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وطنية 

لقاء االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية واالتحاد العام التونسي للشغل

انعقد مبقّر االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لقاء بني السيد سمري ماجول رئيس االتحاد وعدد من 
أعضاء املكتب التنفيذي الوطني، واألخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل الذي كان مرفوقا 

باألخ سمري الشفي عضو املكتب التنفيذي التحاد الشغل.
وتناول اللقاء الوضع العام بالبالد وخاصة عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي، إذ أجمع الطرفان عىل حساسيّة الوضع 

الذي تعيشه تونس اليوم بفعل املصاعب يف كل املجاالت والتي ازدادت تفاقام مع تفيش فريوس كورونا.
واستعرض األخ نور الدين الطبويب خالل هذا اللقاء محاور املبادرة التي تقدم بها االتحاد العام التونيس الشغل يف الفرتة 

األخرية.
هذه  تجاوز  نحو  الدفع  أجل  من  العمل  املنظمتني  عىل  يفرض  البالد  به  متّر  الذي  الراهن  الظرف  أن  الطرفان  وأكد 
املصاعب، باالعتامد عىل الرصيد التاريخي لكل منهام وعىل عراقة العالقات والروابط بينهام، وجددا التزامهام بالعمل 
املشرتك يف املستقبل عىل قاعدة إعالء املصلحة الوطنية ومن أجل بلورة رؤية مشرتكة ووفاقية للخروج من األزمة الخانقة 
التي تعيشها تونس، اقتداء بتجربتهام يف الحوار الوطني الذي مكن من تجاوز أزمة 2013 والتي جلبت لتونس جائزة 

نوبل للسالم لسنة 2015.
كام وقع التطرق خالل هذا االجتامع إىل الوضع الصعب يف القطاع الخاص سواء بالنسبة إىل املؤسسات أو لألجراء وتّم 
التأكيد عىل وجوب العمل عىل توفري املناخات الكفيلة بالحفاظ عىل دميومة املؤسسة وتحسني املقدرة الرشائية لألجراء.

وضع اسرتاتيجيات 
عمل لجمعية ودادية 

عملة وزارة الرتبية 
حرض األخ حفيظ حفيظ االمني العام املساعد لالتحاد العام 

التونيس للشغل افتتاح أشغال الندوة الوطنية مع السيد وزير 
الرتبية تحت شعار »وضع اسرتاتيجيات عمل جمعية ودادية 
عملة وزارة الرتبية وقال األخ حفيظ أّن معركتنا اليوم معركة 

انحياز كيل للوطن فتونس هي من تجمعنا وليس أولئك 
الذين هم أبواق خراب وتفرقة.

ـ املنظومة العمومية ككل مستهدفة ويتّم شيطنتها ولكننا 
سنحميها وسنطورها 

ـ تعودت عىل قول كلمة الحق،وهذه مناسبة اثني من خاللها عىل العمل املبذول حتى االن يف وزارة الرتبية مع الوزير السيد فتحي السالويت.

اعالم
باالتحاد  االجتامعية  الحامية  قسم  يرّس 
متقاعدي  إعالم  للشغل  التونيس  العام 
االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق 
ان  للجرايات  التكمييل  بالنظام  واملتمعني 
مجلس االدارة وباقرتاح  ممثيل االتحاد العام 
التونيس للشغل صادق عىل الرتفيع يف قيمة 
النقطة ب 17 مليم لتصبح 414 مليم وذلك 

بتاريخ مفعول 1 جويلية 2021.
* األمني العام املساعد املسؤول 
عن الحامية االجتامعية
عبد الكريم جراد

إضراب يوم 7 يف والية قفصة
أمام تنّكر الحكومة لتعهداتها تجاه والية قفصة وعدم تنفيذ مخرجات املجلسني 
التهميش واالقصاء يف تعاطيها مع  الوزاريني لسنتي 2015 و2019 ومواصلتها لسياسة 

حق الجهة املرشوع يف التنمية والتشغيل.
بالجهة  االجتامعية  السلم  يهدد  مبا  االجتامعية  االحتجاجات  وترية  تصاعد  وأمام 
نتيجة اتساع رقعة الفقر وترّدي الوضع باملؤسسات الصحية وارتفاع عدد العاطلني عن 

العمل وغياب أي مظهر من مظاهر التنمية فإننا:
الجهة  تجاه  الحالية  الحكومة  تعتمدها  التي  والتسويف  املامطلة  ندين سياسة   -

وتحملها مسؤوليتها كاملة يف االحتقان االجتامعي الذي نتج عن ذلك.
- نؤكد متسكنا بتنفيذ كل املشاريع املتّفق عليها يف املجلسني الوزاريني املذكورين 
فورا ضمن روزنامة مضبوطة تحدد بداية ونهاية إنجاز كل مرشوع وخاصة منها املتعلقة 

بالوضع الصحي والتشغيل.
الجهوي  واالتحاد  للشغل  الجهوي  االتحاد  اسفله  املمضون  نحن  ذلك  عىل  وبناء 
املحامني  وفرع  االنسان  للدفاع عن حقوق  التونسية  الرابطة  وفرع  والتجارة  للصناعة 
بقفصة نقرر تنفيذ ارضاب عام جهوي كامل يوم الخميس 7 جانفي 2021 دفاعا عن 

حق الجهة يف التنمية والتشغيل. 

كل عام وتونس بخري 
أهال سنة 2021

مبناسبة حلول سنة 2021 وذهاب سنة 2020 
مع منتصف ليلة اليوم الخميس يتوّجه املكتب 

التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل وأرسة جريدة 
»الشعب« إىل كافة الّشغالني وإىل الّشعب التونيس 

كافّة بأحّر التهاين مبناسبة احتفال بالدنا برأس السنة 
امليالديّة، متمّنني التطّور والنمّو لبالدنا.
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* خليفة شوشان

ال شّك يف أّن سنة 2020 كانت صعبة عىل التونسيني الذي وجدوا انفسهم بني سندان ازمة 
عدم  زادها  عامليّة  جائحة  ومطرقة  مسبوقة  وغري  شاملة  وسياسية  واجتامعية  اقتصادية 
التي  االستقرار السيايس ورصاع السياسيني واسترشاء الفساد تعمقا، لكن رغم سحابة املوت 
تخيّم عىل البالد وسوداوية كل األرقام واملؤرشات االقتصاديّة وتفاقم األزمات االجتامعية وطنيا 
وجهويا وقطاعيا ال يزال األمل معقودا عىل سنة 2021 لالنقاذ والتجاوز وأن تكون سنة الحسم 

الوطني وخالص البالد واستئنافها مسرية البناء. 
قاطبة  البرشية  فيها  تلتقط  التي  االنفراج  سنة  لتكون  االنظار  كّل  اليها  تشّد  جديدة  سنة 
أنفاسها وتتخلص من شبح املرض وآفة املوت وتنطلق يف مسرية تجاوز آثار الجائحة واعادة 
إعامر ما انهار من اقتصادياتها ومنظوماتها االجتامعية والرتبوية والصحية ويعود فيها قطار 

البالد اىل السكة وينهي حالة العطالة.

النقابيون عنوان الحّل وقوّة االقتراح

مبناسبة السنة الجديدة كان لجريدة الشعب لقاءات مع االخوة النقابيني ممثلني ملجموعة من 
القطاعات التي مثلت أبرز عناوين الحّل الوطني وقّوة االقرتاح األكرب يف التصّدي لكّل هذه 
اليهم بالسؤال  الجوائح مجتمعة االقتصادية منها واالجتامعية والسياسية والصحيّة وتوجهنا 
عن تقييمهم لسنة 2020 عىل املستوى القطاعي والنقايب والوطني والتعبري عن استرشافهم 

وانتظاراتهم من السنة الجديدة.

األخ بولبابة السالمي:
وثباتهم  صمودهم  سيواصلون  القيمون 

واالتحاد سيبقى صمام أمان تونس
االخوة  يواصل  التوايل  عىل  واألربعني  الخامس  لليوم 
وبقية  العامني  والقيمني  للقيمني  العامة  الجامعة  يف 
والثبات«  »الصمود  اعتصام  القطاع  ومناضيل  هياكل 
الرشعية  مطالبهم  عن  دفاعا  الرتبية  وزارة  مقر  يف 
الغضب  ليوم  واالستعداد  وباالرصار  نفسها  بالعزمية 
الجديدة.  السنة  بداية  الوطني يف 6 جانفي 2021 مع 
وسط هذه هذه امللحمة النضالية التي يسطرها القطاع 
ورغم اصابته مبرض كورونا اللعني الذي مل يقعده أو يثنيه عن مواصلة نضاله ومتابعة أدق 
تفاصيل تحركاتهم كان لنا لقاء مع االخ بولبابة الساملي الكاتب العام املساعد للجامعة العامة 
للقيمني والقيمني العامني الذي أكد لنا أن سنة 2020 سجلت تواصل تفاقم األزمة االقتصادية 
اسرتاتيجية  برامج  السيايس/السياسوي وغياب  الرصاع  واحتداد  التونسية  بالبالد  واالجتامعية 
العرشية  االوضاع يف  إليه  آلت  وما  البالد  يتامىش مع خصوصية  تنموي  منوال  وعدم وجود 
االخرية. وأبرز أن الحكومتني اللتني أعقبتا انتخابات 2019 بقيادة الياس الفخفاخ واملشييش 
كانتا عاجزتني عن ايجاد حلول عملية إلنقاذ البالد من الرتدي وافالس املؤسسات العمومية 
وحلحلة االزمة االقتصادية بسبب استرشاء االرهاب والفساد وتغلغله يف املنظومة االقتصادية 
وعجز امليزان التجاري واغراق السوق التونسية بالسلع املنافسة من اسواق خارجية تنافس 
السلع الوطنية وترضب املؤسسات الصناعية وفقدان االسواق التقليدية للمنتوجات الفالحية 
مام أدى اىل تقهقر مستوى التصدير وتوقف إنتاج الفسفاط املمّول الرئييس مليزانية الدولة 
متكن  جانب  اىل  املهمشة،  الجهات  يف  الشغل  طالبي  من  االجتامعية  االحتجاجات  بسبب 
اللوبيات من مفاصل االقتصاد وتواصل التهريب وانتشار مسالك التوزيع العشوائية للسلع مع 

تهرب رضيبي لرؤوس االموال األمر الذي أرّض مبداخيل الدولة.
ويضيف األخ بولبابة أنه ومن ناحية ثانية اثرت جائحة كورونا عىل أداء هذه الحكومات فقد 
التونيس وأثبتت ضعفا كبريا يف  الحلول االجتامعية واالقتصادية للمواطن  إيجاد  عجزت عن 
أسلوب وطريقة إدارة األزمة إضافة طبعا إىل أن جائحة كورونا عرت اهرتاء املنظومة الصحية 
العمومية التي كنا نفخر بها كأحد أهّم مكاسب الدولة الوطنية. وهو ما انعكس بنظره سلبا 
عىل الوضع االجتامعي عموما وأدى اىل تعمق سياسة التفقري ورضب املقدرة الرشائية للعامل 
االتفاقيات  اغلب  الحكومتني من  بتملص  اتّسم  إذ  النقايب خصوصا  الوضع  أثر عىل  ما  وهو 
القطاعية التي أبرمتها حكومات سابقة مع هذه القطاعات ومن ضمنها االتفاق الذي أبرمته 
الجامعة العامة للقيمني والقيمني العامني واملتمثل يف محرض اتفاق 8 ماي 2018. األمر الذي 
دفع القطاع إىل تنفيذ إرضاب يومي 26 و27 فيفري 2020 ثم اعتصام مفتوح يف مقّر وزارة 
الرتبية منذ 17 نوفمرب الفارط إىل غاية اآلن بعد أن تأكد لدينا مبا ال يدع للشك يف اتّباع هذه 
يعترب رضبا  ما  وهو  األمام  إىل  والهروب  والتسويف  املامطلة  سياسة  سابقتها  كام  الحكومة 

ملصداقية التفاوض ودفع متعمد لتأزيم األوضاع.
أما يف عالقة بانتظاراته من سنة 2012 فأكّد أنّه وبالنظر إىل ميزانية الدولة فإنه لست متفائال 

والالشعبية  الالوطنية  الخيارات  بسبب  ستتواصل  واالجتامعية  االقتصادية  األزمة  أن  مربزا 
للميزانية املقبلة التي واصلت يف نفس توجه امليزانية السابقة والقامئة عىل الرتفيع يف الرضائب 
ويف األسعار. وأشار إىل أّن املواطن سيبقى املترّضر األول من هذه اإلجراءات مقابل تواصل 
الرصاع  تواصل  إىل  بولبابة  األخ  أشار  أخرى  ناحية  ومن  واألعامل.  املال  لوبيات  استفادة 
السيايس/السياسوي عىل الحكم وهو ما سيعّمق يف نظره األزمة التي تعيشها البالد. إن أبناء 
القطاع ماضون من أجل تفعيل محرض االتفاق القطاعي للقيمني والقيمني العامني وإنهاء كل 
السنوات األخرية واإلرصار عىل ترسيم زمالئهم  القطاع يف  التي غزت  الهّش  التشغيل  أشكال 

أعوان التأطري واملرافقة. 
ومتّنى ختاما أن تكون تونس أفضل يف سنة 2021 وأن يواصل االتحاد العام التونيس للشغل 
الحوار  مبادرة  بتفعيل  وذلك  مستقبال  للجميع  أفضل  لتونس  أمان  كصامم  الوطني  دوره 
الوطني التي دعا اليها للخروج من االزمة السياسية واالقتصادية واالجتامعية الحالية وانجاحها 

لتكريس خيارات وطنية جديدة.

حمادى المسراطى:
»الجيش األبيض« تعالى على جراحه واستحق 
العموميّة تتوثب  التونسيين والصحة  احترام 

النطالقة جديدة
الكاتب  املرساطي  حامدي  األخ  مع  لقاء  لنا  كان  كام 
العام لنقابة املستشفى الجامعى الهادى شاكر بصفاقس 
اليوم  التي تقف  التي األبرز  النقابية  القطاعات  إحدى 
والذي  كورونا  جائحة  مواجهة  يف  األمامي  الخندق  يف 
الصحة  ألبناء  الرئييس  الشاغل  من  حديثه  يف  انطلقت 
ظّل  يف  وجهويا  وطنيا  األبيض«  »الجيش  العمومية 
يف  اإلصابات  مستويات  أعىل  صفاقس  والية  تسجيل 
األيام االخرية مؤكدا أن ما ميّز سنة 2020 هي جائحة كورونا التي مثلت االختبار الحقيقي 
والصعب لقطاع الصحة العمومى نظرا إىل ما عاناه ويعانيه القطاع من تهميش وإهامل طيلة 
عقود ولكن رغم ذلك أثبت قدرته عىل التعايل عىل جراحه والتعاطى مع أصعب التحديات 
بفضل قدرة أبنائه عىل العطاء وروحهم الوطنية العالية وهو ما بّوأهم استحقاق ترشيفهم 
من ِقبَِل شعبهم بتسميتهم بالجيش األبيض. وأضاف األخ حاّمدي أن الجائحة ساهمت أيضا ىف 
الرفع من وعي املواطنني التونسيني برضورة رّد االعتبار لهذا القطاع والعاملني فيه من خالل 
مراجعة املنظومة الصحية بصفة جذرية. وأبرز األخ املرساطي أن النشاط النقايب صلب القطاع 
تركّز طيلة سنة 2020 عىل تقديم املقرتحات والحلول األنجع ىف مواجهة الجائحة والضغط 
من أجل توفري اإلمكانيات لخدمة املرىض وحامية األعوان املبارشين وأشار إىل أنه رغم تراكم 
مطالب أعوان القطاع املزمنة واملرشوعة فإن القطاع مل يشهد تحركات مطلبية ألن األولوية 
كانت اختيار التجند لخدمة شعبنا. أما يف عالقة بسنة 2021 فأبرز األخ حامدي أنه وزمالؤه 
واإلقرار  العمومية  الصحة  منظومة  إصالح  اتجاه  يف  حقيقية  انطالقة  القطاع  يف  ينتظرون 
بخصوصية هذا القطاع الحيوى متمّنيا أن تفيض الحوارات إىل نتائج تالمس الواقع متوقعا أن 
الحراك النقاىب سرياكم نضاالته حتى بلوغ هذه الغاية ولن يتوقف دونها. واعترب األخ حامدي 
أن سنة 2020 مل متّر عىل االتحاد العام التونىس للشغل دون أن تحمل بصمته بالثبات عىل 
مواقفه بخصوص عديد املسائل النقابية والوطنية ولعّل أبرزها دفاعه عن السيادة الوطنية 
البالد وتقسيم شعبها واإلفصاح  ارتهان  البعض  أرادت منها  التي  املحاور  عرب رفضه لسياسة 
القوى  مع  وتقاطعه  الفساد  ولوبيات  اإلرهاب  ومجاميع  السياىس  اإلسالم  تجاه  موقفه  عن 
الوطنية املؤمنة بالدولة املدنية الدميقراطية االجتامعية كام سّجل نقاطا لصالح عدم التفريط 
الحارقة.  امللفات  من  وغريها  الحضائر  لعملة  ثقيل  ملف  وتسوية  العمومية  املؤسسات  يف 
وأضاف أنه رغم الجدل الذى دار حول انعقاد املجلس الوطنى والفصل 20 فإن االتحاد أنهى 
هذه السنه بتقديم مبادرة ميكن أن تشكل أرضية للخروج من األزمة التى تردت فيها البالد 
ويتوجه لعقد مؤمتر استثناىئ متنى أن يكون محطة لرتتيب البيت الداخىل. واعترب يف خامتة 
حديثه أن سنة 2021 ستكون سنة مصريية بالنسبة إىل البالد متوقعا أن تشهد تغيريا ملنظومة 
وبارونات  الكبرية  الحيتان  محاربة  ىف  بارز  دور  والجيش  واألمن  للقضاء  يكون  وأن  الحكم. 
الفساد ومحارصة ظاهرة اإلرهاب والقوى الداعمة له وأفول نجم اإلسالم السياىس، وأن تشهد 

تونس انطالقة جديدة مع نهاية سنة 2021 يف أقىص الحاالت.

هادي طرشوني:
التنقيح المشبوه  انتصر بوحدته على  القطاع 

وتنتظره معركة التحرير الحقيقي
العام  الكاتب  طرشوين  هادي  األخ  أكّد  جهته  من 
عىل  يخفى  ال  أنّه  لالعالم  العامة  للجامعة  املساعد 
املؤرشات  كل  أن  االعالم  قطاع  أبناء  وخاصة عىل  أحد 
واالرقام اكدت أن سنة 2020 وضعت تونس عىل شفا 
عىل  الشامل  لالنهيار  عنوانا  كانت  نقل  مل  إن  اإلفالس 
واعترب  وقيميا.  سياسيا  منها  وخاصة  املستويات  جميع 
وخاصة  املستويات  جميع  عىل  سلبا  انعكس  ذلك  أن 
منها االقتصادي واالجتامعي، االخ هادي ويف تشخيصه 
للوضع السيايس الذي يعتربه املشكل الرئييس الذي ينخر البالد عاد إىل العلّة األوىل املتمثلة يف 
نتائج انتخابات 2019 التي أفرزت مشهدا سياسيا هجينا أعطى رئاسيا رئيس جمهورية خارج 
املعتاد السيايس ومن خارج كّل املنظومات إىل جانب موزاييك نيايب ترشيعي وحزيب مشوه 
ما  وهو  املحاسبات،  دائرة  تقرير  بعد  خاصة  مرشوعيته  يف  ومطعون  املرشوعية  اىل  يفتقد 
أنتج يف نظره »برملانا غري قابل لإلدارة« وهو عبارة عن حلبة رصاع ال تتوقف بني كتل هجينة 
املكتسبات  كل  لرضب  والرجعية  الردة  أصوات  بتعايل  سمحت  وشعبوية  قصووية  وتيارات 
التي راكمتها الدولة الوطنية وعّززتها ثورة الحرية والكرامة ويف مقدمتها املحاوالت املحمومة 
والتحالفات  الفاسد  املال  بارونات  خالل  من  االعالمية  املؤسسات  عىل  للسطو  واملفضوحة 

املشبوهة ولعل أبرزها جرمية مرشوع قانون تنقيح املرسوم 116 التي مثلت أكرب نكسة كان 
من املمكن أن تصيب القطاع وترضب يف الصميم مكسب حرية الصحافة والتعبري لوال استفاقة 
الصحافيني ووحدتهم وصمودهم يف فضح وإسقاط هذه املهزلة. واعترب األخ هادي أنه البّد 
التي تحدق بالصحافيني ومختلف  النهايئ يف ظّل تنامي األخطار  تََعايف للقطاع وتحريره  من 
العاملني بقطاع اإلعالم السمعي منه والبرصي أو املكتوب أو االلكرتوين. مربزا أن تزايد منسوب 
العنف واالعتداءات الجسدية واملعنوية التي طالت أبناء القطاع ميثل أكرب دليل عىل أن وضع 
القطاع والعاملني فيه صعب للغاية. ورأى أنه بات من الرضوري واألكيد التفكري بجدية يف 
عمال  يتطلب  ذلك  وأن  ومعنويا،  ماديا  والصحافيني  اإلعالميني  حامية  تضمن  جذرية  حلول 
اتجاه  يف  اإلعالمية  للمؤسسات  أساسية  قوانني  بتنقيح  عالقة  يف  سواء  استكامله  يجب  شاقا 
التنصيص فيها عىل حامية الصحافيني والعاملني يف قطاع االعالم املادية والجسدية والنفسية أو 
يف اتجاه مزيد ضامن حقوقهم االجتامعية واالقتصادية وإعطائها األولوية القصوى. وأضاف أن 
األولوية يف السنة القادمة يجب أن تنصّب عىل العمل عىل إلزام جميع املؤسسات اإلعالمية 
أساسية  أنظمة  بوضع  الكرتونية  أو  أو مرئية  أو مسموعة  أو خاصة مكتوبة  كانت  عمومية 
تضمن حقوق الصحافيني وجميع العاملني يف القطاع، وتسلط عقوبات ردعية تصل حّد املنع 
من الصدور أو سحب الرتاخيص للمؤسسات التي ال تحرتم هذه الحقوق وال تضمن رشوط 
املادي  االستغالل  من  ولحاميتهم  الصحافيني،  حقوق  لضامن  وذلك  ألعوانها.  الالئق  العمل 
املسلط عليهم. واعترب األخ هادي أنه بات لزاما عىل املرّشع أن يرسع يف تنقيح مجلة الشغل 
عىل  الشغل  تفقديات  إلزام  عىل  التنصيص  اتجاه  يف  املكتوبة  للصحافة  املشرتكة  واالتفاقية 
والتزامها  احرتامها  مدى  الوقوف عىل  قصد  اإلعالمية  للمؤسسات  دورية  تفقد  زيارات  أداء 
بحقوق الصحافيني إىل جانب الترسيع يف املفاوضات الرامية إىل إحداث اتفاقية مشرتكة لإلعالم 
الخاص، ومراجعة املرسومني 115 و116 مبا يعّزز حامية استقاللية اإلعالم  البرصي  السمعي 
املرحلة  أن  عىل  بالتأكيد  حديثه  طرشوين  األخ  وأنهى  اإلعالميني.  وحقوق  الصحافة  وحرية 
وطني  إعالم  دون  قانون  لدولة  وجود  فال  اإلعالم  حرية  مسار  يف  حاسمة  ستكون  القادمة 
الجامعة  الهياكل املهنية للقطاع ويف مقدمتها  حّر ونزيه وهو ما يتطلب يف نظره أن تكون 
العامة لإلعالم والنقابة الوطنية للصحافيني التونسيني يف رشاكة عمل وطنية وفق برنامج واضح 
وهادف ال يرتك منفذا ألعداء الحرية واإلعالم سواء كانوا سياسيني أو أصحاب مال فاسد أو 
نوابا لإليجار ميكنهم من السطو عىل املشهد االعالمي وتوجيهه لخدمة أجنداتهم ومصالحهم.

األخ أحمد المهوّك:
تربويا  إصالحا  وأرجو  عاصفة«  »سنة  تجاوزنا 

حقيقيا وشامال ووحدة القوى التقدميّة
املساعد  العامة  الكاتب  املهّوك  أحمد  األخ  مع  حديثنا 
محاولة  كان  الثانوي  التعليم  ألساتذة  العامة  للجامعة 
عىل  وللمربني  عموما  الرتبوي  القطاع  لصوت  لالستامع 
يف  الكبري  اسهامهم  لهم  كان  الذين  الخصوص  وجه 
الوباء  مع  البالد طيلة سنة 2020  عاشتها  التي  املعركة 
بْنيتها  وترّهل  الرتبوية  املنظومة  واقع  من  كشفه  وما 
التي  االجتامعات  ماراطون  من  ننتزعه  ونحن  التحتيّة، 
نهاية  زالت تفصلنا عن  ما  قليلة  أن سويعات  االخ أحمد  لنا  أكد  العامة  للجامعة  تنتهي  ال 
سنة 2020 - التي اعتربها »سنة عاصفة« - وال تزال اجتامعاتنا ومعاركنا دفاعا عن القطاع ال 
تنتهي وال تتوقف، مربزا أن ما احتفظت به ذاكرته النقابية والوطنية الدور الذي لعبه األساتذة 
وهياكلهم النقابية يف إنجاح السنة الدراسية الفارطة وضامن حّق بنات وأبناء تونس يف النجاح 
والتميز إىل جانب ضامن عودة مدرسية كانت مهّددة بالضياع يف ظّل انتشار وباء »الكوفيد« 
يف الوقت الذي استقالت فيه الحكومة من واجباتها يف التصدي له ومل تلتزم بأبسط رشوط 
»الربوتوكول« الصحي املتفق حوله. وهو ما اعتربه مامرسة عامة مل تكن حكرا عىل القطاع 
بل اختزلت طبيعة السلطة القامئة وجوهرها وتخليها عن دورها يف حامية الشعب التونيس 
وتوفري أمانه الصحي واالقتصادي واالجتامعي. أما عىل مستوى املنظمة فأبرز االخ أحمد أنه 
إليها  تتعرض  التي  الهجامت  تواجهها ورشاسة  التي  التحديات  نتفهم جميعا حجم  كنا  ولنئ 
أحدثته  ما  إغفال  بنظره  يجب  ال  أنه  إال  النقايب  والعمل  االجتامعي  النضال  أعداء  قبل  من 
الدعوة إىل مؤمتر استثنايئ غري انتخايب من انعكاسات ال مراء فيها عىل وحدة املنظمة الداخلية 
ومساسها باملسألة الدميقراطية صلبها يف وقت هي أحوج ما تكون إليهام يف مثل هذه الظرفية 
بالذات. أما وطنيا فاعترب األخ أحمد أنه ال شك يف أن استفحال أزمة النظام السيايس قد أدت 
الدينية  اليمينية  القوى  مامرسات  بعودة  سمح  املنشود  الثوري  للمسار  رهيبة  انتكاسة  إىل 
والليربالية وإعطاء مؤرشات واضحة عىل ضعف كيان الدولة ذاتها واسترشاء مظاهر تفكيكها 
وانهيارها وتعايل أصوات املنقلبني عىل أبسط منجزات شعبنا االجتامعية والحقوقية مع تنفذ 

لوبيات الفساد واإلفساد املفضوح وتحكمها يف مفاصلها جميعها. 
االنكباب من جديد قطاعيا عىل معالجة  أن ما يرجوه يف سنة 2021 هو  وخلص مسترشفا 
وضع املدرسة العمومية عرب إصالح تربوي حقيقي وشامل عىل قاعدة برنامج وطني يكرس 
عموميتها ودميوقراطيتها ومجانيتها ويرسخ تقدميتها ووحدتها ويعيد االعتبار إىل كل الفاعلني 
فيها ويطور أوضاعهم االقتصادية واالجتامعية. وانحياز املنظمة مركزيا إىل جانب أبناء الشعب 
وانخراطها الفعيل يف مسار دعم قضاياهم الحقيقية يف التحرر الوطني واالنعتاق االجتامعي 
والتصدي إىل سياسات السلطة الرامية إىل استنزاف مقدرات الوطن وثرواته ومكتسباته إىل 
جانب العمل عىل مزيد تدعيم وحدتها الداخلية عرب حوار شامل ورصيح يرسخ دميقراطية 
املامرسة صلبها ومينع أي مظهر من مظاهر املساس بها أو االنقالب عىل قوانينها وضوابطها. 
حول  التقدمية  الوطنية  القوى  مختلف  وحدة   2021 سنة  تتجّسد  أن  وطنيا  برجائه  وختم 
برنامج حقيقي دعامئه األدىن املشرتك للدفاع عن قيم الجمهورية املدنية االجتامعية والتصدي 
للدعوات الظالمية وأصوات الردة وقواها مع التحرك امليداين من أجل فرض خيارات مجتمعية 
الجهات والطبقات  الراهن تعالج أوضاع  الوضع  اقتصادية واجتامعية تحقق نقلة نوعية يف 
العائالت  املال ومافيات  للفساد وتغّوله وألباطرة رأس  املهمشة واملقصية وتتصدى  والفئات 

ومراكز القوى املتنفذة.

2020 في عيون النقابيين:

تجاوزنا األصعب وتونس أخرى ممكنة

 اهلل أكبر
انتقل إىل جوار ربه األخ الجودي 

النويوي املدير العام السابق باالتحاد 
العام التونيس للشغل رحمه الله رحمة 
واسعة وألهم أهله وذويه جميل الصرب 

والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون
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إسقاط حكومة الحبيب الجملي 
نجد  السنة،  هذه  يف  التونسيون  عندها  توقف  التي  املحطات  أوىل  ويف 
النهضة  حركة  من  املقرتح  الرئيس  الجميل  للحبيب  التصويت  تّم  أنه 
بني  الفاصلة  الليلة  يف  الجمهورية،  رئيس  سعيّد  قيس  قبل  من  واملكلّف 
9 و10 جانفي 2020، إذ مل يظفر الجميل ووزراؤه بالدعم الكايف للمرور، 
مثّل  فقد  والرافضني  واملحتفظني  املؤيدين  عدد  عن  النظر  وبرصف 
بني  خطري  رشخ  لحدوث  مناسبة  وتاله  سبقه  الذي  والسجال  التصويت 
حركة الشعب والتيار الدميقراطي من جهة وحركة النهضة وائتالف الكرامة 
من جهة ثانية. وكانت هذه األطراف يف حملتها االنتخابية قد تناغمت يف 
العديد من الثوابت أهمها دعم املسار الثوري ومقاومة الفساد، وقد تعزز 
هذا االنسجام من خالل مساندة قيس سعيّد يف الدور الثاين لالنتخابات 
الرئاسية يف مواجهة نبيل القروي، رئيس قلب تونس، الذي حامت حوله 

آنذاك شبهات أفضت إىل إيقافه.
يف  حكومته  وتشكيلة  لربنامجه  الوقت  ذلك  يف  الجميل  عرض  ورغم 
جلسة الربملان العامة املخّصصة للتصويت عىل منح الثقة، والتي قال فيها 
الشعب حكومة كفاءات مستقلة عن كل  نواب  إنه يعرض عىل مجلس 
األحزاب، وليست حكومة مرتهنة ألي جهة إال لخدمة تونس وإخراجها من 

أزمتها االقتصادية واالجتامعية. 
ورغم دعوته لنواب الربملان إىل االلتفاف حول حكومته يف هذا املنعرج 
الحاسم من تاريخ تونس، موّضحا أن بالده تعيش اليوم أزمات عديدة ذات 
يف  إقليمية حقيقية، وهي  مخاطر  وتهددها  واجتامعية،  اقتصادية  أبعاد 
أمّس الحاجة إىل حكومة تتوىل مواجهة كل هذه التحديات، إال أنه مل يحَظ 
بالثقة، وسقطت حكومته. إذ قال رئيس الربملان راشد الغنويش إثر انتهاء 
عملية التصويت يف ذلك الوقت إن »حكومة الجميل مل تحظ بثقة الربملان، 
وهو ما يعني إسقاطها«، وكان قد حرض 200 نائب جلسة التصويت عىل 
لنيل ثقة  الحكومة  الذي تحتاج فيه  الوقت  217، يف  الحكومة من أصل 

الربملان أغلبية 109 أصوات.
يكلف  التي  الحكومة  نيل  عدم  حال  يف  أنه  التونيس  الدستور  ويقّر 
بتشكيلها الحزب الفائز يف االنتخابات الترشيعية ثقة الربملان يتوىل رئيس 

البالد تعيني شخصية مستقلة يكلفها بتشكيل حكومة جديدة.
اتساع الهوة بين قيس سعيد وعدد من األحزاب 

ويف مرحلة ثانية من الرصاعات السياسية التي عاشتها الساحة السياسية 
يف 2020، تشكلت هّوة كبرية بني رئيس الجمهورية من جهة والكثري من 
النهضة  أعربت حركة  أحزاباً وشخصيات سياسية واعتبارية. ولنئ  أنصاره 
باحتشام وبأسلوب هادئ عن اختالفها مع قيس سعيّد يف بعض التصورات 
واملواقف فقد أظهر ائتالف الكرامة عن أعىل درجات التمرد والسخط عىل 
والحكمة  الطهارة  آيات  آية من  القريب يف ظنه  باألمس  كانت  شخصية 
والثورية. واتسعت الهوة اكرث باختياره اللياس الفخفاخ عن حزب التكتل 
رئيس  ليكون  الترشيعية فشال ذريعا،  االنتخابات  قد فشل يف  كان  الذي 
حكومة بدالً عن الحبيب الجميل الذي أسقط الربملان حكومته وذلك يف 

20 جانفي 2020 ومنحه شهرا ليشكل حكومته.
منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ

من  مبكرة  ساعات  يف  التونيس،  الربملان  2020، صّوت  فيفري   27 ويف 
ذلك اليوم، باألغلبية، عىل منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ. وقد جاء 
ذلك إثر جلسة عاّمة بالربملان ُخّصصت للتصويت عىل منح الثقة للحكومة 
الجديدة، انطلقت صباح األربعاء 26 فيفري، وتواصلت إىل أكرث من أربع 
عرشة ساعة، وانتهت يف حدود الساعات األوىل من الخميس 27 فيفري. 
وشهدت عملية التصويت موافقة 129 نائبا عىل حكومة الفخفاخ، فيام 
احتفظ نائب واحد بصوته واعرتاض 77 آخرين )207 نائبا شاركوا يف عملية 

التصويت من أصل 217(. وتتطلّب املوافقة عىل الحكومة حصولها عىل 
أغلبية الـ1+50 صوت أي 109 صوتا.

ويف رده عىل تدخالت بعض نواب الربملان، خالل الجلسة، قال إلياس 
الفخفاخ إن »رئيس الجمهورية قيس سعيد اختاره لتشكيل الحكومة من 
بني عدد من األسامء املقرتحة لتويل منصب رئيس الحكومة رمبا لصدقه 
»رئيس  الفخفاخ  وأضاف  ووطنيته«.  يده  ونظافة  القوية  وشخصيته 
األسباب«.  لهذه  رمّبا  ولكن  اختياره  سبب  عن  يل  يفصح  مل  الجمهورية 
وخاطب الفخفاخ النواب قائال »أرغب يف دعم حقيقي وليس مجرد ثقة 
خالل  الفخفاخ،  وأعلن  للبالد«.  جذري  تغيري  أجل  من  وذلك  منقوصة 
الجلسة، »أولويات عاجلة إذا نالت هذه الحكومة ثقتهم، وسيعمل ليال 

نهارا وبأعىل نسق عىل هذه األوليات«.
ولّخص الفخفاخ أولويات حكومته يف مثاين نقاط أساسية، هي مقاومة 
الجرمية والعبث بالقانون، ومقاومة غالء األسعار والغش وتوفري متطلبات 
العيش الكريم والتصدي للمحتكرين، وإنعاش االقتصاد وتشجيع االستثامر 

وحامية املؤسسات الصغرى واملتوسطة، وتفكيك منظومة الفساد.
املالیة الرضوریة للدولة لسنة  ومن بني األولويات أيضا، تعبئة املوارد 
التضخم  نسبة  من  والحّد  الوطنية  العملة  قيمة  عىل  واملحافظة   ،2020
املستورد، واالهتامم مبلف الحوض املنجمي والفوسفات، وتسوية ملفات 

شغلية عالقة تتعلق بفئات عامل الحضائر واألساتذة واملعلمني النواب.
 30 الربملان،  أمام  الفخفاخ،  قدمها  التي  الحكومة  تركيبة  ضّمت  وقد 
وكاتبا  و14 مستقال،  األحزاب  إىل  ينتمون  16 عضوا  دولة،  وكاتبْي  وزيرا 

دولة فهام مستقالن.
»ائتالف واسع ميثل  الفخفاخ، هي  الجديدة وقتها، حسب  والحكومة 
أرضية  شكلت  تعاقدية  مذكرة  عىل  مبني  بتنوعاته..  السيايس  الطيف 

سياسية أساسها إعادة األمل والثقة للشعب«.
واألحزاب املشاركة يف الحكومة هي حركة النهضة، والتيار الدميقراطي، 
وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس، والبديل التونيس، وحزب نداء تونس.

نهاية سريعة ومخجلة لحكومة الفخفاخ
واقرتنت املحطة السياسية التالية التي مرت بها تونس يف سنة 2020 
ساهمت  فقد  الفخفاخ،  الياس  لحكومة  واملخجلة  الرسيعة  بالنهاية 
الثورة  »إخوان  بني  الخالف  بلوغ  يف  املدّوي  السقوط  هذا  مالبسات 
من  قربًا  تزداد  النهضة  جعل  ما  وهو  بعده،  صلح  ال  مبلًغا  ورفقائها« 

حرًجا  الشعب  وحركة  الدميقراطي  التيار  يجد  مل  املقابل  يف  تونس  قلب 
يف التامهي مع الحزب الدستوري الحر يف عدد من املواقف، بهذا أفىض 
الخالف إىل ما ميكن نعته بانكسار األنساق الحزبية والثورية اإليديولوجية.

وبعد خمسة أشهر عىل توليه املنصب، قدم رئيس الحكومة التونسية 
إلياس الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد. وجاءت االستقالة 
إثر إعالن حركة النهضة أنها قررت سحب الثقة من الفخفاخ إثر اتهامات 
يف ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الرصاع السيايس بني الطرفني 

وفتح الباب أمام مشهد سيايس جديد يف البالد.
استقال الفخفاخ وهو يواجه اتهامات بتضارب املصالح ورشعت لجنة 

برملانية يف التحقيق فيها. 
تلحق  مصالح  تضارب  شبهات  يف  الربملانية  اللجنة  وقتها  وتحقق 
بالفخفاخ لعدم تخليه عن حصص ميتلكها يف رشكة متخّصصة يف تدوير 
النفايات متكنت من الفوز بصفقات عمومية. وكان عىل قيس سعيد ان 
يكلف مرشحا ثالثا لرئاسة الحكومة يف غضون عرشة أيام او يحّل الربملان. 
وقبل إعالن استقالة الفخفاخ، قّدم حزب النهضة مذكرة للربملان لسحب 

الثقة من الحكومة.
إسقاط الئحة سحب الثقة من الغنوشي 

يف املقابل أسقط الربملان التونيس يف 30 جويلية 2020، الئحة لسحب 
الثقة من رئيسه راشد الغنويش، كانت قد تقدمت بها أربع كتل نيابية. 
بالغنويش  الثقة  وتجديد  تزكية  إىل  النواب  مجلس  التصويت  هذا  وقاد 
بدل سحب الثقة منه وتنحيته عن الرئاسة. ويأيت ذلك يف خضّم تجاذبات 
سياسية مستمرة منذ أسابيع. ومقرتح سحب الالئحة من الغنويش تقدمت 
الوطنية  والكتلة  اإلصالح  وكتلة  الدميقراطية  )الكتلة  نيابية  كتل  أربع  به 
يف  الغنويش  فشل  اعتربته  ما  بسبب  جويلية،   16 يف  تونس(  تحيا  وكتلة 
تسيري الربملان وتسببه يف احتقان األجواء داخله. وكانت األغلبية املطلوبة 
نواب  مجلس  لنواب  املطلقة  األغلبية  أي  صوتا   109 هي  الثقة  لسحب 
فقط  عضوا   97 حني  يف  الداخيل.  النظام  من   51 للفصل  وفقا  الشعب، 
صوتوا بـ»نعم« بينام عارض الالئحة 16 نائبا، فيام اعتربت 18 ورقة ملغاة.

بالغنويش عبري مويس رئيسة حزب  اإلطاحة  وكانت قد قادت محاولة 
حزبه  و»بتلقي  بـ»اإلرهاب«  الغنويش  تتهم  التي  الدستوري،  االتحاد 
شابته  النهضة،  تأسيس  أن  تعترب  كام  الخارج«.  من  أمواال  النهضة  حركة 
الذين  املسؤولني  ومحاسبة  عنه  الرشعية  برفع  مطالبة  خروقات،  عدة 

 3 حكومات متتالية أمام الربملان، انشقاقات وتفكك، حتالفات مشبوهة وخيبات باجلملة
أهم المحطات السياسية التي مرت بها تونس في 2020

مرت تونس خالل سنة 2020 مبحطات سياسية فارقة، كانت يف مجملها متسمة بالخيبات والفشل وبالتفكك 
والترشذم. محطات ومراحل فارقة ولكنها متضاعفة الخسائر عىل املواطنني. فالخالفات السياسية صنعت نوعا 
من الفوىض عىل الساحة السياسية وحروبا فكرية فرقت ومل تجمع غاب فيها حس التضامن واللحمة وحرض 

الرصاع واالنقسام والرصاع االيديولوجي الذي قّوى الوازع املصلحي وأعاله عىل مصلحة الوطن والشعب.
ويف توقفنا عىل ابرز املحطات السياسية التي مرت بها تونس سنة 2020، نجد ان ال صوت يعلو عىل صوت 

االنقسامات والخالفات بني األحزاب والشخصيات الوطنية. حصيلة كلها تنازع عىل املناصب وعىل املصالح يف 
زمن املحن ويف زمن الجائحة التي عمقت االزمة االقتصادية التي متر بها البالد.  حيث مل يتوحد السياسيون 
التضامن فيه سيد املوقف، واللحمة أفضل الحلول للتضامن والتكاتف من  حتى يف زمن يفرتض ان يكون 
اجل الخروج من مرحلة الخطر. وعموما متيزت سنة 2020 بالتباين والخالف الترشيعي والحكومي والسيايّس 

والحزيب والنقايّب والقضايّئ..

