمرأة يتم تعويض العضو الذي تحصل عىل أقل عدد من األصوات 
باملرتشحة التي تحصلت عىل اكرث عدد من األصوات.

** مالحظة: الرجاء إدراج رقم الهاتف واملعرف الوحيد أو نسخة من بطاقة االنخراط مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
مع ذكر تواريخ تحمل املسؤولية النقابية يف مطلب الرتشح واحرتام الربوتوكول الصحي.

الكاتب العام 
يوسف العوادين  

مؤتمر الفرع الجامعي للصناديق االجتماعية بصفاقس يوم 6 جانفي 

انطالق االحتجاجات بكافة مقرات الصناديق االجتماعية ببنزرت:

عالقة  ملفات  رديئة،  وضعية 
واإلدارة العامة غري جدية

انطلق موظفو وأعوان كافة مؤسسات الصناديق االجتامعية بوالية بنزرت يف تنفيذ وقفات 
احتجاجية يومية بساعة، وذلك منذ يوم الثالثاء الفارط 15 ديسمرب الجاري، بتأطري من 

الفرع الجامعي للصناديق والنقابات االساسية واالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت.
املتأزمة  االجتامعية  للوضعية  نتيجة  كان  بل  اعتباطيا،  يكن  ونقاباتهم مل  األعوان  غضب 
وامتعاضهم من تأخر وعدم الجدية يف التعامل مع ملفاتهم العالقة ومع مطالبهم، يعلمها 
جيدا الرئيس املدير العام واإلدارة العامة وسلطة اإلرشاف التي تنّصلت من واجباتها تجاه 

األعوان.
املحارض  جميع  وتفعيل   2020 أوت  محرض  وتفعيل  مبتابعة  يطالب  النقايب  الطرف 
واالتفاقات السابقة وإصدار القانون األسايس املكتمل الذي بقي يف درج رئاسة الحكومة 
إىل جانب سحب زيادة الدولة يف األجور عىل املنح ومراجعة املنح العائلية املجّمدة منذ 

إحداثها ومتكني فاتحي الحق من لباس الشغل املتخلّد بالذمة.
* صربي الزغيدي
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مؤتمر الفرع الجامعي 
لعملة الرتبية  يوم 4 جانفي 
النقابات  كافة  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
االساسية ان املؤمتر العادي للفرع الجامعي لعملة الرتبية تقرر 
عقده يوم اإلثنني 4 جانفي 2021 عىل الساعة العارشة صباحا 

بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس:
- سيكون باب الرتشح ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية مفتوحا 

من 21 / 12 / 2020 بدخول الغاية.
للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  اإلنخراط  خالص  يكون  ان   -

ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة متتالية عند الرتشح.
- ان يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة ال تقل عن اربع 
سنوات كاملة متتالية أو كان تحملها ملدة خمس سنوات كاملة.
- ان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد عند الرتشح.

* توجه الرتشحات باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 
بصفاقس 

* يضم مكتب الفرع الجامعي إمرأة عىل األقل وال مينع عدم 
تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

املنتخب  التنفيذي  املكتب  تركيبة  تضمن  عدم  صورة  يف   *
من  عدد  أقل  عىل  تحصل  الذي  العضو  تعويض  يتم  إلمرأة 

األصوات باملرتشحة التي تحصلت عىل اكرث عدد من األصوات.
أو  الوحيد  واملعرف  الهاتف  رقم  إدراج  الرجاء  مالحظة:   **
التعريف  بطاقة  من  نسخة  مع  االنخراط  بطاقة  من  نسخة 
مطلب  يف  النقابية  املسؤولية  تحمل  تواريخ  ذكر  مع  الوطنية 

الرتشح واحرتام الربوتوكول الصحي.
* الكاتب العام 
يوسف العوادين  

الطرف النقابي تحلى بالرصانة وأجّل اإلضراب في اتصاالت تونس:

بتونس،  للشغل  الجهوي  االتحاد  مع  بالتنسيق 
بتونس  تونس  التصاالت  األساسية  النقابة  أجلت 
الجاري  ديسمرب   17 يوم  تنفيذه  املزمع  االرضاب 
اىل يوم 12 جانفي املقبل، وذلك إثر جلسة صلحية 
للجنة الجهوية للتصالح انعقدت يوم 10 من الشهر 
الخوض  خاللها  وتم  املؤسسة  ادارة  مع  الجاري 
النقايب  الطرفني  بني  الخالفية  امللفات  وتدارس 

واالداري.
احرتام  بشأن  خاصة  متحورت  الخالف  ملفات 
وضعا  مؤخرا  املؤسسة  شهدت  إذ  النقايب،  الحق 
اجتامعيا متعّكرا ومأزوما بسبب قيام االدارة العامة 
الهياكل  مع  الحوار  أبواب  غلق  مامرسة  بسلوكها 
النقابية واعتامدها سياسة املراوغة يف حّل املشاكل 
االجتامعي  الحوار  ادبيات  لكل  ورضبها  العالقة 
االتفاقات ورضب  من  التنصل  عرب  املؤسسة  داخل 
االلتفاف عىل  ومحاوالتها  واحد  جانب  من  بعضها 
املكاسب املحققة باالتفاقات رغم التزامها بعقدها 
العامة  الجامعة  مع  ممىض  االجتامعي  للحوار 

لالتصاالت منذ 2018.
ورضبت  التزاماتها  من  تنّصلت  االدارة  أن  غري 
الهياكل  تحيل  رغم  الحوار  ورفضت  النقايب  الحق 

والدعوة  بالرصانة  والجهوية  القطاعية  النقابية 
الدامئة للحوار الذي قابله تهرب وتنصل من اإلدارة 
النقابية  الهياكل  مع  الحوار  رفض  حّد  اىل  وصل 
االتحاد  من  استوجب  مام  تونس  بجهة  الجهوية 
الجهوي للشغل بتونس والنقابة االساسية للمؤسسة 
تضمنت  باالرضاب  تنبيه  برقية  يصدر  ان  بالجهة 
17 ديسمرب  يوم  املؤسسة يف ارضاب  اعوان  دخول 

.2020
كام يطالب الجانب النقايب باحرتام الحق النقايب 
باالدارة  املتدهور  االجتامعي  املناخ  وتنقية وضعية 
تجاوزات  تشهد  التي  املعلوماتية  لالنظمة  املركزية 
يف حق املوظفني، وقد تعهد الجانب اإلداري بعدم 
قصد  قادمة  جلسة  وعقد  اإلطارات  استهداف 
املديرين  العالقات بني بعض  املناخ وتحسني  تنقية 

املركزيني.
وطالب الطرف النقايب بإيجاد حّل للنقص الفادح 
التقنية  واملراكز  التجارية  بالفضاءات  األعوان  يف 
ومراكز النداء وباحرتام  الحقوق املكتسبة وخاصة 
تلك املتعلقة مبنح التحفيز املختلفة، فضال عن أهم 

احرتام رشوط حفظ الصحة والسالمة املهنية.
تعهدات والتزامات

آفاق  فتح  مطلب  وحول 
الهيكل  وتغيري  باالدارة،  التسميات 
آفاق  خلق  اجل  من  التنظيمي 
املؤسسة  تواكب  حتى  جديدة 
املنافسة الشديدة يف سوق الشغل 
املهندسني  بخطط  يتعلق  فيام 
والتقنيني الذين يتمتعون بكفاءات 

عالية، فقد تعهد الطرف االداري باالنتهاء من هذا 
امللف يف موىف الثالثية االوىل من السنة املقبلة مع 
االلتزام باطالع الطرف النقايب بكل الخطوات قصد 

إبداء رأيه.
التجارية  بالفضاءات  االعوان  يف  النقص  وبشأن 
الجانب  اكد  النداء،  ومراكز  التقنية  واملراكز 
اعادة  ميكن  لكن  حاليا  يتعذر  ذلك  ان  االداري 
وفقا  املصالح  مختلف  بني  داخليا  الوظائف  توزيع 

لالحتياجات.
فقد  املهنية،  والسالمة  الصحة  يخص  ما  يف  أما 
يف  الحاصل  النقص  بتاليف  النقايب  الجانب  طالب 
ما  والتنظيف  الحراسة  العوان  العمل  مراكز  بعض 
عكس عىل الوضع الصحي خاصة يف ظل الوباء، وقد 
صلب  املطالب  جل  بإدراج  االداري  الجانب  تعهد 
من  املنبثقة  املهنية  والسالمة  الصحة  لجنة  اشغال 

اللجان اإلدارية املتناصفة.
انفتاح عىل الحوار واستعداد للنضال

ويف ترصيح سابق خّص به جريدة »الشعب« قال 
االساسية  للنقابة  العام  الكاتب  الغوييل  نزار  االخ 
التصاالت تونس بجهة تونس إن قرار االرضاب جاء 
مراسلة  ردها عىل  بعدم  االدارة  مراوغات  ردا عىل 
اوىل صادرة عن االتحاد الجهوي لطلب عقد جلسة 
أن  قبل  عليها،  ترد  ومل   2020 نوفمرب   16 بتاريخ 

تذكّرها مبراسلة أخرى بتاريخ 23 نوفمرب.
برفض  فُوِجَئ  الجميع  ان  اىل  اشار  محدثنا 
االدارة الجلوس مع هياكل االتحاد الجهوي بتونس 
والنقابة االساسية ومحاولتها ترحيل النقاط الواردة 
باملراسلة االوىل للتفاوض القطاعي وهو ما اعتربوه 

بضامن  تتعلق  عاجلة  ملطالب  وتسويف  مامطلة 
املناخ االجتامعي وتقتيض الرسعة يف فصلها وليس 
او  فيه  املامطلة  لتتّم  والرتتيبية،  املادية  للمطالب 
املؤسسة  ان  رغم  القطاعية  للمفاوضات  ترحيله 
حّد  اىل  فإنها  االتفاقات  بتطبيق  عالقة  ويف  ايضا 
منذ  ُممىض  قطاعي  اتفاق  تطبيق  يف  متاطل  اليوم 

جويلية 2020.
األخ نزار أكد أنه رغم ذلك يبقى الجانب النقايب 
حقوق  يحفظ  ومسؤول  جدي  حوار  عىل  منفتحا 
وكرامة منظوريه مع استعداده لخوض كل األشكال 
النضالية املتاحة  وتأطري التحركات جهويا بدعم من 

االتحاد الجهوي للشغل بتونس.
* صربي الزغيدي

هل تتحلى اإلدارة العامة باملسؤولية وتكون يف مستوى تعهداتها وتنكبّ على حّل املشاكل؟

غضب الفالحني مستمرّ يف املنستري بذور الوباء ولوبيات الفساد
أفاد االخ عامد الرحموين كاتب عام الفرع الجامعي للفالحة ان 
احتجاجات واعتصامات الفالحني مازالت متواصلة يف جهة الساحل 
وخاصة  السقوية  باالرايض  فتك  الذي  األخرض«  »الوباء  بسبب 
خسائر  الفالحني  كبدت  موبوءة  بذور  عن  الناجم  الفلفل  مزارع 
فادحة ماديا بعد »هالك« نصف املنتوج وتسّمم األرض يف عديد 
الهيرشية  يف  وتحديدا  بوزيد  سيدي  غرار  عىل  والجهات  االماكن 
فضال  »الصبيح«  منطقة  وتحديدا  الصخرية  الجنوب  يف  وكذلك 
والبقالطة  وطبلبة  والوردانني  والساحلني  بنبلة  الساحل  جهة  عن 
واملكنني وجميعها مترضرة وتوجه اصبع االتهام اىل بعض الرشكات 
املتعهدة بتوريد وتخزين البذور والتي تعمد اىل اخفاء الكميات 
غري الصالحة ثم تروجها بطرق خفية عن اعني فرق املراقبة الصحية 
فساد  عنه  انجّر  مام  الفالحة  وزارة  إىل  أساسا  الراجعة  الفالحية 
الزرع واالرض التي يتعني حرقها وما عليها قبل تفاقم االمر وتسّمم 

األديم عرب االمتصاص وامليكنة.
T.M.V فريوس *

يقول  وأعراضه  ـ  املستجّد  غري  ـ  الفريوس  هذا  طبيعة  وعن 
االخ عامد انه يضعف الجهاز الخرضي وتشوه الثمرة مع عوارض 
وتساقطها مع تسوس  اصفرارها  االوراق من خالل  فريوسية عىل 
الغصن الرئييس من خالل وجود لون بّنّي داخله )أي تعّفن داخيل(.

* أخبار املخرب
كام أسلفنا مازال اعتصام الفالحني متواصال ولن يفك اال بظهور 
االجراءات  واتخاذ  املسؤوليات  وتحديدا  املخربية  التحاليل  نتائج 
الالزمة مع من يثبت ضلوعه يف هذا املوضوع وانصاف الفالحني 
االدارة سارعت إىل  ان  املمكنة علام  الوسائل  املترضرين مبختلف 
قبل  من  اليومية  الدوريات  خالل  من  الرقابية  اجهزتها  تحريك 
العديد  برفع  قامت  التي  الصحية  املراقبة  واعوان  االرشاد  اعوان 
وهو  الفالحة  بوزارة  املركزي  املخرب  اىل  املشاتل  من  العينات  من 
ما دعا الطرف النقايب اىل الدعوة باالرساع بتقديم النتائج الخامد 
نريان الغضب بإيفاء املترضرين حقهم يف التعويض عن خسائرهم 
الفادحة نتيجة جرائم لوبيات تنخر جسم الدولة وخاصة يف هذا 

القطاع )اي  الفالحة( الحيوي والضامن لالمن الغذايئ الوطني.
* سؤال خطري

ظهر  ملاذا  واحد  سؤال  طرح  عىل  أرصوا  والفالحون  النقابات 
هذا املرض الفريويس علی نوعني فقط وهام »القبيل« و»الرشقي« 
ومل يظهر عىل البقية وهي »املاسار« و»ستارتار« والعرايب؟ سؤال 
خطري ينطوي عىل اتهام! وهنا مربط الفرس وقلب الرّحى عىل حد 
تعبري األخ عامد الرحموين الكاتب  العام الفرع الجامعي للفالحة.
* حمدة الزبادي

األخ نزار الغوييل الكاتب العام للنقابة 
األساسية التصاالت تونس
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لتكنولوجيا  العامة  الجامعة  ت  عبرّ
مساندتها  عن  والخدمات  املعلومات 
املطلقة لنضاالت أعوان وإطارات الديوان 
الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي الذين 
العمل  عن  إرضاب  لخوض  يستعدون 
الجاري، ودعت  ديسمب  و24   23 يومي 
عن  دفاعا  التجند  إىل  األعوان  كافة 

حقوقهم املرشوعة.
مطالب  أن  الجامعة  مكتب  وأكد 
تتلخص  والتي  مرشوعة  الديوان  أعوان 
االجتامعي  املناخ  سالمة  عىل  الحفاظ  يف 
وحامية املكتسبات والحقوق االجتامعية، 
اإليفاء  عدم  أن  له  بيان  يف  واعترب 
أدىن  تنفيذ  عن  والرتاجع  بالتعهدات 
رضب  هو  لألعوان  املضمونة  الحقوق 
لجهود  وتقويض  التفاوض  ملصداقية 
إرساء  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
ثقافة الحوار االجتامعي وتكريس رشوط 
املفاوضة  يف  الحق  ومنها  الالئق  العمل 

الجامعية.

التمسك بحق  مكتب الجامعة جّدد 
األعوان يف إصدار النظام األسايس املعطل 
رغم استيفاء مراحل الدارسة والتفاوض يف 
شأنه واالتفاق عىل مختلف جوانبه منذ 
املالية،  بوزارة  الفارطة  السنة  أكتوبر من 
املهني  والتدرج  االرتقاء  أن  عىل  مشّددا 
ميثالن رشطا من رشوط العمل الالئق مام 

والجامعة  األساسية  النقابة  إرشاك  يفرض 
العامة يف تطبيقه.

يف هذا السياق، أكد مكتب الجامعة 
بالديوان  الحراسة  أعوان  ملطالب  تبنيه 
مشاركة  املتعاقبة  االدارات  أن  واعترب 
هشاشة  عىل  اإلبقاء  يف  بارز  بشكل 
وضعهم وهضم حقوقهم وهو ما يتعارض 
مع ما اقره الدستور التونيس واملعاهدات 
والقوانني  عليها  املصادق  الدولية 

والترشيعات املحلية.
االرشاف  سلطة  دعا  الجامعة  مكتب 
اىل مراجعة متشيها يف التعاطي مع ملف 
لدى  املتخلدة  الديون  استخالص  عدم 
مؤكدا  والخاصة٬  العمومية  املؤسسات 
رفضه التسرت عليها أو تخفيضها ملا لذلك 
انعكاسات سلبية سواء عىل مستوى  من 
الخدمات أو عىل مستوى حقوق األعوان 
واإلطارات، وحّذر يف هذا اإلطار من تهديد 

دميومة هذا املرفق العمومي الحّساس.
* صربي الزغيدي

تجاهل مشاكل األعوان هو ضرب للقانون وللمعاهدات الدولية 
واستهداف لديمومة مرفق عمومي حساس

وزارة الشؤون المحلية
 والبيئة والية الكاف
بلدية القلعة الخصبة

 
 

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات املحلية وليست لهم 
سوابق عدلية او يف حالة إفالس تقديم ملفاتهم يف ظرف وحيد مغلق يكتب عليه عبارة »ال يفتح لزمة املعاليم 

املستوجبة للسوق االسبوعية لالنتصاب والدواب ببلدية القلعة الخصبة«.
ـ سحب االستامرة املعدة للغرض وتعمريها وارجاعها للبلدية قبل انطالق اجراءات البتة

ـ نظري من  الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا مل  قتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة عىل 
دخل االشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.

ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومعرف بإمضائه
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـ وصل خالص الضامن الوقتي املساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي للبتة مؤرّش عليه من طرف قابض 
املالية بتاجروين محتسب بلدية القلعة الخصبة نقدا او بواسطة صك

ـ كشف يف املوارد البرشية التي ستوضع عىل ذمة اللزمة )يتضمن عدد االشخاص الذي سيقع توفريهم 
الدارة السوق وهوياتهم وعنوانيهم(.

ـ نسخة من بطاقة عدد 03
ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس.

ـ تجارب مقدم العرض ورشكائه يف مجال استغالل االسواق
ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح

ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية
نسخة من العقد التأسييس للرشكة اذا كان املتعهد شخصا معنويا.

نسخة من انخراط املشارك يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي سارية املفعول.
كام ان الفائز باللزمة ملزم بـ:

1 تأمني الضامن النهايئ املساوي لربع مثن اللزمة يف ظرف أجل ال يتجاوز اربعة وعرشين ساعة )24ساعة( 
املوالية لتاريخ اجراء البتة.

البلدية وامتام اجراءات تسجيله وتسجيل كراس الرشوط بعد تأمني الضامن  اللزمة مع   إبرام عقد  ـ   2
النهايئ لربع مثن اللزمة بالقباضة املالية بتاجروين.

3 ـ وقد حدد آخر أجل لتقديم ملف املشاركة يوم الخميس 24 ـ 12 ـ 2020 عىل الساعة الخامسة مساء.
ترسل ظروف الرتشح يف اآلجال عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع او بااليداع 

املبارش مبكتب ضبط بلدية القلعة الخصبة )ال ميكن تعمري االستامرة يوم البتة(.
وإذا تخلف املبتّت له عن تقديم هذه الضامنات يف اآلجال املذكورة تتوىل البلدية اعادة اشهار اللزمة دون 

ان يكون له الحق يف اسرتجاع الضامن الوقتي املؤمن من طرفه.
بعد  اال  املفعول  نافذة  اللزمة  تصبح  وال  االقتضاء  عند  التبتيت  عدم  بحق  لنفسها  البلدية  تحتفظ  ـ   3

مصادقة املجلس البلدي.
وملزيد االرشادات ميكن االتصال بإدارة البلدية اثناء توقيت العمل عن طريق الهاتف: 78431115.

مدة اللزمةتاريخ البتةالضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصول

األسبوعية  السوق 
النتصاب والدواب

262.600.00026.260.0002020.12.25
العارشة  الساعة  عىل 
صباحا باملقر القديم 

للبلدية

غري  سنوات  ثالث 
قابلة للتجديد بداية 
جانفي  غرة  من 
2021 إىل موىف شهر 

ديسمب 2023

إعالن بتة عمومية وللمرة الرابعة لتسويغ لزمة السوق األسبوعية بتاريخ 25 ـ 12 ـ 2020
لسنوات 2021، 2022 و2023 بتاريخ  25 ـ 12 ـ 2020 ملدة ثالث سنوات

يعتزم رئيس بلدية القلعة الخصبة إجراء بتة عمومية للمرة الرابعة باالشهار واملزاد العلني لتسويغ الفصول املذكورة حسب بيانات الجدول التايل:

جامعة تكنولوجيا المعلومات تساند أعوان ديوان اإلرسال اإلذاعي والتلفزي:

األخ عيل ورق

بيان االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 
حول غياب املنوال التنموي وتردي األوضاع  
االتحاد  بدار   2020 ديسمب   7 يوم  املجتمعة  الوطنية  للمنظامت  الجهوية  الفروع  ان 
باالحتقان  املتسمة  بالجهة  األوضاع  اليه  آلت  ما  تدارسها  وبعد  بجندوبة  للشغل  الجهوي 
واالستياء وانعدام الثقة يف السلط الجهوية واملركزية وانسداد انتهاج منوال تنموي غري عادل 
أثبت فشله يف تحقيق الحد األدىن من العيش الكريم ألبناء الجهة وبسبب سياسة الحكومة 
تفقري قطاعات  اىل مزيد  أدى  الذي  االمر  الزائفة  والوعود  التسويف واملامطلة  املبنية عىل 
الفقر وتراجع يف  البطالة وازدياد نسبة  وانتشار   - العمومية  املرافق  واسعة وتدين خدمات 

االنتاج الفالحي والصناعي وسيطرة الفساد ونهب الرثوات...
وأمام كل هذا الوضع القائم فإننا كفروع جهوية للمنظامت الوطنية لن نقف متفرجني 
عىل هذا االنحدار الكبري ولن نكون إال يف صفوف ابناء جهتنا متبنني املطالب الشعبية املرشوعة 

املتمثلة يف:
- تطبيق كل القرارات الصادرة عن املجالس الوزارية الخاصة بوالية جندوبة بتاريخ 25 

أفريل 2015 و16 ماي 2019 مبا يحقق التنمية بكامل مناطق ومعتمديات الجهة.
- تفعيل القرارات املنبثقة عن الجلسة املنعقدة مبقر الوالية بتاريخ 3 أكتوبر 2020 مع 

استعجال اصفاء الصبغة الجامعية عىل املستشفى الجهوي بجندوبة.
- معالجة املديونية البنكية ومياه الري بالنسبة اىل الفالحني ورصف تعويضات املترضرين 
مبا يتامىش واالرضار املسجلة ومتتيع الراغبني يف نقل العملة باالمتيازات املالية والجبائية لرشاء 

وسيلة نقل.
وحدات  بعث  عىل  والتشجيع  السكر  ومنظومة  األلبان  ملنظومة  جذرية  حلول  ايجاد   -

صناعية تحويلية ذات الصلة.
- بعث خط لتمويل املشاريع الصغرى واملتوسطة لفائدة الشبان.

- التعجيل بتسوية وضعية املناطق الصناعية بكل من الروماين االرتياح وبن بشري وفرنانة.
- تعويض 3000 مسكن بدايئ بكامل انحاء الوالية.

