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 األخ العربي اليعقوبي الكاتب العام للسكك الحديديةا

إزاء  الحكومة لم تحرك ساكنا 
الذين  الشاحنات  نقل  أباطرة 

يستهدفون الشركة

 نعمان العشّ عضو مجلس النواب:

 لن نعيد تجربة الحكم مع النهضة 
وهناك تفشٍّ لثقافة اإلفالت من العقاب

 األزهر العكرمي:

االتحاد هو النقطة الوحيدة 
املضيئة يف تونس

 معز الجودي الخبير في المخاطر المالية:
تونس تعيش حالة 

إفالس حقيقي...

يف ظل الوضع السياسي واالقتصادي املتعثر
أطراف تدعو إىل تشكيل حكومة إنقاذ وأخرى تطالب بتفعيل 

الحوار الوطني وثالثة ترى الحل يف انتخابات مبكرة

الحزب العجوز 
يتذكر أيامه!

 في المجلس الجهوي بسوسة
إقرار اإلضراب يوم 20 ماي 
والطوفان قادم إذا لم نتحرك

 صرخة فزع من أجل أطفال تونس
الواقع أشد بؤسا مما جاء يف دراسات 

املختصني يف غياب الوقاية 
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

األخ الطبوبي واملشيشي يتابعان مباراة كرة قدم  
دعام للنشاط الريايض والجمعيايت املدين الذي تقوم بها املؤسسات العمومية لفائدة أعوانها يف هذا املجال، واكب كل من األخ األمني العام 

نور الدين الطبويب والسيد  رئيس الحكومة هشام املشييش والسيد وزير النقل معز شقشوق والهياكل النقابية لقطاع النقل يوم السبت 
27 مارس 2021 فعاليات الدور النهايئ للبطولة املصغرة لكرة القدم للموسم الريايض الحايل لودادية رشكة نقل تونس والتي جمعت فريقي 

مستودع الرشقية ومستودع الزهروين، مبنطقة املغرية فوشانة من والية بن عروس.

األزهر العكرمي االتحاد هو 
األكثر وعيا باألزمة الخانقة  
قال الناشط السيايس والوزير السابق األزهر العكرمي إن تونس تعيش »حالة عطب 

تسببت فيها مختلف األطراف السياسية التي اختارها الشعب يف انتخابات 2019«.
وأضاف العكرمي أن »النقطة الوحيدة املضيئة يف النفق هي االتحاد العام التونيس 

للشغل«، مشريا إىل أنه »الجهة األكرث وعيا باألزمة الخانقة التي متّر بها البالد وهو يسعى 
ويحاول رغم كل حمالت التشويه إىل إيجاد حلول«.

ودعا العكرمي إىل االبتعاد عن التجاذبات السياسية واالقتتال والعمل عىل الخروج من 
األزمة االقتصادية واالجتامعية.

االخ سمري الشفي يف قفصة ثم 
يف الحمامات

الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  انعقد 
مارس   31 االربعاء  أمس  يوم  بقفصة  للشغل 
بقفصة  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار   2021
املساعد  العام  االمني  الشفي  االخ: سمري  برئاسة 
لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عن املرأة 

والشباب العامل والجمعيات.
عدد  في  المجلس  تفاصيل 

الحق.
والشباب  باملرأة  املكلف  املساعد  العام  االمني  سمريالشفي  االخ  يرشف  كام 
العامل والجمعيات عىل اشغال الهيئة االدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم 
الثانوي وذلك يوم الجمعة 02 أفريل 2021 عىل الساعة التاسعة )09٫30( صباحا 

بنزل الهدى بالحاممات الجنوبية

هيئة إدارية قطاعية 
لالشغال العمومية 

انه  الشعب  علمت 
عقد  عىل  املوافقة  متت 
القطاعية  االدارية  الهيئة 
لالشغال  العامة  للجامعة 
العمومية لإلسكان والبيئة 
الخميس  يوم  وذلك 
عىل   2021 أفريل   08
والنصف  التاسعة  الساعة 
بنزل  صباحا   )09٫30(

الدين  صالح  األخ  برئاسة  ـ  الجنوبية  بالحاممات  الهدى 
الدواوين  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الساملي 

واملنشآت العمومية

لجنة جرب الضرر بهيئة 
الحقيقة والكرامة يف االتحاد 

استقبل األخوان حفيظ حفيظ وسمري الشفي عضوا املكتب التنفيذي الوطني 
وفدا عن لجنة جرب الرضر بهيئة الحقيقة والكرامة برئاسة السيد عبد الرزاق 

ّدوا  الكيالين ممثل الهيئة، بحضور عدد من قدماء النقابيني من الذين رشرُ
ّذبوا وأطردوا خالل أزمات 1978 و1984 ويف حقبات زمنية أخرى من العهد  وعرُ

السابق.

معز الجودي: 

تونس تعيش حالة إفالس 
حقيقي 

معز  املالية  املخاطر  يف  الخبري  أكد 
عىل  ليست  تونس  أن  الجودي، 
ما  بقدر  االنهيار  أو  اإلفالس  حافة 
تعيش حالة إفالس حقيقي وهو ما 
مصاريفها  متويل  عن  عجزها  يؤكد 
الترصف  ميزانية  وأساسا  وميزانيتها 
إال باالقرتاض، إضافة إىل امتناع هذه 
املؤسسة عن ضّخ أموال يف ميزانية 
الدولة بقدر ما ستتوجه نحو متويل 
الفئات املحتاجة مبارشة عرب قاعدة 
بيانات وزارة الشؤون االجتامعية مبا 
قيمته 300 مليون دينار إضافة إىل 
لتمويل  دوالر  مليون  بـ100  قرض 

لتونس  املمنوحة  املبالغ  كآخر  الدولة عن رشائها  التي عجزت  التالقيح  خالص 
وحتى متنح متنفسا للّساسة للبحث عن حلول.

وزير  وعجز  تونس  إقراض  عن  الدولية  املؤسسات  امتناع  أن  الجودي  وأضاف 
املالية عيل الكعيل عن الحصول عىل متويالت واستثامرات يف زيارته األخرية إىل 
قطر هي مؤرشات واضحة عىل افالس الدولة الذي قد يصبح واقعا ملموسا إذا 
إىل مستوى  تونس  تصنيف  أخرى  السيادي مرة  الرتقيم  ما خفضت مؤسسات 
ج وهو ما ينذر بتكرار السيناريو اليوناين الذي سيقود الدولة اىل الكوميسيون 
املايل الذي يتمثل يف نادي باريس املتعلق بكبار املؤسسات الدولية املانحة التي 
ستفرض إمالءات تعصف بالسيادة الوطنية وهو ما سيكون له انعكاسات عىل 
الواقع  املعييش للتونسيني من خالل التخفيض يف األجور ويف منحة التقاعد وبيع 

املؤسسات العمومية وارتفاع نسب التضّخم.
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الجهوي  املجلس  اعضاء  واالخوة  األخوات  تدخالت  أكدت 
بصفاقس عىل اعتزاز نقابيي ونقابيات جهة صفاقس باالنتامء 
اىل خيمة حشاد الرصح العظيم الذي انبنى عىل دماء الشهداء 
طريق  عبدوا  الذين  والرواد  املؤسسني  ثوابت  عىل  وترعرع 
كانت  وقد  املحطات.  مختلف  يف  لتونس  واالنتصار  النضال 
يف  عار  وصمة  اصبح  الذي  الرش  ائتالف  من  واضحة  املواقف 
رضب هيبة الدولة وعدم احرتام املؤسسات وتجاوز السلطات 
وانترصت  هؤالء  ضد  الجهة  خاضتها  التي  املعركة  ان  مربزين 
النقايب والدعم من  والتضامن  املوجودة  اللحظة  عليهم بفضل 

الجميع.
تعيشه  الذي  املرتدي  التنموي  الواقع  عىل  التدخالت  وعرجت 

الجهة جراء تعطل عديد املشاريع املربمجة وتخيل الدولة عن 
دورها يف التنمية واالستثامر والبنية التحتية يف عديد القطاعات 
املؤسسات  تعاين  إذ  والصحة  كالتعليم  منها  الحيوية  وخاصة 
واملرافق  والتجهيزات  البرشية  املوارد  واضحا يف  نقصا  الصحية 
هذا  يف  املقدمة  الخدمات  نوعية  عىل  جيّل  بشكل  أثر  مام 

القطاع.
االخوات  طالب  السابقة  الجهوية  املجالس  عديد  غرار  وعىل 
واالخوة بإلغاء املساهمة االجتامعية التضامنية التي باتت عبئًا 
عىل عموم العامل خصوصاً مع عدم شفافية توجيه هذه األموال 
كذلك  اإلشارة  ومتّت  بشأنها هذا  االتفاق  تّم  التي  الغاية  نحو 
االجراءات  واقرار  بالجهة  البيئي  بالوضع  االهتامم  رضورة  اىل 

والربامج الالزمة لتحسينه وحاميته من مخلفات التلوث.
والنقابيني  النقابيات  تعلق  مدى  التدخالت  عديد  وترجمت 
بالجهة باتحادهم وهياكلهم النقابية جهويا ووطنيا واستعدادهم 
غري املرشوط للدفاع عن املنظمة الشغيلة ضد الهجمة املمنهجة 
والرشسة التي تستهدفها وتستهدف قياداتها وصورتها ودورها 
الوطني يف حامية البالد وإنقاذها من أطامع املرتبصني بها من 
واملرافق  العام  بالقطاع  متسكهم  مجّددين  والخارج  الداخل 
والدفع  الالمباالة  سياسة  باستمرار  القبول  وعدم  العمومية 
الخفي نحو تخريب املؤسسات متهيدا للتفويت فيها داعني اىل 
إقرار الربامج اإلصالحية الرضورية لهذه املؤسسات واالرتقاء بها. 
* تغطية نرص الدين سايس

اعتزاز باملنظمة وحرص على الحق النقابي

للمؤسسني  وفاء  سائرون  حشاد  الشهيد  درب  عىل  شعار  تحت 
وللوطن انعقد املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس برئاسة 
الشؤون  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  حفيظ  حفيظ  االخ 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  العوادي  يوسف  االخ  بحضور  القانونية 
واملكتب التنفيذي ومشاركة اكرث من ثالمثائة من نقابيات ونقابيني الجهة 
وقد افتُتَح املجلس وسط عاصفة من الشعارات والهتافات بحياة املنظمة 

النقابية ومؤسسيها.
الفاتحة  تالوة  إىل  العوادين  يوسف  االخ  دعا  الرتحيبية  كلمته  ويف 
مؤخرا  غادرونا  ومن  النقابية  الحركة  وشهداء  الوطن  ترحام عىل شهداء 
ويف مقدمتهم األخ بوعيل املباريك بعد ذلك أكد االخ الكاتب العام انعقاد 
املجلس الجهوي اثر احياء يوم االرض مضيفا أنّه ال يختلف عاقالن حول 
والرصاعات  السياسية  التجاذبات  جراء  واالجتامعية  االقتصادية  األزمة 
تشويه  إىل  الوصول  تنجح يف  لن  االتحاد  الهجمة عىل  ان  الجانبية مربزا 
املنظمة النقابية تشويه املنظمة النقابية التي ستبقى شوكة يف حلق اعداء 
الوطن مشريا اىل الخيارات االقتصادية الفاشلة املمالة من صناديق النّهب 

الدولية لرضب مكاسب الطبقة العاملة والتضييق عىل الحقل النقايب.
املسؤولية  توليه  الجهوي حرص منذ  االتحاد  أن  العوادي  األخ  وأبرز 
عىل الدفاع عن حقوق كافة عامل الجهة ومساندة تحركاتهم ومطالبهم 
ومتابعة  النقايب  الحق  عن  دفاعا  االساسية  النقابات  اسناد  إىل  إضافة 
كافة املشاكل اليومية بالتنسيق مع الفروع الجامعية زيادة عىل هيكلة 
النقابات ومتابعة النشاط النقايب بالجهة من خالل االجتامعات الدورية 
من  وغريها  والتجمعات  بالنقابات  اللقاءات  وكذلك  التنفيذي  للمكتب 
الفعاليات واللقاءات ملتابعة كل صغرية وكبرية واضاف االخ العوادين أّن 
عن  والدفاع  النقايب  للعمل  مالمئا  مناخا  بجهوده  خلق  الجهوي  االتحاد 
مكاسب العمل رغم صعوبة الظرف واألزمة الصحية مذكرا يف هذا الصدد 
بوقوف االتحاد الجهوي إىل جانب  العامل وأبناء وبنات الجهة من خالل 
مشاركته الفاعلة يف اللجنة الجهوية ملتابعة ازمة كورونا مشريا اىل تدخل 
بعض االطراف الفتعال قضايا لتغطي نجاح نقابيي الجهة يف املشاركة يف 
مجهود الوقاية من الوباء لتنتهي اىل فربكة  قضية وسجن النقابيني ظلام 
وقد تحركت نقابات الجهة مسنودة من القطاعات وعديد الجهات وصوال 

اىل التجّمع الضخم الذي ارشف عليه االخ االمني العام.
الجلسات  من خالل  الجهوي  الوضع  متابعة  الجهوي  االتحاد  واصل 
بالجهة  النقايب  العمل  ان  مربزا  الشاقة  واملفاوضات  واملضنية  العديدة 
يحرص عىل دميومة املؤسسات لكن يف اطار الحوار االجتامعي والشفافية 

واحرتام الحق النقايب.

ضاعف االتحاد الجهوي 
بفاعليته  وشارك  مجهوداته 
االدارية  الهيئات  اشغال  يف 
املجلس  وكذلك  والوطنية 
اىل  انتهى  الذي  الوطني 
القانون  تنقيح  رضورة 
مؤمتر  وعقد  االسايس 
استثنايئ غري انتخايب واضاف 
أّن الجهة اشتغلت مع قسم 
حول  والتوثيق  الدراسات 
وابرز  جهوية  تنموية  خطة 

التنمية  دفع  عىل  الجهوي  االتحاد  حرص  الصدد  هذا  يف  العوادين  االخ 
العالقة  املطالب  كل  اجل  من  جهوي  عام  ارضاب  اىل  والذهاب  بالجهة 
واملزمنة مضيفا أن االتحاد الجهوي سيواصل عىل النهج نفسه من خالل 
وااللتزام  واالنتامء  الوفاء  ثوابت  وترسيخ  بالجهة  النقايب  الحق  تفعيل 
بالدفاع غري املرشوط عن مكاسب الطبقة العاملة من اجل عزة العامل 

وكرامة املنظمة النقابية.
الجهوي سعادته  اكد االخ حفيظ حفيظ رئيس املجلس  ومن جهته 
والبناء  التأسيس  جهة  يف  ينعقد  الذي  النوعي  الجهوي  املجلس  برئاسة 
والعمل النقايب الصادق والتضامن النقايب مرتحام عىل ارواح الشهداء من 
االبيض  الجيش  إىل  بتحية  متوجها  غادرنا  من  وكّل  والعسكريني  األمنيني 
يف مواجهة االزمة الصحية متوقفا عن ذكرى يوم االرض وشهداء فلسطني 

واالمة العربية يف الرصاع ضد العدو الصهيوين.
وكذلك إعادة االعتبار لقانون املنظمة وهو مناسبة مهّمة للحوار حول 
كل مشاغل الجهة والتقييم املوضوعي دون رهانات انتخابية مربزا حرص 
لتوحيد  الجهوية  املجالس  تفعيل  عىل  الوطنية  االدارية  والهيئة  االتحاد 

الخطاب النقايب والبوصلة ملزيد االرتقاء بالعمل النقايب.
وذكر االخ حفيظ حفيظ انعقاد الهيئة االدارية الوطنية كان يف اطار 
حركة تضامنية مع هذه الجهة املناضلة وتم كذلك خالل الهيئة االدارية 
الوطنية تشخيص الواقع االقتصادي واالجتامعي وكذلك الوضع السيايس 
والهجمة املمنهجة عىل االتحاد وتنامي خطاب العنف والكراهية يف مشهد 
شبيه مبناخ سنة 2013 وهذا الوضع له انعكاس عىل الوضع االقتصادي 
ثغرات  والحظنا  الوطن  حق  يف  جرائم  ورأينا  املؤرشات  مختلف  وتدين 
ينظم  الذي  الصغري  الدستور  املحلية  الجامعات  قانون  ويف  الدستور  يف 
العالقة مع االطراف االجتامعية ومركزة كل امللفات يف القصبة هذا املسار 

الجديد دفعنا اىل التفكري يف شكل جديد وهو خمسة زايد خمسة لحلحلة 
املفاوضات وكرس حلقة العرقلة من خالل تعدد االستشارات وقد نجحنا 
من خالله يف امضاء اتفاق لتطبيق 47 اتفاقا ممىض وغري مطبق وشمل كل 
القطاعات والعائالت الوظيفية وقريبا تصدر كافة االوامر، وحاولنا ايجاد 
حل ينصف ابناء وبنات الوظيفة العمومية وكذلك القطاع العام وتشكلت 
العام ورضورة  القطاع  للنظر يف وضع مؤسسات  املشرتكة  اللجنة  مؤخرا 
االطراف  بني  الثالثية  العالقة  نحن حريصون عىل  بيعها.  وليس  اصالحها 
االجتامعية منذ امضاء العقد االجتامعي يف 2013 بدأنا بالعمل املشرتك 
رغم بعض الهزّات ونحن بقدر متسكنا بالحوار االجتامعي فإننا ننبه اىل 
القطاع  امام مفاوضات  الطريق  الصادر متهيدا لقطع  البيان  ان ال يكون 

الخاص ونحّذر من تأجيلها يف هذا الوضع الراهن الصعب.
هدفنا فقط إنقاذ تونس وليس اي طرف آخر مهام كان، مشددا عىل 
أن االتحاد رشيك يف الوطن ولن يرتك البالد مثلام فعل يف مختلف املراحل 
السابقة التي انحاز فيها إىل االجراء يف الستينات والسبعينات والثامنينات. 
وحامية  االحتجاجات  تأطري  يف  نجحنا  الثورة  بعد  »باي«  اصحاب  نحن 
الذي  االول  قرطاج  اتفاق  وكذلك  الوطني  والحوار  الدميقراطي  االنتقال 
نجح فيه االتحاد يف توجيه الحوار من توسيع قاعدة االئتالف الحاكم اىل 
مناقشة جملة من املضامني وقدمنا حاليا مبادرة حوار وطني النقاذ البالد، 

إىل رئيس الجمهورية.
وحسب  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  برشوط  الحوار  وسنبدأ 
مقاربته وهيئة حكامء الدارة الحوار من الكفاءات املستقلة وغري املعنية 
باملناصب. لنا »الءات« لن نتحاور مع من ال يؤمن باملؤسسات ويعادي 

الحقوق والحريات ولن نتحاور مع من يبيض االرهاب.
* نرصالدين سايس

في المجلس الجهوي بصفاقس

* متمسكون بالحوار ولن نتحاور مع من يعادي 
املؤسسات وال يؤمن بالحريات 
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املساعد  العام  األمني  الشفي  سمري  االخ  برئاسة 
املسؤول عن املرأة والشباب العامل والعالقة مع 
مارس   31 االربعاء  أمس  انعقد  املدين،  املجتمع 
الجاري بأحد النزل بجهة قفصة، املجلس الجهوي 
لالتحاد الجهوي للشغل بقفصة تحت شعار »من 
وتنويع  العمومية  املنشئات  عىل  الحفاظ  أجل 

النسيج االقتصادي«.
بني  مرة  وجوبا  املنعقد  الجهوي  املجلس  ميثل 
مؤمترين ثاين سلطة قرار يف الجهة بعد املجلس 
وتدارس  النقايب  االداء  لتقييم  ومحطة  الجهوي 

االوضاع جهويا ووطنيا.
العام  الكاتب  افتتح األخ محمد الصغري املرياوي 

بالحارضات  مرحبا  الجهوي  املجلس  اشغال  بقفصة  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
والحارضين من النقابيني واالعالميني.

واملسائية،  الصباحية  حّصتيه  يف  الوطني  املجلس  اشغال  بربنامج  التذكري  وقبل 
ترّحم االخ املرياوي عىل كافة فقيدي الحركة النقابية من مختلف األجيال ومن 
املربويك  وحسني  عميّد  ورمضان  بوناب  والحبيب  مباريك  بوعيل  االخوة  بينهم 
وعبد الحميد بلعيد وأحمد بالرميلة ومنصف الزاهي وحسني بن قدور وأحمد 

التلييل…
كام ترحم االخ الكاتب العام عىل كل ضحايا جائحة كوفيد- 19 من كل القطاعات.

ليوم  الذكرى 46  إحياء  الجهوي مع  املجلس  انعقاد  بتزامن  املرياوي  االخ  وذكّر 
التي  الحقيقية هي  البوصلة  أن  ذاته عىل  الوقت  مؤكدا يف  الفلسطيني  األرض 
التي  اليومية  لالنتهاكات  حّد  وضع  رضورة  عىل  التأكيد  مع  فلسطني  اىل  تشري 

يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ودعا االخ محمد الصغري إىل رضورة مواصلة ضغط االتحاد مبعية أنصار القضايا 
العادلة من أجل سّن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوين والدعوة للضغط 

الدويل من اجل عدم االعرتاف بالقدس كعاصمة للكيان الغاصب.
أن  الصغري  محمد  االخ  اعترب  قفصة،  بجهة  االجتامعية  لالوضاع  تشخيصه  ويف 
الوضع يتسم بالفوىض وانسداد األفق أمام تفاقم األزمة االقتصادية واالجتامعية 

وما يرافق ذلك من احتقان.
االتحاد  بها  قام  التي  النقابية  االنشطة  مبختلف  العام  الكاتب  األخ  ذكر  كام 
يف  حْوصلتها  ميكن  والتي  الحالية  النيابية  الفرتة  طيلة  بقفصة  للشغل  الجهوي 
االنتخابات  سري  حسن  تأمني  يف  واملشاركة  التكوينية  والدورات  املؤمترات  عقد 
الترشيعية والرئاسية سنة 2019 من خالل تكوين املالحظني. إضافة إىل املشاركة 
يف املحطات الوطنية النقابية، قاد املكتب التنفيذي الجهوي سلسلة من الجلسات 
الوزارية للنظر يف جملة من املطالب الجهوية واملتعلقة أساسا بالصحة واملناجم 

والنقل والبيئة والتشغيل والفالحة...
املنعقدة  الوزارية  املجالس  عىل  املنبثقة  االتفاقات  املريواي  االخ  عّدد  كام 
واملتعلقة بالجهة والتي انطلقت بـ 76 قرار منذ 2015، مرورا بقرارات مجليس 
فيفري 2018 و 18 مارس 2019 ووصوال إىل إمضاء أكرث من 202 قرار إثر انعقاد 
املجلس الوزاري بتاريخ 29 مارس 2019 وضبط خارطة طريق لتنفيذها وتتعلق 
خاصة بالنهوض بالوضع الصحي الجهوي وذلك من خالل بناء مستشفى متعّدد 
االختصاصات وتوفري املعدات الطبية ودعم االطار الطبي وشبه الطبي واألدوية. 
محاوالت  معها  رحلت  السابقة  الحكومة  برحيل  أنه  العام  الكاتب  االخ  واعترب 
ان  العام  الكاتب  االخ  وقال   .2020 أوت   22 بتأريخ  إقرارها  وقع  التي  التنفيذ 
جميع معتمديات الجهة 13 فقدت ثقتها يف الحكومات املتعاقبة مع استمرارها 
يف املامطلة يف تنفيذ االتفاقات والتسويف والرتاجع عن تنفيذ القرارات مبا يشّكل 
رضبا للحوار االجتامعي وتهديدا للوضع االجتامعي بالجهة، وهو االمر الذي دفع 

االتحاد الجهوي للشغل اىل اقرار االرضاب الجهوى العام يف 7 جانفي الجاري.
االخ  أكد  بقفصة،  املوجودة  والوطنية  العمومية  املؤسسات  مستوى  عىل  أما 

الكاتب العام عىل مواصلة هذه املؤسسات لدعمها وانشغالها بالواقع التنموي 
وأرسة  صحية  ملعّدات  ومساعدات  تدخالت  توفري  خالل  من  وذلك  والصحي 

وادوية ومخرب تتجاوز 500 الف دينار.
الحكومات  التصدي ملحاوالت  النقابيني نجحوا يف  أن  العام  الكاتب  األخ  واعترب 
املتعاقبة قصد التفويت يف املؤسسات العمومية، إال أنها الجهود املتواصلة نحو 
تفليسها أو »تدمريها« وذلك من خالل مامرسات المتت بصلة لرشوط الحوكمة 

الرشيدة.
ويف ختام مداخلته، عرب االخ محمد الصغري املرياوي عىل انتظاراته من املجلس 
الجهوي اىل تقديم مقرتحات عملية والتاكيد عىل رضورة تكاتف جميع النقابات 
والنقابيني من اجل انجاح املحطات النضالية ومن اجل اسرتجاع كرامة املواكن 
تنفيذ  يف  املامطلة  خالل  من  املحرومة  الجهات  تطال  التي  املهازل  وايقاف 

القرارات واالتفاقات.

الحقيقية  الضمانة  هو  االتحاد  الشفي:  سمير  األخ 
لتونس قصد تجاوز االزمة التي تعيشها تونس

املرأة  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  الشفي  سمري  االخ  ذكر  جهته  من 
ملناضالت  التاريخي  الدور  عىل  املدين  املجتمع  مع  والعالقة  العامل  والشباب 
ومناضيل قفصة يف الحركة النقابية وطيلة مسرية منظمة حشاد يف النضال النقايب 
ودورهم الفاعل يف االلدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية ولعب دورهم 

التاريخي يف بناء الدولة.
والنقد  للتقييم  حقيقية  فرصة  ميثل  الجهوي  املجلس  أن  سمري  األخ  اعترب  كام 
واحتامعيا  اقتصاديا  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يقوم  الذي  للدور  والتثمني 
النقابية الرضورية  ووطنيا، كام ميثل محطة مهّمة من أجل تفعيل الديناميكية 
تراخيا  والتي شهدت  الحارقة  بامللفات  املتعلقة  املشاكل  التحديات وفض  لرفع 

أمام تفاقم األوضاع الصحية املتعلقة اساسا بجائحة كوفيد- 19.
وجاء يف كلمة األخ االمني العام املساعد أن املشاكل التي تعاين منها جهة قفصة 
والساسة  الحكومات  أداء  مأتاه  والفقر  البطالة  لنسب  وارتفاع  حرمان  من 
املتهربني  تغّول  مع  الخارجية  واالرتباطات  الدولية  املالية  املؤسسات  وإمالءات 

من الرضائب واملحتكرين والفئات املتمّعشة من الفوىض.
ويف معرض حديثه، أشار االخ سمري الشفي أن كثريين راهنوا عىل فشل محطة 
اإلرضاب الجهوي العام بتاريخ 7 جانفي 2021 معتمدين يف ذلك عىل اساليب 
العام  االتحاد  دور  يف  والتشكيك  واملعالطات  واالفرتاءات  التشويه  يف  رخيصة 
املنظامت  فروع  من  معه  ومن  الجهوي  واالتحاد  عام،  بشكل  للشغل  التونيس 
الوطنية بالجهة وذلك بشكل خاص. واعترب االخ سمري أنه بفضل التفاف بنات 
ومرشوعية  مطالبهم  بعدالة  منهم  واميانها  حشاد  منظّمة  عىل  الجهة  وابناء 
االنتصار  سبيل  يف  قُدما  امليّض  عىل  قادرون  بنضاالتهم  انهم  أثبتوا  ارضابهم 

لكرامتهم رغم الوضعية الصحية الكارثية.
التوزيع  لحقها يف  الجهة  انتزاع  املساعد عىل رضورة  العام  االمني  األخ  أكد  كام 
والتي  بها  املرتكزة  العمومية  املؤسسات  عىل  الحفاظ  ورضورة  للرثوات  العادل 
تؤثر ال عىل الواقع التنموي بقفصة فقط بل لها دور تنموّي مهّم يشمل كافة 

الجهات بتونس.
واضاف االخ سمري الشفي أن املشكل ليس يف جهة قفصة بل يقبع يف العاصمة 
وكذلك  الحكومات  يف  الثقة  بفقدان  أساسا  ويتعلق  جوهره،  يف  سيايس  وهو 
بطريقة التعاطي مع مطالب الشباب الداعية إىل نيل حقهم يف التشغيل والتنمية 
والصحة وإحداث املشاريع الكربى، والتي طورا تغلب عليها املامطلة والتسويف، 

والقمع واالعتقاالت تارة اخرى.
مل يفت االخ سمري ان يذكر بدور املؤسسات العمومية وخاصة املجمع الكيميايئ 
بالجهة ورشكة فسفاط قفصة يف الواقع التنموي منبّها إىل أن ما يحدث اآلن من 
مبارش  وبشكل  رئيسية  بدرجة  يرّض  التونيس  الشعب  ملكتسبات  ممنهج  رضب 

عاّمل هذه املؤسسات 

ومن جهة أخرى أقّر االخ االمني العام املساعد 
اخرى  جهات  تعيشه  قفصة  بجهة  الواقع  أن 
إذ  يطاق،  اصبح ال  تونس  الواقع يف  ان  واعترب 
بالطبقات  املوظفني«  من  »جيوش  التحقت 
يف  تصنف  الستبق  يف  كانت  والتي  املفّقرة 
توازنا  األكرث  الفئة  وهي  الوسطى  الطبقة 
الرسمية  املعطيات  وتفيد  االنتاج  يف  والفاعلة 
يف هذا االطار ان عدد الفقراء يقرتب من ربع 

السكان.
التنفيذي  الشفي ان املكتب  واعترب االخ سمري 
الواقع  رغم  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
املرتدي عىل جميع االصعدة، اختار أسلوب اداء 
ميكنه من تحقيق إنجازات لكافة العامل واالجراء وذلك قبل الرشوع يف الدحول 
يف املفاوضات القطاعات الثالثة. حيث امن االتحاد العام التونيس للشغل اتفاقا 
منصفا لعامل الحضائر وذلك بإدماج أكرث من 31000 عامل وترسيمهم. كام نجح 
املضمون  االسايس  االدىن  االجر  يف  بالزيادة  املتعلق  االستحقاق  رفع  يف  االتحاد 

بنسبة 6.5 % رغم رفض الجهات ذات العالقة هذه الزيادة.
من  الثالث  القسط  رصف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  امن  اخرى  جهة  من 
زيادات الوظيفة العمومية والتوصل اىل االتفاق التاريخي يوم 6 فيفري املتعلق 
قطاع   26 تشمل  اتفاق  بـ46  وتتعلق   2015 منذ  النور  تَر  مل  اتفاقيات  بتفعيل 

وذلك بانعكاس مايل يفوق املليار دينار.
يف مثل هذه االوضاع املعقدة الخطرية، شدد األخ سمري عىل التزام االتحاد بتنفيذ 
توصيات مؤمتراته الجهوية والقطاعية واملؤمتر الوطني املنعقد بقمرت يف 2017 
هذا  يف  واضاف  للشهداء.  والوفاء  للعامل  واالخالص  لتونس  الوالء  شعار  تحت 
السياق ان منظمة حشاد مل ولن ترتاجع عن لعب دورها الوطني واالجتامعي، 
رغم املحاوالت املتكّررة يف التشويه واالعتداءات التي تطال النقابيني يف مختلف 

مستويات املسؤولية.
ويف خامتة حديثه، اعترب االخ سمري الشفي ان الدولة التونسية التي استشهد من 
أجلها الكثريون ويتقدمهم الشهيد فرحات حشاد، ال ميكن أن ترتك اىل املجهول، 
تشخيصا  تتضمن  والتي  االتحاد  بها  تقدم  التي  املبادرة  تتنزل  اإلطار  هذا  ويف 
لألزمة واقرتاح اآلليات الكفيلة للخروج منها وهو ما دفع كافة القوى السياسية 
واالجتامعية إىل التسليم بأن املنظمة متثل ضامنة حقيقية لتونس من أجل تجاوز 

أزماتها.

في المجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بقفصة:

تمسك باملنشئات العمومية والدفاع عن حق الجهة يف التنمية وتطبيق االتفاقات

اهلل أكبر 
وإثر هذا  العرفاوي٬  زميلنا محسن  عّمة  لها  املغفوُر  ربها  داعَي  لبّت 
التونيس  العام  لالتحاد  النقابية  الهياكل  كافة  تتقدم  الَجلَل  املُصاب 
للشغل وأرسة جريدة الشعب املوّسعة وعىل رأسها األخ سامي الطاهري 

بأحّر التعازي وأصدق عبارات املواساة.
نحن نسأل الله أن يتغّمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يرزق األخ محسن 

وأرسته وذويه جميَل الصرب والسلوان. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مؤتمر الفرع الجامعي للبلديني بمنوبة
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة انه تقرر عقد 
مؤمتر الفرع الجامعي للبلديني مبنوبة يوم السبت 12 أفريل 2021 بداية 

من الساعة التاسعة صباحا )09( بدار االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي ممن 
تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل )112( من النظام 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  ترشح  مبطلب  التقدم  الداخيل 
للشغل يف اجل اقصاه يوم السبت 03 افريل 2021 عىل الساعة الواحدة 

بعد الزوال )13(.
* يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس 
اربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص  للشغل مدة 

الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
* ان يكون متحّمال املسؤوليَة النقابيَة ملدة ال تقل عن اربع سنوات 
كاملة متتالية عند الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات 

كاملة.
ان يكون مبارشا غري متقاعد.

