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وطنية 

4 ديسمبر
ذكرى الشهيد حشاد

شاء املستعمر أن ال يتلذذ
نشوة االستقالل والحرية

الذي الحظ من خالل عمله  النقايب  العمل  الشهيد فرحات حشاد يف  انطلق  عندما 
مدى القهر والتسلط والحقرة للعامل التونيس يف بالده من طرف املستعمر الفرنيس كان 

هدفه الحرية والعدالة والكرامة االنسانية.
وكان له ما كان مبسرية كل مقوماتها البذل والعطاء وبلذة التعب والضناء والشقاء 
وعىل الخط الحزيب الساعي بسياسة مقاومة املستعمر التقى بالزعيم بورقيبة فتضافرت 
وفتحت  وناضج  ناصح  اشعاع  ذو  فكان حشاد  واالستقالل  الحرية  تنشد  بطرق  الجهود 
واالجتامعية  األممية  املنظامت  فكانت  وجهه  يف  العامل  يف  والحقوقية  االنسانية  االبواب 
والحقوقية املختلفة خري سند له وبنجاح ايضا غاص الشهيد يف اجواء الشاغلني والكادحني 
يف افريقيا للتحسيس واملساعدة عىل بعث الجهات النقابية ومبادرات للتكوين وتأهيل 

الطاقات والعامل الكادحني.. والعمل املغاريب االفريقي.
التحرك وصوالت وجوالت  التونسية توسع حشاد يف  بااليالة  وبعد صوالت وجوالت 
نحو »السيزل« واملنظامت املشار اليها وخصص فيام خصص من مجهوده بالنضايل النقايب 
اىل افريقيا بدأها باملغرب رابطا اوارص االخوة باالتجاه املشرتك ومساعدة الرابطة العامة 
واصدار  النقايب  بالتكوين  اختص  النقابية  للدراسات  مركز  ببعث  االنغوليني  للشغالني 

نرشيات ودراسات تهتم بتكوين االجيال وتأهيلها.
اسم »حشاد« خاصة  أيضا  تحمل  نواد  وبعث  ساعيا  »الحشادي«  املجهود  وتواصل 
النقايب كان اولهام خاصا بالشغالني وعامل املوزنبيق ومقره »طنجانيقا« واخر  بالتكوين 
»داكار«  ومقره  الربتغال  املستعمرة من طرف  »غينيا«  بعامل  االسم خاص  نفس  يحمل 
عاصمة »السينغال« وعىل نفس الوترية انشأ مركز هادف بنفس الغرض ونفس االسم يف 

غينيا الرازخة تحت االستعامر االسباين مقره »الكامريون«.
العاملية  واملنظامت  السيزل  يف  تحرك حشاد  تحدثنا عن  اذا  ـ  الكثري  من  قليل  هذا 
املختصة اجتامعيا ونقابيا اضافة اىل مساهامته يف الحركة الوطنية جنبا اىل جنب الحزب 

الحر الدستوري التونيس للمساهمة باالعداد واالستعداد للثورة املسلحة.
املجهود  وزبدة  النتيجة  بلذة  الشهيد  ينعم  ال  ان  املستعمر  ونذالة  االقدار  وشاءت 
ونشوة االستقالل والحرية حيث عمد املستعمر الغاشم يوم 5 ديسمرب 1952 فكان يوم 
الحزن يف تونس والعامل واالعالن يف تونس واملغرب اىل االرضاب العام وخلف الشهيد إرث 
الثورة املسلحة إىل رفيق دربه املرحوم أحمد التلييل وزعامة الحزب الحر الدستوري اين 

تم املجهود بنجاح وظفر االستقالل والتمتع بنعمة الحرية والكرامة...
رحمه الله ورحم كل من آزره وساعده وسهل له دروبه.

* املنصف الرشيف

فرحات  والنقايب  الوطني  الزعيم  الغتيال   68 الذكرى  اليوم  تحّل 
حّشاد يوم 5 ديسمرب 1952 عىل يد عصابات الغدر االستعامرية، 
ألنّها  والتونسيني  التونسيّات  أعامق  يف  املحفورة  األهم  الذكرى 
جّسمت قيم التضحية والشجاعة وحّب الوطن والتفاين من أجله 
حّد االستشهاد وألنّها كرّست التامزج العضوي بني النضال الوطني 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تاريخ  الذي طبع  النقايب  والنضال 
الزعيم  األوىل  بذرته  زرع  منذ  تونس  يف  النقايب  العمل  وتاريخ 
محمد عيل الحامي سنة 1924 فكان تاريخا عامرا بالقيم واملبادئ 
واألفكار والنضال، تاريخ نساء ورجال تعاهدوا وعاهدوا أنفسهم 
عىل فداء الوطن فخلّدوا ذكراهم يف التاريخ وصاروا مثاال ومنوذجا.

أيّتها العامالت أيّها العاّمل :
بالدنا  تعيشه  مع وضع صعب  والستّون  الثامنة  الذكرى  تتزامن 
خطاب  فيه  وتعاىل  السياسية  والتجاذبات  التناحر  فيه  تعّمق 
الكراهية والحقد والعنف من قبل تيّارات شعبوية متطرّفة تدفع 

املخالف  الرأي  نفي  إىل  وتسعى  األهيل  االقتتال  إىل 
والسيطرة  الدولة  مفاصل  عىل  للهيمنة  وتخطّط 

اتّجاه  يف  املجتمع  منط  وتغيري  أجهزتها  عىل 
رؤى  إىل  واالرتداد  الوراء  إىل  االنتكاس 

أنظمة  إىل  أو  بائدة  قرووسطية  وأمناط 
الشعب  عليها  ثار  استبدادية  حكم 
مئات  إسقاطها  أجل  من  واستشهد 
مثل  ويف  والتونسيني.  التونسيّات 
االتحاد  يجّدد  وغريها  الذكرى  هذه 
تصميمه  للشغل  التونيس  العام 
العنف  قبضة  من  تونس  إنقاذ  عىل 
الشعبوية  الوعود  من  وتخليصها 

الكاذبة التي تتعّرى عىل مذبح الواقع 
يف  املتطرّفة  التيّارات  تقف هذه  عندما 

وجه مصالح عموم الشعب وتصطّف مع 
ولوبيات  الفساد  وعصابات  االستغالل  قوى 

قوت  امتصاص  متحالفني  ليواصلوا  الفاسد  املال 
كام  البالد.  ثروات  ونهب  عرقهم  واستغالل  الناس 

يجّدد االتحاد تجّنده من أجل منع أّي انحراف أو محاولة لتدمري 
املسار الدميقراطي ونضاله من أجل تكريس مبدإ الدولة املدنية 

الدميوقراطية االجتامعية وضامن حامية قيم الجمهورية.
كام يتزامن إحياؤنا هذه السنة الغتيال الشهيد الوطني والنقايب 
الدامية  للهجمة  التاسعة  الذكرى  مع  حّشاد  فرحات  الزعيم 
بطحاء محّمد عيل ومحاولة  الثورة عىل  تدمري  روابط  لعصابات 
ثَمَّ  ومن  االتحاد  هياكل  عىل  خاللها  من  والسيطرة  احتاللها 
من  تدجينه  ومحاولة  الحاكمة  للرتويكا  موالية  قيادات  تنصيب 
نغفر  وال  ننىس  ال  وحتى  ولذلك  السلطة،  ركاب  ليخدم  جديد 
فإنّنا نجّدد مطالبتنا مبحاسبة املعتدين عىل مقّر االتحاد يوم 04 

ديسمرب 2012 مبن فيهم من نّفذ ومن خطّط ومن مّول وقّرر.
أيّها الشّغالون :

لقد انعكست الرصاعات السياسية العبثية تحت قبّة الربملان سلبا 
الوضعني االقتصادي واالجتامعي فعّمقت أزمتهام وعرّضت  عىل 
مل  إذا  واملجتمع  الدولة  أركان  ستدّك  جارفة  عواصف  إىل  البالد 
والحلول  الربامج  محلّها رصاع  ويحّل  الربملانية  املهاترات  تتوقّف 
التي  الرئيسيّة  امللّفات  معالجة  عىل  ننكّب  مل  وإذا  واملقرتحات 
وتتقاذفها  التجاذبات  بها  تتالعب  مهملة  سنوات  لعرش  ظلّت 

األحزاب  أهملت  لقد  للحّكام.  الخارجية  واالرتباطات  املصالح 
املرتبّعة عىل سّدة الحكم منذ عقود معالجة هموم الناس وتقديم 
العمل  يف  حقوقهم  تحقيق  سبل  يف  والبحث  ملشاكلهم  الحلول 
الكريم والتعليم الراقي والصّحة السليمة ويف رفاه العيش عموما، 
الحمالت  خالل  األطراف  بعض  تبثّها  التي  األوهام  زادت  بل 
االنتخابية ثّم تتنّكر لها بعد حصولها عىل السلطة من زرع مشاعر 
البطالة  وتفاقم  اليائسة  الفردانية  الحلول  إىل  والدفع  اإلحباط 
واستفحال الفقر وغياب الشعور باألمن وانسداد آفاق املستقبل. 
هذا  عىل  متفرّجا  يقف  لن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وإّن 
االنحدار ويجّدد وقوفه إىل جانب املطالب الشعبية ودعمه لكّل 
احتجاج سلمي منظّم حول املطالب املرشوعة بعيدا عن النزعات 
لها  معلومة  جهات  تغّذيها  أن  تريد  التي  والجهوية  القطاعية 

مصلحة يف تقسيم الشعب وتفكيك أوصال الدولة.
أيّها الشغالون:

متّر الذكرى الثامنة والستّون ومعاناة الشغالني يف ازدياد 
التهاب  وتواصل  الرشائية  مقدرتهم  تدهور  نتيجة 
واالحتكار  التهريب  وترييتْ  وارتفاع  األسعار 
بل  املتعاقبة  الحكومات  صمت  مقابل 
التهريب  أباطرة  مع  بعضها  تواطؤ 
فشل  الشغالني عبء  محّملة  والتهرّب، 
واالجتامعية  االقتصادية  السياسات 
عن  الحكومات  هذه  نسختها  التي 
األزمات  إنتاج  بذلك  معيدة  بعضها 
وسياسات الفشل. وإنّنا بهذه املناسبة 
يف  املتّبعة  للسياسات  رفضنا  نجّدد 
واالجتامعية  االقتصادية  املجاالت 
يريس  شامل  تشاريكّ  بحوار  ومطالبتنا 
بني  ويعدل  اجتامعية  عدالة  أُُسَس 
من  ويحّد  التونسيني  بني  ويسّوي  الجهات 

الفقر والجور والحيف االجتامعي.
أيتها العامالت أيها العامل:

وحدة  معها  وتتجّدد  حشاد  اغتيال  ذكرى  تتجّدد 
االتحاد  بأّن  وإميانهم  منظمتهم  حول  والتفافهم  النقابيني 
التونسيني تدافع عن مصالحه   سيظّل قلعة شامخة وخيمة لكل 
املساواة  وتكريس  االجتامعية  العدالة  ارساء  أجل  من  وتناضل 
منظّمة  قّوة  تعّزز  صاّمء  نقابية  وحدة  الحقيقية،  والدميقراطية 
حّشاد وتؤّهلها كام كانت دوما للعب دورها الوطني بالتوازي مع 
دورها االجتامعي وتؤكّد إشعاعها اإلقليمي والّدويل، وحدة متّكن 
تحديث  ومن  والخيارات  والسياسات  االسرتاتيجيات  تطوير  من 
آليات العمل وأساليبه داخلها ومن استرشاف املستقبل ومواكبة 
املتغرّيات الرقمية ويف عامل العمل ومن التأقلم تنظيميا وهيكليا 
ويتعّزز  ينمو  وطني  كيان  االتحاد  هو  هكذا  تجديد.   كّل  مع 
يتطّور ويتقّدم ولكّنه ثابت عىل املبادئ واضح الخطوات تقوده 

بوصلة وطنية وقيم إنسانية لن يحيد عنها.
والنقابيني  النقابيات  قلوب  عىل  الخالدة  ديسمرب   5 ذكرى  إّن 
وسائر التونسيات والتونسيني تؤكّد دوما تجّذر االتحاد يف تربته 
الوطنية وتفتّحه الخالّق عىل العامل والتفاف الشّغالني حول هياكله 
قيم  املتني مع طيف مديّن وسيايس واسع تجمعه معه  وترابطه 
اجتامعية وإنسانية ثابتة من أوكدها الوفاء لقوافل شهداء الوطن.
* األمني العام نورالدين الطبويب

بيان االتحاد يف الذكرى 68 الغتيال الزعيم 
الوطني والنقابي فرحات حشاد

تكريم إبنة املرحوم منصف اليعقوبي 
إبنة  تكريم  تم  
العام  االتحاد  فقيد 
للشغل  التونيس 
منصف  املرحوم 
اليعقويب  وذلك إثر 
الجامعة  يف  تفوقها 
التونسية وتخرجها .

التكريم  هذا  ويأيت 
املنظمة  من  تأكيدا 

عىل وفائها ملناضليها وكل من قدم تضحيات  للشغالني .
وتم التكريم من طرف األخ األمني العام نور الدين الطبويب بحضور األخوين سمري الشفي 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  املديني  و مصطفى  لالتحاد  املساعد  العام  األمني 

مبنوبة.
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بأخطار  ومنذر  دقيق  وضع   .I
جسيمة على الدولة والوطن:

تعيش تونس اليوم عىل وقع أزمة غري مسبوقة ويف منتهى الخطورة 
واألمنية  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  املستويات  جميع  عىل 
يف  الكورونا  جائحة  تفشيّ  بعد  وتعقيدا  تأزيّما  ازدادت  واملجتمعية، 

مْوجتيْها األوىل والثانية.
بني  امللحوظ  والتنافر  الحزيب،  والتشتيّت  الحكم  أزمة  ساهمت  وقد 
لط وعدم شفافية متويل الجمعيات واألحزاب يف ارتفاع منسوب  السيّ
كام  الدولة  سات  مؤسيّ وبني  السياسية  النخبة  بني  والتوتيّر  االحتقان 
ساهمت يف تنامي الرصاعات العبثية والعنيفة تحت قبيّة الربملان حتيّى 
صار العمل داخله ما يشبه املستحيل، وأصبح املزاج الشعبي سلبيا 
وتطغى  املستقبل  من  والخوف  السيايس  يف  الثقة  فقدان  ويسوده 
وتواصل  العام  يايس  السيّ أن  الشيّ من  والنيّفور  اإلحباط  مشاعر  عليه 

الُعزوف االنتخايب والخوف من املستقبل.
كام أديّت سياسات التهميش للعديد من مكويّنات املجتمع املدين التي 
طاملا كانت يف الصفوف األوىل للنيّضال ضديّ االستبداد إىل الحيلولة دون 
تقديم بدائل ذات مصداقية تتالءم مع استحقاقات الثورة وانتظارات 
الحسابات  يف  بعضها  انخراط  عن  فضال  والتونسيني  التونسيات 

السياسية واملصالح الضيقة. 
هيكليا  السيايس  للمناخ  التام  واالنخرام  ية  الجديّ السياسية  الحوْكمة  غياب  مثيّل  وقد 
السيايس  النظامني  مالءمة  عدم  خالل  من  جلييّا  يتيّضح  ما  وهو  وأخالقيا  ساتيا  ومؤسيّ
واالنتخايب لخصوصية وهشاشة التجربة الدميقراطية بتونس عائقا إضافيا أمام حلحلة 
ن العديد من الهنات التي  األوضاع، وبالتيّوازي بان واضحا أنيّ الدستور التونيس يتضميّ
بات من الواجب مراجعتها عىل نحو هادئ ومسؤول. وزاد الفشل يف استكامل مسار 
ستورييّة من  سات الدستورييّة وعىل رأسها املحكمة الديّ ميقراطي وتركيز املؤسيّ االنتقال الديّ

تعميق األزمة السياسية. 
وميكن الجزم أنيّ الحكومات املتعاقبة قد عجزت عن تجسيد االستحقاقات االجتامعييّة 

واالقتصادييّة التيّي نادت بها ثورة 17 ديسمرب 14-2010 جانفي 2011.
باعي الريّاعي للحوار الوطني عىل جائزة  كام مل يتميّ استثامر ُحصول تونس ممثيّلة يف الريّ
ميقراطي التيّونيس  الم سنة 2015 مبا كان ميكيّن من تسويق نجاح النيّموذج الديّ نوبل للسيّ
نفسه  العْجَز  وإنيّ  التجربة.  لدعم هذه  والخارجي  اإلقليمي  املحيط  الثقة مع  وزرع 
ينطبق عند الحديث عن العقد االجتامعي لسنة 2013 إذ مل يتميّ العمل عىل ضامن 

كاء االجتامعيني. أكرب قدر من اإلجامع بني مختلف الشيّ
كليّ هذه العوامل كانت سببا رئيسيا يف مظاهر عديدة منها:

والفساد  الفقر  ومحاربة  الثورة  استحقاقات  ورفع  كاإلصالح  كثرية  معاٍن  استهالك   -
والنهوض باالقتصاد والتنمية الجهوية والتشغيل بإفراغها من معانيها السامية بشكل 
نحو  عىل  مستهدفة  باتت  التي  ساتها  ومؤسيّ ولة  الديّ يف  املواطن  ثقة  معه  اهتزيّت 
الاليّفت  عود  الصيّ إىل  إضافة  األطراف  مختلف  بني  الثقة  منسوب  تراجع  مع  ممنهج 
للحركات الشعبوييّة العنيفة وبروز النعرات الجهوية والفئوية والتفكيّك الواضح للنسيج 

االجتامعي التونيس والتنافر العدايئ داخل نخبه.
- تنامي خطاب العنف والكراهية واستشاء الفساد وتغويّل الليّوبيات وأصحاب النفوذ 

وتفشيّ العنف واإلرهاب، ويف املقابل ازداد ضعف الدولة وعجزها.
- تقهقر صورة تونس عىل الصعيد الدويل وضعف دورها اإلقليمي واالرتباك الواضح يف 
سياساتها الديبلوماسية وفقدان مصداقيتها لدى مختلف الشكاء الدوليني مبا انعكس 
اخيل والخارجي إضافة  سلبا عىل مناخ األعامل من خالل الرتاجع الرهيب لالستثامر الديّ

إىل تواتر العديد من التصنيفات السيادية السلبية.
د سيادة البالد ووحدة ترابها  وقد أضحت األزمة غري املسبوقة التي تعيشها تونس تهديّ
كالتعليم  العمومية  واملنظومات  الدولة  كمدنية  االستقالل  دولة  ومكاسب  الوطني 
راتها واخرتاق بعض  ة والنقل وغريها، مبا ينذر بتنامي ضعف الدولة وتاليش مقديّ والصحيّ
مفاصلها من ِقبَِل قوى الفساد واللوبيات ويؤشيّ بقرب تفكيّك الدولة وانفجار األوضاع 
لْم األهلييّة واألمن القومي خاصة  ودخول البالد يف دائرة املجهول والتهديد املباش للسِّ

يا وقائم الذات. أنيّها ما زالت يف مرمى اإلرهاب الذي يبقى تهديدا جديّ
عيد العميل  وحيث كشفت العشية الحالية العجز الواضح للطبقة السياسية عىل الصيّ
وترتيب  ومجاالتها  ومضمونها  وطبيعتها  اإلصالحات  أسس  حول  التوافق  يف  واألديب 
ياسييّة واالجتامعية  األولويات وإدارة الشأن العام الوطني املتأزيّم مبختلف أبعاده السيّ

واالقتصادية واألمنية واملجتمعية والقطاعية والبيئية.
ق  وقد ألقت هذه األزمة بظاللها عىل كليّ مظاهر الحياة وعىل الوضع العام ماميّ عميّ

األزمة االجتامعية األمر الذي ستكون كلفته باهظة وغري محمودة العواقب.

II. حتميّة المبادرة:
الوطني  بدوره  منه  والتزاما  للمرحلة،  البالغة  بالخطورة  التام  الوعي  من  وانطالقا 
األوان،  فوات  قبل  ممكنا  التدارك  زال  ما  وحيث  الوطنية،  بثوابته  وعمال  التاريخي 

فإنيّ االتحاد العام التونيس للشغل، وهو يؤكيّد عىل وجوب عْقلنة إدارة الشأن العام 
عىل  الحرص  منطلق  ومن  والوطنية،  املسؤولية  من  عالية  بدرجة  القضايا  ومعالجة 
م مببادرة سياسية، نعتقد أنيّها تشكيّل  تجنيب البالد مخاطر االنزالق نحو الفوىض، يتقديّ
أرضية واقعية ومناسبة للخروج من هذه األزمة الخانقة وباعث أمل لكليّ التونسيات 
والتونسيني نحو مستقبل أكرث انطالقا وإشاقا لكسب كليّ رهانات التنمية عىل قاعدة 
النأي بالبالد عن كليّ الحسابات السياسية الضييّقة وضبط أولويات املرحلة يف أبعادها 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية. 
ولة املدنية الدميقراطية  وهي مبادرة مفتوحة عىل كليّ القوى الوطنية التي تؤمن بالديّ
االجتامعية وتنبذ العنف وترفض اإلرهاب وتدافع عن السيادة الوطنية وال تصطفيّ 
ه االتحاد العام التونيس للشغل  مع األحالف الخارجية مهام كان عنوانها، وعليه يتوجيّ
يف هذا الصدد إىل السيد رئيس الجمهورية، باعتباره الضامن لتطبيق الدستور ولوحدة 
اهر عىل أمنها وسالمة شعبها وأرضها، أن يحتضن هذه املبادرة ويقوم عىل  البالد والسيّ

اإلشاف عليها وعىل توفري شوط نجاحها.
تونس  بإنقاذ  املعنيني  السياسيني  الفاعلني  كليّ  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ويدعو 
والخارج  الداخل  يف  الكفاءات  وكليّ  املدين  املجتمع  وقوى  الوطنية  املنظامت  وباقي 
ي ومسؤول  من شخصيات وطنية وقامات أكادميية وعلمية إىل االنخراط يف حوار جديّ
لتحديد جملة من الخيارات الوطنية وضبط االسرتاتيجيات وترتيبها يف شكل أولويات 

عاجلة ليقع تبنيّيها من قبل التونسيات والتونسيني.

III. محاور االهتمام المشترك:
وميكن إجامل أهميّ املحاور التي سيدور حولها الحوار يف ما ييل:

يف الجانب السيايس: 
إنيّ النظام السيايس للجمهورية الثانية الذي تميّ اعتامده، والذي عىل قاعدته تشكيّلت 
الخارطة السياسية، قد أفىض إىل مشهد شديد التعقيد والتنازع عىل مستوى الصالحيات 
ا من االحتقان والتوتيّر العايل يف مختلف  ولة وخلَق جويّ واألدوار وأديّى إىل شلل أجهزة الديّ
سات الدولة وانعكس سلبا عىل مختلف الفئات والقطاعات والجهات... فضال عن  مؤسيّ
مناخات غري مالمئة  بخلقه  الهشيّ أصال  االقتصادي  الوضع  املباش عىل  الكاريث  تأثريه 

ة وأكيدة إىل: عوة ملحيّ لالستثامر والنمويّ فضال عن التنمية، وهو ما يجعل الديّ
وتحسني  الثغرات  لسديّ  مراجعتهام  اتجاه  يف  والجمعيات  األحزاب  قانويْن  تقييم   -  1

مراقبة مصادر التمويل ومدى انسجام أهدافها ومامرساتها مع أحكام الدستور.
وتوفري  السياسية  الحياة  متاسك  يحقيّق  مبا  وتعديله  االنتخايب  القانون  تقييم   -  2
الفاسد  يايس  السيّ املال  أمام  الطريق  تقطع  التي  الدميقراطية  املامرسة  ضامنات  كليّ 
تقارير  أثبتت  الذي  الخارجي  ل  والتدخيّ اإلعالمي  والتوظيف  املشبوهة  والجمعيات 
شفافيتها  وعىل  االنتخابات  نتائج  تغيري  عىل  السلبية  تأثرياتها  املحاسبات  محكمة 

ونزاهتها.
3 - تحييد املرفق القضايئ وإصالحه دفاعا عن استقالليته وتحقيقا للعدل ويف الوقت 
التي  الحزبية  املحاصصة  عن  بعيدا  الدستورية  املحكمة  إحداث  استكامل  نفسه 

سات الدستورية. سة من أهميّ املؤسيّ تتعارض مع مبدإِ االستقاللية حتيّى ال ترتهن مؤسيّ
4 - تقييم أداء الهيئات الدستورية واستكامل تركيزها وضامن كليّ شوط الحياد فيها 

سات الدولة األخرى. وعدم السقوط يف تداخل لألدوار والصالحيات مع مؤسيّ
5 - تقييم تجربة الحكم املحيليّ ومراجعة قانون الجامعات املحليّية مبا يخلق التوازن 

ولة. بني عْقلنة السلطة املحليّية واحرتام الدستور ووحدة الديّ
ا فيام يتعليّق بالنظام السيايس، ورغم وجوب تقييمه وتوفيّر رغبة طيف واسع من  أميّ
املجتمع يف مراجعته، فمن الرضوري االنطالق يف حوار مجتمعي حوله يتواصل خارج 

مآالته  تكون  أن  وميكن  الزمني  بسقفه  يتقييّد  وال  الحوار  روزنامة 
الحقة تؤديّي إىل التفكري يف تعديل النظام السيايس أو تغيريه.

يف الجانب االقتصادي:
أمام حالة التخبط التي عاش عىل وقعها اقتصادنا الوطني نتيجة غياب 
رؤية اسرتاتيجية واضحة يف ظليّ التحويّالت املتالحقة وطنيا ودوليا ويف 
ة يف ظليّ عدم  التحويّالت، وخاصيّ نسق هذه  مواكبة  ظليّ عجزنا عن 
تحقيق حالة من اإلجامع الوطني عىل منوال تنموي بديل يأخذ يف 
االعتبار فشل املنوال التنموي املعتمد منذ عقود وعدم قدرته عىل 
اإلجابة عن كليّ األسئلة الحارقة واكتفائه بتقديم املسكيّنات والحلول 
املرتديّية  االقتصادية  ات  املؤشيّ ولعليّ  منها.  طائل  ال  التي  الرتقيعية 
والرتقيم السيادي السلبي ووضعية املالية العمومية املتدهورة التي 
دليل عىل  أبلغ  التونيس هي  الشعب  لدى عموم  أصبحت معلومة 
رة عىل حياة املواطن وعىل  هذا الفشل املدويّي وعىل انعكاساته املدميّ
إليها جميعا تفشيّ  ته وتعليمه ونقله. يُضاف  قدراته الشائية وصحيّ
الرضيبي  التهريّب  ظاهرة  واستفحال  والتهريب  واالحتكار  الفساد 

واالجتامعي وتنامي السوق املوازية عىل حساب االقتصاد املنظيّم.
تنموييّ  س ملنوال  بفتح حوار وطني مؤسيّ وهو ما يدعو إىل اإلرساع 
بديل دامج ومستدام يكريّس العدالة االجتامعية والجبائييّة والتيّوزيع 

وات يتمحور أساسا: العادل للرثيّ
1. تقييم الواقع االقتصاد الوطني وتحديد الفرص واملخاطر.

2. تدقيق املالية العمومية والوقوف نهائييّا عىل حقيقة الوضع.
سات العمومية وإصالحها ودعمها. 3. التدقيق يف أوضاع املؤسيّ

4. تنويع سبل تعبئة املوارد املالية واعتامد آلييّات ذات بعد اجتامعي وبيئي ومستدام 
متها: ويف مقديّ

• القيام باإلصالحات الجبائية املستعجلة وتيسري تطبيقها.
• تثمني االقتصاد االجتامعي التضامني واإلرساع بإصدار النصوص الرتتيبية واإلجراءات 

ة به. العملية الخاصيّ
يف الجانب االجتامعي: 

تحقيّق  التي  االجتامعية  الدميقراطية  ولة  بالديّ والتونسيون  التونسيات  َحلُم  طاملا 
م آمالهم يف تكريس العدالة االجتامعية،  كرامتهم وترعى حقوقهم ومكتسباتهم وتجسيّ
ة  وخاصيّ والبطالة  الفقر  نسب  يف  مفزعا  ارتفاعا  األخرية  السنوات  خالل  لنا  سجيّ وإذ 
يف صفوف الشيحة العمرية 24-18 سنة وحاميل الشهائد العلمية وتزايدا مهوال يف 
ة وتزايد حاالت االنتحار والهجرة  ع رقعة الفئات الهشيّ الت الترسيّب املدريس وتوسيّ معديّ
االحتقان  منسوب  رفع  ماميّ  بأنواعها  للجرمية  النظري  منقطع  وتنامي  النظامية  غري 

االجتامعي نتيجة الشعور بالغنب والتهميش وفقدان األمل وانعدام املساواة.
ة  الهشيّ االجتامعية  الفئات  هذه  إىل  ه  تتوجيّ أن  يجب  املطلقة  األولوية  فإنيّ  وعليه 
باعتبارها من أوكد الخطوات الواجب ترجمتها بإجراءات عملية تتنزيّل يف إطار التصويّر 
التنموي العام حفاظا عىل حقوقهم وعىل كرامتهم وتقطع يف اآلن نفسه مع األشكال 
ذلك  ويكون  ترقيعية،  السابقة من هشاشة وحلول  األنظمة  املعتمدة يف  واألساليب 
متها الحقوق  وفق ما يكفله الدستور من حقوق لكليّ التونسيات والتونسيني ويف مقديّ

االقتصادية واالجتامعية.
وتظليّ كليّ املسائل املثارة اليوم داخل املجتمع التونيس، والتي ال مفاضلة بينها اعتبارا 
واجبهم  ومن  فيها  والفاعلني  عليها  القامئني  بني  للحوار  مطروحة  جميعها،  يتها  ألهميّ
واالنفجارات  الفوىض  تجنيّبنا  نتائج  إىل  ل  التوصيّ لضامن  املناسبة  السياقات  توفري 

االجتامعية غري مضمونة العواقب.
وتبعا لذلك، يقرتح االتحاد العام التونيس للشغل عىل السيد رئيس الجمهورية إرساء 
املستقليّة  الوطنية  خصيات  الشيّ من  االختصاصات(  كافيّة  )من  وسطاء  حكامء-  هيئة 

تعمل بإشاف رئاسة الجمهورية.
ل مسؤوليات سياسية  وتتوىليّ الهيئة التي ال ميكن ألعضائها بأييّ حال من األحوال تحميّ
ح لالنتخابات املقبلة، إدارة الحوار وتقريب وجهات النيّظر والتيّحكيم بني كليّ  أو الرتشيّ

. األطراف املعنيني بالحوار وفق روزنامة معقولة ذات سقف زمنييّ
للتطبيق  القابلة  العملية  التصويّرات واملقرتحات  كافيّة  تلخيص  الهيئة عىل  تعمل  كام 
والصادرة عن مختلف األطراف املعنية يف كليّ املجاالت يف شكل تأليفي يحمل رؤية 

دة يف الزمن بعد إنجاز: واضحة وأهدافا دقيقة ومحديّ
• مصفوفة أّولية تربز مختلف املقرتحات والتوافقات واالختالفات.

• مصفوفة للتّوافقات ومّدة اإلنجاز وتحديد األطراف املسؤولة عن اإلنجاز.
• مصفوفة االختالفات واقرتاحات الهيئة لتجاوزها وعقد اجتامعات مع املعنيني باألمر.

• عقد اجتامع موّسع للتوافق النهايئ واملصادقة عىل الشكل التأليفي وإعداد مصفوفة 
الحوار النهائية.

• إعداد اسرتاتيجية تواصل واتّصال من أجل تنبٍّ مواطنّي للآمالت.
• وضع األسس األّولية لصياغة عقد مجتمعي جديد يحّدد الحقوق والواجبات لكّل 

األطراف ولكليّ املواطنات واملواطنني.
* االتحاد العام التونيس للشغل

مبادرة االتحاد التي قدمها للرئيس قيس سعيد 
للخروج من األزمة يف اتجاه خيارات وطنية جديدة
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في ذكرى االعتداء على مقرات االتحاد وهجمة الروابط االجرامية:

مسار عنف لم يتوقف وحقد يتصاعد ويأخذ أبعادا أكثر تطرّفا وهمجية
املنحلة  االجرامية  الثورة  روابط  سّجلت   2012 ديسمرب  من  الرابع  يف 
أوىل بشاعاتها حينام هاجمت مقرات االتحاد العام التونيس للشغل ليال، 
ووضعت أكياس القاممة عىل جدرانه وأبوابه، مستهلة بذلك عرصا جديدا 
من الفوىض واالحقاد والعنف، وواضعة حجر االساس لرتكيز الحرب عىل 
قلعة حشاد، آخر القالع التي صمدت يف وجه الرببرية الحديثة املتلّحفة 
التعايش  املتعّري من كل قيم  الثوري  الزيف  بشعارات االسالم وبباطل 

والحوار والقبول باملختلف، والتشارك يف الوطن.
أحداث الرابع من ديسمرب مل تكن معزولة وال هي ترصفات مجموعات 
متحمسة كام رّوج لها الجانب الرسمي ساعتها، بل كانت سياسة حكومية 
املعادلة  من  واخراجه  االتحاد  رضب  اىل  وتهدف  ومخططة  ممنهجة 
الوطنية واالنقضاض عىل البالد واستباحتها واالستيالء عىل عىل مقّدراتها 

والتحكم يف رقاب شعبها.
العريض  عيل  يرأسها  التي  الداخلية  وزارة  دهاليز  يف  مخططة  كانت 
الفرجاين  وسيد  بوبحري  وطاهر  بوثلجة  اسامة  فيها  ويتحكم  ساعتها، 
وغريهم من منظري الفوىض ومحرتيف التآمر، والذين اعتقدوا ان مجرد 
دخولهم اىل هناك حّولهم اىل حكام، وترصّفوا بعقلية امليليشيات القابعة 
املوازية يف كل  االدارة  انشاء  اىل  املريضة، وتسارعوا  نفوسهم  أعامق  يف 
وادارته  ومؤسساته  املواطن  بني  اسفينا  ورضبوا  والقطاعات،  املجاالت 
ودولته التي يحتمي بها، وزرعوا الشك والريبة يف كل منعرج ومنعطف، 
وحاولوا بكل ما أتيح لهم من نفوذ ان يسوقوا الجامهري املتحمسة اىل 
يصّفوا  ويك  والدم،  للعنف  نهمهم  يشبعوا  يك  واالقتتال،  العنف  مهالك 

الحسابات املريضة والثارات القدمية واالحقاد التي ال تندمل.

وبتعليامت  ممنهج  بشكل  االتحاد،  ضد  العنف  دورة  اذن  انطلقت 
داخليتها،  ووزير  حكومتها  ورئيس  النهضة  وزراء  من  مبارش  وتوجيه 
معتقدين ان االتحاد سيلني ويركع او سينكرس ظهره ويخضع، متناسني 
ان النقابيني ليسوا من ذوي العود الطرّي وال من الجبناء وال ممن يخىش 
النضال  بطاحي  يف  وتربّوا  املعارك  عجنتهم  من  وان  والعنف،  البطش 
زُمر  ترهبهم مجموعات ميليشياوية وال  ان  الحّق، ال ميكن  والذود عن 
ارهابية وال حتى عيّص بوليسية وقع تطويعها بالقوة او باالغراء ورشاء 

الذمم.
عيل  زّج  حني  تحضريية  بروفة  سبقتها  التي  الُعنفية،  املوجة  هذه 
العريض باالمن يف مواجهة املواطنني يوم التاسع من افريل 2012، جاعال 
من عنارص الروابط االجرامية قيادات ميدانية تعطي االوامر لالمنيني يف 
شارع بورقيبة وتقودهم لالعتداء عىل املواطنني والنقابيني الذين جاؤوا 
حكم  يثبّت  ان  خاللها  من  اراد  والتي  الشهداء،  ذكرى  الحياء  مساملني 
الزّمر االرهابية والعصابات االجرامية ويجعل لها الكلمة العليا يف الشارع، 
متناسيا ان هذا الشارع ال يلني وان من يزرع االلغام ال بد ان يأيت يوم 

وتنفجر يف وجهه.
ضد  واملخطط  واملتبع  املقرر  العنف  منهج  وال  االعتداءات  تقف  ومل 
االتحاد والنقابيني، بل تواصلت باشكال مختلفة، ويف كل مرة كانت تأخذ 
التي  القلعة  هذه  عىل  الدفني  الحقد  مدى  تثبت  جديدة،  منعرجات 
وقفت شوكة يف حلوقهم ومل ترتاخى ومل تلن ومل تخضع، وكانت مبثابة 
الحصن الذي لو نجحوا يف اخرتاقه وتجاوزوه، لبسطوا سطوتهم عىل كل 
املجتمع والسقطوا الدولة وحولوها برسعة الربق اىل النامذج الصومالية 

واالفغانية واليمنية التي يعشقوها وال يستطيعون العيش اال يف مثيالتها.
فرغم انهم خرسوا كل تلك املعارك، ورغم ان االغتياالت والقتل مل تأت 
الناس وال يف اخضاع االتحاد، ورغم  لهم باي نجاح يُذكر، ال يف ترهيب 
انهم خرجوا من الحكم املبارش يف أعقاب الحوار الوطني، اال أن حقدهم 
عىل االتحاد زاد ُغاّل ونقمة، وأصبحوا يعتربونه السبب يف وقف سيطرتهم 
عىل الدولة واملجتمع، وسببا أيضا يف اخراجهم من نعمة السلطة التي مل 

تدم لهم طويال وخرسوها يف اول جولة.
وقد تواصل هذا الحقد وتعّمق يف نفوسهم اىل االن، وال يزال مستمرا، 
محلها  وحلّت  االجرام،  روابط  ُحلّت  ان  بعد  جديدة  بأشكال  وتلبّس 
روابط ال تقل عنها صفاقة وحقدا وتطرّفا، هي رابطات ائتالف الكرامة 
التي ربّتها الحركة االسالمية يف أحضانها ومّولتها وعلمتها ودربتها ودفعت 
بها اىل االنتخابات وأعطتها اصواتها من اجل ان تواصل يف تنفيذ أجنداتها 
االتحاد  رضب  رأسها  وعىل  العامل،  امام  تنفذها  ان  هي  تستحي  التي 
الربملان  اليوم يف  املنتصب  الباراشوك  النوع، من نوع  مبصّدات من هذا 
االكاذيب  ويختلق  حشاد  منظمة  عىل  ساعة  كل  حقده  سموم  يصّب 
ويفرتي عىل الرشفاء ويشّوه بشكل ممنهج ومتواصل االتحاد، ويستغل 
منابر السلطة الترشيعية ومنابر االعالم ومنابر بيوت الله وكل املجاالت 
املتاحة لينفث أحقاده التي ال تنتهي ويهيأ االرضية لدورة عنف جديدة 
ضد أبناء حشاد، لكن غبائه مينعه كالعادة من أخذ العربة والتعلم من 
أيديهم  متناول  عن  بعيد  االتحاد  ان  فيها  درس  وأهم  املايض،  دروس 

القذرة، املشوهة بدم القتىل واملغدورين.
طاهر عيل 

وزارة املرأة واالرسة وكبار السّن
املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واالرسة بالكاف

إستشـارة عــدد 2021/01املركز املندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف
الغذائية  باملواد  للتزود  استشارة  اجراء  يوسف  بساقية سيدي  والطفولة  للشباب  املندمج  املركز  يعتزم 

وذلك خالل الفرتة املرتاوحة بني غرة جانفي 2021 و31 ديسمرب من نفس السنة وفقا للقامئة املوالية.