- إقرار برنامج جهوي متكامل للنهوض باملؤسسات الرتبوية وصيانتها.
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*  لطفي املاكني    

هل ما يحدث اليوم من مواجهات بني أهايل دوز الشاملية وبني بني 
منه يف  التحوط  ما يجب  يخفي  أم هو  خداش حدث »عريض وعفوي« 
قادم األيام إن مثل هذه االحداث التي بدت تطفو يف السنوات االخرية يف 
بعض مناطق البالد تبعث عىل الحرية والقلق النها تحرك مكامن النعرات 
العروشية والجهوية التي عملت دولة االستقالل عىل محارصتها مبختلف 
الوسائل املتاحة من اجل متاسك الوحدة الوطنية كام كان يدعو إىل ذلك 

الزعيم الحبيب بورقيبة.
إن األحداث املؤملة التي جدت يف األيام املاضية وجعلت رئيس الدولة 
يتحول إىل موقع الخالف القائم بني منطقتني من جنوب البالد ال ميكن ان 
متر هكذا مثل بقية االخبار املتداولة يف مواجيز االنباء والنرشات املتلفزة 
الن ما وراءها هو ما وراء االكمة من املجهول والخفايا التي قد ال يعلمها 
من تبقى لديهم خشية عىل وحدة البالد واستقرارها ومتاسكها وهو أساس 
مقومات الدول الحديثة حتى ال نعود إىل منطق القبلية املقيتة واالنسياق 
دون وعي يف ما قاله منذ زمن طويل الشاعر »ُدريُْد بن الصمة« حني أرص 
عىل انه من قبيلة عزية »فإّن غزْت غزَى وإْن ترشد غزية يرُْشد« وبالتايل 
يخىش اليوم يف ان يكون لدى عموم التونيس شبه قناعة ان الدائرة الضيقة 
الرابط االول والوحيد لوجودهم قبل اي اطار  ملحيطهم االجتامعي هي 
اخر اوسع يف املحيط ومتعدد يف املكونات لذلك فإن االنتصار اليه امر ال 

يقبل النقاش وهنا مكمن الخوف.
* سياسية المفاضلة والتراخي

تكن  مل  الرئيسية  االخبار  بشأنها  تواترت  التي  الدامية  األحداث  إن 
األوىل بل سبقتها وقائع تم تناسيها مبرور االيام وكلها نتيجة ألسباب كان 
ميكن التحكم فيها منذ رشارتها االوىل لكن يبدو ان هناك من يريد ملثل 
هذه االحداث أن تتكرر وتتسع دائرتها لتصبح أمرا واقعا ال يثري أي قلق 
أو حرية  عىل املقّومات األساسية التي توّحد البالد من شاملها اىل جنوبها 
بعيدا عن خطابات املفاضلة التي كثريا ما نسمعها من الفاعلني الّسياسيني 
ومن وسائل االعالم والتي »متّجد« بعض الجهات عىل حساب جهات اخرى 
واهاليها رغم أن الجميع يف مركب واحد بل ان الحسابات الضيقة واملصالح 
العقليات  دائرة هذه  اتساع  لوقف  ساكنا  يحرك  ال  البعض  تجعل  اآلنية 
املريضة والتي هي أشد وطأة من وباء الكوفيد 19 الذي تّم ايجاد التالقيح 
بإعادة  املسكونة  العقليات  تلك  أما  نهائيا  منه  وتتخلص  التي ستحارصه 
جذوة العروشية والجهوية فإن التخلص منها سيكون صعبا إذا ما استبّدت 
بالنفوس حيث نجد »األرضية الخصبة« يف ظل ما شاب مواقف السلطات 
اتخاذها  املفرتض  القرارات  اتخاذ  يف  وتراٍخ  ترّدد  من  واملركزية  الجهوية 
يف وقتها حتى وان كانت موجعة لكنها يف النهاية ستفرض سلطة الدولة 

الواحدة عىل جميع املواطنني دون تفرقة أو متييز.
لكّن ما يطغى عىل املشهد العام بالبالد من هيمنة للوبيات وفرضها 
ألولوية مصالحها ومصالح الداعمني واملساندين لها يف مواقع مختلفة من 

القرار السيايس يُخىش منه ان يكون رسخ لدى عموم املواطنني ان الحصول 
اىل  باالنتصار  البداية  الحقوق املرشوعة اصبح مرتبطًا كام ذكرنا يف  عىل 
الدائرة الضيقة اي العرش والجهة التي اصبحت تهب لنرصة بعضها وبالتايل 
لتمكني  املؤهلة وحدها  الدولة  لالحتكام ملؤسسات  يعد هناك حاجة  مل 
نوعها  كان  مهام  الخالفات  يف   والفصل  حقوقهم  من  الحقوق  اصحاب 
ومصدرها وهذا أمر خطري يجب االرساع كام أرشنا سابقا بتطويقه من قبل 
للمسؤولني لوحدهم بل  الجهد  استثناء أي عدم ترك ذلك  الجميع دون 
األمر موكول اىل باقي مكّونات املشهد السيايس واملجتمع املدين حتى ال 
تنفلت األوضاع باتجاه لن يقدر بعدها أي كان عىل التحكم فيها وتكون 
رضيبة ذلك االنفالت مكلفة عىل استقرار البالد ومتاسكها ووحدتها وحينها 
لن يجنى أّي كان مكسبا أو مصلحة بل سيخرج الجميع خايل الوفاض اذا 

ما انخرمت ثوابت وحدة البالد ومقومات شعبها.

يتابع  وهو  بقبيل  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  إن 
بانشغال كبري النزاع الحاصل عىل ملكية أرض العني السخونة بني بعض 
أصوات  بتطور  تطورت  والتي  ودوز  خداش  بني  من  كل  متساكني 
صدام  اىل  وغريها  االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب  والتحريض  الفتنة 
الشاب  وفاة  اىل  أدى  مام  الصيد  وبنادق  الهروات  باستعامل  دموي 

نوفل السعداوي باإلضافة إىل عرشات الجرحى واملصابني.
نوفل  الشاب  لعائلة  العزاء  خالص  عن  التنفيذي  املكتب  يعرب   -
السعداوي راجيا من الله ان يتقبله بواسع رحمته ويرزق أهله جميل 
الصرب والسلوان كام يتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى ضحايا هذه 

املواجهات.
اىل  األحداث  انطالق  منذ  بقبيل  للشغل  الجهوي  االتحاد  بادر   -
تطويقها  إىل  والسعي  األحداث  ملتابعة  الجهوية  بالسلط  االتصال 
وكذلك االتصال باألخ األمني العام لالتحاد العام لالتحاد العام التونيس 
للشغل الذي تدخل مشكورا لدى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 
للحيلولة دون تطور االحداث مبا يضمن سالمة كل االطراف وحقوقهم.

يف  الحسم  عن  لعجزها  األحداث  مسؤولية  الحكومة  يحّمل   -
حالة  تطويق  يف  تراخيها  ويف  سنوات  منذ  والقائم  العقاري  اإلشكال 
اىل  لتصل  والجهوية  العروشية  نعرات  إذكاء  اىل  أدى  مام  االحتقان 

الصدام والعنف وسقوط الضحايا.
بني  والفتنة  العنف  لدعوات  االنجرار  عدم  اىل  الجميع  يدعو   -
الشعب الواحد وتغليب وشائج القرىب وتغليب صوت العقل والحكمة.

عىل  للوقوف  فوري  تحقيق  فتح  إىل  القضائية  السلط  يدعو   -
حقيقة ما جرى من احداث خاصة بعد تسجيل خسائر مادية وبرشية.

بشكل  االشرتاكية  األرايض  ملف  معالجة  اىل  الحكومة  دعوة   -
قانوين ونهايئ وإسنادها اىل أصحابها بصفة باتة قاطعة لتجنب تجدد 

احداث.
* الكاتب العام  د. عيل بوبكر

بيان االتحاد الجهوي للشغل بقبلي 

استغرب أغلب املتابعني للشأن الربملاين عملية الترسيع يف املصادقة 
عىل قانون املالية لسنة 2021 يف الساعات األوىل من يوم 10 ديسمرب يف 
كانت  كاماًل  يوًما  أّن  أي  الليل  منتصف  اىل  الدستورية  اآلجال  متتد  حني 
ستحصل منه االستفادة بالنقاش واملقرتحات لتنقيح فصول واضافة اخرى 
باتجاه تخفيف عبء االزمة االقتصادية واالجتامعية التي يعاين منها عموم 

الشعب التونيس بسبب تداعيات ازمة الكورونا.
وتوسعت دائرة ذلك االستغراب حني تبني الخيط االبيض من الخيط 
االسود لتستفيق عىل مترير املستعجلني لجملة من الفصول ال عالقة لها 
بانتظارات الطبقات الضعيفة واملفقرة بل جاءت اغلبها لخدمة اصحاب 
بعض  الرتفيع يف  اىل  اضافة  البحار  السابقة يف  والزوارق  العامئة  اليخوت 
والتي  عليها  املوظفة  االداءات  يف  الرتفيع  بوابة  من  االساسية  املواد 

ماراطون  يف  سنوات  منذ  الغارق  التونيس  املواطن  النهاية  يف  يستعملها 
الزيادات والرضائب املسقطة بطرق ملتوية املجرب عىل الخضوع لها طاملا 
ان الحكومات املتعاقبة ال ترى معاناته إال يف الخطابات الفارغة من معاين 
الصدق يف القول واإلخالص يف العمل حيث تطنب يف ذلك »الكالم الكبري« 
وتحيق  الحياة  رضورات  وتأمني  الكريم  العيش  يف  املواطن  حقوق  عن 
اصبحت  والتي  املستوجبة  باالصالحات  والقيام  والطأمنينة  االستقرار 
مجرد اسطر يف خطابات رؤساء الحكومات والوزراء وكل من تدثر »بجبة 

املسؤولية« من مواقعها املختلفة.
* خطاب التضليل واستمرار املعاناة

لقد اكتشف املتابعون للشأن العام من خالل الصيغة النهائية لقانون 
املالية لسنة 2020 نجاح الرتويكا التي تقودها النهضة يف ابتزاز الحكومة 
ورئيسها من خالل ذلك االسلوب الذي اتبعته بإسقاط عديد الفصول عند 
عرضها عىل لجنة املالية ثم وافقت عليها عند التصويت النهايئ يف الجلسة 
العامة وما بني ذلك كان الذهاب واالياب واملقايضة ومترير هذا الفصل 
مقابل مترير فصل آخر يخدم مصالح تلك االحزاب وهذا دون التغافل عن 
»تزيني« الواجهة مبا يرّوج كونه سيقدم اضافة للجانب االجتامعي ونقصد 
ان  الجميع  يعلم  الواقع يف حني  ارض  قانون 386 عىل  بتنزيل  يتصل  ما 
االعتامدات املطلوبة لذلك التنزيل غري مدرجة اصال يف قانون املالية وهذا 

ما أشار اليه رئيس لجنة املالية هيكل امليك أكرث من مرة.
وطغى عىل اذهان اغلبية املواطنني طيلة االيام املاضية التساؤل عن 
بحرْصه عىل »مصالح  الذي طاملا تشدق  التحالف  التي جعلت  االسباب 

شعبنا« يسقط جملة من مشاريع الفصول ذات املنحى االجتامعي باعتبار 
الفالحني  ديون صغار  مثل طرح  الكادحة  الطبقات  مشاغل  تالمس  انها 
االعباء  تحمل  عىل  املساعدة  وصندوق  التقليدية  بالصناعات  والحرفيني 
النهم  الشغل  مواطن  فقدوا  من  ونعني  الصحية  االزمة  عن  املرتتبة 
وكذلك  التونيس  الشعب  عىل  الكبيسة  السنة  هذه  من  املترضرين  أول 
هّشة  بقطاعات  سابقا  املشتغلني  املتقاعدين  لفائدة  املقرتحة  االجراءات 
إضافة اىل مقرتح متتيع كل مواطن بامتياز جبايئ عند رشاء السيارة االوىل 
الراغبني يف الحصول عيل وسيلة نقل عائلية  العديد من  انتظره  وهو ما 
باتت اليوم اكرث  من رضورية لكن الحريصني عىل »مصلحة شعبنا« كان 
لهم رأي اخر عندما انحازوا الصحاب اليخوت واملراكب العامئة »باعتبارهم 

فئة هشة تحتاج إىل معاضدة الدولة لهم« وتلك هي املفارقة اليوم.
إن ما حصل يف الساعات األوىل من صباح 10 ديسمرب يؤكد ان غياب 
الخيار االجتامعي يف قانون املالية لسنة 2021 مل يكن سهوا بل هو »قناعة« 
لدى الحكومة والداعمني لها داخل الربملان وان استمرار خطاب التضليل 
عند حصول الكوارث واالحتجاجات هو »خطة اتصالية« مل تعد خافية عىل 
املختصني يف تحليل مضامني الخطب السيايس العتقاد مرّوجيه انه ميكنهم 
من ربح الوقت واظهار التعاطف كلاّم حّل بالطبقات الشعبية واملفقرة ما 
يستدعي ترديد »اسطوانة باتت اكرث من مرشوخة« لن يصدقها املواطن 
التونيس النه عىل يقني انه لوحده يواجهه بصرب تداعيات ازمة مل يتبني اىل 

حد اليوم اي شعاع يف نفقها الطويل.
عىل كل حال 10 سنوات مرت وال يشء تغري يف حياة التونسيني...

10 سنوات على الثورة

حتى ال تتوسع دائرة العروشية والجهوية

بعد 10 سنوات على الثورة

ميزانية »اليخوت والزوارق العائمة« يف صدارة االهتمامات!

تعزية من االتحاد الجهوي للشغل بقبلي 
إلى عائلة الضحية الشاب )نوفل السعداوي(

التعزية  بخالص  اليكم  بقبيل  للشغل  الجهوي  االتحاد  يتقدم 
واملواساة يف وفاة الشاب نوفل السعداوي إثر أحداث العنف بني بعض 

متساكني دوز وبني خداش.
رحم الله الفقيد واسكنه فراديس جنانه وألهم أهله جميل الصرب 

والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون. 
*  الكاتب العام  د. عيل بوبكر
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    * حوار لطفي املاكني      
أكد نبيل حجي عضو لجنة الحقوق والحريات والعالقات الخارجية 
مبجلس نواب الشعب )نائب عن التيار الدميقراطي( ان التساؤل املطروح 
االنفالت  حالة  ظل  يف  مبهامه  القيام  الربملان  سيواصل  كيف   هو  اليوم 
لوضع  الربملان  رئاسة  تتدخل  أن  االعتداءات دون  لشتى  النواب  وتعرض 

حد لذلك.
ما  تداعيات  عند  »الشعب«  به  خّص  الذي  الحوار  يف  توقف  كام 
يحصل داخل الربملان يف العالقة بني الكتل وكذلك نواب باقي مؤسسات 
نواب  قبل  من  نضالية  أشكال  باتجاه  الذهاب  يستدعي  ما  وهو  الدولة 
نوابها من  له  تعرض  بعدما  الربملان  داخل  املعتصمة  الدميقراطية  الكتلة 

اعتداءات لفظية وجسدية من قبل نواب »ائتالف الكرامة«.
إىل ذلك وّضح نبيل حجي أن ميزانية 2021 ال تستند اىل رؤية واضحة 

وبالتايل لن يتحقق أي إنجاز أو إصالح حسب 
ألنها  للحكومة  الداعم  التحالف  يدعيه  ما 
ميزانية غري واقعية هي تخدم مصالح اللوبيات 

فقط.

قانون  من  جدوى  أي   *
مالية تم تمريره في مثل تلك 
والعنف  التشنج  من  الظروف 

داخل البرلمان؟
ان  عليه  والتأكيد  توضيحه  يجب  ما   -
رؤية  دون  كان   2021 لسنة  املالية  قانون 
ودون تصور ألي نجاعة اقتصادية تستفيد منها 
البالد بل أكرث من ذلك مل يكن منصفا ومنحازا 

الذين قست  التونيس  الشعب  واملتوسطة من عموم  الضعيفة  للطبقات 
عليهم صعوبات الحياة وباتوا عاجزين عن تأمني معيشهم اليومي جراء 

التضخم املتواصل من سنة اىل أخرى.
وقد حرصت الكتلة الدميقراطية عىل تقديم عديد املقرتحات لفائدة 
حرفيي الصناعات التقليدية والرتفيع يف مقدار الشيخوخة والتقاعد التي مل 
تعد تستجيب ملتطلبات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف العيش إضافة اىل 
مقرتح صندوق البحث عن العمل إال أن األغلبية الحاكمة أسقطت تلك 
املقرتحات ذات املنحى االجتامعي وبالتايل لن يأيت مستقبال من يتحدث 
للفئات  املوجهة  الفصول  تلك  أسقطوا  من  ألن  اجتامعية  إجراءات  عن 
لليخوت  الديوانية  املعاليم  التخفيض يف  مّرروا فصول  الضعيفة هم من 

وهنا تربز املفارقة الكبرية بني األقوال واألفعال.
البتزاز  خاضعا  كان  املالية  وزير  ان  سابقا  ذكرت  مام  والواضح 
»الوسادة« الربملانية حسب وصف املشييش للتحالف الذي يدعمه والذي 
يتاجر مبعاناة التونسيني لغايات سياسوية شعبوية وذلك بأن قامت كتلة 
النهضة واملتحالفني معها بإضافة فصل يخصص اعتامدات النتداب عرشة 
آالف من العاطلني ممن سيشملهم قانون 38 لكن  يف املقابل وعىل أرض 
الواقع ال وجود لتلك االعتامدات يف ميزانية 2021 وهم عىل دراية بذلك 

إال أنهم يسّوقون وهام للعاطلني عن العمل.

* هل باستطاعة البرلمان مواصلة القيام بدوره 
بعد الذي حصل في األيام الماضية خاصة أن عديد 
تسييره  وطريقة  رئاسته  إشكالية  تطرح  الكتل 

وارتباطها بالتوترات والمشاحنات بين النواب؟
- الحقيقة ان هذا الربملان يف حال واصل عمله فسيكون شكليا إجرائيا 
فقط حتى يبقى الغنويش رئيسا له إذ كيف سيواصل دوره يف حني يتعرض 
النواب داخله لالعتداءات اللفظية والجسدية مبا ال يرتقي ليكون مؤسسة 
ترشيعية طاملا تنتهك فيه الحقوق والحريات بصمت وتواطؤ من رئيسه 
إضافة إىل الصورة السيئة التي يصدرها للشعب التونيس ويف الوقت نفسه 

ما يظهر من إعادة مناخ االستقطاب الثنايئ والرصاعات التي تهدد األحزاب 
من  أفضل  املجلس  هذا  حل  يكون  وبالتايل  الوضعية  تلك  استمرت  إذا 

استمراره.
أمام  باتت مطروحة  التي  الخيارات  ما هي   *

الكتلة الديمقراطية؟
عىل  النيابية  العهدة  انطالق  ومنذ  الدميقراطية  الكتلة  حرصت   -
حريصة  نفسه  الوقت  ويف  والدستور  والقانون  الداخيل  النظام  احرتام 
بعد  لكن  واالقتصادية،  االجتامعية  التونيس  الشعب  مصالح  خدمة  عىل 
االنتهاكات الجسدية التي تعرض لها زمالؤنا دون ان يتدخل رئيس مجلس 
نواب الشعب لوضع حد لتلك البلطجية من ائتالف العنف فإنه ال ميكن 
قانون  نعطل  مل  نحن  اقول  هنا  املناخ  هذا  مثل  يف  العمل  نواصل  ان 
املالية حرصا عىل مصلحة البالد لكن هذا ال مينعنا من الذهاب يف أشكال 

تصعيدية أخرى مستقبال.

* بمَ تفسر هذا التباعد بينما 
وما  التونسي  المواطن  ينتظره 
يجري داخل مجلس نواب الشعب؟

- لألسف أغلبية األحزاب واالئتالفات داخل 
التونيس بل  الربملان ال تفكر يف مصلحة الشعب 
يف مصالحها السياسوية الضيقة ومصالحها املادية 

ومصالح اللوبيات التي تدعمها.
مصالح  تكون  ان  مستغربا  ليس  وبالتايل 
الشعب ومشاغله أبعد ما يكون عن اهتاممات 
تلك األحزاب والكتل التي انغمست ومنذ دخولها 
بانتهازية  تعمل  ألنها  انتخابية  حملة  الربملان يف 
منذ 2011 وتبحث عن التموقع املصلحي واملادي خدمة ألجندات مالية 

وسياسية داخلية وخارجية.

من  بالبالد  العام  المشهد  يتخلص  لم  لماذا   *
عديد الظواهر المحرضة على العنف ورفض اآلخر 

المختلف وتحقير مكانة المرأة داخل المجتمع؟
يعرتف  ال  الشعب  نواب  مجلس  داخل  أغلبي  تيار  هناك  لألسف   -

فقط  يعرتف  هو  بل  عامة  والحريات  بالحقوق 
غريبة  وتوجهات  أفكار  لفرض  التمكني  بسياسة 
عن دولة الحقوق والحريات واحرتام املؤسسات 
سعت  التي  النهضة  حركة  عن  هنا  وأتحدث 
بعد الثورة وتحديدا يف سنتي 2012 و2013 إىل 
التنظيامت  يد  التونيس وإطالق  الشعب  تقسيم 
يف  تستغلها  أداة  ستكون  أنها  منا  ظنا  املتطرفة 
سياسة التمكني وهي اليوم تعيد الكرة من داخل 
ائتالف  عىل  مستندة  خارجه  من  وليس  الربملان 
الدميقراطية  بقناع  األفكار نفسها ويتسرت  يحمل 

واملدنية.
يف املقابل يسعى طرف آخر اىل إعادة منظومة االستبدال التي كانت 
قامئة قبل 2011 وأتحدث هنا عن الدستوري الحر مستعمال خطابا كاذبا 
بصبغه بلباس الدفاع عن املرأة وحقوق األنسان يف حني انه كان جزءا من 

آلة القمع واالستبداد.

أدوار  تقاسم  وجود  إلى  يذهب  من  * هناك 
تلك  طرح  في  السياسي  اإلسالم  أطراف  بين 
المواضيع لحسابات داخلية وخارجية فهل تذهب 

في االتجاه ذاته؟
النهضة  لدى حركة  بالوكالة  يعمل  الكرامة«  »ائتالف  أن  الحقيقة   -

ليقول ويفعل ما ال تستطيع القيام به حركة النهضة حقاظا عىل صورتها 
الكاذبة داخليا وخاصة للتسويق الخارجي.

بإمكان  هل  األوضاع  هذه  خضمّ  في   *
من  المتزايد  الحجم  هذا  معالجة  الحكومة 

التراكمات في أغلب القطاعات؟
- امليزانية التي متت املصادقة عليها غري قابلة للتطبيق وهذا أمر ال 
ينكره كل العارفني بحقيقة أوضاع البالد ذلك أنها تتضمن أكرث من 20 ألف 
البحث عن ممّولني لها يف حني يعلم الجميع  الواجب  الديون  مليار من 
بسبب  العاملية  االقتصادية  واألزمة  لتونس  السيادي  الرتقيم  ظل  يف  أنه 
وباء الكورونا لن تفلح الحكومة يف توفري هذه املوارد وحتى إن نجحت 
فسيكون ذلك بنسب فائدة مرتفعة مام سيزيد من عجز امليزانية وتفاقم 
التضخم وبالتايل هذه الحكومة تتبع سياسة الهروب اىل األمام عندما تقدم 
مثل تلك امليزانية التي هي بال رؤية وال إصالحات اقتصادية ال عىل املدى 

املتوسط وال املدى البعيد. 

* هل أنت مع الرأي القائل بأن 
الحكومة خاضعة البتزاز تحالف 

الترويكا؟
ابتزاز  خاصة  وأكيد  واضح  األمر  هذا   -
يسميها  كام  الربملانية«  »الوسادة  أو  الرتويكا 
املشييش والدليل ان هذا االئتالف أسقط فصوال 
يف قانون املالية لسنة 2021 داخل لجنة املالية 
أفلحوا يف  أنهم  ويبدو  الحكومة  رئيس  إلبتزاز 

ذلك حني صادقوا عليها يف الجلسة العامة.

كاف  الوطني  الحوار  إجراء  أن  تعتقد  هل   *
للحسم في الكثير من اإلشكاليات المطروحة؟

- ما يجب التأكيد عليه ان التيار الدميقراطي رغم عدم ثقته يف بعض 
األحزاب دعا إىل هذا الحوار ألن الوضعية التي وصلنا إليها مل تعد تحتمل 
بد أن  الحوار ال  العليا نرى ان هذا  البالد  االنتظار وانطالقا من مصلحة 
الشعب  الدستوري وثقة  الجمهورية بحكم موقعه  يكون بإرشاف رئيس 

فيه.
لكن يبدو ان بعض األحزاب ال نية لها يف إصالح األوضاع االقتصادية 
التموقع  إىل  الحوارات  مثل هذه  من  فقط  تسعى  بل هي  واالجتامعية 
والسطو عىل مواقع إضافية داخل مؤسسات وأجهزة الدولة دون ان تشعر 

مبعاناة الشعب التونيس وما يكابده من صعوبات لتأمني عيشه اليومي. 

نبيل حجي عضو لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان لـ»الشعب«

أغلب أحزاب واالئتالفات داخل الربملان ال تفكر إال يف مصالحها 
السياسوية ومصالح اللوبيات التي تدعمها 

هناك تيار أغلبي 
داخل مجلس نواب 
الشعب ال يعترف 
بالحقوق والحريات 

الكتلة الديمقراطية 
مستعدة للذهاب في 

أشكال تصعيدية 

الميزانية التي تمت 
المصادقة عليها غير 

قابلة للتطبيق ألن 
الحكومة عاجزة عن 
توفير الموارد لها
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حصاد الهشيم وقبض الّريح، سريّدد املتشامئون واملشكّكون، الذين 
االنتهازيّني  من  أسالفهم  غرار  عىل  يكّرر  دوما  حالهم  لسان  كان 
»ما كان يجب حمل الّسالح« وترجمتها يف القاموس الّتونيّس: ليتها 
بل هو حكم  تقييمّيا  ليس سؤاال  الحالة  الّسؤال يف هذه  تقع.  مل 
مل  لو  ماذا  افرتايّض:  منطلقها  بعديّة،  ما  إلجابة  مدخال  بعدّي  ما 
ال  الّذاكرة  تحفظه  ما  يرسد  الّتاريخ  إذ  تاريخّي،  غري  سؤال  تقع؟ 
ما تتخّيله وتتمّناه أن يكون. ويف ذلك بالّضبط يفرتق الّتاريخ عن 

األدب ويكتسب كّل أهّمّيته..            
الّتحّوالت  لكّل  وتعريفا  رضورة  املالزمة  االنفالتات،  عىل  االتّكاء 
فعل  أصال  قيامها  منها وشيطنة  والّتنّصل  الثورة  لرجم  الّتاريخّية، 
كّل  يرّشع  للّتربير  مدخل  إىل  يتحّول  عندما  الفهم  تاريخّي.  ال 
الرّتاجعات ويصبح فهام ارتداديّا مقلوبا عىل رأسه. الثورة الّتونسية 
حدث تاريخّي، خطيئتها -إن كان لها خطيئة- أنّها خاتلت الجميع، 
راوغت عّرايف الّثورات، مل تنتظر أمرا من أحد، كّدست دفعة واحدة 
اإلشكالّيات، طرحت  بكربى  الجميع  الّتحديّات ودمغت  كوما من 
الّتفاصيل:  كّل  عن  تغني  شعارات  يف  كّثفتها  وآفاقا  وأحالما  آماال 
الّتشغيل استحقاق يا عصابة الرّسّاق/ شغل، حّرية، كرامة وطنّية.  