طبقا  االقل  عىل  امرأة  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضم   *
للفصل 112 من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من 

انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
كل من تّم انتخابه ملزم باالشرتاك يف جريدة الشعب طبقا للفصل 

215 من النظام الداخيل.
* الكاتب العام
مصطفى املديني
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سري  وقف  وعمليات  االرضابات  تعّددت   *
اآلونة  يف  املواطنني  نقل  وتعطيل  القطارات 
الوقفة  االرضابات  هذه  ابرز  ولعل  األخرية، 
االحتجاجية التي انطلقت يوم الثالثاء 23 مارس 

2021، فام مرّد ذلك؟
مارس   24 االربعاء  يوم  ارضاب  جاء  لقد  ـ 
سلط  وتنكر  والتسويف  املامطلة  سياسة  نتيجة 
االتفاقيات  عىل  واالنقالب  لتعهداتها  االرشاف 
الجامعة  ومع  االجتامعي  الطرف  مع  املربمة 
العامة للسكك الحديدية تحديًدا، إذ تّم االتفاق 
لعام 2020 يف  تنزيل فارق منحة اخر سنة  عىل 
مرتب شهر مارس الجاري غري أّن عموم االطارات 
واالعوان والعامل قد فوجئوا بعدم احرتام سلط 
الحكومة  رئاسة  ورائهام  ومن  واالدارة  االرشاف 

لالتفاقيات والتعهدات.
* وبم تفرس تعطل الخط رقم )13( منذ ما 

يزيد عن ثالثة أشهر؟
صفاقس  بني  الرابط   )13( رقم  الخط  إن  ـ 
مردودية  من  له  ملا  اسرتاتيجي  خط  هو  وتوزر، 
نقل  من  وظائفه  لتعدد  وذلك  للرشكة  مادية 

للفسفاط والبضائع واملسافرين.
إىل  الخط  هذا  سري  تعطيل  أسباب  وتعود 
نقل  »بارونات«  قبل  من  املفتعلة  االعتصامات 

الفسفاط عرب الشاحنات.
واملثري للغرابة الدهشة ان سلط االرشاف ويف 
مقدمتها رئاسة الحكومة مل تقم بأّي مبادرة لفك 
هذه االعتصامات ووقف نزيف الخسائر اليومية 
غري  جعلها  ماّم  الرشكة  تتكبدها  التي  والفادحة 
واعوانها  اطاراتها  تجاه  بتعهداتها  بااليفاء  قادرة 

وكذلك تجاه املزودين وعموم حرفائها.
* يبدو أن السكك الحديدية تعاين كغريها من 

أزمة عميقة ومعقدة، فام  النقل من  مؤسسات 
التونسية  للرشكة  األزمة  هذه  مظاهر  أبرز  هي 

للسكك الحديدية؟
لها  الحديدية  للسكك  الوطنية  الرشكة  ان  ـ 
النقل  بأمناط  مقارنة  التفاضلية  املزايا  عديد 
االخرى، من حيث طاقة االستيعاب واالقتصاد يف 

الطاقة واملحافظة عىل البيئة.
دعامة  الرشكة  هذه  من  يجعل  ما  وهذا 
اساسية من دعائم االقتصاد ومؤهلة للقيام بدور 
والتنمية  االقتصادية  الديناميكية  دفع  يف  فعال 
الداخلية.  املناطق  عن  العزلة  وفك  الجهوية 
البارز  الكبري والدور   الحجم  وهذه الرشكة بهذا 
وقع استهدافها منذ سنة 1985، اذ ان دور الرشكة 
الحديدي  والنقل  الحديدية  للسكك  الوطنية 
عامة يرتكز عىل ثالثة عنارص اساسية وهي البنية 

التحتية واملعّدات والغذاء واملوارد البرشية.
وقع  فقد  التحتية،  البنية  إىل  وبالنسبة 

استهدافها مع عملية التفويت يف اشغال السكك 
لفائدة رشكة اشغال السكة.

شهد  فقد  والعتاد،  املعدات  إىل  بالنسبة  اما 
حالة اهرتاء وتآكل منذ نحو نصف قرن، إذ مل يقع 

تجديد وال حتى تحديثه.
فقد  البرشية،  باملوارد  يتعلق  ما  ويف 
جميع  يف  فادحا  ونقصا  مخيفا  تراجعا  شهدت 
االنتداب  عمليات  إيقاف  بفعل  االختصاصات، 
عىل  احيلوا  الذين  املختصني  تعويض  وعدم 

التقاعد.
ورغم دعواتنا املتكّررة لسلط اإلرشاف بإعادة 

الشأن رؤية  املؤسسة وقد قدمنا يف هذا  هيكلة 
اصالحية شاملة قوبلت بعدم االهتامم واالكرتاث 
وما يذكرـ ههنا ـ تعّدد الرؤساء املديرين العامني 
عدم  يف  بدوره  ساهم  وجيز،  زمن  يف  وتواترهم 
والقضايا  امللفات  معالجة  عىل  الجّدي  االنكباب 
الحارقة التي باتت تواجهها الرشكة منذ زمن ليس 

بالقصري.
العاملني  أوضاع  تعّقد  أن  معي  ترى  أال   *
االسايس  القانون  إىل  يعود  الحديدة  بالسكك 
قّدمتم  ماذا  ثم  ورشب  عليه  الدهر  أكل  الذي 

كجامعة يف هذا السياق؟
ـ اعتقد ان هذه املسألة عىل غاية من االهمية 
ذلك ان الجامعة العامة قد اولتها اهمية قصوى 
منذ حوايل سنة إذ انكببنا مع ثلة من الخرباء عىل 
مراجعة القانون األسايس القديم ومراجعة بعض 

فصوله البالية.
فالقانون األسايس لسنة 2000، مل يتضمن فصال 
واحدا يؤكد عىل اهمية تحفيز اإلطارات واالعوان 
فضال عن كونه من أردإ القوانني االساسية مقارنة 

باالسالك االخرى التابعة لوزارة النقل.
ولهذه االسباب ولغريها ركزت الجامعة العامة 
وتحيني  الوظيفي  التطّور  مسائل  مراجعاتها عىل 
املنح سواء كانت عامة او خاصة أو تلك املتعلقة 
منذ  مراجعتها  تقع  مل  التي  املصاريف  باسرتجاع 

سنة 1983.
* يبدو ان الجامعة العامة للسكك الحديدية 
مقبلة عىل حاالت تصعيد بفعل ما يعتمل داخل 
القطاع من حاالت احتقان وتشنج وغضب عاّميل 
التي  التصعيدي  النضال  أشكال  فام هي  مرتفع 

تروم الجامعة الدخول فيها؟
واطارات  واعوان  لقد ضاق عامل  بالفعل،  ـ 
الرشكة ذرعا بحاالت املامطلة واساليب التسويف 
الحكومة  التزام  وعدم  الرشكة  بها  تقوم  التي 
بتعهداتها، فضال عن عدم انكبابها الجّدي لحلحلة 
االزمة العميقة والهيكلية التي ما انفكت تتعقد 

سنة بعد سنة.
التصعيدية وان كانت تتخذ  النضال  واشكال 
بالقرار الدميقراطي داخل هياكلنا، فإنها لن تخرج 

عن الرشعية واملرشوعية.

املواقع  من  العديد  تجنيد  تفرس  كيف   *
ضد  مغرضة  هجامت  لشن  االعالميني  وبعض 
القطاع ومن ورائه االتحاد العام التونيس للشغل؟
ـ مثلام ارشت سابقا، إىل ما يستهدف الرشكة 
من قبل »اباطرة« النقل الربّي عرب الشاحنات من 
متويل االعتصامات العشوائية فإن االيادي القذرة 
بفعل املال الفاسد قد امتدت اىل قنوات التواصل 
من  للنيل  االعالميني  من  قليل  عدد  االجتامعي 

عن  فضال  مطالبه  ومن مرشوعية  القطاع  صورة 
املحّصنة  القلعة  ظلت  التي  املنظمة  استهداف 
ضّد كل أشكال التآمر عىل الوطن وعىل الشعب 
التفويت  عدم  عن  املستميت  دفاعها  وخاصة 
عرب  دميومتها  لضامن  العمومية  املؤسسات  يف 
خدمة  تطويرها  عىل  املساعدة  االصالحات 

للمواطن التونيس.
وعلينا يف هذا السياق، التأكيد عىل ما يبذله 
تعكس  جهود  من  واملوضوعي  النزيه  االعالم 
حقيقة األوضاع وأسباب اإلرضابات الرشعية بكل 

مهنية وحيادية.

العربي اليعقوبي )الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية( 

 الحكومة لم تحرك ساكنا إزاء أباطرة نقل الشاحنات الذين يستهدفون الشركة
لعّل املتابع لقطاع النقل عموما والنقل الحديدي خصوصا، يقف دون عناء عىل الدرجة العالية من العناء او العذاب الذي يواجهه املواطن والعون 

سواء بسواء.
فأزمة النقل الحديدي املمتدة منذ عقود مل تجد االرادة الصادقة من قبل الحكومات املتعاقبة عىل حلحلتها سواء يف ما يتعلق بالبنى االساسية او 

بالتجهيزات والعتاد او لضعف املوارد البرشية التي باتت تعاين من مشقة العمل وتراجع املنح وتأخر االجور.
يف هذا السياق التقينا األخ العريب اليعقويب الكاتب العام للجامعة العامة للنقل لشكف اسباب االزمة وتواتر عمليات التوقف عن العمل وتعطيل 

سري القطارات وتعطيل تنقل املواطن فكان الحوار التايل:

حبيب الشايب

اهرتاء البنى التحتية وتآكل املعدات وضعف املوارد البشرية، أسباب رئيسية
 لألزمة العميقة التي تعيشها  السكك الحديدية

الوقفات االحتجاجية 
االخيرة جاءت رد 

فعل على عدم التزام 
رئاسة الحكومة 

بتعهداتها

 استهداف الجامعة 
ومن ورائها المنظمة 
الشغيلة وراءه المال 

الفاسد وأصحاب 
المصالح االقتصادية

اهلل لطيف

أملت أزمة صحيّة طارئة باألخ منويب املباريك 

النقابة  عام  كاتب 

بجهة   للنقل  األساسية 

اآلن  وهو  عروس  بن 

الشفاء  إىل  يتامثل 

مبوفور  التمنيات  كل 

والعافية،  الصحة 

النقابيني  االخوة  من 

والزمالء لألخ منويب.
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جلسة عمل إيجابية يف وزارة أمالك الدولة 
وامللكية العقارية  

عمل  جلسة  انعقدت 
االتحاد  من  وفد  بني 
للشغل  التونيس  العام 
منعم  االخ  يتقدمه 
العام  االمني  عمرية 
عن  املسؤول  املساعد 
العمومية  الوظيفة 
حافظ  باالخ  مرفوقا 
العام  الكاتب  بوقرة  
العامة  للجامعة 
العدل  وزارة  ألعوان 
وامللكية  الدولة  وأمالك 
نقابة  وأعضاء  العقارية 

سلك مستشاري نزاعات الّدولة من جهة، والسيد احمد عظوم وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة مرفوقا بالسادة نبيل العبيدي 
رئيس الّديوان، وعبد الرزاق بن فرج الكاتب العام، ورضا الجبايل املدير العام للمصالح املشرتكة بالوزارة من جهة ثانية. وقد خّصصت هذه 

الجلسة للنظر يف جملة املسائل العالقة والتي تخص سلك مستشاري نزاعات الدولة.
وقد أكد األخ األمني العام املساعد منعم عمرية بهذه املناسبة عىل رضورة حّل هذه املشاكل وتحسني ظروف العمل داخل جهاز املكلف 
العام بنزاعات الّدولة حتى يضطلع بالّدور الهام املوكول إليه يف مستوى القضايا املتعهد بها والّدفاع عن حقوق املجموعة الوطنية، والعمل 

وفق مقاربة تشاركية ترمي أساسا إىل حلحلة املطالب العالقة وايجاد الحلول الكفيلة ملعالجتها.
ومن جانبه أعرب السيد الوزير أحمد عظوم عن حرصه يف دعّم جسور التعاون  والعمل املشرتك بني الوزارة ونقابة سلك مستشاري اإلدارة 
العامة لنزاعات الّدولة مبا متثله هذه املؤسسة العريقة من أهمية كربى عىل الصعيد الوطني وما تزخر به من كفاءات يف جّل االختصاصات، 
مشّددا يف ذات املنحى عىل رضورة ايجاد الحلول املالمئة لإلشكاليات املطروحة بغاية املحافظة عىل مناخ اجتامعي سليم داخل اإلدارة 

والذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجايب عىل تحسني املردودية يف العمل.

في ندوة تكوينة حول المفاوضات االجتماعية:

النقابيون يدعون 
إىل مراجعة الجوانب 

الرتتيبية

* طارق السعيدي    

املفاوضات  خالل  الرتتيبية  الجوانب  مراجعة  أن  الحزامي  الحبيب  األخ  اعترب 
الدرجة وتوسيع  أمر رضوري خاصة قيمة  الخاص  بالقطاع  الخاصة  االجتامعية 
واملالبس  للنسيج  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  األخ  وأضاف  األجور.  شبكة 
االجتامعية،  املفاوضات  حول  تكوينية  ندوة  افتتاح  خالل  واألحذية  والجلود 
اتفاق  إىل  اتفاق سابق وليست يف حاجة  الدرجة هي محل  قيمة  أن مراجعة 
االتحاد  مع  بالتعاون  للنسيج  العامة  الجامعة  ان  إىل  ويشار  حولها.  جديد 
الدويل للصناعات وبدعم من منظمة فريدريش ايبارت ندوة حول املفاوضات 
النقابيني من  االجتامعية من 25 إىل 27 مارس 2021 حرضها عدد من اإلخوة 

مختلف هياكل القطاع.

الجوانب الترتيبية 
وشّدد األخ الحبيب الحزامي عىل أهمية مراجعة الجوانب الرتتيبية وذلك لعدة 
اعتبارات من أبرزها ان الكثري من النصوص القانونية والفصول أصبح غري ذي 
معني بعد أن زالت املهنة التي ينظمها إذ أدى تطّور القطاع وتطور الحياة بشكل 
عام اىل اندثار عدد من املهن واالختصاصات يف القطاع غري ان القانون ما زال 
يتحدث عنها. وقال إن توسع االختصاصات أصبح يفرض مراجعة شبكة األجور 
نحو مزيد من التوسعة مبا يضمن األريحية الرضورية. وشّدد يف هذا الصدد عىل 
أن قيمة الدرجة ال تعكس الخربة والكفاءة التي يتمتع بها العامل بعد سنوات 
طويلة من العمل، خاصة أنها تحتسب باملالليم. وقدم األخ الحزامي ملحة عن 
واقع القطاع مشريا إىل انه تعرض إىل أزمة نتيجة جائحة الكوفيد- 19 مؤكدا يف 
الوقت ذاته ان القطاع قادر عىل استعادة عافيته إذا ما استعادت السوق العاملية 
واألوروبية نسقها العادي وإذا ما قامت الدول يف أوروبا بالخطوات الرضورية 

وخاصة فتح الحدود أمام حركية املواد والسلع.  

تكوين ونقاش
تدهور  مسألة  التكوينية  الندوة  أشغال  يف  املشاركون  النقابيون  اإلخوة  وطرح 
املقدرة الرشائية للعامل يف القطاع الخاص وقالوا إن الوضع أصبح صعبا للغاية 
وهو ما يفرتض رضورة مراجعة املقرة الرشائية واعترب عدد من اإلخوة أن األجر 
البالية التي ال  والوضع املادي لألجراء بشكل عام مقيد بالترشيعات والرتاتيب 
تنسجم مع التطورات الحاصلة يف سوق الشغل كام تحرم العامل من حقوقهم 
ان  وبيّنوا  لالستغالل.  سهلة  فريسة  وتجعلهم  املهنية  مساراتهم  تطور  وتكبّل 
الوقت قد حان لتحيني الكثري من النصوص الرتتيبية وهو ما يفرتض الدخول يف 
مفاوضات قطاعية بجانبيها الرتتيبي واملايل بهدف رفع الظلم والغنب عن العامل. 
مرتبطة  مواضيع  عدة  يف  تكوينية  مداخالت  تابعوا  قد  النقابيون  اإلخوة  وكان 
العام  االتحاد  لدى  الشغلية  الترشيعات  يف  الخبري  عمران  كامل  األستاذ  قدمها 

التونيس للشغل. 

األخ سامي الطاهري يتحدث عن الخطوط 
التونسية وقضية تهريب السجائر  

علّق األخ سامي الطاهري 
األمني العام املساعد باالتحاد 
العام التونيس للشغل خالل 
إرشافه عىل مجلس جهوي 

بوالية نابل عىل حادثة إيقاف 
ثالثة مضيّفني يف مرسيليا عىل 
خلفية قضية تهريب سجائر، 

قائال إن »ما حدث ليس 
قاعدة لدى كل أبناء الخطوط 

التونسية.
واعترب أن »ما حصل هو 

من باب التهجم والتصيد 
للمؤسسة، وأن الخطأ فردي 

وشاّذ والنقابة ال ميكن أن تدافع عن األخطاء«، وفق تعبريه.
ودعا األخ الطاهري إدارة رشكة التونيسار إىل تكثيف الرقابة لتفادي مثل هذه الجرائم التي متّس من سمعة الناقلة الوطنية ومن سمعة 

البالد.

تراخي في مقاومة التهريب
ويف سياق متصل بقضية تهريب السجائر، تحدث األخ الطاهري عن إنتاجية الرشكة التونسية للتبغ والوقيد التي اعتربها تعيش أزمة 

بسبب ما اعتربه تراخيا يف مقاومة التهريب عىل الحدود التونسية واالحتكار عرب السيطرة وتكثيف الرقابة عىل مسالك التوزيع وإصالح 
منظومة الحوْكمة حتى تتمكن مؤّسسة التبغ والوقيد من مجابهة أزمة احتكار التبغ.

وأكد األخ الطاهري باملناسبة انطالق منتدى إصالح املؤسسات العمومية املنكّب عىل النظر يف سبل إصالح املؤسسات العمومية من 
بينها التبغ والوقيد والخطوط التونسية بهدف إنقاذها والتصدي ملحاوالت التفريط فيها.
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في الهيئة اإلدارية ألعوان وإطارات وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعُمد:

وبينّ أنه إضافة لهذا الوضع السيايس املتأزم نشهد تنامي خطاب 
العنف والكراهية والتكفري وتواتر مامرسة العنف حتى داخل املؤسسات 
التمثيلية مثل مجلس النواب. هذا الوضع أدى إىل تدهور صورة تونس 
لها. كام  السيادي  الرتقيم  الدويل وانعكس عىل مستوى  املستوى  عىل 
أكد األخ منعم عمرية أنه بالتوازي مع عجز األحزاب اليمينية والليربالية 
حدنّ  وصلت  ورموزه  االتحاد  ضد  املسعورة  الحمالت  تنامت  الحاكمة 
مبجتمع  تبرش  التي  التكفريية  األطراف  قبل  من  باالغتياالت  التهديد 
ودولة ال مدنية ال تعرتف بالعمل النقايب وتريد حرص دور االتحاد يف 

مربع املطلبية ال غري.
أما عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي فقد أكد األخ منعم عمرية 
التام، ذلك أن كل املؤرشات أصبحت سلبية  الوضع ينذر باالفالس  أن 

البطالة  ونسبة  مليار،  الف   18 حدود  بلغ  والذي  امليزانية  عجز  مثل 
التي بلغت حدود 17 يف املائة مسجلة ما يزيد عن 800 ألف عاطل 
عن العمل. ونسبة تضخم يف حدود 4,9 يف املائة. وتفاقم نسبة الفقر 
ونسبة ما تحت الفقر والتي وصلت إىل حدود 22 يف املائة هذا إضافة 
إىل االرتفاع املهول لألسعار نتيجة تخيل الدولة عن دورها التعدييل ويف 
للحمالت  واملمونّلي  بي  املهرنّ من  البارونات  لفائدة  السوق  يف  التحكم 

االنتخابية لبعض األحزاب السياسية.
ضمنهم  ومن  املواطني  عىل  سلبا  انعكست  املؤرشات  هذه  كل 

قدرتهم  تقلصت  إذ  املوظفي  فئة 
 40 إىل   27 من  وتدحرج  الرشائية 

يف املائة.
األخ  أوضح  آخر  جانب  ويف 

منعم عمرية أن بعض األطراف ما زالت ترونّج املغالطات حول العدد 
املهول ألعوان الوظيفة العمومية وارتفاع كتلة األجور من الناتج الداخيل 
املانحة.  الدولية  املالية  املؤسسات  فرضه  تحاول  ملا  ترديد  وهو  الخام 

وقد بينّ يف هذا املجال أن كل املؤرشات املعتمدة دوليا تنفي ذلك.
العام املساعد أن جائحة كورونا  ويف اإلطار نفسه بي االخ األمي 
زادت من مفاقمة هذه األوضاع الخطرية وعرنّج باملناسبة عىل الصعوبات 
التي لحقت العاملي يف القطاع الخاص الذي يعاين من غلق للمؤسسات 

وترسيح للعامل. وتوجه بالشكر إىل القطاعات التي كانت يف الصفوف 
أعوان  من  العمومي  املرفق  أعوان  من  للجائحة  التصدي  يف  األمامية 
وزاريت  ألعوان  العامة  الجامعة  إىل  املنتسبي  واألعوان  وتعليم  صحة 
اإلمكانيات  محدودية  رغم  وذلك  والُعمد  املحلية  والشؤون  الداخلية 

واالنهيار املمنهج للمرفق العام.
أمام هذه األوضاع الخطرية أفاد األخ منعم عمرية ان االتحاد تقدم 
مببادرة وطنية وهي مبادرة الفرصة األخرية إلنقاذ البالد. والتي عملت 

بعض األطراف املتحكنّمة يف مفاصل الدولة عىل افشالها.
فقد  الصعبة  األوضاع  هذه  رغم  أنه  عمرية  منعم  األخ  أفاد  كام 
ذلك  الشغالي من  لفائدة  مكاسب عديدة  تحقيق  إىل  االتحاد  ل  توصنّ
تحقيق القسط الثالث من الزيادات يف األجور. والرتفيع يف األجر األدىن 
املضمون وإيجاد تسوية ملعضلة التشغيل الهش وانتداب عامل الحضائر 
)31 الف عامل من ضمن 49 الف( دون إهامل البقية رغم العراقيل 
 5 مفاوضات  إطار  يف  فيفري   6 التفاق  التوصل  جانب  اىل  القانونية، 
اتفاقا يشمل   46 تهمنّ  العالقة والتي  االتفاقات  بتنفيذ  املتعلق   5 زائد 
27 قطاعا ووزارة وهو اتفاق يشمل كل القطاعات دون استثناء ومن 
ضمنه قطاع الجامعة العامة ألعوان وزاريت الداخلية والشؤون املحلية 
والعمد وبلغت كلفة االتفاق ما يفوق 1067 مليار. وبينّ يف هذا الصدد 
ان العمل متواصل ليال نهارا من أجل إصدار كل األوامر التي يشملها 

هذا االتفاق.
ويف جانب آخر تعرض األخ منعم عمرية إىل املفاوضات التي أجراها 
األخري.  هذا  طلب  عىل  بناًء  الدويل  النقد  صندوق  وفد  مع  االتحاد 

وقد كان االتحاد وفينّا ملبادئه يف الدفاع عن مقومات السيادة الوطنية 
والدفاع عن ثروة األجيال ومدخراته واملتمثلة يف مؤسساته العمومية 
ورفضه لإلنقاص من عدد األعوان يف الوظيفة العمومية ورفض تحميل 

كلفة الكورونا لفئات الشعب.
مفاوضات  يف  الدخول  عمرية  منعم  األخ  أكد  تدخله  خامتة  ويف 
وقطاع  وظيفة عمومية  الالحقة  املدة  يف  الثالث  للقطاعات  اجتامعية 
عام وقطاع خاص، ويف إطار تعرضه للفصل 20 أفاد األخ منعم عمرية 

أن املسألة قد تمنّ فصلها من ِقبَِل املجلس الوطني األخري.
مشاغل وهموم القطاع

االخ مليك بن موىس الكاتب العام للجامعة العامة ألعوان وزاريت 
القطاعية يف  اإلدارية  الهيئة  والُعمد وضع  املحلية  والشؤون  الداخلية 
يات مهنية واجتامعية  إطارها العامنّ باعتبار ما يواجهه القطاع من تحدنّ

وإشكاليات بسبب عدم االستقرار السيايس.
وطرح االخ مليك أهم القضايا الحارقة التي تشغل شغيلة القطاع 
ومنها عالقة أعوان الشؤون املحلية واملجالس الجهوية باتفاقيات وزارة 
الداخلية اىل وزارة  الحاقهم وجوبا من وزارة  أنه تمنّ  باعتبار  الداخلية 

الشؤون املحلية.
ويف أشغال الهيئة االدارية ظهرت تساؤالت بشأن فك االرتباط بي 
الهيئة االدارية يف مداخالتهم  الوزارتي، ويف هذا الصدد متسك اعضاء 
بحقوقهم السابقة والالحقة باعتبارهم خاضعي اىل حد الساعة للنظام 

االسايس الخاص بأعوان وزارة الداخلية.
وقال االخ مليك بن موىس يف ترصيح لجريدة »الشعب« إن الُعمد 
التجاذبات  للنأي عن  االسايس وذلك  النظام  بإصدار  باالرساع  يطالبون 

الحزبية.
من  يعانون  الذين  املفوضة  االعتامدات  أعوان  إىل  بالنسبة  اما 
مارس   29 التفاق  وفقا  وضعياتهم  بتسوية  فيطالبون   ، الهشنّ الشغل 
2019، كام يطالب أعوان وزارة الشؤون املحلية بتفعيل تعاونية وزارة 

الشؤون املحلية عىل غرار زمالئهم اعوان الداخلية.
من ناحية اخرى، شدد أعضاء الهيئة االدارية القطاعية عىل االرساع 
بعد  الداخلية  لوزارة  االداري  بالسلك  الخاص  االسايس  النظام  بإصدار 

تنقيحه.

التزام بالنضال من أجل تفعيل االتفاقات املربمة

* صربي الزغيدي

برئاسة األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة العمومية، انعقدت الهيئة 
االدارية ألعوان وإطارات وزاريت الداخلية والشؤون املحلية والُعمد يوم 31 ماري 2021 بأحد النزل 
مبدينة الحاممات والتي تدارست الوضع العام بالبالد وأهم املشاغل والقضايا التي يشهدها القطاع.

قدم األخ منعم عمرية بسطة عن الوضع العام الذي تنعقد فيه هذه الهيئة اإلدارية وهو وضع 
خطري. ذلك أنه عىل املستوى السيايس تشهد تجاذبات وتناحر بني السلط الثالث حتى أننا مل نعد 

نعرف من ميسك بالحكم والسلطة بصفة فعلية.

تعزية
بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره 

تلقينا نبأ وفاة شقيقة الزميل واألخ عبد الباسط بن زايد 

الكاتب العام املساعد بالنقابة األساسية ألعوان االستغالل 

برشكة نقل تونس »الرشقية أ«.

وبأصدق  واالىس  الحزن  ببالغ  ولعائلته  له  نتقدم 

ان  القدير  العيل  من  راجني  واملواساة  التعازي  عبارات 

الفقيدة  يتغمد  وأن  والسلوان  الصرب  جميل  يلهمهم 

برحمته ويدخلها فسيح جنانه.

تعزية
الحزِن  وببالغ  وقدره  الله  بقضاء  مؤمنة  بقلوب 

بشري  األخ  الله  بإذن  له  املغفور  وفاة  نبأ  تلّقينا  واألىس 

بن شعبان. وإثر هذا املُصاب الجلَل 

تتقّدم النقابة األساسية لبنك تونس 

الشعب  جريدة  وأرسة  واإلمارات 

لعائلة  واملواساة  التعازي  بأحّر 

من  راجني  زمالئه  ولكافة  الفقيد 

يتغّمده  أن  وتعاىل  سبحانه  املوىل 

أهله  يرزق  وأن  رحمته  بواسع 

وذويه جميل الصرب والسلوان.
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العام  الكاتب  الزمني  قاسم  األخ  حرص  الجهوي،  املجلس  اشغال  افتتاح  يف 
لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة عىل توجيه تحية إىل االخ سامي الطاهري رئيس 
العام  االمني  الطبويب  نورالدين  لألخ  وخاصة  النقابية  املركزية  يف  وزمالئه  املجلس 
الذي كان دامئا حامال ملشاغل وهموم جهة سوسة  التونيس للشغل  العام  لالتحاد 
ومل يتأخر أبدا يف التدخل كلام استدعت الرضورة ذلك. وأبدى األخ الزمني سعادته 
بانعقاد هذا املجلس الذي يعّول عليه كل النقابيني يف جهة سوسة إلعادة االعتبار 
جهة  سوسة  جهة  جعلت  والتهميش  واإلهامل  الضياع  من  سنوات  بعد  للجهة 
مهّمشة. واستعرض الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة جملة املصاعب 
إغالَق مؤسساتهم  العمل  أرباب  تعمد عدد من  الجهة ويف صدارتها  تعانيها  التي 
بطريقة مشبوهة وترك مئات العامل يواجهون الفقر والخصاصة مثلام هو حاصل 
يف املعامل اآللية بالساحل وحليب تونس وغريهام من املصانع والرشكات. واستنكر 
النفيضة من هرسلة مفضوحة لعامل  الزمني ما يجري كذلك يف مطار  األخ قاسم 
للترشيعات  الرتيك  املشّغل  احرتام  وعدم  تعسفيا  وطردهم  التنظيف  وعامالت 
الشغلية التونسية. وأبرز األخ الزمني ما يعانيه االطار الرتبوي والصحي كذلك من 
صعوبات جمة تعرقل أي تطور للعملية الرتبوية والصحية عىل حّد السواء يف جهة 

سوسة.
األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة قدم ملحة عن تطور العمل 
النقايب يف جهة سوسة خاصة عىل مستوى االنتساب وأكد أن االتحاد الجهوي للشغل 
يف  النقابيني  وعىل  االتحاد  اعداء  مخططات  عليها  تتحطم  صخرة  سيظل  بسوسة 
سوسة أن يكونوا صامم أمان لالتحاد العام التونيس للشغل ويف الصفوف االوىل دفاعا 

عن خطه الوطني واستقالليته.

الحماية من االطماع 
يف كلمة تجاوب معها اعضاء املجلس الجهوي تقدم األخ سامي الطاهري االمني 
العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل رئيس املجلس بتحية نضال وإكبار لكل 
الحارضين يف املجلس وألعضاء املكتب التنفيذي الجهوي بسوسة وأبلغهم تحيات 
األخ االمني العام نورالدين الطبويب، وأبدى األخ سامي الطاهري سعادته برتؤُّسه هذا 
املجلس الجهوي يف سوسة التي انطلق منها الزعيم الفّذ فرحات حشاد واستحرض 
يف اشارات برقية عديد املحطات التاريخية التي تجعل لجهة سوسة مكانة مميّزة يف 
الخارطة النقابية الوطنية، واستغرب األخ سامي الطاهري كيف ينتهي الحال بجهة 
مفتعلة  غالبها  وأزمات يف  فيها من صدمات  ونعيشه  اليوم  نسمعه  ما  اىل  سوسة 
وتحقيق  الحقوق  من  التملّص  عن  بحثا  القانون  عىل  التحيل  رائحة  منها  ونشتّم 
مزيد من األرباح يف مؤسسات كانت رائدة ومنوذجية ومثال يف النجاح فإذا بها اليوم 
مغلقة ومفلسة وتحوم حول تسيريها عديد الشبهات. وأبدى األخ سامي الطاهري 
الويالت وما  الذين عانوا  العامل  النقابية مع كل  املركزية  السياق تضامن  يف هذا 
زالوا يف املعامل اآللية بالساحل ويف حليب تونس ويف مطار النفيضة وقال إن حالة 
الشلل السيايس يف البالد وتغيري الوزراء ورؤساء الحكومة أنفسهم كان سببا مبارشا 
عرقل امليّض قُُدما يف معالجة ملفات هذه املؤسسات مؤكدا يف املقابل أن االتحاد 
العام التونيس للشغل لن يتنازل قيد أمنلة عىل حقوق هؤالء العامل كام لن يسمح 
بفقدان مورد رزقهم وسيصارع اىل النفس االخري من أجل كرامتهم التي سيسرتدونها 
كاملة ألن التاريخ اثبت ان االتحاد ال يتخىل عن منخرطيه وأبنائه، وذكّر األخ سامي 
الطاهري بأن االتحاد العام التونيس للشغل سبق أن قدم عديد املقرتحات والحلول 
لحامية املؤسسات التي تعاين من صعوبات اقتصادية، ولكن يظهر أن هذا االغالق 
الفجئي لهذه املؤسسات امنا يندرج يف مخطط محكم للتخلص من العامل وتجّنب 
دفع ما بذمة تلك املؤسسات من ديون لصالح الدولة وهذا شكل من أشكال التحيّل.

كرامة العامل ودميومة املؤسسات هذه كانت نقطة محورية أفاض األخ سامي 
الطاهري يف تناولها بالتحليل باعتبارها مثلام يقول مسألة سيادية إذ ال قيمة لوطن 
األخ  انتقل  وهنا  العامل،  كرامة  مؤسساته، وعىل حفظ  التحّكم يف  قادر عىل  غري 
الخوصصة  لويب  جهود  تواصل  من  محذرا  العام  إىل  الخاص  من  الطاهري  سامي 
لتحويل وجهة أعرق املؤسسات العمومية يف البالد إىل الخواص وهذه معركة سيادة 
قال الطاهري إن االتحاد يخوضها منذ مدة يف الخطوط التونسية وڨمرڨ الدخان 
والستاغ والصوناد ومؤسسات أخرى، وأنها جميعا لن تكون إال عمومية بنضالكم 
التونيس للشغل يف خوضه لهذه  العام  العتيدة االتحاد  والتفافكم حول منظمتكم 
املعركة الرشسة معركة السيادة والكرامة يف املؤسسات العمومية ويف القطاع الخاص 

والعام.

األخ سامي الطاهري توقف عند شعار املجلس الجهوي الذي اختاره املكتب 
التنفيذي الجهوي وقال إن االتحاد هو بالفعل عقيدة تجعل االنتامء إىل املنظمة 
فخرا لكل منتسب، ونادى بالوحدة خاصة يف هذا الظرف الصعب والدقيق وطأمن 
عضوات وأعضاء املجلس الجهوي أن االتحاد العام التونيس للشغل سيواصل دوره 
املواقف  الحني واآلخر لتصف  التي تخرج بني  اقتدار وبأن االصوات  الوطني بكل 
الوطنية لالتحاد بالشطحات إمنا تغرد خارج الرسب وما زالت مشدودة إىل ماضيها 
الجبان مايض السكوت والالّموقف وبأن هذه األصوات النشاز لن تفّل من عزائم 
مناضالت ومناضيل االتحاد عىل مواصلة املسرية مسرية املؤّسسني والرواد من أجل 
تونس نعتربها أفضل بعد 14 جانفي ويعتربونها ربيعا خرابا وهذا هو الفرق بيننا 

وبينهم.