* حياة الغامني 
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منحوه الرتخيص للدخول إىل الحياة السياسية. وقاد هذا 
التصويت الربملان إىل تزكية وتجديد الثقة بالغنويش بدل 

سحب الثقة منه وتنحيته عن رئاسة الربملان. 
البالد  تشهدها  سياسية  أزمة  ظّل  يف  ذلك  ويأيت 
تعمقت بعد تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو 
الداخلية املستقّل هشام مشييش  مستقّل سياسيا، وزير 
بتشكيل الحكومة خلفا إللياس الفخفاخ، مستبعدا بذلك 
ما  البالد.  يف  الرئيسية  األحزاب  اقرتحتها  التي  األسامء 
الربملان  أقدام  البساط من تحت  مراقبون سحب  اعتربه 
تستحوذ  التي  النهضة  السياسية السيام حركة  واألحزاب 
عىل الغالبية يف مجلس النواب بـ54 نائبا من أصل 217. 
إذ كلف قيس سعيد يف 26 جويلية 2020 هشام املشييش 

لتشكيل حكومته.
منح الثقة لحكومة هشام المشيشي 

تونس  يف  التكنوقراط  وقتها حكومة  ُسّمي  ما  ونالت 
برئاسة هشام املشييش ثقة الربملان، يف 1 سبتمرب 2020، 
وتنظيم  النواب  مجلس  حل  البالد  جنبت  خطوة  يف 
االضطرابات  تعالج  مل  لكنها  مبكرة،  ترشيعية  انتخابات 
الحكومية  التشكيلة  وتألفت  الدميقراطية.  يف  السياسية 
كتّاب  وثالثة  نساء  مثاين  بينهم  وزيرا   25 من  الجديدة 
الداخلية  وزير  قام  الذي  الحكومي  الفريق  ونال  دولة. 
قضاة  من  بتشكيله  عاما(   46( املشييش  هشام  السابق 
وأكادمييني وموظفني من القطاعني العام والخاص، أغلبهم 

غري معروفني من الرأي العام، ثقة 134 نائبا من أصل 217، لتصبح بذلك 
ثاين حكومة تحصل عىل ثقة مجلس النواب يف غضون ستة أشهر.

ومن املحطات السياسية التي مرت بها البالد التونسية يف سنة 2020 
باألساس يف  والتي تجسدت  املواقع،  املواقف وتحّول  انقالب  هي فوىض 
سعيّد  وقيس  الحالية  الحكومة  رئيس  املشييش  هشام  بني  العالقة  توتر 
أياًما معدودة بعد موكب التكليف، فتحّولت تشكيلة املشييش بني عشية 
إىل  الشعب  التيار وحركة  املدعومة من  الرئيس«  وضحاها من »حكومة 

حكومة الربملان املسنودة من النهضة وقلب تونس.
انشقاق وتفكك حركة النهضة 

التفكك  من  كبري  عدد  تونس  يف  املتازمة  السياسية  الحياة  وشهدت 
والترشذم ولعل آخرها،  مبا أصاب حركة النهضة من خالفات داخلية تحايك 
أو تكاد ما حّل بنداء تونس يف بداية تفّككه إىل مجموعات وشقوق. وقد 
بني  أماراته  تجلت  وقد   2020 سنة  يف  األبرز  السمة  التفّكك  ذلك  مثل 
القصبة وقرطاج وباردو، واتخذت معامله بني األحزاب التي كانت تجمعها 
»صلة رحم ثورية«. ويف 15 من شهر سبتمرب 2020 تقدم حوايل 100 عضو 
من حركة النهضة من بينهم أعضاء يف املكتب التنفيذي الوطني ومجلس 
واملحليات  بالجهات  القيادات  بعض  عن  فضال  الربملانية  والكتلة  الشورى 
وّجهوا رسالة ممضاة إىل رئيس الحزب راشد الغنويش طالبوه فيها باإلعالن 

عن عدم الرتّشح لرئاسة الحركة يف املؤمتر القادم.
واعترب املمضون عىل العريضة أّن هذا اإلعالن سيؤكد احرتام مقتضيات 
القيادي،  التداول  مبدإ  تأكيد  إىل  إضافة  الداخيل،  النظام  من   31 الفصل 
الذي رشعت لجنتا إعداده املضمونية  القادم  وتوفري رشوط نجاح املؤمتر 
واملادية يف العمل استعداد للمؤمتر الحادي عرش الذي كان من املفرتض أن 
يتّم إنجازه قبل موىف سنة 2020. لكن السباب كثرية حولها اللغط والجدل، 

تأجل عقده اىل اجل غري مسّمى.
ورد رئيس حركة النهضة راشد الغنويش بعدها بيوم تقريبا عىل رسالة 
املائة قيادي التي دعته لإلعالن رسميا ورصاحة عن عدم نيته ترؤس الحركة 
الداخيل  النظام  املقبل، بعد دورتني متتاليتني، وفق ما يقتضيه  املؤمتر  يف 
الحركة،  قياديي  من  عدد  من  رسالة  تسلم  أنه  الغنويش،  وذكر  للحركة. 
الرسالة  يف  »الجيد  أن  مبيّنا  بالقيادة،  معنّي  غري  أنه  اإلعالن  إىل  تدعوه 
أن نسيجها اللغوي جيد ومطرد مبفاهيم الدميقراطية واإلسالم«، متسائال: 
النظر إن كانوا أصابوا  القيادات بقطع  »هل من لوازم الدميقراطية تغيري 
أم ال؟«، مضيفا أن »هناك خلطا متعمدا بني مقتضيات مجالني مختلفني، 
وهام مجال الحزب ومجال الدولة. فتحديد املدة بدورتني معروف يف رئاسة 

الدول الدميقراطية، أما دميقراطية األحزاب فالتداول املعروف فيها يتحقق 
بالتجديد الدوري أو عدمه لقياداتها، عرب عمليات انتخابية دورية نزيهة 
كان  إذا  حد  دون  للبعض  فيجدد  لألداء،  موضوعية  تقوميات  عىل  تبنى 
حكم املؤسسات عىل األداء إيجابيا، فيدعى أو يعفى إذا كان الحكم عىل 
الناجحة،  قياداتها  تستثمر يف  »األحزاب  أن  إىل  الرد  األداء سلبيا«. وأشار 
الحزيب إىل املستوى  فتدفعها إىل األعىل حتى تنتقل مقبوليتها من األداء 
الوطني، وحتى أوسع«، مشريا إىل أن »التداول يتم عرب التقييامت املستمرة 
لألداء وعرب االنتخابات الدورية، وهو أمر معروف يف التجربة الحزبية ويفيِ 

املحاضن التاريخية للتجربة الحزبية الدميقراطية«.
وأفاد بأن »الذين يتغطون بالدميقراطية لفرض وصايتهم عىل املؤمتر 11 
لحركة النهضة، برشوط إقصائية مسبقة ال دميقراطية، لعله يتحقق بهذا 
ما عجزوا عنه يف املؤمتر السابق من استبعاد زعيم الحركة، ويفيِ ذلك خلط 

شنيع بني مبدإ التداول عرب التجديد واالنتخابات الدورية النزيهة«.
الغنوشي يقرر رسميا عدم الترشح لرئاسة النهضة مجددا 

ويف نوفمرب 2020، قال عضو مجلس شورى حركة النهضة، منذر الونييس، 
إن رئيس  الحركة راشد الغنويش قرر رسميا منذ مدة عدم الرتشح لرئاسة 
النهضة مجددا وفق ما يقتضيه القانون األسايس لحزبه. وأكد الونييس أن 
الغنويش مل يفكر البتة يف الرتشح لوالية ثالثة لرئاسة حركة النهضة، مشددا 
بهدف  األسايس  القانون  من   31 الفصل  تنقيح  يف  يوما  يفكر  مل  أنه  عىل 
تقنني ترشحه لوالية ثالثة لرئاسة الحركة. واعترب منذر الونييس أن الحديث 
عن توجه الغنويش لتنقيح هذا الفصل مجرد ترصيحات إعالمية أدىل بها 
»الغنويش  النقاط. وأضاف  بعض  يتخالفون معه يف  الحركة  قياديون من 
اجتامعات  األسايس ال يف  القانون  31 من  الفصل  تنقيح  مل يطرح مسألة 

داخلية للحركة وال يف ترصيحات إعالمية«.
البنك المركزي يرفض طلب المشيشي لتمويل الميزانية 

التوقف  والتي يجب   2020 البالد يف  بها  التي مرت  املراحل  بني  ومن 
عندها، هو ما حصل بني الحكومة والبنك املركزي. إذ انه وأمام الظروف 
البالد،  اقتصاد  الحاد يف  التونسية والرتاجع  البالد  بها  التي متر  االستثنائية 
للبنك املركزي لرشاء  اللجوء  قّررت حكومة هشام املشييش نهاية أكتوبر 
البالد، بدل فرض  تاريخ  للمرة األوىل يف  امليزانية وذلك  بها  سندات متّول 
رضائب جديدة أو خفض اإلنفاق، وهو ما رفضه البنك املركزي. وقد أكد 
محافظ البنك املركزي التونيس مروان العبّايس رفضه لتمويل عجز امليزانية 
حكومة  به  تقدمت  طلب  اثر  وذلك  »ضامنات«  دون   2020 التكمييل 
لتمويلها بعد ضبط عجز غري مسبوق  املركزي  البنك  هشام املشييش اىل 

بنحو 14 % من الناتج املحيل االجاميل بقانون املالية التعدييل 2020.

الشعب عىل  نواب  العبايس يف جلسة حوار مبجلس  وشدد 
أمكن  الذي  الحايل  التضخم  مستوى  عىل  باملحافظة  متسكه 
تخفيضه يف السنوات األخرية بفضل سياسة نقدية تّم انتهاجها 
مكنت من تحقيق استقرار مايل سمح بشكل مبارش بتوفري اكرث 
من 3 مليار دينار عن طريق الرشاءات وامتصاص السيولة، وفق 

تعبريه.
الذي  املايل  االستقرار  هذا  عن  الرتاجع  ميكن  ال  انه  وأكد 
تكوين  اىل  باالضافة  صارمة  نقدية  سياسة  بفضل  تحقيقه  تم 

احتياطي مهم من النقد االجنبي إثر إحكام سياسة الرصف.
وتساءل العبايس قائال: »ماذا لو عجزت الحكومة مرة اخرى 
العام املقبل من الخروج عىل األسواق الخارجية للحصول عىل 
املركزي  البنك  اىل  اللجوء  مجددا  سيتّم  فهل  أجنبية..  قروض 

لتمويلها؟«. 
مسألة  املركزي«  البنك  »استقاللية  جدل  اختالق  ان  وتابع 
ميول  مل  املركزي  البنك  أن  مضيفا  منها  فائدة  وال  مجدية  غري 
وفق  قبلها  حتى  او   2006 منذ  العمومية  والخزينة  الدولة 
لطباعة  مستعدة  غري  االصدار  مؤسسة  ان  اىل  مشريا  تعبريه، 
االنتاج  يحققها  اقتصادية  ثروة  من  مقابل  دون  نقديّة  أوراق 
املحيل، معلقا بالقول )بالدارجة التونسية(: »سكروا الفانا متاع 
هناك  أن  وأكد  أخرى«.  فانا  يحلو  ويحبو  والفسفاط  النفط 
التمويل تتمثل اساسا يف آلية  حلوال ممكنة للخروج من أزمة 
مقاصة الديون باملؤسسات العمومية وترشيدها وحوكمة هذه 
رسملة  إعادة  تجربة  اىل  مشريا  بإصالحات  والقيام  املؤسسات 
تحقيق  اليوم عىل  قادرة  البنوك  لتصبح هذه  الناجحة  العمومية  البنوك 

ارباح متكنها من متويل املؤسسات العمومية والرشكات الخاصة.
الحكومة  ملساعدة  لديه  اشكال  اي  يوجد  ال  بالقول  العبايس  وعلق 
التمويل  توفري  حال  يف  ضامنات  يريد  املركزي  البنك  بأن  بالقول  ملّمحا 
وتفاقم  الدينار  انهيار  اي مسؤولية عند  يتحمل  املطلوب وذلك حتى ال 
التضخم اىل مستويات خطرية ستكون تداعياتها وخيمة عىل استقرار البالد.

الشقاق يمس المرفق القضائي 
يف  التونسيون  عندها  توقف  التي  السياسية  الحياة  آخر محطات  ويف 
2020، هي محطة الفرقة والشقاق التي مّست املرفق القضايئ، إذ أصبحت 
الخالفات بني بعض أقطابه منشورة يف مواقع التواصل االجتامعي مرفقة 
الرئاسة  بصور من وثائق ومؤيدات. واألخطر من ذلك أّن الرصاع طرفاه 
بتونس،  االبتدائية  باملحكمة  الجمهورية  ووكالة  التعقيب  ملحكمة  األوىل 
حينام  يراودهم  ماّم  أّشد  التونسيني  نفوس  يف  فائًقا  حرًجا  يثري  ما  وهو 
يعاينون املناكفات بني النقابيني والنواب واملتحزبني والسياسيني، فأخطاء 
هؤالء ميكن أن تعالج وتُجرب باللجوء إىل القضاء إن لزم األمر، أّما أخطاء 
القضاة وخالفاتهم فقد ال تبقي وال تذر، فهم ميثلون آخر حصن يتحّصن 
االجتامعية  ومراتبهم  املاديّة  أوضاعهم  عن  النظر  برصف  املظلومون  به 

ومنزلتهم االعتبارية.
إيقاف وزير البيئة بعد إقالته من منصبه 

والختام يأيت طبعا مع اإلعالن عن إيقاف وزير البيئة والشؤون املحلية 
املُقال مصطفى العروي، للتحقيق يف قضية توريد شحنات نفايات إيطالية 
البيئة  وزير  إعفاء  املشييش،  هشام  الحكومة  رئيس  أعلن  إذ  البالد.  اىل 
والشؤون املحلية مصطفى العروي من منصبه. دون إعالن أسباب اإلقالة. 
وأوضح بيان مقتضب للحكومة، أنه تقّرر تكليف وزير التجهيز واإلسكان 

كامل الدوخ، باإلرشاف عىل وزارة الشؤون املحلية والبيئة بالنيابة.
اإلداري ومكافحة  اإلصالح  لجنة  رئيس  القمودي،  الدين  بدر  أفاد  وقد 
الفساد ومراقبة الترصف يف املال العام، انه متّت إقالة العروي من منصبه. 
العروي، تحفظيا، عىل ذمة  السابق مصطفى  الوزير  إيقاف  موضحا: »تّم 
التحقيق يف قضية توريد نفايات إيطالية إىل تونس«. فيام كشف مصدر 
املحلية  والشؤون  البيئة  وزارة  مسؤويل  كبار  من   5 إيقاف  عن  مطّلع 
التحقيق  يتّم  أن  املقرر  من  إنه  املصدر،  قال  ذاتها.  القضية  يف  للتحقيق 

معهم يف محكمة سوسة.
الحصاد  تلخص  التي  واملحطات  السياسية  املراحل  أهم  تقريبا  هذه 
عىل  التعريج  ننىس  ان  دون  هذا   .2020 لسنة  تونس  يف  السيايس 
التونيس  بالجنوب  وخاصة  املناطق  من  عدد  شهدتها  التي  االحتجاجات 
والوسط عىل بدء بتطاوين وما افىض اليه اعتصام الكامور من توقيع اتفاق 
املوسعة خالل  االحتجاجات  اىل  واملعتصمني وصوال  املشييش  بني حكومة 
األسبوع األخري من ديسمرب يف كل من توزر والقرصين والتي خلفت خسائر 
وكلها  خيبات  كلها  سنة  واملواطنني.  األمنيني  صفوف  يف  وإصابات  مادية 
أزمات، عىس أن يتّم خالل سنة 2021 معالجة وإصالح ما أفسدته وشوهته 

الطبقة السياسية يف 2020.

2020 سنة الخالفات بامتياز.. خالف تشريعي،
 حكومي، سياسي، حزبي وقضائي
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األخ المنصف اليعقوبي
يف  املوت  يغيب  ان  القدر  شاء 
االربعاء  مبكرة من صبيحة  ساعة 
15 جانفي 2020 املناضل والقيادي 
النقايب االخ املنصف اليعقويب االخ 
املنصف اليعقويب املولود يف الكاف 
النقابية  املسؤوليات  عديد  تقلد 
يف  التواجد  إىل  وصوال  والرياضية 

املكتب التنفيذي.

سنة 2020 سنة وداع األحبة هم دائما يف قلوبنا ولن ننساهم أبدا 
شهدت السنة املنقضية وفاة عدد من النقابيني مام خلف 
التونيس.  النقابيني والعامل والشعب  األمل والحزن يف قلوب 
وقد مثل رحيل اإلخوة النقابيني حدثا مؤملا ومؤثرا  خاصة أن 
عددا من اإلخوة كانوا مبارشين ملهامهم صلب االتحاد العام 
االستبداد  مرشوع  مقاومة  يف  ومنخرطني  للشغل  التونيس 
الدولة  وملرشوع  واملهمشني  للفقراء  واالنتصار  والتطرف 
ونرتحم  نذكرهم  إذ  ونحن  االجتامعية.  الدميقراطية  املدنية 
عىل أرواحهم الطاهرة من خالل هذه األسطر، فذلك ملقامهم 
بيننا ومكانتهم يف االتحاد ويف البالد، وتخليدا لذكرى مناضلني 
نقابيني أشاوس دفعوا الغايل والنفيس دفاعا عن الوطن وعن 
حساب  عىل  العام  واملصلحة  املبادئ  راية  وأعلوا  االتحاد 

املصلحة الخاصة والفردية. 
قامئة النقابيني الذين غادرونا خالل سنة 2020

* طارق السعيدي-منترص العكرمي

األستاذ الطاهر اللباسي 
االنسانية  العلوم  بكلية  االنقليزية  قسم  يف  محارضا  أستاذا  الفقيد 

مسؤولية  وتحمل  بتونس.  واالجتامعية 
االساسية  النقابة  مساعد  عام  كاتب 
وقد  العلمي.  والبحث  العايل  للتعليم 
نائب  وخطة  قسم  رئيس  خطة  شغل 
وقد  نفسها.  الكلية  يف  عميدا  ثم  عميد. 
التعليم  وزير  ديوان  رئيس  خطة  توىل 
العايل والبحث العلمي بعد الثورة 2011 
مع املرحوم احمد ابراهيم وهام ينتميان 
اىل حزب املسار، مناضل نقايب وسيايس مل 

يلق إال االحرتام والتقدير.

  *شهر جانفي 

  *شهر أفريل

  *شهر ماي

  *شهر جوان

   *شهرجويلية

*شهر أوت

*شهر سبتمرب

*شهر أكتوبر

*شهر نوفمرب

*شهر ديسمرب

  *شهر فيفري

العام  الكاتب  الحزامي  التيجاين   اال خ 
للفال حة مبنوبة  الجامعي  للفرع  السابق 
الذي وافاه األجل يوم 6 فيفري 2020.    

                        محمد الحطاب
فيفري    27 الخميس  يوم  فجر  القريوان  وّدعت   
يف  واملناضل  الفالحي  املهندس  الحطاب،  محمد 
وذلك  عقود،  مدى  عىل  والريايض  النقايب  املجالني 
نقابيا  مناضال  املرض،  مع  الشجاع  رصاعه  بعد 
التونيس للشغل  العام  خالصا صلب هياكل االتحاد 
الكتابة العامة للنقابة الجهوية  إذ تحمل مسؤولية 
ملدة  وترأس  السبعينات،  خالل  الفالحة  لجامعة 
بني  للتفاوض  املشرتكة  الفنية  اللجنة  أشغال  سنتني 

االتحاد ووزارة الفالحة )1981-1982( 

التيجاني  الحزامي

الكافي الزائري

البوغديري  سليمة  الدكتورة  الرفيقة 
الجامعي  للفرع  العامة  الكاتبة 
والبحث  العايل  التعليم  ألساتذة 

العلمي بتونس يوم 4 أفريل 2020.

سليمة البوغديري

 علي  بورقعة

األخ عيل  بورقعة العضو السابق  النقابة العامة للتعليم 
األسايس يف فرتة التسعينات إثر نوبة قلبية. 

العام  الكاتب  كريشان  الدين  عز  األخ 
األسبق للنقابة العامة للشحن والرتصيف

المنصف الصيد
باالتحاد  متقاعد  موظف  الصيد  املنصف  الزميل 

العام التونيس للشغل

توفيق الورتاني
العام  باالتحاد  موظف  الورتاين  توفيق  الزميل 

التونيس للشغل

 الصّادق بسباس 
  األخ الّصادق بسباس األمني العام املساعد األسبق 

باملكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل 

عبد الرحمان عزيّز
عبد  األخ  األستاذ  والسيايس  النقايب  املناضل 
الجهوي  لالتحاد  السابق  العضو  عزيّز  الرحامن 
للشغل بصفاقس والنقابة الجهوية للتعليم الثانوي 

بصفاقس انتقل إىل حوار ربه يوم 28 سبتمرب

حبيب بن عاشور

الكاتب  عاشور  بن  حبيب  األخ  القيادي 
العام السابق لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة 

و األمني العام السابق للمكتب التنفيذي.

 عدنان الماجري

الجامعي  للفرع  املساعد  العام  الكاتب   
والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات 

والصناعات التقليدية بجندوبة 

عز الدين كريشان

املحيل  لالتحاد  املساعد  العام  الكاتب  الزائري  الكايف  األخ   
للتعليم  األساسية  للنقابة  العام  والكاتب  سابقا  ببوسامل  للشغل 

الثانوي سابقا وعضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي   

حبيب بن رجب 

 وّدعت الساحة النقابية يوم 5 أوت األخ 
عضو اللجنة الوطنية للمراقبة  املالية 

والكاتب العام السابق  للجامعة العامة 
للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة  

 أحمد بن صالح 

غيّب املوت االربعاء 16 سبتمرب 2020 املرحوم 
أحمد بن صالح القيادي السابق يف االتحاد العام 
تلت  التي  الفرتة  يف  وتحديدا  للشغل  التونيس 
حشاد  فرحات  الكبري  املناضل  اغتيال  عملية 
الكثري  قدموا  الذين  الرجال  من  الراحل  ويعترب 

لتونس عرب عديد املسؤوليات التي تحملها.

 
عبد القادر ورق

االخ عبد القادر ورق الكاتب العام للنقابة األساسية 
لبنك التضامن بتونس الذي وافته املنية غرة أكتوبر

محمد كعويش

األخ محمد كعويش عضو النقابة األساسية 
باملجتمع  والناشط  باملهدية  األسايس  للتعليم 
 26 السبت  يوم  املنية  وافته  الذي  املدين 

سبتمرب 2020 وهو بصدد أداء واجبه.

والصناعات التقليدية

 بوعلي المباركي
وّدعت الساحة النقابية يوم الجمعة 
األىس  من  بكثري  أكتوبر2020،   30
والنقايب  املناضل  رحيل  خرب  والحرسة 
املساعد  العام  األمني  املباريك  بوعيل 

لالتحاد العام التونيس للشغل

 الحبيب بوناب
الحاج  املرحوم  النقابية  الساحة  فقدت 
الحبيب بوناب عضو الهيئة الوطنية للنظام 
الداخيل باالتحاد العام التونيس للشغل  يوم 

13 نوفمرب 2020   

محمد علي خذر
 األخ  محمد عيل خذر   
لجامعة  السابق  العضو 
الجامعة  وعضو  النقل 

العامة للمتقاعدين

موظف 
متقاعد 
باالتحاد 
العام 

التونيس 
للشغل

الجودي النويوي
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للوظيفة  التابعة  القطاعات  عديد  نضاالت  بتأطري  نشيطة  سنة   2020 سنة  مثلت 
العمومية واالرشاف عىل عدد من االتفاقات التي بقي العديد منها مل يُنفذ وانقلبت 
متواصلة  احتجاجية  تحركات  العام  الجامعات  عديد  وإثرها شّنت  الحكومة  عليها 

اىل اليوم.
وإىل جانب ذلك فقد انكّب قسم الوظيفة العمومية يف املفاوضات الخاصة مبراجعة 
النظام العام للوظيفة العمومية، وهي مفاوضات تم التوصل اىل اتفاقات بشأن بعض 

النقاط لتبقى نقاط خالفية ما زالت عالقة اىل اليوم.

مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية
من  التفاوض  فتح  تم  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد   23 األخري  املؤمتر  انعقاد  إثر 
جديد حول النظام العام للوظيفة العموميّة وذلك يف تواصل مع ما تّم خالل جلسات 
التفاوض السابقة للمؤمتر، غري أّن املالحظ هو تواتر انقطاع التفاوض ألسباب عديدة 
من أهمها عدم رغبة الوفد الحكومي التوصل إىل اتفاق، ولعّل التحويرات العديدة  
التي شملت مختلف مصالح رئاسة الحكومة املعنيّة بالتفاوض حوله هي التي أثرت 

سلبا عىل مواصلته بنسق متواصل.
وما ميكن اإلشارة إليه هنا هو التوّصل إىل عديد النقاط التي حصل االتفاق بشأنها 

مع بقاء عديد النقاط الخالفية األخرى قيد مزيد التفاوض.
وتتمثل أهم املحاور املتفق بشأنها فيام ييل:

تعميق تناول بعض املفاهيم الواردة بالدستور واالتفاقات الدوليّة والتي ستدرج يف 
النظام العام للوظيفة العمومية ألول مرة وذلك عىل غرار مبادئ الحوكمة واملساءلة 

وحياد اإلدارة........ إلخ..
إفراد الحق النقايب بباب خاص ضمن النظام العام. يُعرّف الحق النقايب وينّص عىل 
توفرها  الواجب  والتسهيالت  واإلعالم  التفاوض  يف  والحق  النقابات  تكوين  حرية 
وحق اإلرضاب وحامية املسؤول النقايب... إلخ والتمثيلية. كام يتّم ضمن هذا الباب 

التنصيص عىل وضعية التفّرغ لدى املنظمة النقابية.
إفراد جانب الحقوق والواجبات بباب خاص ذلك أن القانون الحايل يتعرض لهذه 

الحقوق والواجبات بصفة غري مرتبة ومتفرقة بني مختلف أبواب القانون.
العمومي.  العون  حقوق  من  حقا  باعتباره  بالتكوين  يتعلق  جديد  باب  تضمني 

)يتناول تعريفه وأيضا التنصيص عىل الرصيد السنوي من التكوين.... إلخ(.
التنصيص عىل حق التفرغ لدى املنظمة النقابية٬ )عىل أن يقع تفصيل الرشوط يف 
والهياكل  النقابيّة  املسؤوليّة  وتحمل  التمثيليّة  ومنها  التفسريية  الرتتيبية  النصوص 

النقابيّة املتمتّعة بهذا الحق(.
القانون  أبواب وفصول  تعرضت ألغلب  قد  املفاوضات  أن جوالت  إىل  ونشري  هذا 
حاالت  والرتسيم-  والرتبص  -االنتداب  العامة  األحكام  )باب  فصال  فصال  العام 
من  املوجود  بدعم  وذلك  إلخ.  واملكافأة...  والتأديب  والتكوين  العطل:  املوظف- 
إىل  التوصل  يتّم  مل  التي  الخالفية  النقاط  أما  إضافية(.  مكاسب  وتحقيق  أحكام 
اتفاق بشأنها بعد جلسات عديدة من التفاوض، علام أن جلسات التفاوض ما زالت 

متواصلة إليجاد الحلول للبعض منها، فيمكن تلخيصها يف التايل:
الفصل الثاين: متّسك الطرف النقايب بأن يتّم إفراد كل قطاع بنظام أسايس خاص مع 
التوجه  إن  للحكومة  املمثل  الطرف  يرى  املكتسبة يف حني  الحقوق  املحافظة عىل 

الحايل يفرض تجميع األنظمة املتشابهة ضمن عائالت أسالك. )الفصل 2(
كام تّم إرجاء التفاوض حول نقاط أخرى مهّمة وذلك ملزيد التشاور حولها وبلورة 

موقف موحد بشأنها ونذكر بالخصوص:
الحراك بني القطاعني الخاص والعام وذلك يف االتجاهني.

اإللحاق يف القطاع الخاص.
االنتداب بصيغة التعاقد كآليّة من أوكد اآلليّات االنتداب يف الوظيفة العموميّة.

إرساء نظام الخطط الوظيفية العليا وما يتعلّق بها من أحكام تخص التناظر والتقييم 

والتأجري. إلخ...
مسألة التمثيلية النقابية: قد تم االتفاق حول اعتامد ما ستؤول إليه 
الحوار  التفاوض ضمن  إطار  يف  والحكومة  االتحاد  بني  املفاوضات 

االجتامعي حول املوضوع(.
هذا ونسّجل أيضا خالل هذه املفاوضات عدم االتفاق حول مراجعة 
أو صياغة بعض الفصول وقد تّم تسجيل موقف كل طرف عىل ان 
يتّم حسم املسألة يف إطار لجنة القيادة املكّونة للغرض والتي يرأسها 
العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية  كل من األخ األمني 

والسيد الكاتب العام للحكومة.
ونشري يف الختام إىل أن جلسات التفاوض ما زالت متواصلة وهي يف 

مراحلها األخرية.كام تّم االتفاق عىل أن تتوىّل مصالح رئاسة الحكومة صياغة مرشوع 
القانون املتعلّق بالنظام العام للوظيفة العمومية بعد االنتهاء من التفاوض وذلك 

عىل ضوء ما سيتّم التوّصل إليه يف املفاوضات وعرضه عىل الطرف النقايب.

اتفاقات تنتظر التجسيم
من امللفات االخرى التي انكّب عليها قسم الوظيفة العمومية سنة 2020 ويواصل 
االشتغال عليها، هي االتفاقات التي أبرمتها الجامعات العامة مع االطراف االدارية، 

ومنها التي تم تجسيمها وأخرى كثرية مل تجد لها طريقا اىل التجسيم.
ويف هذه الورقة سنحاول تقديم مختلف االتفاقات التي تّم ابرامها سنة 2020 بني 
ذات  االدارية  واالطراف  العمومية  الوظيفة  قسم  من  بإرشاف  العامة  الجامعات 
اتفاقا  االجتامعية  للشؤون  العامة  الجامعة  أبرمت   2020 جانفي   31 ففي  الصلة. 
مع االتحاد التونيس للتضامن االجتامعي نّص عىل مراجعة هيكلة االتحاد التونيس 
لتشمل  الجامعي  التأمني  رشكة  مع  املربمة  اإلتفاقية  وتنقيح  االجتامعي  للتضامن 

املتقاعدين  وإدراج مهمة العاملني مبراكز.
ويف 30 افريل أبرمت نقابة األطباء وأطباء األسنان والصيادلة االستشفائيني اتفاقا مع 
وزارة الصحة نّص عىل التزام الوزارة باالتفاقات السابقة واعتامد املقارنة التشاركيّة 
إلصالح املنظومة مع ترشيك الطرف النقايب لبلورة التصورات العامة والتعّهد بإصدار 
الرسمي يف أجل أقصاه 30 جوان 2020 وتنظري  بالرائد  الحكوميّة  مشاريع األوامر 
الجامعيني  االستشفائيني  باألطباء  الجامعيّني  االستشفائيني  والصيادلة  األسنان  أطباء 
أجل  يف  الوطنيّة  املهنيّة  واملناظرات  االمتحانات  عىل  اإلرشاف  مستحقات  ورصف 
أقصاه 30 ماي 2020 اىل جانب العمل عىل إصدار قانون املسؤولية الطبيّة وحامية 

املرىض يف أقرب اآلجال.   
يف 6 ماي، وبالتنسيق بني القسم وقسم الشؤون القانونية، تم االتفاق مع الحكومة 
عىل  إنجاح السنة الجامعيّة -2019 2020 وإحداث لجنة مشرتكة بني الطرفني ملتابعة 
واملحافظة   2020 جوان   8 يوم  الجامعيّة  السنة  واستئناف  الجامعيّة  السنة  نجاح 
توصيات  واحرتام  الوقاية...(  وسائل  كل  )توفري  الجامعيّة  األرسة  كافة  سالمة  عىل 
مع  التنسيق  عن  فضال  الجامعيّة،  املؤسسات  ميزانيّة  وتدعيم  الصحي  الربوتوكول 
وزارة الشؤون املحليّة لتعقيم املؤسسات  الجامعيّة واستئناف السنة الجامعيّة بصفة 

تدريجيّة )نظام االفواج(.
يف 19 جوان أبرمت الجامعة العامة للتخطيط واملالية مع سلطة االرشاف اتفاقا نص 
عىل تنقيح النظام األسايس الخاص بسلك أعوان املراقبة اإلقتصادية )إحالة مشاريع 

األوامر يف أجل أقصاه 10 أيام( ومراجعة النظام الهيكيل: إحداث 
لجنة مشرتكة ومزيد التشاور بني الطرفني وتعميم منحة املراقبة 
اإلقتصاديّة: إحالة مرشوع األمر الحكومي املتعلّق بضبط املنحة 
وإعادة  أيام   10 أقصاه  أجل  يف  الحكومة  رئاسة  مصالح  إىل 
املتعلّقة  الخطايا  استخالص  وإدراج  العملة  وتصنيف  توظيف 
باألحكام الصادرة بشأن املخالفات االقتصاديّة بحساب التنزيل 
مشرتكة  لجنة  وإحداث  أيام   10 أقصاه  أجل  يف  وذلك   26028

لضبط رشوط الحركة السنويّة للمديرين الجهويني.
وزاريت  ألعوان  العامة  الجامعة  أبرمت  فقد  جوان،   4 يف  أما 
الداخليّة والشؤون املحليّة  اتفاقا مع سلطة االرشاف نّص عىل 
التزام الوزارة باالتفاقات السابقة وخاصة اتفاق 29 مارس 2019 ومتابعة ملفات مع 
املسندة حاليّا إىل أسالك قوات  املنح  الوزارات وتتعلّق خاّصة بسحب بعض  بقيّة 
النظام  بالوزارة ومراجعة  املبارشين  املدنيني  املوظّفني والعملة  الداخيل عىل  األمن 
بالعمد  الخاص  األسايس  والنظام  الداخليّة  لوزارة  اإلداري  بالسلك  الخاص  األسايس 
وتسوية وضعيّة األعوان املؤجرين عىل حساب االعتامدات املفوضة ومتتيع العمد 

بالزيادة العامة يف األجور.
الدولة  لنزاعات  العامة  باإلدارة  املقّررين  املستشارين  نقابة  أبرمت  أكتوبر،   2 ويف 
املستشارين  بسلك  الخاصة  واملرافعة  التقرير  منحة  يف  الرتفيع  عىل  نص  اتفاقا 
املقّررين واملنحة التحفيزيّة )االتفاق حول إعداد مرشوع أمر( اىل جانب الرتقيات 

وإحداث لجنة مشرتكة للنظر يف تنقيح النظام األسايس الخاص بالسلك.
يف 18 نوفمرب الفارط، أبرمت الجامعة العامة لألشغال العموميّة واإلسكان والبيئة 
بأعوان  خاص  أسايس  نظام  بإعداد  املكلّفة  املشرتكة  اللجنة  عمل  استئناف  تضمن 
وإطارات الوزارة طبقا التفاق 30 سبتمرب 2019 ومراسلة رئاسة الحكومة بخصوص 
قيمتها  يف  والرتفيع  الخاصة  التكاليف  منحة  تعميم  حول  الحاصل  االتفاق  تفعيل 
وتفعيل الرتقية االستثنائيّة قبل موىف سنة 2020 وتفعيل األمر عدد 1143 لسنة 2016 
املتعلّق بإعادة توظيف املنتدبني دون مؤهالتهم العلمية يف جميع األسالك واإلرساع 
بإصدار التنظيم الهيكيل للوزارة، إىل جانب إعداد القرارات املتعلّقة بالرتقيات عرب 
للتأثري والنرش  العموميّة  العامة للوظيفة  الهيئة  امللفات لكل األسالك وإحالتها إىل 

ودعم اإلمكانيّات البرشيّة للوزارة وضبط برامج سكنيّة خاّصة بأعوان الوزارة.
أما يف 19 ماي، فقد أبرمت الجامعة العامة للصحة اتفاقا مع سلطة اإلرشاف نّص 
الخاص  األسايس  النظام  حول  الحاصلة  السابقة  االتفاقات  بتطبيق  التعجيل  عىل 
وسحب الفصل 2 عىل كل العاملني بالقطاع وتطبيق اإلتفاقات الحاصلة حول فتح 
اآلفاق العلميّة إلطارات الصحة والتسوية النهائيّة للمنتدبني الجدد من املتعاقدين 
عدد  األمر  وتحيني  واألوبئة  الجوائح  منحة  املبدئية  املوافقة  عن  فضال  والوقتيني، 

1178 لسنة 1985 املتعلّق باملهن الشاقة.
تضمن  اتفاقا  العاّمني  والقيمني  للقيمني  العامة  الجامعة  أبرمت  اكتوبر،   13 يف 
الرتقيات والرتقيات االستثنائيّة وتسوية وضعيّة املتعاقدين ومراجعة العقود من 9 
الخدمات  ديوان  هيكلة  يف  للنظر  عمل  جلسة  وعقد  شهرا   12 إىل  ونصف  أشهر 
الجامعيّة وفتح مجال التكوين يف التفّقد املايل واإلداري لكافّة اإلختصاصات ومتتيع 

القطاع بـ 100 منحة جامعيّة خالل سنة 2020-2021.
ويف 14 اكتوبر، أبرمت الجامعة العامة ملوظفي التعليم العايل والبحث العلمي اتفاقا 
الربوتوكول  وتطبيق  اآلجال  أقرب  يف  الرتقيات  نتائج  إصدار  يف  الترسيع  عىل  نص 
الصّحي الصادر يف الغرض ومنحة األعباء اإلداريّة ومنحة خطر العدوى: تطبيق األمر 
عدد 1291 لسنة 1990 وإحداث آليّة تكوين مستمر يفيض إىل ترقية )إبرام اتفاقيّة 
مع املعهد العايل للدراسات التكنولوجيّة برادس( وتنقيح القانون األسايس باإلداريني 
التطبيق واإلداريني والرتقية االستثنائية للسلك  الخاص مبساعدي  والقانون األسايس 

املشرتك ولبقيّة األسالك.
املحلّية  والشؤون  الداخليّة  وزاريت  ألعوان  العامة  الجامعة  أبرمت  نوفمرب،   2 يف 
السابقة 29 مارس 2019 و04  الجلسات  التمسك مبحارض  اتفاقا نص عىل  والعمد 
جوان منها سحب بعض املنح املسندة إىل أسالك قوات األمن الداخيل عىل املوظفني 

والعملة املدنيني املبارشين بالوزارة والنظام األسايس الخاص بسلك العمد.
أما 9 نوفمرب، أبرمت الجامعة العامة للقيمني والقيمني العاّمني اتفاقا تضمن تنفيذ 
مصالح  إىل  أحيلت  التي  الرتتيبيّة  األوامر  بإصدار  واملتعلّقة   2018 ماي   8 اتفاقية 
املتعاقدين  وضعيّة  وتسوية  االستثنائيّة  والرتقية  املهنيّة  والرتقيات  الحكومة  رئاسة 
وذلك بإدماجهم يف رتبة عون وقتي صنف أ 2 منظّر بخطّة قيّم أول واملنح الجامعيّة 

)1100 منحة خالل سنة 2020 - 2021(.
* صربي الزغيدي

قسم الوظيفة العمومية باالتحاد سنة 2020:

إبرام اتفاقات ما زالت عالقة إىل اليوم، وخالفات مع الحكومة حول 
مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية

الهيئة اإلدارية الجهوية 
لالتحاد الجهوي بالقصرين  

الوظيفة  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  عمرية  منعم  األخ  أرشف 
العمومية عىل أشغال الهيئة اإلدارية الجهوية لالتحاد الجهوي بالقرصين 
وقضايا  الوطني  الشأن  يف  القضايا  أهّم  حول  التداول  أجل  من  وذلك 

التنمية بالجهة.