القسطرقم القسط

مادة اللحم البقري ولحم علوش طابع أخرضالقسط األول

مادة الدجاج والبيضالقسط الثاين

مادة الخرض والغاللالقسط الثالث
مادة الخبز )باقات(القسط الرابع

مادة العطرية والحليب ومشتقاتهالقسط الخامس

فعىل الراغبني يف املشاركة االطالع عىل كراس الرشوط وسحب ملفات العروض من املركز املندمج للشباب 
والطفولة بساقية سيدي يوسف.

للشباب  املندمج  املركز  باسم مديرة  الرسيع  الربيد  او  الوصول  الربيد مضمونة  العروض عن طريق  ترسل 
والطفولة بساقية سيدي يوسف ص.ب.34 الساقية 7120 او تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط يف ظرف خارجي 

باسم السيد مدير املركز املندمج بساقية سيدي يوسف ختم مكتب الضبط تثبت تاريخ الوصول.
للشباب  املندمج  للمركز  الضبط  مكتب  ختم  حسب   2020/12/24 ليوم  العروض  لقبول  اخر  حدد  وقد 

والطفولة بساقية سيدي يوسف 
ترسل العروض عىل النحو التايل:

يجب تضمني العرض الفني والعرض املايل يف ظرفني منفصلني  ومختومني يدرجاتن يف ظرف ثالث خارجي 
يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.

يتضمن الظرف الخارجي إىل  جانب العرضني الفني واملايل الوثائق االدارية
الوثائق االدارية:

1* ـ شهادة يف الوضعية الجبائية )األصل او نسخة مطابقة لالصل( سارية املفعول
2* ـ شهادة انخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

3*ـ  ترصيح عىل الرشف يقدمه العارضون بانهم ليسو يف حالة إفالس او تسوية قضائية طبقا للرتاتيب الجاري 
بها العمل )ملحق عدد 02(.

التأثري عىل سري مختلف  او هدايا قصد  تقديم وعود  ـ ترصيح عىل الرشف بعدم   *4
اجراءات الصفقة )ملحق عدد 03(

5* ـ ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض بانه مل يكن عونا عموميا لدى االدارة او انه 
مىض عن انقطاعه عن العمل بها 05 سنوات عىل االقل )ملحق عدد 04(.

العارض  االستشارة يف نسخته االصلية ممىض عليه يف جميع صفحاته من طرف  ـ   *6
ويحمل طابع املؤسسة.

7* ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية
8*ـ  بطاقة ارشادات عن املزود املصاحبة لوثائق طلب العروض معمرة وممضاة )ملحص 

عدد01(.
1/ العرض الفني: يحتوي عىل

* ـ التزام بأجل التسليم )ملحق عدد 06(.
* ـ ترصيح عىل الرشف يف توفري وسائل النقل املطلوبة )نسخة من البطاقات االرمادية 
املحددة  املدة  طيلة  نقل  خدمات  مع رشكة  تعامل  عقد  او  املشارك  باسم  النقل  لوسائل 

للصفقة حسب البيانات املذكورة بالفصل 05 )ملحق عدد 05(.
اللحوم  )بالنسبة لقسط  بغرفة تربيد  النقل مجهزة  ان وسيلة  تفيد  بطاقة رمادية  ـ   *

والدجاج(.
* ـ قامئة يف وسائل النقل.

هام جدا:
بالنسبة لقسط الخبز:

* ـ شهادة تصنيف مخبزة من صنف )ج( مسلمة من مصالح االدارة الجهوية للتجارة 
املعنية.

2/ العرض املايل: يحتوي عىل:
* ـ االلتزام املايل

* ـ جدول االسعار
* ـ القامئة التقديرية.

والفنية  االدارية  الوثائق   عىل  املحتوية  العروض  فتح  لجنة  انعقاد  تاريخ  حدد  وقد 
واملالية يف جلسة علنية ليوم 2020/12/25 عىل الساعة العارشة صباحا يف قاعة االجتامعات 

للمركز املندمج للشباب والطفولة بالساقية.
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* نرص الدين سايس     

 68 الذكرى  غدا  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يحيي 
النقايب والوطني فرحات حشاد وذلك  الزعيم  الغتيال 
بالتوازي مع استحضار ذكرى االعتداءات الهمجية التي 
املناسبة  يف   2012 سنة  النقابية  املنظمة  لها  تعرضت 
نفسها ويتمثل رشيط االحداث يف توافد عدد كبري من 
أعضاء رابطات حامية الثورة وأنصارهم ملنع االحتفال 
عىل  واالعتداء  حشاد  الزعيم  الغتيال   60 بالذكرى 
االتحاد مبيّتا حيث تجمهروا يف ساحة محمد عيل منذ 
الصباح عىل أساس التنادي والتعبئة التي سبقت هذا 
اليوم وخاصة عىل صفحات التواصل االجتامعي ومنها 

صفحات روابط حامية الثورة وقد كان عدد غري النقابيني يومها يف البطحاء 
مساويا لعدد املحتفلني وكان املعتدون يحملون عددا كبريا من الالفتات 
املرقونة واملطبوعة عىل القامش بالكيفية نفسها وتحمل الشعارات نفسها. 
وقد تنظّم املعتدون يف مجموعتني قبل حصول العنف املجموعة األوىل 
وعددها  محمد عيل  بساحة  والثانية  بالقصبة  الثالمثائة  يقارب  وعددها 
يقارب الخمسامئة وبعد إنهاء الثانية ألعاملها التحقت يف أغلبها بساحة 
القصبة مام يفرس ارتفاع العدد الجميل هناك إىل سبعامئة حسب تقرير 

وزارة الداخلية.
يدّل  ما  وهو  دقائق،  بضع  النقابية سوى  املنظمة  عىل  الهجوم  يدم  ومل 
عىل عنف العملية ورسعتها مام جعل النقابيني يرتاجعون يف ظرف دقائق 
معدودة لالحتامء مبقر االتحاد وقد استعمل املعتدون الغاز املشّل للحركة 
واالعتداء  االتحاد  أبواب  غلق  بعد  حتى  النقابيني  وطاردوا  والهراوات 
أحد  وخاصة  للمقر  الدخول  من  يتمكن  من  كّل  عىل  الشديد  بالعنف 
األعوان الذي وقع سحله وفقد وعيه يف صورة بشعة وقد كانت نية اقتحام 
املبنى املركزي واضحة من خالل محاولة خلع الباب املركزي بواٍق حديدي.

وقد كان رد فعل النقابيني رشعيا ومربرا يف إطار الدفاع الرشعي عن املنظمة 
ومقرها رغم تربير بعض األطراف وتقدميها للعملية عىل انها تبادل للعنف 
بل هناك من اتهم املنظمة النقابة بالبداية يف االعتداء وقد تواصل العنف 

بالقصبة أين تّم رّمي املسرية مبقذوفات ورفع شعارات نابية.

إضراب عام ردا على االعتداءات 
بعد االعتداءات املشينة والهمجية التي تعرض لها االتحاد العام التونيس 
الشهيد  الذكرى 60 الغتيال  للشغل يوم 4 ديسمرب 2012 مبناسبة إحياء 
الزعيم النقايب والوطني فرحات حشاد وقد طالت االعتداءات عددا من 
قيادات منظمتنا وبعض املوظفني كام سجل جرح وتعنيف عديد املناضلني 
من قبل ملشيات رابطات حامية الثورة التي كانت مستعدة لهذه العملية 
وكانت تهدف اىل اقتحام مقّر املنظمة النقابية والسيطرة عليها لكن صمود 
التنفيذي  املكتب  دعا  القذر  املخطط  هذا  افشل  واملناضلني  املناضالت 
الوطني الهيئة االدارية اىل اجتامع استثنايئ يوم األربعاء 05 ديسمرب 2012 
وقد تضمن جدول االعامل نقطة واحدة هي االعتداء الفظيع عىل االتحاد 
وقد تّم تداول األشكال النضالية للرّد عىل هذا التطاول وردع االعتداءات 
املتكررة عىل املنظمة النقابية وقد خلصت الهيئة االدارية االستثنائية إىل 
اقرار الدعوة اىل إرضاب عام يف كافة البالد يوم الخميس 13 ديسمرب 2012 
وكان  ومناضليه.  قيادييه  واالعتداء عىل  االتحاد  استهداف  احتجاجا عىل 
ديسمرب   04 مساء  الطارئ  اجتامعه  يف  قرر  ذلك  قبل  التنفيذي  املكتب 
2012 مقاطعة املوكب الرسمي إلحياء الذكرى يوم 05 ديسمرب. وضامن 

حامية قرات االتحاد تقرر عقد مجلس قطاعات اجتمع 
االتحاد  مقرات  لتدارس حامية  ديسمرب   6 الخميس  يوم 

وخاصة املقّر الرئييس بالبطحاء.

تواطؤ السياسي 
اعتداءات 4 ديسمرب ليست االوىل بل سبقتها اعتداءات 
أخرى يف سياق التأليب ضد املنظمة النقابية وقد أبدى 
النقابية استغرابهم من  حينها عدد من قيادات املنظمة 
من  هم  النقابيني  بأن  النهضة  قياديي  بعض  ترصيحات 
االتحاد  مقرات  بإخالء  مطالبني  العنف  باستعامل  بدؤوا 
من األسلحة، وقد متّت باإلشارة إىل تأخر التدخل األمني 
رغم اتصال االمني العام للمنظمة بوزير الداخلية آنذاك 
عىل العريض إذ مل يسجل حلول قوات االمن اال بعد نهاية االعتداء وفشل 
املعتدين الذين برمجوا وخططوا للهجوم عىل املنظمة واحتاللها من خالل 
وقياداتها  ورموزها  للمنظمة  معادية  لشعارات  ورفع  املكثف  حضورهم 
التاريخية كام تحولوا كذلك إىل الرضيح رافعني نفس الشعارات هذا وكان 
ثبت  كام  للدخول  الساعة  قرابة  النقابيون  وانتظر  مغلقا  الرضيح  مقّر 

كذلك تورط عديد القيادات مبا يسّمى روابط حامية الثورة. 

لجنة البحث والتقصي 
 12 بتاريخ  الحكومة  مع  اتفاق  محرض  االتحاد  أمىض  االعتداءات  إثر 
 2 يوم  أشغالها  انطلقت  والتقيص  للبحث  لجنة  اتشكيل   2012 ديسمرب 
الجلسات  أثبتت  وقد  شهر  أشغالها خالل  تنتهي  ان  عىل   2013 جانفي 
التسجيالت  وتابعت  الداخلية  وزارة  تقريري  يف  ونظرت  انعقدت  التي 
صدر  وما  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  كامريات  وتسجيالت  التلفزية، 
الثورة  االجتامعي وخاصة بعض صفحات روابط حامية  التواصل  مبواقع 
وشهادات حية أكدت كلها ثبوت تورّط رابطات حامية الثورة يف االعتداء 

عىل النقابيني ومقّر االتحاد العام التونيس للشغل.

* لطفي املاكني  
الذي  االنفالت  حجم  البالد  بها  متر  التي  االخرية  االحداث  كشفت 
الدولة ومؤسساتها ومبا يف  اىل  املواطنني  وكل ما يرمز  العالقة بني  عليه 
ذلك العالقة مع االحزاب  التي قدمت يف فرتة سابقة برامجها االنتخابية 
لتكسب ود الناخبني ومن خالل نتائج الصندوق تتموقع باملناصب حيث 

يتخذ القرار يف التسيري وكل ما له عالقة بالشأن العام.
ويقف املتمعن يف مسار االحتجاجات وغريها من الوقفات الرافضة 
املجتمع  رشائح  أغلب  بني  الهوة  اتساع  عىل  معيشية  أو  مهنية  ألوضاع 
التونيس وجل التنظيامت السياسية بأشكالها وتسمياتها املختلفة فمن هو 
»صاحب االمتياز السيايس« الذي له القدرة عىل أن  يوقف بكلمة واحدة 

أي حراك او احتجاج عىل مرشوعيتها ووجاهة مطالبها.
وهنا يتساءل املتابع العادي قبل املختّصني يف الشأن العام ألن املواطن 
التي ظهرت عليها آثار االمتيازات و»النعمة«  يريد أن يرى تلك الوجوه 
التي جلبتها لهم املناصب التي قالوا يوم كانوا يبحثون عن كسب أصوات 
عىل  يشـفقون  وتكليف  مسؤولية  إنها  واملهمشني  والعاطلني  املحرومني 
أنفسهم من »جسامة تحّملها« وكل ذلك الكالم الذي اصبح لدى التونسيني 
حساسية من مفرداته املجموعة بعد ان بحث طويال عن تلك الوجوه ومل 
يجدها بني جموع الباحثني من موطن رزق أو املعتصمني يف ليايل كانون 

االول من نخبة النخبة أو الواقفني يف طوابري قوارير الغاز وغريه من املواد 
االساسية التي بات الظفر بها فوزا يرتقي إىل درجة البطوالت.

* وجوه تنكرية وطوابير ال تنتهي
بأشكال  بعضها  يجد  بأن  يغمره«  و»األمل  الوجوه  تلك  عن  بحث 
املسكونة  لآلالف  ويبتسم  قناعة  لريفع  الطويلة  الطوابري  أحد  يف  تنكرية 
وضعت  ان  ما  تبخرت  ثقة  اليهم  ويعيد  العيش  لقمة  تأمني  بهواجس 
الصندوق  برشعية  محتميا  بغنامئه  فاز  من  واستفاد  وزرها  االنتخابات 
وانقطع من مل يفز عن اي صلة بالشأن العام ليقترص دوره عىل الحضور 
يف مواقع التواصل االجتامعي و»التعليق« عىل أي قرار تتخذه الحكومة او 
اي هيكل رسمي وكذلك يعرب عن مواقف أخرى فقط ان يظل يف الصورة 
لكن دون ان يعيش معاناة املواطنني الحقيقية التي بدأ يقتنع ان حلولها 

ببالدنا فردية وليست جامعية.
وبعيدا عن عقلية ترذيل االحزاب السياسية الن اي فعل مدين حقيقي 
الدولة  مبادئ  عىل  تؤسس  أحزاب  دون  والدميومة  النجاح  له   ميكن  ال 
وثوابتها كام هو متعارف عليه يف أعرق الدميقراطيات يف العامل وبالتايل فإن 
اإلشكالية يف من يتعاطون الشأن السيايس وقد أظهرت السنوات االخرية ان 
اغلبهم يعاين من ُعَقد صعب عليه التخلص منها وأولها ما فرسه العالمة 
ابن خلدون بـ»اقتداء املغلوب بالغالب« وهي جلية اليوم يف من يعيدون 

انتاج اخطاء املايض مبامرسة الفعل السيايس بعني واحدة ورأي واحد حتى 
وان كان ما يروح له عكس ذلك من وجود مؤسسات دميقراطية.

واىل ذلك تشبث البعض بعقلية رجل املرحلة والزعيم الذي لو تخلف 
»القائد«  فهو  يندثر  الحزب  فإن  مقعده  عىل  الجلوس  عن  واحدا  يوما 
له  متنح   التي  املتبرصة  رؤيته  وخاصة  للمتغريات  املواكب  املتجّدےد 
شكلها  عىل  القامئة   االحزاب  هيكلية  إىل  اضافة  لغريه  تتوفر  ال  بصرية 
العمودي لينظر اىل البقية كذرات ال معنى لوجودها لذلك متّعنوا جيدا 
يف حجم املنخرطني ومدى انتشار الهياكل القاعدية والوسطى والرشيحة 

العمرية من منخرطي هذه االحزاب.
االحزاب  هذه  ان  قناعة  لديهم  املحتجني  غالبية  أّن  تعتقدون  فهل 
بعالّتها تحمل همومهم وتدافع عنها ومستعدة للتضحية مبغانم السلطة 
من أجلهم ان املراقب ملسار االحتجاجات يتبنّي له أن املواطن حسم يف 
عند  بها  تزيّنوا  الذين  حتى  يصدقها  يعد  مل  التي  الشعارات  من  الكثري 
االنتخابات وان الكثري من املتغريات ستحملها قادم األيام بعد أن يتأكّد 
ان الدفاع عن مشاغل وهموم التونسيني ليست رغبة تسكن بعض الهواة 
ان  الدور لكن يكتشفون  إمكانية تقّمص ذلك  ممن يعتقدون يف لحظة 
من  وذاكرة  التاريخ  يحفظها  التي  رموزها  لها  الحقيقية  النضال  ساحات 

يحبون هذا الوطن وشعبه فمن يعترب؟

رغم االعتداءات والتشويهات االتحاد منتصب القامة دوما 

االحتجاجات واالحتقان االجتماعي

ملاذا غاب تأثري السياسيني على الشارع؟
متى يقع القطع مع عقلية »انتخبني وكفى«!
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يف ذكرى اعتداء 4 ديسمرب
يستعدون العمال
خدمة لرأس املال

مع بداية شهر ديسمرب يتذكر التونسيون يوم 04 ديسمرب 2012 حني قاد مجموعة 
من الهمج هجوما عىل دار االتحاد العام التونيس للشغل وأفرغوا منسوبا من الغضب 
والشحن اإليديولوجي املسموم عىل النقابيني. هجوم انخرط فيه الفاعلون السياسيون 
التونيس عنوانا وشعارا، يخفي خلفه معاداة العمل  العام  مّتخذين معاداة االتحاد 
النقايب وحقوق العامل جوهرا ومضمونا. يف خضّم ذكرى االعتداء عىل قلعة النضال 
يطرح السؤال بشدة حول ماذا دار يف ذهن أحدهم وهو يستعدي االتحاد وما الذي 
يدفع مواطنا عاقال إىل التوجه إىل الخيمة التي تحميه وتحمي غريه محاوال تخريبها. 

ما هي دوافع املعتدين واىل أين يريدون امليض بالبالد.

تاريخ حديدي
إن استعداء العمل النقايب مل يحصل يف التاريخ إال خالل فرتة نهاية السبعينات وبداية 
الثامنينات حني صعد إىل دفة الحكم أقىص اليمني الليربايل مجسدا يف مارغريت تاترش 
يف بريطانيا ورونالد ريغان يف الواليات املتحدة األمريكية وللتذكري فإن هذه الفرتة من 
التاريخ البرشي تأيت مبارشة إثر أزمة السبعينات النفطية مام أدى إىل ركود اقتصادي. 
استغل أصحاب الطرح الليربايل املتوحش األزمة من اجل التسويق ملنوال تنموي جديد 
قائم عىل سطوة القطاع الخاص وانسحاب الّدولة من الّسوق وخفض الّنفقات العمومية 
وخفض األجور وهو ما يعني تحميل األزمة االقتصاديّة للفقراء وفسح املجال لألغنياء 
لالستثامر. وقد كان هذا الطرح الليربايل أقلّيّا مقابل أغلبيّة بريطانية ترفض تغّول رأس 
املال عىل حساب األجراء والفقراء غري أن الطرح األقّل فرض بالقّوة وهو ما تعرتف به 
تاترش نفسها عندما تقول عن نفسها انها ليست »سياسية اإلجامع بل سياسية اإلقناع« 
قاصدة أنها سياسة األمر الواقع.  ما يخفى عىل أصحاب الطرح الليربايل ان تلك التجربة 
التي عاشتها بريطانيا مع حكم تاترش مثلت انقالبا عىل مبادئ الثورة الربجوازية عىل 
قيم الدميقراطية، فخالل إرضاب عامل املناجم سنة 1984 تّم اعتقال 9000 عامل ونقايب. 
التجربة الخصوصية يف بريطانيا وأمريكا ما  التفاصيل فإن تلك  املهم ودون خوض يف 
للعامل  العداء  يستبطنون  الذين  اليوم  ساسة  من  البعض  أذهان  يف  تعشش  زالت 

وللنقابات وينكرون عىل االتحاد العام التونيس للشغل دوره الوطني والتاريخي. 
شجاعة سياسية

الغريب يف األمر ان أصحاب هذا الحنني إىل »استبداد« املرأة الحديدية واىل منظومة 
الليربالية املتوحشة عموما ال ميتلكون الشجاعة الكافية ليواجه بها التونسيون ويعلمهم 
وجها لوجه انهم يخطّطون لتحميلهم كلفة األزمة االقتصادية التي تعيشها بالدنا وأنهم 
يسعون إىل إثقال كاهلهم بأعباء نتائج السياسات الفاشلة املتعاقبة. ولذلك فإن جهدهم 
يف رضب العمل النقايب باعتباره حصنا يحمي العامل من مخطّطاتهم، يرتكز عىل االفرتاء 
وافتعال املشاكل والتشهري واملغالطة واصطناع الروايات وحتى إلصاق بعض مامرسات 
االتحاد  عىل  التحريض  ويهدف  النقايب.  بالعمل  الطريق  كقطع  االجتامعيني  املحتجني 
العام التونيس للشغل إىل رضب حاضنته الشعبية ومحارصته من اجل إلهائه عن الدور 
الوطني الذي يقوم به ال فقط يف الدفاع عن حقوق منظوريه بل وأيضا يف إحداث التوازن 
والشعبي  الوطني  االتحاد  ثقل  إذ ميثل  لديهم  املشكل  يكمن  البالد وهنا  السيايس يف 
مصدر قلق ألصحاب الطرح الليربايل ملعرفتهم جيدا أن االتحاد العام التونيس الدميقراطي 
القوّي املتامسك املحاط بحاضنته الّشعبية يكون عائقا أساسيا أمام تنفيذ مخططاتهم. 
وقد يكون من الجيد اإلشارة إىل ان صاحب املقال ال يستبطن املؤامرة بل ان أصحاب 
تلك املخططات هو فاعلون سياسيون اختاروا ذلك الركن تحديدا للفعل السيايس. ركن 
الطرح الليربايل الذي يجلب عطف رأس املال وبعض الدوائر املالية العاملية وهو اختيار 
حّر قائم عىل دراسة للواقع السيايس التونيس. وهو اختيار ملكان للعيش السيايس يالئم 
»التكوين الليربايل املستمر« الذي يتلقونه يف املؤسسات االقتصادية العاملية ذات األجور 

املنتفخة رغم أنهم يريدون خفض أجور بقية »خلق ريب«. 
  قروسطية

وباإلضافة إىل من يستحرضون الفكر الليربايل املتوّحش هناك فريق آخر ارتفع صوته 
التوابع وامللحقات السياسية  الفريق من  النقايب. وهذا  الربملاين املقرف مهاجام العمل 
مل يسعفه الحظ بزاد معريف واسع، وال مبخيلة خصبة ولذلك يقوم بدور ثانوي كدور 
املهرجني متاما يف مهاجمة االتحاد العام التونيس للشغل. فهم ال يستبطنون قمع الحركة 
النقابية كام فعلت تاترش بخلفية وتصور ليربايل متوّحش بل يطبقون تعليامت املركز 
السيايس الذي يستبطن بدوره قمع العامل بخلفية قروسطية تستنكر ان يكون للمواطن 
رأي وفكر. عقلية قامئة عىل اإلخضاع يرونه يف بعض دول الخليج التي ميوت فيها العامل 

اآلسيوي تحت اسمنت بناء ملعب كرة القدم. 
* طارق السعيدي

فاليوم  البال،  ولكنها ظلت يف  أليمة،  أحداث  4 ديسمرب 2012، 
الجناة  يحاسب  مل  ذلك  ومع  والكامل  بالتامم  سنوات  مثاين  مرت 
ألنها  األذهان  يف  رسخت  أحداث  فعلوا..  عام  ردعهم  يتم  ومل 
الوطن، عدد  القامتة لعدد كبري من أعداء  الصورة  رسمت بوضوح 
وااليديولوجي عىل  الحزيب  انتامؤهم  تغلب  الذين  الدغامئيني  من 
وفرت  التي  املنظمة  عىل  االعتداء  ذكرى  الوطن.  إىل  انتامئهم 
يف  حرمته  انتهكوا  الذين  هؤالء  من  لعدد  القمع  زمن  الحامية 
بني  يوما  مييز  مل  للشغل،  التونيس  العام  فاالتحاد   .2012 ديسمرب 
وانتامءاتهم  توجهاتهم  كانت  مهام  عنهم  يدافع  من  وال  منخرطيه 
فوجدت  السواء،  حد  عىل  الجميع  مع  يتعامل  كان  بل  الفكرية، 
بعضهم يرد له جميل وقوفه اىل جانبهم بالعيص والغاز وباالعتداء 
تجمدت  الذين  بعض  حال  هو  هكذا  والظامل..  الهمجي  الوحيش، 

النافع  األشياء  بني  مييزوا  ان  يستطيعوا  ومل  عقولهم 
ديسمرب  و4  بالسوء..  االحسان  يقابلون  والضار  منها 
فيه  تعمد  أسود ومظلم ومشؤوم،  تاريخ  2012 هو 
منتمون اىل ما كان يسمى زورا وبهتانا رابطات حامية 
وآخرون  وقدسيتها(،  الثورة  عن  أظلهم  )وما  الثورة 
ينتمون اىل حركة النهضة ومن واالهم ودار يف فلكهم، 
تعمد هؤالء االعتداء عىل أكرب منظمة يف البالد وهي 
تستحرض  اليوم  للشغل..  التونيس  العام  االتحاد 
جريدة الشعب هذه الحادثة وتتحدث اىل عدد من 
الذين وقع عليهم االعتداء، لتذكر الجميع مبا حدث 
وتنبه إىل أن مامرسات 2012 تكاد تتكرر اليوم من 
التي  املغرضة  والحمالت  الرشسة  الهجومات  خالل 

ان  الصدف،  ورمبا  وحدها  األقدار  شاءت  الذين  من  عدد  يطلقها 
أحزاب  إىل  املنتمني  بعض  اىل  باإلضافة  الربملان،  يف  نوابا  يصبحوا 
عرفت بعدائها للدميقراطية وللتقدمية والحداثة.. هؤالء كلفوا اليوم 
وكام يف 2012 بتشويه املنظمة الشغيلة، فلم يفّوتوا فرصة إال ونالوا 
فيها من االتحاد وشتموا وشّوهوا وادعوا وزعموا، ولكنهم يتحدثون 

وهم عاجزون عن اإلتيان برباهينهم، النهم كاذبون.

سمري الشفي: مامرسات ديسمرب 2012 متارس اليوم ضّد االتحاد 
من قَبِل برملانيني وأحزاب وجمعيات 

وصف  هكذا  وهمجي..  غادر  يوم  أسود،  يوم  مشؤوم،  يوم 
الشفي، ما حدث  للشغل سمري  التونيس  العام  االتحاد  القيادي يف 
ذات 4 ديسمرب 2012. ويف استحضاره ملا حدث يومها، قال الشفي 
نقابيو  ينظمها  حاشدة  ملسرية  التحضري  يتّم  ان  العادة  جرت  انه 
كان  وانه  فرحات حشاد،  الرمز  استشهاد  ذكرى  مع  تزامنا  االتحاد 
يفرتض يومها ان تنطلق املسرية عىل الساعة الثالثة مساء من بطحاء 

يجهز صحبة شباب  اليونان  بنهج  مكتبه  محمد عل. وقد ظّل يف 
االتحاد ونسائه للخروج يف الوقت املتفق عليه وااللتحاق بالبطحاء 
وبباقي النقابيني، لكنه تلقى اتصاال من املكتب التنفيذي يعلمونه 
فيه بتعرض االتحاد لهجوم غادر وهمجي ويطلبون منه االلتحاق 
فورا مبقّر االتحاد يف ساحة محمد عل. وما ان وصل اىل هناك حتى 
وجد الساحة تعج بغرباء عنها. اعداد كثيفة ووجوه ال تنتمي اىل 
االتحاد وامنا ترفع شعارات معادية له وتحاول اقتحام املقر بالعنف..
ويضيف سمري الشفي انه ومبجرد وصوله، انهالت عليه وعىل من 
الغاز،  بالعيّص وبقوارير  واعتدوا عليهم  معه مجموعات غوغائية، 
العام  األمني  مكتب  اىل  نقل  انه  ويتذكر  مربّحا..  وأشبعوهم رضبا 

وهو فاقد للوعي.
وال  الذاكرة  يف  راسخة  ظلت  االعتداءات  تلك  أن  محدثنا  وأكد 
االتحاد كان وال  ان  باعتبار  أبدا،  ميكن نسيانها 
يزال ينبذ العنف ويرفض مامرسته عىل أي كان، 
ويعترب ان العنف ال يخلف إال عنفا، ومع ذلك 
ُمورس عليه وتعرض اىل هجمة شنيعة دون أّي 
بنصب  وقتها  طالب  من  هناك  ان  حتى  مربر، 
املشانق لقياديي االتحاد ونقابييه. وما ال ميكن 
نسيانه ايضا هو عدم حياد املؤسسة االمنية يف 
ذلك الوقت والتي كان عىل راس سلطة إرشافها 
عل العريض، إذ مل تحرض قوات االمن إال بعد 
وبعد  مبتغاها  املجموعات  تلك  نّفذت  ان 
النقابيني  بآالف  عل  محمد  ساحة  غصت  أن 
اصدقاء  ومن  املدين  املجتمع  من  واملساندين 
االتحاد. وهو ما يعترب انحيازا للمجموعات الهمجية التي متثل كالّ 
من حركة النهضة ورابطات حامية الثورة ومن يدور يف فلكهم من 
مجموعات تكره االتحاد وتكره التقدميني والدميقراطيني والحداثيني. 
وقد متت الدعوة وقتها اىل هيئة إدارية خارقة للعادة، أعلن إثرها 

قرار اإلرضاب العام.
ودعا سمري الشفي اىل رضورة القصاص من كل من ثبتت إدانته 
يتّم  ومل  طالت  قد  التحقيق  فرتة  أن  سيام  ال  االعتداءات،  تلك  يف 
إيقاف أي شخص ممن نفذ االعتداء. واعترب ان تجميد وحّل رابطات 
الثورة ال يشفي الغليل خاصة أنها عادت اىل الساحة من جديد من 
خالل بعض الرموز التابعة لها. وأكد أن هناك عددا من الشخصيات 
املنوال  تواصل عىل  زالت  ما  الربملان  او حتى يف  االحزاب  سواء يف 
نفسه الذي اعتمدته تلك الرابطات، وما زالت تقوم بالتجييش ضّد 
الحيطة  اىل  ويدعو  القلق  يثري  ما  وهو  عليه  وبالتحريض  االتحاد 
تتصدى  حتى  بينها  فيام  التضامن  اجل  من  املؤسسات  من جميع 
والتونسيني  بالتونسيات  تليق  ال  التي  والعنف  الكراهية  لخطابات 

4 ديسمرب 2012.. 
يوم سقطت األقنعة وكشفت

وجوه املعادين لالتحاد

األخ سمري الشفي
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الباحثني عن االحرتام واالمن.

ثابت الحويجي: التحقيق الذي ُفتح مل تصدر نتيجته إىل اليوم
ويعترب ثابت الحويجي وهو موظف يف االتحاد العام التونيس للشغل، 
األكرث ترضرا من أحداث 4 ديسمرب. إذ تعرض اىل عجز يف كليته نتيجة الرضب 
واىل عجز يف عينه ايضا. ويقول ثابت يف هذا الخصوص، انه كان صحبة عدد 
من النقابيني يجهزون انفسهم ملسرية احياء ذكرى فرحات حشاد، لكن واثر 
القريب من  الظهر خرجت مجموعة كانت عىل األقرب يف املسجد  صالة 
ساحة محمد عيل، ورشعت يف رفع الشعارات املعادية لالتحاد ثم تجاوزت 
كان  املجموعة  تلك  عددا  ان  وقال  والسّب.  الشتم  يف  لترشع  الشعارات 
وبدؤوا  تتكاثر  اعدادهم  بدأت  ثم  شخصا،  الخمسني  حدود  يف  االول  يف 
االمر،  خطورة  وامام  القتحامه.  محاولة  يف  املقّر  من  فشيئا  شيئا  يقرتبون 
سارع املوجودون اىل إغالق الباب، لكن لسوء حظه مل يتمكن من الدخول، 
فانهالوا عليه رضبا باالرجل وبالعيّص اىل ان أغمي عليه، ومل يخلوا سبيله اال 
بعد ان اكد احدهم أنه تويف. وحسب ثابت الراجحي فإن املجموعة التي 
اعتدت عليه كانت تحمل قوارير غاز رّشوه بها يف عينه مام تسبب له يف 
عجز برصي، كام ركلوه بعنف شديد مام افقده كليته متاما.  وقال محدثنا 
انه تّم التحقيق فيام بعد معه يف العوينة ويف مونبليزير ولكنه اىل اليوم مل 
يحصل عىل حقه ومل يعّوض عىل ما أفقدوه إياه. ومع ذلك يؤكد انه ما ضاع 
حق وراءه طالب وانه بالّنسبة إليه عقاب املجرمني الذين تسببوا له يف كل 

تلك االزمات الصحية والعجز هو بالنسبة إليه أفضل تعويض..

رمزي الزغدودي: يقومون بالتحريض ضّد االتحاد والتجييش عليه
االعتداءات  ترّضروا من  الذين  النقابيني  ايضا من  الزغدودي هو  رمزي 
اىل  انه وصل من جندوبة  افادنا  إذ  ذكرها،  السالف  للمجموعة  الهمجية 
تونس حوايل الساعة العارشة صباحا وكانوا يعدون العدة للخروج كالعادة 
يف مسرية ذكرى الخالد فرحات حشاد، ومع منتصف النهار فُوجئ بوجوه 
غريبة بدأت تتوافد عىل البطحاء رافعة شعارات املشانق والخلع وما اىل 
الشتم  اىل  االمر  تطور  الشعارات  عبارات عدائية وعنيفة.. ومن  ذلك من 
بني  من  الزغدودي  وكان  بالرضب.  واالعتداء  االقتحام  محاولة  اىل  ومنه 
الذي نتج عنه كرس  الشديد  بالعنف  الذين تعرضوا اىل االعتداء  النقابيني 

يف يده اليرسى. 
واعترب الزغدودي ان عمل تلك املجموعة كان منظام ومنسقا اىل ابعد 
باب  نحو  والتقدم  الالفتات  رفع  بني  وقتهم جيدا  يقسمون  كانوا  إذ  حّد. 
وغريها  العيّص  اعتامد  اىل  وصوال  املقيت  االستفزاز  مع  فشيئا  شيئا  املقّر 
له.  جهزوا  الذي  اعتدائهم  لتنفيذ  يصطحبونها  كانوا  التي  االدوات  من 
للدفاع  بكثافة  الحضور  اىل  منظوريها  دعت  املنظمة  ان  محدثنا  وقال 
لكن  الرضر. فحرضوا  الذين طالهم  عن منظمتهم وعن مقرهم وزمالئهم 
بعد ان متكنت املجموعة التي وصل عدد افرادها اىل حوايل 500 شخص 
باالتحاد. وكان رمزي  النقابيني واملوظفني  من االعتداء عىل عدد كبري من 
الزغدودي من بني املعتدى عليهم. إذ هّم أحدهم برضبه بعصا عىل راسه، 
بعدها  أحس  اليرسى  يده  قوية عىل  فتلقى رضبة  نفسه  عن  دافع  لكنه 

بغثيان وأمل فظيعن ليكتشف فيام بعد ان يده قد كرست.
واستنكر رمزي الزغدودي وقتها تأخر األمن الذي اتصل به األمني العام يف 
ذلك الوقت ثالث مرات ولكنه مل يحرض إال بعد ساعتني من اتصال العبايس 
بهم، مام يؤكد ان العريض الذي كان وزيرا للداخلية قد ترك لهم الوقت 

الكايف لينّفذوا مخطط عنفهم واعتداءاتهم.
واتّهم محدثنا حركة النهضة ورابطات حامية الثورة بالوقوف وراء تلك 
االعتداءات. مضيفا أن العنف الذي ُمورس يف 2012 ميارس اآلن عىل االتحاد 
العام التونيس للشغل من ِقبَِل نّواب يف الربملان واحزاب سياسية وجمعيات 
مشبوهة وتشكيالت عدائية. فحتى اليوم ما زال بعض هؤالء يشّوش عىل 
اتحاد الشغل ويحاول تشويهه وتقزيم دوره والتحريض عليه. واعترب أن كل 

هؤالء مكلفني مبهّمة.