الثورة االحتامل )الحلم/ االنتظارات... ( إىل واقع. ما كان  حّولت 
مرتوكة  املغلقة(  االستبداد  أنظمة  مع  والحسم  )القطع  إمكانّية 
الّسياسّية  األطراف  جاهزيّة  ومدى  املوضوعّية  الظروف  توّفر  إىل 

-األحزاب أساسا- بات واقعا عينّيا.    
يكاد  الّتغيري  اإلغالق،  املحكم  الرّشقّي  االستبداد  منط  أنظمة  يف 
عملّيا  هي  الحاكمة  األحزاب  دامت  ما  منه  ميؤوسا  أمرا  يكون 
سائر  يف  فعليا  تتحكّم   التي  هي  والعسكرتاريا  الحاكم،  أحزاب 
الّدواليب. الحاكم بأمره ال يخلع إالّ بإحدى الثورتني: ثورة القرب أو 

ثورة القرص..                       
اإلطاحة برأس االستبداد يف هكذا أنظمة إنجاز يفتح الباب واسعا 

أمام أكرث من إمكانّية ويسّهل إىل حّد مهّمة املعارضات. 
مآلها  عن  الربيئة  غري  األسئلة  عنك  -دع  الّتونسّية  الثورة  رشف 
وأربكت   مسالة  من  أكرث  حسمت  أنّها  استمراريّتها-  واحتامالت 

قناعات وحّتمت مراجعات:  
الثورات  أّن  وثانيها:  قدرا.  ليست  االستبداديّة  األنظمة  أّن  أّولها: 
ليست استجابة ملا عّشش يف أذهان الّنخب من معادالت أساسها 
األحزاب  الّسياسّية-  األطراف  وجاهزيّة  املوضوعّية  الظروف  نضج 
أساسا. وثالثها: تجاوز عقدة صّعدت إىل مرتبة الحقيقة والقانون: 
ال ثوراث يف البلدان املتخلّفة عموما ويف البلدان العربّية خصوصا.   
تجربة:  من  أكرث  يف  تكرّس  ثورّي  موروث  مع  الّربط  ورابعها:   
كان  املركز.  يف  بالّضورة  وليس  املحيط  يف  ثورات  قيام  إمكانّية 
ذلك حال روسيا، رمز االستبداد الرّشقّي بنمط إنتاجها اآلسيوّي يف 
ثوراتها الّثالث: ثورة 1905 وثوريت فيفري )مارس بالّتقويم الّرويّس( 
الفالحّي  البلد  والّصني   1917 الّرويّس(  بالّتقويم  )نوفمرب  وأكتوبر 
بامتياز وجزء هاّم من بلدان أوروبا الرّشقّية... وخامسها: أنّها رّدت 
والقوى  »األطراف«،  شعوب  عىل  خّيمت  التي  اليأس  حالة  عىل 
اليساريّة خصوصا، من إمكانية حدوث أو إحداث تغيري خاّصة يف 
ظّل تضّخم سطوة االعتقاد يف سيادة القطب الواحد والّتنظري لبدعة 

نهاية الّتاريخ ورصاع الحضارات.
للّثورات  املحّركة  القوى  تبّدل طبيعة  وسادسها: كونها دلّلت عىل 
االقتصاديّة(  الّدورة  من  املقصون  الّشباب/  املهّمشون/  )األطراف 
وسابعها: أنّها أحيت يف شعوب املنطقة ذلك الحامس الوطنّي الذي 

مّيزها أيّام معاركها يف مراحل الّتحّرر الوطنّي. 
* سباق املسافات الّطويلة 

وامللهاة،  املأساة  من  مزيج  عبثّى رسيايّل  مشهد  الّسيايّس  املشهد 
استحضار  فقط  يكفي  ومدّمرة،  مرعبة  سياسّية  طفولّية  يكشف 
رئاسة  من  مكرور  خطاب  املشهد:  كارثّية  تختزل  عّينات  ثالث 
الجمهوريّة يدور حول نفسه، يدين الجميع فال يدين أحدا، ويتوّعد 
وجدت،  إن  القول،  بالغة  بني  يفّرق  ال  أحد،  به  يعبأ  فال  أشباحا 
احرتاف  إىل  الّسياسة  تحريف  حّول  نّواب  مجلس  الفعل،  وبالغة 
األعراف،  كّل  انتهاك  عىل  للّتدّرب  فضاء  الربملان  قّبة  من  وجعل 
تحالفات سياسّية هي من الغرائبّية إىل درجة بات فهمها يتطلّب 
تغييب كّل منطق، يكفي تدليال عىل ذلك استحضار مدّونة املدح 
)بلغ أحيانا حّد الغزل( الذي كاله طرف سيايّس )ائتالف الكرامة( 
لألطراف الّسياسّية التي كان يراد لها أن تشكّل ما رّوج له عىل أنّه 
أن  قبل  عقدها  انفرط  فظاعتها  فرط  من  تحالفات  ثورّي،  ائتالف 
يجّف حربها. وتحّول املديح تعّقبا للمثالب ويف حّيز زمنّي قيايّس. 
تكّرر املشهد بهجانته أمر يدعو إىل الّريبة. ومبا أّن العمل الّسيايّس 
ال يقوم عىل حسن الّنوايا )هذا إن وجدت( جاز لنا أن ال نستبعد 
أن يكون تعفني الحياة الّسياسّية سياسة مدروسة بقصديّة وبوعي 
املشهد  أن يقع«. تسطيح  ما كان يجب  الذي  وبتشفٍّ من »هذا 
الّسيايّس، وأشنع منه تسطيح الّسياسة والفاعلني الّسياسّيني، هدفه 
املامثلة بني الّسياسة -التي هي فّن إدارة الّشأن العاّم باالحتكام إىل 
سلوك مديّن يقوم عىل إدراك نواميس أهّمها احرتام »قوانني اللّعبة«- 

ال  الّصفر.  الّدرجة  دون  ما  إىل  انحدر  الذي  الّسيايّس  الفعل  وبني 
معقولّية املشهد الّسيايّس يراد لها أن تتحّول إىل ال معقولّية الّسياسة 
فتنحرف الّسياسة عن ماهّيتها، إحكام إدارة الّشأن العاّم والحاجات 
املجتمعّية وتنزاح إىل مهّمة أخرى لتصبح سبيال لثني »العاّمة« عن 
أّي اهتامم لتستأثر »الخاّصة« بكّل االهتامم. أليس غريبا وعجائبّيا 
أن تكون الّساحة الّسياسّية، عرش سنوات بعد الّثورة، أكرث تصّحرا 
ماّم كانت عليه يف عهد بن عيل حّتى صّح فيها قول شاعر عبايّس: 
)ذهبت آفات حرنا يف أسامئها// وأتت آفات ما لهّن أسامي(؟ ملاذا؟ 
حكومات  كّل  تناسل  املتناسل  واملديّن  الّدينّي  بشّقيه  اليمني  ألّن 
الرّتويكات مسكون بغريزتني: غريزة حّب البقاء يف الحكم وغريزة 
حّب االستئثار بالحكم. ما سبيله إىل ذلك؟ إىل حّد اآلن مل تتفّتح 
لتنفري  الّسياسّية وتهجينها  الحياة  بائس: قرب  إالّ عن حّل  عبقريّته 

الّناس منها ومن اللعبة الّدميقراطّية.     

*ماذا تبّقى من الّثورة؟          
االهتامم بالثورة الّتونسّية ليس اهتامما أحاثّيا باملايض، بل اهتامم 
باملستقبل. وال سبيل إىل ذلك إالّ بالوقوف عند األخطاء التي وقعت 
فيها الثورة والتي ينبغي متّثلها عىس أن نتالفاها يف قادم املحطّات. 

ما  إذا  بها-  املرتبطة  الّثوريّة  -والقوى  الّثورة  أّن  الّدروس  أّول هذه 
عىل  وحكمت  الثورة  إجهاض  سّهلت  منها  ليس  ملن  أمرها  سلّمت 

نفسها بالفشل.
وثانيها، أّن الثورة ما إن تندلع حتى تجد نفسها أمام احتاملني، أّما 
الثورات  ترّدد فهالك وإّما تحّوط فتصميم فنجاة. وثالثها، قدر كّل 
أن تجابه معسكرين، معسكر املجتمع القديم املتهاوي من خارجها، 
ومعسكر »قّنايص« الثورات من داخلها. ورابعها، لكّل ثورة أزالمها ، 
وكثرية هي الثورات التي أجهضت من معسكر »أصدقائها«: الثورة 
الّروسّية )1917(// الثورة اإليرانّية )1979(// الثورة األملانّية )1918-
1919(. أمل يقل »نوسكه« أحد زعامء االشرتاكّية الّدميُقراطّية األملانّية 
عن قمع الثورة، هذه املهّمة ال بّد لها من كلب دموّي وأنا لها؟ فكان 
جدارة  عن  استحّق  حّتى  استعراضيا  سبارتكوس  رابطة  بثّوار  فتكه 
لقب الكلب الّدموّي، وأكرث منه بربريّة اغتيال الثوريّة األممّية »روزا 
 )1919 )15جانفي  ليبنيخت«  »كارل  دربها  ورفيق  لوكسمبورغ« 

بثأريّة بدائية )مل يعرث عىل جّثة روزا إالّ يوم 13 جوان(.
وخامسها، أّن الثورة كشفت طبيعة الّنخبة، نخبة مرتّهلة، متيّتمة، 
غري مدركة لهويّتها -كجسم وليس كذوات متذّررة-، جزء منها حرص 
لخدمتها  نفسه  ونذر  الحاكمة  الرّتويكات  متّوجات  تعّقب  يف  دوره 
لحكومة  الّتنظري  الرّئيس/  لحكومة  الّتهليل  تخريجات:  يلزم من  مبا 
االئتالف الّثورّي التي ال يشء يجمع بني مكّوناتها غري العقلّية البدائّية 
التي تتوّهم وتقبل تعايش املتناقضات -وليس فقط النقيضني-، وجزء 
الحراك  الثورة وكّل  انتدابه( يف تهجني  )إن مل يكن وقع  توّرط  آخر 
نفس  كّل  بتقزيم  الحاكم  اليمني  عن  بالوكالة  وتكّفل  تالها،  الذي 
دميقراطّي/ تقدمّي/ ثورّي. وسادسها، ويبقى من الثورة ما من أجله 
قامت، عنادها/ إرصارها/ مقاصدها شعاراتها املجّسدة يف مطالبها/ 
يف  مجّسدة  البرشيّة  الكرامة  الحّريّة/  االجتامعّية/  العدالة  قيمها: 
املحسوس من شغل ورفاه اجتامعي وتأمني عىل املستقبل. ويبقى 
ذايّت مسؤول  بنقد  سنوات،  من حصاد عرش  االتّعاظ  الّثورينّي  عىل 
لكارثية العمل الفئوي سمة »الثوريّني« الهواة وبتطليق األوهام عن 
يوحي  مبا  املستقبل  صوب  واالتّجاه  اليمني  جبهة  تصديع  إمكانّية 
به الحارض من هزّات اجتامعّية، الّتكّهن بقادحها عسري واالستعداد 
إليها رضورّي، إذ الثورة هي »هجوم الجنون يف الّتاريخ« كام وصفها 
رميون آرون، حّتى أّن فيكتور هيقو مل يجد بّدا من الّتساؤل: »ملاذا 

تندلع دامئا فجأة كرعد من سامء صافية األديم؟«. 

ماذا تبّقى من الّثورة التونسية؟               
الّذكرى العاشرة لثورة 17ديسمبر// 14جانفي

 )لو كان لي حاضر / المتلكت مفاتيح أمسي       
ولو كان معي أمسي المتلكت غدي كّله(      
محمود درويش/ ملاذا تركت الحصان وحيدا؟  

الكتابة عن الثورة يشء والكتابة للّثورة يشء آخر مخالف متاما.    

الكتابة عن الّثورة أمر بات أقرب إىل »املوضة«، بعض املولعني بها تسكنهم رغبة تسجيل أسامئهم يف 
بورصة املفاخرات املنقولة إثباتا لوجود وتوّهام ألهّمّية بالّتعويل

عىل مكر الزّمن وتقادمه، لعّل الّتقادم والّنسيان يقربان الفوارق بني من كانوا لها سندا ومن كانوا عليها 
األدبّية  الحقبة والّضورة واملسؤولية  للّثورة، متاما ككّل كتابة جاّدة، متليها عىل صاحبها  الكتابة  نقمة. 

والفكريّة والّسياسّية. 

 * الطايع الهراغي  

من أمام وزارة الداخلية في يوم سقوط
 نظام بن علي
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تشهد تونس منذ التحرك الشعبي الذي انطلق من سيدي بوزيد 
يوم 17 ديسمرب2010 تغريات نوعية مست وال تزال الحياة اليومية 
للتونسيني. غري أن املتأمل جيدا يحتار يف إيجاد تسمية مناسبة لهذا 
الحراك وإجابات شافية لجملة من األسئلة امللّحة: هل نحن متردنا 
عىل نظام فاسد فأسقطنا رأسه واكتفينا؟ أم أننا بصدد انجاز ثورة؟ 
من جملة هذه  توجهاتنا  اختالف  التونسيون عىل  نحن  جنينا  ماذا 
التطورات؟ ما هي تداعيات الذي يحصل يف تونس عىل الّصعيدين 

اإلقليمي والدويل؟
يعترب التمرد أو العصيان حالة من رفض الواقع املوجود والدعوة 
الناس من حريات وشغل وكرامة. أما  إىل إيجاد بدائل تلبي حاجة 
الثورة فهي مرحلة متقدمة من النضال تتطلب »التغيري الكامل من 
الطابع  بني  التونسية  الثورة  لتصنيف  وكمحاولة  آخر«  إىل  دستور 
التقليدي للثورات وهو قيام الشعب بقيادة نخب وطالئع من مثقفيه 
لتغيري نظام الحكم وبني الطابع الحديث الذي يستبدل النخب بعامة 
الناس فإننا نرى قرب النموذج التونيس إىل التعريف الثاين مع بعض 
الخصوصية باعتبار أن بداية الثورة أذىك رشارتها املهمشون اجتامعيا 
ليلتحق بها املسحوقون اقتصاديا فاملغيبون سياسيا املوجودون عىل 
ميكن  هنا  من  والنخبوية.  املركز  اتجاه  يف  بعدها  لتتحرك  األطراف 

تناول الثورة التونسية ونتائجها من عدة محاور. 

املحور السيايس: 
تُعترب الفرتة التي تلت الثورة أخطر من الحالة الثورية نفسها، فام 
يحدث يف تونس اليوم يفتح عىل احتاملني: تأسيس دميقراطية ناشئة 
تقدم  من  االنتخايب  الصندوق  افرزه  ما  إن  ناشئة«.  »دكتاتورية  أو 
»اإلسالم السيايس« بفوز حركة النهضة التي تقدم نفسها عىل انها ذات 
توجهات ميينية معتدلة فقد شاب فوزها الكثري من الشكوك من حيث 
هذه  استفادت  لقد  ثم  املالية.  الرقابة  تقارير  يف  ورد  كام  التمويل 
الحركة خالل االنتخابات املتعاقبة من تعاطف كّم كبري من الشارع 
التونيس مع »املضطهدين« إبان الحكم الدكتاتوري. زيادة عىل تشتت 
الرتكيز  السياسية األخرى ووقوعها يف أخطاء مميتة من قبيل  القوى 
عىل انتقاد الخصوم وعدم تقديم بديل مقنع للناس مام كلفها خسائر 
سياسية يصعب تعويضها يف املستقبل القريب. ثم لقد اختفت أحزاب 
والحريات  العمل  أجل  من  الدميقراطي  التكتل  حزب  مثل  سياسية 
وحزب املؤمتر من أجل الجمهورية الذي انبثق من رحمه حزب التيار 
الدميقراطي. أما بعض قوى اليسار فقد حافظت عىل تشتتها ما أثر 

تأيت  ثم  التونيس.  الشارع  حراك  يف  وجودها  عىل 
السبيس  قائد  الباجي  املخرضم  السيايس  مبادرة 
وتتبلور يف شكل نداء تونس إذ ضّم حوله جملة 
من التكنقراط والوسط الليربايل وكذلك بعضا من 
والذي  الدستورية  األحزاب  إىل  نسبة  الدستوريني 
برحيل  السيايس  املشهد  التعدييل يف  دوره  انتهى 

صاحبه.  
يدعو  تونس  يف  الراهن  الّسيايس  الوضع  إن 
مجلس  يف  اليوم  التونسيني  ميثل  فمن  القلق  إىل 
قبل  الخاصة  مغامنه  عىل  يركز  أصبح  النواب 
االهتامم مبشاغل التونسيني وتطور العمل الربملاين 
من تالسن وتراشق التهم اىل تبادل العف وسفك 
رئيس مجلس  أعني  أمام  كل هذا  يحدث  الدماء. 
او  السيطرة  عىل  القدرة  ميلك  ال  الذي  النواب 
التسيري للمؤسسة الترشيعية وكأنه غري معنّي مبا 
للدولة.  وإنهاك  النيايب  للعمل  ترذيل  من  يحدث 
ناهيك عن رئيس دولة منكفئ عىل نفسه يصدر 
وقوت  البالد  بأمن  املتالعبني  بكشف  تهديدات 
العباد ورئيس الحكومة الذي أطلق النار عىل رجله 
بتأجيج املطلبية من خالل اختياراته التنموية غري 
املشهد  تشوب  التي  الضبابية  ورغم  املدروسة. 

التشبث  عىل  التونسيني  إرصار  نرى  فأننا  اليوم  التونيس  السيايس 
تتخلص  أن  أمل  بدمه عىل  الذي حققه  الوحيد  السيايس  باملكتسب 
النخبة من حساباتها الضيقة وتصغي لنبض الشارع ونحن عىل اعتاب 

االحتفال بالعرشية األوىل للثورة.
املحور االقتصادي واالجتامعي:

االعتصامات  وكرثة  املستقّر  غري  الوضع  تأثري  إىل  باإلضافة 
الهّش  االقتصادي  الوضع  عىل  املرشوعة  وغري  املرشوعة  واإلرضابات 
من  تزال  وال  ترضرت  تونس  فإن  املتعاقبة  الحكومات  ورثته  الذي 
الصعوبات االقتصادية التي يعيشها العامل وباألخص أوروبا باعتبارها 
تضع  الحالية مل  الحكومة  إن  ثم  التونيس.  لالقتصاد  الرئيس  الرشيك 
إىل  توجهها  ويبقى  وتعامالتها  مصادرها  تنويع  أولوياتها  سلّم  عىل 
األسواق غري التقليدية محتشام وديبلوماسيتها االقتصادية غري ناجعة. 
إن مستويات التضخم املقلقة وخروج تونس من املنتدى االقتصادي 
تدهور  إىل  دفع  االئتامين  تصنيفها  وأخطرها حجب  دافوس  العاملي 

الرشائية  املقدرة  عن  بعيدا  االسعار  وارتفاع  التونيس  الدينار  قيمة 
ملحدودي الدخل. كل هذا ولد وضعا اجتامعيا متفجرا يف وجه الربامج 
التنموية املتباطئة والتي مل تختلف عن سابقاتها من مخطّطات عىل 
يف  »حرقا«  بحياته  املغامرة  إىل  العديد  دفع  مام  الحكومات  تعاقب 
الحاكم  يوفرها  ومل  قبُل  من  سلبت  كرامة  عن  بحثا  املتوسط  مياه 

الحايل. 
يف  البرشي  الرأسامل  قيمة  اآلن  حتى  تونس  حكام  يدرك  مل 
النمور  وبقية  واليابان  الجنوبية  فكوريا  الحديثة.  االقتصاديات 
عىل  السطو  أو  الطبيعية  املوارد  عىل  اقتصادياتها  تنب  مل  اآلسيوية 
العمل  تقديس  فلسفة  عىل  راهنت  ما  بقدر  الشعوب  مقدرات 
العطاء  عىل  قادرة  برشية  مبوارد  تزخر  تونس  إن  االبتكار.  وتشجيع 
بسخاء وسواعد مستعدة للبناء رشط توفر ظروف تحفيز روح املبادرة 
بجملة من قرارات جريئة تعرب عن روح الثورة. كام أن موارد تونس 
الطبيعية وفصولها األربعة وموقعها الجغرايف املتميز قادرة عىل جعلها 
األدمغة  هجرة  نزيف  وقف  عدم  وإن  املتوسط.  األبيض  البحر  منر 
أردنا  لو  تجاوزها  التي يجب  الفادحة  األخطاء  املاهرة من  والعاملة 
مستقبال لهذا البلد والدليل عىل خطورة هذه الظاهرة أن يف فرنسا 
منهم   12% تونيس،  طالب  آالف  خمسة  عن  يزيد  ما  هناك  فقط 
مسجلون يف أرقى الجامعات ولكن قلة منهم يعودون إىل تونس. لقد 
آن أوان تصحيح هذا الخطإ وترشيك هذه القوة الكامنة يف املحرك 

االقتصادي.
 املحور الثقايف: 

كان هاجس الثقافة والهويّة من أول املسائل التي طرحها الشارع 
التونيس منذ 17 ديسمرب 2010. خالل حكم أول رئيس ألول جمهورية 
يف تونس السيد الحبيب بورقيبة شهدت تونس محاوالت جاّدة للبناء 
والتطوير يف مجاالت التعليم والصحة وحقوق املرأة والعمران البرشي. 
ولكن نهج التطوير الذي طرحه الفكر البورقيبي أضاعه خلفه فتاهت 
الهوية بني التغريب والتعريب وتراجع اإلنتاج الفكري إىل درجة تدفع 
إىل القلق نتيجة التضييق عىل الحريات ومالحقة الكتاب واملفكرين 
الثورة تحسنا يف اإلبداع  السلطة. شهدت تونس  الخارجني عن بالط 
الثقايف فزادت اإلصدارات واستمتع رواد املسارح باألعامل التي كانت 
والنرشيات.  الجرائد  وازدهرت  الفنية  املعارض  وانترشت  محظورة 
تبنتها مجموعة من املتشددين  الحراك ظاهرة  ولكن رافق كل هذا 
قد  اإلسالمية  الثقافة  أن  يرون  والذين  السلفي  التيار  إىل  املنسوبني 
ترضرت كثريا من سياسة تجفيف املنابع وانه كان عىل تونس أن تعود 
الحداثة  يهددون  وأصبحوا  الثقافة  عىل  الحرب  فأعلنوا  هويتها  إىل 
بتمسكهم املستميت بالسلف الصالح دون تدبر، زيادة عىل انتشار 
املدارس القرآنية واملساجد املارقة عن مراقبة الدولة. ورغم كل ذلك 
الطويل ستعرف  تاريخها  االعتدال عىل مدى  ُعرف  التي  تونس  فإن 
ويتقلص  تأثريهم  فيقّل  املتشددين  وتفكري  سلوك  من  تعدل  كيف 
التطرف  بدل  والتقدم  لإلبداع  إال خصبة  تونس  تربة  وما  انتشارهم 

والعنف.     

بقلم: أحمد جاليلأما آن للحلم أن يتحّقق 
)أستاذ يف املعهد األعىل للدراسات 
العليا التجارية بسوسة ومعتمد سابقا(

عرش سنوات من الثورة:

بتاريخ  املوقّرة  بجريدتكم  ورد  الذي  املقال  عىل  رّدا 
لتعهداتها  تتنكر  العليا  املعلمني  »دار  بعنوان:   2020/12/10
العليا  املعلمني  دار  إدارة  يهّم  املؤسسة«  هذه  خريجي  بانتداب 
الرّد عىل ما جاء يف هذا املقال وخاصة الفقرة املتعلقة مبا سّمي 
انعقد  الذي  االجتامع  ملخرجات  العام  للرأي  االدارة  مبغالطات 
للحقيقة  متاما  مجانب  وهو   2020/12/02 بتاريخ  الرتبية  بوزارة 
اثناء لقايئ  الطلبة  الذي رفعه  الوحيد  للتذكري فإن املطلب  حيث 
بهم يف بداية شهر نوفمرب كان التدخل لدى وزارة االرشاف النتداب 
جميع خريجي الدار لسنة 2021 واملقدر بـ 83 خطة بدالً عن 15 
وهذا   ،2021 لسنة  الدولة  ميزانية  وردت يف مرشوع  التي  خطة 
االشكال وقع حلّه حينيا اثناء الجلسة املذكورة، وأوضح الوزير ان 
لسنة  الدار  لخريجي  85 خطة  املالية  وزارة  اقرتحت عىل  ادارته 
2021، ومبا ان هذه االخرية لديها شغور بـ 70 خطة لسنة 2020 

فانها اقترصت عىل إعالن 15 خطة فقط.
كام تعّهد وزير الرتبية يف مراسلة إىل إدارة الّدار بفتح خطط 
تكوين  مع  القادمة  للسنوات  الّدار  خريجي  مع  تتناسب  سنوية 
العلمي وممثلني  العايل والبحث  التعليم  لجنة مشرتكة مع وزارة 
عن الطلبة لصياغة مرشوع امر حكومي ينّص عىل االنتداب اآليل 

واملبارش لخريجي الدار يقطع مع الغموض يف هذه املسألة وقد 
راسلت جميع االطراف االدارية للترسيع بتكوين هذه اللجنة.