اهلل أكبر

انتقل إىل جوار ربه املغفور له بإذن الله:

لطفي جراد
الناشط الريايض مبنزل النور وابن عمة األخ سعيد يوسف كاتب عام 
االتحاد الجهوي للشغل باملنستري ـ وإثر هذا املصاب الجلَل يتقّدم اعضاء 
املكتب التنفيذي وعموم النقابيني بخالص العزاء إىل عائلة الفقيد وإىل 

األخ سعيد سائلني الله الرحمة للفقيد والصرب والسلوان الهله وذويه.
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أن  والتقليدية  الغذائية  والصناعات  السياحة  بقطاع  الجهات  ممثلو  كشف 
اإلجراءات  احرتام  دون  فجئية  بصفة  أبوابها  أغلقت  السياحية  النزل  عديد 
القانونية وعدم رصف أجور األعوان، اىل جانب تلّكؤ أصحاب النزل بخصوص 

أجور العامل أو نسبة منها حسب االتفاقيات الثنائية خالل سنة 2020.
جاء ذلك خالل اجتامع ملمثيل الجهات يوم السبت 26 ديسمرب 2020 بأحد 
النزل بالعاصمة بإرشاف أعضاء املكتب التنفيذي للجامعة العامة للصناعات 
سعد  كامل  األخ  بحضور  التقليدية  والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية 
األمني العام املساعد املسؤول عن النظام الداخيل، وذلك لتدارس وضع القطاع 

السياحي إثر جائحة كورونا.
ممثلو الجهات نددوا بتنامي ظاهرة الترسيح وطرد العامل ألسباب اقتصادية 
أو فنية بتوظيف الفصل 21 من مجلة الشغل دون مراعاة الظرف االستثنايئ 
الذي ميّر به القطاع وطنيا وعامليا، وجّددوا رفضهم ملقرتح الجامعة التونسية 
للنزل ومتسكهم بنسبة 35 % من األجر خالل فرتة البطالة الفنية بداية من 
شهر جانفي 2021 رغم اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها الحكومة لفائدة 
استنكروا  كام  العامل،  وأجور  الشغل  مواطن  عىل  املحافظة  بغرض  القطاع 
لتمرير مرشوع قديم جديد  القطاع  به  الذي ميّر  االستثنايئ  الظرف  استغالل 

وهو التخفيض من ساعات العمل دون الرجوع إىل القوانني.
فرغم إجراءات رئاسة الحكومة لدعم قطاع السياحة باعتباره قطاعا منكوبا 
وإقرار مساعدات مالية استثنائية وقروض ميسورة يتّم اسرتجاعها يف سبتمرب 
2021 وإعفاء املؤجرين من دفع مساهمة األعراف للثالثية الثالثة لسنة 2020 
واألوىل والثانية من سنة 2021 وتقديم وزارة الشؤون االجتامعية مساعدات 
مالية لألعوان قدرها 200 دينار إال أن أصحاب الفنادق أخلوا برشوط الحكومة 

التي تنّص عىل رضورة املحافظة عىل مواطن الشغل وأجور العامل.

مطالب ال تنتظر التأجيل
ومنح  أجور  من  الوضعيات  بتسوية  الجهات  ممثلو  طالب  اللقاء،  هذا  يف 
والراحة السنوية والترصيح لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي بعنوان 
الجامعة  مع  وطني  اتفاق  بسّن  اإلرساع  وجوب  عىل  وشّددوا   ،2020 سنة 
التونسية لوكاالت األسفار لفرتة 6 أشهر بداية من  التونسية للنزل والجامعة 

اإلجتامعية  الشؤون  وزارة  قررت  بعدما  العامل  أجور  تغطي   2021 جانفي 
إسناد منحة اجتامعية لفائدة عامل القطاع تقدر بـ 200 د شهريا، ويف صورة 

الرفض وعدم االستجابة أوكلوا للهياكل الجهوية سّن اتفاقيات ثنائية.

وجوب تدخل الحكومة
والعاجل  الفوري  بالتدخل  الحكومة  الجهات  ممثلو  طالب  أخرى،  جهة  من 
إلنقاذ عامل القطاع، محّملني إياها مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم االقتصادية 
واالجتامعية، مشريين إىل أنه رغم اإلجراءات االستثنائية لفائدة القطاع وما تّم 
رصده من مال املجموعة الوطنية للمحافظة عليه وعىل عامله وأجورهم إال 
أن أرباب العمل استغلوا الوضع بتوظيف الفصل 21 من مجلة الشغل لترسيح 

العامل وطردهم ألسباب اقتصادية.
إىل ذلك، شددوا عىل رضورة فتح تحقيق جدي ومسؤول يف امللفات التي تّم 
اعتامدها لترسيح عدد كبري من عامل القطاع والتي تحوم حولها عدة شبهات 
فساد، وعىل وجوب مساعدة عامل السياحة املتعاقدين من قبل وزارة الشؤون 
انتهت عقودهم بسبب جائحة كورونا وأصبحوا يف  الذين  االجتامعية، وهم 

حالة يرىث لها بعد فقدانهم ملواطن شغلهم.
املستوى  بتحركات عىل  تتوج  اجتامعات جهوية  بعقد  قرارا  أفرز  اللقاء  هذا 

الجهوي ليتّم ختمها بتجمع وطني.

مراسلة وزارة الشؤون االجتماعية
وزير  اىل  مراسلة  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  وجه  السياق،  هذا  يف 
الشؤون االجتامعية كشف فيها ما يقوم به أرباب العمل من ترسيح للعامل 
ألسباب اقتصادية اعتامدا عىل الفصل 21 من مجلة الشغل، رغم اإلجراءات 
قطاعا  باعتباره  السياحة  قطاع  بخصوص  الحكومة  اتخذتها  التي  االستثنائية 

منكوبا جراء جائحة الكوفيد 19.
الجهوية  التفقديات  إىل  األوامر  بإسداء  املراسلة،  الجامعة يف  وطالب مكتب 
للشغل واإلدارة العامة لتفقد الشغل والصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

إليقاف هذا النزيف.
* صربي الزغيدي

قطاع السياحة يستعد الحتجاج وطني: 

التصدي لتسريح العمال ألسباب اقتصادية واملطالبة بفتح تحقيق 
يف امللفات التي تحوم حولها شبهات فساد

بيان الهيئة اإلدارية 
الجهوية التحاد الشغل بتوزر

ديسمري   29 يوم  املجتمعني  الجهوية  االدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
2020 بدار االتحاد الجهوي للشغل بتوزر برئاسة األخ كامل سعد األمني 
األوضاع  التداول يف  واثر  الداخيل  النظام  املسؤول عن  املساعد  العام 
الوطنية والجهوية وتأثرياتها عىل املناخات االجتامعية بعد انقضاء عرش 
سنوات عىل ثورة الكرامة التي قدم فيها شعبنا األيب قوافل من الشهداء 

نقف إجالال وإكبارا ألرواحهم الزكية:
العام  االتحاد  العتيدة  منظمتنا  اىل  باالنتامء  اعتزازنا  عن  نعرب   -
كقوة  واالجتامعي  الوطني  النضايل  لرصيده  الويف  للشغل  التونيس 
والوطن  والشعب  منظوريه  استحقاقات  أجل  من  مناضلة  تعديلية 
مؤكدين إمياننا العميق بدوره الريادي والطالئعي يف وضع حد لتفيش 
الفساد واالنهيار االقتصادي واملايل ولفشل منظومة الحكم الحالية وما 
افرزته من مخاطر ومتدد لخطاب الكراهية والعنف الذي تقوده قوى 

فاشية تستهدف مكتسبات الجمهورية املدنية االجتامعية.
- كام نقف إجالال وإكبارا ألرواح قادة الحركة النقابية الذين غيبهم 

املوت عنا ويف طليعتهم األخوين بوعيل املباريك والحبيب بوناب.
املبديئ  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ملواقف  دعمنا  نجدد   -
الرافض لكل اشكال التطبيع مع العدو الصهيوين ونطالب بسن قانون 
الوطنية  االدارية  الهيئة  بيان  يف  جاء  ما  كل  ونساند  التطبيع  يجرم 
اليه  آلت  ملا  دقيق  توصيف  من   2020  /  12  /  11 بتاريخ  املنعقدة 

األوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية.
الكراهية  خطابات  وتفيش  السياسية  األوضاع  تدهور  نسجل   -
األنشطة  كل  عىل  والتهريب  الفساد  لوبيات  وسيطرة  والعنف 

االقتصادية واملالية والتجارية.
لرئاسة  املقدمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مبادرة  نثّمن   -
التاريخية  ملسؤولياتهم  األطراف  كل  تحميل  اىل  والرامية  الجمهورية 
إليقاف حالة التدهور واالنهيار العام وندعو كل األطراف اىل التفاعل 

اإليجايب مع املبادرة.

عىل   2020 ديسمرب   28 االثنني  يوم  للتصالح  املركزية  اللجنة  اجتمعت 
والنهوض  الشغل  نزاعات  إلدارة  العامة  االدارة  مبقر  صباحا  العارشة  الساعة 
التونيس للشغل  العام  بالعالقات املهنية للنظر يف الربقية الصادرة عن االتحاد 
بتاريخ 17 ديسمرب 2020 واملتضمنة التنبيه باالرضاب يومي 29 و30 ديسمرب 

2020 بالرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه.
وبعد النقاش وتبادل اآلراء تّم تسجيل ما ييل:

1 ـ إصدار كل املقررات املتعلقة بإعادة توظيف اصحاب الشهائد العلمية 
كذلك  الخاص  االسايس  النظام  من   28 للفصل  طبقا  األعوان  تصنيف  واعادة 

اصحاب شهادة إمد: تّم االتفاق عىل ما ييل:
الشهائد  بإعادة توظيف أصحاب  املتعلقة  الجامعية  املقررات  ـ إصدار   1
تاريخ  بالنسبة إىل  تاريخ موحد  اعتامد  العلمية خالل شهر جانفي 2021 مع 

الفاعلية.
الخاص  االسايس  النظام  من   28 للفصل  طبقا  االعوان  تصنيف  إعادة  ـ   2
العوان الرشكة وذلك مبفعول رجعي من جانفي 2020 وإصدار املقررات خالل 

شهر جانفي 2021.
النقايب عىل  االداري والطرف  الطرف  الدراسة بني  إمد: ستقع  ـ شهادة   3
مستوى املؤسسة مللفات االعوان الذين تّم انتدابهم يف خطة مترصف مساعد او 
مهندس مساعدة مبستوى االجازة وذلك يف اتجاه تعديل املسلك املهني املطابق 

للمستوى العلمي الذي تؤهله هذه الشهادة.
ـ 2 ـ إدماج الزيادة العامة يف األجور يف األجر األسايس لسنوات 2015 إىل 

2019 عىل قاعدة 12 شهر بداية من شهر جانفي 2021:
تم االتفاق عىل ادماج الزيادة يف االجور يف األجر األسايس واالقتصار عىل 
عىل  فقط  االلزام  ومنحة  االضافية  الساعات  احساب  قاعدة  ضمن  اعتبارها 

قاعدة 12 شهر.
ـ 3ـ الرتفيع يف القيمة املالية لوصوالت األكل وعددها:

تم االتفاق عىل الرتفيع يف وصوالت األكل لتصبح 
قيمة وصل األكل الواحد 6500مليم ملدة عرشة أشهر 
يف السنة ومبعدل 23 وصال شهريا وتتوزع املساهامت 

كاآليت:
مساهمة العون: 1٫300د

مساهمة التعاونية: 1٫650د
مساهمة الرشكة: 3٫550د.

األسالك  لكل  جديد  بصنف  اآلفاق  فتح  ـ   4 ـ 
مع  )x+6(انسجاما  املهني  التدرج  وتعديل  املهنية 

قانون الرتفيع يف سن التقاعد:
ومناقشته  املوضوع  هذا  دراسة  عىل  االتفاق  تم 
جانبها  يف  املفاوضات  إطار  يف  النقايب  الطرف  مع 
جانفي  شهر  من  الثالث  األسبوع  من  بداية  الرتتيبي 

يك  املهني  والتدرج  املهنية  املسالك  يف  التدرج  تعديل  اجل  من  وذلك   2021
يصبح )x+6( مع  املحافظة عىل الوضعية األفضل للعون مع تطبيقه بداية من 

شهر جانفي 2021.
ـ 5ـ  الترسيع بانهاء املفاوضات يف الجانب الرتتيبي املتعلق بالنظام االسايس 

الخاص بأعوان الرشكة ومالحقه:
بناء علی محرض االتفاق بتاريخ 28 أكتوبر 2018 بني الحكومة واالتحاد 
االسايس  النظام  مراجعة  يف  الرشوع  عىل  االتفاق  تم  للشغل  التونيس  العام 
ومالحقه بداية من األسبوع الثالث لشهر جانفي 2021 عىل أن ينتهي التفاوض 

يف ذلك نهاية شهر جوان 2021.
ـ 6 ـ تعميم تذاكر اللباس للمنتفعني ببدلة 01 ماي يف حدود القيمة املالية 

الحقيقية بداية من ماي 2020:
ببدلة 01 ماي يف  للمنتفعني  اللباس  النقايب بتعميم تذاكر  الطرف  طالب 

 2020 ماي  من  بداية  الحقيقية  املالية  القيمة  حدود 
مبالءمته  مرتبط  املطلب  هذا  ان  االداري  الطرف  وبني 

مع  الترشيع الجاري به العمل.
بالدراجة  املتعلق  لالتفاق  الفوري  التطبيق  ـ   7 ـ 
النارية وتغيري صبغة املنحة إىل اسرتجاع مصاريف بداية 

من جانفي 2021:
اسرتجاع  إىل  املنحة  صبغة  تغيري  عىل  االتفاق  تّم 
تعديل  يؤمن  مبا   2021 جانفي  من  بداية  مصاريف 
عىل  واالبقاء   ٪50 بنسبة  بالرتفيع  املنحة  هذه  قيمة 
يف  العامة  االدارة  من  املسبق  الرتخيص  اىل  خضوعها 
غريها  دون  العمل  ألغراض  النارية  الدراجة  استعامل 
وطالب الطرف النقايب بسحب هذا االجراء عىل املنحة 
الكيلومرتية وتعهد الطرف االداري بدراسة هذا املطلب 

يف إطار االستئناس بنفس التميش.
كام تم االتفاق عىل استكامل امللفات التالية:

ـ اسناد منحة القفة ألعوان التناوب والعاملني مبحطات االنتاج
ـ استكامل تنظري سنوات العمل لألعوان العرضيني

ـ مراجعة االجراءات املتعلقة بإسناد الساعات االضافية 
ـ مراجعة االجراءات املتعلقة بإسناد منحة اإللزام القارة واملتغرية

ـ فض اإلشكال املتعلق بالنقل االجتامعية
تتوىل سلطة االرشاف استكامل االجراءات املستوجبة وفقا للرتاتيب املعمول 

بها لدى رئاسة الحكومة.
وعىل هذا االساس قّرر الطرف النقايب إلغاء االرضاب املقرر ليومي 29 و30 

ديسمرب 2020.

اتفاق يف الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه
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حفيظ  وحفيظ  عمرية  منعم  األخوين  من  املتكون  النقايب  الوفد  أبرم 
عضوْي املركزية النقابية واألخ حافظ بوقرة الكاتب العام للجامعة العامة 
ألعوان وزارة العدل وأمالك الدولة والشؤون العقارية يوم أمس االربعاء 
منذ  املتأزم  االجتامعي  الوضع  لينهي  الحكومة جاء  ميثل  وفد  مع  اتفاقا 
اليوم  من  بداية  عملهم  العدلية  أعوان  وليستأنف  العدلية،  بقطاع  مدة 

الخميس.
االتفاق نّص عىل اسناد ترقية استثنائية لقائدة أعوان سلك كتابات املحاكم 
من الصنف العديل عىل أساس أقدمية 4 سنوات يف الرتبة يتّم تفعيلها عىل 

3 أقساط بداية من جانفي 2021.
كام تّم االتفاق عىل تعميم منحة االستمرار لتشمل كافة أعوان العدلية 
بداية من جانفي 2021 ومضاعفة منحة االستمرار ورصفها عىل قسطني 
متساويني، قسط أول بـ50 باملائة يف جانفي 2021 وقسط ثان بـ 50 باملائة 

يف سنة 2022.
االتفاق نّص ايضا عىل إحداث لجنة مشرتكة بني الحكومة واالتحاد العام 

التونيس للشغل حول النقاط التالية:
إحداث منحة أعباء التنفيذ والرتفيع يف منحة اإلجراءات وفتح باب االدماج 
مارس  شهر  يف  اعاملها  اللجنة  تنهي  أن  عىل  للوزارة،  الهيكيل  والتنظيم 

.2021

الفصل 2 من  النظر يف سحب  ايضا تّم طلب استحثاث  الجلسة  يف هذا 
قانون الوظيفة العمومية عىل أعوان العدلية.

للتاريخ فقط حاول بعضهم شّق صف املنتمني إىل القطاع العديل إال أنه 

بوحدتهم واتحادهم حققوا ما أرادوه من مطالب.
* صربي الزغيدي

جاء لينهي غضبا متواصال بالمحاكم:

اتفاق ايجابي لفائدة أعوان سلك كتابات املحاكم
ال انتصار لحقوق العدليني إال بوحدتهم واتحادهم

الهيئة  الخميس 24 ديسمرب 2020  انعقدت صباح 
اإلدارية الجهوية لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 
العام  األمني  البوغديري  عيل  محمد  األخ  برئاسة 
طغت  وقد  الخاص  القطاع  عىل  املسؤول  املساعد 
الهيئة  هذه  أشغال  عىل  الصحة  قطاع  إشكاليات 
وتدارس  الجهوي  العام  اإلرضاب  تقييم  إىل  إضافة 

الخطوات النضالية القادمة.
اإلدارية  الهيئة  أشغال  العبيدي  خالد  األخ  افتتح 
الجهوية بالتذكري باإلطار العام لهذه الهيئة التي تأيت 
حيث  من  املقاييس  بكل  استثنايئ  وطني  يف ظرف 

أثرت  التي  االقتصادية  العنف والكراهية واألزمة  تنامي خطاب 
جهة  نقابيي  التفاف  مثّن  كام  للشغالني  الرشائية  القدرة  عىل 
الجهوي  االتحاد  مقدمتها  ويف  النقابية  هياكلهم  حول  جندوبة 
للشغل الذي لن يتأخر عن كل استحقاقات الجهة وما تبلور من 
يوم 11 ديسمرب 2020. كام ذكر  الجهوي  العام  خالل اإلرضاب 
الصحة  قطاع  ونقابات  بجندوبة  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدور 
الجهة  تطلعات  مرفق صحي يف مستوى  الدفاع عن  بالجهة يف 
وهو ما ترجمه محرض الجلسة املُمىض مع وزير الصحة العمومية 
بتاريخ 18 ديسمرب 2020 مع التمسك بكافة نقاط محرض جلسة 
عىل  التأكيد  العبيدي  خالد  األخ  جّدد  وقد   .2020 اكتوبر   3
التمسك بدميومة مصنع السكر واملغاربية لألثاث ومصنع اللوح 
املقوى بطربقة وهي مؤسسات تستوجب تدخل السلط الجهوية 
االتحاد  أن  العبيدي  خالد  األخ  أكد  كام  إلنقاذها،  واملركزية 
الجهوي للشغل متمسك بكافة املطالب الواردة بالبيان املشرتك 
املطالبة  رأسها  بالجهة وعىل  الوطنية  املنظامت  فروع  كافة  مع 
بإعفاء وايل الجهة مبعية املسؤولني الجهويني الذين أثبتوا فشلهم 
يف إدارة الشأن العام بجندوبة وعىل رأسهم رئيس اقليم الرشكة 

الوطنية الستغالل وتوزيع املياه.

* التاريخ النضالي:
ذكر األخ محمد عيل البوغديري يف كلمته بالتاريخ النضايل لجهة 
جندوبة والتي أنجبت وما زالت تنجب االطارات النقابية النوعية 
العام  اإلرضاب  بنجاح  أشاد  للشغل كام  التونيس  العام  باالتحاد 
والتفاف  التأطري  تعبريا عن عمق  كان  والذي  بجندوبة  الجهوي 
النقابيني حول االتحاد ومتانة النسيج الجهوي الئتالف املنظامت 
مبادرة  بأهمية  املساعد  العام  األمني  األخ  ذكر  وقد  الوطنية. 
االتحاد العام التونيس للشغل ورضورة دعمها للخروج من هذه 
املرحلة الصعبة والتي ال ميكنها إال أن تنبني عىل الحوار الوطني. 
املنظمة  تستهدف  والتي  الرشسة  الحمالت  أن  عىل  أكد  كام 
هذه  تستبطنه  ما  كشفت  الكرامة  ائتالف  طرف  من  وقياداتها 
ادارة  أحسن  الذي  االجتامعي  الرشيك  تجاه  عنف  من  الكتلة 
أزمة الحكم سنة 2013 وكان له الفضل يف إيصال تونس اىل بر 
العريب  الحاصلة يف ملّف الرصاع  التطورات  األمان. كام مل تغب 
الصهيوين عىل أشغال الهيئة اإلدارية يف ظل إقدام دولة املغرب 
عىل التطبيع مع الكيان الصهيوين وما لها من تداعيات إقليمية 
حذر منها االتحاد العام التونيس للشغل من خالل بيان يوم 22 

ديسمرب 2020.  
* صربي الرابحي

الهيئة اإلدارية الجهوية بجندوبة: 

إشكاليات قطاع الصحة وتقييم اإلضراب العام الجهوي 
والخطوات النضالية القادمة

المنستير

حدث يف قطاع النقل
االتحاد  مبقر  انعقدت  للنقل  العامة  الجامعة  وبحضور  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  بإرشاف 
الجهوي للشغل ندوة إطارات قطاع النقل وذلك نهاية االسبوع املايض يف اجواء سادتها بعض االنفعاالت 
والتدخالت الغاضبة مام آلت إليه اوضاع هذا القطاع يف مختلف مـفاصله والتي طال امدها والتي كانت 
محور تدخالت االطارات النقابية التي حاول االخ وجيه الزيدي كاتب عام جامعة النقل الرّد عليها والوعد 
القطاع  إليه أوضاع  هذا  القيادة مبا آلت  انشغال  مبتابعتها مركزيّا وجهويا حيث مل ويُْخِف األخ وجيه 
وخاصة عىل مستوى النقل الجوي إذ تّم التطرق إىل بعض امللفات الحارقة عىل غرار ملف مطار املنستري 
الذي يشهد كسادا ال سابق له والذي يعمل الطرف االجتامعي عىل بذل قصارى الجهد والبحث يف كافة 
التجاوزات مام يهدد هذه  التي طالتها  اليه وايفاء منتسبيه حقوقهم  النشاط  ارجاع  املؤدية إىل  السبل 
املؤسسة وهذا املرفق بصورة جدية وهو ما يعمل اآلن ـ يف االتحاد ـ عىل تداركه ومعالجة ملفاته حسب 
ما جاء يف تدخل األخ وجيه الزيدي يف رّده عىل النقاط والتساؤالت ومنها ما تعلق ـ وعىل سبيل الذكر ـ 
بأعوان ديوان الطريان املدين واملطارات امللحقني برشكة االتراك »التّاف« والذين مل يتحصلوا عىل منحهم 
واجورهم كاملة منذ بداية أزمة »الكوفيد« رغم عديد النضاالت داخل الجهة وخارجها عىل غرار التنقل 
بامللف اىل العاصمة )مقر  الديوان( او وزارة النقل حيث متت مقابلة وزير الّنقل دون جدوى وبقيت 
دار لقامن عىل حالها ومل يتحصل العامل عىل يشء يذكر مبا يف ذلك مستحقاتهم ومنها االجور كاملة )ال 
بالنسج عىل منوال  املنح وهو  ما دفع اىل املطالبة  بالنسبة إىل مخلتف  يتقاضون اال 70٪ واالمر ذاته 
ديوان الطريان املدين واملطارات وهو ما يفرس هذا التنادي بعودة الدّر إىل معدنه اي انهاء هذا الوضع 

والعودة اىل الديوان...
* ملفات تنتظر

األخ عامد طيبة كاتب عام الفرع الجامعي للنقل أكد خالل الندوة أن ملفات اخرى يتعني فتحها 
عىل غرار »الطريان الجديد« التي اشتىك منتسبوها من بعض االوضاع خاصة منذ بداية األزمة الصحية إذ 
يعانون من االشكاليات نفسها من النقص يف االجور واملنح فضال عن بعض القرارات االدارية التي أقيص 
الطرف النقايب من املشاركة فيها اما يف ما يتعلق »بالفري شوب« اي رشكة هميلة للتجارة فيتعرض اعوان 
الخطوط التونسية املوضوعون عىل ذمتها بصفة غري قانونية إىل شتى املضايقات والتجاوزات عىل غرار 

حرمانهم من منحة شهر جويلية عىل غرار زمالئهم يف الخطوط التونسية.
* تجاوب

اإلخوة أعضاء املكتب التنفيذي حبيب بوزويدة وبلقاسم بن أحمد وخالد الصيادي وعبد الكريم 
الجديدي عربوا عن تضامنهم مع ابناء هذا القطاع ال من خالل الحضور فقط. بل بالعمل عىل توفري كل 

سبل النجاح ملساعي هياكل ومنتسبي القطاع وآليات دفاعهم عن حقوقهم املرشوعة.
من جهة اخرى أكد االخ عامد طيب كاتب عام الفرع الجامعي ان الفرع مل يغفل قطاع النقل الربي 
الذي ستخّصص له ندوة كاملة باعتبار ما يعرفه من معاناة وصعوبات ال تقّل اهمية عن النقل الجوي مام 

يستوجب ندوة خاصة تطرح فيها كل االشكاليات التي قد تختلف عن شؤون النقل الجوي.
* حمدة الزبادي
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لالتحاد_الجهوي  الجهوي  املجلس   2020 ديسمرب   24 الخميس  يوم  انعقد 
للشغل بسليانة برئاسة األخ محمد املسلمي األمني العام املساعد لالتحاد العام 

التونيس للشغل املسؤول عن التكوين النقايب والتثقيف العاميل. 
لالتحاد  العام  الكاتب  الشافعي  أحمد  األخ  ذكّر  املجلس  أشغال  مستهل  ويف 
الجهوي للشغل بسليانة مبطالب الجهة يف مستوى التنمية وقضية الرّش ومدى 
تقدم التفاوض فيها مع السلطة جهويا ومركزيا، فاسحا املجال لرئيس املجلس 
العام وما يتّسم به  الوضع  الجهوي األخ محمد املسلمي ليستعرض يف كلمته 
ومن  العمومية  املالية  وضعية  تأزم  ومن  واجتامعية  اقتصادية  صعوبات  من 
التعفن الذي آل إليه املشهد  السيايس معرجا عىل مبادرة الحوار التي طرحها 
االتحاد العام التونيس للشغل من أجل الخروج من األزمة مشددا عىل رضورة 
رّص الصفوف ودعم التضامن النقايب واالنتباه اىل خطورة بعض حاالت االنفالت 
مذكرا بالضوابط التنظيمية للنضال النقايب صلب االتحاد العام التونيس للشغل 
داعيا إىل رضورة التصدي لظاهرة التنسيقيات التي انترشت محذرا من الفوىض 
التي ميكن أن تؤدي إليها فضال عن الرصاعات القبلية والجهوية التي باتت تهدد 

وحدة املجتمع التونيس. 
وحالة  العام  الوضع  تأزم  عىل  الجهوي  املجلس  أعضاء  أجمع  تدخالتهم  ويف 
الفوىض السياسية التي أصبحت متيّز املشهد السيايس وعىل الهجمة املمنهجة 
التي تستهدف االتحاد العام التونيس للشغل من أطراف سياسية ُعرفت بعدائها 
املتأصل للعمل النقايب وللحراك االجتامعي منددين بسعي الحكومة إىل هّز ثقة 
أبناء شعبنا يف منظمتهم عرب املامطلة يف تنفيذ االتفاقيات املرُبمة معها من جهة 
والعمل عىل إبرام اتفاقيات مع تنسيقيات ال رشعية لها قانونيا وجامهرييا من 

التي  الحوار  ولبادرة  للمنظمة  والقومية  الوطنية  املواقف  مثّمنني  أخرى  جهة 
أن  بالدنا، عىل  فيها  التي تردت  الخانقة  األزمة  الخروج من  أطلقتها من أجل 
القرار  الذي شتّت  السيايس  النظام  لطبيعة  تغيري جذري  اتجاه  يكون ذلك يف 
االقتصادي  املستويني  عىل  ترّدي  يف  وتسبّب  الوطنية  الدولة  مقومات  وفّكك 
واالجتامعي كام أكدوا عىل مزيد تدقيق املطالب الجهوية املضمنة يف الورقة 
التي مّدهم بها املكتب التنفيذي الجهوي وعرّبوا عن متسكهم مبطالب الجهة يف 
مستوى التنمية وقضية ضحايا الرش مطالبني بتفاوض جدي فيها ميكن الجهة 
من حقها يف التنمية وجرحاها من مطالبهم املرشوعة بكافة أبعادها الصحية 

واالجتامعية والقضائية. 
وإثر الردود متّت املصادقة بإجامع أعضاء املجلس الجهوي عىل الئحة تضّمنت 
اإلعالن عن خطة نضالية تصاعدية تنطلق بإرضاب عام جهوي يوم 28 جانفي 
االستجابة  عدم  صورة  يف  أيام  بـ03   وثالث  بيومني  ثاٍن  بإرضاب  يتبع   2021
ملطالب الجهة وقد دعوا يف خامتتها املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 
وممثيل  املدين  املجتمع  مكّونات  مختلف  مع  ذلك  يف  التنسيق  رضورة  إىل 

املنظامت الوطنية بالجهة.

المجلس الجهوي  لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة:

وضع متأزم ومشهد سياسي معّفن...

يوم  املنعقد  بسليانة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  أعضاء  نحن 
الخميس 24 / 12 / 2020 بدار االتحاد الجهوي للشغل بسليانة برئاسة األخ 
واألنشطة  النقايب  التكوين  املسؤول عن  املساعد  العام  األمني  املسلمي  محمد 

الثقافية وبعد تدارسنا للوضع العام بالبالد والجهة. نسجل:
1 - وطنيا: 

أ - تدهور الوضع االقتصادي واالجتامعي جراء اعتامد نفس الخيارات التنموية 
القامئة عىل مزيد االرتهان لدوائر النهب العاملية والخضوع إلمالءاتها يف التفاف 
األسباب  معالجة  تام من  وتنصل  والكرامة  الحرية  ثورة  أهداف  مفضوح عىل 

التي أدت إليها.
ب - تعفن املشهد السيايس واستفحال العنف والجرمية وانعدام ثقة مختلف 
فئات الشعب يف جميع السلطات نتيجة الرضب املمنهج ألسس الدولة املدنية 
ومؤسساتها من قبل أحزاب اإلسالم السيايس الحاكمة وأذرعها املتطرفة متحالفة 
شعبنا  عفوية  استغلوا  الذين  الفاسد  واملال  التهريب  بارونات  مع  ذلك  يف 
وضعف حاله العتالء قبة الربملان، يف انتخابات شابتها أكرث من شائبة، معتمدين 
تقرير محكمة  ولعل  العقاب.  واإلفالت من  االنتخابية  بالقوانني  التالعب  عىل 
املحاسبات األخري خري دليل عىل ذلك. فكان أن تفىش خطاب الكراهية والعنف 

تجاه الخصوم السياسيني واملنظامت الوطنية العريقة ويف مقدمتها اإلتحاد العام 
التونيس للشغل.

ج – تراجع الحكومات املتعاقبة عىل االتفاقات املربمة مع االتحاد العام التونيس 
للشغل والسطو عىل مكاسب األجراء يف مختلف القطاعات وما قانون املالية 
لسنة 2021 واملنشور 16 املتصل به إال  داللة تنضاف ملا سبق ومورس من متييز 
مجحف ألرباب املال واألعامل الجشعني عىل حساب أوسع فئات الشعب دون 
أدىن اعتبار الرتفاع مؤرشات الفقر وتفاقم الهوة بني فئة من األثرياء املتهربني 

وطبقة واسعة من الفقراء واملهمشني يزدادون فقرا وتهميشا سنة بعد أخرى.
2 - جهويا: 

الحكومات  قبل  من  الزائفة  والوعود  واملامطلة  التسويف  سياسة  انتهاج   - أ 
للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد  مع   2012 ديسمرب  غرة  اتفاق  منذ  املتعاقبة 
واإلتحاد الجهوي إثر انتفاضة الرش وملحمة الرحيل وما تاله من مجالس وزارية 
أتُّخذت فيها قرارات سياسية وأُعلنت مشاريع تنموية بقي ُجلها عالق إىل اليوم.

انهاء  يتم  إذ مل  النكراء.  الرش  انصاف ضحايا جرمية  املتواصل يف  التلكُؤ   – ب 
امللف. ورغم ميض مثاين سنوات كاملة ال يزال الجرح ينزف واملطالب يف جلها 
عالقة والجناة ويف مقدمتهم رئيس حكومة الرش ووزير داخليته يف منأى عن 

املحاسبة. والضحايا محرومون من حقهم يف املحاكمة العادلة وجرب الرضر.
وعليه فإّن أعضاء املجلس الجهوي إذ يعربون عن اعتزازهم باالنتامء إىل االتحاد 
العام التونيس للشغل وفخرهم مبواقفه املدافعة عن السيادة الوطنية ومدنية 
يف  العريب  شعبنا  قضية  مقّدمتها  ويف  العادلة  القومية  القضايا  وعن  الدولة 

فلسطني ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوين الغاصب، يطالبون بـ:
بالجهة لسنة 2015 وفتح  الخاص  الوزاري  املجلس  تفعيل جميع قرارات   -  1

تفاوض جدي يف كل مطالب الجهة التنموية.
الصحية  أبعاده  جميع  يف  الرش  ضحايا  مللف  النهايئ  بالحل  التعجيل   -  2

واالجتامعية والقضائية ومحاسبة الجناة.
وتأسيسا عىل ذلك ويف صورة عدم التوصل بخصوص جميع القضايا واملطالب 
املطروحة، يُعلن املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة الدخول يف 
خطة نضالية تصاعدية تنطلق بإرضاب عام جهوي بيوم متبوعا بإرضاب بيومني 
وإرضاب بثالثة أيّام يوكل للمكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة 
تحديد مواعيدها بالتنسيق مع مكّونات االئتالف الجهوي للمنظامت الوطنية 

بسليانة واملكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل.
األمني العام املساعد محمد املسلمي

الئحة املجلس الجهوي بسليانة

ضيعة أخرى تعود إىل ديوان 
أراضي الدولة

بحضور األخ أحمد 
الشافعي الكاتب العام 
لالتحاد الجهوي للشغل 
29 بسليانة تّم يوم األربعاء 
ديسمرب 2020 االستالم 

الرسمي لضيعة »الهالل« 
بالعروسة التي متسح أكرث 

من 700 هكتار من أخصب 
أرايض الجهة وبطاقة تشغيلية ميكن أن تفوق 50 موطن شغل بعد أن كانت يف إطار رشكة 

األحياء التابعة ألحد املستثمرين ال تشغل سوى 3 عاّمل.

يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ان املؤمتر العادي 
يوم  عقده  تقرر  والعامرة  بجبنيانة  للشغل  املحيل  لالتحاد 
بدار  صباحا  العارشة  الساعة  عىل   2021 جانفي   16 السبت 

االتحاد املحيل للشغل بجبنيانة.
القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون   
بدخول   2021 جانفي   11 اىل   2021 جانفي   04 من  مفتوحا 

الغاية.
- ان يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل 

ملدة ال تقل عن 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح.
 4 عن  تقل  ال  ملدة  النقابية  املسؤولية  متحمال  يكون  ان 

سنوات كاملة متوالية أو كان تحملها ملدة 5 سنوات كاملة.
عند  باالتحاد  املالية  قسم  مع  الذمة  خالص  يكون  ان   -

الرتشح 
وان  االساسية  التشكيالت  إحدى  يف  منخرطا  يكون  ان   -

يعمل يف نطاق املعتمدية املعنية.
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  الرتشحات  توجه   *

للشغل بصفاقس.
* يضم املكتب التنفيذي لالتحاد املحيل إمرأة عىل األقل وال 

مينع عدم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمر يف تاريخه.
* يف صورة عدم تضمن تركيبة املكتب التنفيذي املنتخب 
من  عدد  أقل  عىل  تحّصل  الذي  العضو  تعويض  يتم  إلمرأة 

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

الرتشح.
** احرتام الربوتوكول الصحي

مؤتمر االتحاد املحلي للشغل بجبنيانة والعامرة 
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العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  كشف 
له  تعرضت  الذي  املرور  الحادث  عن  للبلديني 
يوم  صباح  القرصين  لبلدية  تابعة  إدارية  سيارة 
األربعاء 23 ديسمرب 2020 وهي يف اتجاه تونس 
العاصمة يف مهمة إدارية وعىل متنها ثالثة أعوان 
والذي تسبب يف حدوث وفاة، وتبنينّ أن السيارة 
غري مؤمنة من قبل بلدية القرصين، وتبعا لذلك 

تمنّ إيقاف سائق الشاحنة تحفظيا.
قد  ومام  املذكورة  الواقعة  خطورة  إىل  ونظرا 
وتحميله  السائق  تجاه  تتبعات  من  عنها  ينتج 
فقد  َنة،  ُمَؤمَّ غري  لعربة  قيادته  تجاه  املسؤولية 
التثبت  برضورة  العامة  الجامعة  مكتب  ذكنّر 

الالزمة  القانونية  الوثائق  توفر  من 
اإلدارية،  والسيارات  العربات  لقيادة 
ومن توفر رشوط السالمة الرضورية، 
دا عىل االمتناع عن قيادة عربات  مشدنّ
الطرقات  ملجلة  مخالفة  يف وضعيات 
وتعرضهم  سالمتهم  تهدد  التي  أو 

وتعرض مستعميل الطريق للخطر.
مكتب الجامعة أكد وجوب تطبيق 
املخالفة  التعليامت  ورفض  القانون 
عند  األساسية  النقابات  وإعالم  له 

الصادرة  املامرسة  بهذه  دا  مندنّ للتدخل،  االقتضاء 
تجاهله  تبنينّ  والتي  القرصين  بلدية  رئيس  عن 

والرتاتيب  للقوانني 
العمل  بها  الجاري 
منظوريه  وتعريض 
للتتبعات القانونية، وهو 
ما يعكس الوضع السائد 
داخل البلديات وتعسف 
تجاه  البلديات  رؤساء 
وإساءة  منظوريهم 
للصالحيات  استخدامهم 
مبقتىض  لهم  املسندة 

مجلة الجامعات املحلية.
وقد بادرت الجامعة العامة باالتصال مبختلف 

وتولت  السائق  حق  عن  للدفاع  املعنينّة  السلط 
اعتزامها  إىل  باإلضافة  عنه  للدفاع  محامي  إنابة 
رفع قضية ضدنّ رئيس بلدية القرصين الذي أمىض 
مخالفا  نة  مؤمنّ غري  عربة  منت  مبأمورية عىل  إذنا 

بذلك جميع تراتيب السالمة املهنية.
البلديات  كافة  الجامعة  مكتب  ذكنّرت  كام 
حوادث  ضدنّ  أعوانها  تأمني  بوجوب  له،  بيان  يف 
تعرتضهم،  التي  املهنية  األخطار  ومختلف  املرور 
العربات  من  أسطولها  كافة  تأمني  رضورة  وإىل 
استجابته  من  والتأكد  الفني  للفحص  وإخضاعه 

ملتطلبات السالمة.
* صربي الزغيدي

إثر حادث مرور ألعوان من بلدية القرصين أدى إىل وفاة:

مكتب الجامعة العامة للبلديني يقاضي رئيس البلدية لتجاهله تراتيب السالمة

دعا املكتب التنفيذي للجامعة العامة للقينّمني والقيمني العامنّني منظوريه إىل مواصلة  ملحمتهم النضالية 
بتأطري من  للرتبية  الجهوية  املندوبيات  الرتبية ومبقرنّات  انطلقت منذ أكرث من 5 أسابيع مبقرنّ وزارة  التي 
مكتب الجامعة والهياكل القطاعية يف الجهات عرب االعتصامات املفتوحة وذلك احتجاجا عىل انقالب وزارة 

الرتبية عىل تعهداتها ورضبها ملصداقية املفاوضة الجامعية.
وقال مكتب الجامعة يف بيان له: »أيها األبطال، ال تراجع عن مطالب رشعية، وال خضوع، التفوا حول 
وا بيشء من أوقاتكم يف العطلة مساندة ومعاضدة  هياكلكم النقابية املرابطة يف الوزارة واملندوبيات... ضحنّ
وطني  غضب  ليوم  واستعدوا  وا  وأعدنّ االحتجاجية  والوقفات  واملقاطعات  االعتصامات  لتتواصل  إلخوتكم 
انتصارا  واملامطلة  التهميش  ضدنّ  آخر  عنوانا  ليكون  القصبة  بساحة   2021 جانفي   6 االربعاء  يوم  وذلك 

للحق...«.
ني تطالب بإصدار األوامر املتعلقة بتطبيق اتفاق 08  للتذكري، فإن الجامعة العامة للقيمني والقيمني العامنّ

ماي 2018 املربم بني الطرفني الوزاري والنقايب بحضور املركزية النقابية لالتحاد.
ومحرض االتفاق املذكور تمنّ إمضاؤه يف ماي 2018 وتعلق مبنحة القاعدة العددية والزمن املدريس ومنحة 

ني، إىل جانب املنح الجامعية ألبناء منتسبي القطاع. اإلرشاف ومنحة الساعات اإلضافية للقيمني العامنّ
كام يطالب القيمون والقيمون العامون برتقية استثنائية للقيمني والقيمني العامنّني ولتقاعد عىل قاعدة 
35 سنة خدمة و57 سنة تقاعد، وتسوية سنوات التعاقد بالنسبة إىل أعوان التأطري وتسوية الوضعية املهنية 

واالجتامعية للمتعاقدين، إضافة إىل اصدار الرتقيات العادية لسنة 2020، تسوية وضعية العاملني بإعادة 
التوظيف.