نفسه وعىل  الربملان  قبة  داخل  من  االتحاد  لها  يتعرض  التي  الهجامت  وعن 
الصغرية  الفئة  هذه  ان  الطاهري  سامي  األخ  قال  االجتامعي  التواصل  صفحات 
تعاطف  وكسب  للربوز  فقط  وسيلة  لالتحاد  معاداتها  من  تتخذ  أصبحت  الضالة 
املغفلني، وأكد أن ائتالف الكرامة وما شابهه رمبا نجحوا يف أن يكونوا دعاة تطرّف 
وتشّدد ولكنهم بالتأكيد لن ينجحوا يف تقليم أظفار االتحاد أو يف يف تحديد مربّعه 

النضايل.
البالد تضيع والطوفان قادم

بعد استفاضته يف تناول الشأن الداخيل لالتحاد، توقف األخ سامي الطاهري 
بإمعان يف توضيح ما يجب توضيحه حول االزمة السياسية الراهنة يف البالد ورغبة 
البعض مثلام يقول يف تأبيدها واطالة امدها حتى يتمعش منها أكرث فأكرث، ومبارشة 
كانت مبادرة االتحاد جاهزة عىل لسان األخ سامي الطاهري فبنّي بوضوح أن هذه 
تّم  عديدة  مبادرات  جملة  من  سعيد  قيس  بها  قبل  التي  الوحيدة  هي  املبادرة 
وليس  تونس  إلنقاذ  حقيقية  طريق  خارطة  وتضمنت  شاملة  كانت  ألنها  طرحها 
لتبييض الفاسدين أو الفاشلني أو املتواطئني مثلام يّدعي البعض. وأشار األخ سامي 
الطاهري إىل أن أهمية مبادرة االتحاد تكمن يف تالزم البعد السيايس واالقتصادي 
واالجتامعي وهو ما سبّب حرجا لبعض القوى السياسية التي أزعجها السيايس يف 
واجتامعي  اقتصادي  ما هو  النظر يف  يقترص عىل  ان  الحوار  من  وأرادت  املبادرة 
بحت، وهذا ما رفضناه يف االتحاد العام التونيس للشغل ألننا ما زلنا نعتقد جازمني 
تفهمه جيدا  السياسيني وهذا  املتبعة ويف  السياسة  تونس هو يف  أصل خراب  أن 
قيس سعيد ولكنه تأخر كثريا يف التفاعل الرسمي مع املبادرة وأضاع علينا أكرث من 
ثالثة أشهر واليوم ميكن التأكيد أن الزنقة وقفت للهارب وأن الوضع أكرث من خطري 
بّد من حسم  البالد تضيع والطوفان يقرتب وال  إيجاد حلول لالزمة ألن  ويتطلب 

املوقف يف رئاسة قرطاج هل تريد الرئاسة حوار أم ال ؟ ويف هذه النقطة بالذات 
الطبويب  الدين  نور  األخ  ان  املجلس  واعضاء  عضوات  الطاهري  سامي  األخ  ابلغ 
االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ومن موقع حرصه الشديد عىل حلحلة 
الوضع يف البالد تواصل مع سيادة الرئيس قيس سعيد وطلب منه لقاء بال أضواء وال 
خطب يكون حاسام ويجيب عن سؤال كل التوانسة هل هناك حوار وطني أم ال 
حتى نعرف بعدها كيف سنترصف يف االتحاد العام التونيس للشغل وكيف سنطرح 

البدائل التي بحوزتنا.

االتحاد مستقل والشغيلة هي الكل
عرفت تدخالت أعضاء املجلس مع فتح باب النقاش بعض التشنجات املربرة 
واملفهومة بل واملرشوعة أيضا، وقد متحورت يف مجملها حول الوضع الكاريث الذي 
أصبحت عليه جهة سوسة. هذا وقد حظي ملّف النفايات والتلوث الذي تعرفه 
سوسة اليوم باهتامم كبري يف التدخالت كام سجلنا استياًء عميقا وغضبا شديدا من 
بطرق  الفجئّي  الغلق  اختارت  بالجهة  مؤسسة  من  اكرث  يف  العامل  مئات  ترشيد 
ملتوية ومشبوهة يف ظّل صمت مطبق للسلط الجهوية التي مل تتحرك حتى اآلن. 
تدخالت أخرى اهتمت مبا يحصل يف مطار النفيضة واعتربت أن تسلط املستثمر 
الرتيك يرتقي عمليا إىل مرتبة اإلجرام يف حق الدولة وعاملها ومواطنيها وطالبت 
التونسيني  العامل  دفاعا عن كرامة  األمر  لزم  إن  املستثمر  اللزمة مع هذا  بإلغاء 
عىل  اتفقت  وكلها  والصحي  الرتبوي  بالشأن  اهتمت  أخرى  تدخالت  بلدهم.  يف 
تشخيص واحد وهو تردي البنية التحتية والنقص الفادح يف املوارد البرشية الذي 
يجعل العملية الرتبوية والصحية صعبة ومتعبة وال تخدم منظوريها كام يجب. وعىل 
مستوى آخر سجلنا تدخالت عديدة مهّمة طالب أصحابها برضورة التصدي بأكرث 
للشغالني  مبعاداتها  النواب ممن عرفت  واإلفساد يف مجلس  الفساد  للوبيات  قوة 
ولالتحاد العام التونيس للشغل كام حذرت من اندساس أنصار هذه اللوبيات داخل 
االتحاد وطالبت بقطع الطريق أمام هؤالء الخونة وذلك بطرد كل من يتآمر عىل 
االتحاد مع املراخيف أو غريهم فاألصل يف األشياء حسب هذه التدخالت »االتحاد 

مستقل والشغيلة هي الكل«. 
اإلضراب العام كمقدمة

نهاية أشغال املجلس كانت ساخنة حيث تعالت أصوات كل أعضاء املجلس 
الجهوي دون استثناء مطالبة باالرضاب الجهوي العام تصحيحا للمسار التنموي يف 
الجهة ولفرض حق الجهة يف الشغل وإيقاف نزيف غلق املؤسسات ومنع تحويل 
جوهرة الساحل سوسة اىل مقربة للنفايات االيطالية والفرنسية وغريها، وحتى يعلم 
املستثمر الرتيك يف مطار النفيضة أن هناك يف تونس منظمة وطنية عتيدة اسمها 
التجاهل  مقابر  يف  سوسة  تدفن  أن  أبدا  تقبل  لن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
والنسيان إلرضاء أطامع بعض النافذين الذين ال يحبون الخري لهذا الشعب ولهذه 

البالد.
األخ سامي الطاهري رئيس املجلس الجهوي وهو ينصت إىل الرصخة الجامعية 
لالعضاء، تنهد قليال تنهيدة أمل وقال باختصار مفيد أعلمكم أن التنسيق تّم داخل 
20 ماي  الجهوي واننا جميعا سنكون يوم  التنفيذي  املكتب  الجهوي مع  املجلس 
جنودا إلنجاح اإلرضاب الجهوي العام يف سوسة وال نامت أعني املتحاملني عىل سوسة 

وعىل عاّملها وأعوانها.

البالد تضيع والطوفان قادم إذا لم نتحرك
في المجلس الجهوي بسوسة:

احتضن أحد نزل والية سوسة يوم االحد 28 مارس 2021 أشغال املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة 
الذي ترأسه األخ سامي الطاهري االمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عن االعالم والنرش.

املجلس انعقد تحت شعار »االتحاد انتامء وعقيدة وتضحية ونضال وعطاء« بحضور 362 عضوا مبا فيهم اعضاء 
املكتب التنفيذي الجهوي، وهو ما يوحي بثقل جهة سوسة عىل املستوى الوطني انخراطا ونضاال.

ومثلام كان متوقعا فقد كان املجلس ساخنا يف أغلب فرتاته ومتيزت اشغاله خاصة بحامسة العضوات املتدخالت 

اليوم حالة موت  اتفقوا جميعا عىل تشخيص واحد ووحيد وهو أن جهة سوسة تعيش  الذين  املتدخلني  واالعضاء 
رسيري وأن قرارات املجلس الجهوي يجب أن تكون يف حجم ما تعرفه الجهة من انتكاسة عىل كل الواجهات خاصة 
مع تزايد البطالة واالغالق املشبوه لعدد من املؤسسات وتوقف عجلة التنمية واستهداف الحق النقايب وتردي الوضع 
الصحي وغريها من السلبيات والنقائص التي تجعل االتحاد الجهوي للشغل بسوسة يطلق صيحة فزع إنقاذا للجهة 

وملواطناتها ومواطنيها.

* هاشمي كناييس

 إقرار اإلرضاب العام 
يوم 20 ماي
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ممارسات ضاربة للحقوق من قبل قنصل تونس ببالرمو للنقابية جيهان اليوسفي:

تهكم على ذوي االحتياجات الخصوصية وانتهاك 
صارخ لحقوق املرأة وللحق النقابي

االساسية  النقابة  نددت 
الشؤون  وزارة  ألعوان 
باستهداف  الخارجية 
ببالرمو  تونس  قنصل 
املوظفات  إلحدى 
جيهان  االخت  والنقابية 
اليوسفي وتواتر مامرساته 
الخارقة للحقوق املكفولة 
للمرأة  الدستور  مبوجب 
االحتياجات  وذوي 
وللحق  الخصوصية 
النقايب والحق يف املساواة 
أمام  والرجل  املرأة  بني 
رئيس  ومتادي  القانون 
يف  القنصلية  البعثة  هذه 

مثال  انها  الوسائل رغم  بكافة  املستمّر مضايقتَها  وتعّمده  املذكورة  املوظفة  السلبي ضّد  التمييز 
لدماثة االخالق ورفعة السلوك والكفاءة واالنضباط والتفاين يف العمل.

النقابة األساسية أكدت يف بيان لها، دعمها غري املرشوط للموظفة املستهدفة التي تُعترب فخرا للبالد 
مبا أنها أول امرأة من ذوي االحتياجات الخاصة يف صفوف الديبلوماسيني الشبان بالخارج، وشجبها 
الستهداف املوظفة والتضييق عليها واستفزازها والتضييق عليها منذ تعيينها بالبعثة بسبب انتامئها 

إىل االتحاد العام التونيس للشغل، وهي التي تحّملت مسؤولية كاتبة عامة للنقابة األساسية.
فقنصل تونس ببالرمو عمد إىل رضب الحقوق الدستورية لألخت جيهان وإهانتها واملّس من كرامتها 
وسمعتها وزعزعة استقرارها النفيس واملهني، وقد استنكرت النقابة األساسية لنعت املوظفني من 
عديدة،  مناسبات  يف  عليهم  والتهكم  مشينة  بنعوت  الخصوصية  االحتياجات  ذوي  من  بالوزارة 
وحّذرت النقابة من العواقب الخطرية ملثل هذه االنتهاكات التي قد تعرّض صاحبها للمساءلة أمام 

القانون.
* صربي الزغيدي

* طارق السعيدي    

املؤسسات  من  عدد  استشارة  الدفاع  وزارة  قرار  بعد 
األجنبية ومؤسسة تونسية وحيدة حول صفقة إنجاز أزياء 
عسكرية بقيمة 54 مليون دينار، وإثر الجدل القائم حول  
الحزامي  الحبيب  باألخ  الشعب  جريدة  اتصلت  املسألة 
والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة  للجامعة  العام  الكاتب 

واألحذية.
* ما هو موقفكم كطرف نقايب من مسألة صفقة األزياء 

العسكرية؟ 
- أوال ال بد من اإلشارة إىل أن قطاع النسيج واملالبس والجلود واألحذية 
مّر بفرتة صعبة نتيجة جائحة كوفيد - 19 ونتيجة الوضع االقتصادي العام 
من جهة أخرى. ورغم االستقرار النسبي الذي حققه القطاع بفضل العامل 
وحنكة الطرف النقايب وتفهم عديد األعراف فإن الوضع ما زال صعبا ذلك 
أن القطاع مرتبط بشكل كبري بالسوق األوروبية  غياب قرار أورويب واضح 
يف ما يتعلق بفتح الحدود وعودة الحركة العادية لنقل السلع والبضائع. 
يف ظّل هذا الوضع كان من املفرتض أن تقوم الحكومة التونسية بكل ما 
بقرار  فُوجئنا  أننا  القطاع االسرتاتيجي غري  يلزم من إجراءات لدعم هذا 

وزارة الدفاع الوطني يف ما يتعلق مبسألة األزياء العسكرية 
املقيمة  التونسية واملؤسسات  املؤسسات  وهو عدم إرشاك 
يف تونس إال من خالل مؤسسة وحيدة. ونحن نرفض هذا 
القرار باعتبار أن الصفقة مهّمة وميكننا أن تدخل الحيوية 
يف  العاملة  املؤسسات  جزئيا  تنعش  وان  للقطاع  املطلوبة 
ذلك املجال كام نرفضها ألن تونس تعترب مركزا مهاّم إلنتاج 
النسيج والجلود يف العامل وعدم حيازة الصفقة ال ينسجم مع 

موقع قطاع النسيج يف املنطقة يف العامل.
* واقع القطاع ال ميكن ان يحجب الشك يف قدرة املؤسسات 
التونسية عىل اإليفاء بهذه الصفقة وهو ما يجعل موقف الوزارة مفهوم 

إىل حد بعيد؟    
- قد يكون من املهّم التوضيح أننا كطرف نقايب نعّول عىل ان تبقى الصفقة 
يف تونس سواء أنجزتها رشكة تونسية او رشكة أجنبية مقيمة يف تونس الن 
إنتاجها عىل مستوى محيل مهام كانت املؤسسة أمر ايجايب وإشارة جيدة 
القدرة  عن  الحديث  يصبح  املنطلق  من هذا  القطاع.  متاسك  عىل مدى 
املؤسسات  أن  باعتبار  واإلمكانيات مسألة جانبية وهو حكم ال يستقيم 
العاملية املنتصبة يف تونس تقوم بتوفري البدالت العسكرية واألحذية ذات 

الجودة العالية وحتى الصدريات املضاّدة للرصاص.

* ولكن هناك تجارب سابقة أثبتت أن املؤسسة التونسية تقوم بإخالالت 
عند إنجاز الصفقة وال تحرتم املعايري؟ 

- هذا الكالم ليس دقيقا٬ باعتبار أن ما يحصل حقا هو وجود رقابة صارمة 
ومشّددة من ِقبَِل وزارة الدفاع للمؤسسات التي تنجز لفائدتها الصفقات 
البدالت  ترفض  وأن  املطلوبة  املواصفات  بتعديل  تقوم  أن  ويحدث 
بسبب تدرج األلوان أو مقياس الزّر وهو ما يعني أن الوزارة ترشف فعال 
مواصفاتها عىل  وكافة  التقنية  كافة رشوطها  وتفرض  اإلنتاج  عملية  عىل 
املنتجات إذا ما وقع إنتاجها يف الداخل وهذا األمر غري متاح إذا ما وقع 
إنتاج املالبس واألزياء يف الخارج وهو ما يؤكد أن مصلحة الجميع أن تنجز 

الصفقة يف تونس. 

حول مسألة األزياء العسكرية:

األخ الحزامي يؤكد أن للشركات الناشطة يف تونس 
كامل القدرة على إنجاز الصفقة

نعي
انتقل إىل الرفيق االعىل يوم 27 مارس 
العام  الكاتب  الحميدي  بشري  األخ   2021
الجزيرة  لنزل  االساسية  للنقابة  السابق 
)جربة( حّقق عديد املكاسب للعاّمل ـ لن 

ننساك وسنبقى أوفياء لك وملبادئك.
* رفيقه حامد العوين

بيان النقابة 
األساسية ألعوان 
وزارة الشؤون 

الخارجية والهجرة 
والتونسيني بالخارج

من  معاملة  وسوء  هرسلة  من  زميلتنا  له  تعرضت  ما  إثر  عىل 
املامرسات  هذه  تواتر  وأمام  ببالرمو،  تونس  قنصل  السيد  طرف 
ولذوي  للمرأة  التونيس  الدستور  املكفولة مبوجب  للحقوق  الخارقة 
االحتياجات الخصوصية وللحق النقايب والحق يف املساواة بني الجنسني 
امام القانون ومتادي رئيس هذه البعثة القنصلية يف التمييز السلبي 
ضد زميلتنا وتعمده املستمر مضايقتها بكافة الوسائل رغم انها مثال 
لدماثة االخالق ورفعة السلوك والكفاءة واالنضباط والتفاين يف العمل 
امرأة من ذوي  أول  زميلتنا هذه  تكون  ان  لتونس  لفخر  وانه  علام 
بالخارج وبناء  الشبان  الدبلوماسيني  الخاصة يف صفوف  االحتياجات 
الخارجية  الشؤون  األساسية ألعوان وزارة  النقابة  فإن  تقدم  ما  عىل 

تعرب عن:
ـ الدعم الالّمرشوط للمركزية النقابية ومساندتها وتبنيها لقضية 

زميلتنا وبقية الزمالء من نفس الفئة.
ـ شجبها الستهداف زميلتنا والتضييق عليها منذ تعيينها بالبعثة 
تحّملت  حيث  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  انتامئها  خلفية  عىل 
يف  الداخلية  وزارة  العوان  االساسية  النقابة  عام  كاتب  مسؤولية 

السابق واستفزازها وتسليط الضغط عليها.
ـ استيائنا من اتيان  قنصل تونس ببالرمو مثل هذه الخروقات 

الصارخة للحقوق الدستورية.
ـ تنديدنا بإهانتها واملس من كرامتها وسمعتها وزعزعة استقرارها 

النفيس واملهني.
االحتياجات  ذوي  من  بالوزارة  زمالئنا  لنعت  استنكارها  ـ 

الخصوصية بنعوت مشينة والتهكم عليهم يف مناسبات عديدة.
هذه  ملثل  الخطرية  العواقب  من  األساسية  النقابة  وتحّذر  هذا 

االنتهاكات التي قد تعرض صاحبها للمساءلة امام القانون.
* الكاتبة العامة 
حبيبة الكرميي
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و31   30 يومي  امتداد  عىل  انتظمت  املساعد  العام  االمني  الشفي  سمري  االخ 
العامالت  واستبقاء  توظيف  تحسني  حول  دراسة  لتقديم  ندوة   2021 مارس 
الفالحيات يف تونس التي أنجزها الدكتور عبد الله بن سعد، وذلك بالتعاون بني 
الجامعة العامة للفالحة التي مثّلها األخ عامر الزين كاتبها العام ومركز التضامن 

العاميل التي تنسق أعامله يف تونس االخت كلثوم برك الله.
هذه الدراسة تضمنت الواقع والظروف املهنية التي تعاين منها أكرث من 500 

الف عاملة يف القطاع الفالحي.

بعرقهنّ ودمائهنّ من أجل أن نأكل نحن
وقد شملت الدراسة، التي عنونها األستاذ بن سعد »بعرقهّن ودمائهّن من أجل 
أن نأكل نحن« واعتمدت عىل استامرات تّم توزيعها عىل املعنيني بعمل عامالت 
تونس  فيها مكتب  أنجز  التي  الجهات  التي شملتها  الجهات  الفالحة، شملت 
ملركز التضامن العاّميل دراسة سابقة، وعددها خمسة، أُضيفت إليها جهة سيدي 
بوزيد لسببني: أّوال ألنّها جهة بها عدد مرتفع من العامالت الفالحيّات مقارنة 
النقل  التي شهدت أكرث عدد من حوادث  الجهة  بالجهات األخرى وهي أيضا 
من جهة أخرى. وهكذا فإّن الجهات املعنيّة بالدراسة هي: منوبة، القرصين، 

سليانة، سوسة، جندوبة وسيدي بوزيد.
املحارض بنّي أن عدد اليد العاملة القارة يف القطاع الفالحي يبلغ 51810 منهم 
إناثا،  يبلغ عددها 283561 منهم 122606  الوقتية  العاملة  إناثا، واليد   7837
وحسب آخر إحصائيات وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري يف تونس، 
يستوعب القطاع الفالحي حوايل 624 ألف امرأة عاملة موزّعني كالتايل: ُمستَِغلَّة 
فالحيّة )صاحبة ضيعة(: 34 ألف يد عاملة قارّة 7.8 ألف ويد عاملة وقتيّة 123 

ألف ومعينات عائليّات قارات  67 ألف ومعينات عائليّات وقتيّات 392 ألف.
وأبرز أنه إذا تفحصنا يف واقع العملة الفالحيني يف تونس، فلن نجد مجاال ُمعّبا 
فقد  اإلجتامعيّة،  التغطية  مجال  من  أكرث  الدولة  ِقبَِل  من  تهميش هؤالء  عن 
القطاعني  الفالحيني يف  يهّم »األجراء غري  للضامن االجتامعي  قانون  أّول  صدر 
العمومي والخاص« يف 14 ديسمب 1960 بينام مل يصدر أّول قانون يهّم األجراء 
القانون  وهو   )1981 فيفري   12 يف  املؤّرخ  )القانون   1981 سنة  إالّ  الفالحيني 
املتعلّق بتنظيم »أنظمة الضامن االجتامعي يف القطاع الفالحي« أي بفارق واحد 
وعرشين سنة بالتامم والكامل، لكن رغم ذلك فإّن قانون سنة 1981 حرمهم 
الوظيفة العمومية أو  العملة سواء يف  من بعض املنافع مقارنة ببقية أصناف 

القطاع الصناعي.
القطاع  ورائهم  الفالحيني ومن  العملة  تهميش  للشّك  مجاال  يدع  ال  مبا  ويبنّي 
الذي ينتمون إليه، فخالفا لبقية رشائح العاّمل يف القطاعني العمومي والخاص، 
ال يتمتّع العملة الفالحيون باملنافع العائلية والتأمني عىل الوفاة، علام أّن الفصل 
العاملون  94 من مجلة الشغل ينّص يف هذا الخصوص، عىل ما ييل: »يخضع 
لوقت جزيئ لنظام الضامن االجتامعي ونظام جب األرضار الناجمة عن حوادث 
العملة  أّن  أي  العمل«،  به  الجاري  للترشيع  وفقا  املهنية  واألمراض  الشغل 

الوقتيني من حّقهم التمتّع بالتغطية االجتامعية مثل زمالئهم املرتّسمني.
وحول نظام »أحميني« فقد وصفه املحارض بـ»تسمع جعجعة وال ترى طحينا«، 
حّد  إىل  تنجح  مل  به  الخاصة  والتطبيقة  العاملي،  البنك  من  مدعوم  نظام  فهو 

جملة  فمن  فيه،  لإلنخراط  العامالت  إقناع  يف  اآلن 
500 ألف عاملة مستهدفة مل تنخرط إالّ حوايل 1000 

عاملة أي 0,3 %.

اإلطار القانوني
وبالنسبة إىل اإلطار القانوين لنقل العملة الفالحيني، 
فقبل 2019 مل يكن هناك أي نص قانوين ينظّم نقل 
البي  النقل  قانون  أن  عن  فضال  الفالحيني،  العملة 
الصنف،  لنقل هذا  بتاتا  يرُش  مل  الصادر سنة 2004 
وأول نص قانوين صدر بتاريخ 11 جوان 2019 )بعد 
وهو  بوزيد(  سيدي  يف  الذي حصل  املريع  الحادث 

القانون عدد 51 وقد ورد به فصل وحيد ينّص عىل »إحداث صنف نقل العملة 
الفالحيني«، واألمر الرتتيبي صدر بتاريخ 31 أوت 2020 وهو يتعلّق بـ»ضبط 

رشوط تعاطي نشاط نقل العملة الفالحيني ورشوط اإلنتفاع بهذه الخدمة«.
ويبلغ معّدل سّن العامالت الفالحيّات، 23 باملائة أقّل من 35 سنة و32 باملائة 
من 36 اىل 45 سنة و35 باملائة تبلغ أعامرهن من 46 اىل 60 سنة و10 باملائة 
باملائة واملتزوجات 60  العازبات 22  العامالت  أكرث من 60 سنة، وتبلغ نسبة 
باملائة و13 باملائة أرامل و5 باملائة مطلقات، كام أن 55 باملائة لهن من 4 اىل 
أبناء، و63  باملائة لهن أكرث من 7  أبناء فام أقل و3  باملائة لهن 3  ابناء 42   7

باملائة من العامالت أزواجهن عاطلون عن العمل و21 باملائة أزواجهن عملة 
يوميون، والبقية أزواجهن يعملون فالحيني وموظفني ويف مهن خاصة أو مرىض 

أو معوقون.
العامالت  العلمية كشف املحارض أن 48 باملائة من  وبالنسبة إىل مستوياتهّن 
مستوى  لهن  باملائة  و10  ابتدايئ  مستوى  لهن  باملائة   33 و  أّميات  الفالحيني 
ثانوي و8 باملائة لهن مستوى الكتّاب و1 باملائة لهن مستوى جامعي، كام أن 
74 باملائة من عامالت الفالحة يعشن يف منازل تقليدية و24 باملائة يعشن يف 

منازل بدائية، أما يف ما يخص خبتهن يف العمل، فـ33 باملائة 
لديهن خبة أكرث من 20 سنة و33 باملائة لهن خبة بني 11 
و20 سنة و26 باملائة لهن خبة من 5 إىل 10 سنوات و8 

باملائة أقل من 5 سنوات.
يف  االستقرار  عدم  من  الفالحيات  العامالت  وتعاين  هذا 
مواطن الشغل، إذ بيّنت الدراسة أن 53 باملائة منهن يعملن 
بني 3 و6 اشهر و39 باملائة يعملن بني 9 إىل 11 شهرا و8 

باملائة يعملن 12 شهرا.
ويف ما يخص توقيت العمل، فالفصل 88 من مجلة الشغل 
ينّص عىل ما ييل »ُعيّنت مّدة الشغل القانونية باملؤسسات 
الفالحية إىل ألفني وسبع مائة ساعة يف العام باعتبار ثالث 

اليوم،  يف  ساعات   )9( تسع  مبعّدل  أي  الفعيل«،  الشغل  فيها  يقع  يوم  مائة 
باملقابل يشتغل العملة الصناعيّون 8 ساعات فقط، وتشتغل 50 باملائة بني 9 
و10 ساعات و29 باملائة يشتغلن بني 7 و8 ساعات و16 باملائة يشتغلن بني 11 

و12 ساعة و5 باملائة يشتغلن أكرث من 12 ساعة.
العمل  بها  الجاري  بالتشاريع  جهل  من  الفالحيات  العامالت  وتعاين  هذا 
ألغلب  املتديّن  التعليمي  املستوى  بسبب  لحقوقهّن  الضامنة  واملؤسسات 
العامالت الفالحيات من ناحية والخطاب النخبوي الذي متارسه أغلب الجمعيات 
النسوية من ناحية أخرى مام  ال يساعد عىل إملامهّن بالقوانني وبتشاريع العمل 
تهّمهّن، فـ 57 عاملة )أي حوايل 18 %( فقط عّبن عن علمهّن بوجود  التي 
»األجر األدىن الفالحي املضمون«. بينام أكّدت 23 عاملة )حوايل 7 %( فقط عن 
علمهّن بوجود »تفّقدية الشغل« التي ميكن االلتجاء 

إليها عند حصول نزاع مع املؤّجر.

غياب التغطية االجتماعية
التغطية  غياب  أخرى  جهة  من  أكد  املحارض 
من   %  100 فـ  الفالحيّات،  للعامالت  االجتامعية 
يتمتّعن  ال  بأنّهّن  رصّحن  املُستجوبات  العامالت 
نتيجة  أي  بعملهّن  املرتبطة  االجتامعية  بالتغطية 
ترصيح قام به املؤّجر إىل الصندوق الوطني للضامن 
 132 أن  وكشف  القانون،  يفرضه  مثلام  االجتامعي 
بأي  يتمتّعن  ال   :)%  42( املستجوبات  من  عاملة 
تغطية إجتامعيّة و 85 عاملة )27 %( لهن دفرت عالج عائيل أصفر اللون و89 
عاملة )28 %(  لهن دفرت عالج مجاين أبيض اللون و 13 عاملة )3 %( يتمتّعن 

بالتغطية االجتامعية عن طريق أزواجهّن.
املهنية عىل  السالمة  الصحيّة ووسائل  للظروف  أفرز غيابا  الرديء  الواقع  هذا 
العامالت الفالحيات فـ 37 % يعانني من الربو والحساسية، و25 % يعانني من 
التهاب املفاصل والعمود الفقري و 26 باملائة يعانني من السكري وضغط الدم 

و12 باملائة يشتكني من أمراض أخرى.
العامالت أصنب بجروح و29  باملائة من  فـ41  الشغل  بالنسبة إىل حوادث  أما 

باملائة أصنب برضوض و17 باملائة بإغامءات و8 باملائة بكسور و3 باملائة بنزيف 
 62 إالّ  نقل  يقع  مل  لحادث شغل  تعرّضت  عاملة  األنف، ومن جملة 191  يف 
عاملة فقط إىل املستشفى )أي حوايل 32 %(، ونقل املصابات إىل املستشفى 
تكّفلت بها العامالت املصابات )كراء سيارة خاصة( أي حوايل 29 %، أو أحد 
اعتمدن عىل   ،% 68 املحصلة  39 %. يف  األقارب( حوايل  أحد  )سيارة  أقاربها 
إمكانياتهّن الذاتية للتنقّل نحو املستشفى للعالج بينام مل يقم املؤجرون بهذه 
املهّمة إالّ يف 32 %، باستعامل سيّاراتهم الخاصة، أّما عند السؤال عّمن يدفع 
تكاليف العالج، رصّحت حوايل 43 %، بأّن املؤّجر هو من قام 
بتسديد تلك املصاريف أّما البقيّة أي األغلبية املتمثّلة يف 57 
%، فهّن أو أحد أفراد عائلتهّن من قام بتسديد ذلك املعلوم.  
Gen� االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف  إىل  )ببالنسبة 

der�Based Violence »GBV«( فقد تعرض 63 باملائة من 
العامالت للعنف اللفظي واملادي والتحرش الجنيس.

النسبة  النسبة،  هذه  تعكس  ال  الجنيس  التحرش  وبخصوص 
من  التحرّش  موضوع  باعتبار  الحاصلة  للحاالت  الحقيقية 
النساء الحديث  الكثري من  املواضيع املسكوت عنها إذ متتنع 
التهم  من  خوفا  األخرى،  الدراسات  عديد  تؤكّده  مثلام  عنه، 
األخالقية التي قد توّجه لهّن أو إمكانية الطرد من العمل عىل 
خلفية التبليغ عىل التحرّش الجنيس، وتؤكد األرقام مبا ال يدع مجاال للشّك تنازل 
العامالت يف األغلبية الساحقة من الحاالت عىل حّقهّن يف تتبّع الجناة أو عىل 
التي  الهّشة  الشغلية  بالعالقة  ذلك  تفسري  وميكن  العنف،  فضح حاالت  األقل 
يحفظ حقوقهّن  أن  مُيكن  أي عدم وجود عقد عمل  باملؤّجر  العامالت  تربط 
وبالتايل وخوفا من الطرد من العمل تخرّي العامالت السكوت عن كّل ما يحدث 
وزمالء  والوسطاء  املؤجرين  من  هم  اشكاله  بكل  العنف  يف  واملورطني  لهّن، 

العامالت يف العمل ورئيس العملة وابن املؤّجر.
للتحرّش  تعرّضن  بأنّهّن  رصّحن  من  يف  نسبة  أضعف  فإن  الدراسة،  وحسب 
جهة  تليها   .%  3.7 عن  النسبة  تزد  مل  إذ  بوزيد  سيدي  بجهة  توجد  الجنيس 
القرصين 8.5 % وهام الجهتان اللتان تعتبان من الجهات املحافظة يف الوسط 
أن يكون ذلك سببا يف عدم  الجنوب وبالتايل ميكن  التونيس متاما مثل  الغريب 

الترصيح بالتحرّش.
أما بخصوص العنف االقتصادي فإن تأجري العامالت الفالحيّات ال يخضع ألي 
قانون، من جهى أخرى، يعرّف القانون عدد 58 املتعلّق بالقضاء عىل العنف 
ضّد املرأة، العنف االقتصادي« كام ييل »كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه 
استغالل املرأة أو حرمانها من املوارد االقتصادية مهام كان مصدرها كالحرمان 
من األموال أو األجر أو املداخيل، والتحكم يف األجور أو املداخيل، وحرض العمل 

أو اإلجبار عليه«.
وكشفت الدراسة أن 4 ٪ باملائة من العامالت املستجوبات يحصلن عىل أجر 
يومي بـ12 دينارا و27 باملائة عىل 10 دنانري و18 باملائة عىل 13 دينارا و8 باملائة 
عىل اكرث من 14 دينارا و6 باملائة عىل 14 دينارا، واشار املحارض اىل أنه بخصوص 
التأجري هو تفّش عمليّة السمرسة بالعاّمل من ِقبَِل الناقلني الذين تحولوا من 
دور الناقل إىل دور »السمسار« رغم أّن القانون مينع املناولة. فهم ال يكتفون 
حسب  دنانري   4 إىل   2 )من  الفالحيات  العامالت  عىل  النقل  معلوم  بخصم 
املسافة لكل عاملة( بل يربحون نصيبا آخر عىل حسابهم من لدن املؤّجر. فقد 
أكّدت 112 عاملة )39 %( أّن معلوم النقل يدفعه املؤّجر للناقل وتحصلن عىل 
أجورهّن من عند الناقل دون أن يعرفن كم يدفع املؤّجر للناقل عن كل عاملة. 