رضا بازين: بعض الذين اعتدوا عليا ينتمون إىل حركة النهضة وأعرفهم 
جيدا

الظامل يف  الهجوم  إىل  تعرضوا  الذين  أحد  أيضا  بازين وهو  رضا  النقايب 
عامة  يومها يف جلسة  كنت  الخصوص:  ويقول يف هذا   ،2012 ديسمرب   4
منتصف  حدود  يف  تقريبا  جسلتنا  أنهينا  وعندما  الحديدية،  السكك  يف 
النهار، توجهت إىل مقّر االتحاد باعتباري يف مهمة نقابية من صفاقس اىل 

اإلدارية،  الوثائق  إلمتام  تونس 
مجموعات  بوجود  فُفوجئت 
رافعة الفتات فيها هجوم فظيع 
)اتحاد  الشغيلة  املنظمة  عىل 
االتحاد....(.  الخراب..فساد 
أناس  املوجودين  بني  وكان من 
اعرفهم جيدا وهم من املنتمني 
إىل حركة النهضة. وكانوا وقتها 
يف حدود 200 شخص أول األمر. 
األشخاص  بعض  اىل  توجهت 
وقلت  جيدا،  أعرفهم  الذين 
ترفعون  الذي  االتحاد  ان  لهم 
نفسه  هو  ضده  شعارات 
الهيكل الذي حامكم أيام القمع 

لسنوات خلت قبل 2011، ولُْمتهم عىل هجومهم عىل املنظمة التي تضّم 
الحديدية.  السكة  يف  النقابيني  بعض  هؤالء  بني  من  وكان  التيارات..  كل 
قلت لهم انه يف 2005 كانت نقابة السكك الحديدية الوحيدة التي فرضت 
عىل السلطة ارجاع احد املنتمني إىل حركة التوجه اإلسالمي، مل تفرق بني 
االنتامءات وال بني التوجهات، بل كانت تعامل الجميع عىل قدم املساواة.. 
وبدؤوا  النقابيون  حرض  التوقيت،  ذلك  من  ساعة  نصف  تقريبا،  وبعد 
بشعارات  فعل  ردود  مقابل  حدة  اكرث  الشعارات  وأصبحت  يتوافدون، 
وانقسمنا  الساحة،  وسط  املوجودين  من  وكنت  النقابيني.  من  معاكسة 
كنت  وبينام  البطحاء،  يف  اآلخر  والبعض  املقر  داخل  بعضنا  قسمني،  إىل 
احدثهم بالحسنى فوجئت بعصا تنهال عىل رأيس، فأُصبت إصابة خطرية 
جدا استوجبت 11 )غرزة( عىل مستوى الجبني. فقلت لهم إنني انا الذي 
اعتقلت يف فرتة بورقيبة وانا الذي تغربت يف فرتة بن عيل، اليوم أرُضب من 
الجندويب  القضايئ، وكان مولدي  القطب  النهضة.. وقّدمنا قضية وقتها يف 
يومها  جيدا  واذكر  امليك..  اللطيف  عبد  النهضة  حركة  وممثل  موجودا، 
ويشتم  النهضة  حركة  يشتم  صفاقس  يف  شعبان  محمد  ان  قال  امليك  ان 
راشد الغنويش، فأجبته انه ال دخل لهجوم محمد شعبان عىل النهضة يف 

هجوم جامعاتكم عىل االتحاد يف 4 ديسمرب 2012. وكان مولدي الجندويب 
الذي  التحقيق  نتيجة  لألسف  ننتظر  اآلن  حد  واىل  أقول.  ما  عىل  شاهدا 
تلّم  ان  الشغيلة  املنظمة  عىل   2020 ديسمرب  يف  واليوم  وقتها..  من  فتح 
الشمل وتصون العهد وتحافظ عىل املنظمة من اجل وحدتها، فأي خطأ 
واي مامرسة خاطئة تعطي فرصة النيل منا لهؤالء الناس التابعني للنهضة 
أبدا  نتعامل معهم  االتحاد والذين مل  والذين من ضمنهم بعض مكّونات 
كجسم عدو، بل كنا نتعامل معهم كمنخرطني ينتمون اىل الطبقة العاملة 

وليس اىل أي حزب او توجه.« 
وقال محدثنا انه اىل اليوم ما زالوا يستهدفون املنظمة يف نضاليتها ومن 
خالل محاولة اضعاف العمل النقايب. »واليوم نطالب بشدة وأكرث من أي 

وقت مىض بوضع حد للذين يستهدفون منظمتنا.«
حفيظ حفيظ: املعتدون من حكومة الرتويكا واألمن كان وقتها متواطئا 

معهم  
 ،2012 ديسمرب   4 يوم  انه  حفيظ،  حفيظ  قال  نفسه  املوضوع  وحول 
انعقدت جلسة  بني االتحاد العام التونيس للشغل وحكومة حامدي الجبايل 
أعوان  أجور  الزيادة يف  اتفاق  امضاء  الساعة 10 صباحا وقع خاللها  عىل 
القطاع العام، وبعد اإلمضاء وعند عودتهم اىل ساحة محمد عيل التي كانت 
مزدانة بأعالم تونس واعالم االتحاد الن املسرية التي ستنطلق اىل ريح حشاد 

ستكون عىل الساعة 2 بعد الزوال.
يف  موجودة  غريبة  وجوه  بدت  سليم  املنجي  شارع  جهة  مدخل  منذ 
النهار،  البطحاء، ملتحون اغلبهم، وبدؤوا يف التكاثر عىل الساعة منتصف 
وبدأت بعض الشعارات املسيئة لالتحاد واملطالبة برحيل قياداته، واتهامه 

بأنه وراء تعطيل الحكومة وبتخريب البالد.
عندها نزلوا من الطابق االعىل اىل وسط البطحاء والتّف النقابيون حول 
باب االتحاد حتى ال يتّم اقتحامه، وأضاف: كنت حينئذ أحاول إقناع بعض 
الشجرة  تحت  اثنان  جذبني  وفجأة  الباب،  نحو  التقدم  يحاولون  الذين 
بلكمي ومحاولة رفيس، يف  وبدؤوا  الهائجة  الجموع  محاولني جّري وسط 
ذلك الوقت اندفع بعض النقابيني من بينهم االخ رضا الفوريت الكاتب العام 
لنقابة املياه وخلصوين منهم ومل أستفق إال يف بهو االتحاد ومالبيس مقطعة 

وآثار العنف عىل وجهي.
إصابتي مقارنة مبا تعرض له البقية تعترب خفيفة الن أرضارا كبرية حصلت 
لالخوة: رضا بازين – رمزي الزغدودي – ثابت الحويجي – سمري الشفي 
وعديد من أعوان االتحاد ونقابيون آخرون ال استحرض اسامءهم.« وقال إن 
عدد املعتدين عىل االتحاد كان حوايل  300 شخص او اكرث. ولعّل املالحظة 
املهّمة حسب حفيظ حفيظ هو ان االمن متيز بالغياب خاصة أنهم تعودوا 
بحضوره املكثف يف كل املناسبات املهّمة التي ينظمها االتحاد وغريب انه 

يف يوم تنظيم املسرية كان غائبا بشكل ملفت لالنتباه.
فاألمن مل يحرض اال بعد وقت يعترب طويال من االعتداء علام أن االمني 
يقم  مل  ولكنه  الداخلية  وزير  العريض  عيل  مع  مبارش  باتصال  كان  العام 
بتواطؤ  اال  يفرس  ال  أمر  وهو  االتحاد  لحامية  األوامر  وإعطاء  بالتحرك 

مفضوح بني املعتدين واملسؤول االول عن االمن.
وقال إن املعتدين معروفني وفيهم من ينتمي اىل ما يسّمى روابط حامية 
الثورة وعدد كبري معروفون يف حّي التضامن، وبن عروس والكرم ومنوبة 

واملالسني وينتمون اىل النهضة.
وقال: »أنا عىل يقني من أن املعتدين من أنصار حكومة الرتويكا وخاصة 
وأعرف  أعرفهم  منهم  وكثري   CPR الجمهورية  أجل  من  واملؤمتر  النهضة 
اعالن  نتائج  من  ان  ورغم  عموما.«  التقدمية  والحركة  لالتحاد  عداءهم 
تّم تكوين لجنة مشرتكة  ليوم 13 ديسمرب 2012،  الوطني  العام  االرضاب 
الحكومة واالتحاد عملت لفرتة شهرين وانجزت 12 اجتامعا، والقرار  بني 
الذي اتخذ آنذاك هو حّل روابط حامية الثورة، اال ان النقابيني الذين تّم 
االعتداء عليهم مل يقع اعادة االعتبار اليهم ومل يتّم محاسبة املعتدين وما 

زالت القضية يف رفوف العدالة.
واعترب حفيظ حفيظ ان هذه تيارات ال تؤمن بالدميقراطية، بل تؤمن 
بحكم الخالفة، وهي تعادي العمل النقايب والعمل الجمعيايت، وهي يف كل 
مرة تتشكل يف ثوب جديد وبدأت تتشكل اآلن يف شكل تنسيقيات ولوبيات 

مالية فاسدة تدعمها، ولها دعم من  عرشات النواب يف الربملان.
واعترب محدثنا أن الخطر عىل الدميقراطية يف تونس ما زال قامئا بحّدة 
وهو ما يدعو اىل توحيد كل القوى املدينة والسياسية التي تؤمن مبدنيّة 
الدولة وقيم الجمهورية والتسامح واالنفتاح والتي ترنو اىل تأسيس الدولة 

املدنية االجتامعية الدميقراطية.
املدنية  القوى  كل  بل  فقط  االتحاد  يهّدد  ال  اليوم  الخطر  إّن  وقال 
ودوره  وإشعاعه  تاريخه  إىل  نظرا  االتحاد  عىل  أكرث  هو  لكن  والتقدمية، 
الوطني واالجتامعي وهو الذي مثل العقبة أمام هذه املجموعات لتغيري 
منط حياة التونسيني، واالنقضاض النهايئ عىل السلطة وحرشها يف محاور 

إقليمية ال مصلحة للتونسيني فيها.
* حياة الغامني 

محطات

ثماني سنوات مرت 
واملعتدون أحرار طلقاء 

بال عقاب وال حساب
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م بني االتحاد العام التونيس للشغل والحكومة بتاريخ  طبقا ملحرض االتفاق املُبرْ
للبحث والتقصيّ حول أحداث 04  بتشكيل لجنة  12 ديسمب 2012 والقايض 

ديسمب وخاصة ما نُسب من دور إىل بعض من روابط حامية الثورة.
تشكلت اللجنة، وبارشت أشغالها يوم 02 جانفي 2013 عىل أن تنهي أشغالها 
خالل  اجتامعا   15 اللجنة  عقدت  )وقد  فيفري   02 يوم  االتفاق  ملحرض  طبقا 

شهر(.
خالل الجلسة األوىل تميّ االتفاق عىل اتباع التميش واملنهجية التاليني:

ى بالروابط. - البدء بدراسة امللف القانوين ملا يسميّ
- مشاهدة فيديوهات وأرشطة مسجلة ألحداث العنف.
- االستامع للشهود واألطراف التي لها عالقة باألحداث.

وتبعا لذلك توجهت اللجنة بأربع مراسالت: واحدة إىل الكتابة العامة للحكومة 
ها  ملديّ الحكومة  رئاسة  إىل  وواحدة  الروابط،  لتأسيس  القانوين  بامللف  ملدها 
مبراقبتها لألحداث وواحدة إىل االتحاد العام التونيس للشغل، وواحدة إىل وزارة 
الداخلية ملديّ اللجنة بتقرير حول تسلسل األحداث وكليّ ما بحوزتها من أرشطة 

مسجلة حول األحداث.

- أعامل التحقيق:
قامت أعامل التحقيق عىل تجميع اللجنة ملختلف الوثائق واألدلة حول االعتداء 
حول  الشهادات  وتلقي  وتحليل  مشاهدة  يف  متزامن  بشكل  واالنطالق  )أ( 

تسلسل األحداث )ب(.
أ- تجميع الوثائق واألدلة حول األحداث:

قامت اللجنة بطلب الحصول عىل نسخ من مختلف الوثائق لتحديد األفعال 
استجابة  كانت  وقد  رة،  مترضيّ أو  معتدية  كانت  سواء  بها  املرتبطة  واألطراف 
الجهات املسؤولة عن تسليم الوثائق متفاوتة، سواء من حيث رسعة االستجابة 

ملطالب اللجنة، أو من حيث االلتزام مبديّ اللجنة بكامل الوثائق.
-1 بالنسبة إىل الكتابة العامة للحكومة

للحكومة لطلب مدها  العامة  الكتابة  بتاريخ 3 جانفي 2013  اللجنة  راسلت 
الثورة، وبتاريخ 8 جانفي 2013 وبعد خمسة  القانوين لروابط حامية  بامللف 
اللجنة وثيقة إجاملية تتضمن »معطيات  الطلب، أرسلت إىل  أيام من توجيه 
واقترص  تفاصيل،  أي  دون  الثورة«  بحامية  املهتمة  الجمعيات  حول  عامة 
مضمون الوثيقة عىل ذكر عدد جمعيات حامية الثورة الذي يبلغ 16 جمعية 
منها 15 قبل املرسوم عدد 88 املؤرخ يف 24 سبتمب 2011 وواحدة بعد املرسوم 
وهي الرابطة الوطنية لحامية الثورة، رغم أن طلب اللجنة باملراسلة كان واضحا 
ها بامللف القانوين لرابطات حامية الثورة. وقد ساهم هذا يف تعطيل  وهو مديّ

وقتييّ لعمل اللجنة. 
االتفاق يف  تميّ  إيجابيا،  يكن  للحكومة مل  العامة  الكتابة  تفاعل  لكون  واعتبارا 
بهذا  واملطالبة  املكان  عني  اللجنة عىل  من  وفد  يتحول  أن  عىل  ثانية  مرحلة 
اللجنة من  تميّ متكني  بتاريخ 10جانفي 2013، حيث  تميّ فعال  ما  امللف، وهو 
16 ملفا مبا فيهم ملف الرابطة الوطنية لحامية الثورة وفرعني لهام بكل من 
أكدت  والعديدة  االخرى  الثورة  القريوان وقابس، وبسؤالها عن روابط حامية 
مثل  قانونية  بصفة  تنشط  أخرى  فروع  وجود  عدم  للحكومة  العامة  الكتابة 

رابطة حامية الثورة بالكرم، حي التضامن، الزهراء وحامم األنف......
وقد قامت اللجنة بدراسة جميع امللفات واعداد جدول تضمن اسم الجمعية 
وتاريخ التأسيس ومقرها وأعضاء الهيئة املديرة واملؤسسة حتى ميكن االستئناس 

بها يف إجراء التقاطع بني مرتكبي العنف واألسامء.
2 - بالنسبة إىل وزارة الداخلية   

ما  بكل  ها  مديّ لطلب  الداخلية  وزارة   2013 جانفي   3 بتاريخ  اللجنة  راسلت 
تتوفر عليه مصالح الوزارة من معطيات ووثائق وتسجيالت اضافة اىل تسلسل 

األحداث وتعاطي قوات األمن معها.
أرسلت وزارة الداخلية يوم 12 جانفي )أي بعد 9 أيام من الطلب( تقريرا كتابيا 
يتضمن رسدا لألحداث ولتسلسل الوقائع، وثالثة أقراص مضغوطة وصورا ثابتة. 

ن بعض اإلضافات سنأيت  ثم أرفقت ذلك بتقرير ثاٍن يف 30 جانفي 2013 تضميّ
عىل ذكرها الحقا.

م تقرير وزارة الداخلية تسلسال زمنيا لألحداث يؤكد وجود عنارص من رابطات  قديّ
حامية الثورة )من جهات الزهراء، حامم األنف وتونس املدينة(، والبعض من 
أتباع حركة النهضة بالساحة وباألنهج املجاورة وذلك يف حدود الساعة 12.40. 
ومع الساعة 13.15 تعمد حوايل 200 شخص منهم اقتحام ساحة محمد عيل 
ورفع   )20 )حوايل  الشعبية  الجبهة  شباب  من  مرفوعة  كانت  الفتات  ومتزيق 
شعارات ضديّ االتحاد وكذلك الفتات يف السياق نفسه ومحاولني »اقتحام مقر 

املنظمة الشغيلة«. 
وعىل الساعة 14.10 ارتفع عدد املوجودين بساحة محمد عيل إىل حوايل 1000 
نفر من بينهم 500 من املواطنني ومن أتباع رابطات حامية الثورة وعدد من 

اتباع حركة النهضة« حسب التقرير نفسه. 
بعد االعتداء بساحة محمد عيل تعمدت املجموعة والتي ارتفع عددها إىل 700 
التحول إىل ساحة القصبة العرتاض املسرية مرددين الشعارات نفسها ورافعني 
رايات بيضاء كتب عليها »ال اله إال الله« وقاموا برشق املشاركني بقوارير ماء 

وأخرى مملوءة بالرتاب.
ل التقرير تعرض النقابيني إىل االعتداء بالعنف بلغ عددهم 26 مصابا  وقد سجيّ

ونقل 23 منهم اىل مستشفى شارل نيكول للعالج بواسطة سياريت اسعاف.
بتاريخ 30/01 راسلت الداخلية اللجنة وأمدتها ببطاقة أضافت فيها عن التقرير 

األول:
الوقائية حسب  التدابري  الوقت الالزم باتخاذ  - تأكيد عىل أن األمن تدخل يف 

التقرير.
تضمنت  فقد  الداخلية  وزارة  من  الواردة  املضغوطة  األقراص  إىل  بالنسبة  أما 
تسجيال لألحداث قبل وبعد العنف، أما أثناء العنف فلم تتضمن أي تسجيل 
وهو ما دعا اللجنة إىل املطالبة بكامل الرشيط دون تجزئته وهو ما مل تستجب 

ر الداخلية مل يستطع أثناء العنف مواصلة التسجيل. له الوزارة ألن مصويّ
التلفزية التي نقلت األحداث  كام تضمنت مقتطفات من تسجيالت القنوات 
بساحة محمد عيل، وتضمن أحدها تسجيال تميّ نقله من موقع حركة النهضة 
بباب بحر عىل شبكة التواصل اإلجتامعي كمؤيد وهو ما أثار استغراب بعض 
تواصل  صفحة  عىل  الخاصة  وسائلها  لها  رسمية  جهة  العتامد  اللجنة  أعضاء 

اجتامعي محسوبة عىل حركة النهضة.
وبعد  قبل  لألحداث  الداخلية  وزارة  تسجيل  يحتوي  والذي  األهم  القرص  أما 
أحداث العنف، فقد كان مبتورا إذ حذفت منه تغطية أحداث العنف بتعلة أن 
مصور وزارة الداخلية مل يستطع مواصلة التصوير جراء العنف، رغم أنه كان 

متمركزا يف الطابق األول للبناية املقابلة. 
ها بالرشيط الخام الذي بحوزة الوزارة، وقد وعد  ومع ذلك طلبت اللجنة مديّ

الكادر األمني الذي حرض إلنارة اللجنة بتوفريه لكن ذلك مل يقع.
3 - بالنسبة إىل االتحاد 

أمديّ االتحاد اللجنة بتقرير أويل حول األحداث والعنف بتاريخ 08 جانفي 2013، 
ثم سليّم أرشطة الفيديو التي التقطتها كامريات املراقبة املثبتة يف ساحة محمد 
ها بكامل األرشطة وهو  عيل. وعددها اثنان وقد طالب أحد أعضاء اللجنة مبديّ
م سبع شهادات طبية تفيد تعرض أصحابها إىل أرضار جسدية  ما تميّ فعال. كام قديّ

متفاوتة الخطورة.

4 - بالنسبة إىل رئاسة الحكومة
لها يف  اللجنة مراسلة  توجيه  القبول رغم  أو  بالرفض  أي تجاوب سواء  تبِد  مل 

الغرض.
ب- مضامني أعامل التحقيق:

اللجوء إىل جلسات  الفيديو قبل  اللجنة يف مشاهدة وتحليل أرشطة  انطلقت 
االستامع لكل من املترضرين واملتهمني.

1 - مشاهدة األرشطة والفيديوهات
الثانية وهي مشاهدة  املرحلة  اللجنة يف  املعطيات رشعت  تجميع هذه  بعد 
وزارة  أو  االتحاد  من  سواء  عليها  حصلت  التي  والفيديوهات  التسجيالت 
الداخلية يوم 16/01/2013 وقد متت إعادة مشاهدتها مرتني، كانت املرة الثالثة 
اإلضافية  الطلبات  وتحديد  للتوضيح  الداخلية  وزارة  من  ساٍم  ضابط  بحضور 

لليّجنة )22/01/2013(. 
وتميّ تحديد قامئة يف أسامء األشخاص الذين سيقع االستامع لهم. وقد تميّ إعالم 
ممثل وزارة الداخلية بأن الرشيط املسليّم لليّجنة حذف منه املقطع الذي يغطيّي 
اتصال  وبعد  لكنه  الخام  الرشيط  كامل  تسليم  منه  وطلب  العنف،  أحداث 
بالوزراة، أعلم أعضاء اللجنة بأن الرشيط املسليّم هو كل ما تتوفيّر عليه مصالح 

الوزارة.
كام طلبت منه اللجنة وأثناء مشاهدة األرشطة تحديد هويات بعض األشخاص، 
ت أسامء  وقد تلقت اللجنة قامئة إال أنها كانت منقوصة جدا، لكنها مع ذلك ضميّ
بعض عنارص روابط حامية الثورة بالكرم، الوردية واسم عنرص قيادي يف الرابطة 
الوطنية لحامية الثورة مكلف بالتعبئة واالتصال بالجهات حسب امللف القانوين 
الذي بحوزة اللجنة. هذه العنارص التي من خالل مشاهدة األرشطة كان لها دور 

كبري يف التجييش، والتحريض عىل العنف ومامرسته.
من خالل املشاهدات التي قامت بها الليّجنة لألرشطة املسجلة والصور الثابتة 
بدأ  أنه يف صباح يوم 04 ديسمب 2012  إذ  التطابق بني جميع األرشطة  تبني 
توافد عدد من العامل والنقابيني عىل ساحة محمد عيل يف إطار إحياء ذكرى 
الزعيم الوطني والنقايب فرحات حشاد وتنظيم مسرية يف اتجاه رضيحه بالقصبة. 
هذه املسرية التي تميّ اعالم وزارة الداخلية بتوقيتها ومسارها حسب املراسلة 

املوجهة إىل السيد وزير الداخلية بتاريخ 29 نوفمب2011.
لكن يف األثناء لوحظ وجود عنارص متركزت يف الرصيف املقابل للمدخل الرئييس 
للمقر املركزي لالتحاد ويف االنهج املجاورة ثم رشعوا يف ترديد شعارات وهتافات 

واستعامل حركات استفزازية تجاه النقابيني.
مع تزايد عدد هذه العنارص، انتقلوا من الرصيف املقابل لبطحاء محمد عيل 
املسرية  انطالق  بتحضري  املنشغلني  النقابيني  بعض  بها  كان  والتي  وسطها  إىل 
حاملني يف أغلبهم صدريات كتب عليها لجنة التنظيم والفتات محمولة وأخرى 

عىل األرض.
ويف حركة منظمة ومعديّ لها قامت هده العنارص ويف نفس التوقيت برفع الفتات 
كبرية وأخرى صغرية كتب عليها ليس بخط اليد وإمنا مرقونة، شعارات مناوئة 
القضاء واإلدارة  لالتحاد والنقابيني بل أكرث من ذلك شعارات تدعو اىل تطهري 
أنشطة  إلجهاض  رفعها  العنارص  هذه  اعتادت  التي  الشعارات  من  وغريها 

االحزاب والجمعيات االخرى.
وقد لوحظ من خالل املشاهدات انه تزامنا مع رفع الالفتات ويف تقدم مستمر 
نحو الباب الرئييس للمقر املركزي لالتحاد، استعملت هذه العنارص الدفع ثم 

ماذا يف البحث وتقصي الحقائق حول أحداث 4 ديسمرب 2012؟

اهلل لطيف
عضو  النقايب  العزيز  صديقنا  تعرض 
بتونس  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
وليد الجويني إىل وعكة صحية شديدة الزمته 
عىل الخضوع إىل الراحة مع اجراء فحوصات 
ة  »شديّ نقول  وليد  لصديقنا  دقيقة،  طبية 
كل  متنيات  مع  لباس  الله  وانشاء  وتزول« 

النقابيني لالخ وليد مبوفور الصحة والسالمة
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العنف الجسدي والرضب باأليدي والعيّص والغاز املشّل للحركة حسب ما هو 
ثابت من اغلب التسجيالت، محاولة منهم القتحام االتحاد واحتالله بالقوة.

أمام العدد املرتفع لهذه العنارص واستعدادها املسبق ملامرسة العنف من خالل 
حيازتها عىل هراوات وخاصة الغاز املشّل للحركة ومباغتتها بالتحرك الجامعي 

تراجع النقابيون اىل داخل املقر املركزي، وقاموا بإغالق الباب الرئييس.
الباب  غلق  بعد  حتى  العنارص  هذه  من  الشديد  العنف  تواصل  ذلك  رغم 
الرئييس الذي حاولت هذه العنارص خلعه باستعامل واٍق حديدي مثلام تبيّنه 
كل التسجيالت، إضافة إىل سحل والتنكيل مبن مل يتمكن من الدخول اىل املقر 

املركزي يف مشهد إجرامي تناقلته كل وسائل اإلعالم.
الثورة  اتباع وقيادات روابط حامية  العنارص وبعض  وبإجراء تقاطع بني هذه 
املتسببني  هويات  تحديد  حول  الداخلية  وزارة  مبراسلة  ورد  ما  عىل  واعتامدا 
يف العنف، ثبت وجود مكثف لروابط حامية الثورة ممثلة يف اتباعها وخاصة 

قياديوها ومامرستهم للعنف ضد االتحاد والنقابيني.
2 - تلّقي الشهادات

مثل  باألحداث  عالقة  لها  التي  واألطراف  للشهود  االستامع  يف  اللجنة  رشعت 
الثورة  لحامية  الوطنية  الرابطة  رئيس  معالج  ومحمد  االتحاد  ونقابيي  أعوان 

وهشام كنو الذي اعتذر رئيس الرابطة بدال عنه.
تم سامع املترضرين وعددهم 7 والذين أدلوا بشهادات طبية تثبت تعرضهم اىل 
العنف وتطابقت أقوالهم حول اإلعداد املسبق واملمنهج لالعتداء بالعنف من 
ِقبَِل عنارص غريبة عن االتحاد نافني ان يكون النقابيون من بادر بالعنف وان 
ما بدا استعامل للهراوات من طرفهم إمنا جاء كردة فعل عىل إرصار وحتمية 
الدفع  الغريبة، إذ أمام  العنارص  اقتحام املقر املركزي لالتحاد من طرف هذه 
والرضب وتقدم املعتدين واستعامل املاء املخلوط بالغاز املشّل للحركة، دافع 
ادائه  أثناء  يف  أنه  احدهم  اكد  وقد  منظمتهم.  وعن  أنفسهم  عن  النقابيون 
التصدي  إىل  دعوة  املسجد  داخل  سمع  بدقائق  العنف  بدء  وقبيل  للصالة 

لالتحاد يف سياق التجييش والتعبئة.
كام افاد العون الذي تّم سحله والتنكيل به، انه بعد ان أغمي عليه جرّاء الرضب 
من طرف هذه العنارص، تّم جره من طرفهم ومل يستفق إال بني ايديهم مواصلني 

شتمه ونعته مبيليشيا االتحاد لو مل يتدخل االمن إلنقاذه من أيديهم.
كام أكد املترضرون عىل تعرفهم عىل بعض هويات املعتدين وخاصة بعض اتباع 

حركة النهضة الذين ال صفة نقابية لهم.
ال  أن  أكد  الذي  الثورة  لحامية  الوطنية  الرابطة  لرئيس  اللجنة  استمعت  كام 

داخيل،  نقايب  شأن  إال  ليس  اليوم  ذلك  جّد  ما  وأن  بالعنف  لجمعيته  عالقة 
مقرّا يف ذات الوقت وجود عنارص من روابط حامية الثورة ولكن بصفة فردية، 
الثورة،  لحامية  الوطنية  الرابطة  من  رسمية  ودعوة  موقف  أساس  وليس عىل 
محمال وزارة الداخلية مسؤولية اقحامهم يف العنف املسلط عىل االتحاد، كام 
بالقصبة، وعن سؤاله هل رفعت شعارات  أقّر بووده شخصيا يوم 4 ديسمرب 

ضّد االتحاد مل يجب.

- االستنتاجات:
عىل ضوء أعامل اللجنة تبنّي لألعضاء املمضني أسفله النتائج التالية:

1- لقد كان اإلعداد ملنع االحتفال واالعتداء عىل االتحاد مبيّتا، فقد تّم التجمهر 
بساحة محمد عيل منذ الصباح عىل أساس التنادي والتعبئة التي سبقت هذا 
اليوم وخاصة عىل صفحات التواصل االجتامعي ومنها صفحات روابط حامية 
الثورة. ويربز هذا من خالل حجج ثالث، األوىل ما نرش قبل وبعد االعتداء عىل 
املواقع املرتبطة بالروابط. الثانية، عدد غري النقابيني الذين كان مساويا لعدد 
املحتفلني، الثالثة، حملهم لعدد كبري لالفتات مرقونة أو مطبوعة عىل القامش 

بنفس الكيفية وتحمل نفس الشعارات. 
األوىل  املجموعة  العنف  حصول  قبل  مجموعتني  عرب  املعتدون  تنظم   -  2
وعددها يقارب الثالمثائة بالقصبة والثانية بساحة محمد عيل وعددها يقارب 
الخمسامئة وبعد انهاء الثانية ألعاملها التحقت يف أغلبها بساحة القصبة مام 
يفرس ارتفاع العدد الجميل هناك إىل سبعامئة٬ حسب تقريري وزارة الداخلية.

3 - إن عملية الهجوم عىل االتحاد مل تدم سوى بضع دقائق، وهو ما يدّل عىل 
عنف العملية ورسعتها مام جعل النقابيني يرتاجعون يف ظرف دقائق معدودة 
للحركة  املشّل  الغاز  استعامل  الفيديو  أرشطة  وتربز  االتحاد.  مبقر  لالحتامء 
والتمثيل مبن مل  االتحاد،  أبواب  بعد غلق  النقابيني حتى  والهراوات ومطاردة 
يتمكن من الدخول للمقر وخاصة العون الذي وقع سحله وفقد وعيه وتناقلته 
جّل وسائل اإلعالم. وقد كانت نية اقتحام املبنى املركزي واضحة حسب تقرير 
وزارة الداخلية وخاصة ما تداولته وسائل اإلعالم من محاولة خلع الباب املركزي 

بواٍق حديدي. 
4 - أمام حتمية االقتحام كان رد فعل النقابيني مرّبرا يف إطار الدفاع الرشعي عن 
املنظمة ومقرها. وقد تواصل العنف بالقصبة أين تّم رّمي املسرية مبقذوفات 

ذكرها تقرير وزارة الداخلية.
بساحة محمد  الثورة  بروابط حامية  ما يسمى  إىل  منتمية  - وجود عنارص   5

باملكتب  بالتعبئة واالتصال  املكلف  قيادية مثل هشام كنو  عيل وهي عنارص 
تبنّي  وقد  النهضة.  من حركة  وأتباع  الثورة  لحامية  الوطنية  للرابطة  التنفيذي 
ألعضاء اللجنة أن العديد من فروع روابط حامية الثورة تتكوّن دون أي أساس 
قانوين، وهذا يعني وجود عديد الفروع التي تنشط خارج األطر القانونية، وال 
تخضع ألي نوع من رقابة السلط العمومية وهو ما ميثل يف حّد ذاته خطرا عىل 

الحياة العامة وعىل االنتقال الدميقراطي.
االستنتاج النهايئ والختامي :

لتسجيالت  املشاهدة  ومن خالل جلسات  الداخلية،  وزارة  تقريرْي  من خالل 
االتحاد  كامريات  ولتسجيالت  التلفزية،  القنوات  ولتسجيالت  الداخلية،  وزارة 
االجتامعي وخاصة  التواصل  مواقع  تصفح  للشغل، ومن خالل  التونيس  العام 

بعض صفحات روابط حامية الثورة.
فيها  يظهر  التي  املشاهد  بني  تقاطع  وإجراء  الشهود،  أقوال  عىل  واستنادا 
االشخاص املعتدون حسبام أثبتته األرشطة املسجلة مع الهويات التي حصلت 
عليها اللجنة، تأكد: ثبوت تورّط رابطات حامية الثورة يف االعتداء عىل النقابيني 

ومقّر االتحاد العام التونيس للشغل.
*  مولدي الجندويب األمني العام املساعد املسؤول عن الترشيع والنزاعات ورئيس اللجنة
مختار الطريفي  محاٍم ورئيس رشيف للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
أحمد صواب  رئيس دائرة تعقيبية باملحكمة اإلدارية
شفيق رصصار أستاذ قانون عام بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس
محمد القاسمي  جامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس

عروض  طلب  اجراء  دراهم  بعني  املندمج  املركز  يعتزم 
وذلك  باملركز  املكفولني  لالطفال  الغذائية  باملواد  للتزود 
للفرتة املمتدة من 01 وجانفي 2021 إىل 31 ديسمرب 2021.

القسط األول: املواد العطرية والحليب ومشتقاته.
القسط الثاين: مادة الخرض والغالل والبطاطا.

القسط الثالث: الدجاج والبيض.
القسط الرابع: اللحوم.

القسط الخامس: الخبز )باقات(.
االطالع  االستشارة  هذه  يف  املشاركة  يف  الراغبني  فعىل 
عىل كراس الرشوط وسحب امللفات من ادارة املركز املندمج 
االسبوع  أيام  كامل  وذلك  دراهم  بعني  والطفولة  للشباب 
خالل التوقيت االداري املعمول به )ميكن املشاركة يف قسط 

أو أكرث(.
وتتكون ملفات العروض من:

ـ الوثائق االدارية وهي:
ـ شهادة انخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

ـ الضامن الوقتي مبلغه 150د لكل قسط صالح ملدة 90 

يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.
تقديم  من  واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  وتعفى 
الضامن الوقتي عىل ان تقدم ترصيحا بالرضيبة عىل الدخل 
بالنسبة للمؤسسات الناشطة او الترصيح باالستشارة بالنسبة 

للمؤسسات حديثة التكوين.
لقبول  أجل  آخر  تاريخ  يف  صالحة  الجباية  شهادة  ـ 

العروض
ـ ترصيح عىل الرشف بعدم االفالس.

ـ ترصيح عىل الرشف بعدم تقديم هدايا وعطايا وعدم 
التأثري عىل سري مختلف اجراءات الصفقة.

طرف  من  ممضاة  والفنية  االدارية  الرشوط  كراس  ـ 
العارض يف جميع صفحاتها وتحنمل طابع املؤسسة.

ـ ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض بأنه مل يكن عونا 
عموميا باملؤسسة املعنية وانه مىض عن انقطاعه عن العمل 

بها مدة خمس سنوات عىل االقل.
* العرض الفني ويحتوي عىل:

ـ ترصيح عىل الرشف يف توفري وسيلة نقل

بغرفة  مجهزة  النقل  وسيلة  بأن  تفيد  رمادية  بطاقة  ـ 
تربيد بالنسبة لقسط اللحوم وقسط الدجاج.

* العرض املايل واملتكون من:
ـ التعهد املايل

ـ جدول االسعار
ـ القامئة التقديرية.

يرسل العرض الفني واملايل يف ظرفني منفصلني ومختومني 
الوقتي  الضامن  وثيقة  مع  ثالث خارجي  يدرجان يف ظرف 

والوثائق االدارية ويختم.
ـ طلب عروض عدد 2021/01  يفتح  »ال  عليه  ويكتب 

خاص باقتناء مواد غذائية«.
او  الوصول  مضمون  الربيد  طريق  عن  العاروض  ترسل 
باملؤسسة  الضبط  مكتب  لدي  مبارشة  او  الرسيع  بالربيد 
بعني  والطفولة  للشباب  املندمج  املركز  مدير  السيد  باسم 

دراهم ص.ب. عدد 141 عني دراهم 8130.
ويعتمد   2020/12/30 العروض  لقبول  اجل  آخر  حدد 

ختم مكتب الضبط بإدارة املركز املرجع يف ذلك.

وزارة المرأة واألسرة والطفولة
اإلدارة العامة للطفولة

المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم

استشارة عدد 2021/01 القتناء املواد الغذائية لألطفال املكفولني 
باملركز املندمج للشباب والطفولة بعني دراهم

برقيات
* نظمت الجامعة العامة لتكنولوجيا االتصال والخدمات بالتنسيق مع 

قسم املرأة والشباب العامل يومني دراسيني حول العمل عن بُعد.
*  قطاع النسيج يطالب الحكومة باملصادقة عىل االتفاقية الدولية 190.

اإلرشاف  وزارة  تجاهل  عىل  ردا  بقبيل  قطاعية  احتجاجية  وقفة   *
ومامطلتها يف االستجابة للمطالب املرشوعة.

* نفذ أعوان مجلس النواب وقفة احتجاجية يوم األربعاء.
* أصدر أطباء املهدية بيانا شديد اللهجة تضمن العديد من املطالب.

* رمزي
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والقطاع  التمور  أزمة  وتفاقم  بالجهة  االجتامعية  االوضاع  تأزم  أمام 
التنموية  توزر  والية  الستحقاقات  السلطة  وتجاهل  والصحي  السياحي 
االقتصادية  االوضاع  تدهور  استعراض  وبعد  الشغل  يف  شبابها  وحق 
من  تحقق  ملا  املوضوعي  التقييم  وبعد  بالوالية  واالجتامعية  والتنموية 
برئاسة  بتاريخ 25 ديسمرب 2015  املنعقدين  الوزاريني  املجلسني  قرارات 
يوسف  السيد  برئاسة   2018 نوفمرب   16 وبتاريخ  الصيد  الحبيب  السيد 
الشاهد ومدى مالءمتها النتظارات الجهة يهّم املكتَب التنفيذي لالتحاد 
املجتمعني يوم 19نوفمرب  املدين  املجتمع  بتوزر وممثيل  الجهوي للشغل 

.2020

ان يعربوا عن:
1( وحدتهم ووقوفهم صفا واحدا من اجل الدفاع عن مصالح الجهة 

وحقها يف التنمية والتشغيل وحق فالحيها يف تثمني منتوجهم.
2( استيائهم ورفضهم لعدم ذكر توزر كوالية ذات اولوية لدى رئاسة 
قبيل  غرار  عىل  لدعمها  جهوي  وزاري  مجلس  لها  سيخّصص  الحكومة 
وقفصة والقرصين رغم اليقني بأنه لن يختلف عن سابقيه )2018/2015( 
الجهوية  املصالح  مخططات  يف  اصال  الواردة  ـ  قراراته  بقيت  والذي 

للوزارات ـ حربا عىل ورق.
3( نفاد صرب اهايل الجريد واستعدادهم لتحويل الجهة ومواردها إىل 

»فانا« باملعنى النضايل امليداين الرافض لسياسات التهميش والحقرة فلن 
يكلفهم النضال اكرث مام كلّفهم الصمت كام يتوجه املجتمعون إىل اهالينا 
والنقايب  والسيايس  املدين  املجتمع  اطياف  وكل  الجريد  مدن  مبختلف 
بدعوتهم  إىل التعبئة الجهوية وللمشاركة الفاعلة يف مختلف التحركات 
االحتجاجية السلمية التصاعدية التي سيقع اإلعالن عنها يف صورة مواصلة 
وااليجايب  الرسيع  التجاوب  واملامطلة وعدم  التهميش  السياسية  السلطة 
مع حراك املجتمع املدين بوالية توزر والتعجيل بعقد مجلس وزاري خاص 

بالجهة يف أقرب اآلجال.