* صربي الزغيدي

امللحمة النضالية للقيمني والقيمني العامنّني مستمرة:

ال تراجع عن املطالب املشروعة، ويوم غضب وطني يوم 6 جانفي بساحة القصبة

اعتصام القيمني والقيمني العاّمني

ألنهم طالبوا برصف أجورهم املحتجزة منذ عام ونصف:

اعتداء همجي على خريجي اإلجازة التطبيقية يف الرتبية من طرف البوليس
من  الشديد  بالعنف  اعتداء  إىل  الرتبية  علوم  يف  التطبيقية  اإلجازة  أصحاب  تعرض 
طرف قوات البوليس أثناء تنفيذهم لوقفة احتجاجية أمام مقرنّ وزارة الرتبية يوم 28 
سبتمرب 2020 طالبوا فيها بدفع أجورهم املحتجزة منذ انتدابهم يف سبتمرب 2019، ما 
ني، وقد استعملت قوات األمن العيصنّ والغاز  خلنّف إصابات متفاوتة يف اوساط املحتجنّ

املسيل للدموع، كام تمنّ إيقاف بعض املحتجنّني وفق مصادرنا.
القوى  وعديد  والتعليم  الرتبية  نقابات  وغضب  استياء  أثار  الهمجي  السلوك  هذا 
الشبابية واالتحاد العام لطلبة تونس معتربين إياه اعتداًء صارخا عىل حرية االحتجاج 
والتظاهر السلمي، واكدوا مساندتهم املبدئية والالمرشوطة لتحركات خريجي اإلجازة 

التطبيقية يف الرتبية والتعليم.
لسلوك  رفضا  الرتبية  علوم  يف  التطبيقية  االجازة  شعبة  خريجي  احتجاجات  وتأيت 
املامطلة والتسويف املنتهج من ِقبَِل الحكومات املتعاقبة، إذ أنه بعد أن تمنّ انتدابهم 
القطاع  هذا  ومناضلو  مناضالت  وخاضها  خاضتها  طويلة  ملعركة  نتيجة  نهائية  بصفة 
تونس،  لطلبة  العام  االتحاد  بقيادة  والتعليم  الرتبية  لطلبة  الوطنية  التنسيقية  بتأطري 
ليبقى السلوك الحكومي نفسه منتهجا وذلك عن طريق حجب مستحقاتهم املالية ملدة 
أكرث من سنة وأربعة أشهر، وبدَل البحث يف الحلول املبارشة اختارت حكومة املشييش 

قمع تحركات الرشعية.
ويؤكدون  والتعليم  الرتبية  يف  التطبيقية  باإلجازة  تشبثهم  عن  املحتجون  وعربنّ  هذا 
املنظومة  إصالح  بهدف  الشعبة  لهذه  الجامعي  التوجيه  أبواب  فتح  مواصلة  رضورة 
الرتبوية، اىل جانب رضورة تسوية مسارهم املهني باحتساب السنة الفارطة يف أقدميتهم 

املهنية. ويطالبون بالتعجيل برصف املستحقات املالية دون أي اقتطاع لفرتة اإلرضاب.
 

الوزارة تتحّيل
تحيل عىل خالص خريجي  نوفمرب 2020   17 بتاريخ  مذكرات  بإرسال  قامت  الوزارة  إن  قالت  مصادرنا 

االجازة التطبيقية وفقا لقاعدة العمل املنجز، وهو ما أثار االستغراب 
خاصة أن ذلك يعدنّ تجاوزا ملا ينصنّ عليه العقد إضافة إىل االتفاق 
املُمىض بني الطرف االجتامعي وسلط اإلرشاف واللذان يؤكدان رصف 

املستحقات ملدة 12 شهرا كاملة.
الخريجون أكدوا رفضهم القاطع ألي نية يف اقتطاع أيام اإلرضاب 
رضوب  من  رضبا  الصنف  هذا  من  إجراء  أي  معتربين  املرشوع 

التحينّل.
وأعلنوا أن عدم مبارشتهم للثاليث الثالث مل يكن نتيجة إرضاب أو 
مقاطعة بل تحت قوة قاهرة متثلت يف غلق جميع مدارس الجمهورية 
بداية من عطلة الثاليث الثاين وحتى نهاية السنة الدراسية، ثم بارشوا 
مجالس األقسام يف جوان الفارط، وبالتايل ال ميكن اقتطاع أيام الحجر 
العقد  يف  عليها  املنصوص  رواتبهم  من  الصيفية  والعطلة  الصحي 
الوزارة  والعقاب متارسه  التشفي  نوعا من  اعتربوه  ما  املمىض وهو 

نتيجة انتفاضتهم عىل سياسة املامطلة والتسويف السنة الفارطة.
للمندوبيات  املرسلة  املذكرات  حول  يروج  ما  استنكروا  كام 
تتجاوز  والقاضية بخالصهم ملدة ال  الرتبية  ِقبَِل وزارة  الجهوية من 
3 أشهر يف رضب صارخ لكل االتفاقات املنبثقة عن جلسات الوزارة 
روا وزارة الرتبية من عدم  مع الجامعة العامة للتعليم األسايس، وحذنّ
االلتزام باالتفاق املُمىض بينها وبني الطرف االجتامعي والذي ينصنّ 
لني إياها املسؤولية الكاملة يف ما ستؤول إليه األوضاع  عىل سداد خالصهم دون اقتطاعات ملدة 12 شهرا، محمنّ

يف صورة اقتطاع أيام اإلرضاب وعدم سداد مستحقاتهم املالية املتخلدة بذمة وزارة الرتبية كاملة.

* صربي الزغيدي
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وضع سياسي متأزم: االتحاد يتحمل مسؤولياته
الذين  التونسيني  انتظارات  السنة مل يكن يف مستوى  السيايس هذه  الوضع 
يأملون يف استقرار سيايس طال انتظاره، بل وازداد هذا الوضع قتامة وتدهورا 
الربملان مؤخرا والذي متارسه  قبّة  الكراهية والعنف داخل  هو تصاعد خطاب 
كتلة ائتالف اإلرهاب تجاه أغلب النّواب املعارضني آلرائهم وذلك بتواطؤ صامت 
إن مل يكن بتحريض من التحالف الحاكم، األمر الذي عطّل أغلب أشغال الربملان 
وينذر بدفع تونس إىل االنزالق يف مستنقع العنف والفوىض ويهّدد كيان الدولة 

واملجتمع.
االتحاد يف هذا الّصدد أدان العنف اللفظي واملادي الذي ُمورس عىل عدد 
نفسها  الجهة  قبل  من  املجلس  هذا  أشغال  انطالق  منذ  والكتل  النّواب  من 
ذات الطبيعة اإلرهابية والعنيفة املعادية للدميقراطية مبا تقوم به من تجييش 
وتشويه ونرش لإلشاعات وبّث للكراهية وتحقري للمرأة وترذيل للحياة السياسية 

وصل حّد تهديد رئيس الجمهورية وإهانته.
كام نّدد باعتداءات كتلة اإلرهاب عىل الصحافيني وآخرها االعتداء عىل بنات 
وأبناء التلفزة الوطنية ومحاولة منعهم من أداء واجبهم يف تأمني حّق التونسيات 

والتونسيني يف املعلومة.
وهذا املوقف املنتظر من املنظمة الشغيلة، جاء عىل قاعدته لفيف واسع من 
مكونات املجتمع املدين التقدمية، وانطلقوا عىل أساسه يف تنظيم أوىل حلقات 
الذي  الوقت  أنه يف  2020 معتربين  18 ديسمرب  سلسلة من االحتجاجات يوم 
وترية  وارتفعت  االجتامعية  التحرّكات  وتنامت  الشعبي  الغضب  فيه  تصاعد 
التي انتهجتها األحزاب  الفاشلة  االحتجاجات الشعبية ضّد الخيارات السياسية 
إجهاض  ومحاولة  الجانبية  باملشاكل  الناس  تلهية  ولغاية   ،2012 منذ  الحاكمة 
نّواب  مجلس  يف  اإلرهاب  ائتالف  كتلة  نّواب  اليوم  يُقّدم  االحتجاجات،  هذه 
كانوا  مبا  ظهورهم  منذ  به  برّشوا  الذي  املاّدي  العنف  تجسيد  عىل  الشعب 
يخالفهم  من  كّل  ضّد  والتكفري  والعنف  الكراهية  خطاب  من  دوما  ينفثونه 
الدميقراطية  الكتلة  نّواب من كتل مختلفة وآخرهم من  الرأي، ويعتدون عىل 
حتّى سال الدم من جبني النائب أنور بن الشاهد، وكان واحدا من هذه الكتلة 
وموظّفة  عاملة  التونسية،  املرأة  ضّد  مهينا  تحقرييا  خطابا  تقيّأ  قد  اإلرهابية 
وعاطلة وأّما وطالبة، متحّديا الدستور والترشيعات والقيم األخالقية التي يّدعي 
الدفاع عنها، يحدث كّل ذلك أمام أنظار رئيس الربملان يف تواطؤ مفضوح ترجمه 
التونيس للّشغل  العام  إليه االتحاد  التي توّجه بها  الرسالة  بصمته املريب إزاء 
منذ 12 نوفمرب 2020 والتي نبّهت إىل تنامي خطاب العنف والكراهية وحّذرت 
نفسه  اليوم  إليه، ويف  البالد  اإلرهاب جّر  يريد حامة  الذي  املاّدي  العنف  من 
تقدم ميليشيات الّنائب سعيد الجزيري عىل محارصة مقّر الهيئة العليا املستقلة 
ماّم  أعضائها  ضّد  محرّضة  تكفريية  شعارات  ورفع  البرصي  السمعي  لالتصال 

أصبح يهّدد سالمتهم وسالمة العاملني يف الهيئة.
فتئت  ما  التي  االعتداءات  هذه  أدانوا  املدين  املجتمع  ومكّونات  االتحاد 
متارسها كتلة ائتالف اإلرهاب الهجينة املتخّفية بالحصانة الربملانية للتغطية عىل 
شعبوية  شعارات  من  رفعته  مبا  للشعب  ومغالطتها  الزائفة  وعودها  افتضاح 
كاذبة، واستنكروا يف الوقت نفسه صمت القضاء عىل هذه العصابة اإلجرامية 
رغم عديد القضايا التي رفعت ضّدها، كام نّدد بخطاب التحقري واإلهانة املوّجه 
ضّد املرأة التونسية واعتربوه مروقا عن الدستور، ونّددوا بصمت رئيس مجلس 
ويطالبه  الربملان  قبّة  داخل  أشكاله  بشتّى  العنف  تنامي  عن  الشعب  نواب 

بإجراءات واضحة للتصّدي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.
الكتلة  لهذه  الداعمة  األطراف  كّل  حّملت  التونسية  الدميقراطية  الحركة 
اإلجرامية أو املتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم يف تشجيع 
بالصمت. وأكدت تصميمها عىل محاربة خطاب  الخفّي أو  بالتحريض  العنف 

وعن  االجتامعية  الدميوقراطية  املدنية  الدولة  عن  دفاعا  والتضليل  اإلرهاب 
الحقوق والحريات ومنها املساواة وحرية املرأة.

مبادرة االنقاذ: نحو خيارات وطنية جديدة
ما ميكن تسجيله أيضا، ان مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل التي أطلقها 
مؤخرا من مميزات هذه السنة، فكعادته تحّمل مسؤولياته ليساهم من موقع 
جديدة،  وطنية  خيارات  اتجاه  يف  األزمة  من  وللخروج  البالد  لإلنقاذ  متقّدم 
انطالقا من الوعي التاّم بالخطورة البالغة للمرحلة، والتزاما منه بدوره الوطني 

التاريخي وعمال بثوابته الوطنية.
العام  الشأن  إدارة  عقلنة  وجوب  املبادرة  هذه  خالل  من  أكد،  فاالتحاد 
الحرص  القضايا بدرجة عالية من املسؤولية والوطنية، ومن منطلق  ومعالجة 
الفوىض، والتي تشّكل أرضية واقعية  االنزالق نحو  البالد مخاطر  عىل تجنيب 
ومناسبة للخروج من هذه األزمة الخانقة وباعث أمل للتونسيني نحو مستقبل 
النأي بالبالد عن  التنمية عىل قاعدة  أكرث انطالقا وإرشاقا لكسب كّل رهانات 
كّل الحسابات السياسية الّضيّقة وضبط أولويات املرحلة يف أبعادها السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية.
املدنية  بالّدولة  تؤمن  التي  الوطنية  القوى  كّل  مفتوحة عىل  املبادرة  هذه 
السيادة  عن  وتدافع  اإلرهاب  وترفض  العنف  وتنبذ  االجتامعية  الدميقراطية 
الوطنية وال تصطّف مع األحالف الخارجية مهام كان عنوانها، فتوجه االتحاد 
يف هذا الصدد إىل رئيس الجمهورية، باعتباره الضامن لتطبيق الدستور ولوحدة 
املبادرة واإلرشاف  وأرضها، الحتضان  أمنها وسالمة شعبها  والّساهر عىل  البالد 

عليها وعىل توفري رشوط نجاحها.
الكوفيد 19 يهدّد الفئات المسحوقة

العامل،  الصحي يف  املستوى  منعرجا خطريا عىل  كذلك، شّكلت  السنة  هذه 
من  والفالحني  العامل  لحامية  ملسؤولياته  متحّمال  االتحاد  يكون  أن  وطبيعّي 
التداعيات االقتصادية واالجتامعية للوباء، فحرص عىل متابعة تنفيذ السلطات 
لكل القرارات الوقائية من حظر تجوال وتكييف ألوقات العمل وفرض استعامل 
داعمة  إجراءات  ضعف  أمام  خاّصة  وغريها  العمومية  األماكن  يف  الكاّممات 
للمستشفيات وللهياكل الصّحية، ودعا كافة الشّغالني إىل التقيّد بها وإىل اتّخاذ 
الجهوية  منها  وخاّصة  املستشفيات  لدعم  وناجعة  وعملية  رسيعة  إجراءات 
الرقابة  إيواء املصابني والعناية بهم، وإىل تشديد  تتمّكن من  والجامعية حتّى 
استغلّوا  مّمن  منها  املخالفني  تجاه  القانون  وتطبيق  الخاّصة  املصّحات  عىل 
الظرف الوبايئ لإلثراء وابتزاز املواطن وصل األمر عند بعضهم حّد احتجاز جثث 

املوىت.
وداعمة  مرافقة  إجراءات  تتضّمن  أوامر  بإصدار  الحكومة  طالب  كام 
والتعويض للفئات الهّشة ولعاّمل القطاع الخاص وأعوان قطاع السياحة وأعوان 
بعض املهن الحرّة التي ترّضرت أكرث من غريها من قرارات حظر التجوال والحّد 
من توقيت عملها، داعيا مؤّسسات القطاع الخاص إىل توفري الكاّممات ومواد 
الوقاية لعاّملها لحاميتهم وحتّى ال متثّل عبءا عىل مقدرتهم الرشائية املتدهورة 

أصال.
إىل  االتحاد  دعا  االخرية  الفرتة  يف  الكوفيد–19  وباء  مخاطر  عودة  وأمام 
تسخري كافّة الجهود واملقّدرات البرشية واملالية للحيلولة دون استفحال الوباء 
من جديد وطالب السلط العمومية بتحّمل مسؤوليّتها كاملة يف دعم القطاع 
مهنيي  لكافّة  الالزمة  والحامئية  الوقائية  الوسائل  وبتوفري  وإسناده،  الصّحي 
القطاع الصّحي العمومي وتوفري كافّة املستلزمات مبختلف مستوياتها، وإعادة 
الوباء  وضع  متابعة  عىل  لتسهر  والجهوية  املركزية  الصحية  اللجان  تنشيط 
وإعادة تفعيل مسارات الكوفيد يف كافّة املستشفيات، مطالبا باإلحاطة مبهنيي 
وبالتعجيل  العمل،  وظروف  والحجر  بالتحاليل  يتعلّق  فيام  العمومية  الصحة 

بسّد الشغورات يف اإلدارات الجهوية واملستشفيات والترسيع بإقرار التسميات 
الجديدة.

 2020 أفريل   14 يوم  االتحاد  أبرم  فقد  للوباء،  االجتامعية  بالتداعيات  عالقة  ويف 
اتفاقا مع منظمة األعراف مبشاركة وزارة الشؤون االجتامعية يقيض بخالص كامل أجور 
عاّمل القطاع الخاص لشهر أفريل وتتوىّل وزارة الشؤون االجتامعية دفع 200 د عىل أن 

تتكّفل املؤّسسة املشّغلة بباقي األجر.
وقد بادرت بعض املؤّسسات سواء قبل االتّفاق أو بعده بخالص أجور العاّمل كاملة 
حتّى قبل الحصول عىل املنحة االستثنائية املخّصصة من قبل الحكومة، إالّ أّن الجميع 
فُوجئ بتأويالت خاطئة ومنتهكة لالتّفاق صادرة عن اتّحاد األعراف مستندة يف ذلك إىل 
املرسوم عــدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة والذي مل تسترش فيه األطراف االجتامعية.

وقد أكد االتحاد يف هذا الصدد، أن أجور العاّمل حّق وليست مّنة وال هبة وهي 
مستوجبة بحكم العالقات الشغلية، وإّن توقيف األنشطة مل يكن صادرا عن الجانب 
دستوري  وبقرار  البالد  به  متّر  الذي  االستثنايئ  الوبايئ  الظرف  نتيجة  يأيت  إذ  العاّميل 
لرئييس الدولة والحكومة، كام أن االتفاق املذكور هو اتّفاق مسؤول طوعي ينّم عن 
استجابة  يأيت  وهو  الخاص  القطاع  لعاّمل  االجتامعي  الظرف  بدقّة  االتحادين  وعي 
أنّه وليد عالقة حوار  لالستحقاقات االجتامعية للمؤسّسة تجاه منظوريها، إضافة إىل 
التأويل ويقيض برصف األجور ومل يعترب  بالتايل فهو ال يحتمل  الطرفني،  تاريخية بني 
الساعات  أو  السنوية  العطلة  عىل  تسبقة  أو  قرضا  أو  سلفة  االستحقاق  هذا  باملرّة 

اإلضافية، وعليه وجب تطبيقه حرفيّا وسداد أجور العاّمل كام تضّمنها االتّفاق.
احرتام  عىل  داللة  هو  باالتفاقيّات  وااللتزام  التعّهدات  احرتام  أن  أكد  االتحاد 
الحوار االجتامعي وعىل الوعي برضورة تجاوز محنة الجائحة الوبائية بأقّل الخسائر 
االقتصادية واالجتامعية وحرص عىل االستقرار االجتامعي وتعبرٌي عن التضامن الوطني 
التفاوض  ملصداقية  إّنا هو رضب  االتّفاقات  بهذه  إخالل  أّي  وأّن  الوباء،  مجابهة  يف 
وتأجيج  االجتامعية  املناخات  لتوتّر  تعميق  أيضا  وهو  الوطنية  املسؤولية  عن  وتخّل 
للغضب الشعبي يف ظّل تخّل بعض من أرباب العمل عن واجبهم الوطني واستقالتهم 

من أداء واجبهم تجاه البالد.
يف ذلك الوقت، حّذر االتحاد من أّي تجاوز ملضمون اتّفاق 14 أفريل 2020 ومن 
وندعو  ذلك،  ملنع  الرّضورية  القرارات  اتّخاذ  نتواىن عن  ولن  العاّمل  بحقوق  املساس 
كافّة الهياكل النقابية إىل الحرص عىل متابعة ذلك، كام طالب أصحاب النزل ووكاالت 
والسياحة  الغذائية  للصناعات  العاّمة  الجامعة  مع  اتّفاق  بعقد  باإلرساع  األسفار 
والتجارة والصناعات التقليدية وضامن أجور العاّمل وحقوقهم، وعرّب ايضا عن رفضه ملا 
ورد يف منشور وزارة املالية الخاص مبا اصطلح عليه بالضغط عىل املصاريف العمومية 
والتأجري، وأكد وجوب احرتام الحقوق املكتسبة للموظّفني العموميني وألعوان القطاع 

العام ويطالب الحكومة بسحب هذا املنشور.
التونسيات  من  اآلالف  مئات  بوضعيات  انشغالها  كذلك  منظمتنا  أكدت  لقد 
والتونسيني املوجودين يف مناطق موبوءة من العامل والذين أّدت حاالت الحجر العام 
يف بلدان إقامتهم إىل زيادة معاناتهم، ومنهم املهاجرين املقيمني يف الخارج ومن الطلبة 
أو من املهاجرين غري النظاميني الذين مل تسّو وضعياتهم القانونية أو من العالقني يف 
الديبلوماسية إىل  الخارجية والشؤون االجتامعية والبعثات  بلدان كثرية، ودعا وزاريت 
اإلرشاد  من  ومتكينهم  أوضاعهم  ومتابعة  وجدوا  حيثام  تونس  بأبناء  اإلحاطة  مزيد 
والدعم وتوفري الحد األدىن الحيايت والصّحي خاّصة يف الجهات واملناطق التي ليس 

فيها متثيل ديبلومايس رسمي.
البعثات  لتمكني  معتربة  إضافية  اعتامدات  بتخصيص  الحكومة  طالب  كام 

مبادرة وطنية إلنقاذ تونس، تصميم 
على تحسني معيشة التونسيني ودفاع مستميت 

عن مدنية الدولة وقيم الجمهورية وسيادتها

2020 سنة نقابية وعمالية نشيطة:

مثلت سنة 2020 سنة نقابية وعاملية حافلة، ُحبىل بأحداث كان محورها الطبقة العاملة التونسية ومنظمتهم النقابية االتحاد العام 
التونيس للشغل عىل كافة املستويات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والصحية واملجتمعية.

فتقريبا، كان االتحاد هو محور األحداث وعىل رأسها، إن مل نقل محّركها، هدفه يف ذلك إيجاد التوازن للبالد وإخراجها من األزمة التي 
تخنقها منذ سنني، وإنعاش االقتصاد الوطني  وتحسني األوضاع املعيشية للتونسيات والتونسيني من كافة الرشائح والفئات، وأيضا الدفاع 

عن املكتسبات التقدمية لتونس.
من خالل هذه الورقة، سنحاول رصد أهم األحداث الجارية خالل سنة 2020 واملواقف التي اتخذتها منها املنظمة الشغيلة، وكيف 

كانت هذه املواقف منسجمة مع مبادئ الحركة النقابية التونسية ومع رواد التأسيس ومع قوانني وتوجهات املنظمة.
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يحتاجون  الذين  التونسيني  تجاه  بواجبها  القيام  من  التونسية  الدبلوماسية 
بلدان  عىل  الضغط  إىل  ودعا  العصيب،  الظرف  هذا  يف  واملساعدة  الدعم  إىل 
مجال  يف  ثنائية  اتفاقات  وبينها  تونس  بني  لها  ليس  التي  فيها  مبا  االستقبال، 
التغطية االجتامعية، من أجل فرض معاملة إنسانية للجالية التونسية وخاّصة يف 

مجاالت العالج واإلعاشة خالل هذه األزمة الوبائية.
وبرجوعنا اىل جانفي 2020، عندما حدثت سابقة خطرية أبرزت مدى احتقار 
املهاجرين  بحقوق  واالستهانة  اإلنسان  حقوق  قواعد  ألبسط  املتطرّف  اليمني 
الداخلية  وزير  قام  ما  نتذكّر  التونسيون،  املهاجرون  منهم  خاّصة  إيطاليا  يف 
السابق وعضو مجلس الشيوخ اإليطايل ماتيو سالفيني يف إطار حملته االنتخابية 
باستفزاز عائلة تونسية مهاجرة واقتحام منزلها يف مدينة بولونيا شامل إيطاليا، 
وقد حرص هذا اليميني املتطرّف عىل أن يكون ترهيبه لهذه العائلة التونسية 
هذا  توثيق  وعىل  ترافقه  كانت  التي  اإليطالية  اإلعالم  وسائل  أمام  وإهانتها 
 21 الثالثاء  يوم  منذ  االنرتنات  شبكة  تداوله عىل  تّم  فيديو  يف  املشني  الصنيع 

جانفي املايض.
وقد نّدد االتحاد بشّدة بهذا الترصّف األرعن ملمثّل اليمني املتطرّف يف إيطاليا 
ملبادئ  احرتامه  وبعدم  واألجانب  للمهاجرين  بعدائه  املعروف  سالفيني  ماتيو 
املهاجرين  التي تحمي حقوق  الدولية  حقوق اإلنسان وباملعاهدات واملواثيق 
 1990 املتحدة لسنة  األمم  اتفاقية منظّمة  والتي صادقت عليها بالده، السيّام 

املتعلّقة بحامية العاّمل املهاجرين وأفراد عائلتهم.
ودعا مجلس الشيوخ اإليطايل باعتبار عضوية ماتيو سالفيني الحالية فيه إىل 
شجب هذا الترصّف ودعوة املعني باألمر إىل احرتام االلتزامات الدولية للدولة 
اإليطالية، كام دعا وزارة الخارجية التونسية إىل استدعاء السفري اإليطايل بتونس 
لالحتجاج عىل ترصفات عضو مجلس الشيوخ اإليطايل، ماتيو سالفيني وملطالبة 
الدولة اإليطالية باتّخاذ التدابري الرضورية لعدم تكرار هذه املامرسات التمييزيّة 
األرايض  عىل  التونسيني  املهاجرين  لحامية  الرضورية  التدابري  واتّخاذ  املشينة 

اإليطالية وصون كرامتهم.
الفرتة  هذه  يف  إيطاليا  يف  املهاجرين  عىل  االعتداء  ظاهرة  تنامي  إىل  ونبّه 
ومحاولة  الخصوص  وجه  عىل  التونسيني  املهاجرين  استهداف  وإىل  بالذات 
للعمل  استعداده  معلنا  انتخابية،  اإليطايل ضّدهم ألهداف  العام  الّرأي  حشد 
مع مختلف األطراف للدفاع عن حقوق املهاجرين يف إيطاليا وغريها ويتعهد 

باملساهمة يف الجهود الرامية إىل حامية حقوقهم املادية واملعنوية.
االتحاد مثّن أيضا موقف بعض النقابات والجمعيات واألحزاب االيطالية التي 
نّددت بهذا الترصّف العنرصي ودعا كافّة النقابات اإليطالية وجمعيّات املجتمع 
املدين إىل مزيد دعم وتبّني قضايا املهاجرين وتعزيز الوقوف يف وجه التيّارات 

العنرصية التي تستغّل قضايا املهاجرين لكسب املواقع يف حمالتها االنتخابية.
باملهاجرين  باإلحاطة  الحكومة  مطالبتها  الشغيلة  املنظمة  تنس  ومل  هذا 
املقيمني يف تونس مبن فيهم الطلبة واملهاجرون النظاميني وذلك بتمكينهم من 
اإلقامة والتموين واملساعدات الرضورية. ويف هذا السياق، ودفاعا عن حقوقهم، 
سلّم االتحاد أواخر هذه السنة بطاقات انخراط للمهاجرين األفارقة من جنوب 
بذلك  معلنا  حقوقهم،  عن  والدفاع  نقابيا  لتأطريهم  بتونس  العاملني  الصحراء 
وكل  األفارقة  العامل  لفائدة  لالنخراطات  التونسية  الشغيلة  املنظمة  فتح  عن 

الجنسيات العاملة بتونس.
وهذا املوقف هو خطوة تاريخية تؤكد الدور الريادي للمنظمة الشغيلة يف 

الدفاع عن الحريات وعن حقوق اإلنسان والتصدي للعنرصية وضامن العدالة 
جريئة  الخطوة  هذه  اعتربت  الدولية  العمل  منظمة  أن  حتى  األجناس،  بني 

وتحدث ألول مرة يف املنطقة العربية واإلفريقية.
األسايس  القانون  عليه  ينص  ملا  تطبيق  اوال  هو  ذلك،  من  االتحاد  وهدف 
لالتحاد، وثانيا تحسني القانون الخاص باملهاجرين وضامن حقوقهم عىل غرار 
العامل التونسيني فضال عن تنظيمهم نقابيا، ويف هذا الصدد أعلن االتحاد عن 
تأسيس لجان نقابية خاصة باملهاجرين تضّم املهاجرين األفارقة ومحاطة بنقاط 
اتصال متكّونة من مسؤولني نقابيني يف االتحادات الجهوية بهدف عقد مؤمتر 

خاص بالعامل األفارقة بتونس.
من ناحية اخرى، تحّمل االتحاد مسؤولياته يف دعم املرفق الصحي العمومي، 
ليس بالكالم فقط، بل باملال أيضا، فكانت له مساهامت عديدة يف التربع لعدد 
من املستشفيات يف الجهات لتقوية مجهودها يف مجابهة الوباء، كام قرر التربّع 

بيوم عمل لكافّة األجراء يودع يف صندوق خاّص.
االتحاد صوت المفقرين

للتونسيني،  االجتامعية  االوضاع  وتردي  املسبوقة،  غري  االوضاع  هذه  أمام 
تعال صوت االتحاد املنادي برضورة تحسني االوضاع املعيشية، فاعترب مؤخرا أن 
امليزانية العمومية املصادق عليها يوم 10 ديسمرب 2020 ال تستجيب لتطلّعات 
الشعب ألنّها خالية من اإلجراءات االجتامعية الرضورية كام هي عاجزة عن 
أنّها  االقتصادي واالجتامعي فضال عن  الهيكلية عىل املستويني  مواجهة األزمة 
جاءت يف كثري من فصولها لخدمة أقلّية متنّفذة ولوبيات تحتكر كّل األنشطة 

االقتصادية مبا فيها املالية والصناعية والتجارية وغريها.
عموم  وعىل  األجراء  عىل  امليزانية  هذه  تداعيات  الحكومة  حّمل  االتحاد 
الشعب ألنّها تأّسست عىل حساب قوتهم وأجورهم وضّد مصالحهم وحقوقهم 
االقتصادية واالجتامعية، كام رفض استمرار ترّدي خدمات املرفق العمومي من 
صّحة وتعليم ونقل، وتديّن املقدرة الرشائية للتونسيّني واالرتفاع املشّط لألسعار، 
ويف املقابل استرشاء الفساد وتوّسع دائرة االحتكار والتهريب والتهرّب الرضيبي 
واالجتامعي دون أدىن إجراء من الحكومة لردعها بل سعت إىل التغطية عىل 
أنشطة هذه اللوبيات املعّششة يف مفاصل االقتصاد واملعرقلة ألّي بناء أو تقّدم.

باإلرساع  الحكومة  ملطالبة  املناسبات  كل  االتحاد  استغّل  أيضا،  السنة  هذه 
والصّحية  املادية  املتقاعدين  ظروف  وتحسني  املضمون  األدىن  األجر  بتعديل 
والخدماتية وتنزيل الزيادات املستحّقة، كام طالبها بالتفاعل اإليجايب يف إطار 
آلية 5+5 لتطبيق االتفاقيات املربمة واالستجابة للمطالب املرشوعة للقطاعات، 
ودعاها أيضا إىل اإلرساع بالرشوع يف إصالح القطاع العام طبقا لالتفاق املمىض 
املؤّسسات  هذه  دعم  قاعدة  عىل   2018 أكتوبر   22 بتاريخ  الحكومة  مع 

وتطويرها والحفاظ عىل عموميتها.
رغم  يثابرون  الذين  الخاص،  القطاع  من  العامل  ماليني  االتحاد  ينَس  مل 
دخل  لتأمني  بالتدّخل  الحكومة  وطالب  فيها،  يعملون  التي  البائسة  الظروف 
أدىن ملن فقدوا مواطن عملهم بسبب األزمة الحالية، وايضا املطالبة بالدخول يف 

املفاوضات الجامعية للزيادة يف االجور.
ومن املكاسب التي حققتها املنظمة الشغيلة هذه السنة، هو تسوية ملف 
شائك أال وهو وضعية عامل الحضائر وإنهاء سنوات طويلة من العمل الهّش 
والتي مّكنت من تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر من عامل الحضائر 
الجهوية وعامل الحضائر الفالحية، وتضمنت ثالثة عناوين كربى، يشمل العنوان 
الذين  العامل  الثاين  العنوان  يهم  55 سنة، يف حني  الذين سنهم  العامل  األول 
تفوق أعامرهم 55 سنة، أما العنوان الثالث فيخّص العامل الذين يفوق سنهم 

45 سنة.
كام تّم يف هذه السنة االتفاق القايض برصف القسط الثالث من الزيادات يف 
اجور الوظيفة العمومية مبفعول رجعي بداية من شهر أوت 2020، مع تجديد 
االتحاد يف كل املناسبات املطالبة بتطبيق كّل االتفاقيات القطاعية والتعّهدات 
الجهوية والتنموية، وبالزيادة يف األجر األدىن املضمون ووقف االقتطاع بعنوان 

املساهمة االجتامعية التضامنية )1 %(، ضامنا لالستقرار االجتامعي.
يف  املحرومة  الجهات  وحق  الجهوية  التنمية  عن  االتحاد  دفاع  سياق  ويف 
تنفيذ  الجهات يف  من  عدد  انطلق  فقد  الرثوة ويف خدمات عمومية محرتمة، 
قررت  صفاقس  وهاهي  وجندوبة،  وباجة  كالقريوان  جهوية،  عامة  إرضابات 

الدخول يف ارضاب عام يوم 12 جانفي املقبل يف انتظار بقية الجهات االخرى.
االتحاد وحرية اإلعالم

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

املشتغلة عىل اإلعالم عموما.
باإلعالم  الخاص  القانون  مرشوع  سحب  الحكومة  قرار  االتحاد   أدان  وقد 
الترشيعية  املبادرة  مترير  لتسهيل  مشبوهة  صفقة  واعتربه  البرصي  السمعي 
للحكومة،  السيايس مقابل غطاء سيايس  املال واإلرهاب واإلسالم  الئتالف لويب 

ونادى بالتصّدي بقّوة لذلك ملا فيه من تضارب مصالح وسعي إىل تدمري حرية 
اإلعالم وتخطيط ماكر للهيمنة عىل املشهد اإلعالمي وتطويعه لألهداف السياسية 
واإليديولوجية الضيّقة، كام دعا كافّة الهياكل املهنية لإلعالم إىل التصّدي وبكّل 
مثلام  اإلعالم،  عىل  للهيمنة  بالربملان  املتسرّتة  األطراف  محاوالت  إىل  األشكال 
عىل  املأجورين  وتنصيب  التونسية  التلفزة  أمام  العار  اعتصام  سابقا  أحبطوا 
املؤّسسات اإلعالمية ومحارصة اإلعالم وخنقه ماليا، واىل إحباط الغايات الهدامة 
إىل رضب استقاللية الهيئة العليا املستقلة لإلعالم السمعي البرصي وإخضاعها 

إىل املحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها يف التعديل والتوازن والتقويم.
السيادة الوطنية والتطبيع

هذه السنة الحافلة، مل متنع املنظمة الشغيلة من التحرك والضغط عىل عديد 
املستويات دفاعا عن السيادة الوطنية يف القضايا االقليمية والعربية٬ ففي امللف 
الليبي، ظهر للعيان تورط جهات سياسية تونسية يف دعم هذا الطرف أو ذاك، 
والتي كشفت  أفريكوم  األمريكية  القوات  لقيادة  والترصيحات  البيانات  وبعد 
عن خطّة الستخدام األرايض التونسية لدخول الواليات املتحدة األمريكية الرصاع 
الليبي مبارشة، فلقد أعلن االتحاد رفضه أّي تدّخل أجنبي يف ليبيا واعتربه احتالال 
مبارشا، داعيا إىل فرض حّل ليبي ليبي لألزمة عن طريق حوار يسبق بإيقاف كل 

أشكال الحسم املسلح.
الستخدام  األشكال  بكّل  للتصّدي  الوطنية  القوى  كّل  مع  تجنده  أعلن  كام 
تراب تونس منطلقا للتدخل األمرييك أو الرتيك أو غريه يف ليبيا، والضغط ملنع جّر 
تونس إىل مستنقع املحاور ومطالبة السلطات مبختلف مستوياتها واختصاصاتها 
بااللتزام مبوقف رفض االصطفاف والنأي بالبالد عن التورّط يف تدمري ليبيا وتقتيل 
شعبها، ومنع أّي طرف مهام كان موقعه وقّوته من جّر تونس إىل االصطفاف 
الليبيني  تونس وضّد مصلحة  والتي تصّب جميعها ضّد مصلحة  األحالف  وراء 

والشعوب العربية.
دستوريا  املخّول  الجمهورية  رئيس  وخصوصا  التونسية  السلطات  طالب  كام 
باتّخاذ كّل اإلجراءات األمنية والحامئية والسيادية  الوطني،  للتعبري عن املوقف 
التجربة  تكرار  وعدم  وإليها  ليبيا  من  اإلرهابيني  تنّقل  ومنع  الحدود  لحامية 

اإلجرامية للتسفري التي أودت باآلالف من الشباب إىل محارق املوت واإلرهاب.
سارع  فقد  الصهيوين،  الكيان  مع  العربية  الدول  بعض  بتطبيع  عالقة  يف  أما 
االتحاد بإدانة  قرار االمارات التطبيع الكامل للعالقات مع الكيان املغتصب، فأدان 
هذا القرار املخزي لدولة اإلمارات واعتربه حلقة يف سلسلة الخيانات التي مارستها 
السلطة  موقف  مثمنا  االستعامرية  للقوى  املوالية  العربية  األنظمة  ومتارسها 

الفلسطينية بسحب سفريها من العاصمة االماراتية.
كام أدان االتحاد التطبيع املغريب مع االحتالل، واعترب أن هذه املبادرة تنضاف 
تطبيع  يف  الرشوع  عن  إعالنه  بعد  الطويل  التطبيعي  املخزين  النظام  تاريخ  إىل 
شامل لعالقاته مع الكيان الصهيوين، مشددا عىل رفضه قراَر التطبيع الذي يتناىف 
مع موقف الشعب املغريب وقواه الحية، ويشجع عىل استباحة الدم الفلسطيني، 
العاملي  اليوم  يف  أرضه  عىل  مصريه  تقرير  يف  الفلسطيني  الشعب  حق  وينتهك 

لحقوق اإلنسان.
وأكد تضامنه مع الكفاح التحرري للشعب الفلسطيني بكل فصائله املقاومة، 
داعيا كل الهيئات املغربية الداعمة للقضية الفلسطينية وكل املواطنني واملواطنات 
الكيان  املخزين مع  التطبيع  قرار  الوحدوي ملواجهة وإسقاط  النضال  إىل  األحرار 

الصهيوين.
دونالد  األمرييك  السابق  الرئيس  إعالن   وعند  السنة،  هذه  من  فيفري  ويف 
ترامب، يف إطار استعداده لحملته االنتخابية ولكسب اللويب الصهيوين، عن خطته 
لحل الرصاع الفلسطيني العريب ضّد الكيان الصهيوين فيام اصطلح عليه بصفقة 

القرن.
لالجئني  العودة  حّق  إسقاط  إىل  تهدف  خطّة  ذلك  ان  االتحاد  اعترب  وقد 
متنح  أن  عىل  الغاصب  للكيان  عاصمة  كاملة  القدس  وتخصيص  الفلسطينيني 
بلدة »شعفاط« املحاذية للقدس الرشقية للفلسطينيني لتكون عاصمة لُدويلتهم 
السيطرة عىل املمرات  التي خططت لها الصفقة، عىل أن يكون لالحتالل كامل 
القرارات  كّل  وإسقاط  الفلسطيني  الحّق  تصفية  أجل  ذلك من  الحدودية، وكل 
األممية وتغليب الكيان املحتّل نهائيا عىل كّل العرب ومن ثَمَّ التطبيع معه وفرض 

إدماجه يف الوسط الدويل والعريب.
االتحاد ادان صمت بعض الدول العربية الخانعة وتواطئها يف محاولة لتمرير 
هذه الصفقة العار، ودعا كل القوى الوطنية إىل التصّدي لهذه الصفقة والعمل 
عىل إسقاطها، وطالب  السلطات التونسية بإعالن الرفض الرصيح لصفقة العار 
واالقتصادية  األكادميية  امليادين  جميع  يف  الصهيوين  الكيان  مع  املطبّعني  وتتبّع 
يجرّم  تونيس  قانون  سّن  إىل  دعوته  مجّددا  والرياضية،  والثقافية  والسياحية 

التطبيع.
ويف هذا السياق، نددت املنظمة باملوقف الذي اتّخذه املجلس الوزاري املنعقد 
يوم 10 فيفري 2020 بإرشاف رئيس الحكومة املنتهية يوسف الشاهد بخصوص 
مشاركة الفرق الرياضية التونسية يف املنافسات الدولية والذي أكّد حق الرياضيني 
معتربا  متييز،  أو  استثناء  دون  املنافسات  كّل  يف  الوطنية  الراية  عىل  الدفاع  يف 
هذا املوقف متعارضا مع ثوابت تونس وشعبها يف الدفاع عن الحّق الفلسطيني 
ومناهضة التطبيع ورفض التعامل مع الكيان الصهيوين العنرصي وهو مبثابة الضوء 

األخرض إلباحة التطبيع مع الكيان الصهيوين.