)يتبع األسبوع القادم(.
* تغطية: صبي الزغيدي

عامالت الفالحة، البائسات في األرض:

قصة صراع ضدّ املوت واالستعباد من أجل الكرامة والعمل الالئق

* 40 حالة وفاة 
و530 إصابة بين 
النساء العامالت 

في مجال الفالحة 
بين سنوات 

2016-2019

* 37% يعانين من الربو 
والحساسية، 25 % يعانين 

من التهاب المفاصل 
والعمود الفقري و 26 

بالمائة يشتكين من 
السكري وضغط الدم
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خفايا التنقيحات االخرية وحسابات الكتل الداعمة لها

الملف السياسي

الدستورية  املحكمة  أشهر  منذ  املتواصلة  السياسية  االزمة  اعادت  هل 
املصادقة عىل  ان متت  بعد  االكرث طرحا  السؤال هو  االحداث هذا  اىل صدارة 
تعديالت ترى بعض االطراف انها ستساعد عىل استكامل عملية انتخاب اعضاء 
هذه املحكمة املعطل مسار تركيزها منذ سنوات رغم ان دستور 2014 نص عىل 

رضورة تشكلها سنة بعد دخوله حيز التنفيذ وهذا ما مل يحصل إىل حد اآلن.
السنة  يف  اكتوبر  انتخابات  نتائج  مع   2014 جانفي  دستور  اقرار  وتزامن 
الثاين  والحزب  تونس«  »نداء  االول  الحزب  بني  »توافقا«  افرزت  والتي  نفسها 
املحكمة  هذه  تركيبة  استكامل  يف  املامطلة  نتائجه  من  كان  النهضة«  »حركة 
لجنة  )هي  الربملان  داخل  التوافقات  لجنة  اليه  توصلت  ما  رغم  بتعالت عدة 
لتجاوز  احداثها  تم  لكن  والخاصة  الرئيسية  اللجان  خارطة  مدرجة ضمن  غري 
الخالفات بني الكتل الربملانية( من اتفاقات مكتوبة تنصل منها اصحابها الحقا 
عند عملية التصويت ليكون الفشل نصيب كل املحاوالت واملساعي للخروج من 

دائرة الفراغ يف عالقة بأهم مؤسسة نص عليها الدستور.
وعرفت السنوات املاضية »منهجية« استعامل الفيتو عىل ترشحات وازنة 
العامة  والحريات  االنسان  حقوق  قضايا  من  الثابتة  مبواقفهم  اصحابها  عرف 
الخاصة يف زمن كان فيه »الكالم عىل الكالم صعب« بل فيهم من رفض اسلوب 

السلطة حينها يف التعاطي مع ملف.
تركيز  استكامل  مسار  السابقة يف  املحطات  ملختلف  املتابعون  يرى   
املحكمة الدستورية مدى اعتامد االطراف املهيمنة داخل الربملان وأولهم 
حركة النهضة عىل املخاتلة بالرتويج لخطاب الحرص عىل االلتزام  مبا جاء 
به دستور2014 من رضورة تركيز الهيئات الدستورية )أغلبها مازال ينتظر 
تقول  بعينها  ترشحات  خلف  تتمرتس  نفسه  الوقت  ويف  عليه(  املصادقة 
ال  اخرى  ترشحات  امام  الفيتو  تستعمل  وباملقابل  واالقدر  االفضل  انها 
تقارن بالرتشحات التي تتشبث بها النهضة كام انها تعتمد يف أحيان أخرى 

»املقايضة« مع الكتل االخرى أي أوافق عىل من تقرتحون مقابل املوافقة 
عىل من ترشحهم وقد ترتب عن هذا الوضع اصطفاف ال ميكن ان يكون اال 
عىل خلفية إيديولوجية لتصبح بعد ذلك الرتشحات خاضعة لذلك املنطق.

* تغري التوازنات..
ويربط املتابعون للشأن الوطني بني هذه »الهبة« التي حصلت من 
قبل التحالف الربملاين الذي تتزعمه حركة النهضة الستكامل تركيبة املحكمة 
الفرتة  يف  النه  السيايس  املشهد  يف  الحاصلة  التغريات  وبني  الدستورية 
السابقة مل يكن ذلك »االستكامل« أولوية بل ظل مجرد مصطلح يستعمل 
عند الرضورات التي تبيح اللعب عىل املفردات التي يحاول مستعملوها 
ابراز حرصهم عىل احرتام الدستور وااللتزام بنصوصه لكن دون الذهاب 
يف االتجاه الصحيح بعيدا عن املناورات التي تريد توظيف هذه املؤسسة 
الدستورية يف الخالفات املتوسعة دائرتها منذ ان رفض رئيس الجمهورية 
االرشاف عىل عملية آداء  اليمني للوزراء الذين نالوا تزكية الربملان بسبب 
شبهات تضارب مصالح وفساد للبعض منهم وهذا ما مل يقبل به التحالف 
الذي تقوده النهضة وهي التي تريد وضع الجميع امام االمر الواقع قبل 
الذهاب لحوار وطني يتأكد من يوم اىل اخر حاجة البالد إليه دون الفصل 

بني مساراته السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
الذي  التحالف  قبل  من  الوطني  الحوار  نتائج  من  التوجس  وهذا 
تقوده النهضة يعود اىل كونه سيغري الكثري من املعطيات بحيث ال يجعل 

االوضاع تستمر بهذا الشكل من الرتدي والضبابية وبالتايل سيعيد ترتيبها 
ما  وهو  الحزبية  للحسابات  فيه  وجود  ال  واضح  وبرنامج  اولويات  وفق 
من  الحالة  هذه  الستدامة  جاهدا  يسعى  الذي  التحالف  ذلك  يرومه  ال 
العطالة والضبابية التي تجنبه الكثري من االتعاب حتى ال نقول استفهامات 
ستطرح يف اكرث من ملف وقطاع وال بد لها من اجابات بعيدا عن أساليب 
املخاتلة مبفردات خطاب التضليل التي تلصق الخيبات والفشل باالخرين.

* تناصف وحسابات
يف  الترسيع  هذا  يكون  ان  العام  للشأن  املتابعون  يستبعد  وال 
صلة  عىل  الدستورية  للمحكمة  املنظم  القانون  عىل  االخرية  التنقيحات 
مبارشة باالزمة السياسية التي تعيشها البالد حيث يبحث التحالف الذي 
الذي  للمسار  »للتصدي«  الدستور  يضمنها  مداخل  عن  النهضة  تقوده 
يتبعه  رئيس الجمهورية املتشبث بحامية الدستور وتطبيقه بحكم موقعه 
كل هذه  بعد  الذي ظهر  الحرص  فان هذا  وعليه  السلطة  اعىل هرم  يف 
السنوات من تعطيل استكامل تركيبة املحكمة الدستورية حتمته املواجهة 
التي مل تعد خافية بني رؤوس السلطة بالبالد حيث يدفع رئيس الربملان 
برئيس الحكومة ليكون الواجهة يف خالفه مع رئيس الجمهورية ومن هنا 
الوحيدة  الدستورية  اآللية  الدستورية هي  املحكمة  كون  إىل  االنتباه  تم 
القادرة عىل »حاميتهم يف هذه املواجهة بحكم ما يضمنه الدستور لرئيس 
الجمهورية من مكانة اعتبارية يف ظل غياب تلك املحكمة لذا فان سحب 

البساط منه ال يكون اال بالترسيع باستكامل تركيبتها يف ارسع وقت.
التناصف  مببدإ  املتصل  الفصل  اسقاط  ان  ترى  القراءات  نفس  لكن 
بني املرأة والرجل قد يسقط هذه الحسابات يف املاء مبا انه ميكن الرئيس 
عرضها  او  للربملان  واعادتها  التنقيحات  هذه  يف  الطعن  من  الجمهورية 

لالستفتاء وكل هذا سيأخذ وقتا مطوال.

األزمة السياسية وتعديالت المحكمة الدستورية

* للصورة الدميقراطية فقط...!
االنظمة  اعتمدتها  التي  الربملانية  التحقيق  ولجان 
العريقة يف الدميقراطية الحديثة متثل ارقى درجات البحث 
و الكشف عن الخفايا والغايات غري املعلومة ومنها تنبع 
ويف  االزمة  وتطويق  النزيف  لوقف  الحينية  القرارات 
ملا  املنظمة  وكذلك  الرادعة  القوانني  تسن  الحقة  مرحلة 
قد يظهر من انفالت وفوىض وتجاوزات مع الحرص عىل 
اللجان يكون يف سباق  تلك  ان عمل  اي  التوقيت  احرتام 
مع الزمن بحيث ال يهدأ غبار اي حدث او اشكالية قبل 
التي تحجب  اللجان مهامها وتزيح االقنعة  ان تنجز تلك 

الحقيقة!
هذا يف الدول العريقة يف الدميقراطية ام يف االنظمة 
الصورة  عن  تبحث  فهي  التجربة  تلك  استنسخت  التي 
عىل  الحرص  دون  الشكلية  باملامرسة  التمظهر  اي  فقط 
الذهاب بعيدا يف عمق تلك االحداث والتجربة تختزن اكرث 
من لجنة تشكلت يف جذوة احداث عديدة ثم كان مآلها 
النسيان والتجاهل وعدم ذكرها ولو مرة حتى عىل سبيل 
التعداد ال غري ومن اشهر لجان التحقيق )إن جاز التعبري( 
لجنة التحقيق يف احداث 9 أفريل 2012 )بعد ايام ستمر 
9 سنوات كاملة عن احداثها( ولجنة التحقيق يف شبكات 
اثري حولها من جدل مل يهدأ إىل اآلن وهذه  التسفري وما 
اللجان احدثت منذ سنوات سابقة وتلتها لجان اخرى يف 
اكرث من حدث هز سكينة املجتمع مثل ما حدث يف عالقة 
بالفيضانات التي عمت الوطن القبيل وغريها من اللجان 
التي شكلت يف غمرة االندفاع واظهار الحرص واالستعداد 
او  جهة  او  فئة  مع  التعاطف  وابراز  املسؤولية  لتحميل 
الحقا  الوقائع  اكدته  ما  وهذا  الحقيقة  الن  غري  ال  قطاع 

رد  أي  ومحارصة  تشنج  اي  وتهدئة  مسكنات  مجرد  هي 
فعل قد يكون الن الترسيع باحداث لجنة تحقيق من قبل 
»السلطة االصلية« ونعني الربملان هو دليل من منظور من 
بادر بها تأكيد عىل االهتامم مبالبسات وخفايا الوقائع وال 
ميكن هنا ان نتغافل عن بعض التقارير التي قدمت من 
اشغال بعض اللجان التي متكنت من عقد بعض الجلسات 
للحلقة  املسؤولية  تحميل  اتجاه  يف  اغلبها  كانت  حيث 

االضعف ضمن املنظومة املتسببة يف الوقائع املسجلة.
* هيمنة وتضليل...

التموقع  ان  السابقة  التحقيق  لجان  تجارب  وبينت 

يف تركيبتها هو اول ما تسعى إليه الكتل الربملانية خاصة 
اذا موضوعها ميس مبارشة من مكانة االحزاب التي تنتمى 
اليها او من االستقرار الحكومي اذا كان امللف متصال بآداء 
الحكومة ككل او احد اعضاءها وذلك االرصار عىل التموقع 
خاصة يف »املسؤوليات القيادية« داخل هذه اللجان غايته 
األوىل ليس اظهار الحقيبقة وتوجيه التحقيق اىل مسارات 
تؤدي اىل ازاحة اللبس والغموض بل فقط للتحكم يف تلك 
املسارات واالقتصار عىل شهادات معينة لن تضيف شيئا 
الشهادة ال تتامهى  ملا هو متداول وحتى يف حال كانت 
ينطبق  الشهادة  صاحب  فان  املهيمنة  االغلبية  رؤية  مع 
عليه حينها ما قاله زهري بن أيب سلمة يف معلقته الشهرية 

عن الذي ال يُدارى يف أمور كثرية وستلصق به كل النعوت 
التي تضمر »الضغينة والحقد« تجاه االرساف التي ذكرها 

يف رسديته لالحداث.
ومن الطبيعي ان تعرف اشغال تلك اللجان التعطل 
جراء الرصاع عن من ميلك الحقيقة ومن سيوجهها الوجهة 
ليس  لجنة  اي  احداث  قلنا من  الغاية كام  الحقيقية الن 
معينة  اطراف  لحامية  بل  منها  واالعتبار  الحقيقة  كشف 
من  الباطل«  »إتيان  عن  وتنزيهها  عنها  شبهة  كل  وابعاد 
اي جهة عليا كانت او سفىل وبالتايل فإن التمعن يف مسار 
يف  ثابتا  بات  التقليد  ان  له  يتبني  التحقيق  لجان  تشكل 
اعتامد أساليب الهيمنة والتضليل واخراج »صورة جميلة« 
يف  سابقا  تداولها  تم  التي  االسامء  أو  االطراف  كل  عن 
وتلُصق  متميزا«  »االخراج  وليكون  معني  بحدث  عالقة 
كانت  مهام  تقدر  لن  مجهولة«  »بأطراف  االحداث  تلك 
قصدا  تغييبها  تم  التي  االطراف  تجاوز  عىل  »٬عجزاتها« 
تونس  قلب  كتلة  قبل  من  املقدم  املقرتح  فان  وبالتايل 
ال  الربملان  عمل  تعطل  أسباب  يف  للبحث  لجنة  لتشكيل 
يعتقد املتابعون انه سيخرج من الدائرة نفسها التي ارشنا 
اليها يف البداية وذلك العتبارات عدة أولها انتامء اصحاب 
وائتالف  النهضة  يضم  الذي  الربملاين  التحالف  اىل  املقرتح 
من  يطرح  ملا  بارتياح  ينظر  ال  التحالف  وهذا  الكرامة 
الصحاب  الربملان   رئيس  استقبال  ولعل  الكتل  بقية  قبل 
املقرتح كتلة قلب تونس وصدور بيان يف الغرض قد يؤرش 
اىل املسار املنتظر من اللجنة املقرتحة اذ يتوقع ان يكون 
دورها تقنني عقوبات لكتلة معينة وهي الحر الدستوري 
بتحميلها ما يحصل من عطالة يف عمل الربملان منذ بداية 
بقية  عن  التغافل  مقابل   2024 ـ   2019 النيابية  املدة 

االطراف واولهم ائتالف الكرامة.
وبعد التساءل عن تركيبة هذه اللجنة املقرتحة ومتوقع 
الربملان  داخل  يطرح  سؤال  اهم  يأيت  داخلها  االطراف 
مجلس  رئيس  آداء  عند  مطوال  التوقف  ونعني  وخارجه 
االول  السبب  النواب  اغلبية  الشعب والذي يحسبه  نواب 
يف حالة التعتطل والتشنج واملناكفات والتجاذبات املستمرة 
املجلس  رئيس  ان  نظن  ال  فهنا  الربملان  رئاسة  تقلده  منذ 
»الداعم« لهذا املقرتح يتوقع التوصل اىل هذه االستنتاجات 
او حتى مجرد االشارة إليها ومن ضمنها الئحة سحب الثقة 
منه التي وقعت عليها عديد الكتل مبا »رسخ« شبه قناعة 
وتسيريه  الحوار  ادارة  عىل  الربملان  رئيس  قدرة  عدم  ان 
وكذلك عدم تجاوزه لصفته كرئيس لحركة هي طرف سيايس 
يف أزمة متواصلة منذ مدة بدأت تلقي تبعاتها عىل السري 
للشأن  املتابعني  اغلب  يعتقد  وال  الدولة  لدواليب  العادي 
الوطني ان تقدم هذه اللجنة املقرتحة مهام تعالت عن كل 
تقديم  اي  منها  املنتظر  التقرير  اليها  ارشنا  التي  الشوائب 
الحقائق واالستنتاجات التي يفرتض ان تكون واضحة وجلية 
بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة والبحث عن محارصة 
الخصوم السياسيني وتحميلهم تبعات حالة عطالة ساهمت 
فيها اغلب االطراف بدرجات متفاوتة وهذا ما يراه الجميع 
لالمتثال  الرافضة  االطراف  بعض  يوميا من خالل ترصفات 

للقانون ومؤسسات الدولة وهيبتها.

بعد اقتراح تشكيل لجنة تحقيق في تعطل البرلمان

هل خيفي سعي التحالف الربملاين إىل حتميل الدستوري احلر أسبابه؟
أعاد مقرتح تشكيل لجنة برملانية للتحقيق يف اسباب ومسببات تعطل سري عمل مجلس نواب الشعب اىل ذاكرة االحداث العدد الكبري من لجان التحقيق التي تم احداثها منذ 
انتخاب املجلس الوطني التأسييس للبحث والغوص يف أكرث من ملف اال ان الذاكرة نفسها تحتفظ كذلك بأنه وال لجنة متكنت من التوصل اىل امتام مهامها التي بعثت من أجلها 

بل عدد منها ُقرب منذ االعالن عن تكوينها.
ويبدو ان هناك تقليد أو ُعرْف أصبح متداوال كون اي ملف او اشكالية او قضية »ينالها رشف« تشكيل لجنة هو مؤرش عىل انها ستقرب او تهمش او تدخل يف رفوف التجاهل 
والنسيان يف ظل ما تعرفه البالد من »أحداث وغرائب« متتالية الحدوث وكأن اصحاب هذه املبادرات عىل دراية ان اللعب عىل عامل الوقت والنسيان ميثل افضل الحلول وأسهلها 
للتعويم عىل أي موضوع يشغل الرأي العام ويربك يف فرتة معينة املسار املزدحم بأكرث من اشكالية وصعوبة مل يسلم منها اي قطاع منذ عرشية مضت عجزت حكوماتها املتعاقبة 

عىل التوصل إىل عالجات فاعلة ينتظرها املواطن املكبل بفعل تلك االشكاليات والصعوبات ويف الوقت نفسه دون اعالمه بحيثيات ما جرى من وقائع.

* لطفي املاكني  

* لطفي املاكني  

أين دور الغنوشي
 في فشل تسيير البرلمان؟

التحالف  داخل  االنقسام  يحصل  هل 
الحكومي بعد اسقاط مبدإ التناصف
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غازي الشواشي: رحيل حكومة المشيشي اقترب
قال لـ»الشعب« إن تشكيل الحكومات يخضع إىل النظام السيايس 
بالبالد مبعنى أن الحكومات تنبثق عن الربملان يف اطار األغلبية برملانية. 
وأوضح أنه يف الوضع الراهن الرئيس قيس سعيّد غري قادر عىل تكوين 
حكومة، وأي تشكيل حكومي يجب أن يخضع للنظام السيايس املعتمد، 
ال  لكنها  مسيّسة،  ليست  املشييش  هشام  برئاسة  التكنوقراط  وحكومة 
من  خشية  كان  الثقة  منحها  أن  إىل  الفتا  التونسيني،  خيارات  تعكس 
بد  ال  أنه  وحلفاؤها  النهضة  فرأت حركة  للربملان،  الرئيس  إمكانية حل 

من منحها الثقة.
وتابع ان حكومة املشييش هي حكومة ترصيف أعامل ال أكرث، تدير 
شؤون الدولة بالنيابة ورحيلها اقرتب، وانه ال بد من تشكيل حكومة إنقاذ 
التحديات االقتصادية واالجتامعية،  إنقاذ يكسب  وطني حاملة ملرشوع 

وتكون مسنودة من األحزاب واملنظامت الوطنية.
واكد غازي الشوايش انه ليس لدينا خيار آخر اليوم إال إطالق الحوار 
أقنعنا  »مبدئيا  الخصوص:  هذا  يف  قائال  طريق.  خارطة  لخلق  الوطني 
الرئيس سعيد برضورة هذا الحوار، وال بّد أن تكون هناك حكومة سياسية 
بامتياز تعكس طموحات التونسيني ومنبثقة من الكتل الربملانية وقادرة 

عىل اإلصالح والتغيري«.
عبيد البريكي : الوضع لم يعد يحتمل والحل في انتخابات مبكرة

أن  الربييك  عبيد  األمام  إىل  تونس  عام حركة  أمني  اعترب  من جهته، 
املشهد الحايل يف البالد بهيكله الترشيعي ورأيس السلطة ووضعه املأزوم 

غري قادر عىل التغيري، وال ميلك ما يقدمه من حلول.
وتساءل الربييك ماذا ستنقذ حكومة اإلنقاذ بأطراف املنظومة الحالية 
ذاتها التي هي األصل يف األزمة؟ فحركة النهضة مثال موجودة عىل رأس 
السلطة منذ 2011، فكيف ميكن أن ننقذ البالد مبن أفسدوها؟«. ودعا 
الربييك إىل أن يكون موعد 9 أفريل الذي يتوافق مع ذكرى عيد الشهداء 

مناسبة لهبّة شعبية تطالب بحّل الربملان.
واعترب عبيد الربييك ان تنظيم انتخابات ُمبكرة أصبح أمرا مطروحا 
االنتخايب  القانون  مراجعة  الرضوري  وإنه من  الحالية  املرحلة  بحّدة يف 

لسّد منافذ املال السيايس الفاسد.
وأضاف أن الوضع مل يعد يحتمل والبالد متّر بأزمة خانقة عىل جميع 

املستويات، داعيا رئيس الجمهورية إىل التحرّك ولعب دوره كامال.
وأوضح أن »حركة تونس إىل األمام« تدفع مع بقية األطراف السياسية 

الوطنية إىل تصور اجتامعي جديد إلنقاذ البالد.
مبروك كورشيد : إنجاح الحوار الوطني

انقاذ  حكومة  وتكوين  الربملان  بحل  املطالبة  الدعوات  عىل  وردا 
وطني مصغرة، قال النائب مربوك كورشيد إّن كل شخص أو سيايس من 
حقه أن يدعو كام يشاء لكن بعد التساؤل حول إن كانت هذه الدعوات 

قانونية وقابلة للتنفيذ أم ال.
النظام  تغيري  عىل  االتفاق  دون  الربملان  حّل  أن  إىل  كورشيد  وأشار 
االنتخايب والنظام السيايس ال معنى له، وسيكون عبارة عن محاولة تكرار 

والربملان  الربملان  هذا  مع  وقعت  التي  نفسها  الخاطئة  التجربة 
الذي سبقه.

كام شّدد كورشيد عىل رضورة أن يتّم تحوير النظام االنتخايب 
برملان  انتخاب  إثره  يتّم  حقيقي  حوار  إىل  واالتجاه  والسيايس 

جديد يف غضون سنة 2022.
وحول دعوات تغيري الحكومة، قال كورشيد: »اختيار حكومة 
طريق  خارطة  وجود  دون  الحالية  الرصاع  قاعدة  عىل  جديدة 
لعملها لن تكون لها نتيجة.. كام أّن الشعب التونيس بات يشعر 

بالضجر من تغيري الحكومات يف كل مرة«.
وفق  لكن  تكوين حكومة جديدة  كورشيد  اقرتح  املقابل،  يف 

إنجاح  وهي  واضحة  مهّمتها  وتكون  عملها  حول  متفق  طريق  خارطة 
فرتة الحوار الوطني ثم الوصول إىل انتخابات برملانية جديدة يف 2022 

وانتخابات رئاسية يف سنة 2023 لنعود بعدها إىل الحياة الطبيعية.
سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  يلعب  ان  اىل  كورشيد  مربوك  ودعا 
اىل  الرجوع  دون  الحكم  طريقة  وخاصة  الدولة  تنظيم  إعادة  يف  دوره 
فيها  يختار  مبكرة  وبرملانية  رئاسية  انتخابات  وإجراء  الرئايس،  النظام 
هذه  ان  وأوضح  والدميقراطية.  النزاهة  قاعدة  عىل  ميثّله  من  الشعب 
هي أكرب مهّمة يقوم بها رئيس جمهورية وهو أن يُعيد للنظام السيايس 
جدواه، ليس بالشعارات والحديث غري املفيد، بل بتغيري النظام السيايس 

وهو ما يتطلب من الجميع الجلوس إىل الطاولة الحوار.
لطفي المرايحي: حكومة إنقاذ وطني

 وكان األمني العام لحزب االتحاد الشعبي الجمهوري لطفي املرايحي، 
قد اقرتح هو أيضا  تشكيل حكومة إنقاذ وطني تنخرط فيها كل القوى 
التي ترغب يف ذلك بهدف حلحلة األوضاع الصعبة التي تعيشها البالد، 
خصوصا يف ظل تعطل لغة الحوار بني املاسكني بزمام السلطة بعد احتدام 

الرصاعات بني الرئاسات الثالث.
وبنّي املرايحي عىل هامش لقاء إعالمي نظّمه الحزب مبدينة قابس 
أن تونس ال ميكن أن تنتظر أكرث بحكم التحديات والرهانات الكبرية التي 
يتعنّي عليها رفعها، مشريا إىل أنه من حّق أي تيار سيايس االختالف مع 
بقية التيارات، إالّ أن هذا االختالف ال يجب أن يصل إىل العداء وإىل ما 

نشهده اليوم من مناكفات وعنف لفظي ومادي.
وأضاف تونس اليوم تعيش وضعية إفالس، مبيّنا أن حزبه كان قد 
أكد منذ سنوات أن الرهان يف البالد هو رهان اقتصادي وليس سياسيا، 
إىل فشل من  باألساس  تعود  السياسية  والتجاذبات  اإلخفاقات  إن  قائال 

تولّوا اإلدارة وعجزهم عن إيجاد حلول للمشكلة االقتصادية.
االتحاد العام التونيس للشغل مينح رئاسة الجمهورية مهلة جديدة

وتجدر اإلشارة اىل ان االتحاد العام التونيس للشغل، كان قد تقدم 
واعترب  الخانقة.  األزمة  البالد من  انقاذ  اىل  تهدف  لحوار وطني  مببادرة 
املبادرة هي  هذه  ان  املدين  املجتمع  يف  والفاعلني  السياسيني  من  عدد 

خيار أوحد وسبيل أنسب لتجاوز الوضع اليسء الذي بلغته البالد. 
مببادرة  التزامه  عن  أعلن  قد  سعيد،  قيس  الجمهورية  رئيس  وكان 

الحوار الوطني، األمر الذي دفع االتحاد العام التونيس للشغل إىل منحه 
الواقع وذلك عرب تحديد خارطة  االلتزام عىل أرض  لتنزيل هذا  أسبوعا 
طريق واضحة لهذه املبادرة، ملّوحا بأنه سيبحث عن حلول أخرى إن مل 
يستجب الرئيس قيس سعيد لتفعيل التزامه، ال سيام أنه قد مرت عىل 

تقديم االتحاد ملبادرته بشكل رسمي، أربعة أشهر بالتامم والكامل.
واعترب االتحاد أن اعالن الرئاسة عن قناعتها باملبادرة والتزامها بها، 
لن يكون كافيا مبيّنا متّسكه بالحذر من امكانية إهدار الوقت أو تجميد 
مسار الحوار، لهذا فقد حددت املنظمة النقابية مهلة لرئاسة الجمهورية 
بأسبوع. ودعت املنظمة الشغيلة اىل تحديد اآلليات التي سيتّم اعتامدها 
هذا  يف  واملشاركني  الطريق  خارطة  وتحديد  الوطني  الحوار  مبادرة  يف 

الحوار، وذلك قبل حلول األسبوع القادم. 
المشيشي يدعّم مبادرة اتحاد الشغل

الثالثاء  يوم  مشييش،  هشام  الحكومة  رئيس  رصح  املقابل،  يف   
للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  مبادرة  يدعم  إنه   ،2021 مارس   30
واالتحاد  األعراف  منظمة  مثل  االجتامعيني  الرشكاء  كافة  جانب  إىل 

التونيس للفالحة. 
مرشوع  إطالق  حفل  بعد  اعالمي  ترصيح  يف  املشييش،  وأوضح 
التعاون التونيس-األملاين حول تعزيز منظومة السالمة الصحية للغذاء 
وحامية صحة املستهلك يف تونس، ان الحكومة تعمل مع كافة الرشكاء 
االجتامعيني العداد برنامج االصالح االقتصادي. وأكد رئيس الحكومة 
أنه سيكون هناك لقاء مرتقب آخر األسبوع يجمع الحكومة باالتحاد 
العام التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات 

التقليدية، واالتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري.
الدولة يف  كافة مؤسسات  تنخرط  أن  الحكومة يف  رئيس  ويأمل 
االقتصادية  الوضعية  ان  إىل  مشريا  االقتصاد،  النقاذ  مرشوع  إعداد 

واملالية خطرية وتتطلب تضافر الجهود بني كافة األطراف.
وتعيش تونس عىل وقع توترات اجتامعية وسياسية واقتصادية 
حادة، ال سيام أن كل تلك االزمات انعكست بشكل جيّل عىل الوضع 
ومن  كورونا  جائحة  تأثريات  من  يعانون  الذين  للتونسيني  املعييش 
الوضع العام املتأزم الذي تعيشه البالد، مام دفع عددا من الفاعلني 
والناشطني يف املجتمع املدين واملنظامت الكربى يف البالد اىل البحث 

عن حلول تنقذ تونس والتونسيني من سيناريوهات أكرث سوءا. 

في ظّل الوضع السياسي واالقتصادي المتعثر...

أطراف تدعو إىل تشكيل حكومة إنقاذ وطني وأخرى تطالب
 بتفعيل الحوار الوطني، وثالثة ترى الحل يف انتخابات مبكرة

أمام تأزم الوضع السيايس يف تونس، ومع اتساع الفجوة بني رؤوس السلطة أي السلط الثالث، ويف ظل االجامع 

انقاذ وطني  الفرتة األخرية اىل تشكيل حكومة  الدعوات يف  تتالت  أداء مهامها،  املتعاقبة يف  الحكومات  عىل فشل 

مصغرة غري خاضعة لسيطرة اية جهة او طرف سيايس عىل عكس الحكومات السابقة التي كانت تهيمن عىل عملها 

الحسابات السياسية والحزبية. فلنئ تغريت أسامء الحكومات من فرتة إىل أخرى فإن املناخات السياسية وخصومات 

األحزاب مل تنته، فضال عن تفاقم خالفات الرئاسات الثالث ما وضع تونس يف مأزق حقيقي انعكس عىل الوضع 

االقتصادي الذي تعرث اكرث من أي وقت مىض، إضافة اىل التوترات االجتامعية التي تندلع من حني إىل آخر.

* حياة الغامني 

الملف السياسي

*غازي الشوايش*مربوك كورشيد

*عبيد الربييك  * لطفي املرايحي 



13     اخلميس  1 أفريل  2021 -العدد1636
الملف السياسي

الفكر الربنامجي العرصي )الذي يستند عىل برامج ومخططات( والذي ميثل قاعدة 
لكل رؤية اسرتاتيجية تستعمل ثالث نقاط تكميلية:

- اختيار الوسائل املناسبة من اجل تحقيق الهدف
- املبادرة حسب معطيات الحركة عند اآلخرين 

- شحذ الجهود واإلمكانيات من أجل النرص 
األزمة  وضعية  فإن  الرابحة«،  الحلول  »اختيار  يف  تكمن  االسرتاتيجية  كانت  إذا 
يدفع  الذي  اإلحباط  اىل  تقود  سنوات  منذ عرش  تونس  بها  متّر  التي  املستدمية 
اىل االستنتاج املترسع بأنه ليس هنالك حلول رابحة ممكنة، مبا ان كل األطراف 
قد فشلت يف رهاناتها االسرتاتيجية التاريخية املعلنة )الخالفة اإلسالمية، الوحدة 
التغييب  ذلك  زِد عىل  الفلسطنية…(  القضية  والفالحني،  العامل  دولة  العربية، 
له  يعد  مل  والذي  وخطاباتهم،  أدبياتهم  من  االسرتاتيجية  ملصطلح  املتعمد 
التعديل يف  الرباغاميت للتحوالت يسبق منطق برامج  معنى كبري وأصبح املنطق 
وهو  الدولة  وتسيري  السلطة  اىل  الوصول  اجل هدف  من  والوسائل  اإلمكانيات 
اذا  بقي  ماذا  الواقع.  تغيري  تريد  سياسة  كل  اليه  ترنو  ان  يجب  الذي  الهدف 
من سياسة دون برامج؟ يف دولة اصبح دور الحكومات املتتالية فيها »ترصيف 

االعامل« فقط؟ برعاية املؤسسات املالية العاملية والدول املقرضة.
عىل  يوم  بعد  يوما  الصعب  من  أصبح  والحطام  الخراب  من  الحقل  هذا  يف 
السياسة أن تجد أبناءها. مرشوع هدم األحزاب كان يف األثناء مرتافقا مع استقالة 
اسرتاتيجية تؤدي يف الوقت نفسه عند الناشط السيايس إىل اعتبار الخيانة »فكرة 
املشهد  وأصبح  الفورية.  نجاعته  من  يقتات  الذي  املجرد  بالفعل  يقابلها  قارة« 
الحصول عىل بعض  الفوري يف  النجاح  إال  لهم  الذين ال حلُم  باالنتهازيني  مليئا 
االمتيازات مام أنتج ما يسّمى بـ»السياحة الحزبية« التي هي يف الحقيقة الفسوق 
واالنحطاط يف أبشع اشكالهم. ولكن هل يحّق لنا أن نصف كارثة سياسية مائة 
باملائة بأوصاف أخالقوية؟ قطعا ال، حتى وإن أردنا العودة اىل »كانط« فال ميكن 
أن ننجز ذلك إالّ عىل جثة »ماركس«. مبا يعنيه أيضا من تحويل ايطيقيا السياسة 
إىل أخالقوية مناهضة للسياسة وبالتايل قتل السياسة والتخيل النهايئ عن أسلحة 
النقد التي يوفرها الجدل املادي اىل جانب إمكانية نقد النقد ذاته ونقد أسلحته. 
والعرشين، دخلها  الواحد  القرن  ملونة يف  ثورة غري  أول  تونس  الثورة يف  كانت 
أحدث  فيها  استعملت  ناحية٬  من  والفكر  التقنية  بني  كبرية  مبفارقة  الجميع 
كل  أخرى  ناحية  ومن  االجتامعي  التواصل  تقنيات  وآخر  االتصال  تكنولوجيات 
اإلرث السيايس والفكري للقرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين مبا كان فيهام 
من نجاحات وارتدادات وخاصة بحضور قوي للبنيوية عند البعض وتفكيكات ما 
بعد البنيوية »ماي68« وما نتج عنه من ميالد الفلسفة الفرنسية الجديدة )فوكو، 
دولوز+قاتاري( عند البعض اآلخر، ثم ما أنتجته من انحرافات وتشويهات يف نهاية 
قلوكسامن، جنبات(  )ليفي،  الجدد  الفالسفة  مع  الثامنينات  وبداية  السبعينات 
ايران هذه املفارقة  الثورة يف  الخميني عىل  أكرب مؤيدي استحواذ املاليل بقيادة 
ميكن أن تفرس كيف أن الغضب املعاكس الذي أوجدته ثورة البوعزيزي والقفزة 
يهّدد  تناقضا،  أكرث  األلفني  بعد  الثانية  العرشية  منعطف  مع  أصبح  األمام  إىل 
النخب  الذي أحال جزءا كبريا من  الجديل  االنقالب  كلّها. سخرية  بنسف اآلمال 
والجامهري اىل سنة 2010 مع عبري مويس والدستوري الحر بعد ان قام الغنويش 
بالقضاء عىل الشعلة األوىل التي أوقدتها نار البوعزيزي. الغنويش استعمل منذ 
التي  الهيمنة،  التخريب ولكن أيضا اسرتاتيجيات  عودته اىل تونس اسرتاتيجيات 

تحافظ يف ما بينها عىل عالقة جدلية )تخريب األحزاب والهيمنة عىل املجتمع(، 
بعد ان سلمته الدوائر الحاكمة مفاتيح البالد حني انقلبت عىل الثورة وتخلصت 
للسياسة؛  فيها مكان  ليس  الغنويش  بعد  وما  الغنويش  رأساملية  الدكتاتور.  من 
معها يسقط الوهم الربجوازي الصغري اليميني واليساري يف نظام رأساميل ليربايل 
عىل  والتناوب  والجمعيايت  النقايب  التنظم  وحرية  سيايس  تعدد  بقيام  يسمح 
السلطة من خالل انتخابات حرة ودميقراطية. بل عّمق أزمة التمثيلية الربملانية 
وجعل الناس تفقد األمل يف السياسة بسبب ما يحدث من تهريج يف الربملان الذي 
حّول حلُم املواطنني بحياة عامة توافقية متناغمة اىل كابوس. تخريب األحزاب من 
خالل رشاء الذمم والتالعب بالتحالفات وتفجري األحزاب من الداخل ورفض تحّمل 
املسؤولية يف الحكم كحزب أغلبي بل السعي دامئا اىل التخفي وراء التكنوقراط 
الثورة والتكلم بإسمها  الثالثة رافقه هجوم إعالمي لالستحواذ عىل  من الدرجة 
وتجاهل حراك 17 ديسمرب وطمس آثاره بتكفري البوعزيزي وتنفري الناس منه من 
خالل نرش األكاذيب حول عائلته وذويه. يجب أن تعلن الثورة عن فشلها بشكل 
متواصل ويف كل األزمنة حتى ان البديل املمكن يف رأي الجميع يصبح متمثال يف 
نودع  وبذلك  بن عيل  تجمع  من  انحطاطا  أكرث  الحر؛ صيغة  الدستوري  هرطقة 

الثورة اىل األبد وننفي كل ما هو سيايس.

التي  املعارضة  السلطة تؤدي اىل األزمة، بل أيضا سياسة  ليست فقط سياسات 
ساهمت من ناحية يف كشف ويف تغذية ومترير هذه االسرتاتيجية السلبية التي 
تعتمدها الدوائر الحاكمة يف استدامة األزمة كحل ألزمتها وكأن شعارها »األزمة 

الدامئة« يف مواجهة »الثورة الدامئة«. 
ليس هناك أي ضعف يف البالغة الخطابية للمقاومة سواء كانت يسارية أو قومية 
الدرب  ينري  الذي  الواضح  االسرتاتيجي  للتفكري  غياب  هناك  ولكن  دستورية  أو 
ويشحذ باألمل؛ من بورقيبة اىل عبد النارص ومن ماركس اىل لينني، دون ترجمة 
مالمئة يف مشاريع جديدة مؤسسة. التخبط النظري يدّل عىل الفراغ أكرث من أن 

ميأله.
هناك يشء ما قد ضاع خالل هذه العرشية؛ الفئات التي تتمحور حولها سياسات 
االنعتاق دخلت يف غيبوبة أو وقع تغييبها او تسفريها او تهجريها. والتخيل عن 
املعارضة  اقطاب  يجعل  الكربى  االسرتاتيجيات  لتوضيح  الطبقي كضامن  الرصاع 
الذوبان  خالل  من  الجديدة  الفاشية  ترسيخ  يف  يعلموا  ان  دون  يساهمون 
الجامهريي للرصاع الطبقي كام أدرك ذلك »حّنا آرندت« و»فالرت بنيامني« اللذان 
اعتربا الفاشية تعبرية عن ذوبان الطبقات يف الجامهري. ولكن هذا ال يثري حفيظة 
قيس سعيد او القوميني يف احياء تشكالت ما قبل الرأساملية )القبيلة، العشرية، 
تبدو  متهالكة  ذلك يف شعبوية جديدة  من  والتمعش  املحليات…(  الجهويات، 
التاسع  القرن  يف  الروس  عند  الصبيانية  الشعبوية  من  اكرث  رجعية  وقاحة  بكل 
عرش. يعترب بيري بورديو أن »تاريخا من دون فاعل ومن دون نهاية يعطي بشكل 
منطقي اسرتاتيجيات غري واعية« ولذا عىل قيس سعيد وجزء كبري من القوميني 

مراجعة حساباتهم ألنهم يف األخري وبتوجههم هذا هم جزء من مرشوع الهدم. 
كنت  قد  ما  وبشكل  األقل  عىل  تكون  أن  يجب  ماركسيا  تبقى  ان  أجل  من 

إىل ماركس ولكن يف  العودة  ما  يوما  تونس مل يكن مشكله  اليسار يف  ماركسيا. 
ماركس. من  او ضد  ماركس  دون  ماركسيون من  لدينا  وأصبح  نسيانه.  األساس 
أزمة  ليست  الشايب،  نجيب  اىل  حرمل  محمد  ومن  املسار  اىل  الشيوعي  الحزب 
املاركسية بصفة عامة وال عىل األقل املاركسية املبتذلة، بل أزمة اليسار التونيس 
الطبقة  داخل  والثوري  النقدي  املاركيس  الفكر  وتجذير  زرع  يف  ينجح  مل  الذي 
الفكر  تأسيس  يف  الحامي  عيل  محمد  نجح  مثلام  املنحازين،  واملثقفني  العاملة 
واليشء  للتونيس.  الفكرية  املنظومة  داخل  ترسيخه  يف  حشاد  وفرحات  النقايب 
نفسه فعله الطاهر الحداد والحبيب بورقيبة يف تناولهام مسألة املرأة والحقوق 
النسوية. لذلك بقي اليسار منبّتا يف تونس وضحية للرصاعات الفكرية والسياسية 
التي تدور يف العامل وخصوصا يف فرنسا واملرور من الرصاع الطبقي اىل الصريورة 
ومن الحزب الشيوعي واألطراف اليسارية الثورية اىل منظامت حقوق اإلنسان 
حول  االنعكاسية  دولوز  وأطروحات  التعّدد  باسم  املدين  املجتمع  وجمعيات 
»املجتمع الذي يصنع اسرتاتيجياته« يف مسارات زمنية مفتوحة؛ والنتيجة ميالد 
فكر اسرتاتيجي دون هدف. ليتطابق ذلك عن وعي أو من دونه مع ما رسمته 
من  كان  رمبا  واحد.  آن  والفكر يف  للسياسة  ونفي  تفكيك  من  الحاكمة  الدوائر 
دّريدا  جاك  اليها  وصل  التي  النقطة  من  االنطالق  إعادة  اليسار  عىل  األجدر 
ماركس من خالل  يتجاوز  استباق  اىل  يتحول  »السؤال  ماركس  أطياف  كتابه  يف 
ماركس، أكرث من ماركس، وليس تراجعا اىل مستوى أقل، نحو األخالقوية الكانطية 

أو فالسفة السياسة الليرباليني«٬
يف حني يعلن الدستوري الحر عداءه للغنويش يف رصاع حميم من اجل الفوز 
بلقب الخادم األفضل ملصالح الدوائر الحاكمة وعّرابيهم يف الخارج، يف الوقت 
نفسه يؤكد التباس عالقته بالثورة ورفضه التخيل عن إرث بن عيل ومنهجيات 
التسلط عند التجمع. مل يقدم الدساترة الَْيْوَم رؤية واضحة يف تحديد متطلبات 
هذه الفرتة وال هم قدموا نقدهم الذايت ومسؤوليتهم يف احداث املايض وال 
هم عىل استعداد لتبيان أفق متوقعهم يف املستقبل. العداء الظاهر للغنويش 
يرافقه عىل ارض الواقع ابتذال للعمل السيايس وترذيل للربملان وجّل املؤسسات 
املنتخبة، وكأنهم املكّمل الرضوري ملرشوع هدم السياسة وهدم العقل وهدم 
الدولة، الذي تباركه الدوائر الحاكمة ويرشف عليه الشيخ. الدساترة مدعوون 
اىل  بالعودة  رمبا  التجمع.  وعنجهية  بن عيل  دكتاتورية  يتجاوز  استرشاف  اىل 
اللحظات التاريخية يف مسرية بورقيبة قبل أن ينقلب عليه الليرباليون يف بداية 

السبعينات.
للجدل  جديد  ميالد  عن  البوعزيزي  لثورة  الثانية  العرشية  بداية  تعلن  قد 
يف  تعّد  التي  الطوباوية  الهنيهات  من  واحدا  يبقى  هذا  ولكن  االسرتاتيجي. 
الخفاء النبثاق مفاهيم جديدة، تعلن من خالل فّك شفرتها اثر املمكن، وان زمنا 
فيه نظرة خالية من الوهم ميكنها أخرياً ان تخرتق ألغاز ومعجزات عامل بصدد 
الوالدة. من اجل ذلك علينا ان نبدأ كل يشء من جديد. يجب أن نتنازل عن 
اعتبار أنفسنا أبناء ثورة البوعزيزي، ولسنا ورثة جانفي 84، وال جانفي 78، وال 
فيفري 72. يجب أن نعود اىل تاريخ أبعد، اىل املخاض العسري للجمهورية 1956، 
والقوى  البايات  ضد  التقدمية  والقوى  النقابيني  مع  التحالف  بورقيبة  وقرار 
الحزب اىل  التعاضد وغرّي اسم  تبنى االشرتاكية يف تجربة  أنه  الرجعية اىل حد 
االشرتايك الدستوري كام فعل يف الثالثينيات عندما غري يف منهجية حزبه من اجل 
االقرتاب اكرث من قوى الشعب الحية الرافضة لالستعامر. معركة الفالحني اليوَم 
التعاضديات  التي تحوي  الجهات  وتاكلسة وكل  والبقالطة  بالله  أوالد جاء  يف 
الكربى اىل جانب صمود العامل يف املصانع املهّددة بالغلق ونضاالت إطارات 
البنوك والتعليم والصحة والربيد كلها مجتمعة تفتح  تونس الجوية وموظفي 
حولها كفاعل أسايس يف مجرى األحداث والتاريخ بشكل اسرتاتيجي أفق تغيري 

حقيقي يوقف نزيف الهدم املمنهج الذي ميارسه الشيخ وطائفته وزبانيته. 

بعد تواصل الصعوبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

املأزق االسرتاتيجي الذي تعيشه تونس خالل العشر سنوات األخرية
»األمير«  كتابه  في  ميكيافيّلي  درس  كان  لقد 
األوهام،  في  ينامون  الذين  لكل  ومفجعا  قاسيا 
الجمهورية.  فكرة  مناصري  لكل  للهمم  وموقظا 
عرى  لذلك  حقيقيا،  جمهوريا  ميكيافيّلي  كان 
ومؤامراتهم،  ممارساتهم  وفضح  األمراء  سلطة 

ال لشيء اال ليمكن المواطنين من التصدي لهم. 
كل  على  قاسية  ميكيافيّلي  قراءة  كانت  إذا 
القوة والثروة  بعيدا عن  الفضيلة  الذين يبحثون عن 
والحيلة، فإن السطور الموالية ستكون اكثر قسوة 
التفكير االستراتيجي في  الذين يغيبون  على كل 
نظرة  كل  عن  ويتنازلون  السياسية.  ممارساتهم 
دون  يومي  ارتجال  اجل  من  للسياسة  استراتيجية 

هدف، والتهرب من منطق المشروع والبرنامج.

  الدساترة اليوم ال يقدمون رؤية 
واضحة في تحديد متطلبات المرحلة

* بقلم صالح هنيد

 اليسار في تونس لم يكن مشكله يوما ما العودة إلى ماركس
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كلمة حق:

 التجاذب 
والتخاصم

  النفطي حولة 
حكام  كظلمة  حالكا،  سواده  وامتّد  تونس  ليل  طال  لقد 
عىل  الدخيل  ومرشوعهم  أفكارهم  وظالمية  املسلمني  اإلخوان 

املجتمع املدين التونيس. 
نعم، لقد طال وطالت معه أحزانه ودموعه، وآالمه ومآسيه٬ 
مياه  مع  وتعّفنه  تلّوثه  إىل  ملنابعه،  وتجفيف  املاء  يف  نقص  من 
يتعرّض  إذ  للفالحة.  مسبوق  غري  ممنهج  تدمري  إىل  املجاري، 
الفالحون لكل أنواع االبتزاز واالحتكار لألسمدة واألعالف من كبار 
»الكناترية« وشبكات املافيا٬ حتى بتنا عىل توريد الخرض من مرص 
عىل  الشامل  والدمار  باملوت  وللحكم  جهة،  من  السوق  إلغراق 

الفالح التونيس من جهة ثانية.
توريد  باب  من  تدخل  أن  لها  أريد  »اآلليكا«  اتفاقية  وكأّن 
الخرض للتّعجيل ببيع فالحتنا للسوق األجنبية وبالتايل بيع ورهن 
أرضنا للفالح األجنبي عىل حساب الفالّح التونيس وأمننا الغذايئ٬ 
إىل املوت البطيء لعرشات اآلالف من الّشباب املعطلني عن العمل 
من أصحاب الشهائد والدكاترة الذين أصابهم اليأس واإلحباط جرّاء 
سياسة ممنهجة من التسويف واملامطلة والكذب عىل الذقون من 
حكومات متتالية ومتعاقبة، ال أمل فيها غري سّد كل أبواب األمل. 
وال خري فيها غري قطع أرزاق شعب أضحى ينئ و يتوجع ويتلوى 
الحزينة  العرشية  هذه  يف  والجوع،  والفقر  الحرمان  شدة  من 
لتونس املغتصبة٬ إىل فساد يف كل تركينة طال كل مؤسسة وجهاز 

إداري وحزينة٬ حتى أصبح الفساد شبحا مييش يف املدينة.
وأثْرت جيوب حكام البيع العريب الجدد الذين ساقوا الدولة 
إىل سقيفة أوالد وأحفاد الغنويش غنيمة، فسلبوا منها مالها وشفطوا 
خرياتها بالتساوي والرتايض مع شبكات التهريب والرتهيب. وتعطل 
االنتاج يف بلد االنتاج. وساد الكساد وعم االحتجاج٬ فحتى موت 
وقتل النفس البرشية التي حرّمتها كل الرشائع الساموية والوضعية 

قتلها بات أوهن من قتل ذبابة.
فمن طفلة متوت يف القاممة، إىل تلميذ وتلميذة ميوتان بني 
الوديان، إىل طبيب يف مقتبل العمر ميوت يف املصعد بني الحيطان. 
من  أحد  وال  بالدي  يف  الكريهة  روائحها  وتفوح  الجرمية  تنترش 

الحكام يبايل. 
عامالت فالحيات يقتلن بدم بارد يف حوادث الطرقات، وهّن 
وبالظلم  شاردات،  تائهات،  هامئات،  كالدواجن  العمل  إىل  يَُسْقَن 

والجور ملتحفات. فهل مثة ليل أطول من هذا الليل الكئيب؟ 
وُذبحت  الوطن  فيه  بيع  عجيب  األطوار  غريب  بهيمي  ليل 
فيه تونس من الوريد إىل الوريد. ومع طول ليلك يا تونس يتبارى 
والتضادد،  والتنافر  والتخاصم،  التجاذب  ويتنافسون عىل  حكامك 

وهم غري عابئني برصختك واستغاثتك وندائك.
فهذا ساكن باردو يتوّعد، ويتربّم ثم يجزم، وذاك ساكن القصبة 
يتفّنن يف املراوغة والخداع، يتورم ويتأقلم، وذلك يف قرص قرطاج 
يطلق منّصات الّصواريخ وهو يتأمل.                                                         

فهل  والجائحة؟  والجائعة  الكارسة  للذئاب  تونس  نرتك  فهل 
نرتكها للجبابرة والسالطني املتسلّطة املاكرة والغربان الناعقة؟

مالكم كيف تحكمون؟ فأين هي يف بالدي تلك القوى الوطنية 
والتقدمية التي تزعم أنها تحب بالدي؟ أال تكفيهم فرجة والوطن 
يكفيهم  أال  يتلظى؟  طريد  والشعب  تنظريا  يكفيهم  أال  يتشظى؟ 
محاصصة وتحّزبا ووعيشا يف سجن األيديولوجيا والحزبولوجيا؟ أال 
ميكنهم أن يتجاوزوا العدوة القصوى، وسدرة املنتهى؟ هل للّشعب 

اآلخرة ولكم األوىل؟
الهفهوف؟  يف  تونس  نرتك  فهل  قسمة ضيزى؟  هذه  أليست 
الرتيك  الدجالني بن عثامن  أو لشيخ  أو نسلّمها لسيف املخلوف؟ 

املعروف؟
فهل نرتك تونس يف العتمة للعصابات الظالمية وللظلمة؟

الحزب وحركة التحرر الوطنية
يف خالل مرحلة النضال من أجل االستقالل قدم الشيوعيني املتعاونني يف 
الوقت نفسه مع الحزب الدستوري الحر رؤية مختلفة ربطت التحرر 

الوطني بالتحرر االجتامعي ورغم منع الوجود العلني لحزبهم 
يف  شاركوا  فإنهم  صحفهم  وتحجري  عاما  عرش  مثانية  ملدة 

الدكتور سليامن بن  بالتعاون مع  السلم والحريّة  لجنة 
اإلنسان  لحقوق  التونسية  الرابطة  وتأسيس  سليامن 
التي كانت أطراف يسارية أخرى تعارض املشاركة فيها. 
الطالبية  التحركات  يف  نشطاء  كانوا  الشيوعيني  عديد 

طوال الحكم الديكتاتوري.
الحزب والحركة النقابية

يف  باملشاركة  النقايب  العمل  لفكرة  تأسيس  يف  الحزب  ساهم 
جامعة عموم العملة التونسية مع محمد عىل الحامي التي تّم منعها 
النقايب  بالعمل  الشيوعيون  يتجه  يك  امليناء  إرضاب  عقب  وقمعها 
من خالل فرع الكونفيدرالية العامة للشغل )C.G.T( ثم ليؤسسوا 
مع حسن السعداوي االتحاد النقايب لعامل عموم تونس )1941( يك 
العام  باالتحاد  واالندماج  بحلّه  التاريخي  قرارهم  ذلك  بعد  يتخذوا 
التونيس للشغل )UGTT( ويظلوا يناضلون من خالل هياكله حتى 

اليوم.

الحزب وتحرر النساء
شارك الشيوعيون منذ التأسيس يف رفع مطالب تحرير النساء بتبّنيهم 
الدفاع عن  الحداد والدفاع عنها وشاركوا يف رابطة  الطاهر  أطروحة 
املنظامت  بعض  بتأسيس  الشيوعّيات  النساء  وقامت  الحريات 
الشيوعيات  أدوار  وكانت  املرأة  بتحّرر  للمطالبة  النسوية 
ألرس  املعاونة  بتوفري  املتعددة  االعتقاالت  خالل  مؤثرة 
السجناء مبا  للسجون إلمداد  الزيارات  املعتقلني وتنظيم 
أنهّن  بالخارج حتى  هو رضوري وكذلك رعاية أطفالهم 
أمهاتهم  غياب  حاالت  يف  الصغار  إرضاع  يتبادلن  كّن 
وبني  والخارج  املحبوسني  بني  املعلومات  نقل  وتنظيم 

هياكل الحزب الرسية.
موضوعاتها  املثقفون  ناقش  للندوة  الثالثة  األيام  تلك  خالل 
واختلفوا يف تقدير مواقف وتكتيكات كثرية للحزب الذي مل يعد له 
وجود فمنظامت اليسار الجديدة )العامل والوطنيون الدميوقراطيون( 
قد حلّت محله ولكنها تحمل بعض إرثه، وما زال العمل الثقايف املميز 
ملؤسسات أسسها شيوعيون مستمرا وملحوظا يف الساحة الوطنية وما 
الشيوعيني مميزا.. مبرور قرن  لعديد  البحثي واألكادميي  العمل  زال 
كامل عىل التأسيس تكون صفحة قد طويت ولكن تاريخ اليسار كتاب 

طويل ال ينتهي.

احلزب العجوز يتذكر أيامه
األيام الثالثة للندوة التي أقامها مخترب الرتاث بجامعة منوبة ويرأسه حبيب الكزدغيل بالتعاون مع مكتب مؤسسة روزا لوكسمبورغ لشامل 
أفريقيا مبدينة الثقافة وبحضور عديد اليسارين والنقابيني واألكادمييني من مختلف االتجاهات اليسارية كانت مناسبة الستعادة تاريخ الحركة 

النقابية والسياسية يف تونس خالل قرن كامل.
صحيح أن الحزب الشيوعي التونيس مّر مبراحل تغيري مختلفة إلسمه من »حركة التجديد« حتى »املسار الدميوقراطي االجتامعي« لكن 
ظلت طبيعة التوجهات واملامرسات والتحالفات بذاتها فالحزب العتيق كان يتكيف مع هبوب الرياح العاتية التي بدأت بسقوط حائط برلني 

وتفكك االتحاد السوفيايت وهو األمر الذي كان له تأثري الزلزال عىل مجمل األحزاب الشيوعية.
ىف 27 مارس 1921 وىف مدينة منزل بورقيبة تأسست أول نواة شيوعية مختلطة تضم عربا وفرنسيني وإيطاليني لتكون الفرع التونيس 
لألممية الشيوعية الثالثة واآلن بعد قرن من الزمان مل تعد تلك األممية موجودة وكذلك الحزب الذي ترك أثرا واضحا يف الحياة السياسية 

واالجتامعية يف تونس تناولته مداخالت املشاركني يف ثالث محاور رئيسية:

* حسني عبد الرحيم

ومسرية  سرية  عن  منعزلة  ليست  الصورة  هذه 
تخترص يف  بساطتها  إنها وعىل  بل  النهضة  حركة 
التأسيس  منذ  للحركة  الكاملة  الحكاية  رمزيّتها 
حركة  أن  أحد  عىل  يخفى  ال  الساعة.  حّد  وإىل 
الرصاع  قاعدة  عىل  تأسست  اإلسالمي  االتجاه 
ليس  لكن  بورقيبة.  الحبيب  الراحل  الرئيس  مع 
الرصاع يف عالقة بالربنامج االقتصادي واالجتامعي 
املتعاقبة  للحكومات  السيايس  وحتى  والتنموي 
زمن بورقيبة وإمنا هو »رصاع الهوية« كام يحلو 
للشيخ راشد الغنويش وقيادات الحركة تسميته. 

من  مزيد  إىل  مررنا  وإذا 
الهوية  فإشكاالت  التخصيص 
»مجلة  ب  أساسا  متعلقة 
التي  الشخصية«  األحوال 
تونس  يف  اإلسالميون  اعتربها 
للنص  و«مخالفة  »تغريبا« 
القرآين« خاصة يف مسائل منع 
الزوجات والطالق ودور  تعدد 
وهي  العامة  الحياة  يف  املرأة 
اإلسالميون  عارضها  مسائل 
معارضتهم  وبنوا  بل  بشّدة 

االتجاه  حركة  لكأّن  عليها.  بورقيبة  لنظام 
اإلسالمي تأسست ال نقيضا لنظام بورقيبة وإمنا 
تعّد حلقة  التي  الشخصية  األحوال  نقيضا ملجلة 
وجه  شكلت  كثرية  حلقات  جملة  من  وحيدة 

النظام التونيس بعد االستقالل.
كتلة  إىل  منتميات  نائبات  تتضمن  الصورة  هذه 

عىل  وتبدو  النرص  شارة  يرفعن  النهضة  حركة 
التناصف  السعادة بعد سقوط مقرتح  وجوههن 
بني الرجال والنساء يف تركيبة املحكمة الدستورية 
عىل غرابتها ليست األوىل يف تاريخ حركة النهضة 
إذ سبقتها صورة أخرى للقيادي النهضاوي السابق 
الراحل محمد االخوة املعروف مبواقفه املناهضة 
طالب  فقد  الشخصية  األحوال  مجلة  يف  ورد  ملا 
حركة  ففي  الزوجات«،  تعّدد  »منع  بإلغاء  علنا 
انتخابات 2 أفريل  استعراضية اصطحب معه يف 
ليزكني  البلدية  إىل  امرأة   500 من  أكرث   1989

من  بّد  ال  الصورة  تحليل  مواصلة  وقبل  ترّشحه 
اإلشارة إىل أن قراءة مواقف وأفكار هؤالء النسوة 
ال تتّم بشكل مستقّل بل يتّم يف إطار قراءة عامة 
ألفكار حركة النهضة والنظر إليهن بوصفهّن جزءا 
ما سيتوّضح من  العام وهذا  الحركة  من موقف 

خالل متابعة القراءة يف الصورة .

يظهر يف الصورة أيضا السيد نور الدين البحريي 
الناطق السابق باسم كتلة حركة النهضة النيابية 
مزهّوا كذلك بسقوط »املقرتح« والذي رصح سنة 
2019 تعقيبا عىل مبادرة املساواة يف املرياث بالقول 
عىل  سيصادقون  واألحزاب  النواب  أن  أظن  »ال 
مبادرة تتعارض مع األحكام القرآنية والرشعية«. 
ورّصح يف موقف سابق بالقول »مبادرة املساواة 
يف اإلرث بني الجنسني مرفوضة دستوريًا وإسالمًيا 
الناس  إللهاء  »محاولة  وهي  وأخالقًيا«  وقيمًيا 
يف  التونسيني  وإغراق  الحقيقية  مشاكلهم  عن 
وإيديولوجية  عقائدية  رصاعات 
كذلك  وهي  عنها،  غنى  يف  هم 
واألمني«.  السيايس  للوضع  إرباك 
من املستحيل أن تخرج ترصيحات 
البحريي عن  مسؤول حزيب بحجم 
النهضة  لحركة  العامة  السياقات 
التي ال تزال ترى يف نفسها نقيضا 
ملرشوع تحديث املجتمع فقياداتها 
تفتخر إىل حّد اللحظة بأن رصاعها 
أساسا  يتمحور  كان  بورقيبة  مع 
حول الهوية وهذا ما يسقط مقولة 
العمل عىل »تونسة« حركة النهضة فالحركة رغم 
اللّبس الذي تحدثه مبحاولتها نبش تاريخ لنفسها 
سياساتها  تأىب  التونسية  اإلصالحية  الحركة  داخل 
إخوانية  مرشقية  أنها  عىل  التأكيد  إال  العامة 
خرجت من رحم جامعة اإلخوان املسلمني ومن 

أفكار حسن البّنا وسيد قطب واملودودي.

الحكاية الكاملة للحركة منذ التأسيس
* بقلم: سلامن 

العرباوي بين الصورة والمسيرة
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في المياه

ترقيات مستحقة 
انتظم يوم الجمعة 26 مارس 2021 مبقر اإلدارة الجهوية 

مياه »مڤرين« حفل ترقيات ملجموعة من أعوان وإطارات 
الرشكة اعرتافا لهم بالجميل تجاه الجامعة العامة للمياه 
ولإلدارة العامة للرشكة بالرتقيات املمنوحة إىل أكرث من 

700 عون والتي تندرج ضمن إعادة تصنيف األعوان طبقا 
للفصل 28 من النظام الخاص والذي يصل العدد إىل أكرث 
من 500 عون وإعادة توظيف أصحاب الشهائد العلمية 

والعدد النهايئ هو 242 عونا. وأرشف عىل هذا الحفل 
اللطيف الذي حرضته الجامعة العامة ممثلة يف األخ حسني 

الشارين الكاتب العام للجامعة مبعيّة أعضاء عن الجامعة 
العامة ومجموعة من إطارات وأعوان الرشكة وثلة من 

املديرين املركزيني، وقد أثنى كل املتدخلني يف كلامتهم التي 
ألقوها باملناسبة عىل الخصال املهنية والشخصية التي متيز 

بها الزمالء والزميالت صلب الرشكة من جهد وعطاء وحسن 
املعاملة. وهو ما يثبت مرة اخرى ان الجامعة العامة 

للمياه ليست كام يرّوج من اشاعات بخصوص تعطيل 
الدورة اإلنتاجية داخل املؤسسة وامنا هي مسؤولة واليوم تثبت مرة أخرى أنها تكرم املتميّزين من الشغالني ممن أثبتوا جدارتهم مهنيا من خالل ما يقدمون وينجزون داخل عملهم. وهو ما يؤكد أن الجامعة مبثل هذه املبادرات 

تشجع الشغالني وتحّفزهم عىل أداء واجبهم املهني.
ومن جهتهم، عربوا عن شكرهم لكل من ساهم يف إعداد وحضور هذا الحفل متمّنني التوفيق للجميع واملزيد من التقدم للرشكة.

سينّفذون إضرابا عن العمل يوم 5 أفريل:

ما هي أسباب توتر وغضب أعوان وإطارات 
إدارة تحسني السالالت بسيدي ثابت؟

 
أمىض األخ محمد الشايب الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة يف برقية تنبيه بإرضاب تضمنت دخول عامل وأعوان إدارة تحسني 
املطروجة  املطالب  االيجايب مع  التعاطي  اإلدارة يف  افريل 2021 بسبب تعنت  العمل يوم 5  ثابت يف إرضاب عن  السالالت بسيدي 

واملزمنة.
القانونية  الرشوط  فيهم  تتوفر  الذين  االعوان  وترسيم  التصنيف  اعادة  العملة يف  بتسوية وضعية  يطالبون  املؤسسة  واطارات  أعوان 

وتعميم لباس الشغل ومنحة الحليب ملستحقيها وتوفري وسائل الصحة والسالمة املهنية ووسائل النقل لالعوان.
كام يطالبون باستغالل املخرب الجديد ومتتيع أعوان املخابر بالعمل بالحصة الواحدة ومراجعة التوقيت بالنسبة إىل عملة االسطبالت، 

مشّددين عىل وجوب االرساع يف فتح املناظرات وسّد الشغورات والخطط الوظيفية.
* صربي الزغيدي

في منوبة

إضراب يف شركة سباق الخيل
نظرا لعدم تطبيق محارض الجلسات السابقة وتوتري الوضع االجتامعي داخل 
املؤسسة واستهداف العمل النقايب من قبل املدير االداري واملايل وافتعال قضية 

كيدية لسجن العامل عامد الربهومي.
يدخل عاّمل وعامالت رشكة سباق الخيل بقرص السعيد يف ارضاب عن العمل 

كامل يوم االثنني 12 افريل 2021 ما مل تتحقق مطالبهم.
وينتظر كذلك دخول ممرين وراكبي الخيول بالرشكة يف ارضاب لعدم القيام 
وعدم   2021 سباقات  برنامج  املستحقات عىل  وعدم خالص  الداخيل  بالتحويل 

خالص املنح يف اجالها وافتعال التهم الكيدية.
ارضاب ممرين وراكبي الخيول برشكة سباق الخيل قرص السعيد سيكون يوم 

االثنني 12 افريل 2021 ما مل تتحقق مطالبهم.

بحضور الجامعةالعامة للشباب والطفولة يف شخص االخ عبد الدايم 
النجالوي الكاتب العام املساعد للجامعة وتحت ارشاف االتحاد الجهوي 
نقابيو  فيه  اخباري مهّم وحاميس شارك  انعقد اجتامع  باملنستري  للشغل 
القطاع بكثافة تم التطرق فيه بداية ـ وللتذكري ـ مبا ورد يف الئحة مؤمتر 
الجامعة العامة االخري والتي كانت احدى امللفات التي تم رفعها من قبل 
نقاطها  بني  والتي من  الحكومة  رئاسة  املفاوضات مع  االتحاد يف جلسة 
ما تعلّق باتفاق 29 سبتمرب 2019 واتفاق 25 اكتوبر 2019 كام ذكر االخ 
لقطاع  االدارية  الهيئة  عن  الصادرة  املهنية  الالئحة  يف  ورد  مبا  النجالوي 
منعم عمرية  االخ  ترأسها  والتي  مارس 2021   12 يوم  والطفولة  الشباب 
االمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس  للشغل ليتم بعد ذلك فسح 
املجال للنقاش الذي استهله االخ وجدي موىس كاتب عام النقابة االساسية 
الذي تناول بعض الحاالت يف السلك االداري املشرتك والوضع املهني العام 
يف الجهة وبعض الخصوصيات ومن بينها مراجعة بعض املناشري والدعوة  
اىل الترسيع باصدار االوامر والترشيعات املتفق عليها يف قمة 5 زايد 5...

عىل  بالالمئة  املتدخلني  بعض  نحا  فقد  الجهوي  املستوى  عىل  اما 
املندوبية الجهوية للشباب يف كل ما يخّص قطاع الشباب وعدم اعتامد 
التناظر لضامن الشفافية واملصداقية يف التعيينات خاصة ما تعلّق بخطة 
مدير، وهو ما خلق احتقانا يف بعض الحاالت كام طالب املتدخلون بادراج 
مطلب التقاعد عىل قاعدة 57/35 مثل اساتذة الرتبية واساتذة الرياضة 
القانون  التنظري كام طالب آخرون برضورة االرساع  باصدار  من منطلق 

التوجيهي لقطاع الشباب.
* ائتالف الحوانيت

املساعد  العام  الكاتب  النجالوي  االخ  اشاد  التدخالت   عىل  رده  يف 
بني  من  كانت  التي  مطالبهم  ورشعية  القطاع  ابناء  بنضاالت  للجامعة 
النقابية والتي يحرص الجميع عىل ادراكها تحت اي  اهتاممات املركزية 
ظرف رغم التشويش والخزعبالت الصادرة عن بعض من يدعون الكرامة 
وهم ابعد ما يكون عنها شأنهم شأن اصحاب الحوانيت املذكورين آنفا...

كام اضاف االخ النجالوي ان من بني النجاحات التي ال تحىص اتفاق 

6 فيفري الذي يعترب من اكرب مكاسب االتحاد عىل االطالق والذي يعترب 
منصة انطالق ملعركة )او عركة( يف قطاع الطفولة كام ذكر االخ النجالوي 
مبطلب اسناد 200 منحة جامعية البناء القطاع فضال عن مسألة الرتقيات 
التي شهد وتشهد بعض االخالالت مشريا يف الختام اىل ان االتحاد رصح 
لن يسقط وسيبقى صامدا امام كل العاديات من اجل تحقيق االستقرار 
القيم السامية وعن الكرامة العاملية واالنسانية  االجتامعي والدفاع عن 

بشكل عام بعيدا عن كرامة قاموس االْعتالف وما شابهه.
* حمدة الزبادي

المنستير

غضب واحتقان يف »الشباب والطفولة«
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الحوار البرلماني

ميكن  تجاذبات ورصاعات هل  من  الربملان  داخل  يجري  ما  *حسب 
القول إنه يف حالة عطالة؟

ـ هو ليس يف حالة عطالة بل هناك عديد القوانني التي تم متريرها لكن 
الحاصل انه وضع غري طبيعي بإهدار الكثري من الوقت نتيجة التجاذبات 
والرصاعات احيانا عىل حق وأحيانا عىل باطل رغم ان اعرق الدميوقراطيات 
يف العامل تعرف تلك التجاذبات اال ان اي يشء إذا زاد عن الحد انقلب إىل 
الضد لذلك فإن وضعنا اصبح به الكثري من التشنج والخالفات بعيدا عن 
القضايا الحقيقية التي ينتظرها املواطن وبالتايل فإن قضايا أخرى ال يهتّم 
والدعم  العمومية  واملؤسسات  االقتصادية  باملسائل  واملتصلة  املجلس  بها 
االيديولوجي  االستقطاب  هو  ذلك  يف  والسبب  والتعليم  والرتبية  والطاقة 

املهيمن عىل طرح القضايا ذات االولوية.
* هل أنت مع من يطالبون بتعليق نشاطه؟

ـ هذا الطرح ال معنى له فتعليق نشاط مجلس نواب الشعب لفرتة 
معيّنة مسألة غري منطقية وحتى الدعوة إىل حلّه ليس حال اضافة اىل انه 
امر غري وارد قانونيا ودستوريا ومن يدعون إىل ذلك هم ال يفهمون ان تغري 
النظام السيايس سيعطي اكرث صالحيات لرئيس الدولة التي سيأخذها من 
تراقب  الربملان سلطة ترشيعية  الحكومة يف حني سيظل  صالحيات رئيس 

الحكومة.
* لكن ال ميكن إلصاق تلك التجاذبات والرصاعات بطرف معني ألن 

الجميع ساهم يف ذلك بنسب مختلفة؟
ـ يف اعتقادي هناك طرفان لهام دور كبري يف ما يحصل داخل الرباملان 
الجميع  وضع  ميكن  ال  وبالتايل  الحر  والدستوري  الكرامة  ائتالف  وأعني 
نعطل سري  مل  اعتصامنا  وعند  الدميقراطية  الكتلة  يف  ألننا  واحدة  سلة  يف 

الجلسات العامة رغم ما ُمورس عىل نواب الكتلة من عنف.
* متى ستقع املصادقة عىل مقرتحات تنقيح النظام الداخيل للمجلس؟

ـ هذا االمر مرتبط بقرار يصدر عن مكتب املجلس مع التذكري هنا اننا 
كنا يف فرتة االجراءات االستثنائية والتي رفضت خاللها كل الكتل الربملانية 
معمقة  نقاشات  من  تفرض  ما  الداخيل  النظام  تنقيحات  عىل  املصادقة 
باعتبار انه ليس قانونا عاديا مع التأكيد ان اللجنة اشتغلت عىل التنقيحات 
بنسق جدي وحاولنا غلق كل منافذ الخالفات ما بني الكتل وهذا ما قلص 
من التوترات عىل انه ال ميكن بأي حال من االحوال القضاء عىل كل مظاهر 

التشنج الن الحالة باالساس سياسية وليس لها بعد قانوين.
* ما هي الحلول العملية لتجاوز ما يظهر من إشكاليات؟

ـ بالحوار ميكن تجاوز هذه االشكاليات وكذلك بتوعية النواب وتحمل 
كل طرف مسؤوليته مع رضورة الرقي باملؤسسة الربملانية والتفكري يف وضع 
رضب  هو  املؤسسة  هذه  رضب  الن  االوىل  الدرجة  يف  املواطنني  مصلحة 

للدولة التونسية كقيمة وكفكرة.
* هناك من يرى أن تنقيح القانون االنتخايب سيساهم يف وصول نوعية 
من النواب ستسعى إىل تقديم االضافة وليس بحثا عن الحصانة فهل أنت 

مع هذه الرؤية؟
الوصول  كائن من  اي  منع  انتخايب  قانون  اعتقادي ال ميكن الي  ـ يف 
اىل مواقع الحكم الن ارادة الشعب هي االساس ومن هنا سنحاول ترشيد 
الوقت نفسه وضع الضوابط  العملية االنتخابية من حيث الرتشحات ويف 

لبعض التجاوزات خاصة يف عالقة باملسائل املالية واالشهار السيايس.
* يف عالقة بالحصانة كيف سيتّم الحسم يف الخلط الحاصل لدى بعض 

النواب الذين يترصفون عىل أساس انهم فوق القانون واملساءلة؟

العقاب بكل  لثقافة االفالت من  ـ لألسف هناك تفشٍّ 
عديد  هناك  بل  فقط  برملانية  ليست  والحصانة  القطاعات 
الحصانات كل يف قطاعه ومجاله ولكن الخالف الذي وقع انه 
مل يكن هناك وضوح يف النظام الداخيل الحايل للمجلس وقد 
اعتمد القضاة عىل قراءة اخرى مغايرة وهذا اللبس يف تأويل 

النص جعل امكانية تطبيق القانون شبه معدومة.
الضيقة  الدائرة  هذه  يف  البقاء  ميكن  ال  أنه  األكيد   *

أليس كذلك؟
الداخيل  النظام  تنقيح  يف  االشكال  هذا  تاليف  حاولنا  ـ 
ليتمكن القضاء من العمل بشكل ناجع وبالتايل عىل السلطة 

الحصانة يف  بل  املطلق  للنائب يف  ان تترصف مبنطق ال حصانة  القضائية 
الربملان  وعمله  باألساس  العامة  الجلسة  داخل  النائب  به  يقوم  مبا  عالقة 

فقط لذلك فكّل حالة تلبس موجبة لإليقاف وللعقاب.
* وماذا عن الجدل القائم بخصوص تنقيح القانون االنتخايب؟

عىل  التعديل  مقرتحات  بتجميع  اللجنة  مستوى  عىل  حاليا  نقوم  ـ 
ومحكمة  املدين  املجتمع  منظامت  قبل  من  املقدمة  االنتخايب  القانون 
والهيئة  لالنتخابات  املستقلة  العليا  والهيئة  االدارية  واملحكمة  املحاسبات 
العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي إذ يُنتظر أن تتبلور ضمن مقرتح 
مرشوع قانون سيقّدم من قبل عدد من النواب وذلك كمبادرة منهم لتنقيح 

القانون االنتخايب.
الثقة من  انسحابات حاصلة يف الئحة سحب  الحديث عن  يتواتر   *

الغنويش فام حقيقة ذلك؟
الحاكم  لالئتالف  وهمي  لنجاح  التسويق  إطار  يف  يدخل  يروج  ما  ـ 
الذي تتزعمه النهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة لكن يف الواقع مازالت 
العريضة مفتوحة لجمع اكرث ما ميكن من االمضاءات وهي آلية دميقراطية 
هناك  ان  اىل  اشري  وهنا  الشعب  نواب  ملجلس  الداخيل  النظام  يضمنها 
برضورة  القناعهم  املستقلون  وخاصة  بالنواب  جاريًة  واتصاالٍت  مساِعَي 
الربملان  لرئيس  الكاريث  االداء  إىل  نظرا  الثقة  سحب  الئحة  عىل  االمضاء 

وتداعياته عىل التجاذبات الحاصلة.
النواب عن  * هناك من يربط بني الترسيبات األخرية وتراجع بعض 

توقيعاتهم؟
ـ الترسيب تم تضخيمه وتأويل ما ورد فيه يف اتجاهات غري اخالقية 
التسجيل  كل  نرش  بأن  تحداهم  عامر  محمد  والنائب  سياسيا  الستغالله 
النه متت تجزئته لتأويله وتوظيفه لخدمة أجندا معينة وعىل كل حال قام 
الترصفات واملنافية  بتلك  املعني  النائب  أتاه  الكتلة برفع قضية مبا  رئيس 
للمبادئ واالخالق وما أتاه من أساليب لتشويه الخصوم السياسيني بعقلية 

النظام السابق.

الحزب  عىل  الترسيبات  تلك  انعكاسات  من  التقليل  ميكن  ال  هنا   *
بدرجة أوىل والكتلة الدميقراطية بدرجة ثانية؟

عابرة وستتوضح  أزمة  ما حصل هو  ان  أوال  عليه  التأكيد  ما يجب  ـ 
الصورة للرأي العام يف القريب العاجل، ثانيا ان ما قاله محمد عامر يقال 
باعتبار  واضحا  يكن  مل  ولكنه  عديدة  مواقع  ويف  الجميع  قبل  من  يوميا 

عملية التجزئة التي وقعت عليه مبا شتت تسلسله ووضوحه.
تّم التيار حزب تأسس يف 2013 اي مازال يف بداية مشواره وبالتايل ان 
يتعرض لبعض االختالفات هي يف اعتقادي ليست جوهرية وميكن تجاوزها 
لن  ما حصل  ورابعا  الحزب  داخل  املؤسسات  ومنطق  العقالنية  بتغليب 
لالنشقاقات  تتعرض  ان  البعض  يتوقع  إذ  الكتلة  عىل  تأثري  اي  له  يكون 

واالنقسامات.
الحكومة  الحاصلة وخروجكم من  الخالفات  بني  يربط  * هناك من 

فام صحة ذلك؟
اعادة  الحزب بعدم  أعتقد ذلك ألن هناك اجامع داخل هياكل  ـ ال 
تغيري  عدم  إىل  نظرا  النهضة  حركة  مع  خاصة  الحكم  يف  املشاركة  تجربة 
املوازنات السياسية او بعض املراجعات من قبل النهضة وبالتايل ال وجود ملا 
يربر العودة لهذه املنظومة التي أظهرت فشلها يف التعاطي مع الشأن العام 
وقرص نظرها يف التعاطي مع حكومة إلياس الفخفاخ رغم صعوبة الوضع 

الذي متر به البالد اضافة اىل الجائحة الصحية.
* باعتباركم ضمن الكتلة األكرث عددا للمعارضة أال ترى أن ذلك يفرض 

عليكم الذهاب باتجاه كتل اخرى لتعزيز مواقفكم داخل الربملان؟
التي  القوانني  مبشاريع  عالقة  يف  الكتل  عديد  مع  تقاطعات  توجد  ـ 
تعرض عىل الجلسة العامة ولكن نحن نصوت باتجاه خطنا السيايس النه 
ان  ال ميكن  التي  الكتل  عديد  مع  الجوهرية  االختالفات  تجاهل  ال ميكن 

نتقاطع معها.
* هذا يضعف املعارضة داخل الربملان؟

ـ ما يجب توضيحه هنا ان هناك كتلتني وازنتني يف املعارضة هام الكتلة 
الدميقراطية والدستوري الحر التي نختلف معها يف مسائل كثرية وبالتايل ال 

ميكن التقاطع معها وان يكون لنا تعامل معها بأي شكل كان.
* كيف سيتغري املشهد الحايل؟

ـ هذا التغيري سيكون عرب االنتخابات النني ال أدعو إىل انتخابات سابقة 
الوانها وإن كانت فرضية محتملة للوقوع.

* وكيف ترى تجاوز األزمة الحالية؟
ـ الوضع الحال يفرض عىل القوى املدنية ان تتحالف وان تساند الخيار 
الثنايئ بني االسالميني والدساترة  الدميقراطي االجتامعي لكرس االستقطاب 
لخلق التوازن السيايس يف البالد بعيدا عن مشاريع من يدعون الخوف عىل 

اإلسالم أو من يدعون الخوف عىل الحداثة.

نعمان العش نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين االنتخابية لـ»الشعب«

  هناك تفشٍّ لثقافة اإلفالت من العقاب لغياب الوضوح يف النظام الداخلي للربملان

على السلطة القضائية أن 
تتصرف بمنطق ال حصانة 

للنائب في المطلق

والقوانني  الربملانية  والقوانني  والحصانة  الداخيل  النظام  لجنة  رئيس  نائب  العش  نعامن  اعترب 
االنتخابية ان ما يحصل من قبل عدد من النواب سببه غياب الوضوح يف النظام الداخيل إذ يفرتض 
ازالة الغموض عن بعض فصوله كام اكد يف حديثه لـ»الشعب« ان السلطة القضائية مطالبة بالترصف 

مبنطق ان ال حصانة للنائب يف املطلق الن الحصانة متصلة أساسا بدوره الربملاين.
وأشار من جهة أخرى إىل أن اللجنة تقوم بتجميع مختلف مقرتحات تعديل القانون االنتخايب من 
منظامت املجتمع املدين والهيئات ذات الصلة بالعملية االنتخابية من اجل تقديم مبادرة ترشيعية 

من قبل النواب يف الفرتة القادمة.
وبخصوص رؤيته للخروج من األزمة التي تعيشها البالد دعا نعامن العش القوى املدنية إىل التحالف 
ومساندة الخيار الدميقراطي االجتامعي حتى يكون قادرا عىل كرس االستقطاب الثنايئ املهيمن عىل 

املشهد العام بالبالد منذ الثورة وقد يتوسع إذا مل تتوحد هذه القوى املدنية.

* حاوره: لطفي املاكني
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ومن جانبه بينّ رئيس املجلس الجهوي يف سياق تناوله ملسألة الوحدة 
ينحني  انه  واضاف  بالقانون  محسوم  إثراء  هو  االختالف  ان  النقابية 

لسلطان القانون.
غري  السياسية  االطراف  بعض  قبل  من  الشوارع  اكتساح  سياسات   *

قادرة عىل الصمود لو قرنّرت القطاعات النقابية انتهاج نفس االسلوب.
* عىل االتحاد اليوم واكرث من اي وقت مىض خْوُض معركته السياسينّة 

ضد سياسة »الالدولة«.
الثقافة يف اآلونة االخرية اىل متعهد حفالت يف  * وقد تحولت وزارة 

وقت تقتيض فيه تغيري التسمية اىل وزارة الثقافة والتنمية الفكرية.
ثقافية  سياسة  »اي  موضوع  حول  دراسية  ايام  عقد  عىل  نعمل   *

نريد؟« وذلك بهدف تحديد املرشوع الثقايف املستقبيل لتونس.
* البد من القيام بعملية جرد لالموال التي جاءت إما يف صيغة هبات 

او قروض وضبط قنوات رصفها وذلك قبل الدخول يف اي حوار وطني.
* تحتاج الكاف اىل »نونّاحات بكايات« بدل مطلب التنمية!

انهيار املؤسسات فهي تواجه  الكاف من نزيف  * مثلام تعاين والية 
بنفس الحدة نزيف الهجرة واملغادرة من قبل سكانها.

* تشرتك منظومة التكوين مع منظومة التشغيل يف تنمية فائض قيمة 
البطالة ان عىل الصعيد الجهوي أو عىل الصعيد املركز.

* إن ابشع اشكال استغالل العامل تلك املتعلقة بتعمد أرباب العمل 
تشغيل املصابي بجائحة كورونا.

* يف العراء من تحتهم الثلوج ومن فوقهم االمطار، يواصلن صاحبات 
يبعث عن  الكاف يف مشهد  أمام مقر والية  اعتصامهن  العليا  الشهادات 

الحزن واالسف والشفقة.
العمل  عن  والعاطلي  للشغالي  اإلفالس  حالة  مسؤولية  ل  نحمنّ ال   *

واملفقرين، بل علينا البحث عن األموال يف جيوب املهربي واملحتكرين.
* تنويه وإشادة بشفافية التقرير املايل دخال ورصفا لالتحاد الجهوي 
وذلك  القطويس  سامي  االخ  دقيقة  مبنهجية  تقدميه  توىل  والذي  للشغل 
لفرتة مثانية أشهر وهي الفرتة النيابية للمكتب التنفيذي الجديد املنتخب 

خالل مؤمتره االخري يوم 22 جويلية 2020.
املكتب  اداء  عىل  الجهوي  املجلس  اعضاء  كافة  رضاء  واضحا  بدا   *

التنفيذي وجهده املبذول يف امللفات الجهوية والنقابية الحارقة.
دت االخت بسمة الورتاين عضو املكتب التنفيذي عىل رضورة  * شدنّ

تحمل التشكيالت االساسية مسؤولياتها يف النضاالت امليدانية.
* متيزت اشغال املجلس الجهوي بكرثة التدخالت النوعية التي المست 
كل املواضيع وامللفات وذلك يف اطار من الهدوء واالعتداء واالنسجام بي 

القيادة الجهوية وقواعدها.
* تغيبت عضو املكتب التنفيذي السيدة رشيفة الرابعي عن اشغال 
بالشفاء  ـ متنياتنا  لعملية جراحية  الجهوي وذلك بعد خضوعها  املجلس 

العاجل وعودة رشيفة إىل ساحات النضال النقايب.

الضخمة  الصورة  غطت  بنضاالتها  واعرتافا  الطاهرة  لروحه  وفاء   *
من  ة  مهمنّ مساحة  سابقا  املساعد  العام  االمي  اليعقويب  منصف  للراحل 

قاعة االجتامع.
* قبول الكاف بسياسات الهبات، مدخل ملزيد اذالل اهالينا وترذيل 

مطالبهم الرشعية.
شبابها  الحالم  نهايئ  اعدام  هو  الخاص  الصناعي  النسيج  انعدام   *

وملقونّمات عيش كافة سكانها.
الكليل  أم  غرار  عىل  العمومية  واملنشآت  املؤسسات  من  النيل   *
والسكك الحديدية هو احكام القبضة الحديدية من قبل الطبقة السياسية 

الحاكمة عىل آخر عنارص التنمية الجهوية.
* االرساع برتكيز قاعدة متينة للطاقة )كهرباء وغاز( بالكاف لدورها 

الحيوي يف املشاريع الصناعية االسرتاتيجية.
النقابية  الحياة  الدميقراطية قد يقطع مدارات  * املسنّ من مسارات 

ويفكك الوحدة النقابية ويجدف ضدنّ تيارات رياح عاتية.
* االتحاد العام التونيس للشغل بصدد مواجهة أفعى برأسي، االوىل 
إلغاء  عقيدة  من  ممتدة  والثاتنية  متوحشة  ليربالية  سياسات  مشدودة 

اآلخر ونفي العمل النقايب واالجهاز عليه.
* يقف االتحاد الجهوي للشغل امام حالة طالق بالثالث مع الفشل 
التنمية  مصادر  اغالق  بعد  بالنجاح خاصة  محددة  غري  ملدة  عقد  البرام 

وتنمية مصادر فائض القيمة يف العطالة والبطالة.

الوحدة النقابية هي خيمة حشاد لتظل قاطرة النضال االجتماعي والوطني 
المجلس الجهوي بالكاف )2/2(

الدرجة  الجهوي عىل  بالكاف يف خامتة اشغال املجلس  الجهوي  العام لالتحاد  الكاتب  السايحي  أكّد األخ كامل 
العالية من االنسجام بني اعضاء املكتب التنفيذي واطالع الجميع عىل كل امللفات بدقة، مربزا ان الوحدة النقابية مبدأ 
مكرس بني كافة اعضاء القيادة النقابية الجهوية واضاف ان املكتب التنفيذي الجهوي ومنذ انتخابه يف شهر جويلية 

2020 رشع يف العمل تحت رمال متحركة ولكن وفق اسرتاتيجية واضحة املحاور واالهداف.
وتطرق األخ كامل السايحي إىل أهمية االتفاق يف قطاع الفالحة ساعات قبل اقالة وزيرة الفالحة وذلك لعمق 

طرح الدراسة التي قام بها خرباء االتحاد من ناحية وحالة الرصاع الجهوي التي حّفت بهذا امللف.
الشؤون  وزارة  رعاية  تحت  االعراف  مع  املفاوضات  يف  املبذول  املجهود  السايحي حجم  كامل  االخ  تناول  كام 

االجتامعية من اجل املحافظة عىل الحدود الدنيا لحقوق عامل القطاع الخاص يف ظل جائحة كورونا.
وأخريا مل يخف االخ كامل السايحي التخّوفات التي سادت اغلب اعضاء املكتب التنفيذي الجهوري عندما فكر 

مبجرد عقد هيئة ادارية او مجلس جهوي وذلك توقيا لكل حالة تصّدع قد تنشأ عند طرح املسألة الدميقراطية.

* الحبيب الشايب

نقابة

العامة  الالئحة  مبضامني  تعلق  منهجّي  ونقاش  عام  نقاش  بعد 
املتمخضة عن فعاليات يوم كامل من اشغال املجلس الجهوي بالكاف، 

صادق النواب باالجامع عىل الئحة عامة تناولت نقطتني:
ـ 1 ـ وطنيا:

الدولة  د وحدة  يهدنّ مبا  واستفحالها  السياسية  االزمة  استمرار  ـ  أ  ـ 
الثالث  الرئاسات  بي  مفتوح  رصاع  يف  تجسمت  وقد  بتفكيكها  ويُنذُر 
ويف اصداء التجاوزات وترويج خطاب الحقد والكراهية وهيمنة القوى 
اليمينية الرجعية التي ما انفكت تواصل لعبة الهاء شعبنا عن قضاياها 

الحقيقية واملصريية.

االحتجاجات  وقمع  والفردية  العامة  الحريات  استهداف  ـ  ب 
الشعبية يف سعي محموم للعودة بالبالد اىل مربع االستبداد.

االتصال  رأسها هيئة  الدستورية وعىل  الهيئات  استكامل  ـ عدم  ج 
السمعي والبرصي واملحكمة الدستورية.

مسبوقة  غري  بصورة  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  تدهور  ـ  د 
االجتامعية  املكاسب  ورضب  كورونا  جائحة  انتشار  مع  ترديه  ومزيد 
واالجور وتدهور املقدرة الرشائية لعموم االجراء وفئات شعبنا والتآمر 
عىل املؤسسات العمومية للتفويت فيها ووقف االنتداب وسلعنة الصحة 

والتعليم.

هـ ـ اعتامد خيارات ليربالية متوحشة وال وطنية وال شعبية، أدت 
دوائر  اىل  وارتهانها  الوطنية  دت سيادتها  االفالس وهدنّ إىل حافة  بالبالد 

النهب العاملية.
2 ـ جهويا

التحتية  بنيتها  باهرتاء  وتدهورها  الكاف  بجهة  االوضاع  تردي  ـ  أ 
وانعدام كيلنّ للمشاريع التنموية الناجعة والحقيقية.

واملامطلة  التسويف  لسياسة  املتعاقبة  الحكومات  انتهاج  ـ  ب 
املرشوعة الهالينا وتطلعاتهم  املطالب  التعامل مع  الزائفة يف  والوعود 

)زيارة الوفد الحكومي االخرية منوذجا(.

مضامني عميقة لاّلئحة العامة مآالت المجلس الجهوي:
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لكن هالني ما سمعت من املحارضات املشاركات يف الندوة... 
صخر«  لـ»جلمود  متتالية  صورا  مداخالتهن  كانت  فلقد 
إال  بعدها  مهجتي  يف  يبق  مل  أنه  حتى  عٍل«  »من  حططنه 
من  بّد  ال  كان  حينها  البائس«.  الشقي  »مهجة  يف  يبقى  ما 
مغادرة عامل أيب القاسم وهو يتغنى بالطفولة يف رومانسية 
املّر.  الواقع  وعذابات  الوعي  شقاء  وراءها  تخفي  »عذبة« 
فوجدتني أستنجد بكانط علّه يساعدين عىل أن أستفيق من 
إىل  »بالعامل  املعسول  »الفرح  ومن  العذبة«  »رومانسّيتي 

النظر يف وجهه »التعيس«.
الفطنة  من  كانط  اميانويل  النقد  لفيلسوف  كان  لقد 
العقل  نقد  عىل  مقبل  -وهو  يعلن  أن  الفكرية  والشجاعة 
الدوغاميئ«...  سبايت  من  »ْهيوم«  أيقظني  »لقد  الخالص- 
الوثوقية  من  نقله  الذي  الكانطي  االعرتاف  هذا  أستحرض 
ملا  بليغ  اثر  ذهني  ويف  النقدي  التفلسف  اىل  املذهبية 
استمعت له يوم أمس من مداخالت علمية وما صحبها من 
نقاش ثري وشهادات حية تكشف رداءة واقعنا وتنبهنا إىل 
خطر انغالق أي سبيل يقودنا إىل »املستقبل«. كيف ال واألمر 
»زهرة  يكونوا  يك  نعّدهم  الذين  أطفالنا  بأطفالنا...  يتعلق 
املستقبل«... لكننا ال ندرك بعد أن وجوه املستقبل عديدة.. 
هو  أو  بالكارثة  شبيه  هو  ما  ومنها  مرشق  هو  ما  فمنها 
الكارثة املحدقة بنا إن مل نستيقظ من »سباتنا« الذي عمقته 

السياسات واملناطحات العقيمة.
الدكتورة أحالم بلحاج املتخصصة يف الطب  الندوة  استهلت 
»النساء  جمعية  يف  النسوية  والناشطة  لألطفال  النفيس 

مبداخلة  وذلك  السابقات-  رئيساتها  إحدى  كانت  -وقد  الدميقراطيات« 
حول موضوع »العنف املسلّط عىل األطفال«. مداخلة تبينَّ لنا من خاللها 
حجم الكارثة التي يعيشها أطفال تونس من فرط ما لحقهم من مختلف 
يؤكد  الجنيس«. ومام  »العنف  رأسها  أو عىل  بينها  ومن  العنف  أصناف 
قبيل  من  هذا  يومنا  اىل  يظّل  أنه  األطفال  عىل  املسلط  العنف  خطورة 
»املسكوت عنه« وإدماجه ضمن »منظور تربوي« وعدم الوعي بأن الصحة 
النفسية حّق من حقوق الطفل والحال أن منظمة الصحة العاملية تعتربه 
ومتفشية  خطرية  »ظاهرة«  يشكل  أصبح  أنه  أي  عمومية  صحة  مشكل 
مليار  املعنفي  األطفال  بلغ عدد  إذ  العاملية  الصحية  للمنظومة  ومكلفة 

طفل حسب إحصائيات املنظامت العاملية.
مّيزت أحالم بلحاج يف بداية مداخلتها بي نوعي من العنف املسلط عىل 
و»العنف  جهة  من  الخطري  الجسدي  والعنف  املعنوي  العنف  األطفال: 
الجنيس« من جهة أخرى. حول العنف املعنوي الذي يتعرض له ) 84 %( 
منهم   )% 22( نسبة  يلحق  الذي  الخطري  الجسدي  والعنف  أطفالنا  من 
ما  بتونس حجم  املنجي سليم  النفيس مبستشفى  الطب  كشفت دكتورة 
يعانيه األطفال من عنف باسم »الرتبية« حينا وباسم »الحب« حينا آخر. 
من  النوع  إىل هذا  يتعرضون  منهم(   10 9 عىل  )أي  أطفالنا  من   % 88
العنف الذي ميارس عليهم منذ الوالدة إىل حدود الثامنة عرشة. بل إن هذا 
العنف -تقول أخالم بلحاج- ميارس عىل الطفل حتى وهو جني يف بطن أمه 

وهي  لألم  مشاهدته  لحظة  الوالدة  بعد  الطفل  لنفسية  محددا  فيكون 
منذ سن  ثم  »الدم«.  مشاهد  رؤية  من  ذلك  يتبع  أن  وما ميكن  تعنف 
ويف  األطفال  رياض  يف  »الهرسلة«  أصناف  شتى  تبدأ  قبلها  أو  الخامسة 
يف   )Le petit ami( الرشيك«  بـ»عنف  تسّميه  ما  إىل  إضافة  املدرسة 
سنوات املراهقة. ويف إجابتها عن السؤال املتعلق مبن ميارس العنف عىل 
األطفال؟ أفادت املتدخلة بأن هذا العنف ميارس يف أغلب الحاالت )85 
ِقَبِل املسؤولي عن رعايته وحاميته  املفارقة- من  % منها( -وهنا تكمن 
سواء تعلق األمر باألولياء أو باملربيات أو بأناس من املحيط القريب من 
الطفل كاألجوار واألقارب أو من قبل املنتمي إىل املحيط »الرتبوي« )سائق 
املدرسة(  ومدير  واملدرس  املدرسة  وحارس  األطفال  تنّقل  التي  الحافلة 
وأولئك »املجهولي« الذين نراهم يرابطون املكان حول املدارس واملعاهد( 

وكذلك قاعات الرياضة واإلطار الطبي وشبه الطبي.
فإن  اإليجابية«  »الرتبية  بلحاج  أحالم  الدكتورة  تسّميه  ما  غياب  ويف 
انعكاسات العنف شديدة الخطورة كمشكل صعوبة تربية األبناء يف ظّل 
ضعف ما يفرتض أن يتمّتع به األولياء من »نفوذ« خاصة ممن ليس لهم 
اىل  املعرفة  هذه  غياب  ترجع  وهي  الرتبية  يف  الحديثة  بالطرق  معرفة 

تقصري الدولة واملجتمع املدين واإلعالم.
عىل  تتوزع  فإنها  للعنف  »الرسيرية«  أو  »االكلينيكية«  االنعكاسات  أما 
ِقَبِل  العنف من  إنتاج  إعادة  اىل  يؤدي  االضطرابات مام  أنواع شتى من 
الطفل إما ضّد اآلخرين )أقران املدرسة أو أصدقاء الحي( أو ضّد نفسه 

مام يخلق لديه الرغبة يف االنطواء عىل النفس 
من  يشاهد  ما  إىل  إضافة  االنتحار.  وحتى 
من  أيضا  يالحظ  وما  لوالديه  الطفل  معارضة 
الذاكرة  كضعف  الذهنية  إمكانياته  يف  قصور 
الغضب  ورسعة  الرتكيز  عىل  القدرة  وانعدام 
ورسعة البكاء والهروب من األماكن التي يرتكز 
ومن  واملدرسة.  والروضة  كالبيت  العنف  فيها 
العوارض البدنية التي تنشأ بفعل العنف تذكر 
النوم واإلفراط يف األكل أو  الدكتورة صعوبات 

االنقطاع عنه.
لكن يظّل العنف الجنيس اشد خطورة من أنواع 
العنف املذكورة آنفا كام أن انعكاساته وخيمة 
عىل الطفل وعىل املجتمع معا. ومن بي أنواع 
منذ  األطفال  لها  يتعرض  التي  الجنيس  العنف 
سن مبكرة تذكر الطبيبة النفسية أحالم بلحاج 

ثالثة أنواع هي: 
كتعريضه  بلمس  املصاحب  غري  العنف   -
عن  أمامه  والحديث  إباحية  أفالم  ملشاهدة 

املامرسة الجنسية من قبل الكهول.
- العنف املصاحب بلمس الطفل من أي مكان 

يف بدنه ألهداف جنسية.
من  عضو  أي  يف  بالولوج  املصاحب  العنف   -

أعضاء الجسم.
إن الطفل ال ينىس أبدا ما تعرض له يف سنواته 
األوىل ومن هنا نفهم حرص علامء النفس عىل 
أي  حياته  من  األوىل  الثالث  السنوات  أهمية  عىل  التأكيد 
مرحلة الرتبية املبكرة والتي تظهر نتائجها يف مرحلة املراهقة 
متهّيئا  يكون  ال  األوىل  حياته  الطفل يف سنوات  إن  خاصة. 
ملثل هذه املامرسات مام يوتّر منوه العاطفي ويخلق لديه 
الشعور بأنه ميثل »موضوعا جنسيا« فتتعاظم بذلك مخاوفه 
أخرى  خطرية  وسلوكيات  االكتئاب  عالمات  عليه  وتظهر 
كلزوم الصمت واالمتناع عن الكالم بل وأمراض بدنية مزمنة 
كصعوبة التنفس والتحوالت التي تشهدها التعبرية الجينية 

وحتى أمراض الرسطان.
وتتحدد خطورة انعكاسات العنف الجنيس يف رأيها بأمرين 
يسّمى  وما  العائلة  داخل  )من  املعّنف  هوية  هام  اثني 
بسفاح القرىب- أو من خارجها( من جهة وطبيعة ردة فعل 
باملائة   90 أن  علمنا  ما  إذا  خاصة  أخرى  جهة  من  املحيط 
من القضايا املتعلقة بالعنف الجنيس املسلط عىل األطفال 

والنساء ال تعرف مآال قانونيا.
الواقع  فإن  الباحثون  التي يذكرها  املخاطر  ورغم كل هذه 
-تقول أحالم بلحاج يف خامتة مداخلتها- أشّد بؤسا مام جاء 
يف دراسات املختّصي. ومام يزيد من بؤسه غياب أي مرشوع 
من  لحاميتهم  حقيقي  برنامج  أي  وغياب  لألطفال  وقاية 

بني »عذوبة« الشايب و»شقاء« كانط
* حياة 
حمدي 
الوساليت

صرخة فزع من أجل أطفال تونس قبل أن تحّل الكارثة

بلعيد  شكري  »جمعية  نظمتها  التي  الفكرية  الندوة  حول  مالحظات 
لآلداب والفنون« يوم الجمعة 26 مارس 2021 بدار الثقافة ابن رشيق 

حول موضوع »الطفولة يف تونس  الواقع واآلفاق« 
حظيت يوم الجمعة 26 مارس الجاري برشف ترأس الندوة الفكرية التي 
نظمتها جمعية شكري بلعيد لإلبداع والفنون حول موضوع« الطفولة يف 

القاعة  الحقيقة، كنت لحظة دخويل  الواقع واآلفاق«. ويف  اليوم.  تونس 
املخصصة للندوة بدار الثقافة ابن رشيق أستذكر ما قاله شاعرنا الخالد 

أبو القاسم الشايب حينام تغنى بالطفولة يف قصيده الغنايئ الشهري
»عذبة أنت كالطفولة، كاألحالم كاللحن، كالّصباح الجديد
كالسامء الضحوك، كالليلة القمراء، كالورد، كابتسام الوليد

يا لها من وداعة وجامل وشباب منعم أملود!
يا لها من طهارة، تبعث التقديس يف مهجة الشقّي العنيد..!