االتحاد الجهوي للشغل بتوزر

تأزم االوضاع وتجاهل السلطة لالستحقاقات العاجلة

ورشة تقييمية يف جامعة املعادن  
التأمت عىل مدى يومني ورشة تقييمية لربنامج الرشاكة لسنة 2020 مبشاركة أعضاء املكتب 

التنفيذي للجامعة العاّمة للمعادن وااللكرتونيك والجامعة األملانية للمعادن ومنظمة فريدريك 
.Zoom ايبارت ومتت هذه الورشة عرب تقنية

وقام بتنشيط هذه الورشة الخبري سليم خراط.

شارة حمراء يف ديوان تربية املاشية  
شارك  أعوان ديوان تربية املاشية وتوفري املرعى يف الحراك االحتجاجي يف حمل الشارة الحمراء يف مرحلة أوىل ردا 

عىل التسويف واملامطلة يف تحقيق املطالب خاصة من وزارة اإلرشاف.
الحقوق تفتك وال تهدى يف انتظار قرارات مكتب جامعة الفالحة بالتنسيق مع الفروع الجامعية والقواعد يف اتخاذ 

جملة من النضاالت يف الفرتة القادمة.

إثر ما حدث يف الجلسة املزمع انعقادها بتاريخ 11/11/2020 
الشأن  ذات  األطراف  أن يحرضها جميع  املفرتض  والتي من 
وعىل رأسها رئاسة الحكومة ووزارة املالية طرفني رئيسيني إىل 
جانب وزارة اإلرشاف والتي ترأس فيها وفد االتحاد األخ حفيظ 
ممثيل  من  لكل  واملقصود  املتعمد  التغيب  وبعد  حفيظ. 
رئاسة الحكومة ووزارة املالية وبالتايل تنصلهام من االتفاقات 
وما   .2018 ماي   17 اتفاق  رأسها  وعىل  والالحقة  السابقة 
يطالب به إداريو الرتبية من مطالب جديدة. وهذا الهروب 
الحكومة{  }رئاسة  للدولة  أوىل  به جهة سيادية  قامت  الذي 
ومعها }وزارة املالية{ يكشف بكل وضوح أرسار كل الّدعوات 
رشيك  أنها  تّدعي  التي  الحكومة  رئاسة  قُبَِل  من  الزائفة 
للرشيك االجتامعي وأنها يف تعاون وتفاعل إيجايب مع الرشكاء 
زيفها  منعطف ظهرت حقيقة  أول  أنها ويف  إال  االجتامعيني 
وخداعها لربح ما أمكن ربحه من الرشيك ليس أكرث وهذا ما 
كنا نبهنا إليه مرارا. والخالصة نتيجة واضحة التصعيد الفوري 
إىل  مدفوعة  الرتبية  ملوظفي  العامة  الجامعة  كانت  وبالتايل 
اتخاذ قرارات نوعية مرشوعة بعد عقد اجتامع فوري ترتب 
عليه مقاطعة كل األعامل اإلدارية واملالية باستثناء الرواتب 

باملندوبيات  اإلداري  الصف  مكونات  كل  ذلك  يف  وتبعها  مفتوح  وألجل 
الجهوية للرتبية والفضاء املدريس. 

ولقي التحرك مساندة من جملة من ممثيل األسالك الرتبوية يف الجهات 
التي دعت منظوريها  الرتبية  لعملة  العامة  الجامعة  لقي دعام من  كام 
املكلفني بعمل إداري للمعاملة مبثل ما قرره النقابات الراجعة بالنظر إىل 

الجامعة العامة ملوظفي الرتبية سواء يف املركز أو الجهات.
فقط  ليس  نتيجة  اتخذ  النضايل  اإلجراء  هذا  فإن  للعموم  بيّنا  وليكون 
املامطلة والتسويف من سلطة اإلرشاف وإمنا من رئاسة الحكومة واملالية 
السلطة  من  وموقّع  ُمربَم  اتفاق  إثر  جاء  اإلجراء  هذا  أّن  إذ  العمومية 
اإلجراءات  من  جملة  عىل  نّص  والذي   17/05/2018 بتاريخ  السابقة 
التي حرم منها قطاع املوظف الرتبوي طيلة عهود وعهود من التهميش 
عىل  تقع  الذي  الرتبوي  املوظف  حال  واقع  )ألّن  واالستعباد  واإلقصاء 
ما  ليس فقط  الرتبوية  العملية  تخّص  التي  واألشغال  األعامل  عاتقه كل 
املدرسية  الحياة  يخّص  ما  أيضا  وإمنا  وماليا  إداريا  الرتبوية  األرسة  يخّص 
العادية  األيام  أو كل دواليب اإلرشاف واللوجيستيك. ويف  تلمذية كانت 

الداخلية والوطنية عىل السواء ومع هذا مل يقع تثمني كل  واالمتحانات 
هذا الجهد ال معنويا وال ماديا وزد عىل ذلك جملة من االتهامات التي 
كل  ضد  املرشع  وقلمها  السلطة  )عني  قبيل  من  القطاع  تشويه  تحاول 
مطلبيه ينادي بها طرف من األسالك الباقية ونرد عىل هؤالء بالقول )إن 
جميع الفئات واألسالك إدارية كانت أو تربوية أو سلك مشرتك يف كافة 
إدارات الدولة التي كانت تقوم عىل منهاج الحكم البولييس كانت تضّم 
فال  وغريها.  املهنية  عب  الشُّ خالل  من  الوايش  الرقيب  أعني  صفوفها  يف 
فائدة يف كشف حلقات تاريخ كل سلك وكل طرف ودعنا نذهب إىل عمق 
مشاكلنا عرب ترك هؤالء الرباغيث املعطلة والتي تخدم مصالح ال تنتمي 
إىل غري الصّف املسيّس والذي يرغب إّما يف ضّم التحرك إىل صّف أغراضها 
مطالب  وتدمري  التشويهات  هذه  مبثل  وتخريبه  هدمه  أو  ومخططاتها 
مناضلوه  طرف  ولكل  سلك  لكل  أن  فقط  ونذكّر  الكادحني.  وحقوق 
ومناضالته عىل مّر املراحل ولو مل يكن لهم بروز يف املشهد لغياب آليات 
التفاعل عىل الساحة الوطنيّة ضمن إطار العمل النقايب رغم أّن حضورهم 
عىل املستوى الوطني بارز وال غبار عليه وال ُشبهة تشوبه(. ونغلق هذا 
القوس الذي دفعتنا إليه بعض األلسن الخبيثة التي تشّوه حراك املناضلني 

اإلداريني يف عّز أزمتهم بدل الوقوف موقف املحايد إن مل 
يكن لك موقف ومبدأ يوّجه البوصلة. ونعود إىل التذكري 
موقّع  اتفاق  محرض  يف  أثبتت  التي  املطالب  بجملة 
ومبوافقة  النقايب(  والرشيك  الرتبية  )وزارة  الفاعلني  من 
والتي  ورئاسة حكومة(.  )مالية  املتدخلني  مكونات  من 

نذكرها يف نقاطها الرئيسيّة.
الرتقية االستثنائية مع  النظام األسايس وتفعيل  - تنقيح 

االحتفاظ باألقدميّة يف الرتبة.
- إدماج السلك املشرتك ضمن السلك اإلداري الرتبوي.

- متتيع اإلداريني باملنحة الخصوصيّة الشهريّة.
- التنظري عىل مستوى عنارص التأجري.

- الرتفيع يف املنحة الخاّصة باألعوان املحاسبني.
- إصدار القرارات الخاصة بالرتقية بالتكوين.

- تفعيل الرتقية بالّشهائد.
نيّة  بادرة حسن  العاجلة سوى  الطلبات  وليست هذه 
عاجال.  تطبيقها  عند  اإلرشاف  ووزارة  الحكومة  من 
فملفات املوظفني الرتبويني املرتاكمة بالتقادم واملعطلة 
حتى تطبيق هذا االتفاق املوقع منذ 17/05/2018 أي 
قبل ما يزيد عن السنتني بأربعة أو خمسة أشهر أي تسعة وعرشين شهرا 
بالتامم والكامل من تاريخ التوقيع ومل نحتسب تواريخ املفاوضات التي 
الرشيحة  نضال هذه  داّل عىل  نذكّر مبراحلها يف مخترص  والتي  أفرزتها. 
وعىل انعدام ثقتها يف كل الوعود والتعهدات التي ال ميكن األخذ بها إالّ 
إذا طبّق االتفاق مصدر التعطيل للعمل اإلداري واملايل الحايل والذي كّل 
تأخري يف تطبيق االتفاق هو إرضار بالصالح العام وتعطيل رمّبا أضيف إليه 
الوطنيّة  القطاعيّة  اإلداريّة  الهيئة  عنارص تصعيد أخرى. فمنذ مخرجات 
للقطاع سنة 2014 واعتصام ومقاطعة األعامل اإلدارية واملالية إثر انعقاد 
الهيئة اإلدارية القطاعية الوطنية للسلك يف 22/09/2016. لذا فإّن هذه 

املرّة املنجل يف الجرّة. وللصرب حدوده.
وبالتايل هي أيضا بادرة حسن نيّة وصدق وأمانة هذه الحكومة وحفاظها 
عىل ما تبّقى من هيبتها الحقيقية ومصداقية تعّهداتها واتفاقاتها والتزامها 
يف اإليفاء بتعّهدات سبقت وجودها لكنها التزمت بها عند انتخابها واعتالئها 

كريّس الحكم وهذه من أولويات استمرارية الدولة واستمرارية الحكم.  
* املختار املختاري الزارايت

معاناة املوظف الرتبوي يف ظّل حكومة تتمّلص من التزاماتها
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تتواصل احتجاجات القيمني والقيمني العاميني مبقّر وزارة الرتبية ومبقرات 
املندوبيات الجهوية للرتبية لألسبوع الثاين عىل التوايل بتأطري من املكتب 
التنفيذي للجامعة العامة للقيمني والقيمني العامني ومن الهياكل القطاعية 
يف الجهات، عرب االعتصامات املفتوحة وذلك احتجاجا عىل انقالب وزارة 
الرتبية عىل تعهداتها، لينتظم يوم أمس االربعاء تجمع احتجاجي حاشد 
بتجاهل سلطة  تنديد  رفع شعارات  تّم خالله  بالقصبة،  الحكومة  بقرص 

اإلرشاف مبطالبهم ورضبها ملصداقية املفاوضة الجامعية.
عن  العامني  والقيمني  للقيمني  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  وعرّب 
تحمل  يف  الجّدية  وعدم  المباالة  من  الرتبية  وزارة  أبدته  مام  استيائه 
داعيا  بشأنه،  االتفاق  تّم  ما  تفعيل  يف  والقانونية  االخالقية  مسؤولياتها 
ملدة  الرتبوية  باملؤسسات  احتجاجية  وقفات  تنظيم  اىل  منظوريه 
البيداغوجية ومقاطعة  ساعتني ومواصلة تعليق املهام اإلدارية والرتبوية 

االمتحانات املدرسية للثاليث االول إعدادا وإنجازا.
األوامر  بإصدار  العاميني  والقيمني  للقيمني  العامة  الجامعة  وتطالب 
املتعلقة بتطبيق اتفاق 08 ماي 2018 املربم بني الطرفني الوزاري والنقايب 

بحضور املركزية النقابية لالتحاد.
ومحرض االتفاق املذكور تّم امضاؤه يف ماي 2018 وتعلق مبنحة القاعدة 
االضافية  الساعات  ومنحة  اإلرشاف  ومنحة  املدريس  والزمن  العددية 

للقيمني العاميني، اىل جانب  املنح الجامعية ألبناء منتسبي القطاع.
كام يطالب القيمون والقيمون العامون برتقية استثنائية للقيمني والقيمني 
وتسوية  تقاعد،  و57 سنة  35 سنة خدمة  قاعدة  والتقاعد عىل  العامني 
املهنية  الوضعية  وتسوية  التأطري  أعوان  إىل  بالنسبة  التعاقد  سنوات 
واالجتامعية للمتعاقدين، إضافة إىل اصدار الرتقيات العادية لسنة 2020، 

تسوية وضعية العاملني بإعادة التوظيف.
العام  الكاتب  الهاين  جامل  االخ  عرّب  »الشعب«  لجريدة  ترصيح  ويف 

للجامعة العامة للقيمني والقيمني العاميني عن أسفه من التعاطي السلبي 
لوزارة الرتبية مع قطاع القيمني والمباالتها تجاه املطالب املرشوعة وتجاه 
االتفاقات املربمة، مؤكدا متسك ابناء القطاع مبطالبهم وباحرتام مصداقية 

املفاوضة الجامعية والحوار االجتامعي، وكشف ان نضاالتهم مستمرة ويف 
تصعيد متواصل ما دامت الوزارة مرصّة عىل تعّنتها.

* صربي الزغيدي

القيمون والقيمون العامون يواصلون نضاالتهم ويتجمعون في ساحة الحكومة:

ال تنازل عن الحقوق وعن احرتام التعهدات، وقرار بمقاطعة االمتحانات

االتحاد الجهوي للشغل بتونس يقاطع تفقدية تونس 2:

تفقدية أداؤها كارثي ومتورطة 
يف ملّفات مشبوهة

لالتحاد  التنفيذي  املكتب  قّرر 
املقاطعة  بتونس  للشغل  الجهوي 
املربمجة  الجلسات  لكافة  التامة 
 ،2 تونس  الشغل  تفقدية  بقسم 
ذلك  يف  املسؤولية  إياها  محّمال 
مع  والكاريث  اليسء  تعاطيها  بسبب 
وكيفية  امامها  املطروحة  امللفات 
تطبيق الفصل 21 من مجلة الشغل.

قيامها  عدم  مسؤولية  حّملها  كام 
بالدور الصلحي وااللتجاء مبارشة إىل 
وذلك  األزمة  تبعات  العامل  تحميل 
باإلحالة عىل البطالة الفنية أو الطرد 
أو التخفيض يف ساعات العمل دون 
املرتّدي  االجتامعي  للوضع  مراعاة 

للعامل.
حّمل  الجهوي  التنفيذي  املكتب 

كذلك املسؤولية لسلطة االرشاف وللسلط الجهوية تبعات تعّكر املناخ االجتامعي بالجهة، مطالبا 
تّم اتخاذها والتي تسبّبت يف تجويع العامل وإحالتهم عىل  التي  القرارات  بفتح تحقيق جاّد يف 

البطالة وإعادة النظر يف امللّفات املشبوهة.
كام دعا املكتب جميع الهياكل النقابية لالستعداد للنضال واالحتجاج دفاعا عن مصالح منظرويها 

بكافة األشكال القانونية واملرشوعة.
* صربي الزغيدي

وضعٌ اقتصاديّ واجتماعيّ رديء في صفاقس:

االتحاد الجهوي يدعو إىل االستعداد 
ملعركة الجهة من أجل التنمية والعيش 

الكريم
دعا املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اإلطارات النقابية وشغايل 
الجهة اىل التحيل باليقظة واالستعداد لكّل املحطات النضالية يف ظّل ما تشهده 

املنطقة من أوضاع متدهورة عىل جميع املستويات االقتصادية واالجتامعية.
نضالها من  البالد يف  املبديّئ مع كل جهات  تضامنه  عرّب عن  التنفيذي  املكتب 
البطالة  من  والحّد  الفقر  والقضاء عىل ظاهرة  التنمية  يف  املرشوع  أجل حقها 
والتهميش وإلزام الدولة بتوفري الحّد األدىن من العيش الكريم، كام أكد يف بيان 
لوائحها  ضمن  الجهوية  االتحادات  عديد  طرحتها  التي  للمطالب  تأييده  له، 
وقبيل  ومدنني  وقابس  وجندوبة  والكاف  القريوان  ومنها  الرسمية  وبياناتها 

وقفصة وغريها...
وأعلن املكتب التنفيذي الجهوي استعداده لخوض كّل النضاالت الالزمة واملتاحة دفاعا عن حق جهة صفاقس يف التنمية، 
مؤكّدا دعمه لكل التحركات االحتجاجية السلمية التي تشهدها كل معتمديات الجهة، داعيا الحكومة إىل اإليفاء بتعّهداتها 
تّم  التي  التنموية  القطاعات والخطط  املمضاة يف مختلف  االتفاقات  املعطّلة وتطبيق  املشاريع  إنجاز كل  وذلك من خالل 
عرضها خالل جلسة 31 أوت 2018 مبقّر رئاسة الحكومة، خاصة أمام تدهور الوضع الصحي والرتبوي والجامعي وقطاع النقل 

بالجهة، إضافة إىل التطبيق الفوري لالتفاق املتعلّق بجزيرة قرقنة يف سبتمرب 2016.
عن  انفّكت مؤرشاتها  ما  التي  والتهريب  املنظمة  الجرمية  مجابهة ظاهرة  إىل  الحكومة  الجهوي  التنفيذي  املكتب  دعا  كام 
التلوث، مؤكدا  البيئة والقضاء عىل مصادر  املحيط وتحسني  بنظافة  الجهة واملتعلّقة  االرتفاع واالستجابة ملطالب متساكني 

متسكه مبطالبه املتعلّقة بإعادة تأهيل القطاعات االسرتاتيجية ويف مقّدمتها قطاعات الصحة والنقل والتعليم.
* صربي الزغيدي
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ال تزال فئة مهّمة من التونسيني )وهم األشخاص ذوواإلعاقة( تعاين 
التهميش والالمباالة وحتى اإلقصاء ومحاوالت التوظيف رغم القرارات 
والترشيعات املهّمة التي قد ال تكون كافية لتحويل هذه الفئة من قوة 
مهملة معطلة لفئة فاعلة ورشيك يف القرار والتنمية. ومن هذا املنطلق 
وذلك  الفئة  لهذه  موصولة  عناية  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يويل 
وتكريسا  التنمية  يف  الفّعالة  املساهمة  يف  بدورها  اإلميان  منطلق  من 
الوطنية  الترشيعات  تضمنها  التي  واالجتامعية  االقتصادية  لحقوقها 

واملواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.
العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  مع  حوار  لنا  كان  السياق  هذا  ويف 
التونيس للشغل  العام  العمومية يف االتحاد  بالوظيفة  املساعد املكلف 
حول دور املنظمة الشغيلة يف اإلحاطة بحاميل اإلعاقة وضامن حقهم 
يف العيش الكريم والتحسيس بأهمية التكريس العميل لحقوق حاميل 
اإلعاقة يف الحياة العامة وذلك يف إطار رشاكة فاعلة مع مختلف مكونات 
املجتمع يف إطار مرشوع تطوير حقوق الشغل وإدماج األشخاص ذوي 

اإلعاقة يف تونس.
وإدماج  الشغل  حقوق  تطوير  مرشوع  لنا  لوتقدم  البداية  يف   *  
مراحل   – املكونات   – العام  اإلطار  تونس:  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

اإلنجاز والنتائج املنتظرة؟ 
مزيد  عىل  والعمل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بقضايا  االهتامم  إّن   -
اإلحاطة والعناية بهم واعتبار حقوقهم جزءا ال يتجزأ من منظومة حقوق 
اإلنسان وهم قادرون عىل تقديم مساهامت قيّمة ملجتمعهم إذا توفرت 
لهم الفرص املتاحة وذلك بتضافر الجهود من كّل االطراف املعنية من 
عىل  العمل  قصد  املدين  املجتمع  ومكونات  مهنية  ومنظامت  حكومة 
احرتام  وتعزيز  أوإقصاء  متييز  دون  اإلنسانية  بجميع حقوقهم  متتيعهم 

كرامتهم واستقالليتهم.
ورغم ما جاء يف دستور الجمهورية التونسية الفصل 40 »العمل حق 
عىل  لضامنه  الرضورية  التدابري  الدولة  وتتخذ  ومواطنة،  مواطن  لكل 
يف  العمل  يف  الحق  ومواطنة  مواطن  ولكل  واإلنصاف.  الكفاءة  أساس 
ظروف الئقة وبأجر عادل« إضافة إىل الفصل 48 الباب الثاين »الحقوق 
والحريات« الذي تنّص عىل ما ييل »تحمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة 
االنتفاع، حسب طبيعة  الحق يف  إعاقة  لكّل مواطن ذي  متييز  كّل  من 
إعاقته، بكّل التدابري التي تضمن له االندماج الكامل يف املجتمع، وعىل 

الدولة اتخاذ جميع اإلجراءات الرضورية لتحقيق ذلك«.
وفضال عن ذلك تشمل املنظومة الترشيعية والرتتيبية عىل غرار القانون 
التوجيهي لسنة 2005 وعديد االمتيازات الرامية إىل دمج ذوي اإلعاقة يف 
املجتمع بكّل تفاصيل الحياة اليومية، من تعليم وشغل وصحة ونقل. إالّ 
أن الواقع يعكس األوضاع املرتدية لذوي اإلعاقة إذ يعانون إىل اليوم من 
اإلقصاء والتهميش إذ يُنظر إىل هذه الفئة كحالة اجتامعية ال إنسانية، 
هذا إضافة إىل ما تعرتضها من صعوبات لالندماج يف سوق الشغل نتيجة 
لطبيعة  يستجيب  مبا  وتحسينها  لذلك  املنظمة  القوانني  تفعيل  لعدم 

وخصوصية هذه الفئة.
وبناًء عليه ويف إطار الرشاكة بني املنظمة الشغيلة ومختلف مكّونات 
حقوق  عن  والدفاع  لحامية  عمل  اسرتاتيجية  وضع  تّم  املدين  املجتمع 
واالقتصادية  االجتامعية  الحياة  يف  وإدماجهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  التضامن  مركز  بني  التعاون  عرب  وذلك 
)قسم الوظيفة العمومية(. وتضمنت برنامج عمل بعقد جلسات عمل 
الوظيفة  )قسم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني  بؤرية  ومجموعات 
النهوض  مجال  يف  الناشطة  املجتمع  مكونات  ومختلف  العمومية( 
باألشخاص ذوي اإلعاقة عىل غرار الفدرالية التونسية لحامية األشخاص 
ذوي اإلعاقة واملنتدى العريب للدفاع عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
بإنجاز دراسة ميدانية حول وضعية  الفعيل سنة 2017  العمل  وانطلق 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف مواقع العمل وتنظيم الندوة الوطنية لتشغيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة بإرشاف رئيس الحكومة والتي شارك فيها االتحاد 
العام التونيس للشغل يف شهر جويلية 2017 وقدم فيها توصيات تضمنتها 
تفكري عقدت  ثم ورشة  الندوة  لهذه  اعتامدها كتوصيات  وتّم  الدراسة 
حول  عمل  اسرتاتيجية  إعداد  حول  بتونس   2019 سبتمرب  شهر  خالل 
عليه  تنّص  ما  وفق  اإلعاقة  لحاميل  الشغل  حّق  وضامن  إدماج  كيفية 

الترشيعات الدولية والوطنية يف هذا السياق. 

* كنتم قد أرشتم إىل إنجاز دراسة ميدانية حول العامل ذوي اإلعاقة 
لو تحدثنا عن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة؟

- تعترب الدراسة امليدانية القيمة حول أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة 
مبواقع العمل التي بادر بإنجازها قسم الوظيفة العمومية بالتنسيق مع 
مركز التضامن ومبشاركة عدد من الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة عىل 
غرار املنتدى العريب لألشخاص ذوي اإلعاقة ومبساهمة من النقابة العامة 
للشؤون الجتامعية خالل سنة 2017، إحدى الحلقات ضمن سلسلة من 
األنشطة والربامج الرامية إىل الدفاع عن الحقوق االجتامعية واالقتصادية 
العاملون  التي يعيشها  الفئة والوقوف عىل الصعوبات والعراقيل  لهذه 
مختلف  يف  والتعرف عىل خصوصياته  ومحيطه  العمل  يف  اإلعاقة  ذوو 
معطيات  قاعدة  إثراء  من  الدراسة  هذه  ومّكنت  الجمهورية.  واليات 
املنظمة الشغيلة حول األشخاص ذوي اإلعاقة بصفة عاّمة يف ظّل غياب 
شبه كيل للمعلومات الخاصة باملشتغلني من هذه الفئة وتشتّت الجهود 
وتعّدد املتدّخلني فضال عن تضارب يف اإلحصائيات وعدم تحيينها بصفة 
دورية. وتضّمنت الدراسة التي انطلق إنجازها يف أوت 2017، عيّنة من 
1000 مستجوبا من كامل تراب الجمهورية ومن جميع القطاعات العامة 
والخاصة ومكّونات املجتمع املدين ساهم يف إعدادها 27 باحثا مستجوبا 
ميدانيا أنجزوا مهمتهم بحرفية تامة واعتمدوا استبيانا تضمن املعطيات 
والتكويني٬  التعليمي  املستوى  اإلعاقة٬  )ظروف  العائلية  الشخصية 
واملعطيات  والسكن  والتكويني  التعليمي  واملستوى  اإلعاقة  وظروف 
املهنية( الظروف املهنية واملسار املهني )املحيط االجتامعي( العالقة مع 

املنظامت والجمعيات )الصعوبات والتطلعات(.
وتضمنت الدراسة عدة مقرتحات عملية ملزيد تطوير أوضاع األشخاص 
ذوي اإلعاقة تّم اعتامد جلّها كتوصيات يف اختتام الندوة الوطنية لتشغيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة التي التأمت بإرشاف رئيس الحكومة والتي شارك 
فيها االتحاد العام التونيس للشغل يف جويلية 2017. ومن األهمية مبكان 
انبثقت عن هذه الدراسة والتي نؤكد  التي  التوصيات  اإلشارة إىل أهّم 
عىل رضورة متابعة تجسيمها عىل أرض الواقع وتطويرها من خالل ضبط 
نقابات  من  املتدخلة  الجهات  مختلف  مع  مشرتكة  عمل  اسرتاتيجية 
بالخصوص  ومتحورت  ومختصني  وخرباء  وجمعيات  ومنظامت  ووزارات 

حول:
يف  العاملني  والنساء  األطفال  من  اإلعاقة  ذوي  الفئات  إيالء  مزيد   -
الترشيعات  عرب  الالزمة  العناية  الئقة  غري  وأعامل  الهّشة  القطاعات 
األشخاص  مشاركة  وتعزيز  بوضعياتهم  النهوض  إىل  الرامية  والبحوث 
ذوي اإلعاقة يف الحياة السياسية ومكّونات املجتمع املدين ووضع اآلليات 
تأطري  يف  ودورها  النقابية  بالهياكل  والتعريف  بذلك  الكفيلة  والربامج 
العامل من ذوي اإلعاقة والعمل عىل استقطابهم وترشيكهم الفعيل يف 
العمل النقايب وإيجاد الحلول املالمئة لإلشكاليات التي يتعرضون إليها يف 

مواقع العمل.
- رضورة تهيئة مختلف املقرات اإلدارية املركزية منها والجهوية التي 
يرتادها ذوو اإلعاقة لقضاء شؤونهم وذلك بهدف تيسري الولوج إليها من 
قبل األشخاص ذوي اإلعاقة واألخذ بعني االعتبار هذا املعطى عند تهيئة 

أو إحداث مقرات أو كراء مقرات جديدة،
ملختلف  الرسمية  املواقع  يف  املدرجة  املعلومة  إىل  النفاذ  تيسري   -
وكذلك  بالنظر  إليها  الراجعة  العمومية  والهياكل  واملؤسسات  الوزارات 
وطنية  منظامت  من  املدين  املجتمع  مكونات  إىل  بالنسبة  الشأن 

وجمعيات،
- للتعريف بالهياكل النقابية ودورها يف تأطري العامل من ذوي اإلعاقة 
وإيجاد  النقايب  العمل  يف  الفعيل  وترشيكهم  استقطابهم  عىل  والعمل 

الحلول املالمئة لإلشكاليات التي يتعرضون إليها يف مواقع العمل،
مختلف  عليه  أمضت  الذي  االجتامعي  العقد  بنود  تفعيل  - رضورة 

األطراف والسيّام يف ما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة،
- إيالء عناية خاّصة للمرأة العاملة الحاملة لإلعاقة ضمن لجنة املرأة 
والصعوبات  مبشاغلها  واالعتناء  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  العاملة 
التي تعرتضها يف مواقع العمل عىل غرار العنف املسلّط عليها التحرش 

الجنيس يف الفضاء العام والخاص والولوج ملواقع العمل.
باألشخاص  والعناية  اإلحاطة  لتطوير  االتحاد  عمل  خطّة  هي  ما   *
ذوي اإلعاقة والدفع نحو تفعيل الترشيعات والرتتيب واإلجراءات التي 

وقع سّنها لهذا الغرض يف مجال اإلدماج االقتصادي واالجتامعي? 
- تواصلت أنشطة االتحاد الرامية إىل الضغط عىل الحكومة لتفعيل 
أوضاع  حول  امليدانية  بالدراسة  الواردة  الشغيلة  املنظمة  توصيات 
دورة  انتظمت  السياق  هذا  ويف  العمل  مبواقع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
نواة  تكوين  يف  ساهمت   2019 ديسمرب  شهر  موىف  يف  أوىل  تدريبية 
مكّونني من املسؤولني النقابيني وعدد من ممثيل الجمعيات التي تعنى 
عىل  قادرين  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  واالجتامعي  االقتصادي  باإلدماج 
تنشيط دورات تدريبية يف مختلف جهات الجمهورية يف مجال التعريف 

بالترشيعات الدولية والوطنية لهذه الفئة والعمل عىل تفعيلها.
كام التأم يوم تحسييّس تكوينّي حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
يوم 21 جويلية 2020 مبدينة  والوطنية  الدولية  الترشيعات  من خالل 
نابل بفائدة النقابيني وممثيل الجمعيات واملنظامت الناشطة يف مجال 
النهوض بأوضاع ذوي اإلعاقة. وتضّمنت أشغال اليوم عّدة محاور عىل 
غرار تشخيص واقع وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل الترشيعات 
الوطنية والدولية ودور النقابات يف إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة والدفاع 

عن حقوقهم االقتصادية واالجتامعية.
ويف بادرة أوىل من نوعها شارك أشخاص ذوو إعاقة برصية يف تنشيط 
اليوم التحسييس والتكويني وذلك تطبيقا للربنامج الذي رشع االتحاد يف 
تنفيذه حول حقوق الشغل وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف تونس عىل 
أرض الواقع. وقد لقيت هذه البادرة استحسان هذه الفئة الذي تألقت 

يف مجال التنشيط باعتامد تقنيات متطّورة.
النقابيني  لتشمل   2020 سنة  خالل  التدريبية  الدورات  وستتواصل 
ذوي  وإدماج  االجتامعي  املجال  يف  الناشطة  املدين  املجتمع  ومكّونات 
الكربى  تونس  غرار  الجهات عىل  الشغل يف مختلف  اإلعاقة ومتفّقدي 

وصفاقس والقرصين وسيدي بوزيد...
ويتّم خالل مختلف الدورات التدريبية اعتامد »دليل املكّون« الذي 
والدولية يف  الوطنية  الترشيعات  أهم  التعرّف عىل  من  النقابيني  ميكن 
مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة. ويهدف 
التي تعتمد عىل  التنشيط الحديثة  الدليل إىل إكساب املكّونني قدرات 
املقاربة التشاركية والتفاعلية والتامرين بُغية تبليغ رسائل مفاتيح تتمثل 
بالخصوص يف حّق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الرتبية والتكوين والتشغيل 
القوانني  ترسانة  وتفعيل  التونسية  الجمهورية  بدستور  ماجاء  وفق 
مختلف  بهم يف  واإلحاطة  بأوضاعهم  النهوض  إىل  الرامية  والترشيعات 
يف  بالخصوص  واملتمثّلة  التكوين  محاور  الدليل  يتضمن  كام  املجاالت. 
مفهوم اإلعاقة وأنواعها واآلليات املعتمدة يف ما يتعبق بالرتبية والتكوين 

والتشغيل ومشاركة ذوي اإلعاقة يف الحياة السياسية والعامة....
لتنظيم حمالت تحسيسية  يتّم اإلعداد  ولتعزيز وتدعيم هذا املسار 
وتوعوية وحمالت منارصة وضغط حول ضامن حقوق األشخاص ذوي 
التواصل  وشبكات  اإلعالم  وسائل  مختلف  عرب  عنها  والدفاع  اإلعاقة 

االجتامعي إضافة إىل بناء شبكة إقليمية لتقوية القدرات.
* حاورته: هادية مخلوف

األخ عبد منعم عمرية األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املكلف بالوظيفة العمومية:

شراكة فاعلة مع مكونات املجتمع املدني لتعزيز االدماج 
االجتماعي واالقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة
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املنستري  بجهة  العدلية  أعوان  يشن  املايض  نوفمرب  من  والعرشين  الرابع  منذ 
اعتصاما مفتوحا مبقرات املحكمة االبتدائية ومحكمة االستئناف ومحاكم النواحي 
)3( واملحكمة العقارية وموظفي اإلدارة الجهوية وذلك بسبب ما يعيشه السلك 
املامرسات  من  وغريها  ومامطلة  تسويف  سياسات  من  يعيشه  وما  معاناة  من 
التي تنتهجها وتتوخاها سلطة اإلرشاف وهو ما يتجىل يف الشعارات  واليافطات 
وامللصقات أمام املحكمة االبتد ائية باملنستري والتي التقينا فيها األخ وليد بدرالدين 
بعد  يأيت  التحرك  أن هذا  أفاد  الذي  العدلية  االساسية ألعوان  النقابة  عام  كاتب 
استنفاد كل الوسائل لتحقيق مطالب هذا القطاع والتي تضمنتها الالئحة املهنية 
الصادرة عن الجامعة العامة للعدلية وأمالك الدولة وامللكية العقارية بتاريخ 18 
فيفري 2020 خالل املؤمتر التوحيدي الذي ترأسه األخ منعم عمرية والذي كان من 
مآالته  ما نعيشه اليوم وهو الدفاع عن استحقاقات ابناء القطاع يف مختلف املواقع 
)اي  الوسيلة  اىل هذه  التجؤوا  الذين  العقارية(  وامللكية  الدولة  أمالك  )العدلية، 
لطلباتنا  ويستجيبون  ويفهمون  يسمعون  والقرار  الشأن  أصحاب  لعّل  االعتصام( 
ويكفي  وصربنا،  واجتهادنا  جهدنا  حجم  مرشوعيتها  عىل  يشهد  والتي  املرشوعة 
القضايا يف 2020  أن عدد  بإحداها وهي  نكتفي  األرقام  للداللة عىل ذلك بعض 
وحدها بلغ عددها ما يناهز التسعني ألف )90.000( قضية يؤمن مساراتها من 
نرش القضايا اىل البت فيها وما يتلوه من إجراءات التنفيذ وهو ما يعني ويفرس 
األرشيف  وتقنيي  والعملة  املحاكم  كتبة  من  التحرك  هذا  يف  الجميع  انخراط 

واإلعالمية واإلحصاء... وهو ما يؤكد أيضا تعطل مختلف املصالح من قبول وإحالة 
الشكاوي وتسجيل أحكام وغريها... 

* الئحة املطالب
األخ وليد بدرالدين كاتب عام النقابة عاد بنا اىل املطالب الواردة يف الالئحة املهنية 

الصادرة عن قسم الوظيفة العمومية، بتاريخ 18 فيفري 2020 ومن بينها:
- تصحيح املسار املهني ألعوان العدلية )عديل، مايل، إداري( عرب فتح باب اإلدماج 

والرتقيات االستثنائية.
- تخصيص نسبة سنوية ال تقل عن 35 % بعنوان ترقية بامللفات

- إحداث منحة االعباء التنفيذية لكل العاملني بالعدلية 
- الرتفيع يف القيمة املالية للمنح وتعميمها عىل مختلف األسالك بالعدلية 

- تكوين مستمر دوري ومنتظم وعىل نفقة الوزارة دون احتسابه يف باب الرتقيات
- الترسيع بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية عىل سلك كتابات املحاكم 

- اإلرساع بتأجري حصص االستمرار لكل القامئني بها وتفعيل األمر املنظم لذلك.
* مؤازرات 

األخ بدرالدين كاتب عام النقابة نوه مبؤازرة االتحاد الجهوي للشغل باملنستري خاصا 
بالذكر األخ سعيد يوسف الكاتب العام وكذلك فعاليات املجتمع املدين وأبناء املرفق 
والذين عربوا عن مساندتهم من خالل  تنفيذ وغريهم  القضايئ من محامني وعدول 

بيانات عديدة...  
* ُعْذرا 

لتربم  تفهمهم  عىل  املعتصمون  أجمع 
املواطنني ومعاناتهم ولكن ما »يدفع اىل املّر 
هذا  دواعي  إدراك  من  بد  ال  إذ  األمّر«  إال 
وتحديدا  فيه  املتسبّبني  اىل  والتوجه  املشهد 

سلطة االرشاف التي مل تسمع لهم صوتا.  
* ليايل املحن..

سلطة  َصَمم  من  املترضرين  بني  من 
الحراسة  أعوان  الذكر  سبيل  وعىل  االرشاف 
وبصدور  تجندوا  إذ  املحن  ليايل  يف  وخاصة 
عارية لحامية املؤسسة القضائية التي نجت 
بفضل  قاسية  اعتداء  محاوالت  من  مرة  كّم 
تضحية هذا السلك )من الحراس( وبكثري من 
الصرب ومع ذلك فهم أكرث ساعات عمل واألقل 
أجرا عىل اإلطالق مام دعا األخ محمد خليفة 
»نحن  القول  اىل  وحارس(  )عامل  الجزيري 
كبقية األعوان مثل عسكر زوارة مقدمني يف 

الحرب مؤخرين يف الراتب«.
* حمدة الزبادي  

نقابة

للرتبية بصفاقس 2  الجهوية  املندوبية   نظرا اىل عدم  جدية 
وانتهاجها سياسة االستختفاف بالطرف االجتامعي ممثال يف االتحاد 
الجهوي للشغل بصفاقس والفرع الجامعي للتعليم االسايس وذلك 

من خالل: 
الشكاوي  عىل  بإرصاره  وذلك  النقايب  الحق  رضب  تعمده   -
اعضاء من  ثالثة  أن قدمها يف حق  التي سبق  القضائية واإلدارية 

الفرع الجامعي.
كنا  الفعل يف عدة مسائل مهنية  رّد  بالرأي وسياسة  التفرد   -
التكليف  مثل  سنوات  منذ  عمل  وتقاليد  عادات  شأنها  يف  ارسينا 

بخطة مساعد مدير اىل حني صدور التسمية...
- املامطلة ثم الرفض ملتابعة جلسات الحركة االنسانية للسنة 
الدراسية 2020 / 2021 مام نتج عنه حرمان مجموعة من الزمالء 
من حقهم يف تحسني وضعياتهم وحرمان أبنائنا التالميذ من حقهم 

يف التعلم.
النواب ومن طرف واحد ماّم  العشوائية لزمالئنا  التعيينات   -
اىل  اضطرنا  ومام  الدراسية  السنة  مفتتح  يف  وتوترا  ارباكا  أحدث 

التربء منها وتحميله املسؤولية يف ذلك.
وأمام انسداد كل آفاق التواصل مع املندوب رغم تدخل االتحاد 

الجهوي للشغل يف أكرث من مناسبة وبناء عىل قرار الهيئة القطاعية 
املنعقدة يوم 14 سبتمرب 2020 والتي أقرت مبدأ االرضاب عىل ان 

يتوىل املكتب التنفيذي والفرع الجامعي تحديد موعده.
نعلن الدخول يف إرضاب جهوي حضوري كامل يوم الخميس 
اىل  بالنظر  الراجعة  االبتدائية  املدارس  بكافة   2020 ديسمرب   3

املندوبية الجهوية للرتبية بصفاقس 2. 
يف معنى التواصل مع املندوب الجهوي للرتبية بصفاقس2

األسايس  للتعليم  الجامعي  الفرع  أعضاء  نحن  يؤسفنا  وبعد 
واالجتامعي  الرتبوي  الوضع  بأن  علام  نحيطكم  ان  بصفاقس 
بصفاقس 2 يشهد توترا كبريا منذ السنة الفارطة وينبني بانفجار 
السيد  يتحمل  طبيعية  وغري  متعرثة  مدرسية  وبعودة  األوضاع 
غري  سلوكات  من  يأتيه  مبا  ذلك  يف  الكاملة  املسؤولية  املندوب 

مسؤولة جعلت التواصل معه مستحيال ونذكر منها:
االتفاقات  تراجعه عن  التفاوض من خالل  - رضب مصداقية 
مع الطرف االجتامعي ولعل أهمها تراجعه عن االتفاق يف جلسة 
للتعليم  العامة  الجامعة  عن  وممثل  الوزارة  عن  ممثال  حرضها 

االسايس وممثالن عن االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
ادارية  كيدية  تقديم شكوى  النقايب من خالل  الحق  - رضب 

خطرية  سابقة  وهي  الجامعي  الفرع  اعضاء  ضد  قضائية  وأخرى 
ومامرسات خلنا أنها ولت مع عهود االستبداد التي مازال البعض 

يحن اليها.
عن  )تغيبه  للتفاوض  يحددها  التي  باملواعيد  االستخفاف   -
جلسة رسمية برئاسة االتحاد الجهوي ممثال يف األخ الكاتب العام 
واألخ الكاتب العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية( دون 

اعتذار سابق أو الحق.
- تقديم شكوى قضائية ضد نائبات طالنب بحقهن يف التعيني 
وهو ما مكنتهن منه الوزارة بعد تدخل الفرع الجامعي والجامعة 

العامة.
- القيام بتسميات عشوائية وغري شفافة مثل الذي تم مبعتمدية 

الحنشة وغريها من املعتمديات.
- التفرد بالرأي وعدم قبول الرأي املخالف مام جعل التواصل 

مع السيد املندوب مستحيال.
ان الظروف الوبائية التي متر بها بالدنا تحتم عىل الجميع تضافر 
الجهود والتعاون لتأمني عودة مدرسية آمنة ألبنائنا ومنظورينا مام 
جعل الفرع الجامعي يجلس معه ثانية يوم 8 سبتمرب 2020 إلنجاز 

الحركة االنسانية والالمسؤولة مام اضطرنا اىل مقاطعة الجلسة.

اليـوم الخـميس: اضـراب فـي مندوبية صفـاقــس 2

وزير تكنولوجيا االتصال 
يتجاهل الحوار االجتماعي 

وينتهك الحق النقابي
إىل حّد اليوم، مل يتفاعل وزير تكنولوجيا االتصال 
مع املراسلة التي وّجهها اليه االخ نور الدين الطبويب 
االمني العام للمنظمة الشغيلة بخصوص طلب جلسة 
الوطني  الديوان  أعوان  مطالب  بعض  بشأن  عمل 
تكنولوجيا  وزارة  وأعوان  واالذاعي  التلفزي  لالرسال 
 13 يوم  منذ  توجيهها  تم  مراسلة  وهي  االتصال، 
معها  التعاطي  او  عنها  الرّد  يقع  ومل  الفارط  أكتوبر 

اىل اآلن.
يف ترصيح لجريدة »الشعب« عرّب االخ عيل ورق 
الكاتب العام للجامعة العامة لتكنولوجيا املعلومات 
عن أسفه من سلوك وزير تكنولوجيا االتصال البعيد 
املفاوضة  واحرتام  االجتامعي  الحوار  أدبيات  عن 
الجامعية، وبنّي ان هذا الترصف انتهاك صارخ للحق 
وهياكلها  الشغيلة  للمنظمة  مرّبر  وعداء غري  النقايب 

النقابية.
االخ عيل ورق حّمل الوزير مسؤولية كل احتقان 
أو توتر يحدث يف ديوان االرسال التلفزي ويف الوزارة 
بسبب إرصاره عىل تجاهل مطالبهم واالستخفاف بها 

ورضب الحق النقايب.
لالرسال  الوطني  الديوان  اعوان  ان  بالذكر،  جدير 
الحاصل  االتفاق  بتفعيل  يطالبون  واالذاعي  التلفزي 
يطالب  جهتهم،  ومن  منحهم،  قيمة  من  الرتفيع  يف 
أعوان وزارة تكنولوجيا االتصال برصف منحة التغطية 

الخاصة بهم.

* صربي الزغيدي

االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت 

حالة امليناء كارثية والتضحية دافعنا لتحسني األوضاع
أمام تردي الوضع االجتامعي من جراء ظروف العمل السيئة داخل ميناء بنزرت وغياب كيّل لظروف الصحة والسالمة 
املهنية وأمام تكّرر حوادث الشغل القاتلة وآخرها دهس شاحنة ثقيلة ألحد متقاعدي ديوان املواين البحرية مبدخل امليناء 

فإننا نعرّب عن: 

- االعتزاز باالنتامء اىل االتحاد العام التونيس للشغل منظمة وطنية دميقراطية مستقلة

- نرتحم عىل زملينا شهيد التقصري والالمباالة 

- نستنكر ما آل إليه حال امليناء وتباطؤ أشغال إعادة التهيئة 

- ندين بشّدة غياب رشوط العمل الالئق بامليناء 

- نعلن الوقوف وقفة احتجاجية يومية من الساعة الثامنة اىل الساعة العارشة صباحا من أجل إيجاد حلول جذرية لحالة 
امليناء

- استعدادنا التام للتصعيد والنضال من أجل مطالبنا املرشوعة.

أعوان العدلية »عسكر زوارة«: 90 ألف ملف و270 عونا
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من  مرشوط  غري  وإسناد  بباجة  للشغل  الجهوي  االتحاد  من  مببادرة 
الجمعيات األهلية ومنظامت املجتمع املدين الناشطة يف الجهة نّفذ أهايل 
والية باجة إرضابا عاما يوم االربعاء 25 نوفمرب بقصد لفت االنتباه وتنبيه 
الغافلني من هواة السياسة وشّذاذ آفاقها ملا عرفت جهة باجة من أوضاع 
صعبة ومرتّدية عىل جميع األصعدة كانعكاس حتمي لعقود من العالقة 
الرقعة من الوطن  الطبيعة االستنزافية بني السلطة املركزية وهذه  ذات 
املشهورة تاريخيا بإمكانياتها االقتصادية الجبارة واملقصود باالستنزاف أن 
باجة وعىل مدى السنني الطوال أي منذ االستقالل وحتى يوم الناس هذا 
بفعل  الجميل  ونكران  والتجاهل  التهميش  سوى  تجني  فال  الخري  تزرع 
بنزعة  املدفوعة  الخرقاء والعرجاء  املتوّحشة  الليربالية  السياسات  تواصل 
متييزية عىل أساس جهوّي ومناطقي متخلّف وبغيض، وسوف نستعرض 
يف ما ييل مجموعة من األدلّة والرباهني عىل انهيار مختلف املؤرشات يف 

الجهة.

قطاع فالحي يف سقوط حر
متسح والية باجة قرابة 374 الف هكتار إذ تبلغ املساحة الصالحة للزراعة 
فيها حوايل 341 الف هكتار مبا يعادل 91 % من املساحة الجملية وتعترب 
األرايض الفالحية بباجة األكرث خصوبة يف البالد التونسية نظرا إىل وقوع 
سهول شاسعة من الجهة ضمن نطاق حوض مجردة لكن رغم أهمية هذا 
العامل تعرف الفالحة يف الجهة مشاكال خطرية تكبلها ومتنع نهوضها بل 
تساهم يف مزيد انحدارها ومن أهّم هذه املشاكل االرتفاع غري املسبوق 
املواد  مختلف  ألسعار  الّصاروخي  الّصعود  سبّبه  الذي  اإلنتاج  لتكاليف 
ارتفاع  إىل  إضافة  وبذور  وأدوية  كيميائية  وأسمدة  آالت  من  الفالحية 
أسعار الوقود الذي ال يبدو أنه سيتوقف، كام أصبحت املديونية تشكل 
باجة  والية  فالحي  من  واملتوسطة  الضعيفة  الفئتني  إىل  بالنسبة  كابوسا 
نتيجة لالرتفاع املشّط لنسب الفائدة املوظفة عىل القروض الفالحية يف 
بالدنا والتي تصل إىل 9 و10 باملئة ما أدى اىل تجاوز القيمة املالية لهذه 
الفوائد أصل الدين نفسه مام أثقل كاهل الفالحني وجعلهم عاجزين يف 
البنك  لدى  املالية  بتعهداتهم  واإليفاء  ديونهم  سداد  عن  األحيان  أغلب 

الوطني الفالحي ولو عرب عمليات الجدولة.
ورغم كّل هذه الّنواقص تساهم جهة باجة بنسبة عالية يف اإلنتاج الوطني 
من املواد الفالحية املهمة لحياة املواطنني إال أنها تحتّل املرتبة 19 من بني 
التي  الطاقات واملوارد  يتناىف وحقيقة  التنمية وهوما  24 والية يف مؤرش 

تزخر بها.

قطاع سياحي يلفه النسيان
رغم أنها منطقة داخليّة ال تقع عىل الّساحل التونيس، إال أن والية باجة 
يقع  كيلومرتا   26 بحوايل  تقّدر  مساحة  عىل  ميتّد  ساحليا  رشيطا  متلك 
يشكل  نفزة حيث  معتمدية  نطاق  كيلومرتا( ضمن   15 )قرابة  معظمها 
»شط الزوارع« أهم موقع نظرا إىل بيئته البكر السليمة ومناظره الطبيعية 
التي تسحر األلباب مراوحة بني البحر والغابة ما يجعل منها عامل امتياز 

يف استقطاب االستثامرات السياحية.
وتنّوع  ثراء  ومتنّوع  ثرّي  وثقايّف  تاريخّي  مبخزون  الوالية  تزخر  كام 
الحضارات التي مرت بها حيث تتجسد يف معامل أثرية عدة تحتويها مدن 
وقرى الجهة ونعّدد عىل سبيل الذكر ال الحرص اآلثار األمازيغية يف كل من 
شواش وتوكابر واآلثار الرومانية يف دقة واآلثار األندلسية بتستور... لقد 
أقدمت الحكومة مؤخرا عىل إحداث مندوبية جهوية للسياحة يف باجة 
إالّ أن األهايل ما زالوا ينتظرون إقالع جهتهم يف هذا القطاع الذي عرف 

التنايس من ِقبَِل السلط املسؤولة رغم اإلمكانيات املحرتمة.

أوضاع اجتامعية مرتدية
تصل نسبة البطالة يف والية باجة إىل ما يقارب 19 % أي بزيادة 4 نقاط 
بلغت 15  والتي  الوطني  املستوى  البطالة عىل  مئوية عىل معدل نسبة 
% بينام بلغت نسبة الفقر 33 % أي بزيادة نقطتني مئويتني عن املعدل 
 % 7 بالوالية  املدفع  الفقر  نسبة  بلغت  فيام   %  31 بــ  املقدر  الوطني 
واليات  الخمس  بني  والفقر  البطالة  قاع  يف  قابعة  الجهة  تستقر  وهكذا 
األخرية األشّد بؤسا وحرمانا يف الجمهورية مبا ينذر بتوريث هذه الظواهر 
الهّدامة للنسيج االجتامعي من جيل إىل جيل. أما عىل أرض الواقع فقد 
دفعت هذه األوضاع بأكرث من 7 آالف من سكان الوالية )أكرث من 4 آالف 
والنزوح  لوحدها   2017 سنة  خالل  مغادرتها  إىل  رجل(  آالف  و3  امرأة 
نحو املناطق الّساحلية وخاصة تونس العاصمة هربا من التهميش والفقر 
املتنامي مام يقلّص من أعداد اليد العاملة ويحّول والية باجة إىل منطقة 
منّفرة للسّكان وللمستثمرين عىل حّد سواء كنتيجة حتمية لغياب التنمية.

إن الحّل العاجل واألكيد للّنهوض بباجة وخروجها من الوضع الحايل شديد 
الّسوء يتمثل يف خروج السلطة السياسية عن سلبيتها املزمنة وذلك عرب 
القطع مع سياسات التّهميش واإلقصاء والوفاء بالوعود التي طال انتظار 

مبجاز  اللوجستية  واملنطقة  مجردة  جنان  مرشوعا  رأسها  وعىل  تنفيذها 
الباب وغريهام من املشاريع التي بقيت مجرد حرب عىل ورق حتى اللحظة 
بباجة  حقيقية  لتنمية  مخطّط  تركيز  أساسها  عىل  ميكن  مشاريع  وهي 
تجمع بني العدالة والشمول واالستدامة مبا يليق مبكانة الجهة وإمكانياتها 

ومنزلتها العريقة عىل جميع املستويات.
* نزار التوكابري

باجة: 

واقع شديد السوء رغم اإلمكانيات الجبارة

الجهوي  االتحاد  بيان 
بقابس

املجتمع  بقابس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  إن 
بعد  الجهة  االحتقان يف  للوضع االجتامعي شديد  وبناء عىل متابعته 
مرور اسبوعني عىل االعتصام الذي أدى إىل الّشلل التام لنشاط املنطقة 
يعرب  فإنه  الجهة  واستحقاقات  بالتشغيل  املطالبة  أجل  من  الصناعية 

عن:
1ـ  تجديد مساندته للمطالب املرفوعة يف احتجاجات اهايل الجهة

2ـ  استنكاره الشديد لتجاهل الحكومة ملطالب الجهة واستخفافها 
االوضاع  تعفني  مزيد  واملراهنة عىل  الصمت  سياسة  يف  وامعانها  بها 

رغم املواقف املضمنة يف بياناتنا السابقة.
االعالم  اغلب وسائل  انتهجته  الذي  االعالمي  للتعتيم  ادانته  ـ   3
التحريض  وبّث  ازاء االحتجاج ومطالبه املرشوعة اضافة اىل خطاب 

الفتنة بني الجهات.
االعتصام  ملطالب  باالستجابة  التعجيل  اىل  الحكومة  دعته  ـ   4
درجة  وارتفاع  االحتجاج  دائرة  لتوسع  اجتنابا  الجهة  واستحقاقات 

االحتقان.

وزارة  يف  جلسة 
الصناعة

انعقدت   2020/11/9 بتاريخ  الصادرة  املهنية  الالئحة  عىل  بناء 
جلسة عمل مبقر وزارة الصناعة جمعت السيدة وزيرة الصناعة من 
جهة والطرف االجتامعي ممثال يف االخ االمني العام املساعد املسؤول 
للنفط  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  واالخ  العمومية  الوظيفة  عن 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  واالخ  الكيميائية   واملوارد 
بالقرصين وممثلني عن نقابات الرشكة الوطنية لعجني الحلفاء والورق 

ونقابات الحلفاء وذلك للتداول يف مضمون الالئحة.
الرشكة  لوضع  تفّهام  ابدت  التي  الصناعة  وزيرة  السيدة  وكانت 
ظروفا  يعانون  الذين  لعاملها  االجتامعي  وللوضع  باالفالس  املهّددة 
الرشكة  مشاكل  يف  جدية  بكل  بالنظر  تعهدت  وقد  سيئة  اجتامعية 
واالرساع بتوفري املال املتداول الالزم لخالص اجور  العامل وفتح موسم 
رشاء الحلفاء وذلك يف اقرب االوقات غري ان ال يشء من ذلك تحقق مام 
ابقى الوضع عىل حاله، وعليه تعرّب كافة التشكيالت النقابية للرشكة 

عن متسكها مبضمون الالئحة وكافة املطالب املرشوعة.
سيجد  عليه  االتفاق  وقع  ما  وتفعيل  االستجابة  عدم  صورة  ويف 
الدخول يف حركة نضالية تصعيدية مبا  انفسهم مضطرين إىل  العامل 
ذلك االرضاب بداية من 01 ديسمرب 2020 بإرشاف هياكلهم النقابية 

ونحمل سلطة االرشاف تبعات وانعكاسات كل ما سيرتتب عىل ذلك.

االتحاد الجهوي بباجة

ال بدّ من تنمية حقيقة بعيدا عن الوعود
تنفيذا للقرار الجهوي الداعي إىل انجاز االرضاب العام الجهوي يوم 2020/11/25 الصادر عن التنسيقية الجهوية ومكونات املجتمع املدين.

وبهذه املناسبة نحيي كافة أهالينا بجهتنا وكل النقابيني تحية إكبار وتقدير عىل تجندهم للدفاع عن استحقاقات جهتهم كام نتوجه بالشكر إىل 
االخوين سامي الطاهري وحفيظ حفيظ عىل حضورهام وكافة املنظامت الوطنية ومكونات املجتمع املدين بالجهة عىل مساهمتهم يف بلورة موقف 

موحد حيال مختلف ملفات التنمية  كام نسجل:
* تفاقم تأزم جميع املؤرشات االقتصادية واالجتامعية بواليتنا من تدنٍّ للخدمات االجتامعية وتضخم ملعدالت البطالة وارتفاع منسوب اليأس 

االحتقان لدى عموم ابناء الجهة وهي مؤرشات دالة عىل ان باجة مازالت يف دائرة النسيان واالهامل.
انتهاج نفس الخيارات السياسيّة التي تعمق االقصاء والتهميش وتعد هذه الجهة مجرد بقرة حلوب تنقل خرياتها اىل الجهات املحظوظة ليتم 

االستغالل بعيدا عن مركز االنتاج.
وعليه نتمسك بحق الجهة يف تنمية حقيقية مستدامة توظف االمكانيات واملوارد الطبيعية واملوارد البرشية التي تزخر بها الجهة.

وجوب التالزم بني البعدين االقتصادي واالجتامعي يف مسألة التنمية
* نحمل الحكومة مسؤوليتها يف تحديث جميع عنارص البنية االساسية من طرقات غاز طبيعي وتهيئة املناطق الصناعية..

* تذليل الصعوبات للمشاريع املعطلة يف مختلف القطاعات ناهيكم أّن نسبة االنجاز باملخطط مل تتجاوز ٪25.
* كام يؤكدون عىل متسكهم بالدفاع عن حقهم يف تنمية عادلة مجزية ومنصفة ويحملون الحكومة مسؤولية ما سيرتتب عن خياراتها الظاملة 

واستعدادهم للدفاع عن الجهة بكل الوسائل املتاحة حتى تحقيق منوال تنموي عادل ومنصف والقطع مع سياسة التهميش.
* الكاتب العام
عبد الحميد الرشيف
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بحضور االتحاد الجهوي للشغل باملنستري من خالل االخ محمد فوزي بشري 
االتحاد  انعقد مبقر  باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو 
املحيل للشغل بزرمدين اجتامع الهيئة املحلية افتتحت اشغالها بدقيقة صمت 
عىل روح الفقيد بوعيل املباريك وتضمن جدول اعاملها نقطتني متثالن الشغل 
الشاغل الهايل املنطقة يف املدينة واالحواز عىل حّد سواء ويتعلق االمر بالوضع 
الصحي باملعتمدية يف عالقة بأزمة كوفيد وكذلك يف أكرب وأعرق مؤسستني وهام 
تعيشان  اللتني  الحياة  منزل  تاجرة  )مهني( ورشكة  بزرمدين  الصناعي  املركب 
املبذولة  الجهود  كل  باءت  ان  بعد  مكانها  مشاكلهام  وتراوح  نفسها  االوضاع 
بشأنهام بالفشل نتيجة تراخي السلط االدارية من جهة وسياسة الفرار والهروب 
التي تتوخاها ادارتا املؤسستني ليجد أكرث من 700 عامل وعاملة انفسهم عىل 
قارعة الطريق يف انتظار ما تخبئه االيام القادمة وما ستقدم عليه الجهات ذات 
النظر ومنها القضاء بعد ان احيلت قضية »مهني« )187( عامال عىل ذمة قايض 
باملنستري حسب ترصيح االخ كامل دندانة كاتب  االبتدائية  املراقبة باملحكمة 

عام االتحاد املحيل للشغل بزرمدين والذي اكد ان الجميع يف انتظار مآل امللف 
البّت فيه وإعداد كراس الرشوط للبيع والتفويت يف املؤسسة...  الذي مل يقع 
قلت مل يقع البّت فيه نتيجة غياب تقرير الخبري الفني يف املعدات السباب غري 
مفهومة خاصة يف ظل جاهزية التقريرين اآلخرين )املسألة ال تحسم اال بوجود 
بالتقريرين  االكتفاء  بإمكانه  املرشع  ان  كامل  االخ  ويضيف  الثالثة(  التقارير 
السياق  هذا  ويف  الثالث  التقرير  إنهاء  انتظار  يف  املطلوب  إلنفاذ  الجاهزين 
ناشد الحارضون املركزية النقابية وخاصة االخ نور الدين الطبويب االمني العام 
للمنظمة التدخل لدى وزارة العدل النجاز املطلوب والترسيع بالبت يف املسألة 
املوقف  ذات  العائلة جراءها وهو  مئات  معاناة  وتضاعفت  امدها  التي طال 
الذي تنادى به جميع الحارضين وممثلو املجتمع املدين عدا البلدية التي غاب 

ممثلها ألسباب مجهولة!
أما مسألة »تاجرة« منزل الحياة والتي قوامها 547 عامال فأكد االخ كامل 
لدى  القضائية  التسوية  اىل  الصناعة  وزارة  من  نقل  برمته  امللف  ان  دندانة 
املحكمة االبتدائية وتعيني مترصف قضايئ إلدارة شؤون املؤسسة التي مازالت 
وحلول  األوان  فوات  قبل  تعهدها  ويقع  النوايا  تصدق  لو  االنتاج  عىل  قادرة 

الخراب.
* الوضع الصحي

النقطة الثانية يف جدول األعامل تعلقت بوباء الكوفيد إذ تفيد املعطيات 
املتوفرة إىل غاية 24 نوفمرب املايض ان عدد االصابات باملعتمدية بلغ 121 شفي 
منهم 50 يف حني بلغ عدد الوفيات )4( وبتوزر والبقية عىل املراكز االستشفائية 

والحجر الصحي الذايت حسب إحصائيات البلدية..
* غرائب...

بعض  تشهد  ذكره  سبق  عام  وفضال  املنطقة  ان  عىل  املتدخلون  أجمع 
املعتمدية  مبركز  احداها  تتعلق  االيام  هذه  معيش  هو  ما  ومنها  الغرائب 
التي بال معتمد بعد طرد املعتمدة االوىل من قبل املصالح املركزية اي وزارة 
الداخلية منذ اشهر عديدة ويقع تعويضها عن بعد ومؤقتا مرة مبعتمد جاّمل 
ومرة مبعتمد بني حسان ومرة بـ »حتّى حْد« وهنا تساءل الحارضون: مع من 

سيتعاملون ويتساءلون هل عّز عىل السلط تعيني معتمد كسائر عباد الله!؟.
واحدة  غرفة  من  يتكون  مبستوصف  املتعلقة  فتلك  الثانية  الغريبة  اما 
تحول عند االقتضاء إىل مركز لإلنتاج النبايت! حسب افادة أحد أعضاء االتحاد 
املحيل بزرمدين الذي تحدث ايضا عن عامل بإحدى املدارس يقوم بالسهر عىل 
بالناشئة ملدة 4 سنوات كاملة وعند فتح  نظافتها ومساعدة املربني واالحاطة 

باب االنتداب قيل له »حنك الباب«.
* دعم ومساندة

املكتب  عضو  بشري  فوزي  االخ  أكد  الحارضين  تدخالت  عىل  رّده  ويف 
التنفيذي لالتحاد الجهوي عىل ان املنظمة مركزيا وجهويا حريصة وتحرص عىل 
متابعة امللفات وكل السبل لحلحلتها والدليل عىل ذلك حضور األخ األمني العام 

شخصيا بزرمدين وبعدها األخ سامي الطاهري يف زيارة دعم ومساندة العتصام 
عامل رشكة تاجرة منزل الحياة أمام مقّر والية املنستري فضال عن استقبال االخ 
االمني العام لوفد نقايب من زرمدين خالل تجمع صفاقس االخري وكل ذلك ليس 
مبا  امللفات  متابعة كل  الذي يحرص عىل  الجهوي  االتحاد  تحركات  مبنأى عن 
فيها ما تعلق بالوضع الصحي إذ طالبنا مبركز صحي خاّص بوالية املنستري بعد 
عجز املركز الوطني عن استقبال الكم الهائل من املصابني من مختلف أرجاء 
اسعاف  سيارات  ثالث  توفري  عن  فضال  هذا  له  االستجابة  ما متت  وهو  البالد 
جديدة لوضعها عىل ذمة املناطق الداخلية للوالية اىل جانب أرسّة أوكسيجني 
كوفيد  مركز  لفائدة  دينار  ألف   20 مببلغ  متثلت يف شيك  عينية  مساعدة  مع 

باملنطقة السياحية.
أما ما تعلق بباقي القضايا فقد اكد االخ فوزي ان االتحاد مرّص عىل رفع 
الضيم وبكل الوسائل عن ابناء قطاع البناء شأنهم يف ذلك شأن أبناء السياحة 
املحلية  الهيئة  اجتامع  مع  وبالتزامن  نفسه  الوقت  يف  حراكهم  دشنوا  الذين 
تتحمل  حتى  االدارية  للسلط  االتحاد  دعوة  فوزي  االخ  جّدد  كام  بزرمدين 
لجان  بعث  من خالل  وذلك  املرتدي  الصحي  الوضع  تجاه  خاصة  مسؤولياتها 
ملتابعة  العالقة  ذات  األطراف  باقي  جانب  إىل  البلديات  صلب  جهوية  طبية 

اإلجراءات الطبية ودعم الربوتوكول الصحي.

في المنستير
إضراب في مؤسسة أزوراكس

حرب  منزل  والتكملة  للغسل  أزوراكس  مؤسسة  وعامالت  عامل  إن 
يف  االدارة  مامطلة  إثر  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  بإرشاف  املجتمعني 
ارجاع العاملني املطرودين وتنقية املناخ داخل املؤسسة رغم وعودها بذلك امام 
السيد املعتمد نجد انفسنا مضطرين إىل الدخول يف ارضاب كامل يوم االثنني 07 
ديسمرب 2020 مبقر املؤسسة ان مل يتّم تحقيق مطالبنا املطروحة التالية: الحق 

النقايب وارجاع املطرودين والتصنيف املهني.
* حمدة الزبادي

المنستير

زرمدين غاضبة... وتنتظر
الصحة يف خطر و»البناء« يحتضر

الجهوي  الفرع  شعار  هو  نستطيع«  »نعم 
مايل  )عديل  املحاكم  لكتبة  الصداقة  لجمعية 
وإداري( العتصام الصمود املفتوح ابتداء من 24 
نوفمرب 2020 اىل غاية ارساء قانون اسايس لسلك 
كتابات املحاكم ليكون الحلقة املتّممة لالرتقاء 
القضائية  املنظومة  إىل  نظرا  العدالة  مبنظومة 
املحاكم  كتابات  سلك  متس  مل  التي  اإلصالحية 

لضامن االرتقاء بالقضاء. 
أيضا فّك االعتصام املفتوح هذا بتطبيق ما جاء 
إال  فيها  تفاوض  ال  بها  املتمسكني  طلباتهم  يف 
عىل  اإلمضاء  اإلرشاف  سلطة  ارادت  إذا  بهدنة 
اتفاق لتنفيذ كل الطلبات اآليت ذكرها قبل موىف 

هذه السنة 2020.
-  سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية 

لكل  رشط  أو  قيد  دون  االستثنائية  الرتقية    -
األسالك 

-  اإلدماج 
-  تنظري الشهائد 

-  الرتفيع يف منحة اإلجراءات 

-  الرتفيع يف منحة االستمرار وتعميمها عىل كل األسالك 
- إحداث منحة بعنوان أعباء التنفيذ يتمتّع بها 
وتكون  استثناء  دون  واألصناف  األسالك  جميع 

مجزية ومعادلة ملنحة اعوان وزارة املالية.
* عبد الفتاح الغريب  صور دنيا آيت العرسي

اعتصام كتبة املحاكم ببنزرت  

غضب الصحافة 
إذاعة املنستري نموذجا 

استجابة لدعوة املكتب التنفيذي لنقابة الصحافيني نّفذ صحافيو 
جهة املنستري وقفة احتجاجية يوم الخميس املايض 26 نوفمرب أمام 
مقر الوالية للتعبري عن استيائهم من تجاهل الحكومة وعدم التزامها 

بنرش وتفعيل وتطبيق ما جاء يف االتفاقية.
التي  االحتجاجية  وقفتهم  يف  املحتجون  الصحافيون  رفع  وقد 
استجابة  للصحافيني  الوطنية  للنقابة  والساحل  الوسط  فرع  نفذها 
املطالبة  بينها  من  مطالب  الئحة  الوطني  التنفيذي  املكتب  لدعوة 
الرسمي  بالرائد  املحرتفني  للصحافيني  املشرتكة  االتفاقية  بنرش 
للجمهورية التونسية تنفيذا لقرار املحكمة اإلدارية املؤرخ يف 9 نوفمرب 
2020 فضال عن بقية املطالب التي كانت موضوع الشعارات املرفوعة 

وتضمنتها الالفتات.
* يف املوعد

من بني من أثروا ودعموا وشاركوا مشاركة فعالة يف هذا الحراك 
أبناء إذاعة املنستري يتقدمهم أعضاء النقابة االساسية واألخت نجاح 
من  لنا  لتعرب  اإلذاعة  مبقر  التقيناها  التي  العامة  الكاتبة  الحجريي 
وهو  وجهويا  وطنيا  زمالئها  لتحرك  املطلق  النقابة  دعم  عن  جديد 
الذي تأمل األخت  الحراك  الفعالة يف هذا  ما ما تجسم يف املشاركة 
نجاح ان يحرك السواكن ويدفع باتجاه وضع قطاع اإلعالم عىل السكة 
املطلق  الدعم   يفرس  ما  وهو  والبالد..  القطاع  ينفع  مبا  الصحيحة 
للمؤسسات  دعمها  مزيد  نأمل  والتي  الوطنية  لنقابتنا  والالمرشوط 
ابناؤها  يبذل  التي  باملنستري  الجهوية  اإلذاعة  غرار  عىل  الجهوية 
الثقافية واالبداعية واإلعالمية  قصارى الجهد لتقديم أرقى الخيارات 
يف سبيل االستجابة لكل الرغبات واألذواق واالرتقاء باملشهد اإلعالمي 
عموما اىل  مصاف اإلقناع يف تحّد كامل للواقع الصعب الذي يعيشه 

أبناء املؤسسة والتي يطالب الطرف االجتامعي فيها ب: 
يعرّس  مام  والهرم  التآكل  طاله  الذي  النقل  أسطول  تدارك   -

املهامت الصحفية وخاصة العمل امليداين...
- سّد الشغورات اإلدارية 

- دعم ميزانية اإلذاعة 
األسايس  القانون  صياغة  يف  الجهوي  النقايب  الطرف  ترشيك   -

ملؤسسة اإلذاعة.
- التعجيل بتفعيل االتفاقية املربمة منذ 2018 واملتعلقة بإعادة 
التصنيف يف مختلف مواقع العمل باملؤسسة من اطار صحفي وتقني 

وعاميل واداري.
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* حوار: لطفي املاكني     

أكد عبد الرحامن الهذييل رئيس املنتدى التونيس للحقوق االقاصادية 
واالجتامعية عىل أن غياب أي رؤية لإلصالح الحقيقي وأولها تغيري املنوال 
االحتجاجات  سلسلة  بانطالق  عجلت  التي  األسباب  أول  من  التنموي 
مبختلف جهات البالد بعد أن مّل الشباب التسويق وبيع األوهام يف حني 

أن واقعه مؤمل وال يحتمل املزيد من التأجيل واالنتظار.
املتواصل  االحتقان  هذا  مغذيات  »للشعب«  حديثه  الهذييل  وفّس 
منذ سنوات وأول مؤرشاته انقطاع اآلالف عن الدراسة والدخول يف دائرة 
النظامية  غري  الهجرة  مثل  أخرى  حلول  عن  والبحث  والتهميش  الضياع 
وحذر رئيس املنتدى من عدم البحث عن حلول جدية حتى ال يبقى يف 
دائرة اليشء املعتاد وال تقدر مستقبال عىل تجاوز هذه الوضعية الصعبة.

التي  االحتجاجات  لهذه  قراءتك  هي  ما   *
توسعت دائرتها؟

التأكيد عليه بداية أن هذه االحتجاجات كانت متوقعة  - ما يجب 
بلغوا  من  عدد  أن  يف  واملتمثلة  املنتدى  لدى  املتوفرة  املعطيات  حسب 
السواحل اإليطالية بطريقة غري نظامية فاق 12 ألف تونيس )من جانفي 
2020 اىل موىف شهر نوفمرب من السنة نفسها( والعدد نفسه تقريبا تم 
إحباط محاوالت وصولهم من قبل أجهزة األمن وهو ما أرش لردود أفعال 

من قبلهم ترجمته تلك االحتجاجات.
ذلك املعطى مرتبط مبعطى آخر  مهّم جدا كون أكرث مائة ألف تلميذ 
أرقام  وهي  والثانوي  االبتدايئ  يف  الدراسة  مواصلة  عن  تلقائيا  ينقطون 
باعرتاف  منقطع  ألف  تقريبا 900  لدينا  واليوم  منذ سنة 2013  مسجلة 
من وزارة الرتبية، ومن هنا يتبني ان املنقطعني منذ سنة 2013 بلغوا اآلن 
العرشين سنة وهم ال وجود لهم يف سياسات وتصورات الحكومة املتعاقبة 

أي أنهم يعيشون اإلقصاء والحرمان. كل هذه 
املعطيات إضافة اىل ترصيح رئيس الحكومة 
عديد  شعرت  والذي  الكامور  اتفاق  بعد 
الجهات أنها همشت كل ذلك عجل بانطالق 
شهري  يف  يتوقعها  كان  التي  االحتجاجات 

ديسمرب وجانفي.

هذه  بوصلة  كانت  هل   *
ارتفاع منسوبها من خالل  االحتجاجات تدل على 

مرصد المنتدى؟
املعطيات وتحليلها  االحتجاجات بجمع  قام املرشفون عىل مرصد   -
الواضحة  السياسات  لها خاصة غياب  املغذية  املعطيات  وقراءة مختلف 
كل مشاكل شباب الجهات وبالتايل فإن ارتفاع وترية االحتجاجات كانت 

أمرا متوقعا.

عتدها  توقف  التي  األولويات  هي  ما   *
المرصد في الفترة الماضية؟

هو  بالجهات  املنتفض  الشباب  اىل  بالنسبة  األولويات  أولوية   -
التشغيل والخروج من دائرة التهميش والبطالة وهذا قاسم مشرتك بينهم 
الصالح  املاء  توفري  مثل  مناطقهم  تهم  أخرى  مطالب  اىل  إضافة  جميعا 
ما  كورونا  جائحة  أزمة  كشفت  أن  بعد  املستشفيات  وتجهيز  للرشاب 
تعانيه املنظومة الصحية من نقص يف اإلمكانيات املادية والبرشية وهي 
أصال  عنها  الحديث  ميكن  ال  التي  التحتية  البنية  بوضعية  كذلك  متّصلة 

لغيابها يف أغلب مناطق البالد.

* هل ما ذكرته له ارتباط بالمنوال التنموي؟
طبعا.. هنا أْصل املعضلة التي تعاين منها البالد منذ عقود وهنا أكد ان 
ما أسقط النظام السابق هو استنفاد ذلك املنوال ملدة صالحيته والدليل 
الحراك الذي حصل حينها كان للمعطلني عن العمل وهنا أذكر للتاريخ 
أنه يف شهر أكتوبر 2010 ويف لقاء رسي قدم لنا عبد الجليل البدوي دراسة 
إال  األوضاع ليس  تغيري  أن  لنا  التنموي ووضح  املنوال  مفّصلة عن فشل 

مسألة وقت.
وقدمت بدوري يف اللقاء نفسه قراءة للتحركات االجتامعية يف الفرتة 
التي امتدت من 2000 اىل 2010 عىل أساس بداية ظهور إرضابات الجوع 
املنجمي  الحوض  اىل  اىل  قردان وصوال  بن  والتحرك يف  النسيج  قطاع  يف 
االجتامعية  التحركات  تطور  وبينت   2008 سنة 
وكان االعتقاد بعد الثورة ان يكون املنوال التنموي 
أولوية مطلقة لدى الفاعلني يف املشهد العام من 
يراعي  بالكامل مع منوال تنموي  خالل مراجعته 
حصل   الذي  العكس  أن  إال  الحاصلة  املتغريات 
مقابل  واالجتامعي  االقتصادي  الجانبني  ُغيّب  إذ 
طغيان الجانب السيايس وتبني اليوم للجميع ذلك 
الحقيقية  البالد  املنهجي يف معالجة قضايا  الخطأ 
تحمل  عىل  تداولوا  من  كفاءة  عدم  بسبب 

املسؤولية يف كل الحكومات يف حني أن الثورة كانت شبابية اجتامعية.

االحتجاجات  انفالت هذه  من  * هناك خشية 
يوجد  التدهور فهل  مزيد  يحتمل  ال  في وضع 

مبرر لهذه الخشية؟
- الخشية موجودة وال ميكن التقليل منها، 
املهمشة  الفئات  عىل  يطرح  دامئا  ملاذا  لكن 
مقاليد  يتحملون  من  عىل  يطرح  وال  واملقصية 
البالد املفرتض ان يكون لديهم وعي بأن السلطة 
هي من تتحمل مسؤولية حقيقة هذه األوضاع 

املرتدية بكامل القطاعات والجهات.

بين  تواصل  يوجد  هل   *
المنتدى والمحتجين لتأطيرهم؟

- التواصل موجود ويف أحيان عديدة هم من يتصلون مبمثيل املنتدى 
مبختلف الجهات إذ ندعوهم اىل رضورة التعقل والتفاوض وإيجاد قنوات 
الحوار وهنا يجب التوضيح ان دعوتنا اىل التعقل تقابلها داخليا قناعة بأن 

الوضع االقتصادي واالجتامعي الذي وصلنا إليه اليوم صعب جدا. 

* بالنسبة الى الهياكل الرسمية؟
- قدمنا سابقا طلب لقاء مع رئيس الحكومة بعد نيل فريقه الحكومي 
نتواصل  فإننا  وبالتايل  اآلن  حّد  اىل  االستجابة  تقع  مل  لكن  الربملان  ثقة 

الشؤون االجتامعية ونتبادل اآلراء والتطورات  السيد وزير  باستمرار مع 
ملجمل املشاكل التي تعيشها البالد.

* اال ترى ان المنتدى أصبح دوره مقتصرا على 
تقديم األرقام والمعطيات دون تقديم التصورات 

والحلول؟
مدى  عىل  أنجزت  دراسة  قدمنا  ألننا  للصواب  مجانب  القول  هذا 
سنتني ويف ثالثة أجزاء مبشاركة مجموعة من املختصني والباحثني أرشف 
تلك  نسخا من  البدوي وقدمنا  الجليل  عبد  األستاذ  بينهم  التنسيق  عىل 
كل  المس  جهد  وهو  الفاعلة  واملنظامت  الرسمية  الجهات  اىل  الدراسة 

جهات البالد التونسية.
ويف عالقة مبلف الهجرة غري النظامية هناك متابعة متواصلة دقيقة 
الدراسات  وقسم  االجتامعي  املرصد  اىل  إظافة  وتطوراته  تفاصيله  لكل 
من  مجموعة  للمنتدى  ان  هنا  أؤكّد  أن  وأريد  البيئة  وقسم  االقتصادية 
املحامني مبختلف جهات البالد للدفاع عن نشطاء الحركات االحتجاجية إذ 
نلتقي بصفة مستمرة كل ستة أشهر للحوار والنقاش وتقديم املقرتحات 

وتقييم حقيقة األوضاع بالبالد.

* ما هي حسب رأيك أسباب تراكم اإلشكاليات 
رغم تداول الحكومات؟

السبب واضح ويتمثل يف غياب الجدية لدى املسؤولني يف تعاملهم 
مع املحتجني وأكرب دليل ما حصل يف الكامور منذ سنة 2017.

حوار  إجراء  الى  ملحة  الحاجة  بانت  اليوم   *
لهذا  رؤيتك  هي  فما  واجتماعي  اقتصادي 

الحوار؟
مع أهمية الدعوة اىل إجراء حوار اقتصادي واجتامعي يجب التأكيد 
مكامن  سابقا  حللت  الذي  التنمية  منوال  يف  النظر  إعادة  رضورة  عىل 
الحلول  دائرة  يف  ستظل  املهّمة  الخطوة  تلك  غياب  يف  ألنه  فيه  الخلل 

املنقوصة والجزئية واملؤقتة وامللفقة.
املطلوبة  بالجدية  التنمية  منوال  مراجعة  مسألة  أخذ  عدم  ألن 
ما  الحقيقي ألن  الحوار  فرص  ونهدر  الوقت  من  املزيد  نخس  سيجعلنا 
أخشاه حقيقة أن يكون اجتامعنا اليوم تحت ضغط الحركات االحتجاجية 
إلنجاز  والفرصة  الوقت  يفوت  وقد  أعمق  بصورة  لكن  نفسها  املشاكل 

اإلصالح الذي كنا نطمح إليه.
النظامية  غير  الهجرة  ملف  الى  بالعودة   *
عديد التسريبات بخصوص اتفاق قد يكون حصل 

مع ايطاليا لو توضح لنا حقيقة األمر؟
- لألسف عرفت الفرتة املاضية حصول اتفاق مع ايطاليا سيتم مبوجبه 
قبلت  التونسية  الحكومة  ان  ويبدو  شهريا  التونسيني  عرشات  ترحيل 
بهذا األمر دون نقاش وال حيل وحسب 
رأيي خضعت إلمالءات الجانب االيطايل 
أغلب  فإن  نفسه  الوقت  ويف  واألورويب 
اطالع  أي  لديهم  ليس  املهاجر  الشباب 
عىل مثل هذه االتفاقيات أي هم آخر من 
يعلم وهذا أمر ال يستقيم ألنهم معنيون 
تصور  وعلينا  االتفاق  هذا  مبثل  مبارشة 
األمر لو كان هؤالء املهاجرون أوروبيون 
وبالتايل فإن كل اهتامم الشباب املهاجر 
الحسابات  باقي  أما  االجتياز  ومحاوالت  املناخية  العوامل  عىل  منصب 

واالتفاقات فال تشغل بالهم.

للدفاع  إيطالية  منظمات  مع  تنسقون  هل   *
عن الشباب المهاجر؟

وجمعيات  منظامت  مع  والتنسيق  التعاون  يف  تقليد  لدينا  أصبح   -
الشباب  عن  والدفاع  االحاطة  يف  نفسها  الرغبة  لديها  معينة  إيطالية 

التونيس الذي يعيش أوضاعا صعبة داخل إيطاليا. 

عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية »للشعب« 

االحتجاجات كانت متوقعة لغياب سياسة واضحة لحل مشاكل الشباب 

االنقطاع المدرسي 
وعدم وصول اآلالف الى 
السواحل اإليطالية سرع 

من وتيرة االحتجاجات

غياب الكفاءة عن المسؤولين 
ما بعد الثورة جعلهم ال 
يعطون األولوية للجانبين 
االقتصادي واالجتماعي
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قال الخبري سفيان قربوج الخبري يف التنمية املحلية انه ال وجود لتثمني 
مواردنا الخصوصية، وان الدولة غائبة متاما عن تطوير مواردها الطبيعية 
وال متلك رؤية واضحة لتوظيف قدراتها وكفاءاتها يف هذا الّصدد، بل إّن 

هذه املوارد تسيطر عليها لوبيات أرضّت باالقتصاد الوطني.
كان ذلك خالل ندوة ملؤسسة عبد الجليل التميمي للذاكرة الوطنية 
استحقاقات  بني  الخصوصية  املوارد  حول  الفارط  السبت  يوم  التأمت 
الثورة وتجاوب أصحاب القرار، وذلك بحضور لفيف واسع من الخرباء 

واألساتذة الجامعيني وثلة من السياسيني.
الفادحة  الخسائر  عن  قربوج  سفيان  األستاذ  ركّز  الندوة  هذه  يف 
التي يتكّبدها االقتصاد الوطني جّراء عدم تثمني املوارد الطبيعية التي 
تزخر بها بالدنا والتي تتضّمن قيمة مضافة كان من املفروض استغاللها 
بدَل تهميشها وجعلها ملقاة أمام سامرسة ولوبيات يف ظّل غياب غريب 
للدولة ولسلط اإلرشاف، وتساءل الخبري عن األسباب التي بلغت إليها 
هذه االوضاع الرديئة، هل هي نتيجة لغياب األفكار أم لغياب املوارد أم 
لغياب املال أم لغياب الحْوكمة واالستقرار أم لغياب سياسات موّحدة 
وواضحة أم لعوائق هيكلية وتنفيذية، أم هو نتاج السترشاء الفساد أم 

هي نتيجة لعوائق سوسيولوجية.
التي  وبالجهة  بالّسوق  مرتبطة  االستثامر  عملية  أن  أبرز  املحارض 
ويف  العاملة  اليد  وبكفاءة  وبالتمويل  االستثامر  اختصاص  يف  تتحكّم 
العمل، وبنّي أن رشوط نجاح االستثامر يف تونس  الذي يتطلبه  الوقت 
أحيان  يف  للحجب  تتعرض  لألسف  هي  والتي  املعلومة  بتوفر  مرتبطة 
للجنة  السادسة  الدورة  انعقاد  عن  مثاال  اإلطار  هذا  يف  مقّدما  كثرية، 
هامشها  عىل  التأم  والتي   2016 افريل  يف  الروسية  التونسية  املشرتكة 
منتدى رجال االعامل التونيس الرويس مبشاركة قرابة 100 رجل أعامل 
رويّس و30 رجل أعامل تونسّيا، ويف ذلك الوقت كان امليزان التجاري بني 

تونس وروسيا 1000 مليار توريد مقابل 45 مليار تصدير.

ثروات مهدورة وأرقام مفزعة
الخصوصيات  من  مجموعة  أفقيا  االستاذ  استعرض  السياق،  هذا  يف 
املعلومة حولها  انتزاع  بها علميا وعن كيفية  وتساءل عن مدى معرفتنا 
ومنها الرخام والجبس والحلفاء والهندي واملياه الجوفية الحرارية واآلثار 
والغابات واملراعي ونبتة النرسي، متسائال عن موقع هذه الخصوصيات 
التناسب بني املتدّخلني  الّدولة وعن املتدّخلني فيها وعن  وأهميتها لدى 
الحارقة،  األسئلة  إجابات عن هذه  االفرتايض، وهل هناك  فيها وموقعها 
مدى  وعن  التونسية  الصحراء  يف  االستثامر  مثال  اإلطار  هذا  يف  مقدما 
استغالل املياه الجوفية املشرتكة بني تونس وليبيا وتونس والجزائر والتي 
تستغل فيها تونس 8 باملائة فقط، حيث وفقا لخريطة أطلس الشمسية 
يف تونس، فإن املعدل اإلجاميل لإلشعاع ملنطقة تطاوين يصل إىل -2050

اليوم، وتتميز منطقة تطاوين مبعدل  2300 كيلوواط ساعة/ مرت مربع/ 
أشعة الشمس املرتفع الذي يقدر سنويا بحوايل 2300 ساعة.

استغالله  املفرتض  من  الذي  الغائب  االستغالل  عن  أمثلة  قدم  كام 
تنوعها  رغم  االخرية  هذه  الغابية،  والرثوات  كالحلفاء  الرثوات  لعديد 
التفاضلية واليد العاملة  البالد وميزاتها  ووجودها عىل مساحة مهمة يف 
التنسيق  وغياب  فيها  املتدخلني  تعّدد  من  تعاين  أنها  إال  فيها  النشيطة 
بينهم وتشكو من مشاكل هيكلية ومن عوائق ترشيعية ومن تهديد بيئي 

وأمني ومن غياب نسيج اقتصادي مهيكل يرتكز عىل إحصائيات دقيقة.

القطاع  مشاركة  أن  وأبرز 
الخام  الداخيل  الناتج  الغايب من 
ال يتعدى 0.003 باملائة ويشكو 
من تثمني دون املرجو واملطلوب 
التعامل  من  يعاين  كام  بكثري، 
املبارش مع اليد العاملة املوسمية 
يسمح  ال  منظّم  غري  إطار  يف 
البيئية  املراقبة  أدىن  بتوفري 
إضافة  واملالية،  واالجتامعية 
الشهائد  أصحاب  غياب  إىل  
سلسلة  يف  العمل  عن  العاطلني 
هذا  وأن  حاليا،  املطبقة  القيمة 
االستغالل الظريف مل يكرس خالل 
أسسا  املاضية  السنوات  كل 
عىل  االسرتاتيجية  للمحافظة 
ما  وتدعيمها،  الغابية  الرثوات 

يبنّي أنه رغم أهّمية الرثوة الغابية وعدد املتدخلني حاليا إالّ أنها مل تنعكس 
ال عىل الناتج الداخيل الخام أو عىل تغيري الطبقة العاملة من صنف الفقر 

والتهميش.
حقوق  تضمن  آليات  إيجاد  كيفية  الصدد،  هذا  يف  املحارض  وطرح 
سكان الجبال وحامية الغابة وتعزيز منتجاتها وضامن دميومة واستمرارية 
النشاط واالستغالل األقىص للموارد دون املساس باملدخرات االسرتاتيجية 
وضامن النسيج االقتصادي الحايل إضافة إىل مكان لحاميل الشهائد العليا 

يف املنظومة.
ومن األرقام املفزعة كشف املحارض أن الغابات التونسية غري ممثلة 
ميزانية  من  استثامرات  وان  باملائة  بـ0.003  إالّ  الخام  املحيل  الناتج  يف 
الغابات وعائداتها  الدولة يف حدود 150 مليون دينار يف مستوى تنمية 
لصالح خزينة  بتّات  موارد  بعنوان  دينار  مليون   5 االقتصادية يف حدود 
الدولة مع 30 مليون دينار بعنوان صادرات لتكون نسبة عائدات تونس 

من هذه املبادالت يف خدود 0.00014 باملائة.
برنامج العمل

ويف مستوى برنامج العمل الذي املأمول، أكد األستاذ أن هذا الربنامج 
يرتكز عىل ابتكار منوال استغالل يراعي اإلشكالية املطروحة ويضمن أقىص 
ما ميكن من حقوق الحلقات املكّونة للقطاع وهي الدولة وسكان الغابات 
والفاعلني االقتصاديني، فعىل الدولة أن تضمن تنفيذ العقود مع الفاعلني 
االقتصاديني عرب اتفاقات اقتصادية مع الفالحني وعامالت الجني وحاميل 
االستغالل،  وجهة  تغيري  أو  املستعملة  غري  املساحات  يف  العليا  الشهائد 
ملقسم  لذلك  املقرتحة  الطرق  عن  تطبيقيا  مثاال  الصدد  هذا  يف  وقّدم 
مساحته 2500 هكتارا، إذ أن املساحة تسمح باستغالل 20 حامل شهادة 
عليا عىل األقل بحساب للفرد ويتضمن نظاما تكوينيا يجرب عىل استعامل 
آالت قّص عند الجني، ويضمن احرتام املرأة التي تجني حتى من خالل 
العمل  صنف  إىل  املهمش  العمل  صنف  من  العاملة  وإخراج  هندامها، 
املهيكل )اتفاقية التكوين تسمح لها يف االنخراط يف املنظومة االجتامعية(، 
فضال عن استعامل قطارات حديثة تخول منتوج متطّور من ناحية الكّم 
الدولية  )عىل األقّل يتضاعف 3 مرات( وجودة عالية تستجيب للمعاير 

وسعر البيع 120 دينار للرت، وهذا ما سيحقق قيمة مضافة عالية.

حسب  اقتصادية  نواة  إىل  مشهد  كل  لتحويل  مقرتحا  قّدم  كام 
املقاييس التالية: تسهيل االستثامر ذو البعد العلمي واستكشاف القيمة 
يقع ضبط  املنطقة  العليا من  الشهائد  لحاميل  مبارش  املضافة، وتشغيل 
ذلك بكراس رشوط، املساهمة يف أعامل الغراسات واملحافظة عىل الغابات 
)بطريقة محّددة مسبقا( وبالتعاون مع املجامع، ويف مقابل ذلك تضّمن 
الدولة اإلرشاف عىل تنفيذ بنود االتفاقيّة بني املستثمر واملجامع وتحمي 

املستثمر من ناحية التزويد باملواد األولية. 
هي  القصري  املدى  عىل  املأمولة  النتائج  املأمولة  النتائج  أن  وأكد 
وتدخالت  برامج  عرب  األرياف  يف  املواطن  لدى  إيجابية  رّجة  إحداث 
مدروسة تستهدفه مبارشة مبا يضمن: عودة الثقة يف الدولة عرب تكريس 
عدالة اجتامعية واقتصادية واستغالل محكم للرثوات الطبيعية والدعاية 
كمنابع  ال  للتنمية  كمكامن  والجبلية  الحدودية  للمناطق  اإليجابية 
وإعادة  منتجة  عنارص  لتصبح  الحضائر  عملة  توظيف  وإعادة  لإلرهاب 
سكان  عىل  االجتامعية  العزلة  فّك  جانب  اىل  املهّمشة  الطبقة  إدماج 

األرياف.
الطريقة  هذه  فستضمن  املتوسط،  املدى  عىل  املأمولة  النتائج  أما 
إشعاع  له  يكون  معيّنة  منطقة  يف  وناجحا  منوذجيا  مرشوعا  اسرتاتيجيا 
اقتصادي يخلق حركية تنموية ويحفز عىل االستثامر، ويف ظرف 5 سنوات 
سيكون النسيج االقتصادي متنوعا وقادرا عىل خلق الرثوة واستيعاب اليد 
دفع  وبذلك  الرشائية  القدرة  وتطوير  التصدير  ودفع  النشيطة  العاملة 

التنمية وتحسني ظروف العيش.
نقاش عميق

نقاش مداخلة األستاذ، تضمنت مداخالت لشباب أتوا بأفكار لتثمني 
بتجاهل  اصطدموا  لكنهم  »املورينقا«  كنبتة  خصوصية  ونباتات  موارد 

السلطات وعدم فتح اآلفاق أمامهم.
كام طرحت مداخالت رضورة تغيري املنوال التنموي الحايل إىل منوال 
جديد يخلق الرثوة ويخلق مواطن شغل حقيقية وجادة، ورضورة اعتبار 
الدولة بكفاءاتها واطاراتها الستغاللهم يف قطاع قادر عىل تحقيق القيمة 

املضافة وانعاش االقتصاد الوطني.
* صربي الزغيدي

كنا كعادتنا يف »حانوتة« الهادي الحجام، نتجاذب أطراف الكالم عن 
الخيال وأزال  حالتنا يف تونس، وما أصبحت عليه من كساد وآالم عطّل 
األحالم، فقال الحجام يا يس محمود أنت كبرينا وتعّد من اإلعالم ودرست 
كثريا وعملت كإمام افتنا يف حالة هذه البالد وما أصبح فيه جّل العباد 
خلناها  ثورية  بعد حركة  مرت عرشية  وقال  فتنحنح  وكساد،  بؤس  من 
والوعود  كاذبة  األحالم  وإذا  أبدية،  سعادة  لنا  وتجلب  وردية  ستكون 
خاوية وهاربة، فقال ابن مصطفى أدعمك يا يس محمود لقد أصبح الحل 
املنشود غري موجود، وقد تأخرنا وإىل الهاوية تقهقرنا فاألسعار طارت ويف 
الّسحاب صارت، ونحن املتوّسطون رصنا بؤساء تضحياتنا ذهبت يف الهواء. 
رغم  فالجراية  مآال  وأضمن  حاال  أصلح  رمبا  نحن  الدين:  خري  عقب  ثم 
هزالها قد تكفينا و«البانكة« وخصمها الذي يشوينا فهي »تكردينا«، فقال 
االستقرار ب«املينة«  الجريد ولكنه فّضل  بالد  املجيد وهو من  يس عبد 
أطلت  ومنذ  »البجبوج«  زمن  قبل  ذلك  ودخلنا  الروج  يف  كلنا  فنحن 

الرتويكا التي نزعت الربكة وعطّلت كل حركة. فعقب يس محمود وقال 
إن االنهيار أىت عىل كل مؤّسسة خصوصية وعمومية وعّم الفساد، ومن 
سنة إىل أخرى هو يف ازدياد ومل تصلحه وزارة وال قضاء وحتى الهيئات 
الّدستورية أصابها هذا الداء. فتدخل ابن مصطفى وقال مل تبّق للدولة 
سلطة ال فعلية وال رمزية. فقال بن تركية فام هو الحّل يا جامعة فالبالد 
ُمباعة وتدور يف القروض الخارجية وقد خرسنا املعركة التنموية وانتقل 
املستثمرون إىل البلدان الخارجية وترتيبنا نزل إىل مراتب دونية، والحقيقة 
أننا يف وضعية كارثية. فسكت بن تركية ثم تنهد وقال ما كنت أظن تونس 
الّسيّئة تتقاذفها رياح عتية وهي يف بحر  »البيّة« تصبح يف هذه الحالة 

أجاج تتالعب بها األمواج. فتكلم الحجام ورغم ثرثرته فله بعض املواقف 
واألحكام وقال البّد من تغيري نظامنا الّسيايس الذي جلب كل هذه املآيس 
وكذلك قانون االنتخابات وحّل كل األحزاب ومحاسبة كّل من أذنب من 
هذه األذناب وإعادة اإلصالح. فأثنى عليه خري الدين وقال البد من أن 
»منشيك الكارطة« من جديد ونعيد كل األطراح. فقال يس محمود هذا هو 
»الصندي« ولنبتعد عن اإلصالح والرتقيع غري املفيد، فالبالد البّد لها من 
عملية جراحية واستئصال اإلصالحات التي زرعها الذين ال يؤمنون بالدولة 
استهالكية. فختم يس  بالدميقراطية ويجعلونها واجهة مرئية  ويتشدقون 
ولن  إصالحا  تونس  تعرف  فلن  مشتّتة  القيادة  دامت  ما  قائال:  محمود 
نجني فالحا وما أكرث بركاتك يا زوج أمي األول لذا رصنا يف عرص التغول...

* املنصف حميدي 
كاتب وإعالمي املتلوي 

املقامة االجتماعية

ندوة الذاكرة الوطنية لمؤسسة التميمي يستضيف الخبير في التنمية المحلية سفيان قربوج:

مواردنا الخصوصية بني استحقاقات الثورة وتجاوب أصحاب القرار

جانب من ندوة مؤسسة عبد الجليل التميمي
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يحتفل العامل يوم 25 نوفمرب من كل سنة باليوم الدويل للقضاء عىل العنف املسلط 

املدين  املجتمع  لتعبئة  عام 2009  املّتحدة يف  األمم  أطلقتها هيئة  التي  النساء،  عىل 

الحملة إلنهاء  تأثري  تقوية  املتحدة من أجل  األمم  والناشطني والحكومات ومنظومة 

العنف ضّد املرأة.

األخوات مريابال.. 1960

هّن  شقيقات،  ثالث  مع  بدأ  النساء  ضّد  العنف  عىل  للقضاء  العاملي  اليوم  وقصة 

باتريسيا وماريا وأنطونيا، وهن من عائلة مريابال، كان والدهن رجل أعامل ناجحا وكّن 

يعشن حياة الطبقة امليسورة املستقرة.

تعرضن لعملية اغتيال وحشية يف 25 نوفمرب سنة 1960 يف جمهورية الدومينيكان، 

لنظام  سياسيا  معارضات  كونهن  بسبب  تروخيلو،  رافاييل  وقتها  حاكمها  من  بأوامر 

تروخيلو الذي ظل عىل هرم السلطة يف بالده حتى عام 1961، فارضا سيطرة مطلقة 

عىل البالد.

الرابعة  انهيار نظام تروخيلو، كرمت ذكرى األخوات مريابال، وقامت أختهن  وبعد 

متحف  إىل  به  ولدن  الذي  املنزل  بتحويل  ديدي  املساّمة  الحياة  قيد  عىل  املتبقية 

لشقيقاتها الراحالت يضّم مقتنياتهّن، إضافة إىل الكتب واألفالم الوثائقية والّسينامئية 

التي خلدت ذكراهن.

وتكرميا لألخوات مريابال اللوايت أصبحن رمزا للمقاومة والّنضال والبسالة يف مواجهة 

خالل  من  ذكراهن  تخليد  املتّحدة  لألمم  العاّمة  الجمعيّة  قّررت  الّنساء،  ضّد  العنف 

االحتفال سنويا باليوم الدويل للقضاء عىل العنف ضّد املرأة بالتزامن مع يوم وفاتهّن.

تحديات يف ظّل الكورونا

من خالل ما رصدته دراسات دولية حول تداعيات أزمة كورونا، فإن األزمة أظهرت 

النساء املترّضر األكرب والحلقة األكرث هشاشة بفعل الجائحة.

تشري  إذ  الوظائف،  فقدان  هي  األزمة  خضّم  يف  برزت  التي  التحديات  أكرب  ولعّل 

األوفر  الّنصيب  كان  األغلب  وعىل  العمل،  مواطن  من  املاليني  فقدان  إىل  التقديرات 

االجتامعية  األنظمة  مستوى  عىل  هشاشة  أظهرت  األزمة  أن  كام  النساء،  من  منها 

خاصة فيام يتعلق بالتأمني عىل البطالة، والتغرّيات عىل مستوى أمناط العمل ومرونة 

ساعات العمل الذي فرضه العمل عن بُعد، ما طرح مشكل التوفيق بني العمل والحياة 

ملحوظ،  بشكل  االجتامعي   النوع  أساس  عىل  العنف  أيضا  فيها  تنامى  التي  األرسية 

فضال عن ذلك، طرحت األمناط الّشغليّة الجديدة تحّديات عىل مستوى رضورة مراجعة 

ترشيعات العمل والرقابة وأهمية التدريب التقني والتكنولوجي لكرس الفجوة الرقميّة 

بني الجنسني.

الحامية االجتامعية،  الصّحة إىل االقتصاد، ومن األمن إىل  ويف جميع املجاالت، من 

تتفاقم آثار هذا الوباء عىل النساء والفتيات ملجرد كونهّن إناثاً، إذ تُعاين النساء والفتيات 

من اآلثار السلبيّة املضاعفة عىل املستوى االقتصادي، وذلك بسبب قلّة دخلهن بشكل 

عاّم وقلة اّدخارهّن وبسبب استالمهّن وظائَف غري آمنة وعيشهّن يف مستويات قريبة 

الرجال  من  أكرب  نسبة  وفاة  عن  األولية  التقارير  كشف  ورغم  الفقر،  مستوى  من 

نتيجة جائحة فريوس كوفيد- 19، إالّ أن صحة املرأة تتأثر بشكل سلبي عموماً نتيجة 

لذلك، بسبب إعادة تخصيص املوارد واألولويات، مبا يف ذلك خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية.

غري  الرعاية  عمل  ِحمل  ازداد  كام 

األطفال  بقاء  بسبب  وذلك  األجر،  مدفوعة 

السّن  كبار  حاجة  وزيادة  مدارسهم،  خارج 

زيادة  إىل  أيضا  الجائحة  وأدت  الرعاية،  إىل 

الناجم عن  واالقتصادي  االجتامعي  الضغط 

االجتامعية،  العزلة  وتدابري  التجول  تقييد 

النوع  أساس  العنف عىل  بدوره  زاد  والذي 

االجتامعّي بشكل كبري. إذ تُجرب عديد النساء 

بجوار  املنازل  يف  االلتزام  »اإلغالق«  بسبب 

الوصول  يتعطل  حني  يف  يضطهدونهّن،  من 

إىل الخدمات التي تُقدم الّدعم للّضحايا.

العنف عىل أساس النوع االجتامعي

املنزيّل  الحجر  بدء  من  أسابيع  بعد 

واإلغالق الذي تعمل به دول العامل بسبب تفّش فريوس كورونا الجديد، ُسّجل تصاعد 

اللوايت يتعرّضَن للعنف األرسي. وال يقترص ذلك عىل دول  بالنساء  يف األرقام املتعلّقة 

ومجتمعات بعينها، بل إّن العنف ضّد النساء والفتيات مُيارس يف كّل املجتمعات ويف 

إطار كّل الطبقات وإن تفاوتت نسبه.

وأشارت بيانات صندوق األمم املتحدة للسكان إىل أنه إذا استمرت عمليات اإلغالق 

ملدة 6 أشهر، فمن املتوقّع تسجيل 31 مليون حالة إضافية من العنف القائم عىل النوع 

إىل  األساس  يف  تعود  ذلك  أسباب  إن  دراسات  وتقول  العامل،  مستوى  عىل  االجتامعي 

زيادة القلق والتوتر الناجم عن فقدان األمن الوظيفي واالجتامعي والصّحي، باإلضافة 

إىل خسارة الوظائف واألعامل بعد اتخاذ تدابري وإجراءات اإلغالق ملكافحة تفّش الوباء.

املرأة  ضّد  املامرس  العنف  معّدالت  تزايد  إىل  أشارت  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة 

والعنف القائم عىل التمييز بني الجنَسني يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك حاالت تفّش 

التي  والطلبات  البالغات  عدد  يف  األخرية،  املدة  خالل  كبرية،  زيادة  وكشفت  األوبئة، 

أنحاء  كّل  يف  األرسي  العنف  بحاالت  املعنيّة  اإليواء  ومراكز  املساعدة  خطوط  تلّقتها 

العامل، حسب ما أفادت بيانات رسمية يف تلك الدول وناشطون يف مجال حقوق املرأة 

ورشكاء يف املجتمع املدين.

وتشري اإلحصائيات إىل أن نسبة 40 يف املائة فقط من النساء اللوايت يتعرّضن لعنف 

أرسي يتقّدمَن بطلب مساعدة، وأقّل من 10 يف املائة من النساء اللوايت يطلنَب املساعدة 

يتقّدمَن ببالغ لدى الرشطة ضّد من اعتدى عليهّن. ويف ظّل الظروف الحالية والعزل 

املنزيل املعمول به يف بلدان كثرية، فإّن اإلبالغ والحصول عىل مساعدة صارا أكرث تعقيداً.

دول  أربع  كّل  بني  من  واحدة  دولة  أّن  إىل  كذلك  املتحدة  األمم  تقارير  تشري  كام 

حول العامل ال تتوفّر فيها أّي قوانني تحمي النساء من العنف األرسي عىل وجه التحديد، 

تحرتم  وال  العمل  عامل  يف  العنف  عىل  القضاء  بشأن   190 االتفاقية  عىل  تصادق  ومل 

االتفاقيات الدولية التي تحمي املواطنات واملواطنني من التمييز والعنف بكل أشكاله 

قانونا ومامرسة.

الجائحة بنحو 1.5  العاملية للعنف ضّد املرأة قبل  التكلفة  وتقّدر املنظمة األممية 

يف  النساء  ضّد  العنف  زيادة  ظّل  يف  الرقم  يتصاعد  أّن  وتتوقع  أمرييك  دوالر  تريليون 

أعقاب تفّش فريوس كورونا الجديد.

تقييد  إىل  الرامية  والتدابري  واالجتامعية  االقتصادية  بالضغوط  كورونا  وباء  ويقرتن 

وتعاطي  املنازل،  يف  االكتظاظ  بسبب  الظروف  هذه  تفاقم  ويزداد  والتنقل،  االتصال 

وقبل  األقران.  دعم  وانخفاض  الخدمات،  عىل  الحصول  فرص  ومحدودية  املخدرات، 

تتعرض  امرأة واحدة من بني كل ثالث نساء سوف  أن  ر  يُقدَّ الوباء، كان  انتشار هذا 

من  مع  منازلهن  يف  محارصات  اآلن  النساء  هؤالء  من  وكثري  حياتها،  خالل  للعنف 

يضطهدونهّن.

املرأة  الكشف عن تسجيل 4 آالف حالة عنف ضّد  تّم  تونس، فقد  الوضع يف  أما 

الفارط،  جويلية  شهر  حدود  اىل  بالبالد  املستمرة  الصّحي  الحجر  فرتة  خالل  والطفل، 

بسبب جائحة فريوس كورونا، حسب بيانات وزارة العدل التي سّجلت أيضا التحقيق 

مع 5 آالف و111 متّهام يف هذه القضايا.

االتحاد وحامية النساء خالل الجائحة

لالتحاد العام التونيس للشغل دور كبري يف حامية النساء من العنف خالل الجائحة، 

الدولة والنضال من أجل بعث  الّضغط  عىل هياكل  أن يعمل عىل  أنه عليه  وأعتقد 

لها،  املمنوحة  املوارد  وزيادة  أساسية  بوصفها خدمات  املنزيل  العنف  مالجئ  ضحايا 

وللجامعات الفاعلة يف املجتمع املدين والتي تعمل عىل خّط املواجهة األمامي، وتوسيع 

قدرة هذه املالجئ عىل استقبال ضحايا العنف من خالل إعادة تأهيل أماكن أخرى، 

مثل الفنادق الفارغة أو املؤسسات التعليمية، لتلبية احتياجات الحجر الصّحي، وضامن 

توفري إمكانية الوصول إليها للجميع؛ إضافة إىل تحديد أماكن آمنة للنساء حيث ميكنهن 

أو  البقالة  متاجر  مثالً يف  الجناة،  تنبيه  املعاملة دون  لسوء  تعرضهن  اإلبالغ عن  فيها 

الصيدليات؛ إضافة إىل أهّمية نقل الخدمات عرب االنرتنات.

كام عىل االتحاد تكثيف حمالت الدعوة والتوعية، لدفع الدولة عىل املصادقة عىل 

االتفاقية 190 بشأن القضاء عىل العنف يف عامل العمل وباحرتام كّل االتفاقيات الدولية 

لكّل  التصدي  أجل  من  النضال  وتوحيد  والعنف،  التمييز  من  املواطنات  تحمي  التي 

محاوالت رضب الحريات واالرتداد عىل املكاسب الدستورية والقانونية واملجتمعية التي 

حّققتها النساء يف تونس، ووجوب التضامن املطلق مع كل النساء ضحايا حوادث العنف 

سالمتهّن  والعمل عىل ضامن  الرجعية،  الذكورية  العقليّة  وضحايا  مؤّخرا  جّدت  التي 

ودعم نضالهّن يف التشبّث بحقوقهّن واملطالبة مبحاسبة الُجناة مبختلف أصنافهم.

* إعداد: صربي الزغيدي

25 نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف المسّلط على النساء:

املرأة كانت الحلقة األكثر هشاشة بفعل الكوفيد، وهذا دور االتحاد
يف حماية النّساء خالل الجائحة

* حسني عبد الرحيم

استيقظ العامل أجمع عىل خرب وفاة العب كرة القدم األرجنتيني املوهوب 
»دييغو مارادونا« من أزمة قلبية مفاجئة بعد أشهر من إجراء عملية جراحية 
الستئصال ورم يف املخ. وكانت وسائل اإلعالم كافة تبّث الخرب العاجل بوفاة لهذا 
الالعب الذي أحرز لبالده عىل بطولة كأس العامل وملدينة »نابويل« عىل البطولة 
عّمت  الحزن  مظاهر  السنني.  لعرشèات  غياب  بعد  االيطايل  للدوري  املمتازة 
كل مكان يف املقاهي الشعبية ومالعب كرة القدم وأعلنت الدولة األرجنتينية 
ليلقوا  ايرس« يف طوابري طويلة  »بيونس  الناس يف  أيام اصطف  لثالثة  الحداد 
نظرة أخرية عىل جثامنه املسّجى ويف »باب جديد« كان الناس يتقبلون العزاء. 
بهذا  نره  مل  كبار.  وفنانني  وفاة رؤساء وزعامء  نشاهده حتى يف  أمر مل  وهذا 
االتساع العاملي من قبل طبعا هناك جنازات هائلة شاهدناها ل«عبد الحليم 
حافظ« و«أم كلثوم« لكنها مل تكن بهذا االتساع غري املسبوق وال مياثلها اال ما 

شاهدناه عند وفاة الزعيم »جامل عبد النارص«.
فمن  متناقضة  أخبار  محل  كان  املاضية  األعوام  طوال  نفسه  »مارادونا« 

شافيز«  و«هوغو  كاسرتو«  »فيديل  الكويب  للزعيم  حميام  صديقا  كان  ناحية 
الفلسطيني ولقضيته ومعاديا للواليات  يف »فنزويال« ومنارصا شديدا للشعب 

املتحدة وسياساتها ومحبا للفقراء وقضاياهم.
من ناحية أخرى هو مدمن عىل الكوكاكيني الذي ُعولج منه بصعوبة وصديق 
للامفيات االيطالية وعربيد ال يتخفى يف فضائح نسوية مشهورة يف وقتها. وكان 
كذلك مخادعا يف الهدف الشهري بيده يف مرمى انقلرتا بعد حرب شنتها عىل بالد 
حكومة« مارغريت تاترش« السرتداد جزيرة »فولكالند« يف املحيط وهي كانت 

محّل نزاع بني البلدين.
اشتياق يف  منها عن  كبري  »مارادونا« عربت يف جانب  الحزن ملوت  مشاعر 
العامل اجمع إىل هذا النوع من الرباءة منفلتة العقال والتي انحدرت من طفولة 
بائسة استطاعت ان تتغلب عىل الحزن واألىس لتصنع مجدا يتغنى به الجميع 
ومع املجد مل يتجنب »مارادونا« أن يأخذ جانب املقهورين وهو منترص ومتّوج 
الشعبية يف امريكا  الدينية املسيحية  للُمَخلّص يف القصص  وهي ظهور جديد 
الالتينية واماكن كثرية اخرى ذلك الذي يحقق حلم الفقراء نيابة عنهم ويكسب 

حتى بالخدعة تعويضا عن خسارة الجميع.
عىل زنده وساقه التي يسجل بها كان وشم »تش غيفارا« الذي ميثل أيقونة 
رحيل  كان  والقمع.  املذلة  من  الفقراء  تحّرر  يف  لألمل  وعاملية  التينية  أخرى 
»غيفارا« مشهودا ايضا وهو جسد مسّجى بني نظرات الجرناالت ولكن غيفارا 
انتصارا عىل  ثوريا وسياسيا وعسكريا حقق مع آخرين  قائدا  األرجنتيني كان 
ديكتاتورية يف »كوبا«. لكن هذا املرة الحزن البليغ والعميق عىل من انترص يف 
املالعب الخرضاء حتى برضبة يد مخادعة. ساّمها هو »يد الله« التي يأمل يف 
أن تعني املستضعفني عىل األقل بأن يتناسوا أحزانهم وخسائرهم. ويفرحوا ولو 

ملقابلة واحدة وهبتها لهم الّسامء.
انخراط  وتستدعي  محرّية  وليست  جديدة  ثقافية-اجتامعية  ظاهرة  هذه 
الجادين لالعتكاف عىل عمل متعدد املجاالت للكشف عنه  الباحثني  عرشات 
واالجتامعية  الثقافية  واإلشارات  املعنى  هذا  عىل  والتعرف  العميق  والتحري 
وللفقراء  واملغفرة  الرحمة  له  مارادونا«..  ظاهرة  مسّمى«  تحت  ودالالتها.. 

العزاء.

»مارادونا« ليس فقط ظاهرة كروية
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شخصيات

كلمة حق:

تونس يف قلب العاصفة
 

* النفطي حولة

  
االنتفاضة  عهد  بعد  الكارسات،  الجائحات  بالّسنوات  متّر  تونس  زالت  ما 
مدخال  وستدّشن  السابق.  الرئيس  هروب  اىل  أدت  التي  الثوريّة،  الّشعبية 
ملرحلة األزمات املستعصية والّصعبة واملعّقدة وغري املسبوقة يف تاريخ تونس. 
والقانون  والعدل  الحق  دولة  سيؤّسسون  أنهم  التونسيون  حسب  أن  بعد 
والعدالة االجتامعية يف جّو من الحّرية والّدميقراطية. تلك الحّرية التي دفعوا 
من أجلها مئات الّشهداء والجرحى وقّدموا رضيبة الّدم غالية يف سبيل تحرير الوطن واملواطن. كانت كّل 
أحالمهم وطنية وأمانيهم وردية بعد أن اعتقدوا أنهم سيقطعون نهائيا مع التّبعية واالستعامر ومشاريعه 
وبرامجه التي أرشف عليها صندوق الّنقد والبنك الّدوليني يف العهود الّسابقة. مع العادة الّسيئة الّسهلة. 
وبعد أن ظّنوا أنّنا سنقطع وإىل األبد مع تلك االختيارات الالّوطنية املرتبطة عضويّا بالرّساميل األجنبية 
التي ارتبطت خالل عهدين بتلك العادات الّسهلة والّسيئة يف االستدانة الخارجية، التي ما انفّكت تدّعم 
التّبعية لالقتصاد الّرأساميل العاملي. فكانوا وكّنا من الحاملني بتونس الجميلة الّسعيدة التي ستخرج من 
والحيتان  واملافيات  واملحاباة،  املواالة  ودولة  والعاملة،  واالستبداد  الفساد  وأنظمة  والجور  الظّلم  نفق 

الكبرية.

بعد عرشية سوداوية مظلمة وظاملة.  كبيسة حبيسة،  تونس يف سنوات حزينة  ويلتاه ها هي  يا  لكن 
ومؤّسسات  هيئات  الفساد  عىل  ترشف  صارت  بل  واإلفساد.  الفساد  فيها  استرشى  عجاف،  وسنوات 
انتقال  الفاسدة يف  الدميقراطية  الفساد طبّع مع  والفاسدين. وكأن  الفساد  الواقع ملحاربة  بها يف  جيء 
البؤساء.  الغنب والبؤس وتكاثر  الفساد دميقراطيّا. وتضاعف فيها  دميقراطوي فاسد ومشبوه. حتى صار 
وعّم الفقر وسادت الجوائح. جهات منكوبة منهوبة، ما زالت تنتظر حّصتها يف التنمية العادلة والتشغيل. 
الجوع  هو  بل  منّو.  وال  مناء  وال  بها  حلّت  تنمية  فال  والّشقاء.  البؤس  يف  تتشابه  أصبحت  الجهات  كّل 
والحرمان والّصمم. فاستفحلت البطالة وتضاعفت. وعّم الفقر وعّز الّشغل وانقطع التشغيل. ومع »ربيع 
الدميقراطية« والفوىض الخالّقة، ساد االنفالت والتسيّب والغليان والهذيان. وتراجعت الّدولة وتهالكت. 
وتغّولت القبيلة والعشرية واملنطقة والجهة عىل الدولة، ومترّدت. وأصبح تعطيل اإلنتاج، وقطع الطرقات، 
الغضب  تزايد  الله. ومع  أعّزكم  عليه،  العمومي سلوكا وعادة »دميقراطيّة«، ال نحسد  املرفق  وتعطيل 
والطّلب عىل الّشغل وحظوظ التّنمية، انساق الحّكام الجدد يف صكوك الغفران باإلمضاء عىل اتّفاقيات 
موعودة. ومبا أّن الحّكام الجدد مل يقطعوا مع االستعامر ومشاريعه املعطّلة للتنمية يف بعدها الوطني 
التحّرري. بل اعتادوا وتعّودوا عىل الحلول السهلة، مستأنسني »بالرتاث النري« للحكام القدامى يف التعويل 
عىل القروض واالستدانة. فرتاكمت الديون وتضّخمت املديونية، وتسارعت وترية االستدانة. وهكذا وصلت 
اتفاق  اإلطار جاء  الكوميسيون. ويف هذا  لجنة  تبقى منها إىل حالة إفالس شبيهة مبرحلة  ما  أو  الدولة 
وتسود  الجهوية،  التنسيقيات  لتفّرخ  الكامور،  شباب  تجربة  فتُستنخ  النار.  الّزيت عىل  ليصّب  الكامور 
وتستأسد عىل الدولة، حتى أصبحت فوق الدولة. وبدا عرص الفنت الداخلية والحروب األهلية عىل تقاسم 
الرثوة وتقسيم البالد يطّل من وراء الّستار. وأصبحنا عىل مقربة من مرشوع التفتيت الذي دّشنه بوش 
االبن. وال سيام أّن تونس ليست مبعزل عن الوضع اإلقليمي املتفّجر يف ليبيا واملصدرة لإلرهاب، وال عىل 
الجزائر التي يرتبّص بها الرتيك واإلمارايت بضوء أخرض أمرييك. وإذا ما أضفنا ما قاله رئيس مجلس النواب 
لشباب الجهات، الذي دعاهم إىل أخذ حّصتهم من الرثوة، نقول إن تونس الجميلة انتهى زمنها. أو ليست 

تونس فعال يف قلب العاصفة؟

* الطايع الهراغي

»ال يرسد التّاريخ إالّ ما تبّقى من املايض محفوظا يف الّذاكرة«                           
* عبد الله العروي )مجمل تاريخ املغرب(   

البالد  أنتجتها  »أقوى شخصيّة  الّدرعي:  أحمد  قال عنه معارصه ونصريه يف محنته   
التّونسيّة بعد الحرب العامليّة األوىل وأكرب ضحيّة فقدتها البالد منذ أجيال«. وقال عنه 
الفتى زمنه بقرنني«. 36 سنة )1899//  األديب املرصّي طه حسني »لقد سبق هذا 
الّسياسيّة  الحياة  الحّداد  طبع  فقد  ذلك  ومع  الحياة.  من  نصيبه  هو  ذلك   )1935
والفكريّة والّنقابيّة بشكل ملفت ومذهل. يشهد عىل ذلك ما متثّله آثاره من أهميّة 
والتّنقيب،  بالبحث  له هوس  من  لكّل  والنقايّب  الفكرّي  املجالني  يف  أسايّس  كمصدر 
بل ميكن الجزم بأّن التّجربة الّنقابيّة األوىل 1924 كان سيلّفها الّنسيان لو مل يخلّدها 
بيانا  الذي يعّد بحّق  الّنقابيّة«  الحركة  التّونسيّون وظهور  الحّداد يف كتابه »العاّمل 

تأسيسيّا يكشف وعيا مركّبا بأهّميّة التّأريخ للمنعرجات املفصليّة.              
زيتويّن التّكوين، أحادّي اللّسان، متحّرر الفكر، متمثّل لطبيعة العرص كام يكشفه رأيه 
يف تحّرر املرأة بشكل جزمّي: »إنّها ذاهبة يف تيّار التّطّور الحديث بقّوة ال متلك هي 
وال نحن لها رّدا«. مفارقة عجيبة حرّيت الباحثني )زينب بن سعيد الشارين/ مصطفى 
كريم....( ال فقط بحكم البيئة املحافظة التي تكّون فيها بل أساسا للجرأة التي متيّز 
بها، أّوال يف االنتصار للمرأة بشكل صادم ومربك للعقليّة الّسائدة كام تعكسها الرّدود 
كتاب  أحدها  الزيتونة  مشايخ  قبل  من  واملجتمع«  الرّشيعة  يف  »امرأتنا  كتابه  عىل 
»سيف  كتاب  وثانيها  مراد،  بن  الّصالح  محمد  للّشيخ  الحّداد«  امرأة  عىل  »الحداد 
الحّق عىل من ال يرى الحّق« للّشيخ عمر الربّي املدين. ردود عناوينها فقط تكشف 
كتاب  به  حفل  ما  يف  وثانيا  ومخاطرة،  مغامرة  من  الحّداد  عليه  أقدم  ما  خطورة 
»العاّمل التّونسيّون وظهور الحركة النقابية« من متثّل للفكر اللّيربايّل التّحّررّي والفكر 
االشرتايكّ واالجتامعّي وإعالء لقيمة العمل. أليس الكتاب الجيّد هو بالتّعريف ذلك 

الذي متليه الحقبة عىل كاتبه؟

* الحركة النّقابيّة وفعل التّأسيس 
 التّأريخ لحيثيّات تشّكل أّول تجربة نقابيّة تونسيّة لحاًم ودًما ال يقّل خطورة وقيمة 
عن فعل التّأسيس ذاته إذ ال معنى أليّة تجربة ما مل تتحّول إىل إرث نظرّي وعميّل. 
أيضا  التّلف. هي  من  للتّجربة  مراكمة وحفظ  لعمليّة  تأسيس  التّجربة هو  تدوين 
الوعي  الحّداد كمفّكر ومصلح يف بحثه عن رصد بداية تشّكل  كشف عن شخصيّة 
تونس  يف  الّنقايّب  الفعل  سيؤطّر خصوصيّات  الذي  املستقّل  الّنقايّب  التّنظّم  بأهميّة 
ويثبّتها. كتاب »العاّمل التّونسيّون وظهور الحركة الّنقابيّة« ميثّل منعرجا يساوي أو 
يفوق كتاب »تونس الّشهيدة« للثّعالبي بشهادة أكرث من باحث أكادميّي. فإذا كان 

مؤلّف  أنّه   -رغم  الثّعالبي  إىل  املنسوب  الّشهيدة«  »تونس  كتاب 
جامعّي- قد رسم انعطافة يف تاريخ الفعل الّسيايّس يف تونس بحكم 
يف  املتّبعة  االستعامريّة  الّسياسة  بفضح  ومجاهرته  الّسجايّل  طابعه 
من  عليها  مطروح  مبا هو  الّدستوريّة  الّنخبة  وعي  عن  وعرّب  اإليّالة 

مهاّم، فإّن كتاب الحّداد يكتيس ميزات عديدة، أّولها مقّدمته العجيبة، 
وثائق  عىل  مبارشة  االطاّلع  بإمكانه  ولو  العربيّة،  غري  يتقن  ال  فالحّداد 

مراحل  بحيثيّات  دقيقا  إملاما  الطّويلة  مقّدمته  كشفت  فقد  ذلك  ومع  أجنبيّة، 
وكيفيّة  الغرب  يف  العاّملية  الحركة  تطّور  ومنعرجات  أوروبا  يف  الّرأسامليّة  تشّكل 
الحركة  لتاريخ  أمينة  الحّداد حوصلة  لقد رسم  القدمية.  املاركسيّة يف روسيا  انتصار 
طبيعة  بوضوح  تكشف  التّاريخيّة  للّديناميكيّة  ماّدّي  بتحليل  األوروبيّة  العاّمليّة 

تفكريه املتجاوز لعرصه. 
التّأسيسيّة، مقادة بهدف يكشف وعيا بجدوى ورضورة  الوثيقة  إىل  أقرب  املقّدمة 
التّنظّم الّنقايب للعاّمل التّونسيّني باالنخراط يف نقابة مستقلّة عن الّنقابات الفرنسيّة 
نسجا عىل منوال التّجارب العاّملية العامليّة، خاصيّتها املزج العضوّي بني االجتامعّي 
اإلرضابات  ولعّل طبيعة  املستعمرات.  الّنقايّب يف  الفعل  لخصوصيّات  متثاّل  والوطنّي 
التي أطّرتها الجامعة )جامعة عموم العملة التّونسيّة( والتي مل تشمل إالّ الرّشكات 
الّنقايّب والّسيايّس،  األجنبيّة االستعامريّة دليل واضح عىل استيعاب املؤّسسني لتالزم 
االجتامعّي والوطنّي. ولعّل العجيب حّقا هو التّفطّن منذ البداية إىل أّن قدر الجامعة 
أّن أغلب املؤّسسني معروفون  الّسياسيّة. ورغم  أن تكون مستقلّة عن كّل األطراف 
ومسؤوليّاتهم  الحزبيّة  قناعاتهم  بني  متييزهم  دون  يحل  مل  ذلك  فإّن  بانتامءاتهم 
الّنقابيّة، وتحسب لهم جرأة التّباين مع أحزابهم )بعضهم يتحّمل مسؤوليّات متقّدمة 
الحداد  نعته  ملا  رفضا  املدين(  توفيق  وأحمد  الحّداد  الطاهر  غرار  عىل  الحزب  يف 
املجلس  الحّر/  الحزب  اإلصالحّي/  )الحزب  الجامعة«  ضّد  األحزاب  بـ»تألّب  ذاته 
الكبري بالحكومة التّونسيّة( يوم تنّصلت منها وزكّت قرار الّسلط االستعامريّة بحلّها 
فيه تسجيل دقيق  اليوميّات  إىل  أقرب  الكتاب  الثّاين من  الجزء  أعضائها.  ومحاكمة 
لوترية تشّكل الّنقابات وللمجهود الذي بذله املؤّسسون يف اإلقناع برضورة االنسالخ 
الجامعة ليس قرارا مسقطا وال هو رغبة يف  الفرنسيّة.. تأسيس  الّنقابات  من وعن 
)اعتصامات(  تحرّكات  لجملة  طبيعّي  تتويج  إنّه  نخبة،  ببال  فكرة خطرت  تجسيد 
الحركة  أّن  أّولهام  مفصلينّي،  أمرين  تكشف  تحرّكات  التّونسيّون،  العاّمل  خاضها 
الّنقابيّة نشأت منذ البدء صداميّة، خاصيّة ستطبع كل مراحل الفعل الّنقايّب يف تونس 
وتحكم إرثه ومتثّل له منعة. يكفي فقط التّأكيد عىل أّن ما تال من التّجارب الّنقابيّة 
عيل  محمد  الّشهيد  الّنقابيّة  البذرة  لباعث  ووفاء  الجامعة  لتجربة  إحياء  إالّ  ليس 
نخبة  والتزام  العاّمل  لتالقح حامس  نتاجا  كان  الجامعة  بعث  أّن  وثانيهام  الحاّمي، 
مفّكرة )أساسا محمد عيل الحاّمي والطاهر الحّداد(، األّول يحوز عىل فضل التّأسيس 

والثّاين يحوز عىل ميزة التّأريخ.

* القراءة الزّمنيّة ألحكام الشّريعة                          
 أحدث كتاب »امرأتنا يف الرّشيعة واملجتمع«حال صدوره 1930 زوبعة 
الباحثني صدمة يشهد عليها تألّب الوسط املحافظ عىل  اعتربها بعض 
املعبّد  البعري  إفراد  الذي أفرد فعال  الكتاب  الكتاب وأساسا عىل صاحب 
وحكم عليه أن يعيش بقيّة حياته يف عزلة. ما مييّز الكتاب ليس جرأة الحّداد 
يف مغالبة الفكر املحافظ واعتبار تحّرر املرأة يندرج يف تيّار »التّطّور الحديث بقّوة 
ال متلك هي وال نحن له رّدا« وإمّنا يف طبيعة القراءة التي اعتمدها يف تأويل أحكام 
الرّشيعة ويف املقّدمات التّأسيسيّة التي اتّكأ عليها. الكتاب حفريّات يف األسس يف ما 

يجوز اعتباره تثويرا للنّص الّدينّي. 
أىت  »ما  الجوهر  بني  التّفريق  هي  قراءته  الحّداد  عليها  بنى  التي  الكربى  املقّدمة 
التّوحيد ومكارم األخالق  به اإلسالم وجاء من أجله وهو جوهره ومعناه« كعقيدة 
األحوال  عداد  ما هو يف  وبني  بقاءه،  باقية  فهذه خالدة خلوده  واملساواة.  والعدل 
العارضة للبرشيّة، أحوال متغرّية بالرّضورة تحكمها مالبسات كمسائل العبيد واإلماء 
وتعّدد الزّوجات وما شابه.«فام يقع لها من األحكام إقرارا لها أو تعديال فيها باقية ما 
بقيت فإذا ذهبت ذهبت أحكامها معها«. األعراض ليست من اإلسالم يف يشء »ما ال 

ميكن اعتباره حتى كجزء من اإلسالم«. 
املقّدمة الّصغرى قوامها أّن اإلشكال ليس يف الرّشيعة وإمّنا يف تأويل األحكام. وتلك 
املالبسات ويف قطيعة  الزّمن ويف طالق مع  انفصال عن  الفقهاء. فهم يف  مسؤوليّة 
العمل بأقوال من تقّدمهم  الحارض، »يجنحون إىل  مع ما تقتضيه مصلحة املجتمع 
الّسنني. ويحكمون بأحكامهم مهام تباينت أحوال املجتمعات  يف العرص ولو مبئات 

اإلسالميّة باختالف العصور«.
املقّدمة الّصغرى الثّانية هي ربط األحكام بالرّشوط التّاريخيّة التي تّم فيها إنتاجها 
مبدأ  الحّداد  وساّمها  الّنزول  أسباب  املفرّسون  أسامها  والزّمنيّة  الظّرفيّة  وسياقاتها 
التّدّرج. فاألحكام ليست مطلقة يف الزّمن بل مشدودة إىل ظرفيّة زمنيّة ومالبسات 
بلغه  الذي  الّنضج  مبستوى  مبا  مرتبطة  حينيّة  لحاجات  انعكاس  بالرّضورة  هي 
املجتمع. األحكام إذن استجابة إلرهاصات مجتمعيّة، وليست تفّهام أللفاظ الّنصوص 
وما تحتمل من معنى مبعزل عن أوجه انطباق تلك الّّنصوص عىل حاجات العرص. 
الّنّص هو قراءتنا نحن له. مسألة أدركها الحّداد وحسمها منذ الثّلث األّول من القرن 
الفعل  ويختصم«.  جرّاها  »يسهر  القرن  قرابة  بعد  مّنا  البعض  زال  وما  العرشين. 
الّنقايب مستقّل أّوال يكون. ذلك ما نحتته أّول تجربة سنة 1924. ومع ذلك ما زالت 
االستقالليّة هاجسا وليست منجزا. الّنخبة منحازة للهّم املجتمعّي، مدركة لرسالتها، 
كتابة  الحّداد  كرّسه  ما  ذلك  تذيّل.  بكل  كافرة  تبعيّة  بكّل  متربّمة  بهّويتها،  واعية 
ومامرسة، ودفع يف ذلك الرّضيبة، كّل الرّضيبة. وما زالت نخبنا، بعد عرش سنوات من 

الثّورة، مصابة ب«جائحة كورونا« اإلرضاب عن التّفكري. 

في ذكرى وفاته الخامسة والّثمانين 07 ديسمبر 2020   

الّطاهر الحدّاد ذلك الّثوريّ املنسيّ 
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* حاوره أبو جرير 
نورالدين بالطيب شاعر وصحفي، من مواليد مدينة دوز سنة 
واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  وكلية  دوز  مدينة  يف  درس   .1967
بتونس. رئيس تحرير يف جريدة الرشوق. كتب للمرسح والسينام 
الصيف/  أمطار  موحشة/  قصائد  الشعرية:  أعامله  من  الوثائقية، 
أنت... أيتها العزلة/ كعشبة... يف الرمال/ صلوات للرمل... وللذكرى. 
الحميد خريف  أيام إسبانية/ عبد  له كتب أخرى منها:  وصدرت 
والصحفية/ حسن مرزوق خفايا معركتي  األدبية  حياته ومقاالته 

بنزرت وفلسطني وانقالب 1962. 
بحرفّية  تعامل  بهم.  وعرّف  عنهم  وكتب  املبدعني  عديد  حاور 
مع جميل األجيال واالتجاهات الفكرية واملعرفية يف شّتى مشارب 
اإلبداع األديب والفّني واملرسحي وهو الشاعر املتحصل عىل جائزة 
رئيس الجمهورية يف بداياته. جايل أهّم األسامء الّشعرية وحافظ 
من  إنه  وها  والّصحافَة.  الّشعَر  ملتحًفا  الجنوبية  عىل خصوصّيته 

املحاِور املحرتف إىل الّصحايفّ والّشاعر املعرتف .
التقته جريدة الشعب فكان هذا الحوار:

)الحزن  مضامني  عليه  تسيطر  خاص  شعري  مناخ  لديك   *
السنني  يف  إليه  انضافت  ودوز...(  الطفولة،  إىل  الحنني  والخيبة، 
األخرية مضامني جديدة تتعلق مبدن أجنبية زرتها وتركت أثرا فيك 
أو قصائد مهداة إىل كتاب أو فنانني غادرونا، هل ان ذلك خيار واع 

منك أم يندرج ضمن عفوية القول الشعري؟
-أنا أؤمن أن الطفولة هي ما يبقى وكل الشعراء الكبار يف العامل 
الشاعر  منه  ينهل  الذي  الكبري  الخزان  فهي  طفولتهم  استحرضوا 

وهي النهر الذي يظّل وفيّا ملجراه عندما ميوت كل يشء. 
الّشعرية خاّصة، ال  الكتابة  الذين يؤمنون بأن  الّشعراء  وأنا من 
ميكن أن تكون بقرار أو تخطيط مسبق وكام قال الشاعر الكبري نزار 
قباين الشعر يكتبني. فالشعر قليل ونادر وأنا شخصيا أستغرب من 
الّشعراء الذين يصدرون مجموعة شعرية بانتظام وكأنهم موظفون 

لدى الشعر!
شخصيّا لست موظفا لدى الكتابة وبالتايل فأنا ال أختار متى أكتب 
أو يف أي موضوع أكتب. الّشعر هو إحياء للمكان وتأريخ للّحظات 
اإلنسانية العابرة والتفاصيل اليومية ومن هنا جاءت عالقتي باملكان 

التي دّونتها يف قصائدي عن املدن التي زرتها وأثارت مخيّلتي.
 * لديك الكثري من الكتب عن مبدعني أو رموز تاريخية، تجمع 
بني التوثيق املعريف واألسلوب الرسدي القريب من الحيك، ما هي 

ظروف إنتاجك لهذه الكتب؟
مسكون  وأنا  للذاكرة  تدوين  هي  الكتب  من  النوعية  هذه   -
بتدوين الذاكرة وهي أقرب إىل طبيعة عميل ومهنتي، إذ أنها تعتمد 
يل  سمحت  وقد  التاريخي.  والتدوين  الحوار  وعىل  األرشيف  عىل 
مهنة الصحافة التي اخرتتها منذ ثالثني عاما لقاء قامات يف الثقافة 
كتبهم  أقرأ  أو  وأنا طفل صغري  التلفزة  يف  أشاهدهم  كنت  والفن 
ونورالدين  الحمروين  اللطيف  عبد  مثل  الصحف  يف  مقاالتهم  أو 
مطيمط  وامحمد  باباي  وابراهيم  الجودي  وجميل  القصباوي 

وغريهم. 
تونس  مقاهي  يف  وجلساتنا  معهم  حوارايت  يف  دامئا  وكنت 
ومطاعمها نتحدث عن تونس التاريخ تونس الخمسينات والستينات 
والسبعينات التي اندثرت معاملها وغابت وجوهها فحاولت أن أدّون 
صفحات من هذه الذاكرة املرشقة وإنقاذها من االندثار وعندي كّم 
بعد  لها  أتفّرغ  أن  أرجو  الّصوتية.  والتّسجيالت  الوثائق  من  كبري 
التّقاعد من أجل تحويلها إىل كتب ميكن أن تستفيد منها أجيال من 

الباحثني يف تاريخ تونس الثقايف. 
* من يعرفك عن قرب يعلم أنك حكاء ماهر. هل مثة مرشوع 

روايئ أو سري ذايت يف املستقبل؟

- رمبا... الحقيقة أنا أعشق الحيك ال أعرف ما إذا كنت موهوبا 
يف ذلك أم ال؛ أكشف رسا رمبا ألول مرة أين حاولت كتابة الرواية يف 
بدايايت وكتبت ما أتوهم أنه رواية، لكن بعد مراجعتها تبنّي يل أنها 
ضعيفة فرصفت النظر عنها وال أتصور أنني سأعود إىل هذه التجربة 
يوما ما. لكن قد أكتب يوما ما، ما يشبه السرية يف عالقة باملدن التي 
زرتها أو الشخصيات الثقافية البارزة التي التقيتها يف مسرييت مثل 
عبد الوهاب البيايت ونجيب محفوظ وامييل حبيبي ومحمد شكري 
والفنانون  األدباء  وكذلك  وغريهم  زفزاف  ومحمد  صالح  والطيب 

التونسيون الذين عشت معهم.
فيَم  سنة،  الثالثني  عن  يزيد  ما  منذ  بالّصحافة  تشتغل  أنت   *

أفادتك إبداعيا وفيَم أساءت إليك؟
اإلبداعي  املستوى  الصحافة شيئا يف  إيّل  الحقيقة مل تضف  - يف 
بل استنزفتني. تصور أنك تكتب كل يوم وتقرأ املقاالت وتصّححها 
طيلة ثالثني عاما وهذا جهد قاتل ال يقدر عليه كّل الناس. كان من 
املمكن أن أخّصصه للكتابة اإلبداعية ولكن تلك هي الحياة. وهذا 
ال  لكن هذا  عليه.  نادما  لست  ما من حيايت  لحظة  كان خيارا يف 
يعني أنني مل أستفد من الصحافة فقد مّكنتني مهنتي من السفر 
ومن اكتشاف مدن وعوامل مل أكن لوالها قادرا عىل زيارتها كام فزت 
وأكادميية  ثقافية  بها وعرفت عن قرب شخصيات  أعتز  بصداقات 

وسياسية مل أكن ألقرتب منها لوال الصحافة.
* هناك من يعترب أن اإلرشاف عىل ملحق أديب يف جريدة يومية 

رائدة قد حّد من نشاطك اإلبداعي أو ظلمك بشكل ما؟
- بالتأكيد.. أعطيك مثاال بسيطا يف هذا الشأن غالبا ما يرفقون 
اإلعالمي« حتى وإن كان هذا يف سياق عفوّي  صفتي ب«الشاعر 
إال أنه يعرب عن سوء نية ونزعة نحو تحقري التجربة. علام أن هذا 
ليس خاصا يب بل بأغلب الشعراء العاملني يف اإلعالم، فلامذا ال يقال 

»املعلم الشاعر« أو«الربيدّي الشاعر« أو«البنيّك الشاعر »!
فاملهنة ال عالقة لها بالشعر، وال أفهم إىل حّد اآلن ملاذا يرسفون 
أي  الحضور يف  أرفض  الظاملة وشخصيا رصت  التصنيفات  يف هذه 
تظاهرة شعرية تصنفني كصحايّف. نعم أنا صحايّف وأعتّز مبهنتي لكن 

أرفض هذا الخلط غري الربيء. 
* حاورت الكثري من كتاب تونس ونقادها، كيف ميكن أن تصف 

الكاتب التونيس من خالل هذه التجربة؟

- أعرف الوسط الشعري واألديب عموما والثقايف منذ ثالثني عاما 
املهّمة  األصوات  أّن  انتباهي  لفتت  التي  واملالحظة  تفاصيله  بكل 
مجهولة يف حني هناك أصوات ضحلة يف تجاربها لكّنها متأل املشهد 
النقد  العامة مستفيدة خاصة من غياب  العالقات  بالّضجيج وفّن 
غريبة  ظاهرة  نواجه  حتى رصنا  االجتامعي  التواصل  وسائل  ومن 
هي أدباء »الفايس بوك« الذين ال نجد لهم أّي مدّونة الفتة لالنتباه 
الذي يلتجئ فيه  الوقت  خالف ما يتوّهمون أنه شعر أو أدب يف 

الكتاب الحقيقيون إىل العزلة والّصمت.
* تُستدعى يف الكثري من األحيان لتكون يف لجان تحكيم إلنتاجات 
أو مشاريع أدبية، كيف تحكم عىل الساحة األدبية يف تونس اآلن 

شعرا وقصة ورواية؟
- املالحظ يف الّسنوات األخرية أن هناك كاّم أدبيا كبريا يف مستوى 

ما  إيجابية، لكن حسب ما الحظت وحسب  الّنرش وهذه ظاهرة 
تحتاج  وكم  النرش  مبعّدل  قياسا  قليل  الجيد  أن  كتب  من  يصلني 
تونس إىل حركة نقدية حقيقية تنصف الكتّاب الجيّدين ومتنحهم 
املكان الذي يستحّقون فاملشهد الثقايف التونيس لألسف قائم عىل 

عدم اإلنصاف والظلم النقدي واإلنساين.
* ملن يقرأ نورالدين بالطيب من أدباء تونس، أو بعبارة أخرى 

هل لديك كتاب مفضلون؟
- نعم بالتأكيد لدّي كتاب مفّضلون رافقوا مرحلة الّصبا واكتشاف 
متعة األدب وأنا أقرأ كل ما يكتبونه، أذكر مثال عبد القادر بالحاج 
وخالد  النالويت  وعروسيّة  املصباحي  وحسونة  نرص  وحسن  نرص 
الله وهناك  النجار الذي اكتشفته فيام بعُد وعزوز الجميل رحمه 
تجارب أخرى الفتة من أبناء جييل ومن الّشباب مثل شمس الدين 
محمود  بن  وفاطمة  فضيلة  بن  وفاطمة  الحامدي  وصالح  العوين 
وآمال مختار وصالح بن عياد وعبد القادر عليمي ولسعد بن حسني 

وعبد الرزاق املسعودي وكلثوم عوايشية وغريهم.
تُعنى  مقاالت  كتابة  انخراطك يف  األخرية الحظنا  السنني  يف    *
من  اليأس  عليها  يغلب  نقدية  مقاالت  تونس،  يف  العام  بالشأن 

الحالة التونسية، ما الرس يف ذلك؟
سنوات ميكن  منذ عرش  التونسية  للحالة  املتابع  أن  أعتقد  ال   -
أن يتفاءل خريا ملا انتهت إليه البالد بعد أن استولت عليها حركة 
النهضة الفرع التونيس من التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني. انظر 
إىل الجهات التي انتفضت ضّد النظام السابق هل تحّقق لها يشء 
مهام كان بسيطا؟ لقد تّم تحويل وجهة االحتجاجات التي انطلقت 
يف 17 ديسمرب 2010 عن الوجهة التي كان يجب أن تكون لها من 

أجل التنمية والكرامة والتشغيل.
وأعتقد أنه عىل املثقف والشاعر أن ال يصمت وهو يرى بالده 
يُقال كانت  الهاوية ومثلام قال »برتولد بريشت«: »لن  تسقط يف 

األزمنة قاسية، بل سيقولون لَِم صمت الّشعراء؟«
*   أنت تبتعد عن الظهور يف مجال العمل الجمعيايت، فلم نرََك 

ترتشح لهيئة اتحاد الكتاب أو لنقابة الصحافيني؟
- هذا يف الحقيقة خيار. شخصيا لست نقابيا وال أشعر أنني أصلح 
يف  بتجربة  قمت  األدوار  هذه  مثل  يجيد  من  هناك  الدور.  لهذا 
العمل الجمعيايت يف املجال الثقايف طيلة عرش سنوات يف مدينة دوز 
متطّوعا، وعانيت ما عانيت من أذى زمن الحزب الواحد ورغم أنني 
لست نادما عىل ذلك إال أين أشعر أحيانا بيشء من املرارة وأقول 
بيني وبني نفيس لقد أهدرت الكثري من الوقت رمبا كنت أستفيد 

منه يف حيايت الخاصة..

الحوار األدبي

 أنــا مسكـــون
بتدوين الـذاكـرة 

الشاعر نور الدين بالطيب لـ »الشعب«:

لم تضف إليّ الصّحافة شيئا... بل استنزفتني
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* أبو جرير       

مثة نصوص تنحاز إليها نقدا وقراءة ومقاربة ودراسة ومثّة نصوص أخرى 
متّر عليها كرشفة قهوة عابرة يف مقهى رساب.

منري هالل  واإلعالمي  الشاعر  بها  أتحفنا  التي  النصوص 
شعرية  مجموعة  الصحراء(  )رايتي  زهيد.  صمت  بعد 
تقلم أظفار األحالم وتوزع األمنيات يف الفالة والكلامت 
املكان.  يف  متأصلة  قصائد  األعامق.  رطب  من  محك 
تتالحم مع حمم الجغرافيا. منري هالل يف رايته الصحراء 
والطريق  العتيق  واملاء  النخيل  بظالل  الشمس  يغمس 
عىل مرمى اللوح املصلوب. )رايتي الصحراء( هي الشعر 
موزّعا بني البالغة والصورة املعرّشة يف جوهر القصيدة.  

ملتقى  مؤسيس  من  وهو  التسعينات  جايل  هالل  منري 
الشعراء الطلبة 

اختفى بإرادة الوقت والوقت صمت العواطف والتأمل 
يف املمكن واملكان.

عمره خمسون نرش مجموعة شعرية يتيمة يتم معرفة الشعراء والساردين 
للجغرافيا. منري هالل تأبط الصمت وخاض تجارب ال تستقيم مع البهجة. 

الصمت يف النرش حكمة وبذخ غرف الحرب.
الهالليني  »آخر  الرحيل  قبل  صادرة  شعرية  مجموعة  من  هالل  منري 
القلوب  1995 سنوات  الوطنية سنة  الشباب  أدب  جائزة  دولته«  ينشئ 
فوق اللغات. كان هناك القصيدة ال تدرك منتهاها. رمبا نقمع أفواهنا أو 

أضالعنا لكن ال ميكن أن نقمع حواّسنا من رفرفة األجنة. )رايتي الصحراء( 
مجموعة شعرية صادرة حديثا عن دار النرش الحديثة )نادي الصحافة( 

الذي يشكر عىل دخوله هذا املعرتك.
األرض  لعمق  التام  السجود  هي  الصحراء«  »رايتي 
وندى  لغة  الصحراوي  اإلنسان  فيض  اكتشاف  ألجل 
ونبيذا وفيضا من األغاين. منري هالل الشاعر واإلعالمي 
الثقايف والجمعيايت والدارس للتضاريس أتحفنا مبجموعة 
ونهارا  ليال  وحدها  القوافل. متيش  مع  ال متيش  شعرية 
وال عتبات لها. مجموعة شمعة ال تذوب وال أغالل لها. 
الصباح  يستفيق  حتى  الّضوء  منها  ينسكب  مجموعة 
وبوصلة العرص واملساء بينهام نار الحرف طّوعه الشاعر 
ألجل مشاعر سياق القصيدة الهاربة من األرسار واألسوار 
األحالم  أظفار  تقلم  مجوعة شعرية  الصحراء«  .»رايتي 
وتوزع األمنيات وهي حجة النهار قبل الليل وحجة ما 

نقشه الرضير عىل سفح العني.
املشمس  الطريق  القافية. تخىل عن  قوافل  اآليت من  الشاعر  منري هالل 

وسلك الطريق الخارج عن الرصيف.
القصيدة وسيلة تواصل الشاعر مع الشاعر واللغة طيف وحكاية.

والحكاية الراية الصحراء والصحراء هي بيت القصيد وشهد اللغة وصلصال 
البيدر. »رايتي الصحراء« وجهة الجوعى إىل الشعر واملشتاقني إىل الحرف 

الراعف لريح القمم واملواويل. 
واملجاز  األساطري  سري  اللغة  قواميس  خارج  القصيدة  هالل  منري  يقول 

شيْبتي البكر والقلب عقلة يف الجنوب والقصيدة عنده مائدة ملاء الحب.
منري هالل الشاعر الساكن يف خرص األرض واألرض ماء وصحراء والصحراء 
يف قصائده حياة وردة والوردة شهوة رسمها منري هالل عىل أفق االعرتاف 

والبوح تونس.
املعرفة  تالفيف  يف  ترسم  أن  تستحّق  شعرية  مجموعة  الصحراء  رايتي 
شاعر  منها  متّكن  تونسية  رواية  والشعر  الشعر  مبعرفة  اتصال  كوسيلة 

تونيس طيب القلب والجرح رسم الطبيعة ورايته الّصحراء.

* رحيم جامعي     

)1(
واآلن اآلن...

اآلن تحديدا...
كلاّم بحثُت يف معنى ٱسمِك وما جاورَه، أدركُت 

متاما ملاذا تلك الّنجمة الخفيضة، الّتي ترُبق 
برسائلها قبل غريها من الّنجوم، تلمع دامئا 

بضوٍء ُمغاير، كأنّها مأهولة بالّسّكان...
وأعتقد أّن البحَر قدميا، كان اسمه: عائشة...

وَمرّة ُسِئلَْت غزالة شاردة:
- ما ٱسمِك يا... غزالة؟

أَجابَْت واثقة من قتالها الُجُدِد:
- ال ميكن أن أكون إاّل عائشة...

وطبعا، أنا ال أفهم -يا طفلتي- ما أقول، فقط 
أردُت أن أبدأَ هذياين بكالٍم جميل.

)2(
ال أستطيع يا عائشة، تحديد زمن الحكاية الّتي 

بدأَْت، كأنّني أُصاُب برضبة حّب ألّول َمرّة...
كّل ما أذكُرُه أنّني رأيْتُِك، عندما َهَفْوُت إىل أَْدفَِإ 

صوٍت، جاءين من مدينة حاملة، تهدأ يف شامل 
البالد...

أدفأ صوت عىل اإلطالق...
انتفضُت من عقرب الّسعادة تلسع سمعي، 

فهتْفُت للّصوت القادم ِمن قلب الّنعومة 
واألمان:

- أهال يا حبّي...
وَحالاَم أنهيُت هاتفي الّسعيد، استدرُْت بكّل 

إليِك...
وكَْم هالَني املشهد...

كنِت بعيدة، كنت بعيدة جّدا، كنِت بعيدة 
و... وحيدة...

مل تكوين أبدا عائشة، كنِت بحارا حبيسًة من 

دموع...
كنِت دموعا لَِو انفلتَْت، ألغرقِت األرض وَمن 

عليها...
مل أكن أعلم أنّني اقرتفُت جرمية حّب، كنُت 

فقط أعلم أنّني أحّب...
ومع ذلك عصف الّشوق يب، إىل الطرّيان َشامال، 

لكّنِك كنِت وحيدة متاما...
فٱقرتبُت وسألُت َعاماَّ إذا ساَءِك مّني سلوك 

ما...
لسُت أدري ملاذا تبادر إىل ذهني أنّني أسأُت 

إليِك...
كانت الّشمس -كام يتوّهم األطفال-، قد 
غاصت يف أعامق األرض، لِتَْخلَُد للّنعاس، 

وبرزَْت من َمْخبَِإها نجمة وِقحة، ورشَعْت تلمع 
ِبِحّدة...

لفتُّ انتباهك:
- انْظُري ما أجملها...

ومثلام لََمَع ضوُء الّنجمة الوقحة، ملع يف عينيِك 
غضب مفاجىء، َوَرّن يف صوتِك َجرٌَس ليس 

هناك أحزن منه، لكّنه حزن غاضب...
وَصَدَر األمر رسيعا:

- اذهب إليها...
كنِت تقصدين صاحبة الّصوت الّناعم، الّتي 
تنتظر هبويب عليها، وهي تحرتق هادئة، يف 

مدينة هادئة بشامل البالد...
حينها فقط، بدأ زمن الحكاية يا عائشة.

)3(
عادًة ما تكون للبدايات أسباب عديدة يا 

عائشة...
وعادة ما تذهب تلك البدايات، بشكٍل صاِعٍق 

إىل مستقبلها، وليس إىل نهاياتها، فَِمْن أجل 
املستقبل بدأَْت، وليس ِمن أجل الّنهايات...

أّما األسباب فإنّها يجب أن تكون عظيمة 

بحجم البدايات...
وأعتقد مثاًل، أّن نهاية رَجل عىل يَِد رَجل آخر، 

ِمن أجل امرأة يحبّها، هو سبب عظيم...
وأن تسيل دماء كثرية بني قبيلتني، ِمن أجل 

قطعة أرض مثاًل، هو أيضا سبب عظيم 
)فاألرض قداسة(...

وأن ميوت رَجل ما، ألّن امرأة ما، قالت له: 
أحبّك... وبكْت، هو أعظم األسباب...

فَُدلّيني إذن يا عائشة، عىل سبب واحد، يجعلنا 
مًعا بعد كّل هذه الّسنني، الّتي ضاعت َهباًء، 
وملْ نقطف ِمن حدائقها ُحلاُم جميال، أو حالَة 

َوْجٍد بديعة...
هل هو الّندم األكول، عىل الّسنوات الّتي 

ضاعت هباًء؟
لكّنني مل أندم عىل يشء يف حيايت، ألنّني كائن 

ال يحّب الّندم...
هل هو القرَُف ِمن الحّب العادي، واالصطدام 

العادي، والواجب العادي؟
لكّنني ملْ أكن أبدا ُمِحبّا عاديًّا...

هل ُهُم األحباب الّذين أضاعونا، أو أضعناهم 
يف زحمة األيّام وامللهاة؟

لكّنني ملْ أُبادر -وهذا ما أعرفه- ِبإهامل 
محبوبة، أو خيانة صاحب...

هل ضيق املكان، وانِْسداد اآلفاق، وهجمة 
الّذكريات الحزينة؟

لكّنني تعّودُت عىل ضيق املكان، وعّوَدين 
)اآلخرون( عىل نَْسِف اآلفاق، وصاحبتي 

ذكريايت الحزينة...
ُدلِّيني يا عائشة، عىل سبب واحد، يجمعنا 

هكذا عىل حافّة هذا الرّشود...
ُدلّيني...

أَْم نحن معا بال أسباب.

جماليات املكان يف »رايتي الصحراء« للشاعر منري هالل

إىل عائشة: غريبان على رصيف واحد
)مقاطع من نصّ طويل(

الجائزة الدّوليّة »أبو القاسم 
الشّابي« ألدب الشّباب يف الدّورة 
40 للمهرجان الدّوليّ للشّعر بتوزر

الشبان  الشعراء  عىل  بتوزر  للشعر  الدويل  املهرجان  انفتاح  إطار  يف 
الهيئة  تعلن  وتثمينها،  بأعاملهم  والتعريف  اإلبداع  عىل  وتحفيزهم 
الجائزة  بعث  عن  بتوزر  للّشعر  الّدويّل  للمهرجان   40 للّدورة  املديرة 
سنة(،   35 من  )األقّل  الّشباب  ألدب  الّشايب«  القاسم  »أبو  الّدوليّة 

اإلصدار األّول.
أعامرهم  تقّل  الذين  والّشعراء  الّشاعرات  لكّل  مفتوحة  الجائزة  هذه 
عن 35 سنة، والذين أصدروا ديوانهم األّول خالل سنتي 2019 و2020، 

وفقا للرّشوط التّالية:
 - املشاركة مبخطوط شعرّي باللّغة العربيّة الفصحى أو بكتاب شعرّي 
األّول  اإلصدار  هو  يكون  أن  عىل  و2020   2019 سنتي  خالل  منشور 

والوحيد ملؤلّفه.
 - أن ال يكون املرتّشح قد شارك سابقا باملخطوط أو بالكتاب يف مسابقة 

أخرى أو مسابقة موازية.
- يف حالة املشاركة مبخطوط شعرّي يجب أن يكون العمل معّدا وجاهزا 
للّنرش، ومل يسبق نرشه أو طبعه ورقيّاً أو رقميّا، أو فوزه بجائزة مشابهة، 

وأاّل يقّدم يف الوقت ذاته لجائزة أو مسابقة أخرى. 
-  ال يجوز للمرتّشح املشاركة بأكرث من مخطوط، عىل أن يكون باللّغة 

العربيّة كرشط أسايّس.
-  أن ال يتجاوز حجم العمل )120 صفحة( حجم أ5 .

-  ال تلتزم هيئة املهرجان بإعادة املخطوطات أو املجموعات الّشعريّة 
املنشورة سواء فازت أم مل تفز. ويتّم اإلعالن عن الفائزيْن أثناء أو بعد 
فعاليّات الّدورة 40 من املهرجان الّدويّل للّشعر بتوزر حاملا تنهي لجنة 
التّحكيم املتكّونة من أساتذة أجاّلء معروفني بالّنزاهة والرّصامة العلميّة 

عملها.
-  تقّدر قيمة الجائزة بـ:1500.د للفائز األّول، و1000.د للفائز الثّاين. أّما 
إذا كان الفائز األّول مخطوطا فتكون الجائزة طباعة مخطوطه وتوفري 

150 نسخة منه للمؤلّف. 
 - يتّم اإلعالن عن الفائزيْن وتسليم الجائزة إثر الّدورة 40 للمهرجان يف 

حفل خاص باملناسبة يعلن عن موعده يف اإلبّان،
-  يُستبعد كّل عمل مخالف للرّشوط أو تنقصه بعض املرفقات. كام ال 

يحّق للفائزين إضافة أّي تعديل عىل العمل الفائز بعد إعالن الّنتائج.
*  املرفقات الاّلزمة:

العنوان  فيها  موّضحا  للمشارك  العربيّة  باللّغة  محّررة  ذاتيّة  سرية    -
الربيدّي، ورقم الهاتف والربيد اإللكرتويّن.

املشارك  العمل  عىل  يحتوي   CD ب  مرفقة  ورقيّة  نسخة  ترسل    -
عىل العنوان الربيدّي التّايل: محمد بوحوش، الّنهوض االجتامعي، توزر 
عىل  رقميّة  نسخة  إرسال  مع  التونسيّة،  الجمهوريّة   .2243 الرّشفة 

 internationalpft@gmail.com :العنوان االلكرتويّن التّايل للجمعيّة
-  ترسل املشاركات بداية من نرش هذا اإلعالن وإىل غاية 10 ديسمرب 

2020 بدخول الغاية.
-  يُلغى كّل عمل وارد بعد التّاريخ املذكور سابقا.
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دعوة 3 حكام من تونس 
للمشاركة يف بطولة إفريقيا 
لالعبني املحليني بالكامريون

لكرة  اإلفريقي  االتحاد  قّرر 
الصادق  من  كل  دعوة  القدم 
وهيثم  ساحة  كحكم  الساملي 
 )VAR( فيديو  كحكم  قرياط 
مساعد  كحكم  الحساين  وخليل 
إفريقيا  بطولة  يف  للمشاركة 
ستقام  التي  املحليني  لالعبني 
بالكامريون من 16 جانفي إىل 7 
الثالثة  الحكام  فيفري وسيشارك 
الذي  الرتبص  يف  الكــامرون  يف 
 2021 جانفي   11 يوم  ينطلق 
االختبارات  إىل  الخضوع  قبل 
البدنية والفنية والنظرية.                     
* حسني

يف ما ييل نتائج عملية قرعة الدورة 

الرتشيحية التحاد شامل افريقيا لكرة 

القدم ملنتخبات تحت 20 عاماً املؤهلة 

إىل نهائيات كأس أمم افريقيا لكرة 

القدم )موريتانيا 2021( التي أقيمت 

يوم االثنني 30 نوفمرب بتونس العاصمة 

عن بعد عرب تطبيق زووم

)كل املقابالت تدور عىل الساعة 14 

بتوقيت تونس(:

• 15 ديسمرب 2020

يف امللعب األوملبي باملنزه

ليبيا – مرص

يف ملعب حامدي العقريب برادس

تونس – الجزائر

• 18 ديسمرب 2020

يف ملعب حامدي العقريب برادس

مرص – تونس

يف امللعب األوملبي باملنزه

الجزائر – املغرب

• 21 ديسمرب 2020

يف ملعب حامدي العقريب برادس

املغرب – تونس

يف امللعب األوملبي باملنزه

ليبيا – الجزائر

• 24 ديسمرب 2020

يف امللعب األوملبي باملنزه

الجزائر – مرص

يف ملعب حامدي العقريب برادس

املغرب – ليبيا

• 27 ديسمرب 2020

يف ملعب حامدي العقريب برادس

تونس – ليبيا

يف امللعب األوملبي باملنزه

مرص – املغرب

ويتأهل يف أعقاب هذه الدورة صاحبا 

املركزين واالول والثاين اىل نهائيات 

كاس امم افريقيا )موريتانيا 2021(.

نتائج قرعة الدورة 
الرتشيحية التحاد شمال 

افريقيا لكرة القدم ملنتخبات 
تحت 20 سنة

كمال بن خليل 
يستقيل من مهامه 

أعلن األستاذ كامل بن خليل الناطق الرسمي للنادي 
االفريقي، استقالته من الهيئة املديرة بسبب ما لحقه من 
سب وشتم ومس من عرضه وتشكيك يف حبه للنادي يف 
عالقة مبا رّصح به مؤخرا كناطق رسمي للنادي االفريقي 

يف ملف الالعبني الكامرونيني.

النادي الصفاقسي 
يعلن 

رسميا عن تأهيل 
املنتدبني الجدد

أعلنت إدارة النادي الصفاقيس عن تأهيل املنتدبني الجدد وهم الغابوين 
ماليك إيفونا والجزائريني زكرياء املنصوري وصربي رشايطية وإلحاقهم 

بالقامئة اإلفريقية إضافة إىل ثالثة العبني شبان من املنتمني للنادي وهم 
بشري الغرياين والثنايئ الغيني كامارا نايب وعصامن.

مدافع النجم رامز 
العواني يمضي 

للشبيبة القريوانية
أمىض مدافع النجم الساحيل رامز العواين )مواليد 1999( عقد إعارة 

ملوسم مع الشبيبة القريوانية. ويذكر أن هيئة الشبيبة كلفت ابنها مراد 
العقبي بتدريب الفريق خلفا لحافظ الحمزاوي.

* محمد 

مرسي محمود مدربا جديدا ملستقبل قابس
أعلنت إدارة مستقبل قابس تعيني مريس محمود 

كمدرب جديد للفريق 
لتكون الرتكيبة الكاملة لإلطار الفني:

املدرب مريس محمود
مساعد مدرب أمني الغرائري

معد بدين أول محمد علية
مساعد معد بدين كامل عبد املومن

مدرب حراس محمد عيل الجواىل 
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بقلوطي مكارم املهدية 
يف ذمة اهلل

 
انتقل اىل جوار ربه محمد صالح البقلوطي حارس مرمى سابق ومسؤول 

ومسري وقيدوم جمعية مكارم املهدية 
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصرب 

والسلوان  أنا الله وأنا إليه راجعون الله.

امللعب التونسي يفرّط يف 
مهاجمه النيجريي للمغرب الفاسي

أعلنت إدارة امللعب التونيس موافقتها عىل انتقال الالعب النيجريي آليمي سيكريو إىل فريق املغرب الفايس. 
ومل تكشف إدارة امللعب التونيس يف بيانها املقتضب، عن قيمة وصيغة العقد املربم بينها وبني إدارة الفريق 
املغريب. وتجدر اإلشارة إىل أن الدويل النيجريي آليمي سيكريو )24 عاما( كان قد انضم للملعب التونيس يف 

جانفي املايض قادما من لويب ستارز النيجريي حيث وقع عقدا ميتد ملوسمني ونصف.

النجم الساحلي يكشف عن تركيبة 
كامل اإلطار الفني للفريق

كشف النجم الريايض الساحيل، عن الرتكيبة الكاملة لالطار الفني الجديد للفريق 
بقيادة املدرب جورفان فيريا: وضم االطار الفني للنجم كال من: ـ جورفان فيريا: 

مدرب ـ فيليبي سيلفانو: مساعد ـ محمد عيل نفخة: مساعد ـ فوزي العوين: مدرب 
حراس ـ أحمد الربيري: معد بدين ـ قاسم بنور: محلل فيديو.

بالل املاجري ينضم للملعب التونسي
أعلن امللعب التونيس، ضّم املهاجم بالل املاجري، ملدة موسمني، بحضور رئيس 

النادي جالل بن عيىس. يشار إىل أن املهاجم صاحب الـ24 عاما، بدأ مسريته 
يف الرتجي الريايض عام 2016. ورحل املاجري عن الرتجي يف 2019 نحو النجم 

الساحيل، لكن التجربة مل تنجح، فتم فسخ العقد بني الطرفني بالرتايض. ومل يلعب 
املاجري، سوى 7 مباريات هذا املوسم رفقة النجم الساحيل، ما دفع اإلدارة لقرار 

االستغناء عن خدماته. 

إثر احتجاجات على المظلمة المسلطة على هالل الشابة وعلى مدينتهم:

االتحاد املحلي للشغل بالشابة وملولش يندّد 
بالهجمة االمنية على املحتجني ويعدُ بالردّ

عرّب املكتب التنفيذي لالتحاد املحيل للشغل بالشابة وملولش عن تنديده الشديد بالعنف املفرط وغري املرّبر الذي مارسته قوات األمن ضّد 
املتساكنني يف الشابة واحتجاجات الشباب عىل املظلمة املسلطة عىل فريق الهالل الريايض بالشابة وعىل بلدتهم عموما.

وأكد االتحاد، يف بيان، رفضه ملا أسامه بحوار القوة وطالب بالعودة اىل الحوار، كام طالب السلطة بتحمل مسؤولياتها يف حلحلة ملف فريق الهالل 
وغريها من امللفات امللّحة يف الجهة، مذكّرا مبواقفه املتسمة اىل االن بالدعوة اىل التهدئة، وأنه يساند اهايل الجهة أمام الهجمة األمنية الرشسة ضد 

املدينة.
كام أكد االتحاد املحيل انه سيقوم بكل الخطوات النضالية املتاحة رّدا عىل هذه الهجمة بالتنسيق مع االتحاد الجهوي للشغل باملهدية.

* صربي الزغيدي

أصدر هالل الشابة بالغا بخصوص قرار التاس القايض برفض الطلب الذي 
الباراج  مباريات  بخوض  الجامعة  قرار  تنفيذ  إليقاف  الفريق  به  تقدم 

لتعويض الفريق بنادي آخر يف الرابطة األوىل ويف ما ييل نص البالغ:
»بعد صدور قرار محكمة التحكيم الريايض برفض الطلب الذي تقدمت 
به إدارة هالل الشابة إليقاف تنفيذ القرار الصادر عن الجامعة التونسية 

لكرة القدم يهمنا ان نوّضح للراي العام الريايض النقاط التالية:
اوال: قرار رفض مطلب ايقاف التنفيذ هو قرار وقتي ينطق به القايض إىل 
حني الفصل يف أصل النزاع وهو بهذا املعنى ال يتعلّق بأصل النزاع الذي 
فإن رفض  فيه وعليه  البّت  إىل حني  التحكيم  أمام هيئة  يبقى منشورا 

قرار إيقاف التنفيذ ال ينقص شيئا من حظوظنا يف كسب هذه القضيّة.
عن  للمحكمة  عرّبنا  اننا  اال  التنفيذ  إيقاف  ملطلب  تقدمينا  رغم  ثانيا: 
الجامعة الستعجال  قبول  املطلب يف صورة  للرجوع يف هذا  استعدادنا 
الجامعة عىل عدة  أنه رغم ترصيحات رئيس  اال  النزاع،  النظر يف أصل 
منابر إعالمية مبوافقته عىل هذا اإلجراء إالّ اننا فوجئنا برتاجع الجامعة 
عن موقفها امام املحكمة ورفضها املوافقة عىل مطلب إستعجال النظر 
بل وطعنت يف مطلب إيقاف التنفيذ بدفوعات مغلوطة ماّم يبطن إرادة 

حقيقية يف متطيط اآلجال بغاية كسب املزيد من الوقت.
ثالثا: هالل الشابة هو من بادر بطلب إيقاف التنفيذ يف صورة املوافقة 
إطار  يف  يتنزّل  ذلك  وكل  امللف  هذا  يف  النظر  إستعجال  مطلب  عىل 
القرار  هذا  مثل  عن  يرتتب  أن  ميكن  ما  كل  درء  محاولة  عىل  الحرص 
اال  البطولة  نشاط  انطالق  بعد  تداركها  يصعب  قد  نتائج  من  الخاطئ 

ان الجامعة التونسية لكرة القدم سعت بكل الطرق لتعطيل صدور أي 
قرار  املحموم إىل تكريس واقع جديد قبل صدور  إطار سعيها  قرار يف 

يف األصل..
وكأنه  الوقتي  القرار  لهذا  التسويق  تحاول  التي  القراءات  لكل  وخالفا 

هو  التنفيذ  وقف  أّن  عىل  التأكيد  نجّدد  فإننا  الجامعة  ملوقف  إنتصار 
مجرّد إجراء وقتي تم رفضه وأن النزاع ما زال قامئا يف األصل وأننا ماضون 
يف الدفاع عن حقوقنا إىل آخر مدى خاّصة وأن ملف الهالل سليم من 

الناحية القانونية وحظوظنا وافرة جّدا لكسب النزاع.

 هالل الشابة يصدر بالغا بشأن قرار »التاس«

عماد املهذبي 
يخوض أول 

تجربة تدريبية
بعد أن اختص يف السنوات الفارطة يف مجايل 

التحليل الريايض وتويل بعض املسؤوليات 
الرياضية املتقطعة صلب النجم الساحيل 

كمدير ريايض بالخصوص، ها هو الالعب الدويل 
السابق عامد املهذيب يدخل يف تحد جديد 

كمدرب يف الدوري القطري٬ املهذيب رشع يف 
مهامه فعليا والتحق بنادي الشامل كمدرب 

مساعد للتونيس رضا الجدي الذي يرشف عىل 
املقاليد الفنية للفريق. ولالشارة فان نادي 

الشامل القطري يضم يف صفوفه شمس الدين 
الذوادي واسامعيل دياكيتي. 

* حسني

شقيق وديع الجريء 
يتخّلى عن منصبه الشريف 

يف اتحاد بن قردان
قالت بعض املصادر املطلّعة٬ من نادي بن قردان٬ أن وجيه الجريء أبلغ 

الجهات املعنية وسلطة االرشاف يف اتحاد بنقردان بأنّه قّرر االبتعاد عن منصبه 
كرئيس رشيف وداعم للفريق٬ الجريء »الصغري« بّرر موقفه املفاجىء بالتزامات 
مهنية تحول وتفّرغه للمهمة التي توالها منذ سنوات. وهناك محاوالت ومساع 

حثيثة تجرى يف الكواليس إلثناء شقيق رئيس جامعة كرة القدم عن قراره 
ولكنها قوبلت مبدئيا بالرفض ازاء متّسك وجيه الجريء باالنسحاب من خطته..
فهل يا ترى سبب انسحابه الحقيقي مثلام بّرر هو ذلك؟ أم هي تعليامت من 

شقيقه األكرب وديع؟ أم أّن وجيه تأثّر بكّل الكالم والتهّم التي توّجهت له يف 
اآلونة األخرية٬ وخاصة الحملة التي استهدفته من النائب مبجلس النواب ياسني 

العياري؟
* حسني القاسمي
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هل الوعي هو تلك املرآة العاكسة لشكل إقامتنا يف الواقع؟ أم هو نقطة 
عبور وتجاوز وتجديد؟ وهل هذا الوعي أمٌر معلٌّق يف الفراغ بعيد املنال 
عيّص اإلدراك خارج عن ذاتنا؟ أم هو يف األصل مرساة نجاة داخل ذاتنا ال 
ننتبه إليها إالّ وقد جرفتها أمواج العمر وطََمرتها؟ وهل يحدث أن نختار 
لحظتنا بعد أن نراكم اختياراتنا التي نلقيها الحقا عىل املشجب التقليدّي، 
الذي عنوانه نواميس املجتمع واألعراف والواقع؟ وهل نختار مبعزل عن 
اآلخرين أم أن اآلخرين هم من يختارون بدالً عنا؟ وهل االختيار فنٌّ أم 
رغبة أم سلوك أم كل هذا وغريه؟ أليس الوعي، ومعه االختيار، هو عمليّة 
أن  يعلمنا  مثلام  برغسون؟  هرني  يخربنا  مثلام  تتوقّف  ال  وتطّور  تشّكل 
ال  مشاعره  وأن  تتغرّي،  ال  قامئة  هويّة  وال  ثابتة  ميلك شخصيّة  ال  اإلنسان 
الّذكريات  تيّار  تتداعى يف  والتّفاعل  التقلّب  التدفّق برضوب  تتوقف عن 

واالنطباعات الحسيّة؟
يف رواية »يحدث أن نختار« للكاتبة سعديّة بن سامل، الّصادرة عن »ديار« 
ولكّننا  أسئلة،  من  تقّدم  ما  عىل  أجوبة  نجد  لن   ،2020 والتّوزيع  للّنرش 
سنلفي أنفسنا أمام شخصيّات مسُكونة بهذه األسئلة وبغريها، شخصيّات، 
أو تحديدا أمام شخصيّتني رئيسيّتني، فاطمة بنت خليفة الزاير أو عايدة بن 
يحيى ومحّمدبن عامر الجبايل، وهام بصدد التّخّفف من صفقات الحياة 
الّسابقة، والعبور نحو عامل جديد، من خالل تداٍع واٍع انهمر من رساديب 
الخطأ  »الخطوة  احرتف  فكالهام  املتتالية،  بالخسارات  املثخنة  ذاكرتيهام 

حني ال يجب«.
وما  واستحضارا،  اسرتجاعا  الّذاكرة،  من  الّرواية  أحداث  انبثقت  ولنئ 
اختارته الرّاوية من مسارات وسياقات، فإن املعجم الّنفيس استأثر مبجمل 
الّرواية وبوصف »الحالة الّروحية/état d›âme« للبطلني، إذ متّكنت الكاتبة 
من إبراز تلك الكثافة السيكولوجيّة الكامنة يف الشخصيّتني دون أن تقع يف 
اإلسقاطات التحليليّة أو القواعد التفسرييّة، وخري مثال عىل هذا التّمّكن، 
أّن الّدكتور النفيّس »ُعقاب« املُعالج للشخصيّتني، جعلته الّروائية سعديّة 
بن سامل »محايدا«، بل اعتمدته مدخال تأطرييّا يف البداية فقط، وأقحمته، 
الحقا، شخصيّة مساعدة عىل تغذية األحداث من زاوية محّددة يف مسار 

األحداث.
العلميّة، تستثمر بشكل وظيفّي،  القوالب  والكاتبة، وهي تتخلّص من 
بطليها-  لسان  لنا -عىل  لتعلن  الّشخصيّتني،  لدى  البرشيّة  الّنفس  تقلّبات 
عن مواقفها من »إكراهات« املجتمع التّونيس ورواسبه الثّقافيّة واألخالقيّة، 
فرتة  من  أكرث  يف  واالجتامعّي  الّسيايس  التّاريخ  عىل  كّوة  من  أكرث  وتفتح 
القرن  ومثانينات  سبعينات  إىل  االستعامر  من  الحديث،  تونس  تاريخ  من 
املايض، من خالل فتحها لزمن الّسد عىل أزمنة سابقة مثّلت إطارا لألحداث 

واملنعرجات التي طالت حياة الّشخصيّتني وحّددت اختياراتهام.
بأربعة  »فاطمة/عايدة«  فيها  استأثرت  فصال   24 عىل  الّرواية  متتّد 
فصال،  عرشون  الجبايل«  »محّمد  نصيب  كان  حني  يف  فصال،  وعرشين 
أنّها »جلسات عالج نفيّس«، تلك  الفصول عىل  وكان ميكن تصنيف هذه 
الجلسات التقليديّة التي نعرفها، حيث الطّبيب املعالج يسأل و«املريض« 
وكشف  الّذكريات  قمقم  فتح  ويف  الكالم،  يف  حرّا  تداعيا  يتداعى  النفيّس 
املركّبات الّنفسية الكامنة يف أعامقه، كان ميكن ذلك، غري أن الكاتبة سعديّة 
بن سامل تقرتح علينا شكال آخر يقطع مع الّصورة الّنمطيّة، فالّشخصيّتان 
توجدان يف فرتة نقاهة متزامنة،«عىل جزيرة منسيّة يف عرض املاء مل تفارق 
البدائيّة«، حيث »ال زمن وال فصول أيضا«، وسينخرطان يف »لعبة«تراسل 
الّضفتني)  بني  البحر  أمواج  توصلها  مختومة  القوارير  يف  (لفافات  بدايّئ 
ذايتّ  خداع  عرب  التّواصل  شوبنهاور،«متعة  يقول  مثلام  لنفسها،  خالقة 
واٍع ومبهج«،فيتكاشفان بالتّناوب بعيدا عن كريّس الكْشف لدى الطّبيب 

الّنفيس.
األقنعة  من  متاما  يتجرّدان  الّرواية  تقّدمهام  اللّتان  والّشخصيتان 
الخوف  أساسا  ومنها  نفسها  املركّبات  يف  تقريبا  يشرتكان  فهام  والُحجب، 
أعراض  فمن  منهام،  كل  شخصيّة  يف  »انفصام«  عن  الّناتجان  والسلبيّة 
وغريها،  التّواصل  وضعف  والهلوسات  واألوهام  الّضالالت  االنفصام، 
تتحّدث  محمد  فشخصيّة  شديد،  بوضوح  ذلك  عن  تعرّبان  والّشخصيّتان 
وعابس  »مبتسم  األوصاف  هذه  مبثل  أيضا  الّسارد  ويصفها  نفسها،  عن 
ودهش وغاضب/محارص أنا بعيون ال أراها ترتّصد خطوايت/هاجس األعني 
التي تالحقني مل يفارقني/الرّجال أيضا يخافون/مل أعد أرغب يف التّأرجح/
أنا لست شجاعا إىل حّد كبري/األحداث تتعاقب عيّل دون أن أتبنّي وهمها 

من حقيقتها/جبان، ستبقى جبانا طوال عمرك/هرب من املواجهة وتحّمل 
املسؤوليّة/مستنفر الحواّس/حرية يف عينّي فالفراغ يستبّد بذهني/شعرت 
بامللل/أوغل فيه الفراغ والّشعور بالّذنب/ شعرت فجأة بامللل/التّحديق يف 
الالّمريّئ شاردا يف الوجود حوله/يغرق يف كوابيس رعب ال تغادره إالّ لتعود 
إليه/غادرت وحيدا ورجعت أكرث وحدة/وزر يضغط عىل صدره/أنا فاشل/

ال حّظ يل مع الّنساء/مطأطئ الّرأس...«.
معيوفة/ الثالث:  األسامء  ذات  الّشخصيّة  املقابلة،  الّضّفة  ساكنة  أما 

فاطمة/عايدة، فهي ال تختلف كثريا عن محمد مثلام تتحّدث عن نفسها 
وأيضا مثلام يصفها الّسارد، وقد سّميت باسم معيوفة مبا فيه من شحنة 
البداية عن هواجسها إذ نطالع يف رسالتها األوىل  سلبيّة، إذ تكشف منذ 
»حضورك... مينحني أمانا افتقدته منذ عرشيّات« لتتاىل األوصاف:«متلبّدة 
ال  خانتني/خواء  ولكنها  نفيس  مع  متصالحة  مىض  ما  يف  الحواس/كنت 
كياين  بالوحدة/حطّموا  فعال  الّشجن/أشعر  فيها/تعشق  يعيش  نهايّئ 
دامئا/هي  يجذبني  منامي/املغناطيس  تطرق  الكوابيس  ربيع/عادت  ذات 
املرتابة من نفسها/إن األمل هو الذي سعى إيّل واستطاب اإلقامة عندي/أنا 

لست شجاعة ولست ثوريّة/إيّن إنسانة أخرى/تعرّثت أكرث من مرّة لظلمة 
تستوطنني/إيّن أتآكل من الّداخل/أنزف يف أعامقي/البّد أين أعيش كابوسا/

أزمتي/توّجس  ألتخطّى  مجهودا  أبذل  آخر/ال  مدار  يف  متوّجس  ذهني 
أصبحت أتخبّط فيه/إيّن الخطيئة/حيايت عار عىل الجميع/نبتة غريبة دون 
جذور/هلوسة تؤّججها روحي املضطربة/أنا املثخنة بالجراح/فراغ يطّوقني 
ويخرتقني وخطوات مرتنّحة/شعوري بالقهر كان أكرب من الكلامت/الّنفس 
للعدم/دفنتُني  املهجورة/استسلمت  وساذجة/املرأة  املحبطة/فتاة خجولة 

حيّة/الّشعور بالخزي والعار/استغّل ترّددي...«.
ضّفته  يف  منهام  واحد  كل  يهيم  الّنائيتني  الّشخصيتني  هذين  أن  رغم 
وهواجسه، فإّن الكاتبة سعديّة بن سامل تُقلّص املسافة بينهام، ال املاديّة 
فحسب، بل الّنفسية والحّسية، إذ توعز الكاتبة للّسارد ليصل ما انفصل 
نسخة من  أو هو  الفاشلة...  تجربتها  نسخة من  »رمّبا هو  فنقرأ:  بينهام 
التّواصل  إىل  يدفعها  الذي  الغريب  الّشعور  ذاك  أو هو  يتمها وغربتها... 
وهنا  القسمة،  يقبل  ال  واحد  إنّهام  ما.«،  حياة  يف  تعرفه  وكأنّها  معها 
ُد« مآيس الّذكر واألنثى أمام قهر املجتمع  تكمن فطنة الكاتبة التي »تُوحَّ
الّسلطوي، فتفلت الكاتبة سعديّة بن سامل من الّسقوط يف االنحياز األعمى 
إىل املؤنّث الكامن فيها، رغم أن قهر املجتمع مضاعف عىل املرأة، وتنترص 
لإلنسايّن يف الرجل واملرأة عىل حّد الّسواء ضّد ما يسّميه سبينوزا »اللطف 

املؤذي«.
والكاتبة وهي متنح شخصيّتيها حريّة اختيار بوح ما تراكم يف ذاكرتيهام، 

املؤبّدة  والرتّسبات  الرّتاكامت  تلك  لتفضح  الّروائية  سلطتها  تستغّل  فإنها 
مجتمعه،  اختالل  من  الفرد  اختالل  أن  لتذكّرنا  بأكمله،  مجتمع  النفصام 
يُبعث،  أن  قبل  ُمدان  الفرد  فيه  الجرائم،  طمس  يحرتف  الذي  املجتمع 
ُمدان من الّسلطة الذكورية والتّمييز الجنيس واالختالل الطّبقي والتمييز 
املختلّة  الجنسانية  والثّقافة  الّسيايس  واالستبداد  املقّنن  والفساد  الجهوي 
واألخالقوية املتبلّدة وتجارة الّدين الرّائجة، وغريها من املكبوتات واملركّبات 
التّسلطية، والكاتبة ال تُسقط مواقفها من هذه األعطاب املجتمعية إسقاطا 
يف غري محلّه، بل هي تُدمجه دمجا يف روايات أبطالها، فكال الّشخصيتني 
تنتميان إىل الطبقة املتعلّمة ومن الطبيعي أن تجري عىل ألسنتهام املواقف 
النقديّة ملجتمع أثخن جراحهام، إنّه »مجتمعنا التّقي الّنقي الذي يتفاخر 
مبكارم األخالق ووراء كل ابتسامة شامتة مرتبّصة ولحظة انتظار لشتيمة«، 
وهو املجتمع الذي مل تذكر فيه »كتبنا املوقرّة أن أمهاتنا كّن يَْشَقنْيَ لنكرب 
ال  الخوف  رديفة  »الّسلطة  فيه  مجتمع  أجمل«،  بآخَر  واقعنا  ونستبدل 
تنفصل عنه«، ويف هذا املجتمع »القامئون عىل الّسلطة يقتلون الّدولة ذاتها 
االنغالق  ُدعاة  البْكر«، مجتمع ال يستفيد من رصاعاته »غري  بقتل مثرتها 
ومجتمع  الحياة«،  مدى  الرّئاسة  عىل  »اإلرصار  مجتمع  أبعاده«  كّل  يف 

»محارصة الحريّات«، ورمّبا لذلك كان املكان الرئييّس لألحداث منعزال.
وقد نتوّغل بعيدا يف تأويل بعض ماّم ذهبت إليه الكاتبة، فرنى أن هذا 
املجتمع ذاهب نحو التّقهقر متاما مثل والد بطلتها التي تقول عنه »تراءى 
يل رجل شيخ يجاهد للّصعود وما إن يبلغ نصف املنحدر حتى يتقهقر... 
التّقهقر من جديد«، أليست هذه هي عقدة قتل األب يف  ويأخذ أيب يف 
أبهى تجلّياتها وهي تتعاظم أمام خيانات وتخاذل العائلة يف حامية أبنائها، 
تأشريات كثرية يشرتطها هذا  باعتبارها »تأشرية من  العائلة  فمن هشاشة 
املجتمع ليقبل بنا«، يستمّد املجتمع سلطته ويرّشع تسلّطه قانونا وعرفا 
تعزيزا ملجتمع املراقبة واملعاقبة، كام يسميه ميشال فوكو، لكّل من يفشل 
املسطّر  املستقيم  »الخّط  يسري عىل  مثاليّا«  اجتامعيّا  »كائنا  يكون  أن  يف 

سلفا والذي يشبه كّل الخطوط«.
تضمني  خالل  من  الكاتبة  الّذات  حضور  عىل  تتغّذى  الّرواية  أن  كام 
املفردات التقنيّة لفعل الكتابة وهواجسها عرب الّسارد العليم، فإىل جانب 
مثل:«تبدأ  بيانيّة  وإحاالت  »توجيهيّة«  إشارات  تعرتضنا  »بوح«  شخصيّة 
األحداث  وأن  ينبغي   مام  أكرث  مرتفع  الّنسق  أن  عندما/شعرت  الحكاية 
تتعاقب/عليها أن تقود الحوار وتولّده/دأبت عىل أن تكتب بعض مذكرات 
وتحرص أال ترتك األحداث ترتاكم فتفقد حرارتها، تدّونها يف ساعتها ثم ال 
إمكان  أفسد  لو مل يحدث طارئ  نهاية/ماذا  تكملها... كل حكاياتها دون 
الحكاية/يكفي أن يحدث طارئ يف مسار رسد وينقدح مثري ممكن حتى 
ممتّنون  نحن  ببال/هل  يخطر  كان  ما  منعرجا  وتأخذ  األحداث  تنقلب 
بدئها/أنا  يف  الحكاية  به  أوهمت  الذي  الّسد  مسار  تغرّي  التي  للعوارض 
جامعة حكايات/ال أذكر إن كنت وضعته قبل بدء الحكاية/تأّمالت الّصباح/
آيت إليك ألسمع بقيّة الحكاية ماذا سأنتقي من ذلك الرشيط املثقل/وقد 
أرسد عليك يوما/حني أنهت بدا لها ما كتبت أطول/تالحق الّصور املرسلة 
البحث/ يف  عليه  تلّح  كانت  أمامها/القّصة  العرض  شاشة  إىل  ذاكرتها  من 
أن  تخىش  كأنها  أحداثه  رسالتها/ترتيب  حملت  أنها  يعلم  الّسارد  ولكن 
تغفل تفصيال فيؤثّر يف األحداث التّالية/يختلق شخصيّات من وهم يحادثها 
ويتواصل معها/يف آخر الحكاية/حتميّة النهاية«، إىل جانب بعض عناوين 

فصول الّرواية مثل »بوح/الحكاية األخرية/مشاريع حكايات«.
إراديا  ومنخرطة  املشاعر  متقرّحة  لنا شخصيّات  تقّدم  الّرواية  أن  رغم 
حيث  عاليا  األمل  ترفع  الكاتبة  فإّن  وَجلدها،  هوادة  بال  ذاتها  التهام  يف 
ما سكنها من خوف  وتغادر  منطلقة  فتاة  نفسها  إىل  تعود  فاطمة وهي 
املايض  تحرق  أن  قّررت  التي  وهي  عاشت«،  مبا  محظوظة  »تكون  فرمّبا 
لتعيش الحارض وتعّد املستقبل، وعىل الضّفة املقابلة مل تعد كوابيس محمد 
لنمّر إىل  املايض  القيمة« وهو يقول »سرنّمم  بذات  »التي تقّض مضجعه 
املستقبل«، وقبلهام مّهدت الكاتبة بنقطة ضوء أعلنتها عىل لسان الدكتور 
ُعقاب عندما قال »رمبا تدنّت العالقات اإلنسانيّة يف أيّامنا إىل أرذل مراتبها، 
ولكّن الّضوء موجود دامئا.« ضوء سيجعلنا حتام عىل أهبة مرافقة »غيالن 
وأيب هريرة اللّذين زيّنا لنا صعود الجبال الغليظة«، ضوء ينبّهنا إىل رضورة 
أن نقفز عىل إرثنا ونتخلّص من ظلامته فنقلب املعادلة ونقّر أّن اإلنسان 
من  وليس  هذا وحده رشٌف،  فالتّفكري يف  بيئته...  قبل  أفكاره  إىل  ينتمي 

الّصعب »أن نعيش جميعا يف الضوء دون أن نخىش عىل أنفسنا«.

انفصَامُ الَفردِ من انفصَاِم املجتَمَِع

روايَُة »يحدث أن نختار«:أفكار متقاطعة                               يكتبها:  ناجي الخشناوي