* إعداد: صربي الزغيدي



الخميس 31 ديسمبر 2020 - العدد 1623  14
الحصاد العربي

* توفيق املديني
شهد الوطن العريب خالل النصف الثاين من سنة 2020، هرولة 
غري مسبوقة للحكام العرب عىل إبرام اتفاقيات ثنائية مع الكيان 
عالقاتها  اآلن  غاية  إىل  عربية  دول  أربع  طبعت  إذ  الصهيوين، 
الجديد  أوسطي  الرشق  بالنظام  جزئيا  ملتحقة  إرسائيل،  مع 
بعض  النتزاع  الصهيوين  الكيان  مع  للتطبيع  كفرصة  التشكل  قيد 
الغربية  الصناعية  الدول  من  االقتصادية  واالستثامرات  املكاسب 

والغنية باسم عملية السالم ويف سياقها.
الصهيوين  والكيان  عربية  دول  أربع  بني  التطبيع  حصل  لقد 
برسعة مذهلة، ومن دون أدىن مثن، رغم أنَّ ذلك كان ميكن أن 
يكون يف مقابل أن يعرتف الكيان الصهيوين  بالدولة الفلسطينية، 
ْت عىل ذلك املبادرة العربية للسالم التي تبنتها قمة بريوت  كام نصَّ
عام 2002. فمن بني العوامل لتفسري الحامسة التي أبدتها كل من 
املغرب  أخريًا  ثم  والّسودان  والبحرين  املتحدة  العربية  اإلمارات 
للّتطبيع مع الكيان الصهيوين: ضامن الحصول عىل أسلحة متقّدمة 
حول  االستخباراتية  املعلومات  وتبادل  املتحدة،  الواليات  من 
إيران، وضبط الطموحات الجيو-سياسية لرئيس تركيا رجب طيب 
أردوغان وجامعة اإلخوان املسلمني، والتضييق عىل فريق بايدن، 
ووقف الضّم املنتظر للضفة الغربية، واالعرتاف األمرييك مبغربية 

الصحراء، وشطب السودان من قامئة الدول الراعية لإلرهاب.
فقد َعلَِمْت هذه الدول العربية التي اعرتفت بالكيان الصهيوين، 
والتي تحكمها أنظمة سلطوية ال ترتك مجاالً أمام املجتمع املدين 
يك ينتقدها عالنية، أنَّ البيت األبيض لن يدخله شخص أكرث تعاطفاً 
منه يشرتك معهم يف نظرتهم إىل األمور ليس فقط يف ما يتعلق 
بإيران وإمنا أيضاً حول قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان، والتي 
يرون أنَّه ال لزوم لها. ومايثري إعجاب هذه الدول العربية بالكيان 
الصهيوين الصورة الناجحة التي يقدمها عن نفسه إقليميا ودولًيا، 
بوصفه بلداً رائداً يف عامل التكنولوجيا والقتصاد يستحق أن يتخذ 
منوذجاً يحتذى٬ وخاصة يف بلدان الخليج التي بدأت تشهد تراجعاً 

يف االقتصاد القائم عىل النفط.

»البعد االقتصادي« للتطبيع مداعبة لحلم صهيوين
لقد أصبح االستمرار باعتامد بعض الدول العربية عىل املصادر 
املالية الخارجية الرسمية من املؤسسات الدولية املانحة، والحصول 
عىل  القدرة  وزيادة  األجنبية  األموال  رؤوس  واستقطاب  عليها 
العالقات  بإقامة  وثيًقا  ارتباطًا  مرتبطًا  األجنبيّة،  العمالت  كسب 
الديبلوماسية مع الكيان الصهيوين، باعتباره يقوم بدور الوسيط املايل 
الغربية  الحكومات  وترّص  الرأساميل.  والعامل  العربية  املنطقة  بني 
الرشط  أنَّ  الدويل( عىل  النقد  )مثل صندوق  الدولية  واملؤسسات 
واالستثامرات  املساعدات   عىل  العربية  الدول  لحصول  الرئيس 

يتطلّب منها »التطبيع« مع الكيان الصهيوين.
ويعترب »البعد االقتصادي« للتسوية مداعبة لحلم صهيوين قديم 
تحدث عنه تيدور هرتزل يف روايته السياسية اليوتوبية، إذ أشار إىل 
أهمية قيام »كومنولث« عريب-يهودي بني »إرسائيل« واالقتصاديات 
تسمح  متبادلة  اقتصادية  مصالح  خلق  يجري  بحيث  العربية، 
بدخول »إرسائيل« يف النسيج االقتصادي العريب لتصبح »إرسائيل« 

مبثابة »سنغافورة الرشق األوسط«.. 
والسودان  والبحرين  املتحدة  اإلمارات  عالقات  تطبيع  ويأيت 
واملغرب مع الكيان الصهيوين وإقامة العالقات الديبلوماسية معه 
يف إطار انخراط هذه األطراف، كل من جانبه، يف عالقات دونية مع 
العربية،  الدول  بني  القائم  التنافري  االتجاه  وتكريس  »إرسائيل«، 
وللقضية  العربية  القومية  لفكرة  معاد  فعل  رّد  من  ولّده  وما 
الفلسطينية، خصوًصا أنَّ سياسة »التطبيع« هذه التي تقودها دولة 
اإلمارات التي تقوم بدور وظيفّي يف نطاق االسرتاتيجية األمريكية-

الصهيونية املشرتكة، تعمل عىل التأسيس لتداعيات سياسية وثقافية 
ُع من تَآكُِل فكرة الهوية العربية/ اإلسالمية، وتَُروُِّج  ِ وإعالمية تُسَّ
أنَّ  إذ  التشكيل،  قيد  أوسطي  الرشق  النظام  يف  االنخراط  لفكرة 

دخول الدول العربية فُرَاَدى فيه يساهم يف بلورة هذا النظام الرشق 
أوسطي عىل األقل يف مجال »التطبيع« االقتصادي والسيايس. 

والسودانيون  والبحرينيون  اإلماراتيون  املسؤولون  ويرَُبُِّر 
يخرتق  يك  الصهيوين  الكيان  أمام  املجال  يف  إفساحهم  واملغاربة 
الوفود  عىل  كبريًة  آماالً  يعلقون  بأنَّهم  العربية،  األسواق  ويغزو 
األثرياء  الصهاينة  البلدان. وعىل  لزيارة هذه  الصهيونية  السياحية 
األم  بلدهم  واستثامرها يف  الوفرية  أموالهم  لجلب  أصل عريب  من 
لتدفق  إمكانات  توفري  وكذلك  والتجارية،  من خربتهم  واالستفادة 
االستثامرات »اإلرسائيلية« إىل كل من اإلمارات والسودان واملغرب 
وعىل االنخراط يف االستقطاب االقتصادي الصهيوين الذي يسعى إىل 
قيام »السوق الرشق أوسطية« باعتبار قيامها احتاماًل تاريخيًا قامئًا 

يف ظلِّ غياب البديل القوي املؤسيس لقيام سوق عربية مشرتكة.
َ به الحّكام العرب وخرباء  فبحّجة االزدهار االقتصادي الذي برشَّ
صندوق النقد الدويل، لجلب أموال الصهاينة األثرياء الستثامرها يف 
الدول  التطبيع من وجهة نظر  العربية، أصبح خّط  بعض األقطار 
العربية املتناقضة جذريًا مع مفهوم الدولة الوطنية هو الخّط الذي 
باعتباره  الصهيوين،  الكيان  مع  العربية  العالقات  تكثيف  يرّشع 
»الخط الواقعي« املنسجم مع السياسة األمريكية/ الصهيونية التي 
لتكون  العربية،  األمة  عىل  األمرييك-الصهيوين  السالم  فرض  تريد 
إرسائيل نواة النظام الرشق أوسطي الذي ال يزال يف بداية تشكله 
والذي يُبنى حاليا باالستناد اىل املعادالت الدولية واإلقليمية التالية:
أوالً: القبول بالهيمنة األمريكية عىل وظيفة القيادة يف »النظام 
السياسة إىل االقتصاد  الجديد« ويف مختلف املجاالت، من  الدويل 

مرورا ًبالثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
ثانيًا: القبول بالدور القائد »إلرسائيل« للنظام الرشق أوسطي، 
باعتباره دوًرا رضوريًا لتطوير »تجارة حرَّة« إقليمية تكون محركتها 
واقتحام  العربية،  املنطقة  إىل  صادراتها  لدفع  نفسها،  »إرسائيل« 
اقتصادية  قبلة  وتحولها  العريب  املغرب  وأسواق  الخليج  أسواق 
اقتصادها  حجم  إىل  بالنظر  اإلقليمي  االقتصادي  النشاط  لعموم 
فيها«  املتقدمة  »التكنولوجيا  ومستوى  صادراتها  وحجم  الكبري 
االقتصادية  االسرتاتيجية  ورشاكتها  واملعلومايت،  النووي  وتفوقها 
الغربية  الرأساملية  املراكز  مع  والحضارية  والعسكرية  والسياسية 

عامة، والواليات املتحدة األمريكية خاصة.
يف  قولبتها  وإعادة  العربية  االقتصادات  هيكلة  إعادة  ثالثًا: 
الخلخلة  عمليات  أنَّ  إِْذ  للعمل،  االمربيايل  للتقسيم  جديد  إطار 
وكذلك عملية الخضوع للتقسيم اإلقليمي والدويل للعمل، تَُشكُِّل 
مدخالً رضوريًا إلقامة السوق الرشق أوسطية يف ظّل ضعف البنية 
الصناعية والتنظيمية للرأساملية العربية التابعة والهامشية، وتطور 
الصهيونية  والرأساملية  اإلرسائيلية  واملالية  الصناعية  الرأساملية 

العاملية، األمر الذي يجعل »الرأساملية العربية مرّشحة يف أحسن 
األحوال لدور junior partner(( يف إطار السوق الرشق أوسطية 

والرتتيبات االقتصادية الرشق أوسطية الجديدة.
من هنا، ورغم الضجيج الذي يثريه إعالم الدول العربية املطبعة 
الكيان  مع  التطبيع  بفضل  تنفيذها  املزمع  الكثرية  املشاريع  حول 
الصهيوين، فإنَّ هذه األخرية لن تحمل أّي أمل يف التقدم االقتصادي 
ٌة لتأمني وجود »إرسائيل«  واالجتامعي للدول العربية، بل إنَّها ُمَعدَّ
قوية ومتفّوقة، ألن اإلبقاء عىل »ارسائيل« قوية وقادرة عىل التدخل 
والتأثري ميثل يف نظر أمريكا أعظم ضامنة ضّد االنقالبات والتغريات 
غري املرغوب فيها، والتي ميكن أن تطرأ وتهّدد األوضاع السياسية 
واالجتامعية يف دول املغرب العريب واملرشق العريب عىل حّد سواء.

العربية  الدولة  يف  التمثيلية  للمكاتب  الرسمي  التّجميد  رغم 
يف أعقاب القمة العربية يف القاهرة عام 2000، إضافة إىل إغالق 
العالقات  تكثفت  الرباط وتونس،  الصهيونيني يف كل من  املكتبني 
التجارية والسياحية والثقافية واألمنية املغاربية–الصهيونية بشكل 
الذي  السنوات األخرية، حتى أن أحد املصادر،  غري مسبوق خالل 
رفض الكشف عن هويته، اعترب أن العالقات ال ينقصها سوى رفع 
العلم فوق املكاتب التمثيلية التي عادت لتعمل بوترية أعىل مام 
السفارة اإلرسائيلية يف  العقد املايض، أسوة بنشاط  كانت عليه يف 
عن  غائبا  الجليد  جبل  من  الخايف  الجزء  هذا  يكن  ومل  موريتانيا، 

املراقبني.
كفيل  الصهيوين  الكيان  مع  التطبيع  أن  يعتقد  من  ويخطئ 
وخارجيا  داخليا  املطبعة  العربية  الحكومات  أوضاع  بتحسني 
وجه  يف  العربيني  واملغرب  الخليج  منطقة  أبواب  تفتح  أن  مبجرّد 
الكيان  مع  التطبيع  يكون  أن  ميكن  ال  لذلك  الصهيوين.  الوجود 
العربية،  املنطقة  منطقة  السيايس يف  اإلصالح  بديال عن  الصهيوين 
لح مع الداخل هو مالذ األنظمة العربية الوحيد يف وجه  بل إِنَّ الصُّ
أخطار التهاوي والسقوط بعد أن أضحى إصالحها عىل رأس أجندة 

الواليات املتحدة األمريكية.
 

العرب لن يجنوا أّي مثار من التطبيع
الصهيوين  الكيان  باتجاه  العربية  الهرولة  فإن  هذه،  والحال 
تصبح غري مرّبرة، ولن تجني منها البلدان املعنية شيئاً ألن الصهاينة 
ال يقّدمون هدايا ألحد. وتدّل هذه العالقات العربية – الصهيونية 
النشطة اىل أن الكالم الذي كان يقال يف القمم العربية واالجتامعات 
سياسات  وهي  آخر.  واٍد  يف  الفعلية  والسياسات  واٍد  يف  الوزارية 
ِديَدين ألنَّها مقطوعة  ُذ يف ظلِّ التكتّم والتسرّت الشَّ خفية تَُصاُغ وتَُنفَّ
عن الداخل وال تعكس سوى االستجابة للضغوط األمريكية واالبتزاز 
الصهيوين. واستطراداً فالدول العربية املطبعة مل تعد ترى أنَّ أيًّا من 

سنة 2020:
حصاد عام من التطبيع لالندماج العربي يف االقتصاد الدولي
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* بقلم: غسان املختومي 
)املورسيك املغدور/ باريس(

 كان جلبار مناضال ماركسيا يساريا تونسيا أمميا واألهّم ما فيه 
أنه مل يكن من املطبّعني.

هو  الدولة  من  نقاش  جلبار  يستحقه  تكريم  هناك  كان  إذا 
من  املسلمني  لغري  يسمح  ال  الذي  العنرصّي  الفصل  ذاك  إلغاء 

التونسيني من الرتشح يف املناصب العليا ويف التمثيليات الوطنية.
وفق  )مؤمنني  مسلمني  بني  التونسيني  يقّسم  زال  ما  فصل 
يقّسمهم  )الذين  الوطني( وغري مسلمني  الشعبي  الديني  الخيال 
من  ومجموعة  وملحدين  كّفار  إىل  الشعبي  الباطني  العقل 

الفاسقني والخونة(. 
تلك اإلجراءات القمعية الدستورية تسببت يف هروب كثري من 
أبناء وطننا من أديان أخرى وتطلّعات وأحالم أخرى مغايرة نحو 
الصهيونية وآخرون  العامل ومنهم من سقط يف شباك دعاية  دول 
والتقدميني  واملثقفات  املثقفني  من  الكثري  أيضا  مثنها  دفعوا 
بسبب  واملبدعات  واملبدعني  واملفكرات  واملفكرين  والتقدميات 
لعنات التهميش والرتذيل واملحارصة واملحنة والتعذيب واملطاردة 
املعتقدية  الّسلطة  ومن  )الدولة(  الرّسمية  الدينية  الّسلطة  من 

الشعبية )األغلبية الشعبية(. 
نزار  وموريس  عدة  وسارج  عدة  جورج  وقبله  نقاش  جيلبار 
وكثريون من أبناء هذا الوطن الجميل تونس الذين أحبوه وعانقوه 
وتبنوه فوق اعتبارات والتزامات سياق الواجب الديني الذي ينّص 
احتضن  بل  وضعي  ديني  تصّور  وفق  والوطن  األرض  حب  عىل 
واتساع  فكرهم  بكرب  وكرب  وفطريا  طبيعيا  الوطن  وأمثاله  جلبار 
آفاقهم وتطلعاتهم ومبادئهم بأن اختاروا االنتامء إىل تونس عىل 

قاعدة نشأتها ونشيدها »منوت منوت ويحيا الوطن«.

اليساري  التمرد  فصول  من  فصل  لوحده  هو  نقاش  جلبار 
التونيس ومرحلة أوىل من مراحل تشكل املشهد اليساري الوطني 
التونيس لتونس ما بعد االستقالل بآفاقه )برسبكتيف( حركة فكرا 

مدرسة تيارا سياسيا ووجوديا. 
زاوية  إىل  يهرب  أو  هناك  يذهب  أن  نقاش  جلبار  يبحث  مل 
أخرى هناك٬ بل اختار مصريه التونيس بكل ثقة والتزام مدركا ما 
وعذب  فُسجن  والنضال  االمتحان  مرارة  من  واقعه  إليه  سيؤول 
وطورد وحورص لكن جلبار مل ييأس بل ظّل واقفا مقاتال كهارون 
ويوغرطة  كحّنبعل  ومحاربا  عنيدا  العميقة  هويّته  يف  وموىس 
ماركس  كارل  اليسارية  فلسفته  ومؤسس  جلدته  كجد  وثوريا 
املستبّد  بورقيبة  استبداد  قسوة  تردعه  ال  رصفا  تونسيا  ومناضال 
املستنري ومل ترضخه جرائم وقمع الديكتاتور يسء العابدين بن عيل 
التحررية فإذا به يبقى غصبا عّمن  بل ظّل ماسكا شعلة أحالمه 
بأن  نضاله  وليكمل  /14جانفي  17ديسمرب  ثورة  ليواكب  الحقوه 
كان ممن شيّدوا وبنوا الذاكرة التاريخية للحقيقة والكرامة انتصارا 
لتضحياته وتخليدا لذكرى رفاقه حينها نطق وتحدث وتكلم دون 
قيد أو خوف وإن كان الخوف مل يعرفه جلبار يف حياته قط بل كان 
قلقا من ضياع ثورة 17ديسمرب /14جانفي عندما أراد املتملقون 

واالنتهازيون اختطافها وطاملا كانوا يسعون اىل قربها وإنهائها.
جلبار صفحة من تاريخ ميضء مل يشتغل عليه املؤرخون ومل 
ينتبه إليه أبناء العائلة اليسارية ومل يُوفوه حّقه بأخذه واحتضانه 
تضحيات  عىل  بُنَي  مسار  إلكامل  أساساته  عىل  والبناء  وتبنيه 
عاملقة من اليسار التونيس أفنوا أعامرهم من أجل تركيز اليسار 
األمل  عنوانها  فاكهة  ويعطي  ينبت  األرض حتى  تراب  وزرعه يف 
مل  والقمع  والسهو  والنسيان  الزمن  مرور  ورغم  والحرية  والحلم 
تتغري مالمح جلبار نقاش الوطنية كان كلام سار أو تحرك أو حرض 

يف املسريات واملنتديات إال وترك رائحته وأثره وبصمته.

وبصمة  السيايس  النضال  أثر  الوطني  التونيس  الرتاب  رائحة 
أدب  مدرسة  شيد  ممن  فكان  اليساري  والروايئ  واألديب  املفكر 

السجون لليسار التونيس مع عديد من الرفاق الكرث 
يستنزف  يك  إلها  أو  صنام  يصري  بأن  يبحث  مل  نقاش  جلبار 
اليسار ويحنطه كام يفعل الكثري من اليساريني اليوم. جلبار ولد 
الزمن توقف عن  ثائرا حتى أن  يك يعيش حرا قاوم ناضل ليظل 
العد معه ليرتكه يف حاله يفعل ما يريد ويرفض ما ال يعجبه فظل 
كالنرس الطليق الحر املجنح املحلق يف رحاب العامل دون أن يكّل 
وحني أراد أن يرتاح اختار يومه وميعاد انبعاثه نحو الّسامء ليلتحق 
برفاقه ممن سبقوه ومبن عارصوه ومبن جاؤوا بعده وواكبوا فكره 
ونضاله هو اآلن محتضن ويف أيدي رفاقه يف عامل املثل واليوطوبيا. 

وداعا إذن جلبار. 
جلبار نقاش ترّجل لكنه باق يف التاريخ والتاريخ سيتحدث عن 
جلبار نقاش بكل خشوع وتقديس وسيوافيه حقه ويكرمه وفق 
نواميس االعرتاف ألبطاله وخطاطيه سيقول حينها التاريخ كلمته 
يف جلبار نقاش قائال »جلبار كان مناضال ماركسيا يساريا تونسيا 

أمميا واألهّم ما فيه أنه مل يكن من املطبّعني«.

سيتحدّث التاريخ عن الرفيق جلبار نقاش

درجات الخالف يفصل بينها وبني الكيان الصهيوين، ما داما يعمالن 
أهدافهام  دامت  وما  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ملصلحة  كليهام 
موّحدة عىل صعيد مواجهة التحوالت الدميقراطية التي تطالب بها 
الجامهري العربية، لتحقيق أهداف السياسة األمريكية- الصهيونية 
إىل  القامئة  العربية  الدول  تفتيت  تنّص عىل  التي  أوسطية،  الرشق 
حروب  يف  قواها  واستهالك  إلخ...  وإثنية  وعرقية  طائفية  دويالت 
تحول  أليمة  رصاعات  يف  وإنهاكها  املنتجة،  قواها  وتدمري  داخلية 
دون الدفاع عن حقوقها ووجودها، وتجعلها تنشد األمان يف أحضان 

السياسة األمريكية – الصهيونية. 
ويف مثل هذا التطبيع يصبح الكيان الصهيوين حكام يف النزاعات 
العربية-العربية، وبذلك ال يكون طرفًا مقبوالً من العرب فحسب، 
بل يصبح أيضا طرفا مرغوبا يف الصداقة والتحالف معه بحيث يتّم 
االستقواء به ضد أي طرف عريب آخر من خالل إدماجه الضمني أو 
املعلن يف صلب الخالفات العربية، وضمن ميزان القوى الداخيل يف 

املنظومة العربية. 
تعترب  األبيض  البيت  عىل  املتعاقبة  األمريكية  اإلدارات  وكانت 
والتكنولوجي  العسكري  تفّوقها  عىل  والحفاظ  إرسائيل  دعم  أنَّ 
أمريكا  فإنَّ  هذه  والحال  األمريكية.  االسرتاتيجية  ثوابت  من  ثابت 
ملتزمة  أم دميقراطية،  التي تحكمها جمهورية  اإلدارة  كانت  سواء 
ميزان  تقلب  إقليمية،  أو  عربية  تحّوالت  أي  ومنع  إرسائيل،  بأمن 
القوى الراهن. وهذا يعني أن النظرة األمريكية متطابقة مع النظرة 
ويف  الحايل  الوقت  يف  التهديد،  مصادر  أن  تعترب  التي  اإلرسائيلية، 

املستقبل، تكمن يف القدرة العسكرية والنووية اإليرانية حالياً.
فبعد الغزو األمرييك للعراق، وإزالة التهديد االسرتاتيجي الذي 
كانت القوة العسكرية العراقية كفيلة بتشكيله عىل إرسائيل يف حال 
اإلقليمي  االسرتاتيجي  املحيط  إىل  تنظر  فإن إرسائيل ظلّت  بقائها، 
)سوريا وإيران وحزب الله( عىل أنه ُمفعم مبصادر التهديد، بسبب 
توّصل  وعدم  الصهيونية٬  ـ  األمريكية  السالم  مسرية  إيران  رفض 
سورية اىل إبرام اتفاق مع إرسائيل، عىل غرار مرص واألردن والسلطة 

الفلسطينية، وخروج العراق عن هذه الدائرة كلها.
قبل  من  اليهود  سبي  عقدة  فيها  متحّكمة  إرسائيل  زالت  ما 

امللك العراقي القديم نبوخذ نرص، قبل قرون عدة من بداية امليالد، 
فكان ال بّد من وجهة النظر الصهيونية واألمريكية ليس فقط تدمري 
القوة العسكرية العراقية بل تدمري البنية التحتية املادية والبرشية 
للشعب العراقي حتى ال يتمكن ألجيال قادمة من إعادة بناء ذاته. 
وليكن ما جرى للعراق ولسورية درساً ملن يفكر من شعوب املنطقة 
يف التمرّد عىل اإلرادة األمريكية، أو املّس مبصالحها أو التعرض ألمن 

إرسائيل. 
والحرب  الثانية،  الخليج  حرب  يف  العراق  هزمية  كانت  ولهذا، 
الدول  واستقطاب  السورية،  الوطنية  الدولة  إلسقاط  الكونية 
الخليجية يف اسرتاتيجية العداء املكشوفة ضّد إيران بتعلّة متددها 
اإلقليمي وبرنامجها النووي، قد أطلقت العناَن ملسرية الهرولة نحو 
التطبيع مع الكيان الصهيوين يف املنطقة العربية، بل إلجبار الدول 
ترامب  إدارة  بإرشاف  إرسائيل  مع  اتفاقات  توقيع  عىل  العربية 

الحالية.
خامتة 

يف كل مرّة يحصل التطبيع بني دولة عربية والكيان الصهيوين، 
العربية، ال سيام من أوساط شعبية، ومن أحزاب  تتعاىل األصوات 
سياسية وطنية تنّدد بهذا التطبيع مع العدّو الصهيوين، لكنَّها تظّل 
العريب- يائسة ال تغري من األمر يشء يف واقع الرصاع  أفعال  ردود 
الصهيوين، حتى بعد أن انطلقت ما بات يُعرف يف الخطاب السيايس 
العريب »ثورات الربيع العريب«، إذ أنَّ هذه الثورات مل تطرح قضية 
تحرير فلسطني ومجابهة العدّو الصهيوين عىل برنامج جدول أعاملها.
ويأيت هذا التسونامي العريب من التطبيع مع الكيان الصهيوين 
يف ظّل مناخ جيوسيايس وإقليمي موات إلرسائيل أكرث من أي وقت 
عربية  دولة  أكرب  فمرص   ،1948 عام  يف  إنشائها  منذ  حتى  مىض، 
املقيدة مبعاهدات كامب دافيد تعترب معركتها الرئيسة مع اإلخوان 
املسلمني، وسورية كدولة مواجهة أصبحت اآلن ضعيفة ومنقسمة 
أما  منذ عرشسنوات،  أرضها  تدور رحاها عىل  التي  الحرب  بسبب 
لبنان،  وحتى  بسورية  الوقت  هذا  يف  »مشغول«  فهو  الله  حزب 
وهو أيضا عىل شفا حرب أهلية أخرى، والعراق بات محطاًم بعد 
االحتالل األمرييك له منذ عام 2003، أما إيران فهي معنية بالتسوية 

لتعزيز  جوبايدن،  الدميقراطي  الرئيس  إدارة  مع  النووي  لربنامجها 
دورها اإلقليمي، والتحّرر من العقوبات االقتصادية الصارمة ضدها.

ته  سمَّ ممن  تداعيات  من  سنوات  عرش  بعد  الوطن  صورة 
الدعاية الغربية بـ»ربيع الثورات العربية« محطّمة اآلن، مل يحصل 
يف  الثائرة  الجامهري  علقتها  التي  الكربى  واآلمال  عريب،  ربيع  أّي 
شبكات التواصل االجتامعي، يف صعود أنظمة دميقراطية، وانتشار 
لذلك  ونتيجة  العربية،  الشعوب  أوساط  يف  الحرَّة  الليربالية  الروح 

د أمام الواقع الوحيش. االزدهار االقتصادي، كل ذلك تبدَّ
فالوطن العريب بعد الغزو األمرييك للعراق سنة 2003، والحرب 
الكونية عىل سورية إلسقاط دولتها الوطنية، واستمرار حرب اليمن 
ل بتدخل سعودي –إمارايت، ومبساعدة إيرانية، وانقسام ليبيا بسبب 
وأيضا  جهة،  من  تريك  تدخل  ظّل  يف  املتواصلة  داخلها  يف  الحرب 
سياسية–عسكرية  قوة  يعد  مل  أخرى،  جهة  من  ومرصي  إمارايت 
ودبلوماسية واقتصادية شديد القوة، وفاعلة يف النظام الدويل كام 
ا ومفّكًكا، وأكرث  كان زمن الحرب الباردة، بل أصبح وطًنا عربيًا منشقًّ
فقرًا، وغري مستقّر، وقابالً لالستعامر من جديد يف ظّل هيمنة القوة 
األمريكية-الصهيونية، وبروز قّوتني إقليميتني مؤثرتني وغري عربيتني، 
من الرشق إيران، كقوة مؤثرة مركزية عىل الهالل الخصيب وشبه 
الجزيرة العربية، ومن الغرب تركيا كقوة مؤثرة مركزية عىل مرص 
وليبيا وعىل القطاع الشاميل من الهالل الخصيب يف سوريا والعراق.

أمام املرشوع اإلمربيايل  العريب  القومي  يف ظّل هزمية املرشوع 
األمرييك واملرشوع الصهيوين، وتهاتف الدول العربية عىل التطبيع، 
وهام  املايض  يف  املؤثرتني  الجهتني  محّل  وإيران  تركيا  تحّل  هل 
الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت، مع وجود جهة مؤثرة جديدة 
أوسطي  الرشق  النظام  قيادة  إىل  الطامح  الصهيوين  الكيان  هي 

الجديد قيد التشكل؟
العلامء  تجمع  عن  أسبوعيًا  تصدر  اللبنانية:  البالد  مجلة   *
ديسمرب   25 الجمعة  بتاريخ   ،264 رقم  العدد  لبنان،  يف  املسلمني 
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اقتصاد

تقرير صادم
لقد مثل التقاء السيايس باملال الفاسد أحد أبرز مَعّوقات النمو االقتصادي يف 
تونس حيث هذا االلتقاء إىل تعزيز املنافسة غري الرشيفة والخروج عن القانون 
تقرير  كشف  وقد  الصفقات.  إلبرام  املمتازة  املعلومات  واستغالل  واملحسوبية 
الفاسد  املال  2020، عن عمق االرتباط بني  الصادر يف نوفمرب  دائرة املحاسبات 
والعمل السيايس. ويعترب التقرير الذي يحمل عنوان »التقرير العام حول نتائج 
مراقبة الحملة االنتخابية الرئاسية السابقة ألوانها واالنتخابات الترشيعية لسنة 
2019 ومراقبة مالية األحزاب«، أحد أبرز األحداث التي عرفتها بالدنا خالل سنة 
2020. ورصد التقرير أن أحد املرشحني للرئاسة تلّقى متويالت بقيمة 1.8 مليون 
دينار يف شكل تربعات لعدد من األشخاص الذين يحملون رقم بطاقة التعريف 
املال  بها  يقوم  التي  التحايل  أساليب  عن  التقارير  كشف  كام  نفسها.  الوطنية 
الفاسد من أجل متويل االنتخابات لضامن حليف سيايس يف الحكم ومنها التربع 
بأسامء مستعارة متويل خيمة دعائية يف شكل هبة وخاصة رشاء الصفحات الكربى 
يف مواقع التواصل االجتامعي أو متيل اإلشهار يف وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها. 
كام أشار التقرير إىل ظاهرة مفزعة غريبة مخيفة تهّدد السيادة الوطنية وهي 
تدخل املال األجنبي عرب آلية متويل الجمعيات. وتشري األرقام الواردة يف تقرير 
محكمة املحاسبات إىل تطور الدعم األجنبي املوجه إىل الجمعيات من 4.7 مليون 
مليون  و24.5  إىل  دينار سنة 2015 مثة  مليون   21 إىل   2012 دينار خالل سنة 
دينار خالل 2016 وليشهد بعد ذلك قفزة مهولة بلغت 37 مليون دينار خالل 
أن  واضحا  ويبدو  االنتخابات.  مبناسبة  أي   2019 سنة  من  األوىل  السبع  األشهر 
جزًءا مهاّم مّمن يحكمون بالدنا اآلن جاؤوا عن طريق التمويل األجنبي املشبوه 
ما  وهو  االنتخابية  لتمويل حمالتهم  وقبوله  الفاسد  املال  تبيض  عن طريق  أو 
يؤرش بوضوح عىل أننا إزاء وجوه سياسية إن ثبت تورطها فهي أبعد ما يكون عن 

خدمة الصالح العام وعن االنشغال بخدمة مصلحة الشعب.
سماسرة

وعىل شاكلة الساسة املنتخبني نفسها، طفت إىل سطح املشهد التونيس ظاهرة 
التونسيني مقابل حفنة من  يقايضون صحة  الذين  املرتشني  والوزراء  املسؤولني 

املال والذين يسعون إىل التفويت يف مكتسبات الشعب وخاصة 
املؤسسات العمومية ولعل إيقاف أحد الوزراء يف قضية فساد من 
القرار  الكبري أكرب دليل عىل توسع دائرة فساد أصحاب  الحجم 
وقد شهدت سنة 2020 أكرث من قضية تتعلق بشبهات قوية حول 
فساد أعىل مسؤولني يف الدولة ومنها االتهامات بتضارب املصالح 
واستغالل النفوذ التي تورط فيها رئيس الحكومة السابق. ويبدو 
قد  درجة  إىل  متعّفن  إزاء مشهد سيايس وحكومي  أصبحنا  أننا 
يف  للفائزين  اجتامعي  مصعد  إىل  السيايس  العمل  معها  يتحّول 

االنتخابات. وتجدر اإلشارة إىل أن الرصاع الدائم واملفتوح حول تفويت املؤسسات 
العمومية والذي رفضه االتحاد بعد أن وضعت قيادة االتحاد سبعني خّط ألف 
أحمر أمام الخوصصة، دليل عىل أننا إزاء نوعية جديدة من املسؤولني يريدون 
التفويت ألسباب غري اقتصادية. فهل يعقل ان يعجز قمقرق الدخان وأن يفلس 
املياه  وتوزيع  الستغالل  التونسية  الرشكة  مثل  احتكارية  مؤسسات  تشكو  وأن 
ورشكة الكهرباء والغاز. هل من املقبول ان تعاين الخطوط التونسية من صعوبات 
دامئة والحال أن مطلبها قرض بـ80 مليون دينار فقط ال غري؟ واألغرب من كل 
الخدمات  مسدي  وهي  والرتصيف  الشحن  مؤسسة  تفلس  أن  يعقل  هل  ذلك 
الوحيد يف املواين. طبعا إن كل األمثلة املذكورة تعاين من إشكاليات مادية نتيجة 
سوء لترصف والتعطيل املتعّمد قصد اإلجهاز عليها بهدف بيعها. ولعل أبرز دليل 
عىل ذلك أن الدولة أعلنت الصعوبات املالية لعدد من املؤسسات املذكورة منذ 
املسؤولني  السادة  وكأّن  هيكلتها،  إلعادة  إجراء  بأي  تقم  مل  ذلك  ومع  سنوات 

الحكوميني يضعون التونسيني أمام خيارين، إما التفويت أو اإلفالس.
حوار وأفق جديد

وسواء تعلق األمر بالفساد االنتخايب أو انعدام الكفاءة أو ذهنية السمرسة فإن 
النتيجة واحدة وهي فشل املسؤولني يف إدارة الشأن العام وهو ما يستوجب ال 
فقط تغيري املسؤولني بل شكل إدارة الشأن العام الذي يسمح بكل هذا الفساد 
والخراب والعفن. ولذلك فإن الحوار الذي دعا إليه االتحاد العام التونيس للشغل 
أكرث من ملّح وهو ما  البالد أصبح  إنقاذ  من أجل وضع خارطة طريق جديدة 

يفرتض رسعة االستجابة من ِقبَِل السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل 
سوء  ازمة  من  للخروج  التونسيني  امام  الوحيد  السبيل  أنه  يبدو  حوار،  تفعيل 
االدارة ومن واقع التعفن. قد يكون من املهّم االشارة اىل بالدنا ستكون عىل موعد 
تجهز خطة  ان  يفرتض  ما  وهو  واملانحني  العاملية  املالية  املؤسسات  مع  قريب 
وطنية جامعة مجمعة لتتقدم بها وتفاوض من منطلقها. وال يكون هذا االمر اال 
عرب تفاهامت وطنية واسعة تشمل أوسع طيف من التونسيني وهو ما ال يتم إال 
عرب الحوار فالحوار الوطني املطروح ليس حالة من الرفاه أو مطلبا للنقاش بل 
هو امر حيوي لجعل بالدنا يف موقف قوي خالل مفاوضات مؤكدة مع القوى 
الدولية. والحقيقة ان هذه القوى بدأت منذ اآلن تشري وتلمح إىل برنامج خاص 
اإلفالس  بعبارات  حولنا  مقاالتهم  فاحت  أن  بعد  يفرح  وال  يرّس  ال  بالتونسيني 
والعجز. ومن املعلوم أن الدوائر املالية املانحة ال تقدم املال هبة وال عطفا بل 
قد  بالدنا يف موقف صعب  يجعل  ما  وتصوراتها وهو  إطار مصالحها  متنحه يف 
يبلغ مرحلة اإلمالء والتدخل يف التسيري أو ما يعرف الكمسيون املايل. وملواجهة 
سيناريو محتمل وبقوة يهدد سيادتنا الوطنية، ال خيار للتونسيني سوى الوقوِف 
فقط  ال  وطني  وإجامع  حوار  من  نابعة  للتسويق  قابلة  معقولة  بخطة  بثبات 
التنمية  منوال  حول  بل  املقبلة،  السنة  ميزانية  عجز  وسّد  التداين  خطة  حول 
وأفقه للسنوات العرشين القادمة. إن ما يطرح العاقل اآلن وهنا هو تنقية املناخ 
االستثامري وفك االرتباط بني املال الفاسد والسياسية واسرتجاع كل أموال الشعب 
بعدها  لنتفّرغ  إثراء غري مرشوع  أو  تهريب  أو  إطار تهرب رضيبي  املنهوبة يف 

لتنفيذ ما اتفقنا حوله.

في سنة صعبة تستدعي الحكمة والتمسك بالسيادة الوطنية:

السماسرة قد يدفعون البالد إىل الكومسيون املالي
اقتصادي عاشته منذ عقود طويلة. وتكمن  اقتصاديا وماليا غري مسبوق ولعله أخطر وضع  تشهد بالدنا وضعا 
خطورة الوضع يف أن اقتصادنا الصغري يعيش عىل وقع ثالث معّوقات كربى وهي أوال، قصور منوال التنمية وعجز 
االقتصاد عن الحركة والتقدم. وثانيا، استباحة الدولة وضعف إرادة اإلصالح وغياب الرؤية والتصور. وثالثا تخبط 
الوضع االقتصادي الدويل نتيجة تداعيات أزمة الكوفيد19-، وهو ما يجعل من التعويل عىل األصدقاء واألشقاء أمرا 
مستبعدا. ورغم تجمع كل هذه الظروف وما لها من آثار، فإنه من الرضوري التنبيه إىل أن ما يحدث يف تونس من 
تخلف وركود هو  ظاهرة أخرى ال ترتبط فقط بالعطالة االقتصادية الناتجة عن ضعف محركات النمو، بل هناك 

معّوقات أخرى غري اقتصادية وضعت عىل طريق النمو االقتصادي فعطلتها.