يا لها رقة تكاد يرّف الورد منها يف الصخرة الجلمود!
أي يشء تراك؟ هىل أنت »فينيس« تهادت بي الورى من جديد

لتعيد الشباب والفرح املعسول للعامل التعيس!...«

*هذه وسيلة تنقل التالميذ إىل مدارسهم!
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العنف الجنيس بينام املطلوب هو تركيز اسرتاتيجيات وآليات 
النامذج  وكذلك  الرتبية  يف  القدمية  املناهج  كمراجعة  للوقاية 
الرتبية  بأهمية  واإلقرار  األبوية«  »السلطة  يسّمى  ملا  القدمية 
باعتبارها  الروضات  وحتى  واملعاهد  املدارس  يف  الجنسية 
إضافة  األطفال  املسلط عىل  الجنيس  العنف  للحّد من  حلوال 
إىل واجب اإلشعار لدى القضاء ولدى مندوب حامية الطفولة 
الرسيع  النفيس  العالج  من  جنسّيا  املعنفني  األطفال  ومتكني 

ووضع إطار ترشيعي »للطفل الضحية«.
أما صيحة الفزع الثانية فقد أطلقتها األستاذة زينب التوجاين 
جهة  من  األطفال  عىل  املسلط  العنف  مشكل  تناولت  التي 
منزلة »الطفولة يف الثقافة العربية اإلسالمية« قدميا وحديثا. 
موضوع  أن  الحضارة  يف  الباحثة  بّينت  مداخلتها  بداية  يف 
الطفولة هو موضوع حديث إذ أنه مل يكن مطروحا يف الثقافة 
يف  الطفل  أدرجوا  فالقدامى  واإلسالمية.  العربية  الكالسيكية 
األشياء  من  الدنيا«  و»متاع  والحيوان  والنساء  العبيد  مرتبة 
إذا كان من  املرأة  فنّزلوه مرتبة تفوق  فاقدا لألهلية  وعّدوه 
اإلناث.  جنس  من  كان  إذا  منها  أدىن  ومرتبة  الذكور  جنس 
وبالعودة إىل النّص القرآين بينت الباحثة أن مفهوم الطفل فيه 
يظّل غري واضح بل إن التسمية نفسها غائبة. فالقرآن ال يذكر 
دون  وذلك  »الّصبّي«  عبارة  يذكر  كان  وإن  »الطفل«  عبارة 
متييز. أما ما نراه من متييز بني املذكر واملؤنث فهو ال يوجد إال 

داخل الفقه إذ نجد عباريت »ذكر« و»طفلة«. 
قوانني  الدينية  األنظمة  إنه لنئ وضعت  القول  وعموما ميكن 
ورشائع لحامية الطفل كأن يكون له اسم ودين وكذلك واجب 
إطعامه إال أن هذه الحقوق ظلت مرتبطة مبؤسسة »الوالية 
والقوامة« إذ ال ينظر إىل الطفل باعتباره فردا أو كيانا مستقال 
باعتباره  وإمنا  أيضا  والديه  وعن  بل  املجتمع  عن  فقط  ليس 
القدمية  الثقافات  ككل  ثقافتنا  قامت  لقد  أهلية.  لكل  فاقدا 
تقريبا باعتبار منزلة الطفل من نفس مرتبة العبد واملرأة -وهو 
ما يؤكد هشاشة منزلتهام معا- لكنها أقامت متييزا تراتبيا آخر 
كذلك  األمة.  طفل  عىل  الحرة  املرأة  طفل  خالله  من  يفّضل 
نجد حديثا متواترا داخل ثقافتنا عن »الوأد« وهو شكل آخر 
من أشكال العنف حتى وإن كان وأدا رمزيا كام تقول الباحثة 
بلغ  إذا  الصالة  الطفل لجعله يقوم بفريضة  إضافة اىل رضب 
سن العرشة أعوام دون القيام بها. أما السؤال الجدير بالطرح 
فهو ملاذا ال تزال العالقة بني الطفل والكهل قامئة عىل العنف 
والتسلط رغم تطور الحياة االجتامعية؟ أال تقوم جمعيات ما 
يسّمى برعاية الطفولة وخاصة الجمعيات الدينية اليوم بنفس 
الجمعيات  تخضع هذه  ال  ملاذا  »القوامة«؟  جاء يف وضع  ما 

واملدارس اىل القانون املنظم للبالد؟ 
عن  لتجيب  التوجاين  زينب  ذكرتها  التي  األمثلة  جاءت  وقد 
هذه األسئلة ولتؤكد خطورة جمعيات ظاهرها حفظ القرآن 
لعقول  خطرية  أدلجة  باطنها  بينام  الفضائل  وتعليم  الكريم 
الواردة  القرى«  هالك  »بقصص  ترهيبهم  خالل  من  األطفال 
املتعلقة  تلك  مثل  أخرى  كثرية  نصوص  ويف  القرآين  النص  يف 
يف  وهم  األخروي«  »للخالص  تهيئتهم  بهدف  القرب  بعذاب 
عمر ال يسمح لهم بالتمييز بني الحقيقة العينية واملجاز. إن 
انفالت  ظّل  ففي  املحارضة.  تنبهنا  كام  جدا  الوضعية خطرية 
التالميذ  من  اآلالف  نجد عرشات  الدينية  الجمعيات  يف  كبري 
الكوفيد  املدرسة. وبسبب ما فرضته جائحة  الذين يغادرون 
افرتاضيا  نشاطا  نشهد  أصبحنا  التمدرس  يف  اضطراب  من   19
السن  وكبار  والعائالت  للمعلمني  وتجنيد  للجمعيات  متناميا 
اآلخرة  يف  األجر  عن  البحث  يدفعهم  الذين  املتقاعدين  من 
اىل االعتقاد بأن مهّمتهم هي »مهّمة خالصية« إضافة إىل أن 
بأقرب  »الخالص«  يف  الرغبة  يقوي  االقتصادي  البؤس  ازدياد 
ما  خطورة  ببيان  مداخلتها  الباحثة  وتختم  لديهم.  السبل 
يتعرض اليه أطفالنا اليوم. إن العاهات النفسية التي أشارت 
النفسية أحالم بلحاج هي أيضا يف نفس مرتبة  الطبيبة  إليها 

والفكرية  االجتامعية  العاهات 
مدرسة  عنها  كشفت  التي 
التي  املدارس  من  وغريها  الرقاب 
أطفالنا  عىل  أدلجة  عملية  متارس 
باعتامد الفكرة الخالصية وهذا ما 
هذه  ملثل  »التربع«  فكرة  يسهل 
باملال  سواء  واملدارس  الجمعيات 
غائبة  فهي  الدولة  أما  بالجهد.  أو 
بينام الحل ملثل هذه الوضعية هو 
يشء  كل  وقبل  أوال  سيايس  حّل 
تطويق  يف  الرغبة  حرضت  ما  إذا 
األزمة التي يعيشها وضع الطفولة 

يف بالدنا.
كوثر  تحدثت  نفسه  السياق  ويف 

املعارص  التاريخ  يف  الباحثة  الحاجي 
عن »الطفولة من جهة اعتبار التعليم 

ان  االستقالل  لحظة  الوطنية  الدولة  اعتربت  فلنئ  اجتامعيا«.  مصعدا 
للتعليم دورا يف عملية اإلصالح ويف تغيري العقليات من خالل استحداث 
املدارس العرصية اىل جانب إصالح املدرسة الزيتونية إال أن التعليم ظل 
نجاح  أن  يبنّي  ما  وهذا  االستقالل  تلت  التي  األوىل  السنوات  يف  نخبويا 
اإليجابيات  نجاح نسبي رغم كل  التعليم هو  تعميم  الوطنية يف  الدولة 

التي ال ميكن إنكارها.
أما وضع الطفولة اليوم يف عالقة بالتعليم فهو وضع مفزع تقول املتدّخلة. 
وما يؤكد ذلك عدد األطفال املنقطعني عن التعليم خاصة يف واليات الوسط 
التعليم  يف  الفرص  لتكافؤ  غياب  عن  ينبئ  مام  الغريب  والشامل  الرشقي 
إضافة اىل طبيعة الربامج وكثافتها ونظرة املجتمع واألولياء إىل التعليم واىل 
املدرس وترذيل العلم أمام بروز مناذج جديدة للنجاح االجتامعي ساهم 
إذا  التعليم إال  انحدار قيمة  لها مام أدى إىل  اإلعالم يف نرشها والرتويج 
ما نظر إليه كعملية »استثامر« ناجح يف األبناء إضافة اىل غياب األدوات 
السكن  مكان  عن  املدرسة  وبعد  البيداغوجية  العملية  إلنجاح  الالّزمة 
بعض  يف  والبغال  الحمري  استثنينا  ما  إذا  التنقل  وسائل  ندرة  أو  وغياب 
أريافنا املفّقرة واملهمشة. وقد الحظت الباحثة أن بعض الواليات مل تشهد 
بناء مدرسة واحدة منذ الستينات من القرن املايض مام حدى باألولياء 
اىل عدم تسجيل أبنائهم أو إجبارهم عىل مغادرة املدرسة واالنقطاع عن 
اليوم  مدرستنا  إن  بالفتيات.  األمر  تعلق  ما  إذا  خاصة  التعليم  مواصل 
هي فضاء للتاميز االجتامعي وإلعادة إنتاج النظرة البورجوازية للتعليم 

وألحقية بعض الفئات االجتامعية مبواصلته دون األخرى. 
اليوم يجعلنا نؤكد  الذي يعيشه أطفالنا  للتعليم  الخطري  الوضع  إن هذا 
عن  توقفت  التونسية  املدرسة  أن  محارضتها-  ختام  يف  املتدخلة  -تقول 
الخاصة  املدارس  نعد  أن  ذلك  ملعاينة  ويكفي  اجتامعيا.  مصعدا  كونها 
من جهة وأن ننظر يف مشاهد رضب الدكاترة املعتصمني من أجل حقهم 

الدستوري يف الشغل من جهة أخرى. 
آخر  كانت  فقد  للطفولة  والفلسفي  ›الفكري«  بالجانب  عالقة  يف  أما 

األستاذة  الفلسفة  مادة  متفقدة  أطلقتها  التي  تلك  الفزع هي  صيحات 
هدى الكايف. ففي مداخلتها حول »الفلسفة املوجهة لألطفال يف تونس« 
قدمت املحارضة شهادة عىل تجربتها يف هذا املضامر وكان منطلقها يف ذلك 
تحديدا نظريا للفلسفة املوجهة إىل األطفال حول هذا اإلطار تقول هدى 
الكايف إنه من املألوف لدينا ربط الفلسفة بالباكالوريا وبسن يعتقد أنها 
القادرة وحدها عىل تقبل األفكار املجردة والعمليات املنطقية يف حني أن 
الربط بني الفلسفة واألطفال ال يزال يبدو غريبا لدى أغلبية الناس. لكن 
بالعودة اىل مؤسيس الفلسفة كأفالطون مثال نجد أن مسألة السن التي 
ميارس فيها التفلسف عىل غري ما يعتقد عامة الناس. فأفالطون الذي وجه 
محاوراته للعامة هو نفسه الذي يهزأ ممن يتفلسفون بعد الخمسني وهذا 
الفلسفة  توجيه  إلمكانية  املبطلة  الحجة  زيف  دليل عىل رضورة كشف 
إىل األطفال. ولنئ تغريت نظرة الفالسفة إىل الطفولة مع بعض الفالسفة 
متفلسفة  لدى  تغرّيا  السبعينات  سنوات  منذ  نشهد  بدأنا  فإننا  املحدثني 
عرصنا. ففي أمريكا مثال بدأ أستاذ املنطق ماتيوليبامن بالدعوة اىل رضورة 
يعجزون عن  الطلبة  أن  أن الحظ  بعد  وذلك  لألطفال  الفلسفة  تدريس 
متلك بعض العمليات املنطقية مثل الربط بني السبب والنتيجة أو التمييز 
بينهام بينام الحظ سهولة متلّكها لدى األطفال منذ سنواتهم األوىل. هذه 
التجربة تبنّي أيضا كّم األخطاء املنطقية التي تظّل تالزمنا حينام نكرب بينام 
الحل موجود وهو يكمن يف توجيه تعلم الفلسفة منذ سنوات الطفولة. ثم 
انترشت هذه التجربة يف عديد البلدان وأثبتت يف كل مرة وجاهة الفكرة.

أما بشأن أولئك الذين ما زالوا مستميتني يف ادعاء صعوبة تحقيق هذه 
العملية ليست صعبة باملرة  الكايف أن  الفكرة يف بالدنا فقد بينت هدى 
نصوص  بتدريس  لألطفال  الفلسفة  تعليم  يتعلق  فال  باملكلفة.  هي  وال 
الفالسفة وال بأنساقهم الفلسفية بل بتكوين عدد من املدرسني يف عدد 
صغري من الدورات يف مجال متلك األدوات املنهجية واملهارات البيداغوجية 
متلكهم  طرق  األطفال  تعليم  من  بدورهم  هم  متكنهم  التي  واملنطقية 
الفلسفة  يف  أدواته  تكون  فاملتكّون  وبالتايل  بأنفسهم.  التفكري  ملهارات 
املوجهة إىل األطفال -إىل جانب هيأة البحث- هي كل ما يحتاجه يف عملية 
»اإليقاظ الفكري« لألطفال بهدف تأهيلهم إىل نوع من »الرشد الفكري« 
الذي يحميهم من كل عمليات األدلجة التي تحدثت عنها األستاذة زينب 

التوجاين يف مداخلتها السابقة.
أما واقع بالدنا -تقول املحارضة- فإننا نشهد فيه استقالة جامعية يف عالقة 
مبسألة الرتبية. ويكفي أن نعود اىل ما كشفت عنه املتدخالت السابقات 
الطفولة ما يستحّقها  إننا ال نعري  نتأكد من ذلك.  الندوة يك  ضمن هذه 
العربية ما أن تنجب أطفاال  البحث والجهد واالهتامم. فمجتمعاتنا  من 
الوقت  وإيالئهم  تربيتهم  مسؤولية  من  تتفّص  حتى  حياتها«  »يزينون 

الكايف.
وعن تجربتها يف ورشات الفلسفة املوجهة للطفل تقول الباحثة إّن األسئلة 
العادة  يف  نحملها  ال  أننا  إالّ  الطفل  يطرحها  التي  األسئلة  هي  الخطرية 
محمل الجّد ونكون يف أحيان كثرية عاجزين عن اإلجابة عنها. وحتى إن 
نحن أجبنا عنها فإننا نلجأ إىل الكذب معتقدين أن الطفل غري قادر عىل 

التفطن إىل عجزنا املغلّف باألكاذيب.
أما ما يوقع املرارة يف نفس الباحث املتكون فهو ردة فعل القامئني عىل 
أمور الرتبية يف بالدنا وتنكرهم لهذا املرشوع الرائد الذي وضعت أسسه 
ثَمَّ  لألطفال ومن  الفلسفة  نوادي  تركيز  أجل  نهايات سنة 2010 من  يف 
تّم إهامله ودخوله طّي النسيان. »قناعتي- تقول املتحدثة- هي أنه من 
وأن  الرسمي  املجال  يف  الجديدة  املامرسات  هذه  تدخل  أن  الرضوري 
تتبنى مؤسسات الدولة هذا املرشوع اليوم وقد توّفر لدينا عدد ال بأس به 
من املكونني الراغبني يف إنجاح هذا املرشوع خاصة وقد فقد درس الفلسفة 

يف معاهدنا طابعه النقدي املمّيز له عن غريه من الخطابات.
لهو  اليوم  تونس  يف  الطفولة  مشكل  تناول  إن  نقول  أن  يهّمنا  ختاما 
أطلقتها  التي  الفزع  صيحات  وجسامة  خطورة  والجسامة  الخطورة  من 
التي نظمتها  الندوة الفكرية  اللوايت شاركننا بحوثهن يف إطار  املتدخالت 
تونس:  »الطفولة يف  والفنون حول مشكل  لإلبداع  بلعيد  جمعية شكري 
الواقع واآلفاق«. وإن الغاية من عرضنا لجملة هذه األفكار التي قدمت 
ضمن الندوة هو التنبيه إىل رضورة إيالء مشكل الطفولة يف بالدنا األهمية 
الالزمة إذا ما تعلقت هّمتنا بتهيئة املستقبل الجدير بأطفال تونس التي 

نريد..  وإال فإنها الكارثة التي ال مستقبل بعدها.

*زينب التوجاين

*هدى الكايف

*أحالم بلحاج
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تخّرج  مرشوع  االصل  يف  هي  جيم«  »املقاطعة 
املرسحي  للفن  العايل  املعهد  من  الرئيسيني  املمثلني 
قبل  واخرجاه  االول  نصه  كتبا  من  وهام  بالكاف 
ليتطّور  والركحية  الدرامية  الفنون  مركز  يتبناه  ان 
الكاف  ولكن  بسهولة...  يُنىس  ال  مرسحي  عمل  اىل 
اخرى  كثرية  فنيّة  والئم  وسكانها  لضيوفها  قّدمت 
مبناسبة تظاهرة 24 ساعة مرسح الذي ارشفت عليه 
وزارة الثقافة واعّده مركز الفنون الدرامية والركحية 

بإرشاف مديره السيد عامد املديوين...

املرسح  وقع  عىل  اسبوع  طيلة  عاشت  املدينة 
واملوسيقى والعروض الفرجويّة والكريوغرافية الرتاثية 
والورشات  الفكرية  والندوات  التنشيطية  والعروض 
والفنانني  املتابعني  واستقبلت  والرتبصات  التكوينية. 
الذي  الطقس  جامل  من  وبتواطٍؤ  وكرم  حب  بكل 
الخارجية  الفضاءات  يف  العروض  متابعة  عىل  ساعد 
اضافة اىل الحرص عىل تعقيم قاعة املنصف السوييس 
للعروض الكربى بعد كل عرض واحرتام وارتداء األقنعة 
الواقية مام اضفى عىل املدينة حركية حياتية وتجارية 

واملطاعم  الفنادق  أنعشت  وسياحية 
أبوابها  االثرية  املعامل  وفتحت  والحانات 
العادات  متحف  كنور  وأينعت  للرّواد 
من  الكثري  أّمه  الذي  بالكاف  والتقاليد 
الرثّة  الخيمة  تلك  ايضا  انتباهم  لفتت  الذين  الزّوار 
تغيريها واستبدالها  نتوسط كنوزه وال ضري من  التي 
للمعهد  بوّد  بأخرى جديدة )وهي مالحظة نسوقها 

الوطني للرتاث(.
مبعتمدياتها  الكاف  تحتضنه  الذي  فاملرسح 
الجهوية  التنمية  محركات  من  واحد  هو  وقراها 
املرسح  طلبة  الكاف،  منه  وتستفيد  استفادت  الذي 
الورشات  يف  ضالتهم  وجدوا  واملتابعات  واملتابعون 

والرتبصات )دراماتورجيا ـ فن املمثل ـ العالج باملرسح( 
يف  املعلومات  وتكنولوجيا  )املرسح  الندوات  ويف 
التي  املقدمة  العروض  تخمة  ويف  والسياسة(.  الثقافة 
القدمية  واالنتاجات  الجديدة  االنتاجات  بني  راوحت 
فيها  تالقحت  وعروض  برمتها  شبابية  عروض  وبني 
واملمثلني  املمثالت  توثّب  مع  املُكرَّسني  املمثلني  خربة 
الشباب وساهمت العروض املوسيقية والرتاثية يف خلق 
فسحات رائقة تفاعل معها الجمهور بكل حّب وعفوية 
للمركز  العطيلة«  »نوار  املتميز  العرض  ذاك  وخاصة 
واملرسحي  الكاتب  وبإرشاف  ساممة  بجبل  الثقايف 

عدنان الهاليل أو عرض »الشاوية« لنضال اليحياوي.
* سلمى الجاليص

في الكاف 24 ساعة مسرح دون انقطاع

 فن يسهم يف التنمية وشباب يصنع التألق
تتابع  وأنت  يلّفك  ما  هذا  متمّيز...  لنّص  الفت  إخراج  مع  مدروسة  وحركة  متحّفزة  واجساد  مّتقدة  عيون 
مرسحية »مقاطعة جيم« ملركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف للمخرج املرسحي سامي النرصي العرض دام 
سّتني دقيقة ولكنه يسكن متابعه اكرث من ذلك بكثري ال تفارقه وجوه املمثلني الشابني »أصالة النّجار« و»محمد 
الشخصيات  الذي يسكن  الرعب  التامهي واالنصهار حد نقل  املؤّداة حّد  بالشخصيات  تلّبسا  اللذين  بوزيد« 
الرئيسية إىل الجمهور ونقل هوسها وضياعها ووحدتها وجنونها... فالركح يتحّول حقيقة طاغية يف زمن الحجر 
الصحي العاملي الذي صاحب انتشار فريوس كوفيد 19، واالحداث ميكن ان تكون يف اي مكان من الكوكب 
التوقي ومتت مقايضة االمن  أين كُّبلت البرشية بهواجسها واختلط الوهم بالحقيقة وانترش االستبداد باسم 

باالستبداد... التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

املعرض الفردي السادس للفنان التشكيلي التونسي حسني مصدق 
الشخيص  املعرض  تونس(  )املرىس/  بقمرت  ندود«  »أالن  وقالريي  صديقة  فضاء  يستقبل 
السادس يف مسرية الفنان التشكييل التونيس حسني مصدق وذلك من يوم 26 مارس اىل غاية 15 
أفريل 2021، ويكون حفل االفتتاح الرسمي عىل رشف ضيوف املعرض والفضاء عىل الساعة الرابعة 
مساء من يوم الجمعة 26 مارس. يصدر ويوزع باملناسبة »كتالوق« فني يضّم مجموعة من األعامل 
املشاركة يف هذا املعرض والكتابات النقدية حول التجربة التشكيلية باإلضافة إىل بعض النصوص 
الرافدة للتجربة بقلم الفنان التشكييل نفسه. يأيت معرض الفنان بعد معرضه الفردي األخري والذي 
قدمه سنَة 2017 بقالريي »روبتزوف« باملرىس تحت عنوان »ذاكرة الكلس«. يف هذا املعرض يقدم 
الفنان التشكييل وعىل مساحة طابقني من القالريي أكرث من 70 عمال فنيّا بأحجام كبرية ومتوسطة 
وبتقنيات متنّوعة ترتاوح بني االكريليك عىل القامش والتنصيبات الفنية والفيديو أرت. وكعادته يف 
تجاربه السابقة ما زال الفنان حسني مصدق مسكونا مبراوحة بناء الوجوه وبناء الفضاء التشكييل 
املزدحم، فتتفاعل ريشة الفنان لتحول الفراغ الصامت إىل فضاء قلق يحتضن مشهدا برصيا مسكونا 
أعامله  خالل  من  الفنان،  يقدمها  حقيقة  دعوة  هو  »تذكرين«  واملعنى.  القول  واضحة  بتعبريية 

التشكيلية والبرصية للخوض يف استفزازات الوجع االنساين املرتاكم وتقدميه مكشوفا للناس. وهو دعوة رصيحة لكشف 
نقاط الوجع فينا وطرح األسئلة الفالتة من اإلجابات الواضحة والعميقة.. ملاذا نرتكب وجعنا الداخيل والخارجي؟ الذايت 
واملوضوعي؟ يقدم الفنان الليبي الفاخري القذايف تجربة الفنان وهواجس أعامله بنص نقدي/ شاعري يتصدر الكتالوق 

الفني الذي يصدر مبناسبة املعرض نقتطف منه التايل: »من هنا ينهض املتعبون كساىل الحال.. 
املغلوب عىل أمرهم، أجساد متعبة يعلو وجوهها التجهم والحب والحرية. تقتات عىل دقات 
الساعة الرتيبة. الوجه حائل اللون، خامة للتشفي.. وتريات موسيقى الروح هي أيقونة التلوين.. 
تنهض  األمل  وبحرسة  واألمل.  االرق  مبعزوفات  مصدق  الفنان حسني  أرهقت  مضنية،  خالصات 
مسكون  تشكييل  فنان  مصدق  والخوف.  الصرب  ومدينة  املتبرص  بتصورات  املرتهل  حكايات 
العلة، ألبستمولوجي املعرفة ولسيسيولوجيا  بأسئلة تستفز منجزه اإلبداعي.. فنان ركن لدال 
مجتمع العرصنة الحدايث.  تلك الوجوه التي تسكن أعامل الفنان هي انعكاس صادق للمتخفي 
فينا.. مصدق فنان تسكنه حكايات قدمية، وما بني خبايا الحكايات ونقيضها، يشتّد رصاع الداخل 
مع داخله، والخارج مع خارجه، هي اللعبة: شيزوفرينيا واقعنا املتعنت املتعايل واملغتال.  حسني 
مصدق يصيغ دالالته عرب صبغ الوجه وزخرفته بأبيض املوت وأبيض الطهارة وبوجع الدهشة 
الفنان يف  السوري محمد بدر حمدان عىل تجربة  التشكييل  الناقد والفنان  والحرية«. ويعلق 
معرضه هذا كام ييل: »وجوه الفنان التشكييل حسني مصدق مبنيّة بخربة تشكيلية كأنها مرشوع 
نحت يأمل يف أن يرصف الفضاء التشكييل بالحياة، كأنها ابواب الدخول اىل حلم نقي وتراها محفورة عىل جدران اإلنسانية 
بخطوطها القاسية وجاملها الرصيح. قسوة تحمل سؤاال قاسيا يف وجه ثقافة املوت وشابه من فصول الدم. سؤال شديد 

اللهجة يرضم نار املحبة يف ارجاء املشهد التشكييل املزدحم بقراءات الضوء وثبات الخط الذي ال ينكرس«. 

العرائس  بأم  الصمود  مرسح  جمعية  قبل  من  تنظيم  يف 
الدويل  املهرجان  فعاليات  مارس   24 االربعاء  يوم  منذ  انطلقت 
ملرسح الطفل بدار الثقافة أم العرائس يف دورته الثامنة مبساندة 
الراعي الرسمي للمهرجان رشكة فسفاط قفصة وبإرشاف املندوبية 
العرائس  أم  الثقافة  دار  وبالتعاون مع  بالجهة  للثقافة  الجهوية 
حيث  حافال  الربنامج  كان  وقد  بقفصة.  الدرامية  الفنون  ومركز 
املرسح  بني  العروض  من  عددا  وعائالتهم  االطفال  تابع جمهور 
األديب  الربنامج ندوة فكرية مبشاركة  والتنشيط والورشات ويف 
تونس  يف  املرسحية  »الكتابة  عن  مداخلة  يف  الدرغويث  إبراهيم 
العوائق واٱلفاق«. والقاص عباس سليامن مبداخلة عن »الكتابة 
 28 األحد  يوم  الُكتّاب«.  وعزوف  الساحة  احتياج  بني  املرسحية 
مارس 2021 اليوم الخامس من فعاليات املهرجان الدويل ملرسح 
الطفل بأم العرائس يف دورته الثامنة تم عرض مرسحية »ساحر 
الثقافة  دار  بقاعة   العرائس  بأم  الصمود  لجمعية مرسح  أوز« 

بام  الطفل  الدويل ملرسح  املهرجان  اطار نشاط  العرائس.ويف  أم 
عرض  لحضور  قفصة  اىل  العرايس  ام  اطفال  تنقل  العرايس  
تم  الفعاليات  ومن  بقفصة  الدرامية  الفنون  ملركز  ايروالشجاع 
متابعة عدة أنشطة حيث كان يوم 25 مارس 2021 اليوم الثاين 
من فعاليات املهرجان الدويل ملرسح الطفل بأم العرائس يف دورته 
الثامنة عرض مرسحية »البجعات« للمخرج حسان السالمي انتاج 
املركز الوطني لفن العرائس - تونس مكان العرض مبركز الفنون 
الثالث  اليوم   2021 مارس   26 ويوم  بقفصة  والركحية  الدرامية 
من فعاليات املهرجان عرض مرسحية »جزيرة العجائب« للمركز 
العرض: مركز  - جربة مكان  والركحية  الدرامية  للفنون  الوطني 
،قصة  القصة  بقفصة وورشة مرسحة  والركحية  الدرامية  الفنون 
ليلة والذئب لعرائس خيال الظل. تأطري األستاذة اكرام السهييل 
الثاين  اليوم  مبركب الطفولة بأم العرائس ويوم 25 مارس 2021 
الظل  خيال  ورشة  الطفل  الدويل ملرسح  املهرجان  فعاليات  من 

العرائس.  بأم  الطفولة  مبركب  السهييل  إكرام  االستاذة  أثثتها 
وكذلك عرض مرسحية »إيرو الشجاع«.

الثقايف  الفعل  عىل  منظموه  ويحرص  ثقايف  مجال  املهرجان 
خاصة لألطفال والفعالية يف حاجة ماسة اىل الدعم وقد حافظت 
رغم  للمهرجان  قفصة  فسفاط  رشكة  دعم  صيغة  عىل  الدورة 
صعوبات الحصول عىل الدعم للظرف الحايل للمؤسسة وللحوض 
بالجهة  املدين  املجتمع  فعاليات  من  عدد  عمل  وقد  املنجمي 
عىل عودة رشكة فسفاط قفصة اىل سالف ظروفها الطيبة لتدعم 
املهرجان. وهنا توجه هيئة املهرجان طلبا ملحا للمندوبية والوزارة 
للحصول عىل الدعم نظرا اللتزامات املهرجان املادية. هي دورة 
التحدي مع عودة الفعاليات الثقافية مع انفراج جائحة كورونا 
هذا  تربز  املهرجان  بهذا  وقفصة.  العرائس  وأم  املتلوي  وجهة 
الدأب والحرص عىل جانب نوعي مهم يف الثقافة ونعني مرسح 

الطفل. االختتام يكون بتوزيع الشهادات وتكريم املشاركني.

شمس الدين جمعية مسرح الصمود بأم العرائس تنظم املهرجان الدولي ملسرح الطفل 
العوين
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هارب من الدولة 
اإلسالمية

 
* حسني عبد الرحيم     

اشتقاق عرض مرسحي من تحقيق صحفي يستدعي اختيارات صعبة ففي 
وكذلك  واحد  فاملكان  الوقائع  وليس  الشخصيات  هو  الجوهري  املرسح 
الزمان. سينامئيا هذا ممكن بسبب امكانيات املونتاج املتوازي وال«الفيد 
عىل  املايض  األسبوع  ُعرض  الذي  املرسحي  العرض  الديكور.  وتنوع  باك« 
ُركح »التياترو« مشتق من تحقيق صحفي أجراه الكاتب »هادي يحمد« 
عرب االنرتنات مع هارب من »الرقة« يك يصوغه يف كتاب مثري لقي نجاحا 
نظرا إىل أن املوضع ذاته هو محّل تساؤالت وقلق كبري للرأي العام فخالل 
سنوات مضت كان شبح ما يسمى الدولة االسالمية التي أعلنت تأسيسها 
يف املرشق العريب شامل سوريا والعراق حيث أسست قاعدة لها امتدت إىل 
مساحة واسعة من األرايض وكان لها خليفة وسلطة عىل السكان وتناقلت 
األخبار والصور عن الوحشية التي تعاملوا بها مع الجامهري والتي يقشعر 
لها الجبني. وليد دغسني اقتبس من التحقيق الصحفي »منودراما« يك يقوم 
منري عياري بتمثيلها وحده عىل ُركح فارغ إال من إشارات ضوئية وتبديل 

للمالبس وبعض اللوحات التي ال تخدم أي غرض درامى.
ملاذا يهرب شخص -وهو رمبا متعلم تعليام ممتازا- وهو ليس شخصا واحدا 
لندن  من  أتوا  وبعضهم  إقامتهم  ومحل  بلدانهم  من  اآلالف  عرشات  بل 
وباريس يك يلتحقوا مبا ال يعرفون منتهاه؟ ملاذا يذهب شخص إىل املجهول 
وهو ال يعرف ملاذا يذهب لقتل أشخاص آخرين ال يعرف عنهم أي يشء؟ 
ذلك ألن واقعه هو الذات مل يعد يُحتمل فيبحث عن حلم ينتهي بكابوس 
وحتى مبأساة. يف الطريق من مطار تونس حتى مطار »اسطمبول« يتخطى 
العقبات والصعاب يك يرسلوه ليحارب الكفار الذين مل يرَهم يف »الرقة ». 
إدارة آخرين ال  أن كل دوافعه ومغامرته تحت  يواجه حقيقة  النهاية  يف 
يعرف وجوههم وال أهدافهم وال متويالتهم وينتهي حلمه بكابوس الدولة 

اإلسالمية فيبدأ بالهروب تحت نريان القصف الذي ال يعرف مصدره.
عىل الرّكح يتّم ذلك مبمثل وحيد ودون سينوغرافيا مؤثرة ومببالغات متثيلية 
ال تؤدي الغرض الذي هو ليس معرفة الوقائع التي أتعبتنا وسائل اإلعالم يف 
ترديدها من جهاد النكاح حتى قطع الرؤوس علنا. لكننا نذهب إىل املرسح 
الّنفسية  وتركيباتها  ودوافعها  بالّشخصيات  متعلق  آخر  يشء  ملشاهدة 
ورهاناتها الحياتيّة وحتى خيباتها. ال نذهب إىل املرسح لسامع ومشاهدة 
نرشة أخبار الثامنة مساًء لكن باألحرى ملتابعة تطور شخصية خالل حدث 
درامي وهو »داعش« وما أدراك. مرعب بحجم كابوس الدولة اإلسالمية. 
يضمن  رمبا  الكتاب  نجاح  أن  تصور  املخرج  نفسه  هو  الذي  النص  كاتب 
نجاح العرض املرسحي. لكن مقياس نجاح تحقيق صحفي يحمل هذا القدر 
أو ذاك من اإلثارة ال ميكن اعتامده لعمل فني مرتكز عىل الوقائع نفسها. يف 
النهاية مل نتعرف عىل الشخص وال عن دوافعه وال عن املشكلة برمتها سوى 
ما نقرؤه صباحا ومساًء يف الصحف السيارة ومحطات التلفزة. النوايا طيبة 

دون شّك لكن التحقيق مخيّب لآلمال.

بنزرت:

املعرض السنوي لتنسيقية رقش ببنزرت هيبو 
دياريتوس 

بتنظيم مشرتك بني دار الثقافة 
الشيخ ادريس ببنزرت وتنسيقية 

رقش ببنزرت احتضنت القاعة 
الكربى للعروض بدار الثقافة الشيخ 

ادريس مساء الجمعة 26 مارس 
2021  املعرض السنوي لتنسيقية 
رقش ببنزرت تحت عنوان هيبو 

HIPPO DIARRHY-  يياريتوس
TUS 1 يف دورته االوىل الذي 

يتواصل اىل غاية يوم 11افريل 2021 
مبشاركة رسامني ونحاتني وخطاطني 
عديدين من داخل الوالية وخارجها 

وضم سبعني لوحة زيتية واكريليكية وحربية مختلفة املحامل واالحجام اىل جانب املنحوتات.

إصدار جديد: 
»السياسة االستعامرية الفرنسية 1881-1955 

تأليف الدكتور عبد اللطيف الحنايش 
دعام للثقافة وترسيخا للحوار البناء وغوصا يف التاريخ  عملت هيئة رابطة الكتاب األحرار ببنزرت مبعية دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت عىل إقامة 
لقاء قدم خالله األستاذ الدكتور عيل آيت ميهوب اإلصدار الجديد لألستاذ الدكتور عبد اللطيف الحنايش تحت عنوان السياسة االستعامرية الفرنسية 

 .1955 - 1881

تونس في الستينات
تونس يف الستينات من القرن املايض هو عنوان يوم درايس نظمته الجمعية الوطنية للشبان يف التاريخ بالتعاون مع املندوبية الجهوية للثقافة 

احتضنته دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت وقع التطرق فيه اىل ثالثة محاور.  
الحصة االوىل خصصت لتناول النهج االقتصادي واالجتامعي برئاسة السيد محمد سايس  وأثثها كل من:
- منال الحبايش مبداخلة تناولت فيها  قراءة يف مسار اسرتجاع االرايض من املستعمرين 1956 - 1964.

- ناجي كشيدة مبداخلة حول اسرتجاع امالك األجانب بسوسة )املراقبة املدنية( خطوة يف استكامل السيادة الوطنية.
 - يامن حمدي مبداخلة حول التعليم يف تونس يف الستينات. 

الحصة الثانية خصصت يف النهج السيايس برئاسة السيد ناجي كشيدة زاثثها كل من: 
- صفاء بكري مبداخلة حول الحزب الشيوعي التونيس وتجربة التعاضد 1962 - 1969.

- منذر املرزوقي مبداخلة حول منع التعددية الحزبية والسياسات القمعية من خالل مسرية حسن السعداوي. 
- آمال الفاريس مبداخلة حول انتصار الد بلوماسية التونسية عىل القوى العسكرية  1963.

الحصة الثالثة واألخرية عنوانها تونس ومحيطها العريب والدويل برئاسة السيد يامن حمدي وأثثها كل من؛ 
- محمد سايس مبداخلة حول السياسة الخارجية التونسية بالنسبة اىل الجامعة االقتصادية األوربية واملغرب سنوات الستني: تحديات ونتائج.

- خميس كنان مبداخلة حول العالقات التونسية العربية يف سياق األزمة األملانية أو ما يعرف بأزمة الثامين وعرشون يوما 1965. 
- بالل جديد مبداخلة حول العالقات التونسية املغاربية يف الستينات من خالل الصحافة. 

وشفعت هذه املداخالت بنقاشات وحوارات بناءة.  
* عبد الفتاح الغريب

بالتعاون مع املركز الوطني للسينام 

والصورة واملؤسسة الوطنية لتنمية 

املهرجانات  والتظاهرات الثقافية 

والفنية. يتم تكريم السيناميئ 

واألديب الطاهر الرشيعة يوم 

الجمعة 2 أفريل 2021

برنامج الندوة 

افتتاح املعرض الوثائقي 

س 9: كلمة املنسق العام للندوة 

محمد املي.

كلمة السيد املدير العام للمؤسسة 

الوطنية لتنمية املهرجانات 

والتظاهرات الثقافية والفنية.

الجلسة الفكرية: رئيس الجلسة 

الدكتور سعد برغل.

مداخلة الناقد أحمد حاذق العرف: 

أوجاع الطاهر الرشيعة

مداخلة األستاذ منصور مهني: الطاهر 

الرشيعة ونصيبه من األدب 

مداخلة فتحي الخراط اإلرث املستنري 

الطاهر الرشيعة مهندس الفعل 

السيناميئ يف دولة االستقالل.

مداخلة األستاذ محمد املديوين: 

الطاهر الرشيعة وسينيفليا التحرر.

تكريم السينمائي واألديب الطاهر شريعة



الخميس 1 أفريل 2021 - العدد 1636  22
رياضة

راحة بـ21 يوما 
للشتّي وْغبو 

تعرّض الظهري األيرس للرتجي الريايض التونيس الجزائري الياس 
الشتي والعب االرتكاز اإليفواري سيدريك غبو خالل لقاء االتحاد 

املنستريي إىل إصابة تستوجب الخضوع لراحة ملدة بـ21 يوما٬ 
ثم يخضع الالعبان فحوصات مراقبة.

البوصريي بوجالل يراقب 
مباراة وفاق سطيف 

وإينمبا النيجريي
 

تّم تعيني العضو الجامعي البوصريي بوجالل 
مراقبا للقاء وفاق سطيف وإينمبا النيجريي 

لحساب الجولة الرابعة لكأس الكنفدرالية 
الذي يحتضنه ملعب 8 ماي 1945 بسطيف 

يوم 11 أفريل بإدارة طاقم تحكيم مرصي 
يقوده أمني عمر. هذا اللقاء سيكون مسؤوله 

األمني التونيس محمد الدالجي.

العب نجم املتلوي 
عالء الدين قمش 

يخضع لتدخل 
جراحي

خضع العب نجم املتلوي عالء الدين قمش لتدخل جراحي عىل 
مستوى األربطة املتقاطعة كلل بالنجاح. وكان قمش قد تعرض 
إىل إصابة خالل مواجهة فريقه لألوملبي الباجي ضمن فعاليات 

الرابطة املحرتفة األوىل.

ساسي يردّ على شائعات 
رحيله عن الزمالك 

نفى التونيس فرجاين سايس، 
العب الفريق األول بنادي 

الزمالك املرصي، ما تردد 
حول رحيله عن النادي يف 

الفرتة املقبلة، مشريًا إىل 
أنه تحدث مع إدارة بشأن 

تجديد عقده مع القلعة 
البيضاء.

ويشار إىل أن فرجاين 
سايس ينتهي عقده مع 

نادي الزمالك املرصي 
بنهاية املوسم الحايل 2020 

– 2021، وتسعى إدارة 
النادي األبيض الستمرار 

الدويل التونيس ملواسم أكرث 
داخل »ميت عقبة«.

وقد وّجه سايس رسالة 
إىل اإلعالمي إبراهيم عبد 

الجواد الذي قال إن الدويل 
التونيس لن يجّدد عقده، وقال: »أخي العزيز إبراهيم عبد الجواد احرتمك كثريًا وأقدر 
قيمتك اإلعالمية ولكنك أخطأت يف هذا الترصيح ومل تتحّر الدقة يف هذا الخرب وأمس 

عىل القناة نفسها تحدث الرئيس عن بقايئ وجدية التجديد مع النادي«.
وأكمل بقوله: »ومع احرتامي لباقي اإلعالميني ال أرحب باألخبار الكاذبة فأنا أتحدث 
بوضوح يف كل ملفايت وأعلم أين ال أظهر كثريًا يف اإلعالم لكن أوّضح للرأي العام أنني 

ال أقبل األخبار الكاذبة وسأقوم بالرد يف الوقت املناسب«.
ويذكر أن سايس قد انضّم إىل نادي الزمالك املرصي يف خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

ملوسم 2018 – 2019، قادًما من نادي النرص السعودي.
وحسب بعض املصادر الصحيفة، فإن اللجنة القامئة بإدارة نادي الزمالك تقوم اآلن 

بالتنسيق مع مهّند عون وكيل فرجاين سايس ليحرض إىل مرص ومن ثمَّ يتّم عقد عدة 
جلسات من أجل التفاوض عىل تجديد العقد، بعد أن يتّم توفري 685 ألف يورو قيمة 

املستحقات املتأخرة لصالح الالعب منذ املجلس السابق.
وحسب املصادر نفسها فإن سايس مييل إىل البقاء داخل أسوار نادي الزمالك، رغم 

الفارق بني مطالبه والعروض املقدمة من جانب إدارة »الفارس األبيض«.
ويُذكر أن سايس قد تلقى عرضا من الدوري الرتيك يتحصل فيه عىل مليون و800 ألف 

يورو يف املوسم، وهو ما يقارب املبالغ التي يتقاضها لدى نادي الزمالك.

لجنة االستئناف ترفض طعن النادي 
الصفاقسي يف ملف املرزوقي شكال 

رفضت اللجنة الوطنية لالستئناف طعن النادي الريايض الصفاقيس يف قضية الالعب عالء 
الدين املرزوقي شكالً بعد انتهاء اآلجال القانونية دون أن يستأنف اليس آس آس قرار 

لجنة النزاعات.
وقضت لجنة النزاعات بتغريم النادي الصفاقيس مبلغ 324 ألف دينار تجاه الالعب 

بعنوان أجور ومنح وغرامة فسخ العقد.
وتّم إعالم إدارة النادي بقرار لجنة النزاعات بتاريخ يوم 22 سبتمرب 2020 ٬ إذ يسمح 

القانون استئناف هذا الحكم يف أجل أقصاه 8 أيام، وهو ما مل يقم به النادي الصفاقيس 
بعد عدم متكن لجنته القانونية من هذا القرار بسبب اإلرضاب الذي كان مبركب 

الصفاقيس والذي تواصل إىل غاية يوم 30 سبتمرب أي بعد انقضاء آجال االستئناف.
وراسل النادي الصفاقيس لجنة االستئناف مستظهراً مبا يفيد الشلل الذي كان يعيشه 

مركب الفريق يف تلك الفرتة ومعترباً هذه الوضعية قوة قاهرة )force majeure(، إذ 
متكن من تعليل ذلك من ِقبَِل االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إالّ أن لجنة االستئناف أيدت القرار االبتدايئ ورفضت طعن اليس 

آس آس شكالً.

هيئة االفريقي الجديدة 
تغلق ملف الخالف مع 

الجزائري بلخيثر 
متكنت إدارة النادي اإلفريقي، من غلق ملف النزاع مع الالعب السابق 
للفريق »مختار بلخيرث« وذلك بتمكينه من مبلغ قدره 360 ألف دينار 

سيتّم تسديده عرب حساب النزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم.
وتنازل مختار بلخيرث عن مبلغ قدره 260 ألف دينار لصالح نادي باب 

الجديد.

تدخل جراحي ناجح لحارس مستقبل الرجيش 
أجرى حارس مستقبل الرجيش رستم صيود عملية جراحية ناجحة.

وكان حارس مستقبل الرجيش قد تعرض إلصابة يف األربطة املتقاطعة خالل حصة تدريبية للفريق.
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نتائج مقابالت الرابطة 
االوىل ليوم أمس االربعاء 

31 مارس 2021 
النجم الساحيل - النادي اإلفريقي 2-2

مستقبل سليامن - الشبيبة  القريوانية 2-1 

النادي البنزريت - األوملبي الباجي 1-0 

االتحاد  املنستريي - مستقبل الرجيش 2-3

نجم املتلوي - امللعب التونيس 1-0

اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين 1-1

عىل  وسنتعرف   2 الرابطة  لبطولة  الثانية  املجموعة  يف  الغموض  تواصل 
أرسارها يف الجولة القادمة سواء بالنسبة إىل الصعود أو النزول. فبالنسبة 
هزمية  بتكبده  األمر  لحسم  الفرصة  مساكن  هالل  فّوت  الصعود٬  إىل 
مفاجئة فوق ميدانه أمام كوكب منزل نور الذي غادر للمرة األوىل املرتبة 
األخرية وصعد إىل املرتبة الرابعة تاركا هذه املرتبة ملستقبل وادي الليل 
نارية بني مستقبل  القادمة ستشهد مواجهات  الجولة  القابيس.  وامللعب 
وادي الليل والقوافل وكوكب منزل نور وامللعب الصفاقيس من جهة أخرى 
وامللعب القابيس وهالل مساكن. أما يف املجموعة األوىل٬ فقد التحق نادي 
حامم األنف بتعادله يف قربة بأوملبيك مدنني الفائز عىل مستقبل السبيخة 
الذي تدحرج إىل املرتبة األخرية التي غادرتها جمعية جربة ألول مرة هذا 
املوسم بانتصارها الصعب عىل جندوبة الرياضية. الجولة القادمة سيتقّرر 
واملستقبل  األنف  إىل حامم  تتحول  الجمعية  واملستقبل.  الجمعية  مصري 

يستضيف النادي القريب.
البالي  مسألة  جربة  وأمل  قابس  مستقبل  حسم  الثالثة٬  املجموعة  يف 
واردا.  كل يشء  ويبقى  الفرق  بقية  بني  نقطتان  تفصل  املقابل  يف  أوف. 
يف املجموعة الرابعة٬ تّم حسم كل األمور بتأّهل الرتجي الجرجييس وأمل 
الهواة  رابطة  إىل  القرصين  مستقبل  ونزل  التتويج  ملرحلة  سوسة  حامم 
الجامعي  املكتب  قبل  تحقيق من  فتح  بعد  األمور  تنقلب  قد  ولكن   .1
بخصوص لقاء مستقبل املحمدية والنجم الراديس الذي دخل كتاب غينس 
لألرقام القياسية بانتهائه بنتيجة التعادل 7-7. الجامعة رأت فيه أمرا محرّيا 

ولكن ال نسبق األحداث.
بعد  247 هدفا  إىل  التاسعة  الجولة  عقب  الجملية  الحصيلة  ارتفعت   *

تحقيق 47 هدفا بالتامم والكامل.
هدفا   17 برصيد  الهجوم  خطوط  صدارة  الجرجييس  الرتجي  يواصل   *
القرصين  مستقبل  يحتّل  حني  يف   )16( األنف  حامم  نادي  عىل  متقدما 

املرتبة األخرية بتسجيله 4 أهداف فقط.
* يبقى أوملبيك مدنني أفضل خط دفاع برصيد 5 أهداف فقط متقدما 

عىل الرالوي )6(.
هشاشة  األكرث  الراديس  النجم  أضحى  املحمدية٬  يف  أهدف   7 بقبوله   *

دفاعية بقبوله يف املجموع 19 هدفا.
ماهر  القابيس  وامللعب  السبيعي  ريان  جربة  أمل  مهاجمو  التحق   *
بن  اسكندر  للقوافل  مبدافع  الشوايش  حسان  مدنني  وأوملبيك  النويوي 

عافية يف طليعة الهدافني برصيد 5 أهداف.
* عادت الثنائيات للظهور يف هذه الجولة إذ حّقق مهاجام النادي القريب 
العدد  لريتفع  ثنائيّتني  البجاوي  أسامة  املحمدية  ومستقبل  شواط  فارس 

الجميل إىل 12 ثنائية.
* سّجل العب النجم الراديس حمزة الجويني أّول ثالثية يف املوسم يف شباك 

مستقبل املحمدية.
* ارتفع عدد األهداف بالنريان الصديقة إىل ستة بتسجيل الظهري األمين 

ملستقبل املحمدية يف شباك حارسه يوسف توج لصالح النجم الراديس.
* تحقق انتصاران خارج القواعد عاد بهام مستقبل قابس من صفاقس يف 

مواجهته للرالوي وكوكب منزل نور من مساكن ضّد الهالل.
* بتعادل أمل جربة يف منزل بوزلفة -وهو األّول- مل يعد أي فريق مل ينترص 

أو مل يتعادل أو مل ينهزم.
* فاز أوملبيك مدنني ذهابا وإيابا عىل مستقبل السبيخة.    

* توقفت السلسلة اإليجابية للرالوي٬ فبعد 7 مقابالت دون هزمية٬ انحنى 
الفريق أمام مستقبل قابس.

تعادالت   3( األنف  نادي حامم  ينهزم  التوايل٬ ال  السابعة عىل  للجولة   *
 5 منها  هزمية  دون  مقابالت   6( الجرجييس  الرتجي  ثم  انتصارات(.  و4 

انتصارات متتالية(.
و5  )تعادل  التوايل  عىل  السادسة  للجولة  ينترص  ال  السبيخة  مستقبل   *
هزائم( يليه مستقبل وادي الليل ونادي بن عروس )مقابالت دون فوز(.    
تنفيذها كل من حمزة  الحكام عن ثالث رضبات جزاء نجح يف  أعلن   *
الجويني )النجم الراديس( وحسني العبيدي )مستقبل املحمدية( ومحمد 

الجميل إىل 52 رضبة جزاء منها  العدد  فارتفع  املنزيل(٬  )النادي  املثلويث 
17 فاشلة.

سيدي  وأوملبيك  الرياضية  وجندوبة  السبيخة  مستقبل  فرق  تزال  ال   *
بوزيد ومستقبل القرصين تنتظر حصولها عىل أّول رضبة جزاء.

ملهاجم  الخمريي  كريم  بإقصاء   28 إىل  الحمراء  الورقات  عدد  ارتفع   *
السبيخة أنور الجويني..

محمود٬  مريس  معّوضا  نور  منزل  كوكب  رأس  عىل  له  ظهور  أّول  يف   *
اهتدى محمود الدريدي إىل الفوز عىل حساب هالل مساكن.

* حسام الفرشييش ال ينترص منذ إرشافه عىل مستقبل السبيخة.
* أقحمت لجنة التحكيم حكمني للمرة األوىل هذا املوسم وهام الصادق 
الساملي ونعيم حسني٬ فارتفع عدد حكام الرابطة 2 إىل 45 حكام أداروا 
 5 برصيد  نابل  رابطة  من  قويدر  خالد  طليعتهم  يف  ويأيت  مقابلة   108
الذوادي  رابطة قفصة وأحمد  الحركايت من  مقابالت متقدما عىل أرشف 
من رابطة بنزرت ووليد البناين من رابطة سيدي بوزيد وكريم الخمريي 

من رابطة تونس وفرج عبد الالوي من رابطة سوسة برصيد 4 مقابالت.

هوامش وأرقام من بطولة الرابطة الثانية

جمعية بريد بنزرت  تفوز وتكسب كأس 20 مارس 
جمعية  ألبطال  مربوك  ألف  القول  من  البّد  بداية 
املهرجان  بريد  فريق  عىل  بانتصارهم  بنزرت  بريد 
تونس بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف )1( وحصولهم 
عىل كأس 20 مارس عيد االستقالل بتاريخ 28 مارس 
تونس  البحرية   1 الك  فوت  أكادميي  مبلعب   2021
بريد  وفريق  بنزرت  بريد  جمعية  بني  املباراة  جرت 
مهرجان تونس وذلك يف إطار االحتفال بعيد االستقالل 
النهائية عىل 5 أهداف  النتيجة  20 مارس. واستقرت 

وبعيدا  الجالء  أرض  أبناء  لصالح  واحد  مقابل هدف 
عن نتيجة املباراة فإن أجواء احتفالية رياضية عائلية 
عانقت  حيث  الفريقني  بني  اللقاء  ميزت  بريدية 
الروعة واالمتياز وتّم تكريم املتّوجني باملرتبة األوىل أي 
جمعية بريد بنزرت وباملرتبة الثانية أي فريق مهرجان 

بريد تونس.
الذوادي  محجوب  القدير  وللمدرب  لالعبني  برافو 
يف  ألقاب   8 لحصولهم  تراباتوين  بدجوفاين  امللقب 

الختام بتنظيم ملّة  موسم واحد 2020 - 2021 وكان 
resto pasta- فاخر مطعم  يف  فطور  ضمن   رريدية 

more مع مشاهدة العرض االول للرشيط السيناميئ 
لعبد  وإنتاج  فكرة  عن  األصفر«  »الجيش  القصري 
الطرابليس كلمسة وفاء  لنزار  الرتيك وإخراج  اللطيف 
الدؤوب لخدمة املواطن  للربيديني لنضالهم وسعيهم 
من  الصحي  الحجر  زمن  كورونا  جائحة  يف  التونيس 

املتواصل  ونضالهم  الجنوب  ربوع  إىل  الشامل  ربوع 
رغم املخاطر واألزمة والوباء.

عبد  للسيد  واإلكبار  واالحرتام  والتقدير  الشكر  كل 
مهندس  بنزرت  بريد  جمعية  رئيس  الرتيك  اللطيف 
ليس  وهذا  والتسيري  التنظيم  حسن  عىل  الربمجيات 
بغريب عن رجل ناضل طويال وكثريا وهو مثايل وطيب 

أخالقا وخلقا.
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وجهي ورذاذ الكلمات
)اإلهداء :إلى رشا التونسي(

* أبو جرير    
 

نعم. أن تكون شاعرا يعني أن تكون إنسانا حرا. حرا حرية مطلقة. وال أقصد 
الذهاب بجنونك حيث شئت قوال  أن تكون حرا يف اإلدالء برأيك أو حرا يف 

وفعال .
بل يتطلب أن تكون حرا يف وقتك .

.قد  له نفسك  الشعر وكأنك نذرت  أن تكون بترصف  يعني  أن تكون شاعرا 
يلغي الشعر لك موعدا ويأخذ لك آخر ويحجزك ساعات أمام ورقة ويخرجك 

من طورك أليام.
الشعر  تركت  مستغامني  أحالم  القول  نّساجة  املجنونة  األديبة  كانت  إذا 

واتجهت إىل الرواية فألّن الّشعر بكّل بساطة ال يقبل أن تكون له رضّة .
البدء واملربوط بإكراه يف  أنا املربوط دون إكراه يف  إذن ماذا عىس أن أكون 
حارضا  املربوط  الزواج.  مبؤسسة  رشط  دون  الرايض  .املربوط  وزماين  مكاين 

ملؤسسة العائلة القامعة للشعر .املربوط يف وادي أمزجة الرّفاق .

جرمي  لتضميد  مرّات  وكبوات  مرّة  جريا  املتجّعد  الزمن  شجرة  يف  املربوط 
يف  املربوط  .أنا  الزمن  تالفيف  جفاف  من  الجديد  جرمي  وانتشال  القديم 
الحياة  أكتب  الساعة،  صدر  عىل  حياء  دون  الرايض  املربوط  قلقي.  سالسل 

وزينتها .
وسائر  الّشعر  وقيد  الحياة  قيد  عىل  اآلن  أنا  ها 
غري  والفصل  الفصول  فيه  اجتمعت  وقلبي  اآلالم 
تفقه  ال  مومس  وجه  من  أصغر  .فوكوياما  املقام 
يف  رسمتهم  وشاعرات  شعراء  إىل  مهداة  قصيدة 
سعايل  يف  أجده  .فوكوياما  القلب  لوحة  غالف 
ونعايس ونومي ومويت الشفيق. وألن فوكوياما له 
ما  له  الشعر  فجرم  بورقيبة  شارع  يزيّن  يرّبره  ما 

يرّبره اآلن وغدا. لذلك فإنه غري مأسوف عيّل .
أنا امللعون منذ البدء .أنا الصلصال األبدّي علقت 
عن  بحثا  الحب  بجزيرة  حفرة  وحفرت  روحي 

سؤال.
الحب  وقيد  الشعر  وقيد  الحياة  قيد  عىل  أنا  ها 
الزمن  وقيد نساء رغم عالمات »قف« يف شوارع 
عىل  أنا  .ها  الظالم  صباح  إىل  الصباح  ظالم  منذ 

والحب  .الشعر  الّنقد  وفراغ جيويب من  الّنقد  وقيد  الّشعر  وقيد  الحياة  قيد 
وإنسانية اإلنسان وجهي ورذاذ الكلامت واأللوان املشحونة رهقا ورضابا وألقا 

كالعطش .

سؤال البحث عن الشعر .كتب عليك أن تكتب وعليك الرقص والقول والحب .
بني  تأرجح  .الشعر  الضوء  كسوف  وأثناء  قبل  سؤال  والشعر  قصيدة  الحياة 
ماذا وماذا .وال أدري ماذا .أيها القارئ، أيها الناقد، أيها الرجل الطيب، أيتها 
املرأة األنثى هل يصدق واحد )ة( تأرجحي وأنا يف 

خريف الحّب مدبلج للزمن .
يا »وحلتي« .

دقيقة سأشعل سيجارة العمر. سأدّخنني ولن أثقب 
والخامرات.  الخمر  وسكون  والرفاق  النقاد  أوزون 
معدة الشعر صالحة للحار والحلو والحامض وكل 

مشتقات ال أدري ماذا .
أيها القارئ)ة( أيها الناقد )ة( إذا وصلتك مجموعتي 
الّشعرية الخامسة هذه فمعناها أنني كام أنا أنام 

وأطرايف السياسية باردة حتّى استقامة الّشمس .
إذا أزعجك طبعا عمقها. ارتفاعها. سمكها. عهرها. 
فمزقها .دمر زوايا االنغالق واالنعتاق فيها وال تهتم 
بها  تاه  إذا  .أما  صمت  من  توقدت  ناري  .سأقول 
السبيل ووصلت إىل رفوف قلوبكم )ة( فقد صارت 

كرسة فغمسوها يف رشابكم أو بني الضلوع .
أنا املربوط وسؤال الشعر. عىل مرمى حجر وإذا كانت الحرية عىل مرمى حجر 
التقطها إياها القارئ)ة( التقطها أيها الناقد)ة(. إذا كان كذلك مدين بالحجر. 

وأجرك عىل من تشاء.

بعد سنوات عجاف يعود الفعل الثقايف إىل مدينة بنزرت مدينة الفن واملرسح 
والرسم والشعر والقصة والرواية. بنزرت الجالء. جالء الظالم والجمود والخمول .

عودة ملتقى الشعر الحديث بنزرت يف دورة استثنائية نظمها فرع اتحاد الكتاب 
التونسيني ببنزرت عىل رأسهم الشاعر محفوظ الجراحي واألديب صالح الدمس 
واألستاذ محمد الهاشمي بلوزة. وبدعم من اتحاد الكتاب التونسيني واملندوبية 
الجهوية للشؤون الثقافية واملؤسسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق املجاورة 

وإدارة دار الثقافة الشيخ ادريس.
النقاء  الصفاء وخالن  الضيوف شعراء. جامعة إخوان  باذخا لكل  االستقبال  كان 
مللتقى   ،19 الدورة  وأنجزوا  العهد  عىل  كانوا  والقصيدة  والطفولة  الوفاء  وبهاء 

الشعر الحديث ببنزرت.
الجهوية  للمندوبية  السابق  الجهوي  واملندوب  الشاعر  املؤسس  تكريم  دورة 
للشؤون الثقافية بوالية بنزرت بشري املرشقي الشاعر واملريب والخدوم الذي ترك 
بصامته يف املشهد الثقايف بوالية بنزرت .تنظيم ملتقى الشعر التونيس الحديث 
يف دار الثقافة الشيخ إدريس ببنزرت الذي قّرر تخصيص حفل افتتاحه لتكريم 

البشري املرشڨي. 
تثوير  يف  الثقافة  َدور  أبرزت  والناقد  اإلعالمي  بكلمة  افتتاحه  حفل  انطلق 
العواطف وتنوير العقول مطالبا بعودة كل امللتقيات الثقافية يف ربوع بنزرت. 
ثم أحال الكلمة إىل رئيس فرع اتحاد الكتاب التونسيني الشاعر محفوظ الجراحي 

الذي أكد عىل دور الشعر والفنون يف إنارة الطريق لألطفال والشباب .
بشري  السابق  الجهوي  واملندوب  الشاعر  تكريم  وضع  االفتتاح  جلسة  منسق 
املداخلة  وكانت  واملسؤول.  الشاعر  إنجازات  التاريخي ساردا  إطاره  املرشقي يف 
وتاريخ  مللحمة  وفية  عاشقة  صافية.  مداخلة  البكاي  رشيد  واملرسحي  لإلعالمي 
راوح فيها بني الذايت واملوضوعي مستعريا أغنيات وقصائد وسري بأسلوب به الكثري 

من الّذكاء .
الربقية قصة حب االوطان يف تجربة  الطفل يروي راويته  القاص  الدمس  صالح 
الشاعر  تكريم  لوحة  مع  الحارضون  تفاعل  الكوفيد  وعامء  عناء  .ورغم  املكرم 

بشري املرشقي .
حرض اإلعالمي محمد بن رجب مع ثلة من أهل الثقافة من بنزرت إىل جانب 
عدد مهم من الشعراء والنقاد من داخل الجمهورية الذين حرصوا عىل أن يكونوا 
الذي احتضن  الرائع  الثقايف  الفضاء  الذي عاد اىل هذا  مشاركني يف هذا امللتقى 
مئات الندوات وامللتقيات واملهرجانات. وقد كان ملتقى الشعر الحديث واحدة 
من أيقوناته. ولألسف توقف لسنوات طويلة. وها هو يعود كام سيعود مهرجان 
وملتقى عيل  للمرسح.  بيبان  قارة  ملتقى  يعود  ورمبا  للموسيقى  ترنان  خميس 
حسيبة  بالفنانة  خاص  مهرجان  أيضا  وسينتظم  التونسية  للصحافة  بوشوشة 
افتتح حفل تكريم  الذي  بنزرت  السيد وايل  استقيناه من كلمة  ما  رشدي وفق 
ملا  واملهرجانات  امللتقيات  هذه  أغلب  وراء  كان  الذي  املرشقي  البشري  الشاعر 
كان مندوبا جهويا للثقافة يف بنزرت وأحاط نفسه بأهل الثقافة واألدب واإلعالم 
بالجهة ودعم عالقاته مع كل املثقفني واملبدعني يف البالد. وكان لحضوره الكبري 
الكبري يف  الدور  السياسية  الثقافية وحتى  الشعرية ومقاالت  بكتاباته  اإلعالم  يف 

الجميل  التألق  عىل  فساعده  جانبه  إىل  اإلعالم  كسب 
واالشعاع الكبري. وقد سعدت مبصافحة هذا الرجل املهم 
أربع  زرت  أنني  رغم  فيها  أره  مل  طويلة  سنوات  بعد 
الكتاب  رابطة  ندوات  يف  وشاركت  بنزرت  مدينة  مرات 
امللتقى  لهذا  الثقايف  البعد  تتجاوز  به  وسعاديت  األحرار. 
الذي شاركت يف دورتني منه لتكون عالقتي به قوية وانا 
ذلك  عميقة  جميلة  وشائج  ذات  دوما حميمية  اعتربتها 
وامللتقيات  الندوات  يف  أشارك  أن  عىل  حريصا  كان  أنه 
التي تنظمها املندوبية يف بنزرت اىل درجة أنني أصبحت 
الثقافية يف هذه  الفضاءات  أبناء هذه  أحد  نفيس  أعترب 
املناسبات.  إحدى  يف  كرمني  إنه  بل  املعطاءة  املدينة 
القاعات  إحدى  جدران  بها  زيّن  معرضا  بكتابايت  ونظم 
الفضل  هذا  له  أنىس  فلن  الفسيحة.  الدار  بهذه  الكربى 
الكبري عىل مسرييت الثقافية واإلعالمية. كام أنه رشفني إذ 
طلب مني أن أكتب مقدمة ملجموعته الشعرية الثانية يف 
الثامنينات ففعلت بفخر واعتزاز ألن  األول من  النصف 

كتابة مقدمة لديوان شاعر هو مبثابة مشاركته مسريته. وتسجيل مشاركته رسميا 
عىل درب تاريخه األديب من الباب الواسع وقد شارك أيضا يف املهرجان الوطني 
للكتاب الناشئني يف حي الزهور وهو املهرجان الذي أسسته وأدرته ربع قرن. وكان 
املرشڨي عضو لجنة الشعر يف دورتني أو ثالث. مل أعد أذكر فأنا ال أكتب حاليا 
أنه كان يبعث  الكريم  الرجل  الذاكرة وما أذكره لهذا  انطالقا من  إمنا  بالوثائق. 
يف  سنة.  عرشين  من  أكرث  عليها  أرشفت  التي  الثقافية  للصفحة  أسبوعيا  مقاال 
جريدة الصباح. وكنت أنرش مقالته كل أسبوع إال إذا طرأ طارئ ما... ومل يقبض 
سيدنا البشري مليام واحدا من هذه الجريدة التي كان صاحبها ثم ورثته يسعدون 
املرشڨي  البشري  يكن  ومل  بحقوقهم  باملطالبة  يقلقونهم  ال  الذين  بالكرماء  جدا 
يحفل كثريا بهذه املسألة ألن هدفه كان غرس الكلمة الثقافية الجادة يف كل حقل 
وال ينتظر إال أن تثمر للغري ويساهم بذلك يف االرتقاء بالحياة الثقافية بعيدا عن 

األجواء اإلدارية والسياسية ويشارك يف إعطاء مكانة بارزة للمثقفني واألدباء .
هذه املناسبة اللطيفة يف تكريم البشري املرشڨي اشرتك يف تنظيمها اتحاد الكتاب 
الشاعر  مثله  الذي  ببنزرت  وفرعه  بوعڨة  عادل  الشاعر  مثله  الذي  التونسيني 
الوطنية  واملؤسسة  للثقافة  الجهوية  املندوبية  جانب  إىل  الجراحي  محفوظ 
لحقوق املؤلفني ونشطها الكاتب والباحث محمد املي الذي تخصص يف تكريم 
أهل الفضل عىل الحياة الثقافية والفنية يف تونس عىل املستوى الوطني والجهوي 

أو ضمن أنشطة جمعياتية.
بعدها فسح املجال للشعراء لتأثيث الجلسة التكرميية فاستمعنا للشاعر محمد 
املؤسسات  يف  والرجل  املرأة  بني  التناصف  عن  قصيدة  يف  الجزيري  الهادي 
الدستورية ذات النفوذ اليوم وغدا. ثم الشاعرة سعيدة باش طبجي التي مدحت 
املرشڨي بقصيدة عمودية. والشاعر الشافعي السليمي الذي تغني مبدينة بنزرت 
وتاله الشاعر خري الدين الشايب فأسعدا الجمهور بقصائد نقدية هزلية طريفة. 

وقرأ الشاعران رشيد العرفاوي ورحيم الجامعي مجموعة من قصار القصائد ثّم 
قرأت الشاعرتان منى املاجري ومنى عزوز.

وقد ختم اللقاء الشاعر والسارد عبد الوهاب امللوح بكلمة عن شاعرية البشري 
املرشڨي وعن تجربة القرية يف الشعر داعيا إىل تخصيص ندوة أخرى لدراسات 
معمقة حول الرجل. وهو ما أراد محمد املي أن يقوم به عىل املستوى الوطني 
بتخصيص يوم مبدينة الثقافة يف العاصمة للتعمق يف كتاباته من خالل دراسات 
يقدمها باحثون ونقاد لهم باع وذراع يف النقد األديب. لكنه فوجئ بالبشري املرشڨي 

يعتذر عن هذه الندوة الوطنية دون أن يفرس.
السبت 27 واألحد 28 مارس 2021 بقراءات  امللتقى كامل يومي  وتواصل هذا 
شعرية للشعراء سنية املدوري وسمرية بن نرص وريم القمري وسندس بكار ودنيا 
الڨمري  والهادي  بوجمعة  وسويلمي  الزناد  والحبيب  املزغني  واملنصف  الزريل 
بالطيب  ونورالدين  العبيدي  وعمر  السبوعي  ومحمد  الوساليت  الهادي  ومحمد 

وعادل الهاممي وبلقاسم بن عامر الشايب.
الشعر  القايض حول  الدكتور مبحارضة محمد  أثثها  بارزة  ثّم كانت ندوة نقدية 

الحديث.  
يف  بك  اهال  صديقي،  يا  مرحبا  البكاي:  رشيد  األستاذ  بكلمة  الدورة  واختتمت 
محراب الشعر والشعراء، مرحبا أيها القادم، أيها العائد الينا من بعيد. لست أدري 
من أين أبدأ بوحي، يا فارس القوايف يف بلدي ويا صديق األوطان، كم يف القلب من 
شوق ومن شجن يكاد يثقل لساين، أيها البشري، أن الزمن مهام طال قليل قليل، 
وكلّنا فيه عابرون كعصف مأكول، بل تائهون، حيارى، جاحدون أو مكابرون. دعك 
ممن تنكروا، ومالوا مع النعامء حيث متيل، دعك منهم، بالزمن كفيل . بل فالزمن 
ناري  البعد  الزمن حيذّوقك يف  الزمن ألم كلثوم  أغنية  كفيل )إنشاد مقطع من 

والزمن هو اليل حيخلّصيل ثاري.( 

ملتقى الشعر التونسي الحديث ببنزرت 

دورة الوفاء والوالء واالنتماء للوطن 