لجميع  تلبية  هذا  يف  أليس  العام؟  الرأي  مغالطة  أين  اذن 
مطالب طلبة الدار؟

ويف الختام اريد أن أؤكد عىل أحقية ابناء الدار باالنتداب اآليل 
واملبارش لخريي الدار نظرا إىل تكوينهم االكادميي والعلمي املتميز، 
العمل  عن  عاطل  اي  يوجد  ال  اليوم  هذا  حد  إىل  فإنه  وللتذكري 
من خّريجي الدار ونذكر الجميع اّن ادارة الدار ومجلسها العلمي 
واساتذتنا وجميع مكّوناتها هم الطرف الوحيد )هكذا ورد يف الرّد( 
املؤهل إليجاد الحلول املناسبة ملا يطرح من مشاكل بالتنسيق مع 
رئاسة جامعة تونس ووزارة االرشاف، ونقول ملعاول »الخري«: شكر 
اللّه سعيكم، وستبقى دار املعلمني العليا منارة للتكوين العلمي 
)هكذا  خّريجيها  يستطيع  التي  الوحيدة  والقاطرة  والبيداغوجي 
ورد يف الرّد( الدفع لألمام لرفع مستوى التعليم الثانوي واملدارس 
عىل  املتحصلني  من  العايل  التعليم  مؤسسات  وبعض  االعدادية 

التربيز يف العديد من االختصاصات.
* مدير دار املعلمني
عثامن الحسناوي

رّد دار املعلمني العليا
ال يوجد أي عاطل عن العمل من خريجي الدار!
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يحدث في وزارة الشؤون الثقافية:

محاوالت لسيطرة حزب حاكم على مفاصل 
الوزارة، واستعداد نقابي للتصدي  

نّددت النقابة األساسية ألعوان واطارات 
املكلف  أتاه  الثقافية مبا  الشؤون  وزارة 
الشؤون  مديرة  تجاه  الدعم  بصندوق 
زميل  امام  )بالواطية(  ونعتها  الجهوية 

لهم.
وقال يف بيان لها: »ومن باب املصداقية 
ال يفوتنا ان نعلم كافة العاملني بالقطاع 
التمويل  مصادر  جميع  ان  الثقايف 
تحت  أصبحت  بالوزارة  العمومي 
وأطلق  حاكم،  سيايس  حزب  سيطرة 
ملواصلة  امليزانية  مناقشة  يوم  نوابه 
السيطرة عىل مفاصل الوزارة مام وصل 
الجهوية  الشؤون  إدارة  إلغاء  إىل طلب 

وان تصبح لجنة التمويل العمومي إدارة عامة مام يسهل مترير ملفاتهم«، حسب نص البيان.
الديوان  ولرئيس  الوزير  محّملة  الوزارة،  تعيشه  خطريا«  »منعرجا  اعتربته  ماّم  نبّهت  الشؤون  وزارة  واطارات  ألعوان  األساسية  النقابة 

املسؤولية الكاملة ملا يحصل يف الكواليس، مؤكدة عدم سامحها ألي جهة سياسية أن تسيطر عىل الوزارة.
كام دعت إىل فتح تحقيق جّدي بشأن هذا امللف دفاعا منها عن أعوان وادارات الوزارة، معلنة استعدادها لخوض كل االشكال النضالية 

املتاجة بالتنسيق مع الجامعة العامة للثقافة وكل الهياكل النقابية للقطاع.
* صربي الزغيدي

يهمّ قطاع موظفي التربية:

الجامعة تدعو إىل عدم قبول جداول األعداد 
والتمسك باستعمال املنصة الرقمية

التمسك باستعامل املنصة  العاملني عىل منظومة »ايدسورف« اىل رضورة  الرتبية  العامة ملوظفي وزارة  التنفيذي للجامعة  دعا املكتب 
الرقمية وعدم قبول جداول االعداد يف عالقة بتنزيل أعداد االمتحانات.

ودعا مكتب الجامعة جميع الهياكل النقابية القطاعية يف الجهات اىل حامية منظوريهم والدفاع عنهم يف صورة تعرضهم ألي نوع من 
الضغوطات يف اطار تطبيق ما ورد يف موقف الجامعة، محّذرا مديري املؤسسات الرتبوية ومحّمال إياهم مسؤولية أي إجراء ضد املوظفني 

يف هذا اإلطار.
* صربي الزغيدي

عملة التربية بجهة صفاقس:

خروقات وإخالالت يف 
مناظرة انتداب عمَلة 

بالتعاقد، والطرف النقابي 
يقرّر مقاطعتها

 قّرر مكتب الفرع الجامعي لعملة 
الرتبية بصفاقس، وبالتنسيق مع 

املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
للشغل، مقاطعة مناظرة انتداب 

عملة بالتعاقد، وذلك بعد اكتشاف 
خروقات واخالالت تشوبها، إىل 

جانب محدودية املراكز املخّصصة 
للجهة.

الفرع  اجتامع  خالل  ذلك  كان 
الجاري  ديسمرب   11 يوم  الجامعي 
بإرشاف من األخ مرشد اللوايت عضو 
املكتب التنفيذي الجهوي، للنظر يف 
الدعوة املوجهة إليه من املندوبيتني 
وصفاقس   1 لصفاقس  الجهويتني 
فرز  لجنة  أشغال  يف  للمشاركة   2

املناظرة املذكورة.
واعترب الفرع الجامعي يف بيان له، أن املراكز املخّصصة للجهة مل ترتق إىل الحّد األدىن 
املطلوب واملتمثلة يف 56 عونا توجيه و6 طباخني و2 حافظ مغازة، يف الوقت الذي 
بلغ عدد املدارس املحرومة من أي عامل 81 مدرسة وعدد املعاهد واالعداديات دون 
حارس لييل 27، وعدد املطاعم املدرسية املغلقة منذ سنة 2017 سبعة مطاعم باالضافة 

اىل املؤسسات املحدثة لسنوات 2018 و2019 و2020.
الفرع الجامعي بنّي أيضا ان االدارة مل تلتزم بتسوية وضعية العملة املتطّوعني باملدارس 
االبتدائية والبالغ عددهم 47، هذا باإلضافة إىل الرشوط املجحفة للمشاركة ومخالفتها 
لقانون الوظيفة العمومية املتعلق بصيغ االنتداب والتعاقد وباحكام الدستور الضامن 

لتكافؤ الفرص والعدل واإلنصاف بني جميع طالبي الشغل.
كام أكد أن قرار املقاطعة هو دفاع عن حق الجهة يف تسديد الشغورات الفعلية مبا 
يضمن السري العادي للمرفق الرتبوي ودفاع عن الحقوق املكتسبة للقطاع واملضّمنة 

يف محارض جلسات واتفاقات جهويا ووطنيا وايضا فرضا لعلوية القانون والدستور.
* صربي الزغيدي 

إضراب منتظر في الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي:

األطراف الوزارية املعنية بملفّ الديوان ترفض تفعيل 
التزامتها تجاه األعوان

العام  االمني  الساملي  الدين  صالح  األخ  أمىض 
العمومية  املنشآت  قسم  عن  املسؤول  املساعد 
والدواوين يف برقية تنبيه باإلرضاب تضمنت دخول 
الوطني لإلرسال اإلذاعي  الديوان  أعوان وموظفي 
والتلفزي يف إرضاب عن العمل ملدة 48 ساعة بداية 
 23 االربعاء  يوم  من  صباحا  السابعة  الساعة  من 
صباحا  السابعة  الساعة  غاية  إىل  الجاري  ديسمرب 

من يوم الجمعة 25 من نفس الشهر.
الحوار  كل سبل  استنفاد  إثر  اإلرضاب  قرار  ويأيت 

الديوان  مبلف  املتداخلة  االطراف  مع  والتفاوض 
وعدم االستجابة للمطالب املطروحة رغم االتفاق 
املالية  بوزارة   2019 سنة  اكتوبر  منذ  الحاصل 

وبحضور االطراف املعنية.
ويطالب أعوان وموظفو الديوان بالنظام األسايس 
الحراسة  اعوان  مشكل  وحل  اآللية  وبالرتقية 

والتنظيف.
وزير  تفاعل  عدم  اىل  سابق  مقال  يف  ارشنا  وكنا 
تكنولوجيا االتصال باملراسلة التي وّجهها اليه االخ 

نور الدين الطبويب االمني العام للمنظمة الشغيلة 
بخصوص طلب جلسة عمل بشأن بعض املطالب 
ألعوان الديوان الوطني لإلرسال التلفزي واالذاعي 
مراسلة  وهي  االتصال،  تكنولوجيا  وزارة  وأعوان 
يقع  الفارط ومل  اكتوبر   13 يوم  منذ  توجيهها  تّم 
انتهاك  يف  اآلن،  اىل  معها  التعاطي  أو  عليها  الرّد 
املفاوضة  الحوار االجتامعي واحرتام  منه ألدبيات 

الجامعية، وللحق النقايب.
* صربي الزغيدي
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أصدرت وحدة الرصد مبركز السالمة املهنية التابعة للنقابة 
االعتداءات  حول  تقريرها  التونسيني  للصحافيني  الوطنية 
عىل الصحافيني يف شهر نوفمرب املنرصم، واكدت فيه تراجع 
بشهر  مقارنة   2020 نوفمرب  شهر  خالل  االعتداءات  نسق 
مبركز  الرصد  وحدة  سجلت  إذ  نفسها،  السنة  من  أكتوبر 

السالمة املهنية 14 اعتداًء خالل شهر نوفمرب 2020.
وقد ورد عىل الوحدة خالل فرتة التقرير 18 إشعارا بحالة 
التواصل  شبكات  عىل  الرصد  أو  املبارشة  االتصاالت  عرب 
بأنها   مذكّرة  اإلعالمية،  املؤسسات  وحوامل  االجتامعي 
أصل 20  أكتوبر 2020 من  اعتداء خالل شهر  سجلت 17 

إشعارا بحالة.
وقد طالت االعتداءات خالل شهر نوفمرب 18 صحافية وصحافيا و4 مؤسسات 
إعالمية، توزع فيها الضحايا حسب الجنس إىل 7 نساء و11 رجال، يعملون يف 
14 مؤسسة إعالمية من بينها 6 إذاعات و4 قنوات تلفزية و3 مواقع الكرتونية 

وصحيفة مكتوبة وحيدة.
ويعمل الصحافيون والصحافيات الضحايا يف 12 مؤسسات تونسية ومؤسستني 
ومؤسسة  عمومية  مؤسسات  و3  خاصة  مؤسسات   10 بينها  من  أجنبيتني 

ُمصاَدرة وحيدة.
التقرير أشار اىل ان الصحافيني الذين اشتغلوا عىل مواضيع اجتامعية تعرضوا 
لالعتداء يف يف 7 مناسبات، وتعرض الصحافيون العاملون عىل قضايا مكافحة 
املواضيع  وكانت  منها.  لكل  العتدائني  والسياسية  الصحية  واملواضيع  الفساد 

األمنية سببا يف اعتداء وحيد عىل الصحافيني والصحافيات.
ارتفعت خالل  العمل  املنع من  التقرير أن وترية حاالت  بنّي  من جهة أخرى، 
شهر نوفمرب 2020 إذ سّجلت وحدة الرصد 6 حاالت لتوصل حجب املعلومات 
واملطالبة بالرتاخيص. كام سجلت الوحدة تواصل االعتداءات اللفظية وحاالت 
التحريض واملضايقة يف مناسبتني لكل منها. وسجلت الوحدة حالتي احتجاز من 

بينها حالة كان مسؤوال عنها مواطنون محتجون.
وقد وقعت االعتداءات عىل الصحافيني والصحافيات يف 3 مناسبات يف الفضاء 

االفرتايض ويف 11 مناسبة يف الفضاء الحقيقي، وعاد األمنيون 
يف  والصحافيات  الصحافيني  عىل  املعتدين  قامئة  تصدر  اىل 
 3 بـ  ومواطنون  عموميون  موظفون  تالهم  مناسبات،   7
رياضية  جمعية  مشجعي  كان  كام  منهام،  لكل  اعتداءات 

مسؤولون عن اعتداء وحيد، حسب التقرير.
هذا وتوزعت خارطة االعتداءات بني عدة واليات، إذ سجلت 
حاالت  و3  تونس  والية  يف  اعتداء  حاالت   7 الرصد  وحدة 
نابل وحالتي اعتداء يف والية قفصة وحالة  اعتداء يف والية 

وحيدة يف كل من واليتي سوسة والقريوان.

توصيات
النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني دعت رئاسة الحكومة اىل تتبع املوظفني 
الصحايف  حصول  دون  تحول  مرشوعة  غري  عوائق  يضعون  الذين  العموميني 
والصحافية عىل املعلومة، واىل تعميم مراسالت داخلية إللغاء املناشري واألوامر 
الصحايف  سعي  تعوق  والتي  بها  العمل  إيقاف  تّم  أنه  سابقا  أكدت  التي 
والصحافية للحصول عىل املعلومة داخل املؤسسات العمومية واحرتام حّقه يف 

معلومة آنية ودقيقة.
النقابة الوطنية وزارة الداخلية إىل رضورة التحقيق يف االعتداءات  كام دعت 
الوطنية  النقابة  ومّد  والصحافيات  الصحافيني  عىل  أعوانها  مارسها  التي 

للصحافيني بنتائجها.
الوطنية  واملنظامت  الصحافيني  الوطنية  النقابة  أوصت  أخرى،  ناحية  من 
الوطنية  النقابة  وتحركات  الصحافة  حرية  قضايا  منارصة  اتجاه  يف  بالتحرك 
للصحافيني التونسيني يف معركة ضامن الحقوق االقتصادية واالجتامعية وحامية 
حرية الصحافة، كام دعتهم اىل إىل التضامن مع الصحافيني والصحافيات ضحايا 
االعتداءات والدفع يف اتجاه اسرتاتجية وطنية لحامية الصحافيني والصحافيات 

من كّل أشكال العنف.
* صربي الزغيدي

وزارة العدل
الهيئة العامة للسجون واإلصالح

سجن المنستير

 2020/01 عدد  استشارة  طلب  إعالن 
لسنة 2021

لفائدة  تنظيف  ومواد  غذائية  مواد  اقتناء 
نقاط البيع الداخلية

اقتناء مواد غذائية  املنستري اجراء استشارة  يعتزم سجن 
للسجن  التابعة  الداخلية  البيع  نقاط  لفائدة  تنظيف  ومواد 
ديسمرب  و31   2021 جانفي  غرة  بني  املرتاوحة  الفرتة  خالل 
سجن  بإدارة  االتصال  املشاركة  يف  الراغبني  فعىل   2021
خنيس  طريق  املنستري  سجن  التايل:  العنوان  عىل  املنستري 
االداري  التوقيت  واثناء  العمل  أيام  خالل  املنستري    5000
املعنيني  املزودين  ويتعني عىل  االستشارة هذا  لسحب ملف 
الذي سحبوا منه كراس  العنوان  باالمر ارسال عروضهم عىل 
الرشط عن طريق الربيد املضمون الوصول او الربيد الرسيع 
او االيداع املبارش لدى مكتب الضبط بالسجن مع ذكر عبارة:

 2021 لسنة   2020/01 عدد  استشارة  طلب  يفتح  ال 
خاص باقتناء مواد غذائية ومواد تنظيف لفائدة نقاط البيع 

الداخلية.
اىل  العروض  لقبول  اجل  كآخر   2021/01/07 يوم  حدد 
غاية الساعة 15:00 ويؤخذ بعني االعتبار ختم مكتب ضبط 
فتح  تاريخ  ان  العلم  مع  الوصول  تاريخ  لتحديد  السجن 
الساعة  عىل   2021/1/08 يوم  جلسة  يف  سيكون  العروض 

10:00 صباحا مبقر سجن املنستري.
الهاتف: 73530334 - الفاكس: 73530070.

االعتداءات على الصحافيين خالل شهر نوفمبر:

14 اعتداء ودعوة إىل مناصرة قضايا الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية الخمايرية

إعالن بتة عمومية للمرة الثانية
يترشف رئيس بلدية الخاميرية بإعالم العموم الجراء بتة عمومية للمرة الثانية عن طريق الظروف املغلقة لتسويغ واستلزام الفصول املذكورة بالجدول التايل:

ـ فعلی الراغبني يف املشاركة يف هذه البتة والذين مل تتخلد بذمتهم 
ديون لفائدة  الدولة او الجامعات املحلية وليست لهم سوابق عدلية أو 

أي حالة افالس تقديم عروضهم لالدارة البلدية حسب البيانات التالية:
ـ 1 العرض االداري: ويحتوي عىل الوثائق التالية:

ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح.
استغالل االسواق )خاصة  العرض ورشكائه يف مجال  ُمقّدم  ـ تجارب 

باملشاركني يف الفصل عدد1(
للضامن  الوطني  الصندوق  االنخراط يف  املفعول يف  ـ شهادة سارية 

االجتامعي
ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات 
الطبيعيني والرضيبة  الرضيبة عىل دخل االشخاص  الفصل 56 من مجلة 

عىل الرشكات.
ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجانية للمرتشح

ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة افالس
االفتتاحي( مسلّم من  السعر  )10٪ من  وقتي  تأمني ضمن  اثبات  ـ 

قابض املالية بعني دراهم
2 ـ العرض املايل:

3 ـ تضمن العرض املايل املقرتح من قبل املترشح
يوضع الظرفان املتضمنان للعروض الفنية واملالية يف ظرف ثالث ال 
يتضمن اي معطيات حول مقّدم العرض اال عبارة »ال يفتح لزمة استخالص 

املعاليم بالسوق االسبوعية حامم بورقيبة«
ترسل ظروف الرتشح بالربيد مضمون الوصول او بالربيد الرسيع باسم 

السيد رئيس بلدية الخاميرية 8136 حامم بورقيبة، أو تودع مبكتب ضبط 
البلدية مقابل وصل إثبات.

ويكون آخر اجل لقبول العروض يوم االربعاء 30 ديسمرب 2020 عىل 
الساعة العارشة صباحا )10٫00(.

يتم فتح العروض يف جلسة علنية واحدة ويسمح للمشاركني او من 
ينوبهم بصفة قانونية )توكيل تام املوجب( بحضورها ويكون ذلك بقرص 
والنصف  العارشة  الساعة  عىل   2020 ديسمرب   30 االربعاء  يوم  البلدية 

صباحا )10٫30(.
توقيت  اثناء  البلدية  بإدارة  االتصال  ميكن  االرشادات  من  وللمزيد 

العمل االداري: )الهاتف/الفاكس:78654160(.

السعر الفصلع/ر

االفتتاحي

التاريخ االقىص لقبول العروض الضامن الوقتي

تاريخ ومكان فتح العروض

طريقة خالص

 مثن اللزمة

مدة التسويغ

بقرص 4700٫000470٫000السوق االسبوعية حامم بورقيبة1 صباحا  العارشة  الساعة  عىل   2020/12/30 االربعاء  يوم 

البلدية وتفتح العروض يف نفس اليوم عىل الساعة العارشة ونصف 

صباحا

الثمن  كامل  يدفع 

فور  تقسيط  دون 

الفرز بالبتة

سنة واحدة 

من 2020/1/1 

إىل 2021/12/31

دراهم 2 بورقيبة/عني  حامم  املعدين  الحامم 

جناح للرجال وجناح للنساء مجهز باحواض 

استحامم

بقرص 11600٫0001160٫000 صباحا  العارشة  الساعة  عىل   2020/12/30 االربعاء  يوم 

البلدية وتفتح العروض يف نفس اليوم عىل الساعة العارشة ونصف 

صباحا

كامل  دفع  يقع 

تقسيط  دون  الثمن 

مبجرد الفوز بالبتة

سنة واحدة 

من 2021/1/1 

إىل 2021/12/31
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يف 18 ديسمرب 2000، أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يوم 
18 ديسمرب يوما دوليا للمهاجرين بعد األخذ بعني االعتبار األعداد 
الكبرية واملتزايدة للمهاجرين يف العامل، ويف مثل هذا اليوم كانت 
حقوق  لحامية  الدولية  االتفاقية  اعتمدت  قد  العامة  الجمعية 

جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم.
بيانات عن الهجرة

أنحاء  جميع  يف  الدوليني  املهاجرين  عدد  بلغ   ،2017 عام  يف 
مليونا   258 األم-  بلدهم  غري  بلد  يف  املقيمون  -األشخاص  العامل 
)مقارنة بـ244 مليونا يف عام 2015(، شكلت املهاجرات ٪48 من 

هذا التعداد.
ويقدر عدد األطفال بنحو 36.1 مليون طفل مهاجر و4.4 مليون 
طالب دويل و150.3 مليون عامل. ويقيم ٪31 من املهاجرين يف 
قارة آسيا و٪30 يف أوروبا و٪26 يف األمريكتني و٪10 يف أفريقيا 

و٪3 يف الُجزر.
 

تداعيات الوباء عىل العامل املهاجرين
بداية  منذ  حدودها  غلق  عىل  أوروبا  كورونا  وباء  انتشار  أجرب 
مهاجر  ألف   13 من  أكرث  حاول  الفرتة  هذه  وخالل  الحايل،  العام 
عبور البحر املتوسط باتجاه القارة العجوز، حسب املنظمة الدولية 

للهجرة.
وجعل انتشار وباء كوفيد19- الوضع أكرث تعقيدا، يف ظل اإلصابات 
املتتالية للمهاجرين غري النظاميني، وأضحت هذه املسألة خالفية يف 
أوروبا، إذ يتهم ساسة إيطاليون ومالطيون االتحاد األورويب برتكهم 
وحيدين، يتعاملون مع وطأة أعداد املهاجرين الواصلني إىل الرتاب 

األورويب.
وعىل املدى القصري يعاين املهاجرون يف البلدان األكرث ترضراً من 
العديد من نقاط الضعف نفسها التي يعاين منها املواطنون. ومن 
املرجح أن تكون معاناة املهاجرين أشد وطأة، فغالبًا ما يعيشون يف 
أرس مكتظة أو يعملون يف عمل قصري األجل أو غري مستقر باإلضافة 
إىل عدم توفري إجازات مرضية. وقد يواجه املهاجرون، سواء كانوا 
نظاميني أو غري نظاميني، صعوبة يف الحصول عىل خدمات الصحة 
يتم استبعادهم  الخدمات. وقد  املطالبة بهذه  أو يخشون  العامة، 
أيًضا عند نرش معلومات الصحة العامة يف البلد، أو عندما يكونون 
عىل دراية بها، فهم يفتقرون إىل الوسائل املالية إلدارة فرتات العزلة 

الذاتية أو الحجر الصحي.
انتهاكات حقوق املهاجرين والالجئني

انتهاكات حقوق اإلنسان ضد  تنامي  مل متنع جائحة كورونا من 
عّرى  ولقد  مواطنهم،  إىل  املهاجرين  إعادة  عملية  السيام  الالجئني 
وباء الكوفيد 19 معاناة عرشات املاليني والذين أُجربوا عىل العودة 
وقالت  والفقر،  البطالة  ليواجهوا  الجائحة   بسبب  بلدانهم  إىل 
منظمة العمل الدولية يف تقرير إنه عىل الحكومات أن تدرج العامل 
وضحاها،  عشيّة  بني  وظائفهم  منهم  الكثري  فقد  الذين  العائدين، 
يف  دمجهم  وإعادة  االجتامعية  بالحامية  الخاصة  إجراءاتها  ضمن 

أسواق العمل الوطنية.
إن  صحة املهاجرين وسبل كسب عيشهم تتعرض  ملخاطر كبرية 
من جراء جائحة كورونا.  ويعيش املهاجرون ويعملون يف الغالب يف 
ظروف مزدحمة ال تسمح بالتباعد االجتامعي، مام يعرضهم ملخاطر 
ملخاطر  معرضون  أنهم  كام  متزايد.  نحو  عىل  املرض  بهذا  اإلصابة 

كبرية أخرى تتمثّل يف فقدان الدخل.
وقد تكون اآلثار السلبية لفقدان الوظائف كبرية للغاية بالنسبة 
الداخل والخارج، ألنهم غالبًا ما يعملون  املهاجرين يف  العامل  إىل 
األمان يف حالة فقدان  يف وظائف غري رسمية وال يجدون شبكات 
الوظيفة أو املرض. لذلك فإن البقاء يف املنزل أثناء تفّش املرض ميثّل 

رفاهية ال يستطيع عديد املهاجرين تحملها.
إىل  الرشكات  عديد  الوباء،  جرّاء  الطويلة  اإلغالق  فرتات  وتدفع 
زيادة توقع تعرث مايل يجعل بعضها يتّخذ قرارات موجعة كزيادة 

ترسيح موظفيها وخاصة من املهاجرين مقارنة بالعامل املحليني.
مظلمة النساء العامالت

النساء العامالت كان لهّن النصيب األكرب من التأثريات بوصفهن 
بتربير  واالستعباد  لالستغالل  الفئات عرضة  وأكرث  األضعف  الحلقة 
العامل قيودا عىل  أنحاء  الحكومات يف  جائحة كورونا، وقد فرضت 
تحركات مواطنيها ملواجهة خطر فريوس »كورونا« املستجد والحد 

من انتشاره.
وتنظيف  طبخ  طلبات  األرجح  عىل  املنازل  عامالت  وواجهت 
اليوم  املنزل طوال  تبقى يف  بأكملها  ورعاية إضافية مبا أن عائالت 
واألطفال ال يذهبون إىل املدارس، مع القيود املفروضة عىل مغادرة 
عىل  يجربونهن  قد  العمل  أصحاب  أن  أيضا  تعني  والتي  املنازل 
العمل يوم إجازتهن القانوين وقد مينعونهن أيضا من مغادرة املنزل 

حتى لو سمحت السلطات بذلك.
فريوس  ألزمة  استجابة  املفروضة  القيود  تؤدي  أن  املرّجح  ومن 
أصحاب  يطالب  وقد  الظروف.  هذه  تفاقم  إىل  الجديد  كورونا 
العمل باملزيد من أعامل التنظيف والتطهري يف منازلهم، وسط عدم 
كافية،  تعليامت  أو  واقية  األحيان مبعّدات  من  الكثري  يف  تزودهّن 
ويتعرّضن لحروق أو إصابات مبواد التنظيف الخطرية. وقد يُطلب 
منهّن أيضا رعاية أي شخص ميرض، مبا يشمل الذين يصابون بفريوس 

كورونا املستجد.

تنامي الهجرة غري النظامية يف تونس
عن  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  كشف 
ايطاليا ضمن  إىل  الواصلني  التونسيني  من  تسجيله 12400 شخص 

الهجرة غري النظامية منذ مطلع العام إىل موّف نوفمرب املايض.
الذي  التونسيني  املنتدى أن عدد  وأظهرت معطيات صادرة عن 
اجتازوا الحدود خلسة ضمن الهجرة غري النظامية بلغ 1328 شخصا 

يف شهر أكتوبر املايض و 1298 شخصا يف شهر نوفمرب املايض.
تسميته  يصطلح عىل  ما  أو  النظامية  غري  الهجرة  ذروة  وبلغت 
شخصا   4145 بتسجيل  العام  هذا  من  جويلية  شهر  يف  )الحرقة( 
وصلوا إىل ايطاليا ويقول رئيس املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 
افريقيا لألنباء يف  الهذييل لوكالة تونس  الرحامن  واالجتامعية عبد 
ايطاليا يف األشهر األخرية  الواصلني إىل  الصدد إن تراجع عدد  هذا 

مرّده تدهور العوامل املناخية باضطراب البحر.
وأكد خالل ندوة صحفية أن موجة الهجرة غري النظامية سوف 
املشددة  األمنية  اإلجراءات  الربيع رغم  نشاطها يف فصل  تستأنف 
إىل  الواصلون  ويتوزع  التونسية  األمنية  السلطات  تتوخاها  التي 
و  إىل 10383 رجال  السنة  األوىل من هذه  ايطاليا خالل 11 شهرا 
342 امرأة و 385 من الُقّص دون مرافقة وحوايل 1400 من الُقّص 

مع مرافقة.

مبوجب  تونس  عىل  رشوطه  أمىل  االيطايل  الجانب  أن  وأضاف 
اتفاق يف الغرض يقيض برتحيل مئات التونسيني مبعدل 600 شخص 

شهريا من ايطاليا إىل تونس.
االتحاد يتبنى املهاجرين األفارقة

االستغالل،  وتنامي  كوفيد  وباء  معمعان  ويف  السياق،  هذا  يف 
منح االتحاد العام التونيس للشغل، إمكانية االنتساب إليه لألفارقة 
الطبويب،  الدين  نور  العام  األمني  األخ  وأعلن  تونس،  يف  العاملني 
يف  عاملني  الصحراء،  جنوب  أفريقيا  دول  من  مهاجرين  انضامم 

تونس، إىل منظمتنا الشغيلة.
الدور  تؤكد  تاريخية  »خطوة  تلك  أن  بيان  يف  اعترب  االتحاد 
الريادي للمنظمة الشغيلة، يف الدفاع عن الحريات وحقوق اإلنسان 
نور  االخ  واكد  األجناس،  بني  العدالة  وضامن  للعنصية  والتصدي 
الدين حرص املنظمة عىل توفري إطار نقايب وقانوين، يحمي العامل 
األفارقة وغريهم من العاملني يف تونس، من االستغالل والعنصية 

ورضب حقوقهم االجتامعية واالقتصادية.
فاالتحاد ملتزم بقيمه املبدئية يف الدفاع عن العامل واملهاجرين، 
وهو  تونس،  األفارقة يف  العامل  وجود  تنامي ظاهرة  مع  خصوصاً 
بقدر دفاعه عن العامل التونسيني يف تونس واملهجر، يعمل أيضاً عىل 
تنظيم وجود العامل األفارقة، الذين يشتغلون يف البالد يف القطاع 
الخاص، من خالل تأمني التغطية الصحية واالجتامعية وضامن عدم 
استغاللهم، وهو انتصار لقيم العدالة والكرامة واملساواة التي يعمل 

عىل ترسيخها االتحاد.
مختلف  يف  التونسيني  العامل  مع  األفارقة  العامل  وسينخرط 
الالئق، وهم  العمل  فيها  التي ستدافع عن حقوقهم، مبا  النقابات 

الذين يعانون االستغالل يف بعض املهن الشاقّة وبأجور متدنية.
يف  األفارقة  للمهاجرين  املتنامية  األعداد  فإن  الصدد،  هذا  ويف 
القبول بالعمل يف ظروف مهينة، إضافة  إىل  تونس دفعتهم أحياناً 
إىل مختلف أشكال االستغالل يف قطاعات الزراعة والبناء، وهو ما 
يدفع اىل رضورة النضال من أجل تحسني قانون املهاجرين وضامن 
نقابياً،  تنظيمهم  عن  فضالً  التونسيني،  العامل  غرار  عىل  حقوقهم 
من  األفارقة،  املهاجرين  إنصاف  أن  التونسية  الدولة  عىل  وبالتايل 
خالل تسوية وضعياتهم وتعديل القوانني، كقانون اإلقامة وجوازات 
السفر، وأيضاً قانون الّشغل، من أجل أن يكون مرناً ويستوعب اليد 

العاملة اإلفريقية الجديدة الوافدة إىل تونس.
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  أنجزها  دراسة  وتشري 
غري  مهاجر  ألف   53 من  أكرث  وجود  إىل   ،2019 عام  واالجتامعية 
بينهم عرشة آالف مهاجر دون وثائق هوية من  رشعي يف تونس، 
جنوب الصحراء. وأظهرت نتائج االستبيان الذي أجرته األمم املتحدة 

أن 80 يف املئة من املستجوبني يفّضلون البقاء يف تونس.  
•إعداد: صربي الزغيدي

مناسبات

18 ديسمرب اليوم العاملي للمهاجرين:

معاناة واستغالل فاحش يعيشها املهاجرون والاّلجئون يف ظل وباء الكوفيد



الخميس 17 ديسمبر 2020 - العدد 1621  18
آراء

»هنالك يشء متعّفن يف مملكة الدامنارك« إحدى الجمل األكرث شهرة 
لوليام شكسبري من رائعته »هاملت«، والتي تحولت إىل حكمة يرُضب بها 
املثل، وهي تعني فيام تعني ان هنالك مشاكل جدا عميقة، يصعب تبينها 
من الوهلة األوىل يف بلد ما. مشاكل ميكن حلها؟ او يصعب حلها؟ او يجب 

اخفاؤها؟ او فقط تحويل وجهة نظر الناس عنها؟ 
ما الذي حدث يف مملكة الدامنارك حتى تعطن الروائح الكريهة جو 

شبه الجزيرة األوروبية؟
يواصل شكسبري عىل لسان بطله »هاملت« الذي يردد »الزمن خرج 
تتحدث  الجملة  هذه   .»The Time is out of joint« السيطرة«  عن 
عن الزمن، ولكنها كام يفرس ذلك جاك دّريدا يف كتابه »أطياف ماركس« 
تعني خصوصا وبشكل احادي؛ هذا الزمن، هذه األزمنة، أحد هذه األزمنة 
»هذا الزمن هنا«، هذا الزمن هنا )الحارض(، زمن هذا العامل، الذي هو 
وليس  العرص  هذا  هنا،  العامل  هذا  »زماننا«،  واحد  هاملت  إىل  بالنسبة 
غريه. هذا اإلسناد يحدثنا عن يشء من زمننا هذا، ويقول ذلك يف صيغة 
الزمن  ذلك  يف  سابقا،  قيلت  قد  الجملة  هذه  كانت  إذا  ولكن  الحارض. 
اآلخر)املايض(، مرة يف وقت ما يف املايض ]يف زمن غابر[ كيف يتعني عليها 

ان تصلح لكل األزمنة )لكل العصور(؟
كيف تستطيع أن تكّرر العودة، أي تعود من جديد وتصنع لها حارضا 
جديدا. وتقدم نفسها من جديد عىل أسس جديدة؟ كيف تستطيع ان 
تكون هنا ]تكون موجودة،Dasein[ اذا كان زمانها مل يعد حارضا؟ كيف 
}هذا  نقول  ان  فيها  التي حاولنا  املرات  تصلح يف كل هذه  ان  تستطيع 

زماننا{؟
هذه الجملة الرشطية التنبّؤية »the time is out of joint« سوف 
أترجمها اىل »عندما ينتفض الزمن« وأقرب من ذلك اىل جملة من القرآن 
)إذا السامء انفطرت( ألنها األقرب اىل الفكرة التي يريد دّريدا ان يقودنا 
اليها وهي ان هذه الجملة تفتح الطريق نحو عودة األرواح )األطياف(، 
وكل ما تعنيه من استحضار أرواح ومن شعوذة ومن سحر ومن ضحك 
عىل ذقون العباد، ومن مامرسات وطقوس غريبة تحاول ان تخدع العقل، 
باستعامل التّعاويذ والبخور التي قد تبعد تلك الرائحة الكريهة التي تعلو 

يف سامء الدامنارك.
النص القرآين واضح يف امر الروح كام ورد يف سورة اإلرساء )ويسألونك 
عن الروح قل الروح من امر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال( كام نهى 
الناحية  هذه  من  األقل  عىل  والسحر.  األرواح  واستحضار  الشعوذة  عن 
يتباين اإلسالم مع اإلمربيالية )أعىل مراحل الرأساملية( يف ترك األموات يف 

سالم. )اذكروا موتاكم بخري(
بداية  يف  الصادر  ماركس«  »أطياف  كتابه  يف  دامئا  دّريدا  جاك  يبنّي 
التسعينات من القرن املايض، بعد انهيار األنظمة التي حاولت ان تتخذ 
املتبّجحة عىل  الرأساملية  من فكر ماركس قاعدة حكمها، كيف رقصت 
فرصوفيا!  حلف  بلدان  سياسة  فشل  هو  تحمله  ان  تريد  ماركس؛  جثة 
ويذهب اىل أكرث من ذلك يف اعتبار ان »استحضار« املاركسية هي محاولة 
أخرى وتجييش جديد من اجل محاربته هو)ماركس(، وضّد ما هو، وضّد 
أممية  الذين سوف ميثلهم يف املستقبل )فكرة  اىل  الذين ميثلهم، إضافة 
جديدة(، وأيضا من اجل محاربة األممية )القادمة( بأن يطردوا األرواح 

الرشيرة منها )الذين ميثلون خطرا عىل نظامهم االمربيايل(.
هذا تآمر جديد المع، ومع ذلك يبدو يف الوقت نفسه موغال يف القدم 
ومفعام بالسلطة؛ قويا ومحبوكا حبكة عالية ورهيبا ولكنه كالعادة قلق 
)املستحرض(  املستدعى  ألن  نفسه  من  واثق  غري  املخاوف  تؤرقه  وهش 
يحمل اسم املاركسية يف ذهن املتآمرين، الذين لهم الْيَْوَم تخوفات من ان 
ال يتعرفوا عليه من جديد. هم يرتعشون من فرضية، انه، مبساعدة احدى 
التحوالت )Metamorphose( تولد ماركسية جديدة، قد ال تكون لديها 
البنية والشكل الذي من خالله ميكن التعرف عليها ومطاردتها )محاربتها( 

وهزميتها كام كانت العادة؛ الخوف من ان ينقلب السحر عىل الساحر.
فالسؤال  انفطرت  السامء  وألن  السيطرة  عن  خرج  الزمن  وألّن 
يصبح؛ ماذا أخرجت من أحشائها؟ هل من جديد يذكر أو قديم يعاد؟ 
ال يخفى عىل احد ان هناك الْيَْوَم رصاع عىل أشّده بني القوى اإلمربيالية 
اإلنتاج  أمناط  ضوء  عىل  التّموقع  وإعادة  التّموقع  اجل  من  داخلها  ويف 
الجديدة وبوتريتها من آلية معّممة )4K( او)الروبوتيزم( اىل نظام البث 

عظمى  قوى  هنالك  التامة.  الرقابة  ومجتمع  املعلومة  واقتصاد   )5G(
فقدت زعامتها منذ زمن وهي تحاول بكل الطرق اللحاق بالركب )فرنسا، 
بريطانيا( وهنالك قوى ماسكة بخيوط اللعبة )الواليات املتحدة االمريكية( 
ولكن هي نفسها أنهكها هذا الدور ولَم تعد قادرة عىل مجاراة النسق 
اجلها  العامل من  لها وحاربت  أّسس  قوانني كانت هي من  الذي فرضته 
والْيَْوَم ترصخ وتولول وتلعب دور الضحيّة. وهنالك قوى صاعدة تشعر 
ان الوقت حان من اجل ان تفصح عن حّقها يف فرض رؤيتها للمستقبل 
عىل العامل من خالل طريق الحرير وغريه من املشاريع التي ترى الصني ان 
ال يشء مينعها الْيَْوَم من تحقيقها. عامل جديد يوشك ان يولد يف ظل الزمن 
الرأساميل، الذي يطرح ذاته لذاته وينتج ويعيد انتاج ذاته لذاته حسب 
قوانني الجدل املادي. وقد ألح ماركس بوضوح وجالء عندما كتب: »ان 
نهج اإلنتاج الرأساميل املنظور اليه بتكامله او عىل انه نهج إعادة انتاج، 
ال ينتج سلعا فقط وال القيمة املُضافة فقط، انه ينتج ويعيد انتاج العالقة 
الرأساملية ذاتها اَي انه يعيد من جهة الرأساميل ومن جهة املأجور« وهذا 
الدول  مستوى  الشخيص وعىل  املستوى  رأساميل عىل  كل  إليه  يصبو  ما 
هنالك نظام جديد، يجب تركيزه، من خالل نوع من الهيمنة التي مل يسبق 
لها مثيل. إذ املقصود هنا، يف الواقع، كالعادة نوع جديد من الحرب، لها 

عىل األقل تشابه مع »مؤامرة« كبرية جديدة. ضّد من؟
يقول دّريدا انهم يخافون ماركس حتى وهو ميت. يخافون من عودة 
روحه وفكره ونداءاته وبياناته… لكن ملاذا محمد؟ هل يخشون محمدا 
العاملي  النظام  عىل  محمد خطرا  ميثل  ماركس؟ هل  من  يخافون  مثلام 
الجديد؟ هل ان محمد له أطياف أيضا، ميكن ان تعود وتظهر من جديد؟

مسلمة  أغلبية  ذات  واحدة  دولة  هنالك  ليس  الدول  مستوى  عىل 
او ذات مرجعية إسالمية )حتى صورية( تهّدد الّسلم يف العامل او تعادي 
السوق  اقتصاد  غري  آخر  تصور  اولها  الرأساميل  النظام  املبدأ  حيث  من 
لتسيري شؤون املجتمع اولها اعرتاض عىل التقسيم الدويل ملناطق النفوذ. 
أو  األفكار  صنع  ومخابر  البحث  مؤسسات  مستوى  عىل  نفسه  اليشء 
حتى املثقفني املناوئني للعوملة واالمربيالية مل نَر دعوة عىل أسس قراءات 
إسالمية دينية او غريها تنادي بالقطع مع النظام الرأساميل وإرساء نظام 
آخر بديل تكون مستمدة أُسُسه من التعاليم املحمدية ويتناقض بشكل 
جذري مع الرأساملية. فقط كّل ما يرتاءى لنا )من خالل وسائل اإلعالم 
املرئيّة واملسموعة( هي أطياف لحركات مسلّحة )جهادية(. هذه األطياف 
ولكن ميكن  محّدد  مكان  له وجود يف  ليس  )طيفي(:  لها مظهر شبحي 
ما  يف  ترعرعت  التي  الصورة  تقريبا  هي  هذه  مكان.  كل  يف  يوجد  أن 
يسّمى بالوسط اإلعالمي )أخبار، صحافة، وسائل التواصل االجتامعي…( 
وتكبيل  لتحديد  العمومي  الفضاء  بتأثيث  عام  بشكل  معني  ما هو  كل 
إمكانيات الجمهورية )الشأن العام( وكل الظواهر السياسية، مام يجربنا 
يف هذا الخضم عىل التساؤل حول التداخل املريب بني التكنولوجيا عن 
هذا  يف  املختزل.  الطيفي  بعدها  يف  السلطة  وعن  االعالم  واقتصاد  بعد 
الخضم يعودنا موضوع اإلرهاب هذا القديم الجديد، املباح واملمنوع يف 
الحدث  العقول بني بداية  املرة بوترية تذهب  الوقت نفسه ولكن هذه 
ملحارصة  إضافتها  يجب  التي  واإلجراءات  والخالصات  والنتائج  ونهايته 
هذه الظاهرة والحّد من خطورتها يف املرة القادمة. وترية ونسق يخضعان 
الحدث االفرتايض وحجم االختالس  الفضاء االلكرتوين يف تسويق  لقوانني 
)الوهمية  للصورة  الظهور)الشبحي(  ورسعة  الوقائع  حول  واملضاربة 

االصطناعية( وإمكانية ظهور )حقائق بديلة( تكذب او تؤكد الخرب! 
املعمورة  أنحاء  كل  باطال( يف  أو  )حقا  تلصق  األطياف هذا  عامل  يف 
تقريبا، تهم االٍرهاب بأنصار محمد؛ من هم؟ هل لهم شكل محّدد؟ هل 

هم عرب؟ هل هم عجم؟ كيف لنا ان نتعرف عليهم؟ 
يقول سارتر »بداية الوعي عندما ندرك أنه ال مخرج« ال مخرج لهذه 
أوروبا( نفسها  العامل )خاصة يف  التي وضعت معظم حكومات  املعضلة 
فيها. ألن اإلجابة التي تقّدمها لشعوبها تقريبا هي نفسها يف كل مكان: 
اإلرهايب هو مسلم َولَِكن ليس كل مسلم. ليس له شكل محّدد ومظهر 
مميّز )عريب، مغاريب، شيشاين، أفريقي، أورويب، رجل، امرأة…( فقط ضعوا 
ثقتكم يف أجهزة البوليس واملخابرات هي وحدها ميكن ان تتعرف عىل 
األشباح ومتيزهم عن بعضهم بعضا. فقط عليكم االلتزام مبا سنقوله لكم 
واتركوا الحكومة تعمل يف هدوء لتمرير كل القوانني التي تحمي البوليس 

من عنف املواطنني )هي تحمي راس املال أكرث(.
رائحة أكرث من كريهة تعطن ليس فقط سامء الدامنارك وفرنسا ولكن 
بعدّو  الدميقراطية  إرهاق  اىل  تسعى  التي  العامل  بلدان  أغلب  يف  تقريبا 
او  الخارج )محارصة املركز باألطراف(  شبحّي ال نعرف هل هو آت من 
هو يف الداخل ولكن ال ميكن متييزه من بني كّل املواطنني، هؤالء الذين 
سيصيبهم الرعب من إمكانية تعرضهم ألذى يف كّل وقت ويِف كل مكان 
أو  أنفسهم  وحامية  االحداث  استباق  عىل  القدرة  لهم  تكون  ان  دون 
االنهيار  اىل  يدفع  الذي  الهلع  يرفع نسبة  الخطر، مام  األقّل تجنب  عىل 
يف  حربا  تخوض  والدول  الحكومات  هذه  التام.  الخضوع  اىل  وبالتايل 
الطبقة  بل ضّد مواطنيها وأساسا  الّشبحّي  العدّو  ليس ضّد  األول  املقام 
العاملي  النظام  إلمالءات  ورفض  مقاومة  منها  ينتظر  املفروض  من  التي 
الجديد ألنها بكل بساطة سوف تدفع الثمن غاليا وقد تدفعه لوحدها. 
وكانت  اإلنسانية  تاريخ  يف  كبريا  دورا  فرنسا  يف  العاملة  الطبقة  لعبت 
كرس  لذلك  عامة.  الثوري  وللفكر  نفسه  ماركس  لكارل  ملهمة  بتجاربها 
شوكة الطليعة الثورية يف فرنسا الْيَْوَم يحقق حلم أجيال للرجعية والثورة 
املضادة التي بقيت تحتمي كذبا بالجمهورية والدميقراطية وكأنهام إنجاز 
يف  أرحب.  هو  ملا  تجاوزه  عدم  وخاصة  حاميته  يجب  بحت  برجوازي 
منابعها  الدميقراطية  تجدد  »عندما  بن سعيد  دانيال  كتب  الخضّم  هذا 
يف ذاكرة ما ميكن ان تتعرض له، أكرث مام تعد به، هنا الخسائر دامئا أكرث 
بكثري من املرابيح« لذلك فرنسا عىل خطى الدامنارك تحتاج اىل أكرث من 
رسومات مسيئة للرسول محمد، حتى تبقى البالد يف حالة فوىض ال تحتمل 
املجتمع بني مسلم  الذي يسهل تقسيم  القاتل  التوتّر  حتى يستمّر هذا 
ومسيحي ويهودي وغري ذلك وتفقد الطبقة العاملة وحدتها يف مواجهة 
مشاريع الجشع الرأساميل. حاولت الدولة الفرنسية املرور بقوة يف عهد 
ساركوزي )ميني( ويِف عهد هولند )يسار الصالونات( واآلن تحاول ذلك مع 
رئيس دون فكر واضح، يستمد قوته فقط من مساندة الرثوات الكربى يف 
البالد. والطبقة العاملة يف فرنسا تقاوم كعادتها وترفض التقسيم املكيدة 
أنفسهم من  باعوا  الكثري من حلفائها من مثقفني  حتى وان تخىل عنها 
اجل مناصب منحتها لهم السلطة )فقط نذكر باملدير السابق ملجلة شاريل 
التي نرشت رسومات سخيفة ساخرة  هبدو، فيليب فال( هذه الجريدة 
نقلتها عن جريدة دامناركية ميينية متطرفة كانت يف الثالثينات من القرن 
املايض قريبة جدا من األحزاب الفاشية يف أوروبا )رائحة املؤامرة والتآمر 

مرة أخرى(.
جرمية دولة )مرة أخرى( يف حق شعبها ويف حق اإلنسانية جمعاء ألنها 
تسعى اىل محارصة وتقليص املكاسب التي حققتها اإلنسانية عىل طريق 
الحد األدىن وأقل. واملالحظ  الْيَْوَم، اىل  الفرنسية اىل  الثورة  االنعتاق منذ 
بصفة  أوروبا  او  الدامنارك  او  وحدها  بفرنسا  خاصا  ليس  االمر  هذا  ان 
ويحارص  والحريات  الحقوق  فيها  تذبح  عاملية؛  ظاهرة  أصبح  بل  عامة 
الخطاب  جوقة  خارج  يعزف  نشاز  بكّل صوت  فيها  وينّكل  الحّر  الفكر 
الرسمي املهووس بالتسلط. يأخذ هذا الخطاب )يف التفكيك الدّريدي( يف 
التعويذ،  األرواح،  )استحضار  واستحضاريا  احتفاليا  األحيان شكال  معظم 
التعزيم...( مرحلة يسميها فرويد النرص يف الحداد )التهليل(. ويعيد نفسه 
كل مرة ويأخذ شكل الطقوس يف احرتام الجمل السحرية والتعاويذ، كام 
تتطلبه كل الطقوس يف استحضار األرواح، ترافقه ترانيم موسيقية قدمية 
رتيب  نسق  يف  نفسها  األسطوانة  الوقت؛  طوال  نفسها  املقاطع  ويكرر 
يردد:  كان  باألمس  العسكرية(.  )الخطوة  املتناسقة  املتساوية  للخطوات 
لقد مات ماركس، ماركس العظيم مات، انتهى التاريخ، تحيا الرأساملية 
يف  دميقراطيتنا  خطر،  يف  الجمهورية  نفسه:  بالنسق  الْيَْوَم  حدود.  دون 

خطر، اُسلوب حياتنا يف خطر، محمد هو املسؤول…
ماذا نفعل نحن، إزاء كلامت من خطاب ذي منحى تسلطي وعنجهية 
والرد كام  التفسري  املسؤولية يف  اثنان يحمالن  األقل شيئان  مقيتة؟ عىل 
الواقع  األنبياء« وثانيا محاولة تغيري  الكريم »العلامء ورثة  الرسول  بينها 
حول  عرش  الحادي  املبدإ  يف  ماركس  طلبه  كام  علينا  بالقّوة  املفروض 
فويرباخ »الفالسفة فرسوا العامل بطرق عديدة، ولكن املطلوب يف الحقيقة 

هو تغيري العامل«.
صالح هنيد

عندما ينتفض الزمن 

بداية الوعي
 عندما ندرك 
أنه ال مخرج....
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* بقلم: املنصف بن فرج
 أكدت جائحة كورونا حاجة الشعوب إىل التعاون والتضامن وما 
ميكن وصفه بالدبلوماسيّة الصّحية. ألّن املرحلة األوىل لهذا الوباء 

اقرتنت مبظاهر االنعزال والتموقع اإلقليمي حتى داخل التحالفات 
الدوليّة الكربى مثل االتحاد األورويب.

وقد تابع العامل بكّل حرية كيف عانت إيطاليا يف ذروة الجائحة 
أنحاء  من  الكثري  يف  األمر  وكذلك  األوروبيني،  جريانها  إهامل  من 
العامل. ومل يشّذ األمر عن القاعدة يف منطقتنا املغاربية ألّن أقطار 
املنطقة عاشت يف ظّل نوع من العزلة بعيدا عن التعاون املطلوب 

يف مكافحة فريوس كورونا.
ومتني  قوي  مغاريب  اتحاد  غياب  الخلل يف  يكمن  تقديري  ويف 
مقّومات  لتجسيم  إطار  خري  يكون  أن  وسعه  يف  كان  وفاعل 

الدبلوماسيّة الّصّحية يف هذا الظرف الوبايئ الخطري.
لقد كتبت مرارا وتكرارا عن رضورات االتحاد املغاريب املنشود 
وعن حتمية احتواء املشاكل التي تعوق دوره املطلوب والرضوري 
خالل  أو  العادية  األوضاع  يف  سواء  املنطقة  شعوب  إىل  بالنسبة 
فريوس  مع  اليوم  الحال  هو  مثلام  واملستجدة  الطارئة  الظروف 

كورونا.
لقد خرست املنطقة املغاربية الكثري يف غياب اتحاد فاعل وناجز، 
وفّوتت عىل نفسها فرصة تاريخية مهّمة يك تفيد شعوبها اقتصاديا 
واجتامعيا وثقافيا وبالخصوص صحيا عرب اتفاقيات ومعاهدات كان 
من املفروض أن تكون حقيقة وأمرا واقعا. لكن لألسف الكبري ظّل 
االتحاد املغاريب حربا عىل ورق ورضبا من الربوتوكوالت الخالية من 

أّي مضمون وأيّة أهداف.
بلد مغاريب وجد  املوجود صعبا، فكل  املنشود كان  ويف غياب 
بعيدة  حلول  إىل  يتطلع  وحيدا  تقريبا  الوباء  مواجهة  يف  نفسه 
بعضها من الّصني وبعضها اآلخر من الغرب. وحتى مبادرة املغرب 
اللقاح متت دون تنسيق مع أشقائها يف  الحصول عىل  باإلرساع يف 
بقيّة األقطار املغاربية. ويف ذلك دليل ساطع عىل غياب التعاون يف 
نطاق الدبلوماسيّة الصّحية. لذلك تشهد املنطقة املغاربية حالة من 
الخوف والتوجس يف ظّل تواتر اإلصابات والوفيات بالفريوس. ورغم 
فداحة الوضع الصّحي فإّن األقطار املغاربية مل تستفد من الّدرس 
املغاريب  االتحاد  إحياء  إىل  الخارجية ومل تسَع  تراجع حساباتها  ومل 
من سباته. بل ظّل الوضع كام هو الوضع عليه يف حالة من الرتّدي 

واملجهول.
االتحادات  أّن  والحديث  املعارص  العامل  محن  أثبتت  لقد 

أصبح  عامل  يف  قّوة  عنرص  اإلقليمية 
األوىل  اإلرهاصات  منذ  كونية  قرية 
للعوملة، وأّن العزلة هي خيار فاشل، 
تطرأ  عندما  خاصة  شاملة  أرضاره 
األمر  هو  مثلام  خطرية  مستجدات 

اليوم مع فريوس كوفيد 19.
وقد الحظنا كيف سارع االتحاد 
التي  األخطاء  معالجة  إىل  األورويب 
األوىل  املرحلة  خالل  ضمنه  الحت 
البلدان  ألّن  كورونا،  جائحة  من 
األوروبية حتى بعد خروج بريطانيا 
االتحاد  أّن  جيدا  تدرك  االتحاد،  من 
عامل  يف  حصني  ودرع  ومناعة  قّوة 

متقلب ومتغرّي باستمرار.
من  قريبا  يحصل  ذلك  كل 
نتّعظ  مل  ونحن  املغاربيّة  شواطئنا 

زلنا لألسف يف حالة من  والعرب، فام  الدروس  بعد ومل نستفد من 
التجاهل والغيبوبة والعجز والالمباالة يف حني أّن املنطقة املغاربية 
تتوفّر لديها كّل املقّومات التاريخية والجغرافية والثقافية الفريدة 
من نوعها يف عاملنا والتي يف وسعها أن تشّكل أرضية متينة إلرساء 

عالقات نوعية مثمرة.
نظرية  معاهدات  ليس  االتحادات  إطار  يف  التعاون  إّن 
يومي  عمل  هو  بل  وهناك،  هنا  ومكاتب  ترشيفية  وبروتوكوالت 
عىل  إيجايب  بشكل  ينعكس  مثمر  وجهاد  ملموسة  ونتائج  مشرتك 

حياة الشعوب حارضا ومستقبال.
من هذا املنرب اإلعالمي واستنادا إىل تجربتي الطويلة يف الحقل 
الدبلومايس خاصة عندما كنت قنصال عاما يف الجزائر وعنابة عىل 
امتداد عرش سنوات وخاصة خالل تلك السنوات الصعبة التي عاشتها 
الشقيقة الجزائر يف بدايات تسعينات القرن املايض، فإنني أرجو من 
قادة البلدان املغاربية يف هذا الظرف الصّحي الخطري بسبب جائحة 
الّصّحية  الدبلوماسيّة  أهّمية  إىل  جّدي  بشكل  يلتفتوا  أن  كورونا، 
متجّددة  انطالقة  متنحه  املغاريب  لالتحاد  متفتحة  رؤية  نطاق  يف 
ومنحنى مغايرا ملا كان سائدا منذ تأسيسه. وهي يف تقديري رضورة 
شهر  منذ  تعيش  باتت  التي  املغاربية  الشعوب  تحتاجها  قصوى 
مارس املايض تحت وطأة هذا الظرف الّصحي املستجد وما أفرزه 

من تداعيات اقتصادية واجتامعيّة جسيمة.

يلتفت العامل اليوم إىل نفسه، وإذا مل نستثمر اتحادنا املغاريب 
يف  جهودنا  وستكون  الصعبة  الطرق  مفرتق  يف  فسنضيع  جيدا 
املنطقة املغاربية مشتتة تفتقد إىل النجاعة واملردوديّة. ورمّبا حان 
لتقييم مايض  املستوى  عالية  قّمة مغاربية  لعقد  الوقت يف نظري 
خارطة  ضوء  يف  ومستقبله،  حارضه  واسترشاف  املغاريب  االتحاد 
طريق مشرتكة نتدارك بها ما فات ونبني من خاللها القادم األفضل.

هذا هو خيارنا اليوم يف مرحلة دقيقة غرّيت فيها جائحة كورونا 
التضامن  الشعوب  كّل  عىل  وحتّمت  عاملنا  يف  األوضاع  من  الكثري 
البرشية  الذي مل تشهده  الداهم  والتعاون يف مواجهة هذا الخطر 
منذ الوباء اإلسباين الذي فتك بالكثري من أصقاع العامل إثر الحرب 

العاملية األوىل مبارشة.
إّن الدبلوماسيّة الصّحية من شأنها أن تشكل الضوء الذي ينري 
نفق االتحاد املغاريب ومينحه فرصة تاريخية سانحة يك تعيد األقطار 
املغاربية حساباتها وتضع يف حسبانها أّن املعركة األهّم بعد مكافحة 
واالجتامعية  االقتصادية  تداعياته  مكافحة  هي  كورونا  فريوس 

الشاملة.
قد يكون الوباء محنة ولكنه كذلك فرصة يجب أن نغتنمها عىل 
أجل حامية  عاملنا من  الجميع يف  يغتنمها  مثلام  املغاريب  املستوى 

شعوبنا من الخطر واملجهول.
* )برملاين وقنصل عام سابق
عضو الهيئة املديرة لجمعية الدراسات الّدولية(

* حسني عبد الرحيم

عن  ويتحدثوا  بالعرشات  ليعتصموا  جاؤوا  الثقافة  مبدينة 
يبيع ما تيرس من  آلته املوسيقية وبعضهم  باع  مآسيهم بعضهم 
ويسددوا  الشهر  يكملوا  ان  يستطيعوا  حتى  بسيطة  ممتلكات 
اعدادا  ليسوا  صغارهم.  وفطور  املاء  وفاتورة  الكهرباء  فاتورة 
عرشات  يعيلون  فنان  آالف  بعرشة  البعض  ويقدرهم  بسيطة 
بائعا  ليعمل  املهنة  بتغيري  بدأ  بعضهم  وعائالت.  أرس  يف  اآلالف 
السلع  من  يتيرس  ما  ليبيع  الشوارع  احد  يف  ينتصب  او  متجوال 

لحساب تاجر كبري!
انهم فنانون يعملون فقط يف الليل يحيون االعراس والحفالت 
واغاين  موسيقى  يقدمون  والفنادق  الكباريهات  ويف  الخاصة 
للرواد. ليست اغانيهم ولكنها اغان مسجلة ملطربني وموسيقيني 
عىل  تاديتها  من  وحصلوا  ثروات  بيعها  من  جمعوا  مشهورين 
الشهرة واللقاءات يف الصحف واللقاءات يف التلفزة واملشاركات يف 

املهرجانات الفنية واحيانا شهادات التكريم من امللوك والرؤساء 
ودكتورا فخرية من بعض الجامعات، وصفحات عىل »الويكيبديا« 
وحتى يف احيان كثرية رسائل دكتوراة يف الجامعات عنهم وحول 
النهم  هذا  كل  يستحقون  منهم  وكثري  والفني  الثقايف  تاثريهم 

اسعدوا ليالينا وحفالتها.
النهم  العيش  من  رغٍد  يف  كذلك  ليسوا  الفن«  »بروليتاريا 
اللييل  اليومي  عملهم  من  يومهم  قوت  عىل  اال  منه  يحصلوا  مل 
الفعليون  والنارشون  املوزعون  الحقيقة  يف  وهم  الناس  السعاد 
للفنون يف املناسبات الشعبية ويف االزقة وقاعات االفراح وصاالت 
املقاهي وكثريين منهم ميتلك املوهبة والحساسية الفنية واالداء 
املتنوع للموسيقى والغناء وحتى االستكاتشات التمثيلية. فقط مل 
الراديو  انتشار  والثالثينات وقبل  العرشينات  الحظ. يف  يحالفهم 
»باب  ومنازل  ومقاهي  ساحات  يف  سهراتهم  كانت  والتلفزة 
سويقة« و»الحلفاوين« هي مجمل النشاط الفني يف البالد وخرج 
من صفوفهم العديدون الذين صاروا ايقونات فنية تبنتهم الدولة 
واعتربتهم روادا. لكن االغلبية مل يتّم ترسيمها وبقيت لديهم فقط 
يرشقونهم  مافتئوا  الذين  مستمعيهم  من  يتلقونها  التى  املحبة 

تحية بعرشات الدنانري عندما يصلون لالنبساط من أدائهم.
هؤالء الفنانون العضويون والذين يعرفهم الشعب ويشكلوا 

بيوم  يوما  يعيشون  »زوالة«  املختلفة وهم  املناسبات  فرحته يف 
حتى  حظهم.  سوء  من  يتذمروا  ومل  ذلك  عىل  الله  ويحمدون 
واالفراح  الصاالت  يف  اللييل  العمل  منع  وتم  الكورونا  ايام  اتت 
والتجمعات لالعراس وبدا الناس يعتصمون مبنازلهم ليال ويكتفون 
باالذاعة والتليفزيون واغلقت الصاالت اىل حني ال نعرف مداه. ومل 
يعد لعرشات اآلالف من مورد للرزق. وهؤالء ليسوا يف غالبيتهم 
وال  مدخرات  لديهم  وليس  جمعيات  أو  اتحادات  يف  منضّمني 
شهادات أو تأمني ضّد البطالة واملرض والعوز الذي هجم عليهم 
منذ شهور كالقضاء املستعجل، ومل يعد أمامهم سوى اللجوء إىل 
االعتصام يف مدينة الثقافة طلبا للعون العاجل والرضوري الذي 
من دونه لن يستطيعوا االستمرار يف الحياة ورمبا تتحطم أرسهم 
يف  للصدقات  وطالبني  مترشدين  إىل  فنانني  من  ويتحولون  أيضا 
مأساة  هذه  األقاليم.  ومدن  العاصمة  يف  الرئيسية  الشوارع 
لالهتامم  مثريا  عارضا  حدثا  وليست  حقيقية  وثقافية  اجتامعية 
معنى  بكل  الثقايف  العمل  يف  لنا  زمالء  وهم  واإلذاعي  الصحفي 
نتداعى  ان  وينبغي  الكثري،  ومنهن  منهم  تعلمنا  ورمبا  الكلمة، 
لنجدتهم والشد من ازرهم النهم قاموا بإسعاد املاليني ومل يجنوا 

سوى الحزن والخوف من الجوع. 

فنانو الليل

الّدبلوماسيّة الصحيّة يف املنطقة املغاربيّة: الضرورة والحتميّة

متابعات
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قصيدة  شيطان  الله  خديم  يوسف  السابق  الشاعر 
تالفيف  يف  الوجود  رشاع  ضفة  عىل  وجوهرة  صلصال 
هذا  يورق  حتى  وأرهقني  أتعبني  البيدر.  فتاة  قمر 
وندى  والنبيذ  الضوء  مع  الشعب.  لجريدة  الحوار 
باللعنات.  الله الشاعر املثقل  الجوعى. يوسف خديم 
ويك ال أصغي إىل دمي املتعب. سأتعبكم بهذا الحوار 
يوسف  السابق.  الشاعر  وهواجسها  النار  صاحب  مع 

خديم الله:
* اسمح لي، بدايًة، بسؤاٍل هامشيٍّ: لماذا 

اخترتَ صفَة »شاعر سابق« كالحقةٍ السمك 
المدني؟

- عفوَك سّيدي، سؤالَك هذا ليس هامشّيا، بل هو يف 
قلِب تجربتي الّثقافّية العاّمة. 

باسمي  ملحقًة  صفًة  ليست  هذه  سابٌق«  »شاعٌر 
الذي  الّثقايف  الحريك  اسمي  هو  بل  املدين،  الّرسمي، 
لُه  اسٌم  كتبُت. وهو  الذي  الكثري  القليَل من  به  أنرُش 
وإن  املايض.  القرن  تسعينات  أواخر  إىل  يعوُد  تاريٌخ 
ما  إىل  أقرُب  هي  التي  له،  القادحة  الواقعَة  شئَت 
فاقرأ  املوضوعّية،  بالّصدفة  بروتون  أندريه  يسّميه 
 - أغلبهم  تعامى  وإن  الّشأن،  يف  ونرشته  كتبُته  ما 
ويتعامون اليوم أيضا- عن حقيقته ليثابروا يف القراءات 
الّتعمية والّتضليل بال  الطّويّة، بهدف  املقرفصة، سّيئة 

موجٍب ظاهٍر: 
دِف تلك، الّناظمة لحيايت يف منطقِة  لقد شاء منطُق الصُّ
الظّل التي يل، أن أصبحُت، بعد أقّل من عرش سنواٍت 
فقط، مدّرَس اللّغة العربية األفشَل عىل اإلطالق، بدليِل 
أّن تالميذي الذين دّرستهم عام أربعة وتسعني وتسع 
مائٍة وألٍف، قد تفّوقوا عيّل جميعا، أكربهم وأصغرهم، 
أذكاهم وأغباهم، غنّيهم وفقريهم، وذلك إثَر حصويل 
البالد  بل يف  الجهة،  األدىن يف  البيداغوجي  العدد  عىل 
جهوىٍّة  ُمهينٍة،  إداريٍّة  بتوبيَخات  مرفًقا  تقريبا،  كلّها 
وال  لها  رأس  ال  ومشاّداٍت  استنطاقات  إثر  ومركزيٍة، 

ذيل. 
20/7.. إنه عددي القيايّس الذي به أفخُر، ال ينازعني 

فيه أحٌد تقريبا.
ومربَّرا  بتوبيخاٍت  مدّعام  عرشين،  من  سبعًة  كان 
بتقاريَر حّررها متفّقُد املاّدة الّصاعُد آنذاك، والذي ال 
ميكُن أن تطالَه شُبهُة تحّيز متملٍّق أو تعّسِف ُمتسلٍّق، 

كام يرّوُج زمالُء املهنة، باعتباره كان »نقابّيا سابقا«.. 
* ... »نقابيّا سابقا«؟.. أظنّ أنني بدأت 

أستوعبُ القصّة.. هههه..
ورضٍب  نضاٍل  صيُت  له  سابقا«  »نقابّيا  نعم!  أي   -
بأنصال، كام عرّف ذاتَه بذاته يف خلوتنا خالل زيارته 
ألنها  مستقالّ،  كتابا  لها  أخّصص  أن  أنوي  والتي  تلك، 
حركياّ  اسامً  أيضا،  أنا  يل،  أضع  فعال ألن  القادَح  كانت 
ثقافيا علنّيا ودامئا: »شاعٌر سابق«.. وال داعي اآلن وهنا 
القوَل يف أّن ما حدث يل يف عميل كان عىل  أن أفّصَل 
الّثقافّية  البطحاء  يف  مبا حدث يل الحقا،  صلٍة ضمنّيٍة، 
شاّذ  كّل  من  حراستها  عىل  يقوم  كان  التي  الجهويّة 
غريِب متوّحٍش »مدّرسون ناجحون«، مثله، هم الحلقة 
يعتربونه  ما  واملدينة،  الّثقافة  بني  الواصلة  الواحدة، 
املزعوم، »نضاال مدنّيا« -عىل  املحايد  الوسيط  بوقاحِة 
الثقافّية  الجمعّية  غطاِء  تحت  طبعا-  التطّوعِ  سبيل 
 ، جامعيٌّ -مدّرٌس  الواحُد  مديرُها  لها  التي  الواحدة*، 

الواحد  وشاعرها  الواحُد  وصحافيُّها  وكاتبها  متسلّل- 
األحد.. وطبعا، البطحاء الثقافية الجهويّة تلك -كام يف 
البطحاء  مع  وصٍل  حلقُة  إالّ  هي  ما  تقريبا-  جهٍة  كل 
غري  املتمّهل  للقارئ  وميكن  العاصمة.  يف  املركزية 
البطائحّي املنبطح أن يعود إىل مقاالٍت ونصوٍص يف شأِن 
نزاعايت العلنّية تلك التي اجتهدت يف أن أضعها يف مدار 
نرشتها  والوضيعة،  الرّشيفة  الّثقافية  الرّهانات  رصاع 
»ال  كتايب  يف  سنتني،  ومنذ  العريب(،  )القدس  أوانه  يف 
األّول الذي..«، وما السكوت الذي حازته كتابايت تلك، 
النادرة، إالّ ذهاب يف أقىص ما يقتُل الكتب والكّتاب: 
الالّمباالة... والالّمباالة تلك مل تكن رّد فعٍل مزاجّيا عابرا، 
إّنا هي املمكن املتاُح للجميع، فغالبا ما كان يرّدد يل 
األقربون، عىل سبيِل الّتعاطِف الحِرجِ: »سّيْب عليك !«

وال عجب يف األمر، لقد كان أماَم الجميع تقريبا، آنذاك، 
زمَن عنفواِن دميقراطّية بن عيل املزعومة، فرصٌة مناسبة 
العبارة  تختزله  ما  الطّاعة،  بيت  نحو  الّناعم  لالتّجاه 
بــ retourner la veste. كان أولئك يعرُفون  الّرائجة 
الكتف، متكّئني عىل ماِل عائلٍة أو جاِه  تُؤكل  من أين 
جهٍة نافذٍة معلومة أو غري معلومة، أو نقابٍة أو هيئٍة 
شبه حزبّية أو »جمعّية ثقافّية مناضلٍة«، تيّمنا بالّشعار 

الّشعبي الّسائد: »سلّكْها! »
بـآسٍف عىل يشء. آسف فقط عىل من قرأ  أنا  .. وما 
وعلم بحقيقٍة كتلك، وسكَت. بل األسوأ هو من حاول 
يف  يكتُب  كأن  الّتزوير  أو  بالّتعتيم  ذلك  عىل  الّتعمية 
الّصحائف ويرّوج يف املقاهي واملنتديات كالما من قبيل 

تلك الكليشيهات الركيكة: 
»خديم الله؟ شاعر اختار العزلة.. متعاٍل عن النشاط 
يف النوادي الّرسمية.. جّدي أكرث من اللّزوم .. ظريف.. 
ذو مزاج صعب.. يرفض الظهور..« إىل آخر ما يف الحقِّ 

الذي يُراد به باطٌل ال أكرث، ويساهم يف غربلة الّساحة 
من أي صوت ناشٍز أو مغاير يرفض املساهمة يف ضبط 

إيقاع ثقافة اإلذعان وتزوير األسئلة والرّهانات.. 
وعليه، فإّن من يقرأ »شاعٌر سابٌق« تلك، جاّدا، يقف 
عىل أنها استعارٌة تنطُق عن سريٍة ثقافّية ذاتّية معطَّلٍة، 
أصيلٍة،  ثقافّية  رهاناٍت  بال  مغشوشٍة،  ثقافيّة  بيئٍة  يف 
الثقايف  بالحقل  غري،  ال  االّدعاء  سبيل  عىل  تتسّمى، 
التونيس الذي، لألسف، ال يتجاوز شارعني أو ثالثة من 
شوارع العاصمة، األمر الذي ال يجعله أكرث من »بطحاء 
ورذائلها  القليلة  فضائلُها  فيها  تتمركز  صغرية  ثقافّية« 
الكاتبة  الجموع  تستنسخها  لألسف،  والتي،  األكرث، 
والقارئة يف الجهات أيضا. وأكرب الرّذائل، يف رأيي، هو 

سوء القراءة. 
* سوُء القراءة !؟ عن قصوِر أم تقصيٍر؟

قارٍئ  إىل  بالّنسبة  للّتدارك  قابٍل  قصوٍر  يف  عيَب  ال   -
مربّر  ال  مشبوٍه،  تقصريٍ  يف  العيُب  بل  »متواضع«، 
الّضمريِ،  ضعيِف  للكاتب/القارئ،  ذايتٍّ  تقصريٍ  له، 

القراءة  بآداب  استهانٍة  حاصل  أنه  أرى  ومزّوٍر،  غّشاٍش 
عصاميٍّ  موهبٌة  هي  ال  كالفّن،  فالقراءة،  »املحرتفة«. 
بحاملة  ماسٍك  جامعّي  صنعُة  هي  وال  الثواب،  خالصة 
املفاتيح، »د.« خالصة الوجاهة واألجر.. هي هذا وذاك، 
األجمِل  حقيقة  تقوَل  أن  هي  وأعىل:  أجلُّ  يشٍء  مع 
لنفسك،  نفسك  حقيقَة  تقوُل  كأّنا  تقرأ  ما  يف  واألسوإ 
تربيرا  تربيرهام  يف  مجتهدا  الكاملتني،  واملرارة  بالحامسِة 
تالعب  ال  أخالقّي  التزاٍم  وعىل  معرفّيٍة  يقظٍة  عىل  عاملا 
فيه، بال تواضعٍ زائٍف أو اّدعاٍء مضلٍّل. وتقنّيا، هي قراءٌة 
تحاول متّيَز مستويات الخطاب وسياقاته وتواشجاته مع 
ما به تكون فرادة الكاتب: األسلوب. األسلوب الذي هو 
يف  والّنص،  معا.  الّنص  وحقيقة  الكاتب  حقيقُة  رأيي  يف 
الّنهاية، هو نّص جامٌع مبقّدماته وملحقاته وحواشيه أي 
para-« بـالـ  الّسدياِت  أو  الّشعريّات  فقهاء  يسّميُه  ما 

مغاليًة  تبدو  قد  قيمة  أعطي  أنني  ترى  لذلك   .»texte
أحيانا لطريقة عريض ملا أكتب وأنرش، حّتى أنني أتعامل 
يتعامل  أن  يجُب  كام  »الفايسبوك«  عىل  صفحتي  مع 
كاتٌب أو نارٌش مسؤوٌل مع كتاٍب له، بضمريٍ مهنيٍّ مسؤوٍل 
الكتاِب،  دقائِق حقائق  اإلمكان، حريٍص عىل  قدر   ، وحرٍّ
الكتاب الذي يبدأ، يف رأيي، من الّصفحة األوىل للغالِف 
بينهام  مبا  طبعا  مرورا  األخرية،  الرابعة،  صفحته  حتى 
من منٍت قد يفقد متانة محتواه متى أهملنا -أو بالغنا، 
يف  الخاّصة-  الثقافية،  التجربة  داخل  من  مسّوغاٍت  بال 

استعراِض أو يف إهامل حواشيه.
* هل علينا أن نفهمَ أّن قرّاَءك ُقصَّرٌ ال 

يأخذون كتابتك المركبّة، الجادّة والسّاخرة 
في الوقت ذاته، ومن بينها اختيارك لـ »شاعر 

سابق«، بالجدّ الذي تقتضيه؟ 
أسوأ،  رمّبا  فاألمر   ، ُقّصٌ بأنهم  اإلّدعاء  ميكن  ال  ال..   -
ذلك،  أوّضح  أن  وقبل  متظافرين.  عاملني  بني  يرتاوح 
بالغتها  لها  الحقيقة،  يف  التي،  الوقائع  إىل  نذهب 

الّناطقة التي ال تستدعي عرضا أو رشحا:
ومل  القدس،  جريد  راسلُت  قرن،  ربع  من  أكرث  قبل 
محّررها  من هو  أعرف  أن  إىل  أسَع-  -ومل  أعرُف  أكن 
بــ«شاعر  مرفوقا  األول  بنّص  لها  دفعُت  الّثقايف. 
هو،  كام  الّنّص  نرش  »الرّجاء  سفلّية:  وبإشارٍة  سابق«. 
بكامِل مالبسه الّداخلّية«. وهو ما حصل. ال أحد سأَل 
من أنت؟ وملاذا »شاعر سابق«؟ وشاعٌر مباذا؟ وسابٌق 
نرشت  وماذا  كتبَت  ماذا  فعال؟  أنت  من  أو،  ملن؟ 
متزح؟  أم  جاّد  أنت  هل  بكذا؟  تقصد  ماذا  أو  وأين؟ 
القدس،  كانت صحيفة  ذلك.  من  إلخ.. ال يشء  إلخ.. 
العالمة الصحفّية الكبرية آنذاك، تنرش يل ما أرسله إليها 
بوتريٍة بطيئة، مرّة كل ثالث سنوات أو أكرث. مل أستغّل 
ترحيبها الّصامت يب -كام يفعل »الزّمالء« عادًة- ألظهر 
عىل صفحاتها باستمرار أو أستدرجها ألن »تستكْتبني« 
بطريقة أو بأخرى. كنت أكتفي بتسجيل حضوري ذاك 

كأنا ألثبت للرّقيب أنني ما زلت حّيا.. فقط. 
فعل  ردود  قريف من  بل  إذن،  استيايئ  تفهم  أن  عليك 
»الزمالء« أولئك، ووقوفهم العابث عند عبارة »شاعر 
أنني  والحال  أكرث،  ال  مزحٌة  أنه  عىل  وفهمها  سابق« 
استفضُت يف بيان ِجّدها، عىل صفحتى تلك، ويف أكرث 

من مقالٍة صحفّية، بل يف الغالف الرابع لكتايب األّول. 
متعّمد،  تقصريٌ  إّنا هو،  قصور،  األمر  ليس يف  وعليه، 
هي  طويٍّة  سوء  عن  قراءٌة  دنيا،  درجة  من  قراءٌة 

أقرُب إىل حيلٍة دفاعّيٍة، نفسّيٍة، بهدِف رصِف الّنظر عن 
محتوى القوِل -قول الّنصوص-، وتلبيِس ِجّدها الّضمني 
بهزلها الظّاهر الستبعاد َمقولها الّنقدّي الراديكايّل مهام 
كان جنسه، شعرا أو نرثا أو صورًة أو بياضا حتى.. وهذه 
القراءة االستبعادية هي أقرُب إىل قراءة الرّقيِب طاملا 
ال  التي  الّسائدة  الّثقافة  مع  يتالءُم  ال  موضوعها  أّن 
الذايت الّنجيس،  تخرج إال نادرا عن ثقافة االستعراض 
يف  خطاٌب،  خطابها  ألّن  الزائف  البطويل  واالّدعاء 
الفضفاض،  الالّهي،  االحتفايل  للمشهد  إعادة  جوهره، 
الحريّة  مناخِ  من  مستفيدا  متحّررا،  رافضا  بدا  مهام 
الّسائد بعد »الّتغيري الثوري املبارك«، ومستنفدا حريّته 
لها- عىل كل  الّتعميِة- بطرٍق خرقاء ال أخالق  تلك يف 
من يكتُب ضّد مظاهر الفساِد الّثقايفّ الّناعم، واّدعاءاِت 
-مرّة  أن تستحرَض  بأَس  الّثقافّية. وال  املقاوالِت  أعواِن 
أخرى- عنوان كتايب األخري حتى تفهم الّسكوت الّنقدي 
والّتأويالت  الهابطة  الّساقطة  والرثثرة  عنه،  املعّمم 
الّركيكة لـ«شاعر سابق«، ويف املقابل إسقاُط ما يكون 

به الكتاُب كتابا: القراءة »الرّشيفة«..
* يبدو لي أّن عناوين كتبكَ، وحدها، 
تحرّشٌ صريحٌ بالّلغة. ألهذه الدّرجة أنت 

عدوانيّ.. بل انتحاريٌّ؟ إذ كيف يمكن للشاعر 
أن يكون شاعرا إن كان معاديا، على طريقتك، 

لسالحه الشخصي، اللغة؟
وال  للفخر  مدعاًة  ذا  وليس  صحيحٌة.  هذه  معاينتك   -
باعتبارها خطابا  اإلبداعّية،  الكتابة  طبيعة  فمن  للرثاء. 
له،  وتقويضا  خرقا  تكون  أن  الّسائد،  للخطاب  مغايرا 
جاملّيا باألساس.. بل طبيعّي جّدا أن يرتّد هذا الخرُق ضّد 
سالحه نفسه: اللّغة. صحيح أننا، منذ عقوٍد طويلة، نقرأ 
مزاعَم كثرية -صّدقناها- بشأن يّل ذراع اللّغة واستنطاقها 
نفسه،  الّشعري  الخطاب  من  الّسائد  مناويِل  غري  عىل 
غري أن هذا األمر رافقته نوايا طّيبة أكرث مام يجب. هي 
نوايا طيبة وأفعاٌل ساذجة بقيت مجرّد شعاراٍت رفعتها 
للفتوحات  ترديٌد  الواقع،  يف  هي،  أدبّية  مجموعات 
تاريخّي  فهم  عىل  عنارصها  تكن  ومل  الغربّية،  األدبية 
للظاهرة األدبية التي لها نسبّيتها مهام كانت »عاملّيتها« 
خشبّية  لغٍة  أثاِث  من  أصبحت  أنها  حتى  أو«عْوملتها« 
موازية للُغة السلطة، الخشبّية بطبعها. باكرا جّدا، ارتبُت 
و«اإلبداع«  اللّغة«  »تخريب  قبيل  من  مقوالت  من 
و«الخلق الّشعري« و«التجاوز« و«قتل األب«.. إلخ من 
املقوالت التي هي أصال بديهّية ال تحتاج إىل أن نقّدمها 
عىل أنها فتٌح شعرّي »ثورّي« لكّنها يف املقابل، تبدو ال 
معطيات  مع  بالرضورة،  تالؤمها،  عدم  باعتبار  تزامنّيًة 
محمولها  وباعتبار  ناحية  من  الوطني  املحيّل/  املجتمع 
اإليديولوجي الذي، باسم تحرر اإلبداع، يعزلُه عن بيئته 
الثقافية الخاّصة باإلضافة إىل أن مفصلة املحيل الوطني 
بالخارجي العاملي يحتاج إىل نضجٍ فكرّي وترشّب عميق 
للّثقافتني وإىل حساسّية معرفّية وجاملّية رهيفة إلنتاج 
نصٍّ أصيٍل يتضافُر فيه الّسيايس والجاميل لينتَج، بأدواِت 
الفّن، ماّدًة ثقافّية ناطقًة، وهو ما لن يتحقق بالرضورة 
ومشاريع  أسئلٍة  حاّملِة  مغايرة،  خاصة  لغٍة  بإنتاج  إالّ 
أيضا،  وسكوته  قولِه  رشوِط  ويف  ذاته  الّشعر  يف  تفكريٍ 
قالت  فكام  آٍن.  يف  له  ومعارضٍة  الواقع  عن  صادرٍة 
نازك املالئكة باكرا، »إّن اللغة، إن مل تركض مع الحياة، 
اللغة، يف  أّن  ماتت«. ولن يحصل ذلك من دون إدراِك 
كّل سجالّتها، من اليومّي املتداول إىل الخارق االستثنايّئ 
الغريب، لها طاقتها الّشعرية الكامنة التي عىل الشاعر 
أن يعرف كيف ينطق بها ويستْنطُقها يف آٍن. ويف الّنهاية، 
لغتَك،  تكون  أالّ  تحقيقه:  ميكن  ما  أسمى  إيّل،  بالنسبة 
العمومّية. وكم  الخشبّية  اللّغة  أيضا، من مفرداِت  هي 
ومنها  خطاٍب،  كّل  يف  األيام،  هذه  خشبّية  لغٍة  من 

الخطاُب األديبُّ ذاتُه!

الشّاعر السّابق يوسف خديم اهلل لِـ»الشعب«: )الجزء األول(

الفسادُ الثقايّف سندُ االستبداد السّياسي ورافده اإليديولوجيّ
العيش وأساليب الحياة.. اتساع الفكر الخاص.. الخالص. املفاهيم وما ورثناها من أصدقائه القدامى األنرثوبولوجيني. مييض جيل الرؤى رضبا من رضوب النشاط الفكر اإلنساين. 

إن كان هناك تأصيل للذوق أو تحصني للذاكرة الطّنانة.
لحظة ال أتحدث عن أمركة وصهينة وخلخنة رشف اللغة. أنا أبعد وأبعد ما تسعى إليه الوجوه عندما انتهى سعي السعاة.

هو فارع األمل والقرابة. هو الفجر نجل السؤال. مرشوع وحي الشموس والقصيدة. أرضه عطىش وضفافها مسى ومسّة. اللعنة...
يوسف خديم الله اللغة العربية زاده. يتأبطها. والهوى زاده.

فشلت.. نعم فشلت عند االشتباك مع السؤال. أعرتف... شاعر تونيس وعريب وكوين سابق. ما أحىل التاريخ الوزن الحافة الزاوية يف كل الفصول. شاعر سابق. كأنه أنا ميت أرزق. 
كأنه يقول الحياة شجرة أيامكم وأنا أتالىش يف تالفيف القصيد. يوسف خديم الله. الشاعر السابق. الحي القيوم القائم رفرفة األنوار.

الحوار الثقافي

 صرنا نقتل الكاتب بحرمانه 

من العنبة ونقتله

ُ بفائٍض من العناقيد

   * حاوره: أبو جرير
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العروض :

 Arts لفرقة   mise à jaur عرض   -
جالل  اخراج   Academy Bizerte

مصدق خارج املسابقة.
بريم  الثقافة  لدار  خربقة  عرض   -
اخراج  بنزرت  بورقيبة  منزل  التونيس 

كريم املؤدب .
jat Ha-    عرض اىل متى ؟ لجمعية
mammet نابل اخراج نرسين الشارين .

الرهان  لجمعية  زوفرة  عرض   -
مراد  اخراج  سوسة  الركحية  للفنون 

السلنقي .
لجمعية   sérum سريوم  عرض   -
طاهر  اخراج  قفصة  للمرسح  القطار 

فطومي .
الشيخ  الثقافة  لدار  تركينة  عرض   -

ادريس ببنزرت.
واختتم اليوم األول مبداخلة األستاذ، 
بني  الشارع  مرسح  حول  الكشو  نزار 

تعميم املفهوم ومفاهيم العموم .
للمهرحان  كانت  الثاين  اليوم  يف 
يف  التكويني  الرتبص  اشغال  مواصلة 
الشارع  املمثل يف مرسح  اعداد  تقنيات 
بقية  مشاهدة  مع  الكشو  نزار  لألستاذ 

العروض وهي :
- عرض الشيفرة لدار الثقافة الطيب 
املهريي حي الزهور تونس اخراج محمد 

بن عبد الله .
 Apocalypse ابوكاليبس  عرض   -
سيدي  بوزيان  منزل  الثقايف  للمركب 

بوزيد اخراج امري بن جدو .

االختتام واالعالن عن النتائج وتوزيع 
الشهائد كاآليت :

احسن املمثلني الثالثة :
- مروان النكاعي عن دوره يف عرض 

اىل متى ؟ فرقة jat الحاممات نابل
العزيز عن دوره يف  بن عبد  بالل   -
للفنون  الرهان  لجمعية  زوفرة  عرض 

الركحية سوسة.
يف  دوره  عن  الطرابليس  إيهاب   -
التونيس  بريم  الثقافة  لدار  عرض خربقة 

منزل بورقيبة.
احسن املمثالت الثالث:

عرض  يف  دورها  عن  معالج  اسالم 
الطيب املهريي حي  الثقافة  لدار  شيفرة 

الزهور تونس.
قمرة عن دورها يف عرض  بن  ملكة 
ادريس  الشيخ  الثقافة  لدار  تركينة 

ببنزرت.
سندس أحمدي عن دورها يف عرض 

اىل متى؟ لفرقة JAT الحاممات نابل.
شهادة أحسن نص اسندت لعرض اىل 

متى jat الحاممات
اسندت  اخراج  أحسن  شهادة 
apoca- عرض يف  بنجدو  امري   للمخرج 

.lypse
شهادة لجنة التحكيم لجمعية القطار 

للمرسح بقفصة عن عرضها سريوم.
إىل  اسندت  الربنزي  الركح  جائزة 
عرض شيفرة لدار الثقافة الطيب املهريي.

جائزة الركح الفيض اسندت إىل عرض 
الركحية  للفنون  الرهان  لجمعية  زوفرة 

سوسة
إىل  اسندت  الذهبي  الركح  جائزة 
الثقايف  للمركب   apocalypse عرض 

مبنزل بوزيان سيدي بوزيد.

الصالون الوطني للفنون التشكيلية

دورة الفنان التشكيلي المنوبي بوصندل

الثقافة  دار  بني  مشرتك  بتنظيم   
ابن  الثقافة  ودار  ببنزرت  ادريس  الشيخ 
بنزرت  وبلدية  الرحامن  عبد  مبنزل  رشد 
وجمعية  بنزرت  معاهد  قدماء  وودادية 
يوم  والتصميم  والفنون  للثقافة  رقش 
الجمعة 11 ديسمرب 2020 بقاعة العرض 
ادريس  الشيخ  الثقافة  بدار  الكربى 
للفنون  الرابع  الوطني  الصالون  ببنزرت 
الراحل  التشكييل  الفنان  التشكيلية دورة 
املنويب بوصندل ويتواصل العرض اىل غاية 
28 فنانا  2020 مبشاركة  25 ديسمرب  يوم 
 75 تعد  التي  الفنية  بأعاملهم  تشكيليا 
لوحة تشكيلية مختلفة األحجام واأللوان 
تخلل  وقد  النحت  جانب  اىل  واملواضيع 
فنية  فيديوهات  عرض  االفتتاح  حفل 
ورشيط وثائقي يختزل حياة الراحل الفنية 
وحفل توقيع كتاب منويب بوصندل البنته 
مع  بوصندل.  أحالم  التشكيلية  الفنانة 
عروض موسيقية بعنوان »تونسية اليوم« 
و»رحلة اىل املايض«، لفرقة »أنا« و»ثورة 
ثنائية« لفرقة »بلود مون« واختتم الحفل 
وتوزيع  والوافدين  املشاركني  بتكريم 

شهائد شكر وتقدير ومشاركة.
* عبد الفتاح الغريب

املهرجان الوطني ملسرح الشارع تحت شعار: »شوارعنا مسرح« بنزرت:
 شهد ركح مرسح دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت يوم السبت 12 ديسمرب 2020 انطالق فعاليات املهرجان الوطني الثاين ملرسح 
الشارع تحت شعار شوارعنا مرسح من خالل الرتبص التكويني يف تقنيات اعداد املمثل يف مرسح الشارع بتأطري لألستاذ نزار الكشو.
ويف الحصة املسائية وبتحكيم أساتذة املرسح السادة نزار الكشو وعبد السالم بوفارس ورضوان الهذيل شهدت القاعة الكربى 

لدار الثقافة انطالق العروض نظرا إىل األمطار الغزيرة املتواصلة التي حالت دونها والشارع.
طائر  العقوري  طيوري:  ثالب  عىل  الرّد  يف 
أيضا بسذاجة  لكن  يتميز بصغر حجمه  جارح، 
انقضاضا  الفخ  طعم  عىل  ينقّض  إذ  متأصلة 
ندم.  ينفع  ال  حني  ويندم  حتفه  إىل  فيسارع 
فيسارع إىل خنق نفسه بنفسه وهذا ما ال أمتناه  
لـ»حبيبنا« وزميلنا يف الكتابة )حرفة الشؤم عىل 
لسان صاحب اإلمتاع....( السيد بن فضيلة. لقد 
بتاريخ  املحرتمة  األخبار  بجريدة  مقاال  حربت 
24. تعرضت  2020 صفحة  25 جوان  الخميس 
فيه بالثلب إىل آخر إصدارايت »عىل أمثالها تقع« 
والذي »أبرشك« أنه صدر يف طبعته الثانية منذ 
أربعة أيام، وباألمس سلمت 100 نسخة تأخرت 

يف إيصالها إىل إدارة املطالعة بحكم نفاد الطبعة األوىل منذ الشتاء املايض..... ما كنت 
مبا  انتقادا  ال  نقدا  يستحّق  به...والكتاب  سأرّس  كنت  نقدا  تقدم  مل  ألنك  عليك  ألرّد 
أنني متردت فعال عىل القوالب الجاهزة يف القص )وهي عندنا تعود أحيانا إىل عقدة 
االنبهار مبا وراء البحار وننصحك »برّة اقرأ« ولو يف مجال آخر كتاب املرحوم البار مامي 
إراديا  واعتمدت   ....)Portrait du colonisé et Portrait du colonisateur 1957
ولكن  إليك،  ُخيّل  كام  الحديثة  القص  مبدارس  مني  جهال  ال  النص  عىل  الثورة  منهج 
بغرض اجتذاب قارئ نّفره البعض من املطالعة.... وهذا ما حصل فعال. وإن أردت أن 
تعرف اطالعي عىل ما تظنني جاهله سأستدعيك إىل إحدى محارضايت لتتحقق من ذلك 

وتستفيد.... قبل أن أنهي كالمي ال بّد من دحض مغالطاتك املجانية:  
- مل أصدر طبعة رقمية عىل حد علمي.

- تعمدت وضع قصص تخضع ملقاييس القصة القصرية )مثل يوميات حراق( وأخرى 
ال..... لكن يبدو أنك مل تطّلع عليها ورميت الكتاب جانبا متاما مثل دعوتك الناس إىل 

ذلك »كيبحال بيني وبينك دين قديم«!  
من  بعض  يل  ساقه  أمر  هو  كتايب  مطالعة  بشغف عىل  الصغار  إقبال  مالحظة   -
أثق يف صدقهم ونزاهتهم ومنهم األستاذ املحامي بقفصة شوقي زرواين والذي أوقف 
سيارته يوما بساحة باستور هناك وأشار إىل ابنه يك يرسد عيّل بعض ما جاء عىل لسان 

طيوري..... مبا فيها العقوري..... و»ملفهمش يفهم«... 
األخري »سجال«  قبل  كتايب  إليهام دعامين يف  اللتان أرشت  البنكيتان  املؤسستان   -
بالجميل دون  االعرتاف  مبدإ  تربيت عىل  وأنا  100 نسخة،  كّل مؤسسة  اقتنت  حيث 

متلق يا »متخلق«.....
طيلة  قفصة  مبدينة  الثانوي  لنقابة  عاما  كاتبا  كنت  وقد  خيمتنا  الشغل  اتحاد   -
سنوات.وكنت نائبا يف مؤمتره العرشين بجربة فيفري 2002 والذي أعطانا الفصل العارش 
للرتاجع  معارضا  موقفي  كان  ملا  متملقا  كنت  ولو  العرشين....  الفصل  إىل  أدى  الذي 
عنه رغم عالقتي األكرث من ودية بأغلب أعضاء املكتب التنفيذي الوطني. الطبعة التي 
تتحدث عنها صدرت يف سبتمرب 2019... »منني جبت السنة الحالية؟... هكة الصحافة 

  - ...n›est ce pas »وإال بالش
- خلتك وأنت تشهر بالجانب التقني للكتاب أنك أحد أعضاء لجنة الرشاءات بوزارة 

الثقافة.... الحمد لله ال.... عيب عليك.«.
* محمد املهدي الدايل

في معنى الرد 21

كتاب على أمثالها تقع 
مقامة العقوري يف قراءة الحبيب

 بن فضيلة ُأنموذجًا

* نورس الجلويل
السنة الخامسة أ/ املدرسة االبتدائية 2 

يا قدس يا عزيزة..
يريدون افتكاكك،

يا قدس، إنهم يسعون إىل إدامة احتاللك.
يا قدس،

الصهاينة يريدون قتلك
يا قدس يا حبيبة

ال تستسلمي يا قدس
أيها األطفال، أيها الشيوخ والعجائز، 

أيها األحبة
ال تحزنوا، ال تيئسوا، فنحن لن نهزم أبدا.
قريبا سننترص، سنهزم املحتلني اإلرهابيني.
ولن توجد بعد اآلن دولة اسمها إرسائيل.

وسرنفع راية فلسطني فوق جدران القدس.
القدس تاج فوق الرأس.

يا قدس،
إىل  سنسعى  وتونسيني  فلسطينيني  وصغارا:  كبارا 

تحريرك. 
سنقف يف وجه العدّو، 

سنحاربه ليال نهارا.
سنقول له ارحل من بلدنا.

لن نهزم أمامك...
فبالعزمية والشجاعة سنتغلب عىل عدّو الحياة.

ستعود الحياة إىل طبيعتها.
سترشق الّشمس علينا مجّددا.

اقتلعها  التي  عن  بدالً  جديدة  أشجارا  سنغرس 
جنودكم.

الحياة من  منازل جديدة، سنزرع  سنبني 
جديد.

األقىص  املسجد  يف  للصالة  سنعود 
الواسع،

ويف كنائس القدس الفسيحة.
سنعود للديار،

سيلعب األطفال يف الحقول من جديد.
سيذهبون إىل املدارس مرسورين آمنني.

لن مينعهم أحد،
سنصبح أحرارا...

يا قدس
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إصابة بكورونا يف 
الشبيبة القريوانية 

خضع فريق »أكابر« الشبيبة القريوانية إىل تحاليل فريوس كورونا 
املستجد وتبني إصابة حارس املرمى يوسف السعيدي بالفريوس بعد أن 

جاءت نتيجة التحليل ايجابية يف ما أتت بقية التحاليل سلبية.

تيسيما ملباراة أهلي بنغازي 
والرتجي الرياضي

عيّنت الكنفدرالية اإلفريقية لكرة القدم الحكم 
األثيويب بامالك تيسيام إلدارة مباراة ذهاب 

الدور التمهيدي األخري من كأس رابطة األبطال 
اإلفريقيةبني أهيل بنغازي الليبي والرتجي 

الريايض التونيس.
وسيساعد تيسيام كل من كيندو موىس 

وصامويل أتانغو إضافة إىل أمانوال وركو يف 
خطة حكم رابع.

يُذكر أّن املقابلة ستتّم يوم 23 ديسمرب الجاري 
يف العاصمة املرصية القاهرة.

النقل التلفزي ملقابالت 
الجولة 3 للرابطة 

األوىل
الخميس 17 ديسمبر2020 :

ملعب حامدي العقريب برادس:

الساعة 16 : الرتجي الريايض ـ اتحاد تطاوين )الوطنية 1(   

الجمعة 18 ديسمبر:
امللعب البلدي بسليامن:

الساعة 14 : مستقبل سليامن ـ النجم الساحيل )الوطنية 2(

السبت 19 ديسمبر:
ملعب مصطفى بن جنات:

الساعة 14 : االتحاد املنستريي ـ اتحاد بن قردان )الوطنية 2(

ملعب الطيب املهريي:

الساعة 14 : النادي الصفاقيس ـ النادي اإلفريقي )الوطنية 1(

األحد 20 ديسمبر:
ملعب أحمد خواجة باملهدية:

الساعة 14: مستقبل الرجيش ـ األوملبي الباجي )الوطنية 1(

امللعب البلدي باملتلوي:

الساعة 14 : نجم املتلوي ـ النادي البنزريت

ملعب حمدة العواين:

الساعة 14 : الشبيبة القريوانية ـ امللعب التونيس )الوطنية 2(

املنتخب التونسي 
لألواسط يتعادل 

مع نظريه 
الجزائري

اكتفى املنتخب التونيس لألواسط بتعادل مبلعب حامدي 
العقريب برادس مع نظريه الجزائري بنتيجة 1-1 يف الجولة 

األوىل لبطولة شامل افريقيا لألواسط املؤهلة لكأس امم افريقا )موريتانيا 2021(.
وافتتح املنتخب الجزائري التهديف يف الدقيقة 12 عن طريق بشري بلومي وعّدل للمنتخب الوطني آدم 

باألمني يف الدقيقة 33.

أبطال إفريقيا: الكاف يكشف عن مواعيد 
منافسات الدور التمهيدي الثاني 

كشفت لجنة املسابقات صلب االتحاد االفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاين من دوري ابطال إفريقيا 
للموسم 2020-2021.

ويف ما ييل برنامج مباريات الذهاب:

الثالثاء 22 ديسمرب 2020:
الساعة 14: يانغ بافالوز )إيسواتيني( – فيتا كلوب 

)الكونغو الدميقراطية(
الساعة 16:30 : غوانينج جاالكيس )بوتسوانا( – 

ماميلودي صنداونز )جنوب افريقيا(
الساعة 18: توينغويت )السينغال( – الرجاء )املغرب(

األربعاء 23 ديسمرب 2020:
الساعة 14: املريخ )السودان( – إنيمبا )نيجرييا(

الساعة 14 : نكانا )زامبيا( – برتو أتليتيكو )أنقوال(
الساعة 14 : بالتينوم )زميبابوي( – سيمبا )تنزانيا(
الساعة 15 : سونيديب )النيجر( – األهيل )مرص(

الساعة 15 : غازيل )تشاد( – الزمالك )مرص(
الساعة 15:30 : بوينغيدي سبور )الغابون( – مازميبي 

)الكونغو الدميقراطية(
الساعة 16 : أشانتي كوتوكو )غانا( – الهالل )السودان(

الساعة 17 : ستاد مايل )مايل( – الوداد )املغرب(
الساعة 17 : راسينغ أبيدجان )كوت ديفوار( – هورويا 

)غينيا(
الساعة 17 : أهيل بنغازي )ليبيا( – الرتجي الريايض 

)تونس(
الساعة 17 : كايزر تشيفز )جنوب أفريقيا( – برميريو 

دي أغوستو )أنغوال(
الساعة 17 : مولودية الجزائر )الجزائر( – النادي 

الصفاقيس )تونس(
الساعة 20:45 : شباب بلوزداد )الجزائر( – غورماهيا 

)كينيا(

العكايشي والبدوي 
يفوزان بالسوبر 

الكويتي
 

متكن أحمد العكاييش ورامي البدوي من التتويج مع فريق الكويت، 
بكأس السوبر الكويتي للمرة الخامسة يف تاريخ النادي بعد تحقيق 

االنتصار عىل فريق العريب بنتيجة هدف لصفر.
وشارك الثنايئ التونيس يف كامل أطوار اللقاء ليحققا أول تتويج لهام 

مع الكويت الكويتي.
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يواصل املنتخب الوطني التونيس لألكابر لكرة اليد تحضرياته لبطولة العامل 
لكرة اليد مرص 2021 من خالل الرتبص اإلعدادي األخري لالعبني الناشطني 
يف البطولة التونسية وذلك من اليوم اإلثنني 14 إىل يوم السبت 19 ديسمرب 
2020 قبل التحاق بقية الالعبني املحرتفني يف البطوالت األوروبية للمشاركة 

يف دورة قطر الدولية الودية من 25 إىل 29 ديسمرب.
ووجه اإلطار الفني للمنتخب املتكون من الثاليث سامي السعيدي، عمر 
خضرية ورياض الصانع الدعوة إىل 19 العبا للمشاركة يف هذا الرتبص وهم:

معرف،  يوسف   - مرمى(  )حارس  النميل  أصيل  الريايض:  الرتجي  من 
إسكندر زايد، حازم باشا )ظهري أيرس( – محمد غازي مميش )العب دائرة( 

ورمزي مجدوب )جناح أمين(
)ظهري  حامم  بالل   – )منسق(  درمول  أمني  محمد  الساحيل:  النجم  من 

أمين( – عصام رزيق )جناح أمين( وغازي بالغايل )العب دائرة(
الصانعي  مصباح   – مرمى(  )حارس  مقايز  مروان  اإلفريقي:  النادي  من 

)ظهري أيرس(
من نرس طبلبة: رامي الفقيه )ظهري أيرس( – فرج بن تقيّة )حارس مرمى(

السويس  مروان   – أيرس(  )جناح  التومي  الزيت: غسان  ساقية  نادي  من 
)حارس مرمى(

من جمعية الحاممات: إسالم الجبايل )العب دائرة(
من األهيل املرصي: أسامة الجزيري )ظهري أيرس(

إىل  الذي فسخ عقده مع أهيل ديب وعاد  فراد  إىل محمد رضا  باإلضافة 
تأهيليا خاصا  برنامجا  املنتخب وقد خاض  تربصات  للمشاركة يف  تونس 
عىل  يعول  أن  الفني  لإلطار  ميكن  إذ  للمنتخب  الطبي  اإلطار  بإرشاف 
اإلطار  القادم. يف حني رخص  الرتبص  من  بداية  بنسبة 100 %  خدماته 
اإلداري والفني للمنتخب للمنسق وائل املزوغي لاللتحاق بفريقه جديد 
شباب أهيل ديب اإلمارايت عىل أن يستأنف تحضرياته مع املنتخب لبطولة 

العامل بداية من يوم 20 ديسمرب القادم.

هذا وسيتحّول املنتخب إىل الدوحة يوم 23 ديسمرب للمشاركة يف دورة 
قطر الدولية الودية أين سيواجه كل منتخبات قطر )بطل آسيا(، إسبانيا 
التايل  الربنامج  وفق  الجنوبية(  أمريكا  )بطل  واألرجنتني  أوروبا(  )بطل 

)توقيت تونس(
يوم الجمعة 25 ديسمرب – الساعة 16: تونس – قطر
يوم األحد 27 ديسمرب – الساعة 14: تونس – إسبانيا

يوم الثالثاء 29 ديسمرب – الساعة 14: تونس – األرجنتني
وكانت قرعة بطولة العامل أوقعت املنتخب التونيس يف املجموعة الثانية 
مشواره  يبدأ  أن  عىل  وبولونيا«،  الربازيل  »اسبانيا،  منتخبات  جانب  إىل 
مبالقاة بولونيا يوم الجمعة 15 جانفي املقبل، ثم يخوض مباراته الثانية 
مع الربازيل يوم 17، ويختتم مبارياته يف الدور األول أمام اسبانيا يوم 19 

من الشهر ذاته.
مجموعات  مثاين  عىل  البطولة  يف  املشاركة   32 الـ  املنتخبات  وقسمت 
األخرض«،  والرأس  واألورغواي  واملجر  »أملانيا  األوىل  املجموعة  إذ ضمت 
واملجموعة الثانية »إسبانيا وتونس والربازيل وبولونيا«، واملجموعة الثالثة 
»قطر وكرواتيا واليابان وأنغوال«، واملجموعة الرابعة »الدامنارك واألرجنتني 

والبحرين والكونغو الدميقراطية«، واملجموعة الخامسة »الرنويج والنمسا 
»الربتغال  السادسة  واملجموعة  الشاملية«،  أمريكا  من  ومنتخب  وفرنسا 
ومرص  »السويد  السابعة  واملجموعة  واملغرب«،  وأيسلندا  والجزائر 
الثامنة »سلوفينيا  واملجموعة  الجنوبية«،  أمريكا  والتشيك ومنتخب من 

وبيالروسيا وكوريا الجنوبية وروسيا«.
وتتأهل املنتخبات صاحبة املراكز الثالثة األوىل من كل مجموعة إىل الدور 
الثاين »الدور الرئييس«، الذي يضّم 24 منتخبا سيتّم تقسيمها عىل أربع 
مجموعات إذ تضم كل منها ستة منتخبات تتنافس فيام بينها بنظام دوري 
من دور واحد عىل أن يتأهل املنتخبان صاحبا املركزين األول والثاين يف كل 

مجموعة إىل الدور ربع النهايئ بداية األدوار اإلقصائية يف البطولة.
عرشة  الخامسة  هي  العامل  بطولة  يف  املقبلة  املشاركة  تكون  وسوف 
 ،1997 اليابان   ،1995 ايسلندا   ،1967 السويد  بعد  التونيس  للمنتخب 
 ،2007 أملانيا   ،2005 تونس   ،2003 الربتغال   ،2001 فرنسا   ،1999 مرص 
وكان   ،2019 والدامنارك  وأملانيا   2017 فرنسا   2015 قطر   2013 إسبانيا 
الرابع يف نسخة »تونس 2015« أفضل نتيجة له يف  الحصول عىل املركز 

تاريخ مشاركاته.

انسحاب املنتخب 
املصري من الدورة 
الرتشيحية لكأس 

افريقيا 
أعلنت وزارة الشباب والرياضة املرصية، إرسال طائرة خاصة إىل 

تونس أمس األربعاء 16 ديسمرب 2020، إلعادة جميع أعضاء بعثة 
املنتخب املرصي لالواسط، بعد تفيش فريوس كورونا املستجّد يف 

صفوف الوفد.
وأصيب 13 العبا من أعضاء املنتخب املرصي لالواسط، إضافة إىل 
املدير الفني ربيع ياسني بفريوس كورونا، أثناء وجودهم يف تونس 

للمشاركة يف بطولة شامل أفريقيا املؤهلة لكأس األمم.
وقال الدكتور أرشف صبحي وزير الشباب والرياضة املرصي، يف 

بيان رسمي، إنه تم التنسيق مع وزير الطريان املدين املرصي الطيار 
محمد منار إلرسال طائرة خاصة   األربعاء إلعادة بعثة املنتخب 

املرصي بالكامل.
وأضاف: »البعثة ستعود الستكامل الرعاية الصحية يف مرص 

بالتنسيق مع وزارة الصحة املرصية، لإلرشاف عىل كافة اإلجراءات 
الصحية.

في الرابطة 2: 

عز الدين خميلة يدرب سيدي بوزيد والنجم 
الرادسي يقيل محرز بن علي 

يتواصل نزيف تغيري املدربني يف الرابطة 2 اذ قبل انطالق البطولة بلغ عدد املغادرين 9. إذ سجلنا قطيعة جديدة بني النجم الراديس ومدربه محرز بن 
عيل وحل محله توفيق الصالحي كام عّوض عز الدين خميلة عبد الحي العتريي يف أوملبيك سيدي بوزيد. وهذا تذكري بالتغيريات الحاصلة إىل حد اآلن:

شبيبة القريوان : حافظ الحمزاوي – مراد العقبي
مستقبل قابس : صالح داي – مريس محمود

قوافل قفصة : عز الدين خميلة – قيس القروي
امللعب القابيس : أنيس الباز – سالمي ونان

ترجي جرجيس : شكري البجاوي - أنيس الباز
جندوبة الرياضية : فتحي الحاج إسامعيل – أنيس الرتخاين

أمل جربة : حاتم العونيل - الياس السامعيل
النجم الراديس : محرز بن عيل – توفيق الصالحي

أوملبيك سيدي بوزيد : عبد الحي العتريي – عز الدين خميلة

قائمة الالعبني املدعوين للرتبص القادم للمنتخب 
استعدادا لبطولة العالم مصر  2021
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وصف  منتقاة،  مكثّفة  لغة  مركزّي،  واحد  حدٌث 
موجٌز ال يُشعرك بامللل، حوارات حاسَمة، إيقاع رسيٌع 
ُجمٌل  محدودة،  وتفاصيل  قليلة  شخصيّات  وثابت، 
تأثري  ذات  شعريّة  جامليّة  بالرمزيّة،  محّملة  قصرية 
والّسامت  املالمح  هذه  جميع  داليّل...  وثراء  سحرّي 
القصرية  الّرواية  مقّومات  من  وغريها  الخصائص،  أو 
»وردة  رواية  قارئ  عليها  سيعرث   ،)une novella(
الفجر« للكاتب التّونيس السيّد التوي الّصادرة عن دار 
زينب للّنرش والتّوزيع، فهذه الّرواية القصرية أو القّصة 
يف  الجرمية  شعريّة  أسميناه  ما  فيها  تتكثّف  الطّويلة 
رشاك رسديّة الجسد، فمن خالل هذه النّص الّسدي 
انتصار عىل  ما هي  الجرمية يف مكمن  أن  سنكتشف 
أعطاب الجسد الذي نحمله ويحملنا، والحكاية -مثلام 
إال  تتطلّب  ال  الّصيد  »مثل  التوي- هي  السيّد  ينبّهنا 

املهارة والنُّبل يك تكون جميلة.«.
قبل الرّشوع يف قراءة »وردة الفجر«، مينحنا الكاتب، 
من خالل بيان كتايّب، وجهة نظره أو موقفه من الكتابة 
ورؤيته ألسلوب اإلقامة يف اللغة، ففي تقديم »وردة 
الّشخصيّة  خريطته  يرسم  أن  الكاتب  يحاول  الفجر« 
قبيل  من  أسئلة  عن  يُجيب  أن  ويحاول  الكتابة  يف 
نتمّنى  أو  نعيشه  أن  نخاف  ما  »لنقول  نكتب؟:  ملاذا 
نُخرُج كل ما  أن نحياه، نكتب لنحفر يف أعامقنا، ثم 
نجهل  ونحن  »نكتُب  نكتب؟:  وكيف  منه«،  نخجل 
الخيال  غزالن  نقّدم  الّسد...  يركب حصان  الذي  من 
قمقم،  يف  الزّمن  نضع  الحيك...  أرسار  لتهبنا  قرابني 
ثم نرميه يف الّنهر... ال بّد لنا من إعادة ترتيب أشياء 
الغابة من جديد، إذا أردنا أن نقطعها بسالم وحّب«، 
اآلخرين  إىل  أخرجناه  ما  ننسب  »قد  نكتب؟:  وملن 
عن  نتكلّم  بأنّنا  ونهمس  االستعارة  داخل  نختفي  أو 
األبد  وإىل  نعرف  »عندئذ  نكتب؟.  ومتى  أنفسنا«، 
الداخيّل  عاملنا  يف  تُحاك  كلّها  الجميلة  املفاجآت  أن 
فيها،  سنلعب  التي  »الغابة  نكتب؟:  وماذا  الرّحب«. 
مسلكا...«.  مسلكا  عّشا،  عّشا  شجرة،  شجرة  نعرفها 
من  الكاتب  يتخلّص  »اإلجابات«  هذه  خالل  ومن 
الوصفة الجاهزة للكتابة الّسديّة ويرسم أفقه اللّغوي 

الذي سيتحرّك فيه طليقا دون قيود مفروضة.
فيها  تحركّت  التي  الظّاهريّة  التّيمة  هي  الجرمية 
مسؤوليّتي  »أتحّمل  االعرتاف  منطلقه  الّسد،  خيوط 
وقذفت  واحدة،  برضبة  رأسها  قطعت  لقد  كاملة، 
ومنتهاه  الجدار.«،  عىل  جمجمتها  الغليظة  برجيل 
الجسد  هذا  هي  العميقة  التّيمة  أن  غري  التّنفيذ، 
البرشّي وفلسفة إقامتنا فيه أو إقامته فينا، فالجرمية 
التي سالت  تلك  ليست  الفجر«،  الحقيقيّة يف »وردة 
فيها الدماء عندما حزَّ طالل »الّرأس عن بقية الجسم 
بعناء«، وال »يف لحم سنيا وهو يرّف وخاصة عضالت 
الفخذين«، الجرمية الحقيقية هي عندما نُجّمد الّدم 
يف الجسد الحّي، هي يف قمع حريّة الجسد ومصادرة 
ميوله ورغباته، الجرمية الحقيقيّة هي عدم استيعاب 
االختالف... هذه هي الجرمية التي تنفلت من »هّوة 
أعاملنا  منها  تنبجس  الغور  بعيدة  ذواتنا  يف  سحيقة 

وتتقّرر فيها مصائرنا«.

الخيال  متخّففة من  الفجر«  كانت »وردة  لذلك  رّبا 
الجرمية  لغز  ومن  األمنّي  التّحري  ومن  البولييّس 
يسّمى  فيام  نطالعه  الذي  واإلثارة  الغموض  وأدب 
له  غاية  ال  التوي  السيّد  فالكاتب  الجرمية«،  »أدب 
من جرمية القتل الظّاهريّة غري فضح جرامئنا الفكريّة 
والثّقافية واألخالقية املتخّفية يف أجسادنا البالستيكيّة، 
إنّه يذكّرنا با كتبه يف بيانه الكتايّب: »... عندما تنتهي 
أثر  عىل  نعرث  األشياء  تسمية  من  العصافري  جوقة 
نُخرج  نحن  األخري  ففي  جلودنا«،  فوق  العفريت 
عاهاتنا الّداخلية لنشّوه أجسادنا وأجساد اآلخرين عرب 
أشكال مختلفة وأفعال إجراميّة نختلق لها كل األعذار 

بطل  يقول  مثلام  أو  والترّبيرات، 
 ...« طالل:  الفجر«،  »وردة 
فبعيدا عن الجسد كل الرّهانات 
التي يخوضها اإلنسان واهية«... 
إىل  سبيلنا  هو  »الجسد  أّن  أو 
اإلنسان  مصالحة  وأن  الخالص، 
الخصبة  إقامته  هي  جسده  مع 

يف األرض.«.
واقعيّة  وحدها  »الجرمية 
ورومانسيّة«، هكذا يقلب السيّد 
للجرمية  الّنمطيّة  الّصورة  التوي 
يف  لتتحّول  سلبيّا،  فعال  بوصفها 
إيجايّب،  فعل  إىل  الفجر«  »وردة 
»الجرمية  حيث  حّب،  فعل  إىل 
الخالص«  اإلنسايّن  الفعل  هي 
وحيث »تُحّرر الجرمية اإلنسان« 
بل إّن »الجرمية كالوْحي«، ولذلك 
»كابتسامة  بسيطا  املوت  يصبح 

الّسحب  بني  قمر يسي  مثل  أنيٌق  لعشيقها،  مراهقة 
»الرّجل  أمام  البحر.«، ونحن  برأٍس أشعَث عىل  ُمطالًّ 
الّنعنع  كأوراق  بسيطا  القتل  مشهد  من  جعل  الذي 
وعاديّا كاملاء«، رجل تسرتجع مخيّلته »قدرة املاتادور 
رجل  الّنبيل«،  املوت  مع  اللّعب  عىل  توماس  خوسيه 
ليغّني  أكتوبر  شهر  من  األّول  اليوم  ينتظر  قاتل 
»أغنيته املحتُومة«، ومعه القتل يصبُح »فعٌل يف الحّب 
وبالحّب«، وجرميته هي القصيدة التي مل يكتبها، بل 
إن هذا البطل القاتل يجعل سّجانه يعود »إىل الحياة 
من خالل الجرمية«، ألنّه »كان قاتال رائعا«، وألنّه أيضا 
املوت«،  الحياة يف  الحّريّة عن  »عّشاق  ببحث  يؤمن 
عندما  صفاًء  أكرثَ  تكون  »الّروح  بأّن  متأكّد  إنّه  بل 
بدوره  العنوان  يحيل  رّبا  ولذلك،  الجسد«،  يتكّدر 
يتحّقق يف  القتل  ففعل  املفرطة،  الّشعريّة  عىل هذه 
الفجر، والفجر هو بداية كّل يوم جديد وتجاوز لظلمة 
اللّيل وليوم سابق والوردة قد تكون هي جسدنا الذي 

نزرعه يف مزبلة الحياة.
املقهور،  بطله  مع  نتعاطُف  يجعلنا  ال  الكاتب  إن 
وقد خانته حبيبته، وال يجعلنا نكرهه ألنّه قام بفعل 
األشياء  »إىل  ننظر  يجعلنا  أن  يف  ينجح  إنه  إجرامّي، 
وبينه،  بيننا  الفاصلة  املسافة  ميحو  إنّه  ِبَعيَْنيِْه«، 
فينا،  القابعة  طالل/األطالل  إىل  ينبّهنا  الكاتب  وكأّن 

ُعقده  لتفريغ  موضوعّي  معادل  هو  با  جسدنا  يف 
ومكبوتاته ومركّباته التي ال تنتهي.

الجرمية  إىل  والّدافعة  ألحداثه  املحرّكة  النّص  فعقدة 
الّسحاق  األنثويّة:  تعبريتها  يف  الجنسيّة  املثليّة  هي 
حبيبته  أن  يكتشف  طالل  فالبطل   ،Lesbianisme
بني  وجودّي،  مأزق  يف  نفسه  يجد  ولذلك  سحاقيّة، 
تحقيق رغبات جسده هو أو احرتام رغبات جسد غريه، 
والّنصوص الّسديّة قليلة يف هذا املضامر، ورّبا أشهر 
االنجليزية  والّشاعرة  للكاتبة  العزلة«  »برئ  هي  رواية 
 Marguerite Radclyffe هول  رادكليف  مارجريت 
Hall التي غاصت عميقا يف حياة الّسحاقيّات، وأيضا 
الذكر ال الحرص،  عىل سبيل 
رواية اللبنانيّة إلهام منصور 
رواية  أو  أنت«  هي  »أنا 
للكاتبة  الغزال«  »مسك 
اللبنانية أيضا حنان بالّشيخ 
القرفة«  »رائحة  رواية  أو 
لكن   ، يزبك  للّسورية سمر 
وجوده  -ورغم  الّسحاق 
بكرثة يف كتب الرّتاث العريّب 
عكس  وعىل  اإلسالمّي- 
Homosexua-  لللّواط

يف  كبري  بشكل  املنترش   lité
الّسحاق  ظل  فقد  الّرواية، 
كموضوع  ال  مكانه  يراوح 
شكل  يف  يظهر  بل  رئييّس 
بشكل  أو  متقطّعة  شذرات 
ثانوّي وعريّض، أما يف »وردة 
الفجر« فالّسحاقية مثل الوتد الذي يرفع خيمَة الّسد 
كاملًة، رغم أن الكاتب مل يتوّغل بعيدا يف هذا العامل 
مقطع  عىل  نعرث  ال  إنّنا  بل  وقراءة،  كتابة  »املغري«، 
األنثوية-األنثوية،  العالقة  حميميّة  وصف  يف  مكتمل 
العالقة  لهذه  بتقييمنا  الكاتب  اهتّم  املقابل  يف  لكن 
ومدى استيعابنا لها فعال جسديّا ليس بالرضورة فعال 

شاّذا.
فمن خالل الحبيب/القاتل، طالل نكتشف أّن االلتباس 
رغباته  وأمام  الجسد  سلطة  أمام  منه  مفّر  ال  أمر 
تنفلت  الذي  الوقت  يف  عليها  نسيطر  أنّنا  نظّن  التي 
واالجتامعي  والديني  األخالقي  عقالنا  من  هي  فيه 
سنيا  حبيبته/الّسحاقية  بجثّة  نّكل  فالقاتل  والثّقايف، 
»ألنها خائنة« وألنّها أرشكت غريه »يف مأدبة جسدها« 
»والّسبب أنّها سحاقيّة« جعلته يتلّمس جسده »املطيّل 
بالخيانة« وأصبح يرى يف نفسه »جسدا ملدوغا بخيانة 
»أُبِْدي عدايئ  نفسه  يقول عن  مثلام  رّبا  ألنه  امرأة« 
الّضحيّة  تفّسه  أمر  وهذا  املناسبات«،  كّل  يف  للمرأة 
عندما تقول »الرّجل يكون فتّاكا إذا ما أعلنت له امرأة 
مل  رّبا  ولذلك  ومعّقد«،  رجل  تشتهيه. وطالل  ال  أنها 
يستوعب رغبة حبيبته عندما صارحته وقالت له »أنا 
اخرتت نفيس. هل من العيب أن تختار امرأة نفسها؟«، 
الطّفولة ويف قمقم  برئ  الكاتب بشخصيّتيْه يف  ويلقي 

العالقات العائليّة واالجتامعيّة وما تؤّججه من مركّبات 
وعقد تظّل ثاوية يف أعامقهام، فالخيانات هي القادح 
الذي تنطلق منه حكايات بقيّة الّشخصيّات، سواء تلك 
التي  أو تلك  التي يذكرها طالل (وصال وكامل مثاال) 
تذكرها سنيا (املدرّب وزوجته أو نورة وخليفة مثاال (. 
فيها  تتحرّك  التي  األجساد هي  بني  املركّبة  والعالقات 
جميع القصص، سواء تلك التي زيّنت لطالل جرميته، أو 
تلك التي جعلت سنيا تتقبّل مصريها، واالثنان تنسحب 
عليهام تلك الجملة التي نطالعها يف الّنص »إن اإلنسان 
الذي يخنقه الكبت ال ميكنه أن يغامر، حسبه العواء يف 
زاوية مظلمة.«، والكاتب ال يني يذكّرنا بهذه املركّبات 
عندما يقول عىل لسان طالل »اإلنسان الذي مل يلعب 
نصب  وإن  حتى  اللّعب  قيمة  يعرف  لن  طفولته  يف 
سلسلة من الخيام يف دار األلعاب. قد يقفز عاليا، ورّبا 
يتمّرغ عىل الرّتاب. قد يفرح، لكّنه لن يضحك بجنون 
طفل.«... ليواصل يف الّسياق نفسه قائال »ال مرحلة يف 
حياة اإلنسان تعّوض األخرى، واملرحلة التي متّر فارغة 
تُورُِّث الفراغ إىل املراحل التي تليها.«، ولهذا أيضا نقرأ 
أنّه »مل يكن لدينا من حّل إالّ تحنيط أجسادنا« بل هو 
يعود إىل مشهد راسخ يف ذاكرته »أيب وهو يرضب أّمي 
التي يقّدمها لنا  الّسجان  عىل رأسها«، ولعّل شخصيّة 
الكاتب شخصيّة واقعيّة (مع زوجته كرمية التي تخونه 
أيضا). ومييّزها بفصل كامل من جملة ستّة فصول، إّنا 
هي شخصيّة رمزيّة تحيل عىل كّل األفكار واملعتقدات 
التي نُسجُن فيها ونظّل نتحرّك خلف قضبانها وتحت 
عىل  الّشاهد  هو  فَـ:«الّسّجان  تحبسنا،  التي  سلطتها 
يف  الحياة  واهب  هو  و«السّجان  والّسقوط«  الثّورة 

الّسجن«...
يُضحكني  الذي  بأجسادكم. هو  وليس  أحيا  »بجسدي 
ويُبكيني. هو رساجي الذي ييُضء يل العتمة التي لففتم 
بها طريقي«، من هذا الجسد يتّحد الجالّد مع الّضحيّة، 
واألنثى، ومعه  الذكر  والربيء،  املُدان  واملقتول،  القاتل 
التي تسيّجه وتقمع رغباته وهي  تسُقط كل القضبان 
تجعلها ُمعلّبة وجاهزة لالستهالك املَُعّد سلفا واملرُبَمج 
من  نفشُل  رّبا  لذلك  والحدود،  والقواعد  باألعراف 
نّصا  يكتب  الذي مل  يفشل طالل  مثلام  نعلم  حيث ال 
واحدا ومل يكمل اللّوحة ومل يستطع قول القصيدة، فكل 
يشء يهرب منه »حتى األلوان والكلامت مل تعد تحت 

سيطريت«.
 Peter Handke يقول الكاتب النمساوي بيرت هاندك 
خالل  من  إال  يحدث  أن  ميكن  ال  األدب  تطّور  :«إن 
التي ال  الزّائدة  الّسد  كّل عنارص  تدريجيّا من  تطهريه 
نفع منها«، والسيّد التوي يف »وردة الفجر« يثبت قدرة 
يحذق  إنّه  بل  الزّوائد،  من  نّصه  تطهري  متناهية يف  ال 
جيّدا فّن الخلق من خالل الحذف ال اإلضافة  متخّففا 
من هاجس الّرواية الّضخمة ذاك الذي يشغل الكاتب 
بالحيك بدل االعتناء بالفّن، فوردة الفجر متيّزت، وهي 
املَُوظّفة  املكانية  باملساحات  الزّوائد،  من  تتخّفف 
من  القريب  الّسدّي  والخطاب  البرصّي  والتّكثيف 
التّجريد إىل جانب تدفّق الّصور التّخييليّة التي تغّذت 

منها حبكة الحكاية لتقول كل يشء يف 119 صفحة.
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