* طارق السعيدي

الثورة  اندالع  منذ  حكومة  عرشة  خمس  وتعاقب  سنوات  عرش  مرور  بعد 
التونسية يف 17 ديسمرب 2010 يقف التونسيون متأّملني يف محصول ما زرعوا، ويبدو 
الثائرين. كان االعتقاد أن تكون هذه السنوات كافية  الّربيع مل تُْشِف غليل  أن غلّة 
لتحريك الّدوالب االقتصادي املعطّل، ولكن الح جليًّا أن أولويات التنمية التي ترُْسمها 
الحُكومات املتعاقبة ليست بالنجاعة املطلوبة للتّخفيف من عقدة الحبل املشدودة 
عىل رقبة املواطن التونيس ما دفع إىل تقليص الحيوية املواطنية وتكثيف االحتجاجات. 
كرامة  حرية،  »شغل،  الثورة:  بداية  يف  التونسيون  رفعه  شعار  أول  بتحليل  قمنا  لو 
إيعاز  ميكن  ولكن  املسؤول  قبل  املواطن  ذهن  يف  مرتبة  األولويات  لوجدنا  وطنية« 
االنحراف عن هذا الشعار الثوري إىل عديد األسباب أبرزها االختيارات الّسياسية بعَد 

الثورة. 
حني  يف  للبناء،  الثمني  الوقت  من  مهاّم  حيّزا  السيايس  الشأن  ترتيب  أخذ  لقد 
ترقيعيّة  البداية  التنمية يف  فكانت حلول  ذاتها  باألهمية  االقتصادي  امللّف  يحَض  مل 
المتصاص غضب املناطق األقل حظا وليست حلوال عمليّة ناجعة ذات قيمة ُمضافة 
تزيد يف اإلنتاجية التي تخلق الرثوة. دليلنا عىل ذلك املبالغ التي رصدت لهذه املناطق 
يف بداية الثورة وتراجعها بشكل كبري خالل السنوات الالحقة. إضافة إىل املبالغ الّضخمة 
التي ُصفت يف غري موضعها التنموي سواء لتعويض املنتفعني بالعفو الترشيعي العام 
اإلدارة  إغراق  عىل  زيادة  متوازنة.  غري  تجارية  التفاقيات  تبعا  العشوايئ  التوريد  او 
لسنة  العاملي  البنك  تقرير  فيها  رأى  والتي  االدارة  هيكلة  دون  بالتوظيف  التونسية 

2014 عبئا كبريا عىل كاهل االقتصاد التونيس. 
االقتصادية  اإلصالحات  دون  حال  املتعاقبة  للحكومات  الليربايل  التوجه  إن 

املطلوبة، وال أدّل عىل ذلك مرشوع التسوية مع الرأسامل الفاسد قبل املحاسبة عىل ما 
ارتكب من جرائم اقتصادية يف حق البالد وتبييض قامئة رجال األعامل الفاسدين مبنطق 
العاملية  املال  بإمالءات دوائر  القبول  من يدفع لألحزاب وميّول حمالتها أكرث. كام أن 
التي ما فتئت تغرقنا بالقروض املوجهة أصال لسداد األجور وليس لالستثامر وما يرتتب 
عليه من رهن لحارض تونس ومستقبل اجيالها دون العمل ديبلوماسيا عىل إقناع الدول 
املقرضة لتحويل مستحقاتها إىل استثامرات أو جدول سداد مؤّجل. زد عىل ذلك فشل 

الدولة يف التعامل مع ملّف اسرتداد األموال املنهوبة واحتواء االقتصاد املوازي.
هذه  عىل  يعيش  مواطن  أي  عىل  ننكره  ال  حّق  األجور  يف  الزيادة  مطلب  إن 
األرض الطيبة. قد تكون الزيادة يف األجر أو التمتع بامتياز يف بعض القطاعات لظروف 
اقتصادية أو اجتامعية معينة مقبول ويتطلب الدفاع عنه. ولكن بيشء من الحكمة 
ميكن تأجيل جل اإلرضابات املطالبة بالزيادة يف األجر إىل حني تعايف االقتصاد ورفع 

اإلنتاج ألّن الزيادة يف األجر يرتتّب عليها زيادة يف األسعار وبالتايل يف التضّخم. 
إن محاولة حكومة املشييش تقديم إطفاء احتجاجات »التنسيقيات الكامورية« 
عىل أنها تغيري يف املنوال التنموي زادت يف تعميق التفرقة بني الجهات دون الرجوع 
إىل روح الدستور الذي يضمن املساواة بني كل املواطنني يف كل جهات البالد. وما زاد 
يف تأجيج األوضاع ونحن نحتفل بالثورة يف عقدها األول ترصح رئيس مجلس النواب 
بأن هذه التفرقة بني الجهات التي متلك والتي ال متلك ثروات طبيعية يجوز العمل به 
يف تونس مستشهدا باملثل »ال تجوز الصدقة اال بعد اكتفاء أهل الدار« متناسيا أننا 
كلنا مواطنون وتونس دارنا ومدارنا. وهو يعرب بذلك عن مرجعيته الفكرية التي مل يِحْد 
عنها: »إن الله يحب األغنياء«. وما مثال أزمة »تسكري الفانا«، وما يرشح من تحركات 

مامثلة إال دليل عىل فشل الطبقة السياسية ومنظامت املجتمع املدين يف إيجاد حلول 
ناجعة وتوفري بيئة استثامر مالمئة تحافظ عىل املستثمر الوطني قبل التفكري يف جلب 

املستثمر األجنبي. 
الجامعات والباحثني عن  به تونس من خريجي  تتمتع  الذي  الجيّد  إن املخزون 
عمل ميكن استثامره بطريقة تحفيزية للعب دور حيوّي يف الدورة االقتصادية من خالل 
التقليدية  التنموي  دخول الدولة رشيكا يف بعث املشاريع التي عطلتها آليات العمل 
بها  يتمتع  التي  االمتيازات  ترشيد  وإن  اإلداري.  والفساد  املسترشية  والبريوقراطية 
اإلطارات العليا للدولة وتحويلها إىل استثامر عند الشباب ومن ثَمَّ خلق آليّة لتدويرها 

ميكن أن يكون من جملة الحلول لألزمة االقتصادية الراهنة.                           
لقد حان الوقت ليفهم فريق عمل الحكومة أال يكون شاهدا عىل مزيد تدهور 
بتطبيق  إال  النزيف  يتوقف  ولن  الفاسدين،  البتزاز  تخضع  تزال  ال  التي  الدولة  هيبة 
القانون عىل الكّل وأن تنظيف الدرج يبدأ من األعىل، تحسني املقدرة الرشائية وعودة 
قيمة الدينار، العمل بقوانني استثامر غري تقليدية متس كامل مناطق البالد وإيجاد آلية 
لفرض نظام جبايّئ عادل بني دافعي الرضائب وتطويع االقتصاد املوازي ليدخل دورة 

االقتصاد املنظّم. 
التونسيون عىل اختالف مواقعنا ومواقفنا أن نفهم أن  لنا نحن  يف األخري، البّد 
الدولة التونسية تستمّد هيْبتها من إميان مواطنيها بقيمتها وأنه لزاٌم عليها أن ترسخ 
الدولة  أن  عىل  املؤرش  حكامها  يعطي  عندما  العزيز.  الوطن  هذا  إىل  االنتامء  قيمة 
ليست غنيمة وعندما تغيب املنفعة الشخصية لحساب املصلحة العامة سريتفع الوعي 

وتعود الحيوية املواطنية لبناء تونس املتقدمة سياسيا واقتصاديا. 

*بقلم: التكلفة االقتصادية لالنتقال الديمقراطي 
أحمد جاليل
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سرية للراحل جيلبار نقاش..
أبرز رموز اليسار التونسي

غيّب املوت يوم السبت 26 ديسمرب 2020 الكاتب والناشط السيايس اليساري 
التونيس جيلبار نقاش عن عمر ناهز الـ81 عاماً، وفق ما أكده عدد من أفراد 

عائلته.
ولد جيلبار نقاش عام 1939 يف تونس العاصمة، يف أوج الحقبة االستعامرية، 
ويف بداية نضج الحركة الوطنية. درس جيلبار يف املعهد الوطني الفالحي يف 

باريس ثم عاد إىل تونس لتنطلق مبارشة مسريته السياسية واألدبية معا.
منذ  باريس  يف  تأسس  الذي  التنظيم  »برسبكتيف«  إىل  انضم  عودته  مبجرد 
1963، عىل يد ثلّة من الطلبة التونسيني ينتمون إىل تيارات فكرية ماركسية 
وقومية متنّوعة. كانت املجموعة نشأت يف ظروف موسومة باالنغالق السيايس 
الحاّد خاصة بعد قرار حظر الحزب الشيوعي التونيس، وبعد تصاعد مالحقة 
التيار اليوسفي )نسبة إىل الزعيم صالح بن يوسف الذي اغتيل يف فرانكفورت 

صيف 1961(.
السياسية  لنشاطاته  بـ14 سنة سجنا  ُحكم عليه بشدة يف 16 سبتمرب 1968 
مع تجمع الدراسات والعمل االشرتايك يف تونس )يُعرف بحركة آفاق(، وتعرض 
أوت   13 بعد عرش سنوات يف  يُطلق رساحه  أن  قبل  التعذيب،  أنواع  لشتى 

1979، وبقي تحت اإلقامة الجربية وخضع للمراقبة اإلدارية.
وعاد إىل تونس بعد الثورة التونسية يف 2011. استُمع له شاهًدا يف أول جلسة 
استامع علنية نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة يف 16 نوفمرب 2016، وروى فيها 

ما تعرض له من تعذيب ومضايقات يف عهد الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن عيل.
كان نّقاش ماركسيا، وذلك يعني بالنسبة إليه ولرفاقه أن يعادي الحركة الصهيونية مبدئيا، باعتبارها حركة استعامرية عنرصية، أما االنتامء 

الديني فهو شأن شخيّص رصف.
لذلك مل يكن مستغربا مشاركة جيلبار )شأنه يف ذلك شأن جورج عدة وسارج عدة وغريهام من يهود تونس( يف كل الفعاليات املنددة 
باالنتهاكات الصهيونية عىل مّر العقود، وال يستغرب ذلك إال القارص عن رسم الحدود بني الديانة واأليديولوجيا أو من يتقّصد فسخ الحدود 

لتلبيس الدين بالسياسة.
بعد الثورة التونسية واصل جيلبار نقاش مساهمته يف الحراك السيايس، وكان ال يرتدد يف أن يديل بدلوه يف الشأن العام، وكان يكتب دامئا 
وينقد ويعارض كدأبه. يذكر أنه كان أول املنسحبني من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس والتحول الدميقراطي التي 
تأسست أشهرا قليلة بعد فرار ابن عيل وكان يرأسها الفقيه الدستوري عياض بن عاشور، عارض حكومة الباجي قايد السبيس، وعارض 

حكومة النهضة اإلسالمية، ونقد مرشوع »قانون تحصني الثورة« ورأى أنه ال يجب أن يُعتمد إالّ يف إطار قانون العدالة االنتقالية.
جيلبار نّقاش هو كذلك أحد مؤسيس جمعية Manifeste 20 mars »مانفيست 20 مارس«، بعد الثورة.

من أول مؤلّفاته »كريستال«، الذي كان قد كتبه يف السجن عىل أغلفة علب سيجارة لعالمة كريستال التونسية. ومن أبرز مؤلفاته أيضاً: 
»ماذا فعلَت بشبابك؟«.

وزارة الصحة 
اإلدارة الجهوية للصحة

مجمع الصحة األساسية بقفصة

يعلن مجمع الصحة األساسية بقفصة عن اجراء استشارة قصد التزود مبواد 

التنظيف لسنة 2021.

عىل املزودين الراغبني يف املشاركة املبادرة بسحب نص االستشارة من ادارة 

املجمع خالل أوقات العمل الرسمية.

ترسل العروض بالربيد مضمون الوصول او الربيد الرسيع عىل العنوان التايل: 

مجمع الصحة األساسية بقفصة ـ نهج الورود ـ الدوايل 2143 قفصة او تسلم 

مبارشة اىل مكتب الضبط يف ظرف مغلق باسم  السيد مدير املجمع يحمل عبارة 

ال يفتح استشارة عدد 2021/02 آخر اجل لقبول العروض يوم 2021/01/25 

وكل عرض يصل بعد هذا التاريخ يتم رفضه، يعتمد ختم الربيد لتحديد اآلجال.

)Papy( جيلبار
بقلم: األستاذ كامل الزغباين 

)كتب الروايئ التونيس الراحل كامل الزغباين نصا عن الرفيق الراحل 

جيلبار نقاش مؤرخ يف 21 أكتوبر 2018 ولقد شاءت األقدار أن 

يرحل رفيقه جيلبار بعد عام٬ ولقد ارتأت جريدة الشعب نرش 

هذا النّص ملا له من قيمة تكرميا للرفيق الراحل جيلبار نقاش(.

النّص:

باألمس، خالل تجوايل مع شادي بني أجنحة معرض تونس للكتاب، 

لفتت انتباهي الطبعة املرتجمة من »كريستال«. غري أيّن ابتهجت 

إحدى  مع  يتحاور   Papy وجدت  ملّا  أكرث  ذاته  اآلن  يف  وتأثّرت 

القارئات التي كانت تطلب منه توقيعا مل يتمّكن من تحقيقه لها 

بفعل تعطّل  اليرسى،  باليد  يكتبه  إالّ بصعوبة جّمة... ألنّه كان 

ذاتها  اليد  بتلك  بحرارة  صافحني   .)hémiplégie( األمين  جزئه 

وانساب الحديث بيننا. 

العمر  رغم  العجيب  الذهنّي  توقّده  هو  جيلبار  يف  يذهلني  ما 

تذكّر  الصّحيّة.  املشاكل  ورغم  الرهيبة  الّسجنيّة  التجربة  ورغم 

معي مثال أيّن كنت قد ترجمت )يف 2006( مقاطع من »كريستال« 

قصري  فيلم  يف  أدرجها  الذي  طبيب  بن  محّمد  الصديق  لفائدة 

قليبية  مهرجان  ضمن  املرسوقي«  »الحبيب  بجائزة  وقتها  فاز 

ترجمة  فّكر يف  أّول من  أيّن كنت  تذكّر  الهواة. كام  للّسينامئيّني 

الكتاب كامال، باقرتاح من الراحل العزيز أبو السعود املسعدي. 

لكّني مل أنجز ذلك بفعل انشغايل وقتها بأطروحة الدكتوراه ثّم 

بـ»مكينة السعادة«.

 2004 يف  نظّمتها  كنت  بندوة  علم  عىل  كان  جيلبار  إّن  بل 

بصفاقس )باسم رابطة الكتّاب األحرار وبالتعاون مع فرع رابطة 

حقوق اإلنسان الذي كان يرأسه الصديق لسعد الجّمويس( حول 

التجربة السجنيّة، ندوة حرضها وشارك فيها الراحالن نور الدين 

بن خذر )الشخصيّة املركزية يف »كريستال«( وصالح الزغيدي، إىل 

الحلواين وفتحي بن  جانب األصدقاء جلّول عزّونة ومحّمد عيل 

الحاج يحي )الذي سيصدر فيام بعد أفضل ما كتب عىل اإلطالق 

فيام يخّص التجربة السجنيّة مبا هي فعل حّريّة »الحبس كّذاب 

والحّي يرّوح«( وسمري طعم الله وسجناء سياسيّون آخرون كرث. 

إبداعيّا  وقّدمت مداخلة عن »كريستال« مبا هي تجربة فريدة 

إىل جانب كونها شهادة تاريخية بالغة األهّمية. لكّن »الحضور« 

الذين  عيل  بن  »بوليسيّة«  كان حضور  يومها  والطّاغي  األسايس 

وكتابة  والحانات  واملطاعم  املقاهي  بني  لنا  مالحقاتهم  واصلوا 

التقارير املفّصلة عّنا...وكان من بينهم املندوب الجهوّي للثقافة 

بصفاقس وقتها...

* تونس 21 أكتوبر 2018
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* بقلم: د. سامي الذيبي

من  أخ  وأنت  وتنجح  تدرس  أن  سهال  ليس 
عىل  سهال  وليس  وأخوات،  إخوة  عرشة  بني 
حب  يورثك  أن  الفسفاط  مبناجم  عامل  أب 
مبنية  روحك  تكن  مل  لو  والنجاح،  الدراسة 
أهال  تكن  مل  ولو  والطموح،  اإلرادة  عىل 

للنجاحات بالجهد والعمل واملثابرة.
منسية  مدينة  من  تطلع  أن  سهال  ليس 
تراب  كل  لتصافح  التونيس  الغريب  بالجنوب 
قريتك  أبناء  يحققه  مل  ما  وتحقق  الوطن، 

املكابدة واملناضلِة اهلُها.
جويلية   11 يف  مصابحية  عيل  الفقيد  ولد 
1976، مبعتمدية أم العرائس من والية قفصة 
متوّسطة  لعائلة  التونيس،  الغريب  بالجنوب 
والده  وكان  فردا،   12 من  تتكون  الدخل 
يعمل مبناجم الفسفاط، وكان للفقيد ما كان 
ألبناء األرياف التونسية أن يطلعوا من رحم 
واملُغيّبة  املهمشة  واملدن  القاسية  الطبيعة 
انتصارا  املعريف،  االنتصار  معادلة  لتحقيق 
الطبيعة  عىل  وانتصارا  وباملعرفة  للمعرفة 
درس  العرائس  أم  ويف  والتهميش،  والقساوة 
عىل  حصوله  حني  إىل  والثانوي،  االبتدايئ 
البكالوريا شعبة اآلداب سنة 1995، ليواصل 
شهادة  عىل  بذلك  ويتحصل  الحقوق  دراسة 
األستاذية يف الحقوق بكلية الحقوق والعلوم 
السياسية بتونس سنة 1999، ثم ليلتحق يف 

شهر مارس 2001 باملدرسة الوطنية لإلدارة.
تزّوج عيل مصابحية من السيدة ليليا الورفيل 
الجديدة من  املدينة  واختارا  يف سنة 2008. 

والية بن عروس مسكنا لهام.
وأما مسريته املهنية فكانت زاخرة بالنجاحات 

وذلك دليل الطموح والجدية يف العمل، حيث 
بدأ الفقيد العمل يف املدرسة الوطنية لإلدارة 
 ،2001 مارس   01 يوم  أ3  وقتي  عون  بصفة 
ثم بعد ثالث سنوات أي  يف 01 مارس 2003 
التحق للعمل بوزارة الشؤون الثقافية بصفة 
مستشار،  مترصف   2007 يف  ثم  مترصّف، 
ومترصف رئيس يف 30 جوان 2015، ومن بني 
أهم الخطط التي تقلّدها الفقيد كانت رئيس 
مصلحة األسالك الخصوصية باإلدارة الفرعية 
 ،2007 منذ  الثقافة  بوزارة  اإلدارية  للشؤون 
ويف سنة 2012 تحصل عىل خطة كاهية مدير 
تحّصل   2017 جانفي  ويف  اإلدارية،  الشؤون 
عىل خطة مدير الشؤون اإلدارية واملالية، ثم 
الشؤون  بوزارة  املشرتكة  املصالح  عام  مدير 
مكلفا  ثم   ،2018 إىل   2017 من  الثقافية 
مبهمة بالديوان منذ سبتمرب 2018، وقد تقلّد 
الفقيد أيضا خطة رئيس ديوان وزير الشؤون 
الثقافية لسنتني من 2018 إىل غاية 02 مارس 

.2020
ومشاركات  مساهامت  للفقيد  كانت  كام 
الوطنية  والندوات  التظاهرات  مختلف  يف 
لتظاهرة  العام  املرشف  كان  حيث  والدولية 
تونس عاصمة للثقافة اإلسالمية لسنة 2019، 
ومن املساهمني يف افتتاح مدينة الثقافة ويف 
تنظيم موسم االفتتاح، ومن املساهمني كذلك 
والسياحة  الثقافة  وزراء  مؤمتر  تنظيم  يف 
العرب أكتوبر 2019، كام كانت له مساهامت 
يف اإلعداد للقمة العربية بتونس لسنة 2019، 
وافتتاح  إنجاز  عىل  اإلرشاف  يف  واملساهمة 
»القرص  واآلداب  للفنون  الدويل  املركز 
السعيد« خالل مارس2019، ومثّل الوزارة يف 
الفكرية  للملكية  الدولية  باملنظمة  تظاهرة 

الوزارة  مثل  وكام   ،2019 جوان  يف  بجينيف 
العربية  للثقافة  عاصمة  وجدة  افتتاح  يف 
باململكة املغربية سنة 2018، واملنسق العام 
أليام قرطاج املوسيقية لسنة 2018، كام كان 
وزارة  أعوان  لودادية  مؤسسا  عضوا  الفقيد 
الثقافة وكاتبا عاّما لها، ثم رئيسا للودادية من 

ماي2014 إىل ماي 2016.
والربمجة  التأطري  يف  الفقيد  وساهم  هذا 
واإلرشاف عىل عملية تركيز منظومة إنصاف 
عديد  يف  شارك  كام   ،2015 سنة  جهات 
الرتبصات والندوات وامللتقيات واملحارضات، 
األنظمة  إعداد  يف  املشاركني  بني  من  وكان 

األساسية بالوزارة.
ومن الجوائز واألوسمة تحصل عيل مصابحية 
للرتبية  اإلسالمي  العامل  منظمة  درع  عىل 
مارس  يف  »األيسيسكو«  والثقافة،  والعلوم 
من  الثالث  الصنف  عىل  وتحصل   ،2019
لدن  من  الثقايف  لالستحقاق  الوطني  الوسام 
يف  النارص  محمد  الجمهورية  رئيس  سيادة 

أكتوبر 2019.
للمستشفى  مصابحية  عيل  الفقيد  دخل 
نوفمرب  من  الثامن  األحد  مساء  العسكري 
بفريوس  إصابته  من  التأكد  بعد   ،2020
نوفمرب   14 السبت  صبيحة  وغادرنا  كورونا، 

2020. غادرنا فقط جسدا ال روحا..
رحم الله عيل مصابحية فقيد وزارة الشؤون 

الثقافية 
إنا لله وإنا إليه راجعون

وداًعا »سيدي عيل«..

إىل روح الفقيد عيل مصاحبية
* سامي الّذيبي

من جرح إىل جرح تقودنا هذي الحياة
وتبسط أكفها لننصاع طوعا وكرها 

كأننا يف شارع كبري اسمه الوداع
يا شارع الوداع، مل متهلنا بعض الوقت لتوّديع 

صاحبنا.. 
مل متهلنا بعض الوقت يك نقول ما كان يجب 

أن نقول.. 
نضجت مثار الوقت قبل أوانها 

أوانها الغيبي يا صاحبي نوّدعك اآلن، 
وال نعرف من املودَِّع ومن املودَّع 

نودّع رسائلك عند الفجر 
نودّع ابتساماتك الدامئة 

نودّع كلمة طيبة كُنتَها
يوّدعك اآلن كل الذين أحبّوك يف صمٍت 

عن  التعبري  من  نخجل  ريفيون  أننا  وتعرف 
محبتنا 

أنا مثلُك ال أحب الوداع 
ولكنه إمياننا العميق بالقدر

لك  يكون  يك  أرواحنا  أرض  يف  الجرح  نفتح 
املستقّر

أنت مل تدفن بعيدا يا عيل
إمنا أنت هنا يف القلب تينُع وتزهُر.. 

لكل منا قصة مضيئة أنت بطلها الوحيد
بتلك القصص الصغرية ينهدم النسيان 

وما اإلنسان غرُي قصص صغرية يرويها املحبون 
بعده.. 

من ُسمرة شمس الجنوب أتيَت
مل تشّق البحر بعصاك 

ولست موىس النبي 
وال بحر يف مدينتك القاحله

وأنت ابن القوافل 

ومل تشّق الصحارى 
بل سيقت كّل الصحارى إليَك.. 

أىن لنوق القلب أن يعلمنا الصرب 
وأىن لنا أن نفتديك

ابن  يا  العلم فيك  أبواب مدينة  وقد طرقت 
الجنوب

أنا أطرق جميع أبوابك اآلن 
هال فتحت الباب بضحكتك الطيبة 

ولو مرة واحده
كيف استطعت اختصار أم العرائس

 يف طيبة أهلها 
يف سمرة أهلها 

يف ُحرقة فسفاطها،
هي اآلن توّدعك عروسا عروسا

يا ابن الجنوب 
مل ننتبه لقبلك وهو يذوي بيننا

مل ننتبه للحزن يسيّج أسوارك يا صاحبي 
كيف نبيك موتك وهل يروي الّدمع الَحزاىن

وكيف لنا أن نعزّي األرض يف نخلة 
كانت تظللها 

واآلن ترقد يف جوفها 
دون  الصباحات  ترتيب  نعيد  أن  لنا  كيف 

رسائلك عند الفجر
كيف لنا يا صاحبي أن نفتديك 

ما أكرب الفجيعة فيك
وما أصغر املوت 

يأخذك يف غفلة وبأس
ويجنُب أمام املحبة

يأُخذك فقط جسدا، 
وال يأخذك من القلب والذاكره

لتنعم عليك رحمة ريب 
ورسِّ أرسار الفاتحة.

* أمل بوناب )الجامعة العامة للثقافة(

نظمت وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع الجامعة العاّمة للثقافة يوم الجمعة 25 ديسمرب 2020 
مبرسح األوبرا مبدينة الثقافة الشاذيل القليبي، أربعينية فقيد الساحة الثقافية عيل مصابحية الذي 
وافته املنيّة يوم السبت 14 نوفمرب املنقيض باملستشفى العسكري بالعاصمة إثر إصابته بفريوس 
كورونا وقد حرض هذا التكريم عدد كبري من زمالئه وأصدقائه النقابيني والفنانني وعائلته وثلّة من 

مسؤويل وإطارات الوزارة.
افتتحت األربعينية بتالوة آيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد جلامم ثم نعى السيد مفتاح 
ونايس الكاتب العام للجامعة العامة للثقافة الفقيد عيل مصابحيّة بكلامت مؤثرة ليتّم بعد ذلك 

عرض رشيط وثائقي يجسم املسرية الدراسية واملهنية للفقيد، إثر ذلك ألقى صديقه الشاعر سامي 
الّذيبي قصيدة رثاء لروح الراحل »سيدي عيل«. 

كام قّدم فريق مركز الفنون الدرامية والركحية بنب عروس خالل األربعينية النص املرسحي »الوحش« 
ملعز عاشوري املقتبس عن نّص ألغوتا كريستوف.

ويف حركة وفاء لروحه الطاهرة قدمت وزارة الشؤون الثقافية لعائلة الفقيد وزوجته لوحة زيتية 
»بورتريه« للراحل »سيدي عيل« بريشة الرسام محسن العّوايض، لتختتم األربعينية بالحزب اللطيف 

ملجموعة اإلنشاد الصويف والشيخ أحمد جلامم. 
مصابحية  عيل  للراحل  واملهنية  الدراسية  املسرية  يجّسم  الذي  الوثائقي  الرشيط  نّص  ييل  وفيام 

وقصيدة رثائه بقلم الشاعر سامي الذيبي:

أربعينية فقيد الساحة الثقافية علي مصابحية:

وداعا »سيدي علي«

استشارة  اجراء  عن  بقفصة  األساسية  الصحة  مجمع  إدارة  تعلن 
قصد التزود بقطع غيار السيارات واالطارات واألطواق املطاطية وغسل 

السيارات بعنوان 2021.
القسط األول: قطع غيار السيارات

القسط الثاين: االطارات واالطواق املطاطية
القسط الثالث: غسل السيارات.

املبادرة بسحب كراس الرشوط  الراغبني يف املشاركة  عىل املزودين 

من ادارة املجمع مجانا وميكن املشاركة يف قسط واحد أو عدة أقساط 
العنوان  الربيد الرسيع عىل  او  الوصول  بالربيد مضمون  العروض  ترسل 
التايل: مجمع الصحة األساسية بقفصةـ  نهج الورودـ  الدوايل 2143 قفصة 
او تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط يف ظرف مغلق يحمل عبارة ال يفتح 
استشارة عدد 2021/01 آخر اجل لقبول العروض يوم 2021/01/25 وكل 

عرض يصل بعد هذا التاريخ يتم رفضه.
بالنسبة للقسطني االول والثاين عىل املزود أن يقدم وجوبا:

ـ كراس الرشوط االدارية والفنية ممضاة يف جميع صفحاتها
ـ العرض املايل يتضمن قامئة االسعار باحتساب جميع االداءات

ـ وصل خالص الضامن الوقتي
ـ بطاقة ارشادات حول املؤسسة.

ـ ترصيح عىل الرشف يف عدم التأثري
ـ ترصيح عىل الرشف بان العارض مل يكن عونا عموميا ملدة الخمس 

سنوات الفارطة عىل االقل.

وزارة الصحة 
اإلدارة الجهوية للصحة بقفصة

مجمع الصحة األساسية بقفصة

علي مصابحية فقيد الساحة الثقافية الذي رحل يف صمت
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د. عادل بن يوسف )كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة(
عن »جمعّية الشاّب للتنمية الثقافية واالجتامعية« 
ويف طبعة أنيقة للمغاربّية للطباعة وإشهار الكتاب، 
صدر يف نوفمرب 2020 للعميد السابق لكلية الرشيعة 
الدينية  الشؤون  ووزير  الزيتونة  جامعة  ورئيس 
والرئيس الرشيف لذات الجمعية، الدكتور عيل الشاّب، 
بعنوان:  املتوسط  القطع  من  صفحة   254 يف  كتابا 
»ظالل النخيل: نصوص شعرية ونرثية ورسائل لشاعر 

اإلنسانية أبو القاسم الشاّب تُنرش ألول مرّة«.
وللتذكري تأّسست هذه الجمعّية بهدف املساهمة 
يف التنمية الثقافية واالجتامعية وجعل الثقافة جرسا 
للتواصل االجتامعي والرقّي الحضارّي... وقد صدرت 
 16 بتاريخ   111 عدد  الرسمي  الرائد  يف  تأشريتها 
عبد  السّيد  النشيط،  الرجل  ويرتأسها   2014 سبتمرب 
الله الشاّب ويشغل أمانة مالها الرجل الكّيس وصديق 
عىل  )اسٌم  الشاّب  الضحاك  محّمد  السّيد  الجميع، 
مسّمى( وثلة من خرية املثقفني من أصييل شابّية توزر 
القاطنني بتونس وخارجها، يتقدمهم العميد والوزير 
واألساتذة  الشاب  القروي  لزهر  األستاذ  السابق، 
الشاب  الشاب واملنصف الشاب وعصام  أحمد نجيب 
والشاعر والباحث حول شاعر تونس الخالد وشعره، 
األستاذ لطفي الشاب... الخ. وقد دأبت الجمعّية عىل 
عقد لقاءات فكرية ومحارضات وتقديم كتب...، مرّة 
كل شهر مبقرّها بأريانة وتنظيم ندوة دولية ربيع كل 
سنة )يشارك يف أشغالها باحثون من تونس والجزائر 
واملغرب وليبيا...(، كانت آخرها تلك املنعقدة بتوزر 
»جمعية  مع  بالتعاون   2019 مارس   30 و   29 يوم 
الساحل  بشابّة  واملواطنة«  للثقافة  خديجة  برج 
ابن مخلوف  أحمد  يد  الشابّية عىل  الطريقة  موطن 
املناضل وصاحب  يرتأسها  والتي  الشاب سنة 1473( 
دار صامد للنرش، األستاذ ناجي مرزوق، فيام تأجلت 

ندوة مارس 2020 بسبب جائحة الكوفيد. 
عيل  للدكتور  نوعه  من  الثاين  الكتاب  هذا  ويعّد 
القاسم  أبو  الفّذ  الشاّب بعد كتابه املوسوم »الشاعر 
الشاّب أشواق وإرشاق« الصادر عن دار نقوش عربية 
للتنمية  الشاّب  جمعية  مع  بالتعاون   2016 سنة 

الثقافية واالجتامعية.
ونقرأ يف مقدمة الكتاب أنّه »... جاء إلحياء الذكرى 
111 مليالد شاعر اإلنسانية، أب القاسم الشاّب أعظم 
شاعر عرفته تونس منذ الفتح اإلسالمي...«٬ الذي » 
رحل إىل العامل العلوي الذي طاملا هفا إليه يف شعره 
وظلت حياته ممتّدة من خالل شعره البديع، املخرتق 
للزمان واملكان بصوره الرائعة وأخيلته الفتانة وألحانه 

الساحرة وحلله السندسية« )ص 13(. 
تضّمن الكتاب: مقدمة والجديد من أدب الشاّب، 
والصور  واملالحق  والرسائل  والنرث  الشعر  بني  موزعا 

وكشفا للمصادر املعتمدة يف إعداد هذا اإلصدار. 
فقد  مرّة  ألول  تُنرش  التي  األشعار  إىل  وبالنسبة 
لشاعر  الخاصة  الوثائق  من  املؤلف  استخرجها 
الدراسة  ورفيق  نجله  بها  أمّده  والتي  الخرضاء، 
السّيد  الصديق  بتوزر،  العربية  الفرنسية-  باملدرسة 
قرب  عن  عليه  بالتعرّف  حظيت  الذي  الشاّب  جالل 
بيته بالحاممات وتسجيل شهادته عن والده ومسريته 
بإذاعة  حّية«  اإلذاعي »شهادات  برنامجي  املهنّية يف 

املنستري يف سبتمرب 2019. 
قد  كان  قصيدا،   30 من  األشعار  هذه  وتتألف 
نظّمها والده يف توزر ويف املرشوحة بالجزائر )حيث 
يقيم جانب من شتات الشوابّية بعد القضاء عىل دولة 
وأتباعه سنة  ذّريته  بالقريوان وتشتيت  الشاب  عرفة 
1557(. وهي قصائد متفاوتة الطول، أقرصها قصيد 
»النفس األبّية« وقصيد »ظالل نخيل« اللذان تضّمنا 
يكملهام  مل  لكنه  فيهام  رشع  أنه  )يبدو  يتيام  بيتا 
بسبب مرضه( وقد اختاره الدكتور عيل الشاّب ليكون 
»أيّها  قصيد  وأطولها  بيتا   24 و  هذا،  لكتابه  عنوانا 
القلب« الذي ميثل نداًء موجها من الشاعر املوجوع 

إىل قلبه املريض منذ الصغر. 
مقتطفات  القراء  للسادة  انتقينا  لفائدة  وتعميام 

من قصيد الشاّب بعنوان »بَُنو أّمي«:
ُموتُوا فام أنُتْم بَُنو *** أمِّي وال أنَا ِمْنكُُم.
ُم. إن أنُتم إالّ َهِشيٌم *** َسْوَف يَْجرُِفُه الدَّ

األدبية  والخواطر  املقاالت  بني  فيتوّزع  النرث  أّما 
والقول الشعرّي، التي تراوح حجمها بني فقرة وأربع 

صفحات. 
وقد انتقينا للسادة القّراء منها ما ييل:

تيجان  رؤوسكم  عىل  الحياة  تضُع  فحينام   ...«
املجد والخلود فاذكروا أنني أنا الذي قد َضَفرُْت لكم 
األكاليل الجميلة الناعمة من خيوط أمايّن التي مزّقتها 
الّدهور«.  عّذبتها  التي  روحي  مرّسات  ومن  الرياح، 
فام أقساكم أيّها الناس وما أقىس القلوب التي اتخذت 

من أمايّن املمزّقة بخورا تنعم به ورحيقا ترتّشفُه!«.
وفيام يخّص الرسائل، فقد بلغ عددها 28 رسالة، 
وأقاربه  أصدقائه  إىل  الشاّب  من  موّجهة  منها  مثانية 
املهيدي  الصالح  محّمد  إىل  رسالة  تباعا:  وهي 
)واحدة من  الشاّب  السالم  عبد  قريبه  إىل  ورسالتان 
من  وأخرى   1932 جوان  شهر  بتاريخ  دراهم  عني 
كل  إىل  ورسالة   .)1933 نوفمرب   16 بتاريخ  الشابّية 
من مدير مجلة »املقتطف« وصديقه األديب محّمد 
عبد الخالق البرشوش )يدعى محّمد( ]1911-1944[ 
ويف  اسكندر.  وعمر  اآلجري  إبراهيم  والشيخ  بنفطة 
الشاّب  إىل  نابل  التي وّجهها هذا األخري من  الرسالة 
بحوايل  الشاّب  وفاة  )قبل   1934 أوت   18 بتاريخ 

شهرين(، نقرأ ما ييل:

التي  األخرية  رسالتك  اليوم  أقرأ  وأخي.  »عزيزي 
التي  الغربة  جدا  وآملني  الحاّمة،  من  بها  بعثَت 
ستشفع غربتك ألّن نقلتي إىل مركز الكِْريْب ال تطرد 
عّني أملَ الغربة، وسأكون وحيدا وأشكو الذي تشكو، 
الحية،  ترافق كل خطوة نخطوها يف  التي  والشكاية 
فسواء كّنا بنفطة أو بغريها فالقلب منا ال ميكن إالّ ان 
الكِْريْب  الحياة. ومدرسة  تلقاء قساوة  يعاين ويصرب 
كام قلت لك يف رسالتي املاضية ال تضّم أكرث من قسم 
يف  بإدارتها  ومكلّف  فيها  بالتعليم  مكلّف  أنا  واحد، 
نفسه، وبجانبها محّل لسكناي مؤثّث، وهذا  الوقت 
الناحية الصحّية  أّما من  التسمية.  يخّفف وقع هذه 
سُيالئم  الجهة  هاته  هواء  كان  إن  أدري  فلست 

صّحتي...«.
فقد  الشاّب،  تلقاها  التي  رسالة  العرشون  أّما 
وردت عليه من: مصطفى خريّف وحسن حسني عبد 
الوهاب وصالح بن عيل العلوي وأحمد زيك أبو شادي 
بالقاهرة(  »أبّولو«  مجلّة  تحرير  ورئيس  )الشاعر 
ومحّمد البرشوش والشاذيل عطاء الله من القريوان. 

وتعميام للفائدة انتقينا للسادة القراء مقطعا من 
شامية- )مجلة  »املقتطف«  مجلّة  مدير  إىل  رسالته 

مرصية ظهر عددها األول بالشام يف جوان 1876 عىل 
يد يعقوب رّصوف وصديقه فارس منر قبل أن تنتقل 
إىل القاهرة وتتوقف عن الصدور سنة 1952( وهي 

بتاريخ شعبان 1350 هـ/ديسمرب 1931م:
وسالما.  تحّية  املحرتم.  الفاضل  األستاذ  »سّيدي 
)املقتطف(  الراقية  املعجبني مبجلتكم  فأنا من  وبعُد 
به  )َغلََبْت(  بّذْت  التي  الرفيع  العلمي  ومبنهجها 
مواِظًبا  زلت  وما  كنت  وقد  عموما،  الرشق  مجالت 
عىل اقتنائها من باعتها بالحارضة -تونس- كامل مّدة 
حبيبا.  موقرا  أستاذا  لدّي  أصبحت  بحيث  دراستي 
-عافاكم  بداء  أصبُت  األخرية  املدة  هاته  يف  ولكنني 
إمتام  عن  االنقطاع  الطبيب ألجله  عيّل  أوجب  الله- 
الجنوب  إىل  العاصمة  عن  واالبتعاد  مؤقتا  دراستي 
التونيس، ونظرا لكوين ال أستطيع االنقطاع عن غذائها 
ال  حتى  فيها  أشرتك  أن  آثرت  فقد  الجميل،  الفكرّي 

أُحرم من مثارها يف عزلتي الجنوبية...«.
وفيام يخّص املالحق فقد تضّمنت: رثاًء من عامر 
الشاّب لوالد شاعر اإلنسانية، محّمد الشاّب سنة 1929 
ورثاء عامر الشاّب للشيخ عاّمر املّجوري الشاّب سنة 
مبناسبة  للشاب  الشعرية  الشاّب  عامر  وتهنئة   1929
زفافه سنة 1930 ورّد الشاّب عىل تهنئته وأخريا بطاقة 
مرسلة من الشاعر أب القاسم الشاّب إىل قريبه السّيد 

الطّيب بن محّمد الشاّب. 
واملهّم يف هذا الكتاب أيضا هو تضّمنه 25 صورة، 
بدءا بصورة والد شاعر الخرضاء محّمد الشاّب، مرورا 
أشقائه  أرسته:  أفراد  وبقية  نفسه  الشاعر  بصورة 

الثالثة )محّمد األمني وعبد الحميد وعبد الله( وابَنْيِه 
)محّمد الصادق وجالل( وصوال إىل بقية أفراد األرسة 
فيها  عاش  التي  والبلدان  املدن  وخريطة  الشابّية 

الشاّب أو زارها لالستشفاء بكل من تونس والجزائر.
وإذا ما علمنا أّن الدكتور عيل الشاّب هو أيضا شاعر 
منذ فرتة الصبا حيث نرش منذ منتصف الخمسينات 
عديد القصائد بجريدة »الصباح« إىل جانب صديقه 
الرتاث  يف  العالّمة  الزيتونة،  بجامع  الدراسة  ورفيق 
العرب واالسالمي اليوم، الدكتور إبراهيم شّبوح، فال 
جميلة  متينة،  عربية  بلغة  نّصه  يكتب  أن  يف  غرابة 
ومؤثرة يلمس فيها القارئ حرصا شديدا لدى املؤلف 
عىل انتقاء املصطلحات واملفردات املستخدمة... كام 
يلمس أيضا حّبه للشعر والشعراء ومتكّنه من البحور 
الشعرية واملقامات والنحو والعروض... وبذلك جمع 
نّص املؤلّف بني ما هو موضوعي )املدروس( وما هو 
وِصلَِتِه  بتوزر  الشابّية  قرية  إىل  الدارس  )انتامء  ذايت 
)املولودان  الشاّب  الخرضاء، جالل  شاعر  بابن  املتينة 
معا يف نفس السنة، عام 1934( وبقّية أفراد أرسته، 
خوالجها  وتَلَِج  اإلنسانية  النفس  إىل  ترنو  بكلامت 

الفياّضة دون خجل أو استئذان. 
ورصامته  بدّقته  الشاّب  عيل  الدكتور  أّن  ويقيننا 
وفِّق من خالل مؤلفه هذا يف  قد  املعهودة  العلمية 
نفض الغبار عن هذا املخزون النادر والدّرة املكنونة 
الوعي  مستوى  من  الرّفعِ  يف  كبري  حّد  إىل  ونجح 
بأهميَّة شاعر اإلنسانية، والدعوة من حيث ال يدري 
إىل رضورة ضبط ُخطَّة ومنهجٍ ببالدنا ملزيد االهتامم 
وصورة...  وقوال  ونرثا  شعرا  الشاّب،  القاسم  أب  مبآثر 

الخ. 
ًة َدَفَن الزََّماُن  ولنا يف قصيد الشاّب املوسوم »يا أُمَّ
ُفؤاَدَها« ما يُحيلنا عىل أوجاع وآالم تونس اليوم رغم 

مغادرته لها منذ أكرث من 86 سنة !
ظُلمِة  يف   *** هاتًفا  ِر  املُخدَّ ْعِب  الشَّ يف  ووقفُت 

اللَّيِل الكِئيِب الكاِب.
ُهبُّوا إىل ُدنيا الِنضاِل فإنها *** أََمُل الَحَياِة وَمكَْمُن 

األربَاِب.

* حسني عبد الرحيم

ملرسح التياترو شخصية مميزة يف اختياراته الفنية للمخرج توفيق 
التياترو  عروض  مشاهدو  كذلك  فرحات،  لزينب  واإلدارية  الجبايل 

الذين يتميزون بعشق املرسح وينتظمون يف عروضه دون كلل.
لسالمة  الرضورية  اإلجراءات  واتخاذ  شهور  لعدة  توقف  بعد 
املشاهدين والفنانني أتحفنا هذا الفضاء بعرض متمّيز للمخرج هيكل 

الرحايل وهو العرض الذي تّم تقدمية يومي 19 و 20 من سبتمرب.
مشاهداتنا  من  جزء  تقريبا  هو  )النقار(  »املحطة«  العرض  هذا 
اليومية هو محطة »برشلونة« وسط العاصمة والتي يكتشف مخرج 
وكاتب النص أنها التمثيل الصحيح لتونس كلها. فيها الناس من كل 
الواصلني  لكن  البالد.  يف  الكيل  الوضع  تناقضات  كل  وفيها  الجهات 
والراحلني ال يالحظون أناسا ال تعمل املحطة من دونهم ألن الجميع 
يركزون عيونهم وتفكريهم عىل لوحات إعالن الوصول وإعالن رحيل 

القطارات وشباك التذاكر وباعة الصحف والقهوة.
هناك عامالت النظافة يف محطة »برشلونة« ال يالحظهن املسافرون 
حياة  تخترص  والتي  الخاصة  اليومية  حياتهن  عن  شيئا  يعرفون  وال 

البالد ومتثلها كأوضح متثيل.
»برشلونة«  بتنظيف محطة  الباكر  الصباح  يف  يقمن  نساء  خمس 
ويرحلن يف املساء بعد تنظيفها مرة أخرى وقد تركنها تعّج باملسافرين 
كأخوات  حميمة  عالقة  يف  بينهن  فيام  يعشن  واملساء  الصباح  وبني 
املتنوعة وأحيانا  العاطفية  أشواقهن ومتاعبهن وحياتهن  يحكني عن 
مساراتها.  يستغربن  التي  السياسة  عن  يتحدثن  ما  وكثريا  املعقدة 
الناهي واآلمر  التي ال يقطعها سوى صوت املدير  حكايات كل يوم 
والذي ال يفعل شيئا سوى قضاء وقته يف إزعاجهم بأوامره ومغازلة 
أحدى مرؤوساته الجميالت والتي تقوم هي األخرى بني الغزل والغزل 

بإعطاء األوامر للشّغاالت الخمس.
العامالت الخمس يؤدن عملهمن ويعشن أحالمهن ومتاعبهن دون 

القطار واملسافرين مبحطة نظيفة  كلل وبفرحة.. كل ذلك الستقبال 
قبل  املحطة  يف  هناك  تعطل  لقد  يصل  لن  القطار  لكن  ومنظمة.. 
»جبل  هي  نعلم  كام  املحطة  هذه  برشلونة،  إىل  يصل  ولن  األخرية 
الجلود‹.. بعد كل هذه الحكايات والعمل الدؤوب للنسوة الخمس 
لن يصل القطار إىل محطته النهائية. كام حال البالد نفسها والجديد 
يف العرض هو االكتشاف الذي نشاهده يوميا. ملعرفة تونس ال تشاهد 
القنوات التلفزية وال تستمع للراديو وال تقرأ الصحف اليومية فقط 
الحقيقة  اذهْب إىل محطة برشلونة )النقار( وستخربك املحطة بكل 
عامالت  أن  رغم  الوصول  قبل  القطار  تعطل  رتوش.  ودون  عارية 
النظافة قد قاموا بكل يشء وتحدثوا عن كل يشء كام تعطلت البالد 

قبل الوصول.
املمثالت هّن سمر صمود وإيناس بن موىس وأروى رحايل وغزوة 
قلوب وصابرين غانودي واملمثلون بالل سلطانية وإسكندر ابراهيم 

النص واإلخراج لهيكل الرحايل.

 : ما مل ينرش لشاعر تونس الخرضاء واإلنسانية، أب القاسم الشابيّ
قراءة يف اإلصدار الجديد »ظالل النخيل« للدكتور علي الشابّي

عودة املرسح يف التياترو: املحطة »النقار«
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إلى  جغرافيا  من  تنقلت  مصمولي  محمد  أستاذ   *
البناء  إلى  الهدم  ومن  تاريخ  إلى  تاريخ  ومن  جغرافيا 
لنا  الثقافية. كيف ترسم  المسالك  وتجولت عبر عديد 

حكايتك أطال اهلل في عمرك؟
أن  العمر  من  وقت  أي  يف  أقرر  مل  وأنا  حياة  مغامرة  اإلبداع   -
أنخرط يف هذه املغامرة الصعبة التي بدأت منذ أكرث من قرن من 

الزمن ولست أدري متى ستنتهي.
يف الفصل الخامس باملدرسة االبتدائية بباجة ال أعرف ملاذا أطلق 
املعلم عىل التلميذ التذي كنته لقب »أديب املدرسة« بعد قراءته 
لنص التعبري الذي كتبته. وقبل ذلك بخمس سنوات وجدتني أنطق 
يف الحي بالعربية الفصحى. الفصحى محاكاة للغة الراديو فكان 
أترايب يف مخاطبتهم عىل ذلك النحو يضحكون معي أو يسخرون. 
أما يف مرحلة التعليم الثانوي وجدت أن كل أساتذة العربية يف 
باجة وبنزرت مينحونني مرتبة التفوق يف اإلنشاء. ويحثني البعض 
منهم عىل مراسلة برنامج »هواة األدب« الذي يرشف عليه الشاعر 
وفوجئت  التشجيع  منه  وجدت  الذي  خريف  مصطفى  الكبري 
بالسيد البشري بن سالمة رئيس تحرير مجلة الفكر ينرش نصويص 
وأبو  خريف  مصطفى  من  وجدته  نفسه  والتشجيع  املجلة  يف 
القاسم محمد كرو وبدأ التحليق بنرش نصويص يف جريدة الصباح 
الثقافة يف  واملعرفة. أرشفت عىل بعض فضاءات  اآلداب  ومجلة 
الخلدونية وتكليف  الدراسات  باريس وبعثت وحدة  تونس ويف 
عبد  والدكتور  الرتييك  فتحي  الدكتور  أمثال  لتنشيطها  جامعيني 
مع  الفكرة  هذه  تبلورت  املرزوقي  يعرب  وأبو  املسدي  السالم 
األستاذ الكبري توفيق بكار ولعل ما مثلته هذه الرحلة مع اإلبداع 
كمثقف  لوجودي  املوضوعي  التربير  هو  الشخصية  تجربتي  يف 
مواقع  من  وساهم  والحرف  للكلمة  حياته  كل  وهب  وكإنسان 
مختلفة يف انتقال أو تطور املجتمع التونيس من مجتمع التعليم 

إىل مجتمع الثقافة بني الستينات والسبعينات.
* تعود كتابتك لقصيدة النثر إلى فجر الستينات وقد 
بالقصيدة  عليه  يطلق  ما  ضمن  رائدها  أنت  تكون 

المضادّة للسائد؟
- يف فجر سنوات الستني من القرن العرشين وقبل ظهور اتجاه 
)يف غري العمودي والحر( وحركة الطليعة األدبية التونسية بحوايل 
الثقايف  امللحق  ويف  الفكر  جريدة  يف  أنرش  كنت  سنوات  ست 
لجريدة العمل شعرا معرتضا عىل العروض مع محاوالت يف النقد 
الشاعر  طريق  عن  بالغرب  عرف  الذي  النمط  لهذا  التنظريي 
العراقي  الروايئ  فاجأين  النسبي  التاريخي  السبق  ولهذا  بودلري 
التونسية  النرث  قصيدة  رائد  بلقب  الربيعي  مجيد  الرحامن  عبد 
بني  من  كنت  التي  التونسية  األدبية  الطليعة  حركة  وصلب  ثم 
مؤسسيها كتبت ما أطلقت عليه )القصائد املضادة( وهي شكل 
أيضا  إمنا  فقط٬  النظم(  عروض  عىل  )االعرتاض  ال  أشكال  من 
شكل من أشكال عىل نظرية األجناس األدبية التي تصنف األدب 

مدرسيا اىل شعر ونرث وقصة ونقد.. إلخ...
* يقال إن القصيدة عندكم ليست مستقرة 

حتى ال يعتريها صدأ الوقت؟
- مل تكن القصيدة خاضعة دامئا لنمط معني ألنها ظلت تثور عىل 
املقاييس املدرسية والتصنيفات املعلبة بهدف إزالة الفواصل بني 
تجربة يف غري  الشعرية عن  تجربتي  مّيز  ما  ولعل  والنرث  الشعر 
العمودي والحر هو املرحوم الطاهر الهاممي خضع ملا أطلق عليه 

البشريبن سالمة مصطلح أو نظرية التنظيم اإليقاعي مع الحفاظ 
عىل مصطلح الشعر. يف حني أنني يف اتجاهي اإلبداعي قد طورت 
مفهوم الشعر إىل مفهوم الكتابة إذ املوسيقى تنبع من الكتابة ال 
من الوزن العرويض وما قلته عن اتجاه )يف غري العمودي والحر( 
يجوز أيضا يف بقية اإلنتاج الطليعي إذ بقيت القصة تسّمى قصة 

واملرسح يسّمى مرسحا والنقد يسّمى نقدا.
* المتمعّن في المتن األدبي التونسي يجد أن حركة 

الطليعة األدبية أحدثت تغيرا جذريا في األبعاد 
المفهومية للثقافة عموما. كيف كانت الوالدة 

وأسبابها الموضوعية وأنت أحد المؤسسين؟
- غري قابل للنقاش يف نظري عىل األقل هو حركة الطليعة األدبية 
تيارا  كانت  قد  لبيب  الطاهر  الدكتور  عنها  قال  وكام  التونسية 
األبعاد  أن يحدث تغريات جذرية يف  فكريا وأدبيا وإبداعيا كاد 

املفهومية للثقافة.

* كيف ذلك؟
تاريخ  يف  األدبية  الحركات  من  غريها  عن  متّيزت  الحركة  - هذه 
األدب التونيس بكونها كانت تيارا جامعا يف شتى مجاالت اإلبداع 
ثم إىل جانب ذلك متّيزت مبنظّرين مثل عز الدين املدين والبشري بن 
سالمة والطاهر الهاممي ومحمد مصمويل ومتيزت بنقاد مارسوا 
التنظري ومن أهمهم الصديق محمد صالح بن عمر وأحمد حاذق 

العرف إىل جانب آخرين.
وبخصوص والدة هذا التيار الثوري أدبيا وفكريا ميكن اإلشارة إىل 
قصة )اإلنسان الصفر( وما أثارته من نقاش ساخن ضّد صاحبها 
وبالخصوص  والتكفري.  الرفض  دائرة  من  املحافظني  ِقَبِل  من 
املساجد  يف  الرفض  دائرة  وّسعوا  الذين  دينّيا  املتشّددين  من 
والساحات العامة األمر الذي خلق نوعا من التعاطف واملساندة 
للمدين من قبل املجّددين والجيل الشاب داخل الجامعة التونسية 
ومحمد  الهاممي  الطاهر  الشايب٬  فضيلة  الزناد٬  حبيب  أمثال 
القصة  تلك  أن  ورغم  إلخ٬  الحنايش....  ويوسف  عمر  بن  صالح 
بتاريخ ديسمرب 1968 وقد  الفكر  التي نحن بصددها نرشت يف 
امللحق  يف  شخصيا  نرشته  قد  كنت  ثوري  مبقال  مسبوقة  كانت 
الثقايف لجريدة العمل بعنوان )أدبنا واملدار املغلق( دعوت فيه 
إىل رضورة تثوير مفاهيم األدب وال أزعم لنفيس رشف التأسيس 
أو  بأشهر  املدين  لقصة  السبق  هذا  من  انطالقا  الطليعة  لحركة 
حتى انطالقا ماّم قاله املرحوم الطاهر الهاممي يف أطروحته حول 
حركة الطليعة من أن ذلك املقال الذي كتبته والدة النّص األول 
من نصوص الحركة واهتامم الطلبة به شعورا منهم بأن شيئا ما 

يف األدب سيتغري.
* في حوار لجريدة الشعب صرح الناقد محمد صالح بن 
عمر أن عزّ الدين المدني هو الطليعة والطليعة هي 

عز الدين المدني. كيف تردّ؟
- يف الكتاب الذي صدر ملحمد املي سنة 2005 تحت عنوان حركة 

الطّليعة من خالل رموزها. أجد أن عز الدين املدين قد قال إن 
واحد  فرد  بأوامر  تأمتر  ال  اجتامعية  حركة  هي  األدبية  الطليعة 

منها. بل هي جامعة وأفراد.
والرأي عندي هو أن ما أفىض إىل تشتت أجزاء الحركة وانتكاستها 

هو ادعاء أكرث من واحد من أفرادها أنه الزعيم.
سنة  شرارتها  اشتعلت  التونسية  األدبية  الطليعة   *
1968 وتفرق أصحابها سنة 1972. هل من توضيح؟

التي  األطراف  إىل  تعود   1972 سنة  الطليعة  حركة  انتكاسة   -
تريد قيادتها عىل هواها كام تعود اىل استبدال بعضهم )الطاهر 
الهاممي( لإلبداع بااليديوجيا ورمبا تعود أيضا اىل نجاح اإلسالم 
السيايس يف إقناع النظام بأن حركة الطليعة حركة يسارية وذلك 
علام أن السلطة القامئة يف بداية السبعينات قد مدت يدها للتيار 

اإلسالمي يف الجامعة وخارجها ملكافحة اليسار.
* هناك من قال إن حركة الطليعة بدأت حركة 

يسارية وانتهت يمينية؟
- يف زمن حركة الطليعة مل يكن لليسار أو ملا يسّمى كذلك منابر 
الفكر  مجلة  عرب  فتحركت  الطليعة  حركة  صعيدها  عىل  لتنشط 
التي كان يرأس تحريرها البشري بن سالمة ويديرها محمد مزايل 
وكالهام كانا من صلب النظام ومل يعرف عنهام إالّ التفتح ورحابة 
الصدر. كام تحركت الحركة يف منابر أخرى ال ميكن نعتها باليمينية 
وشاهدي عىل ذلك ما اعرتف به الكاتب عز الدين املدين املرشف 

عىل امللحق الثقايف لجريدة العمل لسان الحزب الحاكم. 
القالئل املتسيسني ونرشت سنة 2012  * يقال إنك من الشعراء 
كتابا بعنوان )ها أنت أيتها الثورة( هل دخلت الثورة مشيا عىل 

أنغام الشعر وبالثوب الطالئعي؟
- املعروف عني منذ بداية السبعينات هو املقولة التالية: الكتابة 
معارضة من خارج املعارضة وسلطة من خارج السلطة فالسياسة 
ليست يف جوهر اهتاممايت لكن تأليفي سنة 2012 يعود إىل وجه 
الشباب وحركة  قادها  التي  الثورة  بني هذه  بدا يل  الذي  الشبه 
الطليعة األدبية التي قاد بدايتها الشباب ايضا وكانت ثورة أدبية.

* النقد قراءة وكتابة جديدة لألثر اإلبداعي وبعد 
تجربة طويلة. هل وجدت حظك من النقد؟

- لقد ألف الناقد األديب املعروف عبد العزيز بن عرفة كتابا كامال 
أعاميل  بنرش  الثقافة  وزارة  بادرت  كام  الشعرية  تجربتي  حول 
األدبية ولشخيص  الطليعة  النقدي لحركة  اإلنصاف  الكاملة لكن 
الناس هذا ويعود ذلك رمبا إىل أن  املتواضع مل يتحقق إىل يوم 
الربيئة والكاملة والوفاء هي كالبحث عن غراب أعصم  القراءة 

( كام يقول القدماء. ِ َمُر املِننَْقار والّساقنينْ أي )أَحنْ

محمّد مصمولي لـ»الشعب«:

الكتابة اإلبداعية معارضة من خارج املعارضة وسلطة من خارج السلطة
الكاتب والّشاعر واإلعالمي محمد مصمويل من جيل ما بعد االستقالل دخل الكتابة حافيا إال من الحلم لتأسيس مغامرة جديدة تخاتل 
الثابت املحافظ. جايل ما قبل االستقالل وما بعده من الكتاب والشعراء والنقاد. من مؤسيس حركة الطليعة األدبية وانخرط٬ يف مغامرة 

وحيًدا بعد تفكّكها. نصف قرن من الكتابة االبداعية بني الحياة والشعر واإلعالم.
التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

حركة الطليعة األدبية جاءت لتثوير 
المفاهيم األدبية

   * حاوره: أبو جرير

*كتاب من كناشات صاحب الغليون
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ثقافة

*حسني عبد الرحيم
هذا  السينامئية  قرطاج  أليام   31 الدورة  انعقاد 
هو  ودوليا  محليا  الصحية  التقييدات  ظل  يف  العام 
هي  ما  التحديد  وجه  عىل  نعرف  ال  رمزي  عمل 
رضورته؟ فاألفالم والسينامئيون قد آلوا عىل أنفسهم 
البقاء يف ديارهم تحّسبا ملا ال تُحمد عقباه إال قليلون 
أتوا رمبا بتوجيهات رسمية لكن السيناميئ رضا الباهي 
املدير املسؤول والفريق الذي معه مع كل التعطيالت 
نجحوا يف عقد دورة بقليل من األفالم الجديدة وكثري 
وال  كالعادة  مربمجة  ونشاطات  القدمية  األفالم  من 
يحرضها سوى املعنيني باألمر ال توجد مسابقة رسمية 
وتّم اإلعالن عن الحاصلني عىل منح اإلنتاج منذ اليوم 
الثقافة وحظي  وزير  من  االفتتاح خال  وحفل  األول 
مبدير الديوان وحتى رجال ونساء املجتمع املتعودون 
واملتعودات عىل الحضور اللتقاط الصور مع النجوم 
اختفوا هذا العام وتركوا البساط األحمر للكومبارس 
ومحبي التصوير.. والدخول للجميع مجانا وبالحجز 
نقاط مضيئة  هناك  ذلك  كل  رغم  ولكن  االلكرتوين، 
كالسيكيات  ملشاهدة  فرصة  فهناك  إغفالها  ميكن  ال 
مسارات  يف  والتمعن  والعربية  التونسية  السينام 
السينام العربية وهناك أربعة أفالم جديدة ثالثة منه 
تونسية فيلم كوثر بن هنية )الرجل الذي باع ظهرة( 
وفيلم   عويني  حمزة  ملخرجه  مؤهل«  »الغري  وفيلم 
»200 مرت« للفلسطيني أمين نايفة باإلضافة إىل »ليلة 
امللك« لفيليب ال كوت من كوت ديفوار.                      

الهربة لغازي الزغباين هو الفيلم األهم وقد ُعرض 
الثقافة  مدينة  بقاعات  األوىل  األيام  خالل  مرتني 
قابله  اجتامعيا..  متباعد  عريض  جمهور  وشاهده 
ذلك  سبق  فلقد  بالغ  بحامس  والنقاد  املشاهدون 
عرض نفس الحكاية كمرسحية من إنتاج »أرتيستو« 
يف البلفيدير من إخراج ومتثيل غازي الزغباين ومتثيل 
املرسحية  كام  السيناريو  كُِتب  أيضا،  بوستة  نادية 
أربعة  جدران  بني  واملومس  الهارب  بني  كديالوغ 
لبيت-حانوت-ملاخور لكن مع إضافة أربع شخصيات 
مساعدة مل يكونوا عىل الرّكح من شخصيات معتادة 
)القواد  املديني  للامخور  الصعب  العامل  ضمن 
التوايل  عىل  ومثلهم  أخرى(  ومومس  والحريف 

صبيع  بو  )لسعد 
قريع  حسني  ومحمد 
القابيس  ورانية 

ورمزي الزغباين(.
رشيط  تصوير 
بيت  يف  سيناميئ 
ال  واحد  ماخور 
وبديكورات  يتغري 
صعب  عمل  ثابتة 
امللل  ويسبب  للغاية 
الحوار  لكن  غالبا 

لنادية  املُدهش  ابتذال واألداء  املكتوب بدقة ودون 
بوستة وإيقاع اللقطات واملشاهد يف املونتاج تحققا 
سينامئيا بإمتياز ودون ملل. هذا فيلم ممتاز وليس 
جديدة  والدة  يُعترب  وهذا  مصّورا  مرسحيًا  عرضا 
سيكولوجيا  معقدة  ألدوار  كممثلة  بوستة  لنادية 
سطحية  تلفزية  مسلسالت  يف  أدوار  مجرد  وليست 
ولغازي ليس فقط كممثل ومخرج ومؤطر مرسحي 
ولكن كمرشوع ملخرج سيناميئ كبري ومختلف ومتميز 

عن االتجاه العام.
الفن  وظائف  إحدى  يُعترب  ما  يتضمن  الفيلم 
عاملني  بني  والتسامح  اإلبراء  القدرة عىل  الكربى هو 
ومحروم  ووس  و محافظ  سلفي  عامل  متناقضني 
ملتخّصص يف املعلوماتية وعاطل عن العمل، ويطارده 
البغاء  ملحرتفات  وشقّي  ُمنحّل  آخر  وعامل  البوليس 
بجوار  مقبض  ماخور  يف  بيوم  يوما  يعشن  الاليئ 
وحرفاء  قساة  قوادون  ويستغلهّن  صالح  لويّل  مقام 
إنسانيتهن  يفقدن  ال  ولكنهن  ومعّقدون،  ساديون 
متاما ويقدرن إذا أمكن عىل الُحّب والتضامن األخوي 
وكالهام )املومس والسلفي( بجذور مشرتكة للمعاناة 
)الغري  السلفي  هروب  الكلية  املجتمع  أزمة  من 
اعتنت  التي  )نرجس(  املحرتفة  بيت  لدى  مسمى( 
منه  طفل  عىل  الحصول  وتوقعت  وروحه  بجسده 
-قد يحدث- ليكون أخا له رمبا يف تجاوز األمل وتجاوز 
»الهربة« الواقعية لتتحول لخالص محتمل، ذلك ألنها 
اعتربته ابنها وأعطته تفاحة الرغبة كام فعلت حواء 
عىل  حياة  وتصري  ليتزّوجا  من ضلعه  وهي  آدم  مع 
األرض بفعل الخطيئة األوىل ملَ ال؟ طاملا الشفاء من 

السينام  يف  ممكنا  يصري  مستعصية  اجتامعية  علل 
ورمبا يساعد هذا عىل الشفاء يف الواقع من هواجس 

ومنايف الحياة. 
متّت األيام بال نجوم وبعرشات من األفالم القصرية 
مجانا  والسجون  املعروفة  العرض  صاالت  يف  تُعرض 
منها أربعة ىف حفل االفتتاح وعدد من الندوات مع 

تغطية إذاعية غري مسبوقة.
مناقشة تفصيلية لألفالم الروائية الطويلة والقصرية 
عىل  ستُتاح  والقدمية  الحديثة  األخرى  والوثائقية 
األسابيع  يف  الله  مبشيئة  الغراء  »الشعب«  صفحات 
القادمة بعد أن شاهدناها يف أيام قرطاج السينامئية 
عوائق  وسط  متّت  والتي   31 االستثنائية  الدورة  يف 
تقليد  الستمرار  بنجاح  تجاوزها  تّم  شتى  ومحاذير 
وتراث مهّم يف الحياة الثقافية التونسية وخاصة لدى 
يتزاحمون ىف قاعات  الذين  الشباب  املشاهدين من 
تونس  بني  مؤثر  ثقايف  تبادل  عام، وهي  العرض كل 
والعامل وخاصة القارة األفريقية وانفتاح رضوري عىل 

رؤى مختلفة للعامل والتاريخ.
قرطاج  أيام  ومحتوى  مستقبل  يف  التفكري  إعادة 
عىل  املطروحة  املهام  ضمن  كانت  السينامئية 
مع  مهّمة  مناقشة  الباهي  رضا  وأدار  الدورة  هذه 
العديد من  الحارضين يف ندوة خاصة بذلك ضمت 
وبحضور  عديدة،  بالد  من  والّصحافيني  السينامئيني 
الثقايف  القطاع  يف  الرسميني  املسؤولني  من  عدد 
محتوى  واالنتقادات  املالحظات  تناولت  التونيس، 
اقرتاحات  مع  وماعليها،  لها  مبا  السابقة  الدورات 
الرئيسية وهي االهتامم مبا  املهرجان لفكرته  لعودة 
الواردة  السينام  وليس  األفريقية  السينام  يف  يحدث 
ملؤسيس  األصيل  املستهدف  كان  كام  الشامل  من 
واملتميزة  القارة  ىف  الوحيدة  الفنية  املظاهرة  هذه 

بتقاليدها الحوارية.
الختام لتكريم عدد  الكبري قبل  اللقاء  كذلك كان 
يعرفهم  والذين ال  السينام  الراحلني يف  العاملني  من 
ىف  وهم  واملخرجني،  املمثلني  يعرف  كام  الجمهور 
السينام:  صناعة  وعامد  املجهولون  الجنود  الحقيقة 
إنتاج،  ومديرو  ومونتاج  وتصوير  صوت  مهندسو 
وحرض أعضاء من عوائلهم ليتلقوا عنهم هذا التكريم 

املُتأخر واملُستحّق.

كلمة حق    

يف أربعينية الدكتور منصف وناس
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

سالم عىل روحك الطاهرة٬ سالم  
والسالم٬  الحب  قدس  من  عىل 
علام  للوطن  قّدم  من  عىل  سالم 
وملن ناضل من أجل السلم.                      
هكذا وّدعناك يا أطيب الناس، 
العيون  ويف  حرسة  القلوب  ويف 
البال ذكريات خالدة.  دمعة، ويف 
ستخلّدها كتبا وكرّاساتا ودراسات 

ومقاالت ومحارضات للطلبة وندوات. وّدعناك ويف وداعك لوعة 
وحرقة، ويف ذكراك يحرض العلم والوطن، ومتتزج الثقافة الوطنية 
مشوار  يف  به  التزمت  الذي  والتحّرري  الحّر  بالفكر  باإلميان 
املليئة بالحكمة الفكرة واملوعظة الحسنة. وّدعناك ويف  حياتك 
ذكراك يختلط األمل باألمل، والحرسة بالحلم والطأمنينة والحزن 

بالسكينة، كام يقرتن الصرب بتفريج الكرب.
وخربتك  نصائحك  إىل  أحتاج  زلت  ما  وأنا  رفيقي  يا  وّدعتك 
وملساتك العلمية يف إنتاج الفكرة املوضوعية بعيدا عن التعّصب 
والشيطنة والهمز و الغمز واللّمز. طاملا علّمتني وتعلّمت منك 
أستاذي الجليل طريقة الكتابة للناس وللجمهور ولتعميم الفائدة 
واملنتجة  املفّكرة  الذوات  من  القلّة  من  كنت  لقد  واإلفادة. 
للفكر ولألفكار والدراسات العلمية الرثية التي تحمل يف طياتها 
الذاكرة الجامعية لألمة من أجل البعث والتأسيس لتونس الحرّة 

وللمرشوع الوطني العرويب املقاوم. 
تنويري  عقالين  علمي  مبرشوع  األنبياء  سيّد  يا  حلمت  طاملا 
يعتمد يف تأسيسه عىل املوضوعية يف نقد الذات الرتاثية للرتاث، 
الخلف.  وتكرار  السلف،  تقديس  يف  الغارقة  املاضوية  الذات 
تلك العقلية االجرتارية التي تكّرر ذاتها باسم األصالة واألصولية 
اإلسالموية الشكلية والشكالنية السالبة واملعّوقة لنهضة تونس 

واألمة العربية.
أساتذة  إىل  الحاجة  أمّس  العربية يف  واألمة  وتونس  وّدعناك 
الربيع  املقاومة. وال سيّام زمن  وطنيني ملتزمني ومؤمنني بخط 
العربي الذي مل ينتج إالّ شوكا وجراحا ونواحا واجتياحا لألوطان 

ودمارا للوطن العريب. 
وّدعناك يا آخَر األنبياء وعربة التطبيع زمن التطبيع والتجويع 
يقودها عربان الخليج. أولئك من طعنوا ليبيا التي كنت شاهدا 

لها وال عليها بدراساتك وأبحاثك العزيزة.
وّدعناك يا أيها العرويب يا من كنت صامدا يف جبهة أصدقاء 
سوريا الفعليني مّمن سمعوا نداء الواجب القومي، وليسوا أولئك 
الذين سمعوا نداء »هيالري كلينتون« و»ماكاين« زمن الرتويكا 

التي قادها أعداء الوطن واإلسالم والعروبة. 
إىل  الحاجة  أشّد  يف  هام  العربية  واالّمة  وتونس  وّدعناك 
لهام  لتخّط  والّنّقاد  والباحثني  والدارسني  املفكرين  من  أمثالك 
علمية  ومنهجية  عقالين،  بشكل  املدروسة  العلمية  أفكارك  من 
صارمة، وبأحرف من ذهب أّول حروف أبجدية النهضة الفكرية 

والثقافية والعلمية. 
هو  وها  ينزف  الغائر  تونس  وجرح  العقالء  سيّد  يا  وّدعناك 
وجهدنا  وقوتنا،  وأموالنا  وقّوتنا،  وقتنا  ويستنزف  ينزف  زال  ما 
لالتحاد  الرمزي  بامللّيم  بيعت  التي  سيادتنا  وينتهك  وثرواتنا، 
الدولة  عن سقوط  ليعلن  وللخواجات.  الدويل  والبنك  األورويب 
ولو بعد حني، بعد إعالن إفالسها بسبب خزندار الذي عاد من 
جديد مصحوبا باألربعني حرامي. وها هي تونس يف عهد الحكام 
التنسيقيات  يف  ممثّلة  والعشائر  القبائل  عليها  تتغّول  الجدد 
الجهوية والسياسية، ومافيات الفساد واملال الفاسد.               

التي  والكورونا  يا منصف  ودعناك  الناس٬  أطيب  يا  ودعناك 
أخذتك بعيدا عنا استفحل أمرها يف زمن يخيّم فيه شبح اإلفالس 
فألف  الرأس  نُطأطئ  ولن  نستسلم  لن  عهدا  لكن  تونس  عىل 

رحمة٬ وسالما لروحك الطاهرة.

أيام قرطاج السينامئيّة
دورة استثنائية وفيلم »الهربة« مفاجأة غازي الزغباني

* أبو جرير 
يا طفولة الله حاولت.. نعم حاولت أن ال أبيك.

الذكريات املنقوشة يف األشواق ويف تلّون الساموات. طريق القراءة مرارة 
عندما تجد نفسك تقرأ وأنت شخصية القص والقصة.. القصة صيد جديد. 

مياهها نظيفة ورائحتها ضوء بخار. قصة.. وقص تهديك بهرة الطريق.
الطريق أحيانا يلّفها السواد املتعرث يف التفاصيل الّصغرية. واإلنسان أرض 
بور يتلف ويفسد. واإلنسان وخالفه امتداد املاء يتلّذذ بالحياة ويرقص عىل 
والسورة.  والصورة  بالحرف  فاتك  واضح٬  القاص  منهك.  صياد  مثرة  أنغام 

قاص نازح من لوحة بال رساج.
قصة وقصة. الدار واألحواش وكر الدفء٬ والدفء غربة ترتجل يف حلق 
القص  بالليل.  انقطاع  دون  بالنهار  اتصل  خرب  والقاص  والقصص  القص 

والقصص. مذياع سحر األغنيات.
واألغنيات حبكة الراوية. الجنوب والقصيدة. والشامل هضبة األكربوبول 

يف القريوان.
أمتع اللحظات يف املجموعة القصصية لكامل الهاليل. 

مع  قطيعة  هو  القصصية  املجموعة  عنوان  الجنوب«:  يف  ميوت  »أحد 
تحديث الكشف.

والكشف عند العمل اإلبداعي لكامل الهاليل. قطيعة مع الكيان املنتج 
للصمت.

مجموعة قصصية عنوانها يتطلب معرفة يك نفكك حدود زيتها. قصة 
وقصص.

العنوان ضحكة ساخرة. ولغة متعّددة الغاز. عنوان املجموعة القصصية 
كهرباء سّم.

االرتقاء  لفن  تخضع  الشخوص.  تستنطق  لغوية  إشكالية  القصة. 
والقطيعة مع التجذيب. القّص رشح اإلحاطة الشاملة باملناخ... ها أنا أبعد 

من واقع ال عالقتة له بعمليات القص القيرصي.
أنا أقرأ.

البحث الشفيف. »أحد ما ميوت يف  مجموعة قصصيّة عنوانها يتطلب 

ومقاتل..  مخاتل  العنوان  الجنوب« 
صعودا  يتلوى  /النص  النار  صاحب 
تغطي  مشمش  شجرة  اللغة  ورمال 
املجموعة  صاحب  النخل.  قتاد 
كامل  اسمه  والخواطر.  القصصية 
من  إشكالية  نفسه  وهو  الهاليل. 
الشمس..  أشعة  تتطهر  جوفه 
يف  خصوصية  لها  قصصية  مجموعة 
معاقل  إىل  تعيدك  القصص.  أغلب 
ألدّق  وتصويرا  وصفا  األثرية  الصبا 
خصوصية  كذلك  لها  التفاصيل. 

األحداث والشخصيات واألمكنة وحتى انفعاالت الكائنات.
كامل الهاليل القاّص والّصحايّف هو مزيج من رعشة الغروب وسحر الليل 

فالقّص عنده اقرب إىل اإلنشاد منه إىل اإلنشاء.
»أحد ما ميوت يف الجنوب« مجموعة قصصية ترسد واقع أحوال الناس 
كأنها رشيط سيناميئ تسجييل أدواته التحليل النفيس واالجتامعي تخلخل 
مجموعة  مرنة.  بنكهة  السري  لبعض  املخفّي  وتستنطق  والظاهر  الباطن 
قصصية حافلة بالرتحال منترصة للتكثيف بحس نقدي ملا علق من أدران 
إىل  الحنني  يسودها  أليفة  قصصية  مجموعة  إنها  املتسيّس.  السارد  لدى 
البحر  بني  تتحرك  كلها  والشخصيات  والزمان  املكان  صارخة.  الهوامش 
والصحراء والغروب وشمولية الشامل. مجموعة قصصية ترتحل يف تفاصيلها 

بأيرس السبل وأخّف األحامل.
منشورات  عن  صادرة  قصصية  مجموعة  الجنوب«  يف  ميوت  ما  »أحد 

نادي الصحافة صلب املنظمة التونسية لحامية اإلعالميني.
* كامل الهاليل

كاتب وصحايف من مواليد 1970 مبدينة حفوز )القريوان(.
* درس الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية. 

* ماجستري بحث يف العلوم السياسية.

القص بألوان مرميّة عىل النوء الجارح 
»أحد ما يموت يف الجنوب« لكمال الهاللي
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الحوار االجتماعي

 * حوار: لطفي املاكني

لالورومتوسطية  التنفيذي  املكتب  )عضو  الرمضاين  مسعود  أكد 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  للمنتدى  السابق  والرئيس  االنسان  لحقوق 
االتحاد  ملبادرة  الوطنية  الشخصيات  أهم  مساندة  أن  واالجتامعية( 
العام التونيس للشغل بخصوص الحوار الوطن تعود إىل عراقته النضالية 
عىل  وحرصه  الوطنية  القضايا  جانب  إىل  ووقوفه  واستقالليته  وتاريخه 

مصلحة البالد.
املشهد  يف  الفاعلة  االطراف  مختلف  »الشعب«  لـ  حواره  يف  ودعا 
العام إىل الوعي بصعوبة الظرف الذي تعيشه البالد واملخاطر املحدقة بها 
بسبب فشل من يحكم اليوم يف تجسيم الشعارات التي نادت بها الثورة 
وخاصة يف عالقة بالجهات الداخلية والشباب وهذا ما تعكسه حالة اليأس 
لديهم مبا يولد الخشية من حصول انفالت لن يقدر أي كان عىل التحكم 
البعض وهذا ما  العنيف املروج له من قبل  فيه يف ظل تنامي الخطاب 

نالحظه داخل الربملان وكذلك داخل املجتمع.
من  وطنية  كشخصيات  استندتم  ما  على   *
خالل مبادرتكم المعلنة في تثمين مبادرة االتحاد 

العام التونسي للشغل من أجل الحوار الوطني؟
النضالية  عراقته  اىل  استنادا  كانت  الشغل  اتحاد  ملبادرة  تثميننا  ـ 
ونحن  الوطنية  القضايا  جانب  إىل  الدائم  ووقوفه  واستقالليته  وتاريخه 
مختلفة  مجاالت  يف  نشاط  ولنا  االتحاد  أبناء  اغلبنا  وطنية  كشخصيات 
كان  البالد  بها  التي مرت  التاريخية  املحطات  اهم  ان  نعلم جيدا  لذلك 
لالتحاد دوٌر حاسٌم فيها ونذكر هنا ثورة 17 ديسمرب ـ 14 جنفي وكيفية 
الصعبة  الوضعية  تلك  البالد  لتتجاوز   2013 سنة  الوطني  للحوار  ادارته 
التي كانت تنذر بعديد املخاطر وقبل ذلك مواقفه يف أحداث 26 جانفي 
1978 وجانفي 1984 بحيث ال يوجد طرف سيايس او حقوقّي ال يعرتف 
عىل  وحرصه  للبالد  التاريخية  املحطات  أهم  يف  مكانته  بريادة  لالتحاد 
الدائرة  من  البالد  الخراج  املعلنة  مبادرته  تأيت  هنا  ومن  البالد  مصلحة 
الضيقة التي وجدت فيها جراء التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة 

لبعض االطراف.
* ما المطلوب من مختلف الفاعلين في المشهد 

الوطني لدعم مبادرة االتحاد؟
ـ ما يتوجب علی الفاعلني يف املشهد الوطني اليوم هو اعطاء معنى 
حتى  حاليا  الحاصلة  والرصاعات  التجاذبات  عن  بعيدا  للسياسة  جديد 
نجنب بالدنا خطرا داهام بسبب ذلك ويف ظل أزمة سياسية واقتصادية 
كربى مبا اوصلنا اىل حاالت مترد علی  الدولة وسلطة القانون وبصفة عامة 
عىل كّل ما يتعلق باالستقرار والنظام واألخطر كذلك ان هناك حالة يأس 

بدأت تهيمن عىل املجتمع من اصالح هذه االزمة 
بسبب عدم تفعيل القوانني وتطبيقها وهنا نتساءل 
والفوىض  اليأس  من  الحالة  إىل هذه  ملاذا وصلنا 
وهنا يجب التذكري أنه قبل الثورة وبعدها كانت 
الجهات مهمشة بأشكال مختلفة اضافة اىل غياب 
الحوار مع الشباب وتفهم مشاكله وتطلعاته لكن 
االطراف املوجودة يف السلطة غري منتبهة إىل تلك 
املشاكل بل هي منغمسة يف رصاعاتها دون وعي 
مبسؤولياتها يف حني ان لهذه االطراف واجبا مهاّم 

تجاه الشعب التونيس اليوم مثلام هو الحال يف الدول الدميقراطية حيث 
تعمل األحزاب والربملان والشخصيات العامة عىل تلبية املطالب الشعبية 
لكن يف تونس ال وجود ملؤرشات لتحقيق املطالب التي قامت عليها الثورة.

* إذن كيف ترى الوضع اليوم وتداعياته على 
المرحلة القادمة؟

ـ وضعية البالد اليوم يف مفرتق الطرق وبالتايل اما اسعافها اذا توحدت 
كل النوايا الصادقة الواعية بالخطر  الداهم للخروج من هذا النفق لكن 
يف حالة تواصل الوضع بهذه الشاكلة فيمكن ان تفشل التجربة وندخل 

يف الفوىض وهنا ال أتوقع ان تكون الثوة 
الكثريون  عنها  يتحدث  التي  الثانية 
املؤطرة  االوىل  الثورة  كانت  كام  سلمية 
وبشعارات واضحة املقاصد والغايات بل 
كان  أي  يقدر  لن  فوىض  هناك  ستكون 

عىل التحكم فيها.
أهمية  لنا  تبين  لو   *
ربطكم االنفتاح على مبادرة 
الحوار الوطني بضرورة فض 
العنف خاصة في ظل تنامي 

ظواهره لفظيا وماديا؟
ذات  لهم  املبادرة  لهذه  الداعمون  ـ 
والذي  للعنف  الرافضة  االتحاد  رؤية 
االفرتايّض  الفضاء  يف  ليس  ظاهرة  اصبح 
بل داخل الربملان حيث طال هذا العنف 
املرأة وأعادها إىل قرون التسلط والتخلف 
ان  العنف  تطور  من  التحذير  ان  كام 

بداياته تكون بالعنف اللفظّي ثم يكون العنف املادي وهذا الحاصل حاليا 
من قبل اطراف عنيفة يف رؤيتها للمجتمع ومكانة املرأة داخله وكل ذلك 
العنف  ضّد  دامئا  كان  واالتحاد  واملرأة  الشعب  مكتسبات  حساب  عىل 
بأي شكل كان ومساندا للمجتمع املدين يف تصّديه لذلك العنف كام ان 
االتحاد كان مع الثورة وتحركاتها السلمية عند اندالعها وهو ضّد املّس من 
اعتقادي هناك  املكتسبات واألرزاق واملّس من كرامة االفراد وبالتايل يف 
الكراهية  املحرض عىل  العنيف  الخطاب  تجاه  الخوف  من  متزايدة  نربة 
ولعل املظاهر التي نراها داخل الربملان بدأت تظهر داخل املجتمع ومنها 
عىل  االتحاد  مبادرة  فإن  لذلك  اليأس  وحالة  العنيف  السيايس  الخطاب 
سلميتها يف مواقفها تأخذ مسافة من هذه الخطابات التي تعتربها غريبة 

عن املجتمع.
* هل دعوتكم لضرورة العيش المشترك بين 
على  خطرا  بوجود  منكم  استشعارا  التونسيين 

تماسك المجتمع؟
ـ االستشعار بذلك الخطر كان منذ االنتخابات املاضية التي اتسمت 
بالشعبوية وإعطاء إجابات سهلة ملشاكل معّقدة والكّل يتذكر الحديث 
املتداول حينها عن املصلح والبرتول ثم وقفنا عىل حقيقة اصحاب هذه 
الخطابات بعد ان دخلوا الربملان وأصبحوا يرددون باستمرار كل ما له صلة 
بالعنف وهذا العنف مل يعد مقترصا عىل تلك االطراف داخل الربملان بل 

متّدد لبقية االطراف داخل السلطة.
البارزة من املظاهر العنيفة  كام ان هذه السمة 
تعود يف جانب كبري منها اىل ما بات عليه  املجتمع 
آماالً كبرية  الذي علّق  الشباب  فئة  يأس وخاصة  من 
عىل تغيري أوضاعه بعد ان قام بالثورة لكن مل يحصل 
بل تدهورت أوضاعه أكرث فهنا أعيد ما قلته سابقا ان 
خروجهم مرة اخرى اذا حصل يف ثورة ثانية لن يكون 
ونحن  تعقدت  االوضاع  ألن  سابقا  كان  كام  سلميا 
التخوف  بهذا   اليوم  نستشعر  وطنية  كشخصيات 
واألحزاب  األشخاص  تتجاوز  نظرة  من  بد  ال  وبالتايل 
مع  التفاعل  يكون  ان  ننتظر  لذا  الوطن  معركة  هي  اليوم  املعركة  ألن 
املبادرات الوطنية واسعا ملواجهة الخطر الداهم عىل البالد يف ظل تنامي 
التي باتت مهّددة  التي تعيشها  املؤسسات الصغرى  الفقر والصعوبات 
لفقدان مواطن الشغل بها اضافة اىل ما تعانيه ميزانية الدولة من عجز 
متواصل كل هذا االخطار وغريها علينا مواجهتها اليوم وايجاد الحلول لها.

الحركات  تنامي  ان  يعتير  من  هناك   *
من  أكثر  وفي  قطاع  من  أكثر  في  االحتجاجية 
جهة بالبالد يعود إلى فشل المنوال التنموي فما 

مدى صحة ذلك االستنتاج؟
ـ فشل املنوال التنموي أمر جيلٌّ وال يحتاج 
املحققة  االرقام  وحتى  التفكري  من  كثري  إىل 
الداخلية  بالجهات  التنمية  تحقق  مل  سابقا 
معطيات  عىل  يؤسس  مل  املنوال  ذلك  الن 
االحتجاجية  التحركات  ما جعل  وهو  صحيحة 
النظام  رغم سطوة  الثورة  قبل  دائرتها  تتوسع 
وقتها وبالتايل املنوال التنموي وصل إىل طريق 
بحقها  مطالبة  الجموع  فخرجت  مسدود 
ومن  والتشغيل  والتنمية  الكريم  العيش  يف 
وهذا  نريد،   تنموي  منوال  معرفة  علينا  هنا 
عديد  توفر  من  فالبد  بسهولة،  يتحقق  ال 
يذهب  حتى  بها  القيام  الدولة  عىل  العوامل 
التّخلص  بعد  الداخلية  الجهات  اىل  االستثامر 
اساسية  بنية  وتوفر  االدارة  بريوقراطية  من 
وهذا ما يغيب اىل حّد اآلن رغم مرور كل هذه 
السنوات عىل  قيام الثورة إذ مل يقع تطبيق ما 
اليوم يف عنق  الداخلية ونحن  الدستور من متيز إيجايب للجهات  جاء به 
الزجاجة ألن الدولة مل تتحمل مسؤولياتها ومل تستمع للخرباء واملختصني 
واالتحاد له من الكفاءات الكثرية يف شتى املجاالت وكان عليها االستفادة 
التي  الصعوبات والعوائق والعقبات  لتلك  البدائل  بتقديم  من تجربتهم 
الداخلية  الجهات  أبناء  منه  يستفيد  تنموي  إنجاز  أي  تحقيق  تعوق 
وأعتقد أن ترصف املسؤولني يف السلطة يفتقر إىل أّي تصور او رؤية لتلك 
الرغبة يف االستفادة  املشاكل والصعوبات وكيفية تجاوزها وكذلك غياب 
وامالءات  لرشوط  خضوعهم  مقابل  االقتصادية  والخربات  الكفاءات  من 
تغري  وعدم  القروض  تقديم  بني  تربط  التي  الدولية  املالية  املؤسسات 

املنوال التنموي املعتمد مبا ترك البالد رهينة تدور يف املكان نفسه.
* لكن أين هي برامج األحزاب للنهوض بالجهات 

الداخلة التي روجت له في حمالتها االنتخابية؟
جهة  كل  بواقع  ومرتبطة  مدروسة  برامج  عىل  يحتكمون  ال  هم  ـ 
الواقع  عن  بعيدة  شعبوية  مقرتحات  سابقا  ذكرت  كام  يقدمون  هو  بل 
ما  كثريا  إذ  السلطة  إىل  وصولهم  عند  القيادة  مهارات  يفتقدون  النهم 
نستمع لرئيس الحكومة وهنا أقصد كل روؤساء الحكومات يتحدث عن 

االصالحات عند تسلمه مهاّمه لكن بتتايل األيام ال يتغري أي يشء.
* حسب رأيك ما هي اإلصالحات المستعجلة 

في هذه المرحلة؟
ـ أولوية الحوار الوطني الذي يفرتض ان  تشارك فيه األطراف الفاعلة 
هناك  ومن  السلطة  يف  الثقة  تعود  حتى  االولويات  لضبط  واملختصون 
نبحث امكانية القيام باالصالحات املستوجبة الن بقاء املاسكني بالسلطة 
للخرباء  االستامع  عدم  اي  نفسها  االساليب  واعتامد  نفسه  املكان  يف 
لن  الحكومة  لها  تروج  التي  غري  اخرى  تصورات  لهم  الذين  واملختصني 

يتغري اي يشء بل ستزداد االوضاع تدهورا.
الحقوق  منتدى  في  سابقا  تجربتك  بحكم   *
تصريحات  تقبلت  كيف  واالجتماعية  االقتصادية 
وربطه  فرنسا  إلى  زيارته  خالل  الحكومة  رئيس 

الهجرة غير النظامية باإلرهاب؟
تلك  ان  اعتربنا  موقفنا  اصدرنا  مدين  مجتمع  كمنظامت  نحن  ـ 
الترصيحات تنّم عن عدم دراية واطالع مبلف الهجرة اذ من املفرتض ان 
يدافع رئيس الحكومة عن حقوق املهاجرين ويطالب بتحسني اوضاعهم 
خاصة انهم يهاجرون لتحسني اوضاعهم والبد من إيجاد مقاربة مغايرة 
يف تعاطي البلدان االوروبية مع الهجرة واملهاجرين حتى ال يجد اليمني 
املتطرف يف تلك الترصيحات حجة ملزيد التضييق والتشّدد تجاه املهاجرين 

التونسيني بالبلدان االوروبية.

مسعود الرمضاني: عضو المكتب التنفيذي لألورومتوسطية لحقوق اإلنسان »الشعب«

* دعم الشخصيات الوطنية ملبادرة االتحاد تأكيد على وقوفه إىل جانب 
القضايا  الوطنية وحرصه على مصلحة البالد

 *  على الفاعلين في 
المشهد الوطني 

إعطاء معنى جديد 
للسياسة بعيدا عن 
التجاذبات والصراعات 
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غاية  اىل  تونس  يف  الطوارئ  حالة  يف  التمديد  عىل  قليلة  أيام  منذ  اإلعالن  تم 
تشمل  استثنائية  صالحيات  الداخلية  وزارة  الطوارئ  حالة  ومتنح   ..2021 جوان 
الصحافة  ومراقبة  ونهارا،  ليال  املحالت  وتفتيش  التجوال  وحظر  االجتامعات  منع 
وهذه  وغريها.  واملرسحية  السينامئية  والعروض  اإلذاعي  والبث  واملنشورات 
الصالحيات تطبق دون وجوب الحصول عىل إذن مسبق من القضاء التونيس، األمر 

الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.
وينّص الفصل 24 من الدستور التونيس عىل حق املواطنني يف اختيار مكان إقامتهم، 
وحرية التنقل داخل البالد، والحق يف مغادرة البالد. وإضافة إىل ذلك، ينّص الفصل 
والحريات  بالحقوق  املتعلّقة  الّضوابط  يحّدد  القانون  أن:  عىل  الدستور  من   49
هذه  توضع  وال  جوهرها.  من  ينال  ال  مبا  ومامرستها  الدستور  بهذا  املضمونة 
الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية وبهدف حامية حقوق الغري، 
أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة. 
باإلضافة إىل ذلك، ينّص الدستور عىل أن هذه القيود »يجب أن تكون متناسبة مع 
الهدف املقصود«. ومع ذلك، فإن تونس مل تنشئ بعد محكمة دستورية، مام يعني 
أنه من املستحيل حاليا الطعن يف دستورية اإلجراء S17 يف املحاكم والذي ترّضر 

منه آالف التونسيني...
مقاومة  إىل  الهادفة  الوقائية  اإلدارية  اإلجراءات  سجل  ضمن   S17 إجراء  ويتنزل 
اإلرهاب. مينع هذا التصنيف مواطنني تونسيني تتعلق بذّمتهم شبهات االنتامء إىل 
تنظيامت إرهابية أو تبييض األموال من مغادرة الرتاب التونيس أو من السفر من 
والية إىل أخرى داخل تونس. ويدعى اإلجراء بـ»االستشارة قبل املغادرة«، لكنه ال 
يتعلق فعليا باالستشارة بقدر ما ينّص عىل الحّد من التحركات بني الواليات واملدن 
واملنع من التحول خارج تونس ضمن آلية قيود الحركة عىل التنقل والسفر. وتتعلق 
بقية االجراءات األخرى، كذلك بالتنقل لكنها تختلف يف مستوى درجة التصنيف. 
ملقاومة  الوطنية  اسرتاتيجيتها  ضمن  الداخلية  وزارة  بوبته  الذي  اإلجراء  وهذا 
منظامت  تصفه   ،2013 منذ  التوتر«  »بؤر  إىل  الشباب  سفر  من  والحد  اإلرهاب، 
حقوقية محلية ودولية بغري الدستوري، وبانتهاكه ألبسط حقوق األفراد يف التنقل 
بحرية، سواء داخل تونس أو خارجها، كام أن املحكمة اإلدارية أقرت بعدم رشعيته، 
لكن رغم ذلك تواصل األجهزة األمنية يف البالد تطبيقه عىل األفراد بشكل تعسفي.

إجراء قمعي 
ويعترب اإلجراء S17 هو أكرثها تداوال يف تونس، حيث ترضر منه آالف املواطنني، 
لهذا  الخاضع  املواطن  عبور  أثناء  األمن  عون  بها  يقوم  استشارة  عن  عبارة  وهو 
اإلجراء، لكنه تحول بعد ذلك إىل أوامر رصيحة بحظر السفر رغم غياب أي حكم 

قضايئ بذلك.
SI� يعني قامئات التدابري األمنية االستثنائية S17 يف اإلجراء املعروف بـ S  ححرف

GNAL وعددها 21 تتعلق باملتهمني أو املشتبه بهم يف قضايا اإلرهاب واملخدرات 
واالتجار بالبرش والدعارة أو العائدين من بلدان تصنفها تونس كبؤر التوتر. وترتاوح 

التصنيفات من الحد من التنقل اىل االقامة الجربية.
S17  و S19 هي تدابري وقائية تشمل العائدين من بؤر التوتر.

S16  هو إجراء سيادي يهّم األجانب املتعلقة بهم شبهات أو تهم.
S18 هو رمز تدابري املراقبة األمنية ويعني أن صاحبه تحت املراقبة.

S1 هي مراقبة التحركات، S6 هو رمز إجراء التفتيش الدقيق يف املطارات ومعابر 
املدن واملوائن ونقاط العبور وغريها.

ملناهضة  العاملية  املنظمة  قدمت  اإلطار،  هذا  ويف 
التعذيب يف وقت سابق تقريرا حول إجراءات املراقبة 
سياسة  إطار  يف  الداخلية  لوزارة  التابعة  اإلدارية 
التدابري  تلك  ان  املنظمة  وأكدت  اإلرهاب.  مكافحة 
يف  كبري  بشكل  ساهمت  أنها  مبينة  اعتباطية،  تعترب 
تدمري حياة األشخاص الخاضعني لها، ال سيام أنها غري 
اثناء  اال  لها،  الخاضع  الشخص  بها  يعلم  وال  قانونية 
للتاكد من هويته او خالل مروره عرب املعابر  إيقافه 

الحدودية.
من جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن وزارة 

الداخلية قيّدت حركة ما يقارب 30 ألف شخص منذ 2013 يف إطار إجراءات رسية 
تعرف باسم S17 وهي إجراءات ال ميكن للعموم االطالع عليها وتفتقر إىل اإلرشاف 

القضايئ الكامل.
وغري  قانونية  غري  اإلجراءات  تلك  التعذيب  ملناهضة  العاملية  املنظمة  وقالت 
التنقل،  االنسان وحرية  التونيس ومبادئ حقوق  الدستور  دستورية وتتعارض مع 
معتربة أنه من غري املعقول اخضاع مواطن إلجراء معنّي دون حكم قضايئ ودون 
التمتع بحقه يف الطعن. يف املقابل تظلّم املترّضرون من مختلف اإلجراءات الرقابية 
لدى املحكمة اإلدارية التي أصدرت بدورها أكرث من 800 حكم بإلغاء هذه التدابري 

يف حقهم نظرا إىل عدم استنادها ألي مرجع قانوين، لكن وزارة الداخلية مل تتعامل 
مع هذه االحكام بجدية.

هذه  طائلة  تحت  املواطنني  عدد  عن  أو  قامئة  عن  الداخلية  وزارة  تفصح  ومل 
يف  نرشته  تقرير  يف  أوردت  التونسية  للعدالة  املالحظ  شبكة  أن  إال  اإلجراءات، 
وقت سابق اىل خضوع 100 ألف مواطن تونيس لإلجراء الحدودي S17 فقط دون 
احتساب بقية اإلجراءات، مام يعني أن عدد الخاضعني ملختلف اإلجراءات يتجاوز 

هذا العدد. 
من جهتها اعتربت وزارة الداخلية أن هذا العدد مبالغ فيه دون أن تقدم رقام رسميا 
لعدد املواطنني الخاضعني لهذا االجراء بحجة أنها تقوم بعمليات مراجعة دورية 

لقامئات الخاضعني لـ S17 وغريها من اإلجراءات. 
كرثة  بسبب  عمله  فقد  من  هناك  فإن  التعذيب،  مناهضة  منظمة  وحسب 
االستدعاءات والحّد من حريته يف التنقل وهناك من تم عزله اجتامعيا بسبب كرثة 
املداهامت، وهناك من ُعزل يف محيطه العائيل واالجتامعي بعد وصمه باإلرهاب 
لهذه  اخضاعه  وكان  واحدا  يوما  السجن  يدخل  مل  من  وفيهم  قضايئ  حكم  دون 
يجلس  ولحيته ومع من  لباسه  تتحدث عن  أمنية  تقارير  إىل  التصنيفات مستندا 

يف مقهى الحي. 

S17 واستغالل قانون الطوارئ
وغالبا ما تعتمد عنارص الرشطة عىل هذه التصنيفات من أجل القيام مبداهامت 
وعمليات تفتيش واستجواب مواطنني دون أذون قضائية. ومل تشمل هذه التدابري 
املشتبهني أو العائدين من بؤر التوتر أو الذين سجنوا سابقا مبقتىض قانون مكافحة 
متهمني  كانوا  ملن  أصدقاء  أو  إخوة  أو  مقربني  أيضا  وإمنا شملت  فقط،  اإلرهاب 
باإلرهاب يف السابق. وفوجئ عدد من األشخاص بإخضاعهم إلجراء S17 أو غريها 
بأحد  صداقة  أو  قرابة  عالقة  بسبب  فقط  الداخلية  تتبعها  التي  اإلجراءات  من 

املشتبهني باإلرهاب، وليس بالرضورة ألحد املوقوفني عىل ذمة قضايا إرهابية.
أن  والعاملية  املحلية  الحقوقية  املنظامت  وتجمع 
هذه التدابري االستثنائية منافية متاما لحقوق اإلنسان 
للمنظمة  العام  األمني  ويعترب  القوانني،  لكل  ومخالفة 
»ما  أن  ستابروك  جريالد  التعذيب  ملناهضة  العاملية 
الدولة  حامية  رضورة  ليس  هو  هنا  مناقشته  يتّم 
التونسية ملواطنيها من العمليات اإلرهابية التي متّس 
من أهّم قيم حقوق اإلنسان، إمنا طريقة تطبيق هذه 
الحامية. هل أن الحامية تحرتم القانون أم أنها مشوبة 
القمعي  املراقبة  نظام  واضحني:  فلنكن  بالتعسف؟ 
العنيف كام  التطرف  بتغذية  يهّدد  ال يعزز األمن بل 

أظهرت التجربة مرارا وتكرارا«.
األسئلة  عن  اإلجابة  يف  نفسه  التعامل  عىل  الداخلية  وزارة  حافظت  جهتها  من 
املتعلقة بهذه التدابري غري القانونية، فهي يف الوقت نفسه تستغل قانون الطوارئ 
تتعهد  نفسه  الوقت  ويف  دستوريته  عدم  عىل  الجميع  اتفق  والذي   1975 لسنة 
اإلنسان  لحقوق  احرتاما  االعتباطي(  التصنيف  )منظومة  املنظومة  هذه  مبراجعة 
باتباعها  اإلجراءات  لهذه  استعاملها  الداخلية  وتربر  املواطنني.  تنقل  وحرية 
لالسرتاتيجية الوقائية الوطنية ملكافحة اإلرهاب وإىل سلطتها التقديرية التي تخّول 
الحدود  ومنها  الجمهورية  تراب  بكامل  األشخاص  جوالن  مراقبة  الداخلية  لوزير 
الرتابية والبحرية ومبارشة الرشطة الجوية حسب أحكام الفصل 4 من األمر عدد 

342 لسنة 1975 املؤّرخ يف 30 ماي 1975.
ولنئ اكدت وزارة الداخلية عىل أنه تم حرص مجال العمل باالستشارة قبل العبور، 
تم منذ فرتة  إذ  الحدودية فقط،  املعابر  بإجراء S17 يف  املتعارف عليها اصطالحا 
االنطالق يف املراجعة الدورية للمشمولني بهذا االجراء الحدودي، مشددة عىل أن 
الداخلية تسعى إىل التوفيق بني احرتام الحقوق والحريات وإنفاذ القانون. وتؤكد 
الوزارة ايضا أن هذا االجراء اإلداري ليس مبعزل عن رقابة القضاء اإلداري باإلضافة 
الحدودي  االجراء  بهذا  املشمولني  قامئات  من  ألف شخص  أسامء  رفعت  أنها  إىل 

باإلضافة إىل حرص مجال العمل بهذا االجراء يف املعابر الحدودية فقط.
املتعلق  الحدودي  اإلجراء  وإلغاء  تنفيذ  بإيقاف  قضت  اإلدارية  للمحكمة  لكن 
باإلشارة قبل العبور واملعرّب عنه بـ)S17( يف الحاالت التي وردت عليها واعتربته غري 

قانوين وفاقد للرشعية.
 

غياب معايير التصنيف 
وزارة  تتحاىش  فيام  الحدودي،  اإلجراء  ضحايا  بعدد  رسمية  إحصائية  توجد  ال 
الداخلية الحديث عن هذا اإلجراء واملشمولني به، لكن منظامت حقوقية يف تونس 
عىل غرار »مرصد الحقوق والحريات« الذي يعد مقره ملجأ آلالف األشخاص من 

ضحايا هذا اإلجراء، تقول إن عددهم يتجاوز مائة ألف شخص بني ذكور وإناث.
ويؤكد مرصد الحقوق والحريات بتونس، إن قرابة 50 % من املشمولني باإلجراء 
الحدودي »أس S17( »17( مل تطأ أقدامهم مراكز الرشطة ومل يسافروا خارج الرتاب 
أنفسهم  وجدوا  ذلك  رغم  ولكنهم  قضايئ،  قرار  أي  ضدهم  يصدر  ومل  التونيس 

ُمَصنَّفني تحت هذه »االستشارة األمنية« بغري علمهم، حسب ما وثّقه املرصد.
ويقّر املرصد بعدم دستورية هذا اإلجراء الذي تحّول إىل عصا غليظة يف يد الداخلية 
لفرض انتهاكات جسيمة ضّد األفراد داخل البالد وخارجها خصوصا من املشمولني 

بالعفو الترشيعي العام من ضحايا النظام السابق.
وهناك شهادات لضحايا هذا اإلجراء الحدودي أكدوا أنهم يحاسبون عىل ماضيهم 
بأنهم  التونسية  الدولة  اعرتاف  رغم  االستبداد،  زمن  الطاليب  أو  الديني  ونشاطهم 
ضحايا منظومة االستبداد، وشهادات آلخرين برأهم القضاء من تهم إرهابية، لكنهم 
أو حتى  القميص  أو  اللّحية  بسبب  األمنية  التضييقات  من  اللحظة  يعانون حتى 

ارتياد املساجد.
وتكون التربيرات التي تقدمها الجهات اإلدارية بوزارة الداخلية إثر مراسلتها من 
قبل املحكمة اإلدارية التي يتظلم عندها املئات من ضحايا هذا اإلجراء األمني، إما 
تحت غطاء حالة الطوارئ التي ال تزال سارية املفعول، أو تحت منظومة مكافحة 
تحت  اإلداري  الضبط  سلطة  األمنية  للجهات  تعطي  وزارية  مراسيم  أو  اإلرهاب 

غطاء الحامية األمنية وفرض النظام العام.
ومن جانبها، تعمد وزارة الداخلية إىل التّعتيم عىل هذه امللّفات الّنابعة عن قرار 
إداري، والتي تفلت من أيّة رقابة عدليّة، أي ال تخضع لسيطرة القضاء. تعتيم تاّم 

عىل العدد الحقيقي للخاضعني لإلجراء وعىل طبيعة التّصنيف. 
ويجهل القضاة واملحامون واألرس، عىل حد الّسواء، كّل ما ميّت إىل معايري التّصنيف 
بصلة. ويبقى الغموض قامئا يف غياب كيّل ألّي  قرار قضايئ. كام أّن إدانة عرشات 
اآلالف من األشخاص بناَء عىل قرار إداري، مع غياب القرائن أو القرارات القضائية، 
تطرح معضلة جّدية. كام نّدد املحامون بهذا القرار التّعّسفي يف حني أبدى بعض 
القضاة والقاضيات اعرتاضا محتشام. يجدر هنا التّذكري بأّن هذا التصنيف يتعارض 
مع مقتضيات الفصل 24 من الّدستور. لكن كيف ميكن إثبات ذلك يف ظّل غياب 

محكمة دستورية؟  

االنعكاسات السلبية لإلجراء الحدودي 
عىل  اإلجراءات  لهذه  الخطرية  باالنعكاسات  الّنفس  علم  يف  األخّصائيون  وينّدد 
بعض  آثر  األمنية،  الهرسلة  إىل  تعرّضهم  ومع  املعنيّني.  لألشخاص  النفسية  الّصحة 
املصّنفني S17 االلتحاق مجّددا ببؤر التّوتر كام هو الّشأن بالّنسبة إىل شقيق مغّني 
الراب الشهري دي جي كوستا. هذا الفتى الذي هجر جبهة القتال الّسورية عائدا إىل 
تونس حيث تّم العفو عنه الحًقا، والذي تعرّض إىل عديد املضايقات بتعلّة الرقابة 

القضائية املستمرّة، ما دفع به إىل االلتحاق بالجبهة السورية مجّددا. 
ثم ال يجب أن ننىس حادثة الشاب محمد ضياء الذي انتحر حرقا يف منزل بوزلفة 
سنة 2018، بعد أن شعر باملرارة من التضييقات املسلطة عليه من السجن الذي 
به  فاض  أن  بعد  االنتحار حرقا  اختار محمد ضياء عرب  فيه وهو طليق.  يعيش 

الكأس. وقد يحدث أن يفّضل آخرون أن يعانوا يف صمت إىل حّد املوت.
ومن بني التّداعيات امليدانيّة األخرى هو أّن هذه اإلجراءات من شأنها أن ترّشع 
النتهاكات أعوان األمن الذين يفلتون من املساءلة. يف الواقع، فإّن ذلك يضفي إطاًرا 

قانونيًا للهرسلة األمنيّة. 
* حياة الغامني 

..S17 حالة الطوارئ واإلجراء الحدودي *

أكثر من 100 ألف تونسي ممنوعون من التنقل والسّفر 

* تصنيف غامض 
ومزاجي، مقاييس 
تمييزية وتعسف 
أمني دمر حياة 
الخاضعين له 
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طارق  بأملانيا،  املقيم  التونيس،  الكاتب  يرفُع  حياد  ودون  واحدة  ُدفعة 
الّشيباين يف روايته األخرية »وطن يف قاعة االنتظار« الّصادرة عن دار زينب 
للّنرش والّتوزيع، يرفع الغطاء عن القمقم العميق الذي اسمه الواقع الّتونيس 
ليرتك القارئ »عاريا« أمام قروح هذا الوطن املثخن بالجراح وبالُعقد الغائرة 
واالجتامعّية  والّثقافية  الطبقّية  انتامءاتهم  اختالف  عىل  أفراده  بواطن  يف 
محاولة  يف  بالواقع  الّروايئ  الّنص  فيها  يرتبط  مل  الّرواية  فهذه  والّسياسية، 
إىل أن يكوَن صداُه، بل إّن الكاتب طارق الّشيباين وهو يكتب روايته هذه، 
جعل »الواقع بالّنسبة إىل الّنّص تقنية، والّنّص بالّنسبة إىل الواقع موضوع« 
مثلام يقول الّناقد املرصي مصطفى الّضبع، ولذلك رمبا يرتبك القارئ أمام 
ظواهر  رواية  أمام  نحن  هل  الّتايل:  الّسؤال  يكّرر  ويظّل  الّرواية  أحداث 

مجتمعّية أم أمام رواية شخصّيات فرديّة ذات نزعة بطولّية مهيمنة؟
دون حياد، وبشكل حاسم وقاطع يُدخلنا الكاتب طارق الشيباين إىل العوامل 
ُمهّمشة  أمام شخصيّات  لوجه  وجها  ويضعنا  التونيّس،  للمجتمع  السفليّة 
يف  ذاتها  تحقيق  يف  فشلت  الّداخل،  من  ومطُحونة  بل  وُمهانة،  ومقصيّة 
مجتمع تقليدّي يُجزل بسخاء تقديم كل مرّبرات الّسقوط والفشل، فعىل 

بني  األزيّل  الّصاع  يتوقّف  ال  الّرواية  كامل  امتداد 
»الحاملة«  الّذات  تحقيق  رصاع  واملجتمع،  الفرد 
تلك  يف  »القاسية«،  املجتمعية  املنظومة  داخل 
تجّوزا  عليها  نصطلح  رّبا  التي  املأساة/امللهاة 
»العبثيّة القدريّة«، وكأّن قدر أفراد هذا املجتمع أن 
يظلّوا يف انتظار »غودو« متاما مثل تلك الّشخصيات 
واملنعزلة يف مرسحيّة صموئيل  واملهّمشة  املعدمة 
بيكيت، بل إن شخصيّات طارق الشياين ال تختلف 
عن شخصيّات بيكيت وعن عبثيّة األقدار وسخريّتها 
وسوداويّة املصائر، شخصيّات ال هي حيّة وال هي 
الحياة  تنتظر  كام  املوت  تنتظر  شخصيّات  ميّتة، 
الشيباين  طارق  الكاتب  أن  خاّصة  املسافة،  بنفس 
الواقع،  صميم  من  منوذجيّة  شخصيّات  اختار 
الذي نصطلح  ذاك  »املوازي«  الواقع  وتحديدا من 
عليه باألحياء الشعبيّة با تحمله من شحنات سلبيّة 
سياسة  من خالل  يزال-  -وال  املجتمع  كرّسها  التي 

املركز والهامش.
هندسة  وفق  رسدّي  نظام  داخل  الّرواية  تتحرّك 
خطّّي  بشكل  مرُسومة  حكائيّة  وبنية  مضبُوطة 

تتحرّك ضمن  الّرواية  فأحداث  متشّعبة،  مسارات  باطنها  ويف  الظّاهر،  يف 
مسارين رئيسيّني، مسار عائلة »يس ناظم« ومسار عائلة »يس الفاضل« ومن 
املسارين تنفتح مسارات ثانوية تغّذي األحداث التخييلية وترفد املسارين 
الروايّئ  املسار  يف  الفاعلة  والشخصيّات  واألحداث  بالحكايات  الرئيسيّني 
يتغّذى  مركزي  مسار  مهّمشة،  ومسارات  مركزي  مسار  أمام  وكأنّنا  عاّمة، 
من املسار املهّمش، متاما مثل املجتمع الذي تتغّذى فيه سلطة املركز من 
ومن خالل صناعة  البرشيّة  املصانع  التنويع يف  الهامش من خالل  شعب 
الفساد وصناعة اإلرهاب وصناعة العهر الجسدي والعهر القيمي لتزدهر 
بضائع الوطن املبقور، ورّبا لذلك يستغني الكاتب عن تقنية الحوار بشكل 
يكاد يكون كلّيّا، فالحوارات نادرة أمام سطوة الرّسد، وهي يف الغالب، أي 
الحاالت دامئا  الحوارات، مبترسة أو متقطّعة أو مقتضبة ولكّنه يف جميع 
الحوار داخل  انقطاع  الرّسد، ورّبا هذه إحالة غري مبارشة عىل  يف خدمة 
املجتمع ذاته وبني فئات الشعب الواحد... ففي تونس »أغلب األشياء فيها 
رائعة... اليشء الوحيد القبيح هو عقليّة الناس املتخلّفة والرّشطة«. ولذلك 

رّبا أصبح هذا الوطن »تاريخيّا يف حكم التّاريخ«.
تضعنا الّرواية أمام عائلتني تقليديّتني/محافظتني من عمق املجتمع التونيس، 
مة تؤكّدها عبارات من قبيل( كام بالكثري من التّونسيني/كأغلب  وهذه السِّ
تونس  يف  املعلّمني  التّونيس/وكأغلب  املجتمع  التّونسية/فأغلب  العائالت 
تقريبا... )عائلة يس ناظم »رجل عقاليّن... يعمل يف مجال التّعليم منذ ما 
جهة،  من  ويرسي  يارس  التوأم  ابنيه  مع  وتحديدا  عاما«  ثالثني  عن  يزيد 

الخمسيني  الكهل  العيّاري  بن محمد  الفاضل  عائلة يس  ثانية  ومن جهة 
والتاجر الجموح صاحب رشكة استرياد وتصدير الخردة، وعالقاته املتشعبة 
العزيز  عبد  الطرابلسية  وخادم  القديم  والنظام  الطرابليس«  »عامد  مع 
الفتى الكايف الجشع وتاجر الخشب فرج صاحب األرايض والكنوز، ومصري 
العائلتني بعد سقوط الّنظام واختالف مسارات الشخصيّات التي ستلتقي 

جميعها يف كونها »دجاجات بيضاء يف مفارخ الدولة، دجاجات كسيحة«.
للتوّغل  واألنثويّة  الذكوريّة  الشخصيّات  من  »بجيش«  الكاتب  ويستعني 
بعيدا يف الرّسد التخيييل، وأغلب الشخصيّات تشرتك يف حملها »كنية« دالة 
عىل دورها يف الّرواية، ولكّل شخصيّة نادرة أو طرفة أو حادثة يسوقها لنا 
الكاتب إلضفاء نوع من التّعاطف مع هذه الشخصيّة أو تلك أو لجعلها 
شامشط/عيل  القطوس/نعيمة  الفأر/حّمة  كامل  وسخرية(٬  تنّدر  موضع 
ولد الغولة/عمر بّعّوة/خميس طرازان/لحبيب صحة/فتحي الضبع/سعيدة 
قربلة/لطفي  تقازة/محمد  جربوعة/توفيق  ياغورطة/فوزي  املهبولة/عيل 
مهامشة/منرية شقاللة...(، وتجمع أغلبهم »الخربة« مكانا آمنا رغم عفونته، 
عن  بعيدا  الزطلة  تدخني  أو  البرية  لرشب  الحومة  أوالد  إليه  يلجأ  »بناء 
أعني الفضوليني« أو »األلفا روميو« سيارة الرّشطة 
وطبعا  الّسجن  أو  »الحومة«  مقهى  أو  الّشهرية 

قوارب املوت املتّجهة نحو الّسواحل االيطاليّة. 
يف  الخيالية  العوامل  من  يسحبنا  الكاتب  لكن 
بعدد  أيضا  يستعني  وهو  الواقع  أرض  إىل  روايته 
من الشخصيّات الفنيّة والثّقافية التّونسية مل تكن 
بعيدة عن الفضاء الهاميش أو الفضاء املراقب تحت 
موسيقينّي  أسامء  فتعرتضنا  الّسلطة«  أعني »كالب 
الشمك/ )رضا  مثل  ومرسحيّني  ورّسامني  وكتّاب 

ناجي/كامل  عثامن/ظافر  بن  الجاليل/حسن  رضا 
الجزيري/الحبيب  الجبايل/الفاضل  التوايت/توفيق 
فضاءات  يف  تتحرّك  يجعلها  هو  بل  بوعبانة...(، 
الحانات  منها  وخاصة  تونس  يف  فعال  موجودة 
العاصمة،  وسَط  مرسيليا  شارع  يف  واملطاعم 
الخيال/الواقع،  الثنائية:  هذه  مع  وانسجاما 
شخصيّات روائية/شخصيات حقيقيّة، تتوفّر رواية 
طارق الشيباين عىل معَجمني لغويني، معجٍم ميكن 
السوقيّة  األلفاظ  فيه  تتناسل  بالّشعبوي  وصفه 
من  بشحنات  يزخر  نفسه  الوقت  ويف  والشتائم، 
املواقف املضحكة، ومعجٍم ثاٍن ثقايف يزخر باملفردات الفلسفية والفكرية 
واإلحاالت الثقافية وبعديد التحليالت التي تقتضيها املواقف والوضعيات 
الروائية، وبني املعجمني والّسياقني يُحرّك الكاتب أحداث روايته يف سالسة 
بوجود هّوة بني العاملني، بل إن  القارئَ  ويف تصاعد خطّّي ال يُشعر معها 
النظام  تسلّط  من  فيه  يشرتكان  با  الفئتني  بني  الهّوة  هذه  يردم  الكاتب 

والقهر االجتامعي واألفق الغائم...
وتتحرّك أحداث الّرواية يف زمن محدود ميتّد عىل عقدين من الزمن تقريبا، 
عقد سابق للثورة وعقد الحق لها، أي من سنة 2000 إىل حدود سنة 2020 
تقريبا، وهذه املدة هي أيضا تقريبا عمر التّوأمني يارس ويرسى، وهذا ما 
ملاذا  تدر  »مل  التوأمني  والدة  منى  السيّدة  لسان  عىل  الرّاوي  لنا  يكشفه 
انثالت إىل جانب دموعها، ذكرى إنجابها لولديها، التي تعود إىل أكرث من 
عرشين سنة مضت«، أما زمن الكتابة فهو زمن عكيس ينطلق من النهاية 
املحتومة أو املتخيّلة لكل عائلة من العائلتني، فالكاتب ينطلق يف روايته 
من لحظة تفتيش منزل عائلة »يس ناظم« بحثا عن ابنه يارس الذي أصبح 
يف  الوّهايب  اإلرهاب  شيوخ  واستقبله  إيطاليا  إىل  »حرق«  أن  بعد  إرهابيا 
مدينة بالريمو أين أنهوا عمليّة غسل دماغه هناك وهي التي ذهبت من 
يف  متمثلة  تونس  يف  اإلرهاب  أذرع  لها  مّهدت  وقد  لذلك  جاهزة  تونس 
أحزاب اإلسالم السيايس وتحديدا حركة النهضة، وباملثل ينطلق الكاتب يف 
الفاضل« من لحظة خروج هذا األخري من سجن  رسد حكاية عائلة »يس 
الهوارب الرّهيب، بعد أن قّض قرابة سبع سنوات خلف القضبان بتهمة 

الفساد  بعيدا يف مسارب  توّغل  الذي  الكنوز، وهو  اآلثار واالتجار يف  بيع 
واإلثراء غري املرشوع منذ أن »أُجرب« عىل العمل تحت إمرة عامد الطرابليس 

وإىل أن أصبح الجشع والطمع عنده منط حياة وأسلوب عيش.
وعىل كامل الّرواية »ينضبط« الكاتب إىل املسار الخطّي الذي رسمه لروايته، 
الشخصيّات  وتطّور  العائلتني  أحداث  بني  املتناوب  الرّسد  طريقة  متوّخيا 
عنوان هي  ثالث  عدا  وما  300 صفحة،  قرابة  امتداد  فعىل  لهام،  املكونة 
الروائيّة  املقاطع  تتواىل  االنتظار«،  »قاعة  »نعيمة«،  سليامن«،  »أحداث 
بشكل متناوب تحت عنوانني رئيسيني، »التوأم« و»يس الفاضل«، وذلك بعد 
أن مّهد الكاتب يف البداية بعنوان »عائلة يس ناظم«، وكلها مقاطع روائيّة 
قريبة من املشاهد السينامئيّة التي تبدو مقطّعة األوصال يف الظاهر، غري 
أن الكاتب -كام املخرج متاما- يفتح يف نهاية كل مقطع/مشهد نافذة عىل 
األحداث املنتظرة يف اسرتسال رسدّي وتوليد خيايّل  يبعث اإلحساس لدى 
القارئ بأنه يف حالة انتظار دامئة مل سيلحق من األحداث وما سيتطّور من 

الوضعيّات.
األيديولوجيّة  الكتابة  ثقل  من  أيضا  يتخّفف  الّرواية  هذه  يف  والكاتب 
والكليشيهات  الجاهزة  القوالب  ومن  اإلسقاطات  من  تتغّذى  التي  تلك 
املتداولة، فالّرواية٬ رغم أن شخصيّتْي التّوأم يارس ويرسي تدوران يف الفلك 
األيديولوجي، الفكر اليسارّي من جهة و»الفكر« اليمينّي من جهة ثانية، 
فإن الكاتب حافظ عىل مسافة »الحياد« بني الشخصيّتني وهو يرسد تطّور 
املسافة  عىل  حافظ  مثلام  متاما  االيديولجّي،  سياقها  يف  منهام  واحدة  كل 
نفسها من »الحدث الثورّي« الذي احتضن أحداث الّرواية، وكان املنعرج 
الحاسم يف تطّور األحداث وتغرّي أحوال الّشخصيات رغم أن الكاتب ال يعود 
إليها بالتفصيل إالّ يف بعض املواضع ومن خالل بعض اإلشارات الّدالة، غري 
أن الكاتب وهو ينتص لعقل »يس الّنارص« أستاذ الفلسفة و»يس محمد« 
بعقالنيّته وصربه  ناظم«  املدرّس »يس  التوأم  لوالد  وخاصة  التّاريخ  أستاذ 
عىل املحن، إمّنا يعرّب عن انتصار ضمنّي يدفعه الكاتب -ولو باحتشام- يف 
آخر الّرواية إال أنّه ميثّل بصيص أمل للتخلّص من حالة االنتظار املقيت التي 
الّشعب، »فالتّاريخ والفلسفة درسان عىل غاية  تعاين منها مختلف فئات 

من األهميّة وكذلك عىل غاية من الخطورة...«.
واملسافرين  بالعابرين  تكون محتشدة  ما  غالبا  التي  االنتظار  قاعات  مثل 
واملنتظرين، كانت رواية طارق الشيباين محتشدة باملواضيع املختلفة التي 
عالج من خاللها الكاتب الكثري من املركّبات والعقد االجتامعية والنفسية 
املايل  الفساد  رئيسية،  ثالثة  سياقات  ضمن  تتحرّك  ومعظمها  واألخالقية، 
واإلداري وصناعة اإلرهاب واالنهيار القيمي واألخالقي بني فئات املجتمع، 
العلل  التّمظهرات والتعبريات املجتمعية لهذه  الشيباين  وقد وظّف طارق 
تقنية  عىل  الكاتب  فيها  اعتمد  توليديّة  بطريقة  املسترشية  والقروح 
كان  -مهام  شخصيّة  لكل  الكاتب  يخلق  الرواية  ففي  الشخصية/الحكاية، 
دورها يف املسار الروايئ العام- يخلق لها حكاية أو حدثا أو موقفا ليكون 
وتطّور  فيه  األحداث  نسق  وتغذية  للرواية  التّصاعدي  املسار  خدمة  يف 
الظواهر  مختلف  الثالثة  الّسياقات  يف  فتندمج  الرئيسيّة،  الّشخصيّات 
النظاميّة  والهجرة غري  الجنيس  والتّحرش  والعنف  اإلدمان  مثل  املجتمعيّة 
والتّوظيف  والبطالة  التعليم  وانهيار  والخيانة  اآلثار  وتجارة  والرّشوة 

السيايس...
يقول الكاتب باولو كويلهو »االنتظار مؤمل والنسيان مؤمل أيضا، لكن معرفة 
أيهام تفعل هو أسوأ أنواع املعاناة«، ورواية طارق الشيباين »وطن يف قاعة 
تنتهي،  ال  أنها  يبدو  التي  املعاناة  تعبرية رسديّة عىل هذه  االنتظار« متثّل 
فحالة الرّتقب واالنتظار تحّول الزمن إىل الالّزمن واليشء إىل الالّشيئ واملعنى 
إىل الالّمعنى والوطن إىل الالّوطن، ويتجىّل ذلك يف هذا الزّمن الدائرّي الذي 
تخرّيه الكاتب وكأنه يُطبق عىل أنفاس شخصيّاته ويرضب حصارا عىل تطّور 
مسارات حيواتهم وهم يدورون يف فلك االنتظار والرتقّب، فهم مثلام تقول 
نعيش  فيه.  رومنسيّة  وال  الّسأم  عىل  يبعث  قلقا  انتظارا  »نعيش  الرواية 
انتظارا قاتال. لقد دخل هذا الوطن منذ الثورة، ال بل قبل ذلك بكثري. منذ 
املتوّحشة...  الوندالية  واملاملك  النوميديّة  واململكة  وعليسة  حّنبعل  عهد 

قاعة انتظار كبرية يصعب الخروج منها«...

الوطن املْبُقور يف مصانع الفساد واإلرهاب

                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

أفكار متقاطعة 
رواَيُة »وطن يف قاعة االنتظار«:


